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Összefoglaló:  

A járműgyártásban sorozatnagyság növekedésével nőtt a mechanizáció és az automatizáltság. 

Azok az eszközök, amelyek ennek megvalósítását segítik, hozzájárulnak az ütemidő lerövidí-

téséhez, csökkentik az emberi munka ráfordítást, ugyanakkor nagyobb beruházási ráfordítást 

igényelnek. A beruházási költségek megoszlanak a sorozatban gyártott valamennyi terméken. 

A gyártási költségek csökkentése, azonos minőség esetén növeli a piaci versenyképességet. A 

gyártás pontossága, termelékenysége erősen hat a gyártási költségekre.  

Mindazok az eszközök, módszerek, amelyeket a gyártásban felhasználunk (gépek, szerszá-

mok, készülékek, mérőeszközök, anyagmozgatás, raktározás stb.) befolyásolják a pontossá-

got, a minőséget, a gyártási idő összetevőit és így a termelékenységet.  

A fogalomkör tehát elég széles, sok összefüggést kell a vizsgálatába bevonni. 

A mai terminológiákban a gyártástechnológiák mérnöki ismeretanyaga, annak tudományos 

igényű ismeretei gyártástudomány kifejezésben öltöttek új megközelítést.  

A termékek, járművek üzemeltetése, fenntartása során is általában a költségek minimalizálá-

sára törekszenek a felhasználók, de nem engedve a megbízhatóság és biztonság követelmé-

nyéből. A karbantartási rendszerek a technológiákhoz hasonlóan a gyors átalakulásokban 

szintén egyre mélyebben, tudományosan megalapozottabbá váltak. A javítástechnológiákban, 

pedig a felhasznált anyagokhoz és konstrukciókhoz igazodó új módszereket vezettek be, en-

nek előmozdítására rohamosan fejlődött a technológiai diagnosztika.   

A bemutatott tématerületről ad áttekintést ez a jegyzet. 

 

Kulcsszavak: 

1. a járműgyártás és javítás területe 

2. gyártástechnológiák rendszerezése 
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7. forgácsoló erő és hőmérséklet mérése 
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1. Bevezetés (Dr. Takács J.) 
 

A XX. században alapvetően megváltozott a közlekedés jelentősége. A közlekedés fej-

lődése világrészeket hozott közelebb egymáshoz. Ma a fejlett világban a napi munkához elen-

gedhetetlen eszköz a jármű. A járműipar fejlődése jelentősen megváltoztatta a gazdaságot.  

Ennek az igénynek a kielégítésére iparágak fejlődtek ki, a gyártás tömegszerűvé vált. A nem-

zetközi versenyben óriás multinacionális cégek alakultak. A fejlesztés a kapcsolódó területe-

ken is felgyorsult, beszállító cégek alakultak, amelyek munkavállalók sokaságának adnak 

munkát. A szolgáltatóipar, a kereskedelem, a szervizek is minőségbiztosított szakszolgáltatás-

sá fejlődtek.  

A közlekedés megkönnyítette az áruk, emberek mozgását, ugyanakkor a világ anyag- és 

nyersanyag készleteinek intenzív felhasználójává vált a készletek kimerülése kockázatának 

veszélyével.  

A ma mérnökének ezért egyik legfontosabb feladata, hogy a fejlődést úgy szolgálja, hogy e-

közben a jövő generációinak is élhető földi környezetet biztosít, azaz a készletekkel úgy gaz-

dálkodik, hogy mind az anyagokból, mind az energiahordozókból minimalizálja a nem meg-

újítható készletek további felhasználását, és előtérbe helyezi az anyagok újrahasznosíthatósá-

gát (recycling), a megújuló energiahordozók használatát, a fokozott energiatakarékosságot. 

A jelen könyv olvasói ezért olyan művet tartanak kezükben, amely a tervezés, anyagválasz-

tás és a gyártástechnológia hármasát gazdaságossági szemlélettel egészíti ki. 

A gyártás lényeges eleme a gyártástechnológia, angolul: manufacturing az amerikai termi-

nológia, az európai inkább a production engeneering kifejezéseket használja. 

A kifejezés latin eredetű: a manu-factus–ból származik (ami készíteni kéz által jelentést hor-

doz), a technológia pedig az elkészítés módjának (tudni hogyan) ismerete.  

Az évezredek alatt kiváló fegyverkovácsok a fémek előállítását is megoldották, majd az ipari 

forradalomtól mindinkább a szakosodás és a tömegszerű gyártás elégítette ki a termékek elő-

állításának igényeit. Az egyedi gyártás körülményei is folyamatosan fejlődtek, de még napja-

inkban is találhatunk egyedi gyártáshoz hasonlót, pl. az űreszközök készítésekor. A repülőgé-

pek, hajók előállítása is egyedi, vagy csak kisebb sorozatú, míg a széria autók többnyire a 

tömeggyártás kategóriájába tartoznak. A sorozatgyártást az autóiparban a „FORD‖ vezette be 

a XX. század elején.  

További fejlődés eredménye a tömeggyártásban is a rugalmasság. Ennek megvalósítása a 

„TOYOTA‖-ból indult, ami azt jelenti, hogy két egymást követő autó lehet (a rendelésnek 

megfelelően) eltérő kialakítású a szerelősoron, mégis a sor adott ütemidővel dolgozik. 

A sorozatnagyság növekedésével nőtt a mechanizáció és az automatizáltság. Azok az eszkö-

zök, amelyek ennek megvalósítását segítik, hozzájárulnak az ütemidő (az az idő, ami alatt 

egy gyártmány lekerül a gyártósorról) lerövidítéséhez, csökkentik az emberi munka ráfordí-

tást, ugyanakkor nagyobb beruházási ráfordítást igényelnek. A beruházási költségek megosz-

lanak a sorozatban gyártott valamennyi terméken. 

A gyártási költségek csökkentése, azonos minőség esetén növeli a piaci versenyképességet. A 

gyártás pontossága, termelékenysége erősen hat a gyártási költségekre. Mindazok az eszkö-

zök, módszerek, amelyeket a gyártásban felhasználunk (gépek, szerszámok, készülékek, mé-



10  JÁRMŰGYÁRTÁS ÉS -JAVÍTÁS 

www.tankonyvtar.hu        Takács János, BME 

rőeszközök, anyagmozgatás, raktározás stb.) befolyásolják a pontosságot, minőséget, a gyár-

tási idő összetevőit és így a termelékenységet.  

A fogalomkör tehát eléggé széles, sok összefüggést kell a vizsgálatába bevonni és ezek több-

féle változata is adhat közel hasonlóan jó megoldást. A mai terminológiákban a gyártástech-

nológiák mérnöki ismeretanyaga, annak tudományos igényű ismeretei gyártástudomány ki-

fejezésben öltöttek új megközelítést.  

A termékek, járművek üzemeltetése, fenntartása során is általában a költségek minimalizálá-

sára törekszenek a felhasználók, de nem engedve a megbízhatóság és biztonság követelmé-

nyéből. A karbantartási rendszerek a technológiákhoz hasonlóan a gyors átalakulásokban 

szintén egyre mélyebben, tudományosan megalapozottabbá váltak. A javítástechnológiákban, 

pedig a felhasznált anyagokhoz és konstrukciókhoz igazodó új módszereket vezettek be, en-

nek előmozdítására rohamosan fejlődött a technológiai diagnosztika.   

A technológiai ismeretek megalapozásában a tárgy épít az „Anyagismeret‖, a „Járműszerke-

zeti anyagok és technológiák I-II.‖ tárgyakban bemutatottakra.  

 

Budapest, 2011. november     

 
      A szerkesztő 



 

Takács János, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

2. A járműgyártás és -javítás területe  

        (Dr. Takács J.) 
 

A járműgyártás és -javítás területének körvonalazásához vegyünk egy olyan példát, ami átte-

kintést ad a fogalomkörbe tartozó folyamatokról. 

A példa legyen egy személygépkocsi életpályája (2.1. ábra). Az ábrán látható termék az autó, 

amely a megrendeléstől, a tervezéstől, a gyártáson, üzemeltetésen keresztül elérkezik az élet-

pályája végére, kivonják a forgalomból, szétszerelik egyes részeit, majd újrahasznosítják a 

benne lévő anyagok lehető legnagyobb részét (már több gyártónál ez 90% közelében sikerül). 

 

 
2.1. ábra: Egy termék életútja a megrendeléstől az újrahasznosításig 

 

A termékek fejlesztését piaci információk alapozzák meg. Ezeket a vevőszolgálatok, szervi-

zek, biztosítók stb. információi alapján gyűjtik, rendszerezik, és a gyártás lehetőségei alapján 

alakítják ki a termékeket. A termék előállítását alaposan át kell gondolni, figyelemmel a leg-

különfélébb adottságokra. A tervezés sokoldalú, mert a gépészeti tervezésen kívül, megterve-

zendő az anyagbeszerzés és gazdálkodás, a logisztika, a tőke és tőkefelhasználás, az energia 

ellátás és felhasználás, a gyártási folyamatok, a gyártóeszközök (gépek, szerszámok, készülé-

kek stb.), a minőségbiztosítás, a raktározás, a szállítás, a marketing, a reklamációk kezelése, 

valamint a humán erőforrások is. 

A mai mérnökök a folyamat sok területén találhatnak feladatot, munkát: a tervezésben, a gyár-

tásban, a kereskedelemben, az üzemeltetésben (pl. a biztosításban is), a javításban, az újra-

hasznosításában, illetve mindegyik terület minőségbiztosításában. 

Tekintsük át röviden példaként, hogy egy már megtervezett típusú autó legyártása milyen 

igényeket elégítsen ki. 
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Egy felső középkategóriás autó vásárlásakor a vevő felkeresheti a gyártó céget és kérheti a 

marketinggel foglalkozó munkatársak segítségét, hogy adjanak tanácsot, milyen fő egységek-

kel, felszereltséggel lehet az ott gyártott gépkocsikból vásárolni.  

A vevő egy gépkocsikat kiállító teremben megnézheti a modell változatok különböző léptékű 

makettjeit, a lehetséges színmintákat, megtapinthatja a kárpitmintákat, kipróbálhatja egy-egy 

rész autó modellen a vezető ülést, annak beállíthatóságát, a kormányállítást, a váltó kapcso-

lást, modellen ellenőrizheti a kapcsolók kézre állását. A rádióválasztékot meghallgathatja, 

kipróbálhatja a navigációt, videó segítségével próbavezetést végezhet, hogy érzékelhesse a 

motorhangot, a zajokat. A különféle felszerelési tárgyakat megnézheti, az árnyékolókból, a 

keréktárcsákból, gumiabroncsokból válogathat.  

Mindezek ismeretében kitöltheti a vevői igénylistát, amely sok oldalon keresztül a választásait 

rögzíti. A választásai végeztével a várható lakókörnyezetét egy választékból háttérként felve-

títik, hogy egy alkalmas helyzetben a választott autójával a kép előtt lefotózzák, hogy haza-

térve otthon is megmutathassa a választott járművét, amelyet a rendelés feladása után néhány 

héttel, esetleg hónappal később fognak legyártani az adott előírások alapján.  

Az átadási időt számítógépes folyamatmodellek, logisztikai modellek segítségével akár hóna-

pokra is előre meghatározhatják. A termelési folyamat függvényében kerülnek feladásra a 

megrendelések a beszállítók felé. Az egységek, alkatrészek, az éppen szükséges időre (Just in 

Time-JIT) érkeznek meg az összeszerelő sorhoz. 

A szerelősoron akár egymást követően több típus, illetve változat is szerelhető. 

A gyártás tehát testre szabottan a rendelési igényre épülően indul, ennek alapján szállítják 

adott időben a szerelősorhoz az „alvázat‖, amelyen már gyári szám is szerepel. Egy tasakban 

a teljes rendelői specifikációs lista (papíron is) is követi a folyamatot a szerelési sorrendterv 

szerint. A szerelősor egyes állomásaihoz mindig a kért futómű, motor és váltó, valamint az 

egyes felszerelési eszközök érkeznek. Más a helyzet pl.: a fékcsövekkel, mivel ezek könnyen 

sérülhetnek, ezért ezek gyártását a szerelősor egyik oldalhajójába telepített CNC csőhajlító 

végzi, szintén ütemezetten. A jármű típusnak megfelelően alakított fékcsöveket közvetlenül a 

szerelő állomásra sérülésmentesen továbbítja.  

A szerelősori dolgozók a szerszámokat és a beszerelendő darabokat a szerelési pozícióhoz 

igazított helyzetben kapják. A csavarozó gépek a központi minőségbiztosítási rendszerhez 

csatlakoztatottak, meghatározott sorrendben előírt ciklusú és nyomatékú csavarmeghúzásokat 

képesek végrehajtani. Ennek adatait a számítógépes folyamat-felügyeleti rendszer tárolja, 

hogy akár évek múlva is visszakereshető legyen egy esetleges később kiderülő hibaok esetén. 

(Az autógyártók törekszenek a nulla hiba elérésére!)  

A szerelés egyes fázisait minden dolgozó maga is ellenőrzi, és ezt regisztrálja a szerelési uta-

sításon. Esetenként közbenső csoport ellenőrök is átnézik az addigi készültség hibamentessé-

gét, majd a végső összeszerelés minőségét is ellenőrzik. Csak a hibátlanul elvégzett összeépí-

tés után kerül az autó az esőztetőbe (a vízszigetelés ellenőrzésére), a közlekedésbiztonsági 

kontrollra, majd a próbapályára, amelyek sikeres teljesítése után kerülhet a vevő részére át-

adásra. 

2.1  Járművek fejlesztése és a tömegcsökkentés   

Az anyagok és energiahordozók felhasználásának ésszerűsítése intenzív fejlesztést indított a 

járműiparban. A légellenállás csökkentésében rejlő tartalékok már csekélyek, folyik az ön-

súlycsökkentés és a fékezési energia tárolásának, újrahasznosításának minél hatékonyabb 

megoldása. Az alternatív üzemanyagok több területén folynak intenzív fejlesztések (pl.: hid-

rogéntárolás), előtérbe kerültek az autók villamos-, ill. hybrid hajtásai. A hajtás változása a 
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konstrukciók változását is megköveteli. Azzal kell számolni, hogy az anyagok és a technoló-

giák is ennek megfelelően változnak. A „konstrukció” az „anyag” és a „gyártástechnoló-

gia” hármasa nagyon szoros kapcsolatban van, bármelyikben változás következik be, akkor 

az, várhatóan a másik kettő változásával is együtt jár. A járműipar tehát a világ fejlődésének 

egyik motorja, a jövő új anyagfejlesztéseinek, újrahasznosításának is úttörője.  

A járműgyártás a magyar gazdaságban is nagyon jelentős szerepet játszik, hiszen több mint 

százezer munkahelyet tart fenn, a magyar exportnak pedig meghatározó részét termeli ki, ezt 

szemlélteti a 2.2. ábra és a 2.3. ábra. A belső kördiagram a 2001-es a külső a 2006-os állapo-

tot mutatja, amelytől az eltérés ma sem jelentős. 

 
2.2. ábra: Az ipar szerkezetének megoszlása 

 
2.3. ábra: A gépipar bruttó termelésének megoszlása (Forrás: Molnár S. [1]) 

A járművek mozgásuk során, a hasznos tömegen kívül a saját tömegüket is szállítják, ez üzem-

anyag felhasználást követel, ami a hatékonyságot rontja. A járművek önsúlyának csökkentése a 

teljes élettartamra vonatkozó energiaköltségek minimalizálása figyelembevételével folyik. Tekint-

sük át, mire fordítjuk az energiát, és milyen módszerekkel csökkenthetjük annak felhasználását. 

Energiafelhasználás a közúti közlekedésben sík terepen haladáskor: 

 ~ 30% légellenállás; 

 ~ 70% tömeg felgyorsítása. 

Energiafelhasználás csökkentésének lehetősége: 

 Légellenállás csökkentése: 

  formatervezés; 

  új gyártási eljárások (pl.: bevonatok). 

 Tömeg csökkentése:  

  új konstrukciós megoldások;  

  új szerkezeti anyagok; 

  új gyártási eljárások. 
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A fékezési energia felhasználása: 

  új konstrukciók (pl.: mechanikus, villamos megoldások, szabályozások); 

  új anyagok (pl.: akkumulátor, kondenzátor); 

  új technológiák.  

 

Az előzőek figyelembevételével a főbb fejlesztési célok a közúti közlekedési eszközök terén: 

Növekvő mobilitási, biztonsági és kényelmi, valamint fenntarthatósági igények kielégítése 

úgy, hogy eközben: 

• minimális anyag és energiafelhasználás a gyártás és az üzemeltetés során; 

• káros anyag kibocsátás csökkentése; 

• a korlátozott nyersanyagkészletek kímélése, recycling széleskörű alkalmazása; 

• veszélyes hulladékok képződésének megakadályozása.  

Az egyik fontos fejlesztési terület, tehát az anyag. A fejlesztések az öntöttvasaktól (GGV, 

ADI) acélokra, a könnyűfémötvözetekre, a különféle kompozit anyagokra, polimerekre is 

kiterjednek, sőt megjelentek ezek kombinációi a különféle kompozit és hibrid anyagpárosítá-

sokban. Az elfogadható mértékű fejlesztési költségek 1 kg tömegcsökkentésre, az egyes jár-

műtípusoknál, azok jellegének megfelelően eltérőek, amelyeket jól szemléltet a 2.4. ábra. 

 
2.4. ábra: Az új járműszerkezeti anyagok és a súlycsökkentés elfogadható többletköltségei az egyes járműtípu-

soknál (Forrás: J. Winkler [2]) 

Egy mai gépkocsi súlyeloszlási arányait az egyes részei között a 2.5. ábra szemlélteti.  

 
2.5. ábra: Egy személyautó súlyeloszlása 

. 
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A 2.5. ábra arányaiból kiderül, hogy a karosszéria és a hajtómű 46%-os részesedést jelent az 

össztömegből, ezért érthető, hogy jelentős szerepük van a tömegcsökkentésben. Erre mutat 

példát a következő két ábra. 

A fejlesztések irányai az évek során az alumínium és a polimerek növekvő elterjedését mutat-

ják. (2.6. ábra) 

 
 
2.6. ábra: A könnyűfém és polimerek felhasználásának terjedése a személygépkocsikban (Forrás: Markovits [3]) 

 

A hibrid anyagból készült motorblokk mintegy 10%-os tömegcsökkentést jelent. (2.7. ábra) 

 

 
2.7. ábra: Magnéziumötvözet és alumíniumötvözetű hibrid motorblokk kialakítása 

 (Forrás: J.-M. Segeud [4]) 
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A tömegcsökkentés, az új anyagok bevezetése azonban a gyártási költségekre is kihat.  

A karosszéria tömegének csökkentése (-40%) esetenként az új anyagokkal (pl.: alumínium 

ötvözet) a gyártási költségeket növeli (+40%). Erre mutat be példát a 2.8. ábra. A fejlesztési 

döntés meghozatalában a teljes élettartamra vetített költségek elemzése segíthet. 

 

 

 
2.8. ábra: A személygépkocsi karosszéria tömegcsökkentése és kapcsolata a gyártási költségekkel 

 (Forrás: Dr. Hardy Mohrbacher [5])  

A fejlesztések a piacra kerülési idő csökkentését a tervezésben és a gyártásban is új módsze-

rekkel érik el. A gyártásautomatizálás egyre szélesebb területre terjed ki. A tervezés gyár-

táshelyességét, a simultaneous vagy concurrent engeneering (párhuzamos tervezés) módszere-

ivel, a gyors prototípusgyártás (RP- rapid prototyping) eszközeivel, olyan integrált számító-

gépes rendszerekkel végzik, amelyek a terméktervezést, az anyagtechnológiai folyamatokat, a 

gyártási módszereket, a gyártási folyamattervezést, a szerelést, a tesztelést, a minőségbiztosí-

tást egységesen kezelik.  

A modellezési eredmények, számítások kitérnek a gyártási pontosságra, a felületi érdességek 

elérhetőségére, a gyártási időkre, valamint illeszthetők hozzá a termelésirányítási, a készlet-

gazdálkodási, a karbantartás tervezési, valamint a költség- és gazdasági hatékonysági módsze-

rek is. A megközelítés a számítógéppel irányított gyár irányába mutat. 

 

2.2 A konstrukció és anyagválasztás hatása a gyártás gazda-
ságosságára 

 

A gyártás célja valamilyen szükséglet kielégítésére alkalmas termék létrehozása. 

A termékek egy kisebb része lehet egyedi és különleges igényeket kielégítő, ezek vevőjét más 

„érték‖ motiválja a megvásárlásakor (pl. vonzó márkanév), ezért az árra a vevő kevésbé érzé-

keny. A versenypiacra kerülő termékeknél azonban az ár a piacon alakul ki, ahol a termék 

használati értékeit összemérik a versenytársakéval. 

A gyártó abban érdekelt, hogy termékét minél nagyobb nyereséggel értékesíthesse a piacon. 

Az árakat a kereslet alapvetően befolyásolja, de általában, a hasonló értékeket felmutató ter-

mékek, hasonló árakon értékesíthetők. Ebben az esetben, a nyereségtermelés elérésében fon-
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tossá válik a minél kisebb önköltség, azaz ténylegesen milyen költségráfordításokkal tudják 

előállítani a terméket. A ráfordítások nagyon sok tényezőtől függnek. Legfontosabb tételek 

a konstrukció (design), az anyag, a gyártástechnológia - a sorozatnagysággal összefüggés-

ben. 

Az ember környezetében lévő tárgyak, eszközök, járművek egyszerűbb elemekből, alkatré-

szekből épülnek fel. 

Példaként tekintsünk át néhányat: egy golyóstoll néhány alkatrészből áll: golyó, tintatartó 

betét, rugó, burkolótest darabok stb.; egy kerékpár néhány tíz-száz alkatrészből épül fel, a 

vázba kormány kerül és kerekek, amelyek abroncsból, küllőkből, csapágyakból vannak össze-

szerelve csavarokkal stb.  

Egy autó néhány tízezer, míg egy repülőgép akár néhány millió alkatrészből is állhat. 

Minden alkatrészt, célszerűen meghatározott követelmények kielégítésére terveztek, korsze-

rűen funkcióelemzés alapján. Az alkatrészek meghatározott követelményeket kell, hogy ki-

elégítsenek, ezért anyagukat, méretezésüket az igénybevételek alapján választják meg, de he-

lyesen a technológiai szempontokra is tekintettel.  

A konstrukció tervezésekor a tervező célszerűen, funkcióelemzés alapján igyekszik a legked-

vezőbb kialakításra és megfelelő szilárdságú (statikus, dinamikus, kifáradás álló stb.), élettar-

tamú (kopás-, korrózió-állóságú) és jól gyártható, karbantartható, javítható terméket tervez. A 

termékhez megfelelő anyagot választ, amely képes az előző elvárásokat teljesíteni, sőt az új-

rahasznosíthatósága is kedvezőn megvalósítható kell, hogy legyen. 

Itt kell arra felhívni a figyelmet, hogy az előzőekben vázolt követelmények teljesítése gyakran 

csak kompromisszumokkal teljesül.  

Az optimális tervezés minél tökéletesebben teljesíti az elvárásokat. A konstrukció elemzésé-

ben és bírálatában jó, ha a gyártástechnológus már a tervezés kezdeti szakaszában be tud kap-

csolódni a team munkába. A véglegesen lezárt, elfogadott terveket ugyanis nem ritkán drágán 

lehet legyártani, ezáltal a nyereségmaximum nehezen érhető el.  

A konstruktőri szemléletmód formálására a következőkben áttekintjük a tervezés és anyagvá-

lasztás néhány olyan területét, amely a technológia helyes megoldásokra mutat példákat. 

Az alkatrészeket egyenként legyártva szerelik össze a terméket. A „minőséget” bele kell épí-

teni a termékbe, azaz minden alkatrészbe is. 

Amikor a tervező az egyes alkatrészeket rajzban is rögzíti, akkor a rajzi szimbólumok mellett, 

méreteket, tűréseket, felületi érdességeket, anyagminőséget, felületkezelést stb. ír elő. A le-

gyártott alkatrész akkor lesz hibátlan, ha valamennyi előírást teljesíti. Egy beszállító hosszú 

távon csak ilyen alkatrészeket tud sikeresen átadni a megrendelőnek! A termékre a beszállító 

kell, hogy vállalja a minőségi megfelelősséget (azaz kell, hogy legyen saját minőségbiztosí-

tási rendszere), mert egy összeszerelő soron akár egyetlen hibás csavar is elronthatja az ütem-

időt (a Magyar SUZUKIBAN volt olvasható: egy perc kiesés 3 millió forint veszteséget je-

lent!). 

A műszaki rajzi előírások megfelelő értelmezése ezért fontos mind a tervezők, mind a techno-

lógusok számára.  

Példaként tekintsünk egy egyszerű állandó átmérőjű hengeres alkatrészt, egy csapot (2.9. áb-

ra). 

A csap átmérője: Ø64h7, ami azt jelenti, hogy a 64 mm-es átmérőhöz olyan tűrésmező tarto-

zik, amelynek legnagyobb átmérője: 64,000 mm, míg a legkisebb átmérő: 63,970 mm. 
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Amennyiben egy tengely körül elképzeljük ezt a felső átmérőhatárú és az alsó mérethatárú két 

hengert (tulajdonképpen ez egy olyan „cső‖, aminek a falvastagsága 15µm), akkor minden 

olyan alkatrész, amelyik külső burkolópalástja ennek a két hengernek a köpenyei között lesz, 

abból nem lóg ki, annak átmérője a rajzi előírásnak megfelelő. Természetesen további előírá-

sokat is tartalmazhat a rajz, ilyenek a hullámosság, az ovalitás, a köralakhiba, a felületi érdes-

ség, amelyek tovább szűkíthetik az alkatrész geometriai megfelelősségét. 

 
2.9. ábra: Hengeres csap makro- és mikro-geometriai adatainak megadása  

(Forrás: Gribovszki [6]) 
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A tűrésekhez a felületi érdességi előírások pedig nem ötletszerűen választhatók, hanem szab-

vány ajánlások alapján kötöttek, azaz egy tűrés értékhez a felületi érdesség nem lehet dur-

vább, mint amit előír a szabvány. (2.1. táblázat). 

 
2.1. táblázat: A tűrésnagyságokhoz rendelhető Ra átlagos érdesség értékek [μm] (Forrás: Gribovszki [6] alapján) 
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Az egyes gyártási eljárásokkal különféle felületi érdességek valósíthatók meg a megmunkálá-

sok fizikai sajátosságai alapján. Ezeket foglalja össze a 2.2. táblázat.  
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2.2. táblázat: Különböző megmunkáló eljárások felületi érdessége, pontossága (Forrás: Kalpakjan alapján [7]) 
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Homokformába 

öntés                                              

Meleg hengerlés                                              

Kovácsolás                                              

Fém formába öntés                                              

Nyomásos öntés                                              

Sajtolás                                              
Hideghengerlés, 
húzás                                              

Fröccsöntés                                              

Lángvágás                                              

Fűrészelés                                              

Vízsugaras vágás                                              

Gyalulás, vésés                                              

Fúrás                                              

Kémiai maratás                                              

Szikraforgácsolás                                              

Marás                                              

Üregelés                                              

Dörzsőlés                                              
Elektronsugaras 
vágás                                              

Lézer sugaras vágás                                              

Esztergálás                                              

Hordósító finiselés                                              
Elektrokémiai köszö-

rülés                                              

Görgőzés                                              

Köszörülés                                              

Hónolás                                              
Elektrolitikus políro-

zás                                              

Polírozás                                              

Leppelés                                              

Szuperfiniselés                                              

A jellemző alkalmazási terület    
Általános haszná-
lat              

A nagyobb vagy kisebb értékek eltérőek 

lehetnek a körülményektől függően    Kevésbé jellemző használat            

         Egyedi esetekben              
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A konstrukciós kialakítások esetén fontos figyelni a gyártástechnológia (bázisfelületek, befo-

gás, szerszámok hozzáférése, technológia hatékonysága, gazdaságossága) és a mérési ellenőr-

zési lehetőségek megfelelő biztosítására. A módszeres géptervezésben ezekre már felhívták a 

figyelmet, most ezekből mutatunk be egy áttekintést, amelyet mindenkinek célszerű már a 

félévközi feladatok készítésekor ellenőrizni, tovább finomítani.  

A bemutatott példák 2.10; 2.11; 2.12; 2.13. ábrák Pahl [8] könyve alapján kerültek feldolgo-

zásra. Ezek a példák az esztergált, mart, köszörült, fúrt felületek célszerű kialakítását szemlél-

tetik. 

A bemutatott ábrákon a táblázatban a „cél‖ oszlopában a „Q‖ jelöli a minőség szempontjából 

fontos kialakítási javaslatot, míg a „A‖ a  gyártási költség szempontjából célszerű megoldást 

mutatja. 
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2.10. ábra: Esztergálással előállított felületek célszerű kialakítása 

(Forrás: Pahl [8] alapján) 

 

Mű-

velet 
Kialakítási irányelvek Cél 

Gyártás szempontjából 

nem helyes helyes 

Sz 
Nem szabad megfeledkezni a szük-

séges szerszámkifutásról 
Q 

 

 

Sz Egyszerű alakú beszúrás Q 

  

Sz 

Furatmegmunkálás esetén kerülni 

kell a kis tűréseket és a keskeny 

beszúrásokat, gondoskodni kell a 

megfelelő befogási lehetőségről 

A         

Q 

 

 

Sz 
Legyen megfelelő forgácsolási, be-

fogási, mérési felület 
Q 

  

Fo 

A nagy forgácsolási ráfordítást 

igénylő kialakítás, magas tengely-

vállak helyett célszerűbb szerelt 

kivitelt tervezni 

A 

 

 

Fo 

A megmunkálási hosszak és felületi 

érdességek illeszkedjenek a funkci-

óhoz 

A 
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Mű-

velet 
Kialakítási irányelvek Cél 

Gyártás szempontjából 

nem helyes helyes 

Sz 

Sík marási felületeket 

kell kialakítani, az 

alakmarás költsége-

sebb; méreteket cél-

szerű úgy megválasz-

tani, hogy csoportma-

rót lehessen használni 

A 

  

Sz 

Tárcsamaróknál gon-

doskodni kell a kifu-

tásról; a tárcsamaró 

termelékenyebb, mint 

az ujjmaró 

A          

Q 

  

Sz 

A szerszámkifutás 

illeszkedjen a maró-

tárcsa átmérőhöz; a 

hosszú marási utak 

ívelt felületekkel 

csökkenthetők (pl. 

horonymarás) 

A 

  

Fo 

A mart felületek lehe-

tőleg azonos magassá-

gú és felfogással pár-

huzamos, vagy íves 

felületek legyenek 

A          

Q 

  

 

 
 

 

2.11. ábra: Marással előállított felületek célszerű kialakítása 

(Forrás: Pahl [8] alapján) 
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Mű-

velet 

Kialakítási irányel-

vek 
Cél 

Gyártás szempontjából 

nem helyes helyes 

Sz 

A megmunkált felü-

leteket vállak ne ha-

tárolják 

Q   

A 

  

Sz 

Gondoskodni kell a 

köszörű szerszám 

kifutásáról 

Q 

  

Sz 

A megmunkálandó 

felületek célszerű 

elrendezése tegye 

lehetővé a folyama-

tos átköszörülést 

A          

Q 

  

Sz        

Fo 

Ugyanannál a mun-

kadarabnál előnyö-

sebb, ha azonos mé-

retű lekerekítések és 

azonos kúposságok 

vannak, de a kifutá-

sokról se feledkez-

zünk meg. 

A          

Q 

  

 
2.12. ábra: Köszörüléssel előállított felületek célszerű kialakítása 

(Forrás: Pahl [8] alapján) 
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Mű-

velet 

Kialakítási irányel-

vek 
Cél 

Gyártás szempontjából 

nem helyes helyes 

Sz    

Fo 

Csak kúpos végző-

désű furatokat sza-

bad tervezni, de a 

kifutások is kellenek 

A          

Q 

  

Sz    

Fo 

Ferde furatoknál sík 

homlok- és kifutófe-

lületeket célszerű 

kialakítani 

Q 

  

Sz 

Átmenő furatok ki-

alakítására kell töre-

kedni, zsákfuratok 

lehetőleg ne legye-

nek 

A 

  

 
2.13. ábra: Fúrással előállított felületek célszerű kialakítása 

(Forrás: Pahl [8] alapján) 

 

A konstruktőr az anyagok választásakor rendszerint figyel az anyagok megfelelő tulajdonsá-

gaira az anyagválasztás során. Az anyagok beszerzése, beszerezhetősége, az adott helyszínre, 

az adott tételben való leszállítása tovább befolyásolhatja az árakat. Nem szabad azonban fi-

gyelmen kívül hagyni, hogy egyes anyagoknak a további megmunkálása eltérő költségekkel 

valósítható meg.  
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2.14. ábra: 30 mm átmérőjű körszelvényű acélok költség-összehasonlítása: a) a tömegre vonatkoztatott költségek 

(a szilárdságra és a tömegre vonatkozó követelmények figyelembevétele nélkül); b) a folyáshatárhoz viszonyított 

tömegköltségek (a szilárdsági követelményektől függő költségek); c) tiszta megmunkálási költségek azonos 

felületminőségek esetén 
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A 2.14. ábra azt mutatja, hogy az egyes anyagoknak a tömegükre vonatkozó költsége (a.) elté-

rő lehet a szilárdságra vetített költségektől (b.), míg további eltéréseket mutat a megmunkálási 

költségek alakulása (c.).  

Ebből azt állapíthatjuk meg, hogy olyan anyagválasztás célszerű, amelynek a szilárdságra és a 

megmunkálhatóságra vonatkozó költségei is kicsik, ekkor a versenyben előnyöket szerezhe-

tünk. Az előzőekből megállapíthatjuk, hogy a helyes technológia választása tehát szervesen 

összefügg a konstrukcióval és az anyagválasztással is. 
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3. A gyártástechnológiák rendszerezése, 
szempontok az optimális technológia 
megválasztásához  (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

 

A gépgyártás technológiai rendszerei összefoglalják az eddig kialakított elő-, készregyártási 

eljárásokat, a felületkikészítést és a szerelést. 

A gyártástechnológiák csoportosítására több rendszert is kidolgoztak, van szabványosított is 

közülük. A viszonylag leglogikusabb összefoglalást a 3.1. ábra szemlélteti. 

 
3.1. ábra: Gépgyártás technológiák csoportosítása (Forrás: Katona [1]) 

A főfolyamat technológiái az alkatrész és a termék kialakítását célozzák, korábban szinte csak 

ezek fejlesztésével foglalkoztak, ugyanakkor a hatékony termelő tevékenységet a segédfo-

lyamatok is nagymértékben befolyásolják. 

A három nagy produktív eljáráscsoport időalapjának arányai: 

forgács nélkül alakító technológiák (alakadó meleg-hideg)   15 % 

forgácsoló technológiák (leválasztó)                 55 % 

 alkatrészgyártás összesen    70 %  

szerelés és kikészítés összesen     30 % 

 

Meglepő a forgácsoló-technológiák nagy részaránya. Ennek több oka van. 

 Gyorsan növekszik a gépipar, a gépgyártás olyan háttéripara és szolgáltatási 

igénye (részegység-gyártás, szerszámgyártás stb.), amelyek többségében a forgá-

csolás az uralkodó technológia. 

 A gépparkok zöme hagyományos szerszámgépekből áll (amelyek átlagos életko-

rát a világon 20 évre becsülik). A forgácsoló gépek többsége olcsó, sokat közü-

lük többszöri szakszerű felújítás után, évtizedekig lehet használni. 
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 Néhány szerszámgép birtokában már érdemi (értéktermelő) gyártást lehet foly-

tatni. Alátámasztja ezt az is, hogy az átlagos gépipari üzem nagysága világvi-

szonylatban 100 fő. 

A világ gépiparát általánosságban nem a nagyvállalatok jellemzik. 1000 dolgozónál többet 

foglalkoztató önálló gyár viszonylag ritka, a multinacionális világcégek többsége sok kisbe-

szállítóval működik együtt. 

A fejlődés folyamán egyre több, főleg járműgyártó vállalat főtevékenysége a szerelés, amely-

nek módszerei, automatizálása és minőségbiztosítása rohamosan fejlődött. 

A hagyományos forgács nélküli alakadási technológiák csoportosítását a 3.2. ábra foglalja 

össze az egyes jellegzetes eljárásokat bemutató rajzvázlatokkal. 
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3.2. ábra: Forgács nélküli alakító technológiák csoportosítása  (Forrás: Katona [1]) 

 

Egyes csoportosítási rendszerek a vas- és fémkohászat alakadó módszereit is ebbe a főcso-

portba sorolják, mint előzetes, nagy valószínűséggel tömegesen használható elő-alakzatok 

gyártó eljárásait, amelyek segítségével hengerelt vagy húzott rúdacélok, lemezek, csőáruk 

stb. jönnek létre. Lényegében ez a gyártási mód a technológiai tipizálás egyik fajtája, amely-

nek révén a kohászati termelés tömegszerűsége kialakulhatott. 
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A forgács nélkül alakító eljárások egyik csoportja a porkohászati alkatrészgyártás. Ezzel le-

het a legnagyobb fajlagos anyagmegtakarítást elérni, kiváló szilárdsági és pontossági tulaj-

donságok mellett. Ezt segíti, hogy e célra alkalmas különféle pontos összetételű anyagok po-

rított állapotából megfelelő atmoszférában sajtolással és hevítéssel (szinterezéssel) dolgozha-

tók fel. 

Rendszertechnikailag rokon eljáráscsoport a hegesztés, mint sajátos alakadás. 

Hegesztéssel mind többször váltunk ki öntött, kovácsolt vagy szerelt alkatrészt (pl. állvány-

szerű géptestet tipizált alakzatra, elősajtolt lemezből). A jó hegesztés feltétele a tökéletes 

energiaszabályozás. A kötést létrehozó energiaközlési mód igen változatos (láng, ív, dörzs, 

tompa, lézersugaras stb.). Ide soroljuk a hegesztéssel rokon forrasztási eljárásokat is. 

 

A hagyományos forgácsoló (anyagleválasztó) eljárások rendszerét a 3.3. ábra szemlélteti. 
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3.3. ábra: Anyagleválasztó eljárások csoportosítása (Forrás: Katona [1]) 
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A gépgyártásban az alkatrészek végső alakját, tűrt méreteit, érdességét, ma még mintegy 

85%-ban forgácsolással állítják elő. 

Ebbe a csoportba tartozó eljárásokkal az előalakított anyagot munkáljuk tovább, megfelelő 

alak és pontosság elérése végett. 

 
Az eljárások egyik rendező elve a meghatározott térfogatú anyagrész (a ráhagyás) leválasztá-
sa, ami szilárdságtani törvényszerűségeket követve, egyetemes alakzatú, szabályos szerszám-
ék által keltett határfeszültségi állapotban valósul meg. Ehhez megfelelő keménységű, ko-
pásálló anyagból készült geometriailag szabályos szerszám, vagy szabálytalan (abrazív) 
“szerszámék” szükséges – (vagy több ilyenből összeépített, szabályos vagy szabálytalan ösz-
szetett szerszám). A forgácsoló szerszámok geometriai kialakítása, készítés, ezért függetlenít-
hető a gyártani kívánt alakzattól. Ennek ellentételeként viszont a szerszámnak célszerű alakú 
és méretű mozgásprogramot ún. megmunkáló útinformációkat kell létrehozni a gépen az 
anyagleválasztáskor. 

 
Az anyagleválasztó eljárások másik rendező elve ugyanis a térfogati alakváltoztatás tudomá-
nyos alapelvének gyökeres módosítása, közelebbről: a mechanikai feszültségkeltést e célra 
gerjesztett villamos áram eróziós hatása helyettesíti (pl. szikraforgácsolás). 
További változatként alakult ki az elektrokémiai megmunkálás többnyire köszörülés formá-
jában, amelynek során elektrolitikus fémleválasztás és kisméretű mechanikus feszültségkeltés 
lép fel egyszerre, míg a köszörű szemcsék az anódfilmet is felszakítják. 
A felesleges fémes anyagot kémiai úton is oldhatjuk, és így képződik használható alkatrész a 
fotokémiai lemezmaratással. 
 

Az egyes alkatrészekből a szerelési technológiákkal építjük össze a terméket, vagy annak 

részegységeit. A hagyományos szerelési technológiákat foglalja össze a 3.4. ábra. 
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3.4. ábra: Szerelési technológiák csoportosítása (Forrás: Katona [1]) 

 
Szereléssel a terméknek vagy a szerelési egységnek a működéséhez szükséges valamennyi 

alkatrészét összeillesztjük és összekötjük (egyesítjük). Ez a kötés lehet oldható (pl. csavarkö-

tés) vagy nem oldható (pl. hegesztés). Tágabb értelemben a szerelési eljárások közé soroljuk a 

töltést (pl. olajok, dobozok töltése) és a csomagolást. 

A hegesztés a leggyakoribb egyesítés a nem oldható kötések közül, ezzel már foglalkoztunk. 
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A ragasztási technológia egyre több területen kerül használatba, többnyire műanyagbázisú 

vegyületeken alapul. Egyik alkalmazási területe a miniatürizált alkatrészek egyesítése jelentő-

sen meggyorsítja pl. a jármű-, műszer-, a híradás- és az elektronikai ipar fejlődését. 

A ragasztás technika az alakképzés új módja is, vékony fém vagy műanyaglemezekből há-

romdimenziós térfelületek, vagy újszerű rácsszerkezetek alakíthatók ki. 

A szerelés a gépgyártás széles körben elterjedt eljárásainak összessége, s legtöbbször a kész-

árutermelés befejező szakasza is. Jelentős részt képvisel a helyszíni szerelés, nagyobb léte-

sítmények, gépészeti berendezések üzembe állításának alaptechnológiája gyanánt. Ugyancsak 

jellemző a javító-karbantartó munkákra is, de ezen a területen rendszerint a lakatosmunkák 

gyűjtőnéven szerepelnek. 

A szerelési technológiára jellemzők az illesztő-helyező, majd a kötőelemmel való összeerősí-

tő műveletek. Ezek energiaigénye rendszerint elhanyagolható, ezért terjedt el a kézi szerelés. 

Ez munkaigényes folyamat, a termelés növekedésével szükségszerű a gépesítése, ami főként 

a tömeggyártásban fontos. A szerelőgépek (pl. intelligens csavarozók, szegecselők) fejlesztése 

egyike a leggyorsabban fejlődő technológiai területnek. 

 

A szerelésben is a fejlesztés mindinkább a robotok alkalmazására irányul, mindenekelőtt az 

egyhangú, ismétlődő műveletekhez.  

 

Az alkatrészgyártást vizsgálva, megállapítható, hogy nagyobb a forgácsoló technológiák ará-

nya: 

 forgács nélküli alakítástechnológia 21%, 

 forgácsoló eljárás 79%. 

 

A hatékony nagytermelékenységű gyártásban a forgács nélküli alakító technológiák minél 

nagyobb részarányára törekszenek a fejlesztések, sőt ezek lehetőleg már ne csak előalakító, 

hanem majdnem készre gyártó technológiák is legyenek (near nett shaping). 

A forgács nélküli alakítástechnológiák közvetlen alkatrészgyártó termelékenysége valóban 

sokkal nagyobb, mint a forgácsolóké. Hatékonyságuk azonban - vagyis az összes szellemi és 

anyagi befektetés és az összeredmény aránya - nem ritkán rosszabb, mert korszerű gépeik és 

szerszámaik költségesek. 

A gyártóképességük alapfeltétele a jó alakadó szerszám.  

 

Leválasztó alakadással bármilyen alakzatot lehet készíteni. Ezek közül az eljárások közül a 

forgácsolás az egyetlen olyan technológia, amelyik az egydarabos gyártástól a tömeggyártá-

sig eredményesen alkalmazható. Ehhez szerkesztették meg már a múlt századokban az azo-

nos koordináta-rendszerű szerszámgépeket és forgácsolószerszámokat. 

 

Ezzel szemben a forgács nélküli alakítás szerszámaival kapcsolatban két probléma vetődik 

fel: 

 a sajtolóeljárások többségében az alkatrészek nagy részéhez elegendő ugyan 

egyszer elkészíteni a szerszámot, a vasöntvény gyártásban azonban minden 

egyes öntéshez öntőformát kell készíteni; 

 a forgács nélküli alakításhoz nincs választási lehetőségünk: csak a meghatározott 

alakzatot (hűlés, visszarugózás stb.) tartalmazó szerszám alkalmas az adott tech-

nológiával megvalósítható gyártásra. 

A forgácsolásban az esetek nagyobb részében több készenlétben levő méret közül választha-

tunk, ezek elkészítési alakja független a gyártási alaktól. Bár minden gépipari szerszámot 

előre kell elkészíteni, a sajtolószerszámok esetében ehhez a készítendő alkatrész alakjának és 

méreteinek ismerete is szükséges, a forgácsolószerszámok gyártásához általában nem. 
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Mindezekhez járul, hogy a forgács nélkül alakító szerszám elkészítési ideje nagy átlagban 

százszor nagyobb a forgácsolószerszám elkészítési idejénél. 

Ugyanakkor a sajtolószerszámban rejlő alakadó ötlet általában szellemes megoldás, egyike a 

legjobbaknak a gépgyártásban! 

Elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy személygépkocsi karosszériája - vagy csak egy-egy ré-

sze is - forgácsolással készüljön el, holott valójában ilyen technológiai rendszer létezik: hi-

szen a másolómarógépen vagy a CNC marógépen készül a sajtolószerszám formaürege, majd 

a formaüreg meghatározott alakzatának véglegesítése után, a szerszámmal sok száz vagy ezer 

egyforma lemezalakzatot (karosszéria elemet) készíthetünk. Visszatérve a forgácsolás nagy 

részarányára, nem elhallgatható, hogy ennek nemcsak elméleti, műszaki és gazdasági oka 

van, hanem közrejátszanak a technológiai szokások, a beruházott géppark megtérülési (amor-

tizációs) szempontjai, és ha egy szerszámgépet már egyszer ―leírtak‖, de még használható, 

gyakran csábító a tovább használat lehetősége. 

A forgács nélkül alakító eljárások általában nagy termelékenységű gyártási módszerek, mert 

az alakadó szerszám több méret egyidejű kialakítását teszi lehetővé. Ettől függetlenül darab-

időben még mindig jelentős a mellékidő (előkészületi, befejező, illetve utómunkák) részará-

nya (3.5. ábra), és rendkívül munkaigényes a - többnyire forgácsolással készülő - forgács 

nélkül alakító szerszám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5. ábra: A forgács nélküli alakítás főidejének és mellékidejének aránya  

átlagos tájékoztató érték  (Forrás: Katona [1]) 

 

Az eljárások eredményes végrehajtásának feltétele a megfelelő képlékenységű anyag. A ko-

hászat külön gyárt e feltételnek megfelelő acélfajtákat, ezek kis szilárdsága viszont gyakran 

nem elégíti ki az alkatrész rendeltetésszerű használatának szilárdsági, keménységi vagy más 

követelményeit. Ezért gyakran más gyártási módszerhez kell folyamodni vagy hőkezeléssel 

módosítani az anyag tulajdonságait, ami többlet energiaigényt is jelent. 

A technológiák választásának egyik kérdése az, hogy a forgácsoló eljárások helyett milyen 

esetekben célszerűbb a sajtolásos technológiák használata? Ehhez tekintsünk át néhány meg-

fontolást a sajtolás (meleg- és hideg-) és a forgácsolás összehasonlítása területén. 

 

3.1 A meleg-alakítás 

A két leggyakoribb változata a szabadkézi kovácsolás és a süllyesztékes kovácsolás. 

A szabadkézi kovácsolásnak nagy szerepe volt a gépgyártás kialakulásában is. A szabadkézi 

kovácsolás még ma is használatos eljárás, olyannyira, hogy ma már NC-kovácsológép is van, 

amely programozhatóságán kívül, „egyedi különleges szerszám‖ nélküli eljárás.  
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Kovácsoláshoz pontosan ismernünk kell az anyag fajlagos alakítási ellenállását és azt is, hogy 

hogyan változik ismert hőközlés, ill. hőmérséklet esetén.  

Ezzel szemben sok esetben a hőkezelés mértékének változtatásával is szabályozzuk az ener-

giafelhasználást, pl. különböző hőmérsékletű pl. félmeleg alakításoknál, vagy hidegfolyatás 

esetén. 

A kovácsolás és a melegsajtolás hőközlés három fő típusa: a lánghevítés, a villamos ellenállá-

sos hevítés és az indukciós hevítés (3.6. ábra). 

 

 
 

3.6. ábra: A melegalakításhoz szükséges hevítési teljesítmény a hőmérséklet függvényében különböző hevítések 

esetén (Forrás: Katona [1]) 

 

A lánghevítést mind ritkábban használjuk, rossz hatásfoka miatt. A nagyobb méretű és 

főként egyedi darabok esetében azonban ma sincs jobb módszerünk, mint a nagy hőmérsékle-

tű tűztér fenntartása. 

További hátránya, hogy az acélanyagok a tűztérben védőgáz nélkül revésednek. 

Minden olyan esetben, amikor az energiamérleg kedvező vagy kedvezőbbé tehető, a meleg-

sajtolás előnyös, mert 

 csak öntéssel megvalósítható alakadáshoz képest, összmunkaigényét tekintve 

kedvezőbb; 

 nagyobb szilárdságú acélokhoz is alkalmazható; 

 a melegsajtolással készített munkadarabnak kisebb az utó-megmunkálási igénye. 

Fokozott a melegsajtolás szerszámigénye. Bár a kovács-süllyeszték más alakadó szer-

számokhoz viszonyítva olcsó (1 h sajtolási időhöz mintegy 30 h szerszámgyártás tartozik), a 

szerszámacélból készült szerszámok közül azonban a kovács-süllyesztékek élettartama a leg-

kisebb, legfeljebb 50 000 db. 

További hátrányuk mechanikai szerepükből fakad. Ha ugyanis a szerszám tömege nem elég 

nagy, akkor a befogására is nagy terhelés adódik, mert a szerszám tömege is részt vesz az 

alakító energia hasznosításában. Ezért a kovács-süllyeszték tömegét más szerszámokhoz vi-

szonyítva szokatlanul nagyra választjuk. Ehhez viszont nagy mennyiségű szerszámacél kell, 

amelynek egyik fő ötvöző anyaga hagyományosan a wolfram.  

Előtérbe kerül az eddig elhanyagolt szempont, az alkatrész tömegének a nagysága. Minél 

kisebb ugyanis az alkatrész tömege, annál kedvezőtlenebb a hőközlés, mindenekelőtt nő a 
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hulladék hőből származó veszteség. Ezért a képlékenyalakítási eljárás kiválasztása során ne 

csak az alakadás geometriai szempontjait vegyük figyelembe, hanem az alkatrész tömegét is. 

Így pl. acélokra általános gyakorlati szabály, hogy 

 melegsajtolást alkalmazunk, ha az alkatrész tömege nagyobb, mint 10 kg; 

 félmeleg alakítást végzünk, ha az alkatrész tömege 0,5...10 kg; 

 hidegfolyatás célszerű, ha az alkatrész tömege 0,5 kg-nál kisebb. 

A félmeleg alakítás a melegalakítás válfaja. A hőközlés nagysága mintegy 50%-a a tel-

jes meleg képlékenységi állapotban folytatott sajtoláshoz szükséges értéknek, a teljes alakra 

hozásban nagy az alakváltozási munkából származó képlékenység növekedése. 

 

3.2 Hidegfolyatás 

Régóta ismert, hogy anyagaink egy csoportja hidegképlékenységi állapotában jól alakítható.  

Térfogatos alakképzésre eleinte színesfémekből készülő edények, tubusok gyártására alkal-

mazták. Rendkívül előnyös ugyanis, hogy egyszerű körszelvényű ritkábban szabályos sok-

szög alakú kiinduló darabból egyszerű nyomással más módon gazdaságosan elő nem állítható 

tömegcikkeket lehet készíteni. 

A színesfémek esetében azonban az alakváltozással szembeni anyagellenállás kereken ötöde 

a kis szilárdságú acélokénak és minden más anyaghoz képest jobban teljesítik azt a feltételt, 

hogy az alakváltozás után sem változtatják meg fémtani sajátosságaikat. 

Acélok esetében más a helyzet. Nem mintha lágyacélból nem lehetne például tubust készíte-

ni. Erre általában azonban nincs szükség, nemcsak a súlya, hanem csekély korrózióállósága 

miatt sem. 

Lágyacélok (Rm< 400 MPa) folyathatósága, változatosabb alakadó eljárások alkalmazásával, 

anyagmegtakarítási, energiatakarékossági és egyéb okokból segítette elterjedését a darabok az 

elő- vagy végalakjának kiképzésére. A hidegfolyatott alkatrészek gyártásának termelékenysé-

ge ~3,5-szeresére növekedett, a régebbi 0 , 1 . . . 1 min/db ütemidő a hidegfolyató automaták 

munkába állításával 1 . . . 2 s-ra csökkent. A nagy termelékenységhez más térfogatos alakadó 

eljárásokkal el nem érhető méretpontosság párosul.  

 

A hidegfolyatás elsősorban tengelyszimmetrikus forgástestek gyártására alkalmas, ezért ilyen 

alkatrészgyártás területén alapvető a jelentősége (3.7. ábra).  
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3.7. ábra: A hidegfolyatás pontossági és gazdaságossági viszonyai; valamennyi hidegfolyatott alkatrész rövidebb 

idő alatt készül el mintha forgácsoltuk volna, viszont csak 45% olcsóbb (Forrás: Katona [1])  
 

Ezzel szemben a hidegfolyatás alkalmazása általában nem csökkenti (esetleg növeli) az alkat-

rész gyártási önköltségét, mert a hidegfolyató szerszámok és gépek sokkal drágábbak, mint a 

forgácsolás szerszámai és gépei. Inkább csak „nyereségtömeget‖ növelő eljárásnak tekinthe-

tő, mert rövidebb idejű szállításokat tesz lehetővé. A hidegfolyatás jelentős megtakarítást 

eredményez az alkatrész anyagában. Ennek gazdasági hatása azonban kevésbé számottevő, 

mert az alkatrészek olcsó lágyacélból készülnek. A gépipari alkatrészek közül sokat műszaki-

lag lehet, termelékenységi okokból pedig szükséges lenne forgácsolás helyett hidegfolyatással 

gyártani.  

 

A hidegfolyatás alkalmazásának az sem elhanyagolható szempontja, hogy milyen mértékig 

változik a produktív alkatrészgyártás mögöttes, várakozási, raktározási stb. ideje. Geometriai-

lag bonyolult alkatrészek esetén a forgácsolás sokműveletes jellegéből következik, hogy kü-

lönösen nagy lehet ez az idő (és költsége), ekkor a hidegfolyatás, de a többi forgács nélküli 

alakító eljárás is többnyire előnyös. 

Ez az előny azonban könnyen válhat hátránnyá! A hidegfolyatás nagy termelékenységű eljá-

rás. Ha például egy alkatrészmennyiség, amely korábban forgácsolással egy évig készült, és a 

hidegfolyatás bevezetésével két hónap alatt elkészül, a beszerelés üteme viszont nem válto-

zik, akkor más termelésszervezést kell választani. 

Rendkívül fontos, hogy a hidegfolyatott alkatrész olyan méretpontossággal készüljön el, 

mintha forgácsolással készítették volna, és sajtolási pontatlanságból utánmunkálási igény ne 

vetődjön fel. Különösen apró alkatrészek átfogása a forgácsoló gépre, annyira munkaigényes, 

hogy rúdacélból, automata esztergán gazdaságosabb és főként hatékonyabb a gyártásuk. 

Korábban a hidegfolyatást a forgácsolással vetették össze. Mind több elemzés mutat rá azon-

ban arra, hogy kedvezőbb eredmények kaphatók elsősorban a hideg-folyatható munkadarabok 

viszonylag kis tömege miatt, ha a hidegfolyatást a precíziós öntéssel, a porkohászati sajtolás-

sal, a meleg- vagy félmeleg-sajtolással hasonlítjuk össze. 

Ennek két oka van. A forgácsolási technológia a különböző automatizálási módszerek, a tech-

nológiai adatok optimalizálása, valamint a szerszámanyagok dinamikus fejlődése folytán 
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rendkívül sokat fejlődött, ennek következtében kisméretű alkatrészeket olcsóbban lehet nagy 

méretpontossággal elkészíteni. 

Ezzel szemben minden más alakadó módszer energiaigényesebb, pontosabban hőigényesebb, 

s a hőközlés folyamán annál nagyobbak a veszteségek, minél kisebb a munkadarab. A hideg-

folyatáshoz nincs szükség hőközlésre, következésképpen energiaveszteség sem lép fel.  

 

3.3 A gyártási idők, átfutási idők és az egyes megmunkálási el-
járások arányai a forgácsoló alkatrészgyártásban 

 

A gyártás megszervezése sok részfolyamat optimálásával valósulhat meg, amelyek mindegyi-

ke tudományosan külön-külön is vizsgálható, érdemes azonban az alkatrészek műhelyben 

tartózkodási idejét külön is megvizsgálni, mivel ennek jelentős kihatása van a gyártási költsé-

gekre.  

 

Az átlagalkatrész műhelyi tartózkodási idejét szemlélteti a 3.8. ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8. ábra: Az átlagalkatrész műhelyi tartózkodási idejének arányai; ma még sokkal többet vár az alkatrész meg-

munkálásra, mint ténylegesen foglalkoznak vele (Forrás: Katona [1]) 

 

A műhelyi tartózkodási időnek csupán 5%-a a gyártás darabideje, míg a főidő ebből csak 

35%. 

Ennek az ismerete támasztja alá a logisztika fontosságát, és az egyes folyamatok összehango-

lásának jelentőségét. 

Hasonlóan tanulságos annak az elemzése is, hogy az átlagalkatrész megmunkálásában 100%-

nak vesszük a nagyoló megmunkálást, akkor az előkészítő műveletekben (darabolás, végle-

marás, központfúrás) együtt is kevesebb, mint a nagyolás, és a nagyolást követő további mű-

veletek (feszültségmentesítő hőkezelés, simító megmunkálások, kérgesítő hőkezelés, köszörü-

lés) együtt kb. ugyanannyi időt, tesznek ki, mint a nagyolás (3.9. ábra). 

 

 

 

 

 

T artózkodási idő: 100%

5% 95%

Főidő: 

35%
M ellékidő:    65%

D arabidő: 100%
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3.9. ábra: Egy átlagos gépipari termék elkészítésénél az egyes technológiák aránya  

Az esztergálásban töltött időt tekintjük 100%-nak (Forrás: Katona [1]) 

 

3.4 A gyártás pontosságának hatása a költségekre 

 

Az egyes alkatrészek gyártásánál a pontosság növelése (ami a felületi érdesség csökkenését is 

jelenti) általában azzal jár, hogy a megmunkálási lépések számát növelni kell, minden egyes 

lépésben egyre csökkenő mértékű réteget (ráhagyást) távolítunk el. A végmegmunkálások 

gyakran abrazív megmunkálások, ahol a csökkenő vastagságú réteg leválasztáshoz mind fi-

nomabb szemcséjű abrazív szerszámot kell választani, amelyekkel egyre kevésbé termelékeny 

a megmunkálás.  

A 3.10. ábra, egy amerikai irodalom alapján, az ottani méretezéssel, tűrésekkel és felületi ér-

dességekkel „inch‖-ben mutatja be a munkadarabot (a nemzetközi kooperációban néha érke-

zik ilyen külföldi megrendelés), amely kontúrrajza menetfúróra hasonló.  

A négy ábrarészen az a különbség, hogy azonos méretek esetén, de más-más tűrésekkel kell a 

darabot legyártani. A bal felső egy nagyoló esztergált darab, az alatta lévő simító esztergált, a 

jobb felső tűrése, érdessége, már igényli a köszörülést, míg a jobb alsó simító köszörült. A 

tűrések az egyes darabok közt legalább feleződnek, az érdességek is legalább felére csökken-

nek. 
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3.10. ábra: Az előírt felületi minőség és pontosság hatása az alkalmazandó megmunkálási módszerekre 

 (Forrás: Boothroyd, G. [2]) 
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A pontosság növekedésével a megmunkálási lépések száma is nő, az egyes megmunkálási 

lépéseknél rendre kevesebb réteget tudunk leválasztani egy-egy lépésben, ennek megfelelően 

a költségek is növekszenek (3.11. ábra).  

 
 3.11. ábra: A relatív gyártási költségek változása a tűrések és megmunkálási eljárások függvényében 

 (Forrás: Boothroyd, G. [2]) 

 

Az esztergálási költségeknél: a nagyolási költség kisebb, mint a fele, a simító esztergálásénak 

(amit 100%-nak vettünk). A köszörülési költség két és félszerese a simító esztergálásénak, 

míg a simító köszörülés, vagy hónolás összegzett költsége négyszerese a simító esztergálásé-

nak. 

A relatív köszörülési költségek nagyságát a mérettűrések mentén a felületi érdesség, mint 

paraméter függvényében szemlélteti a 3.12. ábra. 
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 3.12. ábra: A tűrések és az érdesség hatása a relatív köszörülési költségekre  

(Forrás: Boothroyd, G. [2]) 

 

A furatköszörülés költségeinél további költségtényezőt jelent a furat körkörösségi beállítása. 

A 3.13. ábra ennek megfelelően a köszörülési költségeken túl a mérettűrések mentén szemlél-

teti a mérési és a beállítási költségeket is. Az ábra szerint a 0,0025µm-es pontosságnál a kö-

szörülési költség 100%, míg további 100%-ot tesz ki a mérési és beállítási költség is. 

 
 3.13. ábra: A relatív köszörülési költség összetevői furatköszörüléskor 

(Forrás: Boothroyd, G.[2]) 

 

A köszörülési költségek jelentősen növelik a gyártási költségeket, mert kisebb a fajlagos 

anyagleválasztási sebességük, ezért jól megfontolandó milyen technológiát választunk. 

A gyártási tűrések megadásával a tervező akaratlanul is előír egy minimális felületi érdességre 

vonatkozó minőséget, ha nem is írja fel a rajzdokumentációra, ami persze hiányosság.  
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4. Forgácsoló szerszámgépek  

    (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

 

A szerszámgépek azok a munkagépek, amelyeken szerszámokkal, előgyártmányból –

munkadarabokat (használati tárgyakat, vagy annak elmeit) állítanak elő. 

A forgácsoló szerszámgépek a munkadarabokat forgácsolással alakítják, azaz az előgyártmányon 

lévő anyagtöbbletet (a ráhagyást) kisebb darabokban, forgácsok formájában távolítják el. 

Forgácsoló szerszámgépeknek sokféle típusát fejlesztették ki, az egyes gépek azonban rend-

szertechnikájukban fő részekre bonthatók. 

Általában ezek a következők: 

 gép állványából, vezetékeiből, szánjaiból, 

 fő- és mellékmozgásokat létesítő hajtóművekből állnak. A hajtóművek által léte-

sített mozgás lehet forgó- és egyenes-vonalú, folyamatos és szakaszos mozgás.  

 

4.1 Forgácsoló szerszámgépek pontossága 

 

A szerszámgépek feladata a megmunkálás eredményeként a mdb. geometriai pontosságának 

biztosítása a lehető legtermelékenyebben. Ehhez a szerszám és munkadarab relatív elmozdu-

lásait megfelelő pályán, megfelelő sebességgel kell megvalósítani, a termelékenységhez meg-

felelő teljesítmény szükséges, míg a pontossághoz pontos vezetékek, orsók, amelyek a fellépő 

erőhatások és nyomatékok esetén is biztosítják a szükséges merevséget (pl.: eszterga axono-

metrikus képe: 4.1. ábra, és kinematikai szerkezete: 4.2. ábra).  

 
 
4.1. ábra: Jó állapotú régi esztergára pótlólag felszerelhető berendezések csökkenthetik a mellékidőt, és növelik a 

kiszolgálás komfortját 
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4.2. ábra: Csúcseszterga kinematikai vázlata 

 

A gépen kívül a megmunkáláshoz szerszámok és készülékek is szükségesek. Ezt a rendszert 

MKGS (Munkadarab, Készülék, Gép, Szerszám) rendszernek szokás nevezni (4.3. ábra). 

 

 
 

4.3. ábra: Az MKGS rendszer (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

A gépeken fellépő erőhatások tanulmányozása fontos abból a szempontból, hogy hol milyen 

alakváltozások keletkeznek, amelyek a mdb. megmunkálási pontosságára vannak hatással. Az 

erőhatások a forgácsolási alapadatokból határozhatók meg. 

Az esztergáláskor számításba vehető forgácsoló erő és teljesítményszükséglet meghatározásá-

ra az esztergálás forgácsolási alapadatai használhatók. Miután azonos forgácsolási adatokkal 
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forgácsolt 750 N/mm
2 

szakítószilárdságú acél és öntött vas esetében az Fc fő forgácsoló erőre 

és a Pc teljesítményszükségletre a nagyobb értékeket mindenkor az acél adja, ezért elegendő a 

forgácsolási alapadatokat csak az acélra megadni. 

A főmozgás forgácsolási sebessége a gazdaságos éltartam idő alapján határozható meg, a 

Taylor képlet alapján.  

 

4.2 A csúcsesztergát terhelő erők meghatározása 

A 4.4. és az 4.5. ábra a forgácsolás helyén, az A esztergacsúcson és a B szegnyereg csúcson a 

munkadarabra ható erőket tünteti fel. A forgácsoló erő Fc, Ff és Fa összetevőivel az eszterga- 

és szegnyereg csúcson fellépő reakciók és forgatónyomatékok tartanak egyensúlyt. 

 

 
4.4. ábra: A munkadarabra ható erők esztergáláskor (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

 
4.5. ábra: Esztergacsúcsra, a szegnyereg-csúcsra és a szerszámra ható erők  

(Forrás: Kazinczy [6]) 

 

 

Miután a G súlyú munkadarabnak az esztergakés mögötti és előtti átmérői között csekély az 

eltérés, ezért úgy vehető, hogy a G súllyal a csúcsokon G/2 reakció tart egyensúlyt. A felso-

rolt erőkhöz járul még az eszterga- és szegnyereg csúcson a munkadarabra ható TÁ, ill. TB 

tengelyirányú erő. 

A TA  és TB  tengelyirányú erőket a következő erők létesítik: 

1. a munkadarab felfogásakor a szegnyereg által kifejtett C tengelyirányú szorítóerő; 

2. a csúcsokon fellépő radiális erők eredőjének tengelyirányú összetevője; 

3. a forgácsoló erőnek az előtolás irányába eső FC  összetevője.  
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Előbbiek alapján a G súlyú munkadarabra ható erők a 4.4 ábra jelölései szerint a következők: 

 

 Az A csúcson ható erők: 

 

 

és  

 
 

 

 B csúcson ható erők: 

 

, 

, 

ahol  

 

Az A és B csúcsokon, valamint a hossz-szánra ható erők határozzák meg a gépágy igény-

bevételét. Jelöljük a gépágyon I-gyel az orsóház alapfelületét, II-vel a szegnyereg leerősítő 

csavarja és talpának hátsó éle közötti vetületét, III-mal a hossz-szánnak a gépágyon levő ve-

tületét. A szánra ható Ff előtolás irányú komponenssel a gép fogaslécével kapcsolódó szán-

mozgató fogaskeréken működő erő tart egyensúlyt. Ezek szerint a szánvezeték egy  

Fa(h + h3) nyomatékkal tart egyensúlyt, ahol h az eszterga csúcsmagassága az ágy felett, h3 

pedig a fogasléc távolsága az asztal felszíne alatt.  

Az eszterga- és szegnyereg csúcsra, valamint a hossz-szánra ható erők nagyságra a munkada-

rabot támadókkal azonosak, de ellenkező értelműek.  
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Az állványos fúrógép igénybevételeit a 4.6. ábra szemlélteti. 

 

 
4.6. ábra: Állványos fúrógép igénybevételei, a fúrógép állványának hajlító igénybevétele által okozott fúróorsó- 

és furattengely ferdülés (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Az állványos fúrógép állványára a fúráskor fellépő Ff  előtolásirányú erő húzást, az ―l” 

karon hajlítást, az M forgatónyomaték pedig csavarást fejt ki. Az “l” kar a fúró tengelye és 

az állvány súlyvonala közötti távolság.   

Az Fe hajlító nyomaték okozza a fúróorsó és vele együtt a furattengely elferdülését, 

amelynek a pontossági előírások szerint megadott határokon belül kell lennie. 

Szilárdsági szempontból az állvány csavaró igénybevétele általában nem jelentős, azonban a 

megmunkálási pontosság szempontjából figyelembe veendő. 

Az állványos fúrógép munkaasztala rendszerint állítható. Az asztalt és a fúróorsó szánját az 

állvány homlokfelületén kiképzett függőleges vezetékek vezetik. 

A fúró Ff tengelyirányú forgácsoló ereje a fúrót és az asztalt tengelyirányban igyekszik 

elnyomni. A nyomás növekedésével pedig a fúróorsó tengelye és az asztal síkja egymáshoz 

képest ferde helyzetbe kerül. A fúróorsónak ezt az asztalhoz viszonyított ferde helyzetét 

végeredményben az asztal és a szán helyzet- és alakváltozása, valamint az állvány alakváltozása 

okozza. 

Az előzőekhez hasonlóan lehet meghatározni a palást-köszörűgépen ébredő hatásokat is 

(4.7. ábra). 

 

 
4.7. ábra: A munkadarabra ható erők hengeres palástköszörüléskor (Forrás: Kazinczy [6]) 
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4.3 Szerszámgépek pontos működését befolyásoló erőhatások 

4.3.1 Szerszámgépek statikus merevsége 

A statikus alakváltozásokat főleg hajlító igénybevételek okozzák. Ilyenek: a gép mozgó 

részeinek súlya, a munkadarab súlya, és a forgácsoló erő. 

A vizsgálatunk alapja a mechanikai ismeretek átgondolása, amelyekre itt most nem té-

rünk ki részletesen. (Témakörei: hajlító merevség, csavaró merevség, igénybevételek, alak-

változások meghatározása, a szerkezeti elem igénybevett keresztmetszetének alakja, mérete 

és anyaga határozza meg a merevséget.) 

A szerszámgépek vázszerkezetében többnyire együttesen jelenik meg a hajlító és csavaró 

igénybevétel, ennek felvételére a zárt szelvényű keresztmetszetek a legalkalmasabb. A zárt 

szelvényű tartókat gyakran áttörésekkel kell kialakítani, amelyek megváltoztatják az eredeti 

tulajdonságokat.  

A szerszámgépágyak és állványok tervezésekor a vezetékek elhelyezése sokszor gondot 

okoz. Az ágyak és állványok szilárdsága és merevsége csakis a vezetékek megfelelő kiképzé-

se és elhelyezése által használható ki. 

Esztergáknál a munkadarab átmérője nulla és a gép szerkezeti felépítésétől függő maximális 

méret között változhat (4.8. ábra), így tehát az ágyat csavarásra igénybe vevő FI nyomaték „l” 

karja is az lmin és lmax közötti értékeket veheti fel, és ennek következtében az ágyat terhelő 

forgatónyomaték is a munkadarab átmérője szerint Mmin = F·lmin és Mmax = F·lmax közé esik.  

 

 
 

4.8. ábra: Az eszterga ágy csavaró igénybevételét befolyásoló tényezők 

(Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Miután a gép ágyának elcsavarodása a megmunkálási pontosságot nagymértékben befo-

lyásolja, ezért az ágy keresztmetszetét úgy kell méretezni, hogy annak torzulása a legnagyobb 

forgatónyomatéknál is a megengedettnél kisebb legyen. 
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4.3.2 Szerszámgépek dinamikus merevsége 

A fémforgácsoló szerszámgépek megmunkálási pontosságának növelése a statikus me-

revség mellett a dinamikus merevség fokozását is megköveteli. A dinamikus jelenségek által 

a gép pontosságára gyakorolt káros befolyásnak kiküszöbölése a lengések, ill. rezgések befo-

lyásának ismeretét követeli meg. A működő gép lökésszerű terhelései, amelyek a szerszám-

nak a munkadarabba való behatolásakor, vagyis a fogásvétel elején jelentkeznek, ún. szabad 

lengéseket okozhatnak. Harmonikus és nem harmonikus váltakozó erők – amelyeket vala-

mely gyorsmozgású kiegyensúlyozatlan alkatrész vagy a szerszám által kifejtett forgácsoló-

erő okoz – kényszerlengéseket létesítenek. A forgácsolás folyamata a periodikusan leváló 

forgácselemek által öngerjesztett lengéseket ébreszt, amelyeknek frekvenciája az önfrekven-

ciát megközelíti. 

A lengésjelenségek lefolyását befolyásoló tényezők: 

1. a lengő alkatrész tömege [m]; 

2. a statikus merevség [c]; 

3. a csillapítás foka [<S]; 

4. az önfrekvencia [f0]. 

 

Az Fstat terhelés fstat alakváltozást létesít, így tehát a statikus merevség: 

 

 

 

Az Fstat statikus terheléssel azonos nagyságú Fdin dinamikus terhelés hatására létrejött fdin 

alakváltozás, vagyis a lengőmozgás amplitúdója Y-szor nagyobb az fstat alakváltozásnál, tehát 

 

, 

 

 
 

 

Rezgések okai 

A szerszámgépen fellépő statikus erőhatásokon kívül, dinamikus igénybevételeknek is 

meg kell felelni, amelyek részben a megmunkálás körülményeiből, valamint a gép szerkezeti 

kialakításából, gyártásának pontosságából származnak és gyakran a megmunkálás pontossá-

gát, rontó deformációkat, rezgéseket keltenek. 

A rezgés külső okai. Ha valamely rezgéstől mentes gép közelében egy másik gép bere-

zegve dolgozik, akkor az a rezgést a közelében levő gépnek is átadja. Az így gerjesztett rez-

gés frekvenciája rendszerint azonos a gerjesztő gép rezgésének frekvenciájával. Rezonancia 

esetében az amplitúdó a gerjesztő rezgés amplitúdójának többszöröse. Gerjesztett rezgéssel 

akkor találkozunk, ha a szerszámgépet pl.: gyengén alapoztuk, vagy rezgésre, lengésre haj-

lamos födémre helyeztük. 

A rezgés belső okai. A rezgések második csoportjába azok tartoznak, amelyeknek okát a 

gépen belül találjuk meg. Pl. az egyes forgó szerkezeti elemek vagy a munkadarab kiegyen-

súlyozatlansága által okozott rezgések. Ilyenkor a rezgés frekvenciája az alkatrész, ill. a 

munkadarab másodpercenkénti fordulatszámával azonos. 

 

mivel Fstat = Fdin, c/Y a dinamikus merevség cdin, Y az S csillapításnak, valamint a lengés co 

gerjesztő frekvenciájából és co0 önfrekvenciájából képzett rj viszonyszámnak függvénye.  
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Rezgéskeltő okok még a hajtómű pontatlan fogaskerekei, a hidraulikus hajtóművekben 

keletkező léglökések, a hajtószíjak varratai, az egyenlő fogosztású, egyenes élű marók és 

dörzsárak stb. Kis sebességgel való nagyoló esztergáláskor gyakran tapasztalunk rezgést, 

nagy forgácsolási sebességeknél ritkábban. Ennek oka, hogy kis forgácsolási sebességeknél a 

forgácsképződés nem egyenletes és a forgácsolóerő is állandóan szabálytalanul változik. 

Nagy forgácsolási sebességeknél — az előbbivel szemben — a forgácsképződés egyenletes 

és a forgácsolóerő közel állandó. A nem eléggé merev géptest a változó erőhatásokra rugózni 

kezd. Ha az erőingadozás folytán keletkezett rezgésjelenségek a gép önrezgésszámával egye-

ző időközökben ismétlődnek, akkor rezonancia lép fel. 

Az előzőkben részletezett megfontolások alapján nyilvánvaló, hogy a szerszámgép me-

revségét a következők szerint kell megvizsgálni: 

1. a statikus terheléssel járó alakváltozást gátló statikus merevség szempontjából; 

2. a rezgéscsillapítás és a tehetetlenségi erők ellensúlyozása érdekében, a dinamikus me-

revség szempontjából. 

 

4.3.3 A rezgések csillapítása 

Az erős csillapítás az öngerjesztett lengések nyugalmi állapotának elérését nemcsak siet-

teti, hanem a kikényszerített lengésekkel szemben megnöveli a dinamikus merevséget is. Az 

anyag oldaláról, az öntöttvas csillapító hatása — mely az anyagba ágyazott grafitlamellák 

egymás közötti mechanikus súrlódására vezethető vissza és a grafittartalommal fokozódik — 

az acél csillapítóképességét felülmúlja. Ez a különbség a csillapításban az acélszerkezet meg-

felelő módosításával javítható. 

A szerszámgépeken észlelt lengés-jelenségek elméleti számításokkal nehezen, sok eset-

ben egyáltalán nem követhetők. A leegyszerűsített meghatározásokból az a haszon szárma-

zik, hogy a lengési problémák fontosságára a tervező figyelmét felhívják és egyes szerszám-

gépelemek fejlesztésére az irányt, kijelölik. A dinamikus merevség több lényeges kérdése 

modellkísérletekkel tisztázható. Akár meglevő szerszámgépeken, akár modelleken végzünk 

vizsgálatokat, a következőkben felsorolt tulajdonságok konstruktív formákkal, méretváltozta-

tásokkal és elrendezés módosításokkal befolyásolhatók: 

1. a statikus merevség; 

2. a saját frekvencia; 

3. a csillapítás; 

4. a lengés alaki lefolyása. 

A szerkezeti elemek hatása a statikus merevségre az eddigiekből már ismert. 

A saját frekvencia függ a merevségtől és a tömegtől. E tekintetben megfelelő szerkezeti 

kialakítással a merevség és a tömeg helyes aránya biztosítható. A csillapítás a lengésben levő 

tömeg energiáját emészti fel. 

Kísérletek igazolták, hogy a tartó anyaga, szerkezeti kialakítása, befogási módja és terhe-

lése a csillapításra hatással van. A csillapítás ún. rezgéscsillapító felületek beiktatásával fo-

kozható. A rezgéscsillapító hatást csavarokkal, hegesztéssel is elérhetünk összetett elemek 

egymáshoz kötésével. A kívülről gerjesztett lengést a rezgéscsillapító súrlódási hővé alakítja 

át. 

A rezgéscsillapító hatást a 4.9. ábrán mutatjuk be.  
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Folyó-

szám
Megnevezés A rúdszerkezet vázlata

Inercianyomaték 

(cm4) I0-val 

összehasonlítva

Önfrek-

vencia   

Hz

Hézag

A 

csillapítás 

fokozódá-

sa %

1
10 mm vastag rúd 

egymagában
I0 f0 — —

2
Kettős rúd laza 

érintkezéssel
I1=2 I0 f0 hézaggal 0

3
Rudak ponthegesztéssel:     

a) 4 heg. ponttal
I2=5,4 I0 1,42 f0 hézaggal 0

4
Rudak ponthegesztéssel:     

b) 2 heg. ponttal
I3=6,1 I0 1,6 f0

hézag 

nélkül
≈ 100

5
Rudak ponthegesztéssel:     

c) 8 heg. ponttal
I4=6,7 I0 1,75 f0

hézag 

nélkül
≈ 200

6
Rudak heg. varrattal, 

rudak vastagsága 9,5 mm
I5=5,6 I0 1,7 f0 hézaggal 0

7 Rudak V heg. varattal I6=5,23 I0 1,66 f0

hézag 

nélkül
6400

8 20 mm vastag tömör rúd I7=8 I0 2 f0 — 0
 

 
4.9. ábra: Rúdszerkezetek inercianyomatéka és rezgéscsillapítása 

(Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Ezzel a megoldással a csillapítás tapasztalat szerint hatásosabb, ha az egymással érintke-

ző lemezek közötti súrlódást okozó előfeszültség nagy, és ha a rögzítés ellenére az egymással 

súrlódó felületek relatív elmozdulása biztosítva van. 

A szerszámgépek vázszerkezetében többnyire együttesen jelenik meg a hajlító és csavaró 

igénybevétel, ennek felvételére a zárt szelvényű keresztmetszetek a legalkalmasabbak. A zárt 

szelvényű tartókat gyakran áttörésekkel kell kialakítani, amelyek megváltoztatják az eredeti 

tulajdonságokat.  

A szerelőnyílásokat legtöbbször jól záródó, merev fedőlapokkal borítják, amely a hajlító-

merevségnek a nyílás által okozott kismértékű gyengítését úgyszólván teljes mértékben ki-

egyenlíti. Ugyanakkor azonban a nyílás által 72%-kal gyengített csavaró-merevséget a fedő-

lap az eredeti merevségnek csak 41%-ig állítja helyre. 

Az áttörésekkel okozott gyengítések a sajátfrekvenciát és a csillapítást is megváltoztatják, 

a fedél csavaros rögzítése javító hatású ezekre a tulajdonságokra, míg az illesztett fedél, csa-

varozással további javító hatású. Az üregben elhelyezett átlós bordázat mind a hajlító-, mind 

a csavaró-merevséget fokozza. 

 

Maga a szerszámgép is, mint az alkatrészek összessége és az egyes szerkezeti elemek is 

általában több feltételtől függően, egymást kölcsönösen befolyásolva végeznek lengéseket. A 

kölcsönhatások a saját frekvenciában, a csillapításban, a kilengésben és a fázisszögben je-

lentkeznek. 

 

4.4 Szerszámgépek állványai, vezetékei 

A szerszámgép állványai veszik fel a forgácsoláskor fellépő erőhatásokat és biztosítják 

az egyes szerszámgéprészek, a szerszám és a munkadarab viszonylagos helyzetét és mozgás-

irányát. Az állványon helyezkednek el a hajtóművek és a vezetékben mozgó szánszerkezetek. 

A gépállvány nem megfelelő merevsége esetében a mozgások nem szabatosak, rezgések, pon-
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tatlanságok léphetnek fel, tehát a munkadarab alakja, mérete, felületi érdessége nem éri el a 

követelményeket. 

A megfelelő merevség és rezgéscsillapítás érdekében a szerszámgép állványokat általá-

ban öntöttvasból készítik. A lemezből készült hegesztett szerkezetű állványok a tapasztalat 

szerint a hajtóművek rezgéseit nem csillapítják kellően, így a rezgések átjutnak a munkada-

rabra is. 

A szerszámgépek állványai azonban nemcsak a külső erők, hanem a belső erők hatására 

is deformálódhatnak. A kemény kéreg részleges eltávolításával, a feszültségoldó hőkezeléssel 

és pihentetéssel érik el, hogy a gépállvány a végső megmunkálás után már ne változtassa mé-

retét, alakját. Az öntöttvas állványban az öntés után, belső feszültségek keletkeznek. A belső 

feszültségeket 500…550 C°-on 3…4 órás izzítással szüntetik meg. Az így előkészített, tehát 

előnagyolt és hőkezelt öntvényeket hónapokon keresztül, esetleg 1…2 évig, ha csak lehetsé-

ges szabadban (az időjárás hevítő, hűtő hatásainak kitéve) pihentetik. Ezután következik a 

végső megmunkálás majd az összeszerelés.  

A felgyorsult technológiai váltás során nem áll túl hosszú idő a pihentetésre, ezért hegesztett 

szerkezeteket, azok üregét, betonnal illetve polimer betonnal kiöntik. A nem túl nagy 

terhelésű állványok helyett kidolgozták a rudakkal és orsókkal mozgatott szerkezeteket, 

tripod, hexapod stb. konstrukciókat. 

 

A hagyományos állványon alakítják ki (megmunkálással vagy rászereléssel) a  forgácsolás 

közben mozgó asztalokat és szánokat. Ezeknek pontosan megvezetett útját a vezetékek 

biztosítják.  

 
Megkülönböztetünk:  

mozgási irányukat tekintve:  

 egyenes és  

 körvezetéket,  
erőhatás felvételét tekintve: 

 zárt vezetékeket, 

 nyitott vezetékeket. 

 

A vezetékek pontosságától függ az asztalok, szánok szabatos mozgása, és így az 

előállított munkadarab pontossága is. Az ágyvezetékek csúszófelületei kemény, kopásálló 

kivitelűek. A megfelelő keménységű és kopásálló felületet az állványban kialakított 

vezetékben rendszerint felületi edzéssel állítják elő, a szerelt edzett vezetékek anyaga és 

hőkezelése pedig a csapágyacélokhoz hasonló. Kerülni kell azonban az egymáson csúszó 

felületek azonos keménységre való kialakítását, mert ez berágódáshoz vezethet. Ezért a 

vezeték egyik elemének felületeit keményebbre készítik. Általában az a vezeték keményebb, 

amelyik nagyobb méretű, tehát nehezebben javítható, vagy amelyiknek kopása a munkadarab 

méretére, alakjára nagy hatással van. 

A korszerű CNC gépeknél az edzett szerelt vezetékek terjedtek el. 

 
A zárt vezetékről akkor beszélünk, ha a csúszási irányra merőleges erők nem tudják a 
csúszófelületeket egymástól eltávolítani. 
 
Legegyszerűbb zártvezeték a hengervezeték (4.10./d ábra).  
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4.10. ábra: Különböző alakú vezetékek (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

 

A vezeték kopását a felhasított csúszó hüvely összeszorításával egyenlítik ki. Ezt a vezetéket 

használják pl. az asztali fúrógépeknél, sugárfúrógépeknél. 

Egy további kialakítási mód a hengeres és lapos vezeték párosítása (4.11. ábra).  

 

 
4.11. ábra: Hengeres és lapos vezeték párosítása 

 

Ez mindaddig, amíg a lapos vezeték pályája a hengeres vezetékhez radiális helyzetben 

van, kifogástalan vezetést biztosít. Az ilyen összetételű hengeres vezeték hossza korlátozott. 

A szerkezeti merevség miatt a hengeres vezeték átmérője annak hosszával növekszik. Ugyanak-

kor a vezetett elem hossza is növelendő, miáltal az ilyen szerkezeteknél főleg kedvezőtlen 

súlyarányok adódnak. 
 
Fecskefark vezeték vázlata a 4.10./c ábrán látható. A vezeték kopását kopás utánállító 

léccel, csavarok segítségével utánállitják. Használják például esztergaszánok vezetésénél. 

 

Legegyszerűbb vezeték a lapos vezeték. A kopás itt is léc segítségével utánállítható. Ilyen a 

vezetéke a harántgyalugép kosának is (4.10./b ábra). 

 

Nyílt vezetékeknél a csúszófelületekre merőleges erők a csúszófelületeket egymástól 

eltávolíthatják. Ezt azonban más vezetéktípusok együttes alkalmazásával elkerülik. A nyílt 

prizmás vezeték (4.10./a ábra) előnye, hogy ha kopik is a vezeték, játék, hézag nem 

keletkezik. A prizmás vezeték alkalmazásakor a kopás utánállítása automatikus. A prizmás 

vezetéket párban sík, lapos vezetékkel együtt használják. 

A vezetékek pontosságának élettartama szakszerű kezeléssel növelhető. Túl nagy felületi 

terhelés esetében a vezetékek károsodhatnak, berágódhatnak. 

A berágódás lehetőségének csökkentése érdekében a nagy terhelésű vezetékeket üzem közben 

kenik. Központi olajozás esetében kenőolaj szivattyú csővezetéken szállítja a kenőanyagot 

(olajat) a csúszó vezetékek elmozduló felületei közé.  

 

A vezető és a vezetett elemek felületei a súrlódás miatt kopnak. A kopást a következő 

tényezők befolyásolják: 

1. az álló és a mozgó elemek anyagának tulajdonságai (pl.: keménysége); 

2. a vezető felületek felületi érdessége; 

3. a felületi nyomás; 

4. a vezető felületek szennyeződése. 

A felületek kopása nem egyenletes. A munkahelyzetek terhelt vezetékszakaszain nagyobb 
mérvű kopás tapasztalható (pl.: esztergák tokmányközeli vezetékszakaszai).  
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A kopás, a szerszámgép elemeinek megmunkálási pontatlansága és az igénybevétel hatásá-
ra jelentkező alakváltozások együttvéve a gép megmunkálási pontosságát befolyásolják. 

A 4.11./b. ábrán a kopást a felületi nyomás függvényében ábrázoljuk E. Saljé kísérletei alap-

ján, amelyeknél a csúszás sebessége 10 m/min, a vezető állórész és a vezetett mozgó rész anyaga 

pedig edzetlen Öv. 26 volt. A kísérletkor a közepes felületi nyomás <40...60 N/cm
2
 volt. 

 
 

4.11./b ábra: A felületi nyomás befolyása az Öv26-ból készült vezeték kopására (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Lapidus kopás-kísérleti eredményeit mutatjuk be a 4.12. és a 4.13. ábrákon.  

 

 
4.12 ábra: Vezetékek kopása (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

 
4.13. ábra: Edzetlen öntöttvas, bronz és műanyag kopásértékei (Forrás: Kazinczy [6]) 
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A kísérlet adatai: 10 daN/cm
2
 fajlagos felületi nyomás, 7 m/min csúszási sebesség, a le-

kopott rétegvastagságot 3 km csúszási út megtétele után mérték. A felső elem volt a mozgó, 

vezetett elem. Ennek kopása f1. Az alsó, álló, vezető elem kopása f2. Eszerint a kopás miatt a 

mozgó, vezetett elem függőleges irányú helyzetváltozása:  f1+ f2 

 

E. Saljé kísérletei szerint a vezetett és vezető felületek érdességét az érintkező felületek 

kopása is befolyásolja. Az érdesebb felületek azonos csúszási útra jutó kopása, nagyobb 

mérvű (4.14. ábra). A két elem anyaga edzetlen Öv. 26. A csúszás sebessége 7 m/min, és a 

fajlagos felületi nyomás pedig 110 N/cm
2
 volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.14. és 4.15. ábra: Vezetékek kopása különböző megmunkálások eredményeként (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

A vezeték kopása vízszintes és függőleges irányban is mérhető. Ennek folytán a szerszám 

a munkadarabhoz képest mind a vízszintes, mind a függőleges síkban eltolódik. A két hely-

zetváltozás közül a munkadarab méretpontosságát hagyományos esztergáknál a vízszintes 

irányú szánelmozdulás veszélyezteti nagyobb mértékben.  

 

A hagyományos vezetéktípusoknál, különösen lassú mozgásnál gyakori az akadozó csúszás 

(stick-slip). Ez az álló és mozgó súrlódási tényező változása miatt, illetve a mozgás közvetítő 

rendszer rugalmassága következtében lép fel. A stick-slip effektus magyarázata a 4.16. ábrán 

látható, ahol feltüntettük az idő függvényében a mozgató orsón fellépő rugóerőt és az idő-

megtett út függvényét is.  
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4.16. ábra: Az akadozó csúszás (stick-slip) jelensége 

 

A jelenség lényege, hogy a szán mindaddig nyugalmi helyzetben marad, amíg a reá ható von-

tató erő el nem éri a nyugalmi súrlódási ellenállást. Ennek elérésekor elindul, és mindaddig 

mozgásban marad, amíg a vontató erő nagyobb a mozgó súrlódás ellenállásánál. Az erő le-

csökkenésekor a szán megáll, és addig álló helyzetben marad, amíg a vonóerő ismét megha-

ladja a nyugvó súrlódási ellenállást. 

Az akadozó csúszás különösen számvezérlésű gépeknél zavarja a pontos helyzetre állást. Ja-

vítható a helyzet a nyugvó és mozgó súrlódási tényező közti különbség, illetve a súrlódás 

csökkentésével. Ez megoldható újfajta csúszófelületek, kenőanyagok alkalmazásával, vagy 

gördülő vezetékek beépítésével. 

Gyakran párosították a hőkezelt öntöttvas csúszó felületeket teflonnal és rézporral telített mű-

anyaggal vagy MoS2 vagy más adalékanyag tartalmú csúszó párral. Bármilyen megoldást is 

alkalmaznak, amennyiben nem az ágy és a szán anyaga csúszik egymáson a betétek felcsava-

rozása, vagy felragasztása drágábbá teszi a vezetéket. Esetenként teflon lapokat és a molib-

dén-diszulfidos betéteket használtak NC esztergák, ill. megmunkáló központok vezetékeinél. 

A műanyag betétes vezetékek hátránya, hogy pontosságuk kisebb a hagyományos, illetve 

görgős vezetékeknél – puha felületük miatt a szennyeződésektől a csúszófelületeket nagyon 

gondosan védeni kell. Gondos kenéssel súrlódási és kopási tulajdonságuk kitűnő, kenés nél-

kül sem ragadnak be. 

 



4. FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMGÉPEK                59 

 

Takács János, Pál Zoltán, BME  www.tankonyvtar.hu 

A vezetékek működésük szerint lehetnek: mechanikus csúszó, hidrodinamikus, hidrosztatikus, 

aerostatikus vagy görgős vezetékek. A különféle működésű vezetékek elvét és az azokhoz 

tartozó sebesség súrlódóerő diagramot a 4.17. ábrán mutatjuk be. 

 

 
4.17. ábra: Különféle működésű vezetékek (Kazinczy [6] alapján) 

 

Csökken a súrlódás, kisebb az akadozó csúszás veszélye, ha görgős vezetéket építenek a 

szerszámgépbe. Ezért azoknál a gépeknél ahol – a helyzetre állás megengedett hibája 0,005 

mm-nél kisebb –, viszonylagos egyenletes a fellépő erőhatás, görgős vezetékeket alkalmaznak. 

Hátránya viszont a görgős vezetéknek, hogy nagy a helyszükséglete, a gördülő pályák 

előállítási technológiája bonyolult, és hajlamosak a berezgésre, illetve kisebb a MKGS rendszer 

merevsége. Így a gördülővezetékeket inkább kisebb, könnyebb szerszámgépeken használják.  

 

Gördülőágyas vezetékeket szerszámgépekben akkor alkalmaznak, ha a várható erőkifejtés 

nélküli finom beállítás szükséges, pl. köszörűgépek esetében, vagy ha a vezető és vezetett 

elemek terhelés nélküli relatív helyzetének beállítását kis erőkifejtéssel akarjuk végezni, a 

terhelést pedig csúszó vezeték veszi fel. Ebben az esetben a megmunkálási pontosság 

szempontjából a csúszó vezeték mérvadó. Ha pedig a forgácsoló erők a gördülő-ágyazást 

terhelik, akkor az ágyazás előfeszítésének utánállíthatóságát kell lehetővé tenni. 

 

A gördülővezetékek kétfélék: 

 korlátozott mozgáshosszakkal, és 

 korlátlan mozgáshosszakkal. 

 

Újabb gépeken hézagnélküli görgős vezetékeket is alkalmaznak, előfeszített állapotban. Az 

előfeszítés ellenére ezek a vezetékek kis súrlódással működnek. A síkba fejtett pályájú 

gördülővezetékeket csak kis löketeknél 4.18. ábrán használják, hosszú löketeknél végtelenített 

gördülősort építenek be.  
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4.18. ábra: Gördülővezeték korlátozott mozgáshosszal 

 

A gördülőtestek, golyók vagy görgők, amelyek 60...62 HRC keménységre edzett (4.19. és 

4.20. ábra). 

 

 
4.19. ábra: Nyitott szánvezetékek a) golyós és görgős ágyazással, b) különböző átmérőjű tűgörgős ágyazással 

(Forrás: Kazinczy [6]) 
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4.20. ábra: Hosszvezeték golyós vezetéssel 1 és 2 edzett és köszörült vezetékek, 3 beállító léc 

 

A hosszvezetékben a golyók vezetékpályán futnak. Az esetleges játék 1 és 2 edzett és köszörűit 

vezetékek; 3 beállító léc, a holtjáték megszüntetése céljából az egyik vezeték rendszerint után 

állítható. A szerelt gördülővezetékek nyitottak (4.20. ábra), ha a mozgó vezetett elem (pl. szán) a 

vezetőrészről leemelhető. 

A görgőstagok mozgását esetenként láncba foglalják és ennek segítségével visszavezetik (4.21. 

ábra). 

 

 
4.21. ábra: Görgőszán „keresztgörgő-lánccal‖ (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Zárt vezetéket abban az esetben használnak, ha a szétszerelés csak az egyik vezetékpálya 

rögzítésének oldásával lehetséges (4.20.; 4.21. ábra).  

 

Kisebb terhelésekre golyós-, nagyobb terhelésekre görgős vezetékeket alkalmaznak. 

Nagyobb teherbírású, korlátlan mozgáshosszakkal működő görgős vezetékek számára az SKF 

az ún. keresztgörgőláncot fejlesztett ki, amelyben az egymásután következő görgők forgás-

tengelyei egymástól 90°-ban térnek el. 

Gyakran használt szerkezeti elem a görgős papucs is. A görgős papucsban a gördülő elemek 

végtelenített, önmagába visszatérő pályán mozognak.  

A görgőspapucsok edzett acélpályán gördülhetnek, ezért a pályákat csavarozással, esetleg 

ragasztással erősítik az öntöttvas ágyhoz, illetve gép állványhoz. A 4.22. ábrán pedig görgős 

papucs látható. 
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4.22 ábra: Görgős papucs 

Az utóbbi időben a vezetékek alakjában, illetve, összepárosításában is történt változás. Az NC 
gépeknél fellépő dinamikus erőirány és nagyság változások miatt előtérbe kerültek a lapos 
vezetékek, lehetőleg ferde vagy függőleges sikbeli elrendezéssel. Egy korszerű esztergagép 
ágyvezetéke látható a 4.23. ábrán. 

 
4.23. ábra: Nagyteljesítményű esztergagép ágyvezetéke 

 

4.5 Szerszámgépek hajtóművei 

A gazdaságos forgácsolási sebesség beállítása érdekében a munkadarabot vagy a forgácsoló 

szerszámot különböző sebességgel vagy fordulatszámmal kell mozgatni. A kívánt mozgások 

beálllthatóságát a hajtóművek teszik lehetővé. A hajtóművek általában forgómozgást 

továbbítanak, legtöbbször a hajtó villamosmotor forgómozgását adják tovább. Az irányváltó 

szerkezetek továbbá az indítás, leállás, fékezés céljára alkalmas berendezések is a hajtó-

műben foglalnak helyet. A mozgás jellege és a hajtóművek működése alapján a hajtóművek 

fajtáit a 4.24. ábrán foglaltuk össze. 
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4.24. ábra: Hajtóműtípusok csoportosítása 

 

Forgómozgás hajtóművei 
Feladatuk az optimális forgácsolási fordulatszám, sebesség vagy előtolás megvalósítása. 

Ezt a feladatot 

- fokozatos és 

- fokozatnélküli hajtással oldják meg. 

Ha d-t mm-ben, n-t l/min-ban helyettesítjük be. A hajtóművel megvalósítható legnagyobb és 

legkisebb fordulat- 

 
Fokozatos hajtóművek: 

Forgó forgácsoló főmozgáskor a forgácsolási sebesség csak a munkadarab, ill. szerszám 

átmérőjétől és a fordulatszámtól függ.  

 

A szükséges szabályozhatóságot a maximális, illetve minimális forgácsolási sebesség és 

munkadarab átmérő egyértelműen meghatározza. Ugyanis: 
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A leggazdaságosabb sebesség megvalósítása – mivel az átmérő adott – csak a fordulatszám 

változtatásával lehetséges: Minden fordulatszámot azonban a fokozatos hajtóművekkel nem lehet 

beállítani, így a kívánt sebességet legtöbbször csak megközelíteni lehet. Kívánalom tehát a foko-

zatos hajtóművekkel szemben, hogy olyan fordulatszámok beállítására legyen lehetőség, amely 

fordulatszámok segítségével különböző átmérők esetében a kívánt sebesség beállítása lehetséges 

legyen. A szerszámgépek hajtóművein beállítható fordulatszám értékek sorozatát tehát célszerű 

valamilyen törvényszerűség szerint meghatározni. Általában a fordulatszám sorozatok a mértani 

haladvány törvényeit elégítik ki, ugyanis mértani sorú fordulatszámoknál minden átmérőnél azo-

nos veszteséggel tudunk dolgozni. 

Ha egy munkafolyamatnál a megmunkálási átmérő d (mm) és az ehhez tartozó kívánt 

forgácsolási sebesség v (4.25. ábra), ez 

 

 
 

fordulatszámmal valósítható meg. Ha éppen ilyen fordulatszámérték a fokozatos sebesség-

váltóban nincs, akkor a hozzá legközelebb álló vagy nagyobb (n) vagy kisebb fordulatszámot 

(n-1) kapcsoljuk. 

 
 

4.25. ábra: Fordulatszám diagramok (Forrás: Lipovszky [7]) 
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Ha a szerszám éltartama szempontjából határoztuk meg a forgácsolási sebességet, az n 

fordulatszámot, vagyis a nagyobb fordulatszám nem, csak a kisebb kapcsolható. akkor a 

kapcsolt sebesség kisebb lesz a kívántnál, tehát megfelelő vz – vz-1 sebességveszteséggel 

dolgozunk. 

 

A relatív veszteség: 

 

A legnagyobb forgácsolási sebességveszteség: 

 

A különféle sebesség és fordulatszámértékeket használva a gépkihasználás azonos 

értékű lesz, ha a veszteségek az egész fordulatszám tartományban azonos értékűek. Ez csak 

akkor lehet, ha 

 
 

 
 

 

Tehát: 

 
 

Ha φ = konstans, ez annyit jelent, hogy az egymásután következő fordulatszámok 

hányadosa állandó, tehát a fordulatszámok számértékei mértani haladvány szerint követik 

egymást. 

 

A sorhányadost a szerszámgépek esetében fokozati tényezőnek (φ) nevezik. Más nem 

geometriai sorozatú fokozat csak régi gépen, vagy esetleg előtolóhajtóműben fordul elő. 

Minden fordulatszám fokozat egyenesét berajzolva, megállapítható, hogy különböző 

átmérőkhöz tartozó sebességhatárok fűrészfogszerűen helyezkednek el. 

A 4.26. ábrán a mértani sor szerint megválasztott fordulatfokozattal rendelkező 

hajtóművek v-d diagramját látjuk.  

 

 

Megállapítható, hogy a geometriai sornál minden átmérőnél egy sebesség tartományba 

tartozó sebességérték beállítható. Szerszámgépek hajtóműveinél ezért előnyös a geometriai 

sor szerinti fordulatszám beosztás. 

A diagram sokkal gyorsabban és pontosabban kezelhető, ha v-d összefüggést 

logaritmikus léptékben ábrázolják: 

log v = log c + log d 

ez olyan egyenes, amelynek iránytangense 1, így a különböző fordulatfokozatokat egymással 

párhuzamos egyenesek jellemzik. A mértani sor esetén, az egyenesek azonos távolságra 

vannak egymástól. A szerszámgépek hajtóművein rendszerint ilyen táblát helyeznek el. 
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Ha φ = konstans, ez annyit jelent, hogy az egymásután következő fordulatszámok 

hányadosa állandó, tehát a fordulatszámok számértékei mértani haladvány szerint követik 

egymást. 

 

Szabványos fordulatszámok. Technológiai szempontból, az előzőkben elmondottak szerint a 

geometriai sor az előnyösebb és annál jobb, minél kisebb a két szomszédos tag hányadosa. 

Ezt az értéket szabványosították. Ugyanis szabványelőírás nélkül minden gyár más-más 

fokozati tényezővel és fordulatszámmal építené hajtóműveit, ami a technológiai utasítások, 

művelettervezések, normázások, gazdaságossági számítások szempontjából nem lenne 

előnyös. Ezért a szerszámgépek fordulatszámait valamely szabványos számsor szerint 

választják meg. A számsorokat készítőjéről, Renard számsoroknak nevezik. 

A Renard számsort úgy kapják, hogy 1-10-ig terjedő számközt 10 részre osztják, úgy, 

hogy a számok geometriai haladványt alkossanak, így a számsor első tagja 1 és a hányadosa 

 

26.110
10

10
  

Ezeket a számokat, ha tízzel, százzal szorozzák, a szabványos fordulatszám értékeket kapják. 

Szükség van azonban finomabban szabályozható hajtóművekre is. Ilyen esetben az 

előbbihez hasonlóan 1-10-ig terjedő számközt 20, a durvább fokozat esetében pedig csak 5 

részre osztják. 

Az így felépített számsornak hibája, hogy fordulatai nem egyeznek meg az 50 Hz 

váltóárammal működő indukciós motorok fordulatszámaival. Ez sok esetben kényelmetlenséget 

jelent, ezért a számsort a villanymotorokra jellemző egypóluspárú motor 3000 l/min fordulat-

számából kiindulva a csökkenő fordulatszámok felé épitik ki. Ezek a fordulatszámok azonban 

csak a terheletlen motorok ún. szinkronfordulatával egyeznek meg. Ezért a teljes terhelésre 

vonatkoztatva is építettek ki szabványos sorokat, ahol a kiinduló alapszám 2880 1/min (48 l/s). 

A szabványos számsorok, a szinkron fordulatra készült számsorok (üresjárati számsorok) és a 

terheléskor fellépő normál fordulatszámok számsorai szerszámgépekkel foglalkozó 

kézikönyvekben megtalálhatók. Az ISO és MSZ szabványok számsorai kerekített értékeket is 

tartalmaznak. 

 

4.6 Fogaskerekes hajtóművek 

Legáltalánosabban a fogaskerekes hajtás terjedt el. Fogaskerékkel csúszásmentesen, jó 

hatásfokkal nagy teljesítményt lehet átvinni. 

 

Csúszókerekes v. keréktömbös hajtóműnél a hajtó tengelyen a tengelyre ékelt, a hajtott 

tengelyen pedig elcsúsztatható módon felékelt fogaskerekek helyezkednek el. Az 

elcsúsztatható kereket vagy több fogaskerékből összeillesztett keréktömböket legtöbbször 

hornyos tengelyen elcsúsztatva hozzák kapcsolatba a hajtó fogaskerékkel. A kerekek olyan 

elrendezésűek, hogy egyszerre csak egy kerékpár kapcsolódása jöhet létre. Általában 

m = 2…3 áttételre készíthető. Hatásfoka jó, üzembiztos, egyszerű, nagy teljesítmények 

átvitelére alkalmas. Vázlata és szerkezeti ábrája a 4.26. ábrán látható. 
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4.26. ábra: Csúszó-keréktömbös hajtómű 

 

Lengőkerekes hajtómű (vagy Norton-rendszerű váltómű) aránylag kevés fogaskerékkel 

működik. A 4.27. ábra szerint az I. jelű tengelyre ékelik a fokozatok számának megfelelően (6-

12 db) különböző fogszámú fogaskerekeket. A II. jelű tengelyre axiális irányban elcsúsztatható 

ékelt kerékkel viszik át a nyomatékot, amit a tengely körül elbillenthető villában elhelyezett 

lengőfogaskerék közvetit az I. tengelyen levő fogaskerkekről. A lengőkerekes hajtómű kisebb 

merevsége miatt sem nagy fordulatszámok, sem nagy teljesítmények átvitelére nem alkalmas. 

Leggyakrabban mellékhajtóművekben alkalmazzák. 

 

 
 

4.27. ábra: Lengőkerekes hajtómű (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

 

Csúszóékes (vonóékes) hajtóműnél (4.28. ábra) a két párhuzamos tengelyen levő fogas-

kerekek állandó kapcsolatban vannak egymással.  
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4.28 ábra: Csúszóékes hajtómű (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Az I. jelű tengelyen azonban a kerekek lazán futnak, a II. jelű tengelyen pedig ékeltek.  

A csőszerűen kialakított I. jelű tengelyben tengelyirányban mozgatható vonóékes szerkezet 

helyezkedik el. A retesz beállításával a csőtengely hornyán keresztül mindig a kívánt fo-

gaskerék hozható nyomatékátadó helyzetbe. Mellékmozgások hajtóműveként alkalmazzák. 

4.6.1 Cserekerekes fordulatszámváltás  

Két egymással párhuzamos tengely közti áttétel cserekerekes megoldással is változtatható. A 

módosítás a hajtó z1 és hajtott z2 fogaskerék fogszámainak hányadosával azonos, a 

sebességváltás a kerekek cseréjével oldható meg. A cserekerékpárokat az álló tengelytáv miatt 

azonos modulnál azonos fogszámösszegüre kell késziteni. Egy fogaskerékpárral legfeljebb 

1:6 módosítás valósítható meg.  

Nagyobb módosításokat több cserekerékpárral oldják meg, ilyenkor a közlő kereket, ami a hajtó 

és meghajtott tengelyen levő kereket összekapcsolja, billenthető karra, úgynevezett ollóra szerelik 

(4.29. ábra).  

 
 

4.29. ábra: Ollókar (Forrás: Kazinczy [6]) 
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4.6.2 Összetett hajtóművek  

Az előzőekben ismertetett hajtóműelemekből épülnek fel a hagyományos szerszámgépek haj-

tóművei. A főhajtóművek általában tengelykapcsolós, vagy tolókerekes megoldásúak, a mel-

lékhajtóművek viszont vonóékes, lengőkerekes, cserekerekes megoldásúak is lehetnek. 

 

A fokozatok finomítása érdekében azonban rendszerint több sebességfokozatra van szükség. 

Ezt elérhetjük a hajtóműegységek párhuzamos és soros összekapcsolásával. Párhuzamos 

kapcsolás esetében a fokozatok száma összegeződik. Ilyen hajtóművekkel általában 6…8 

fokozatot tudnak megvalósítani. 

Szaporítható a kapcsolható fokozatok száma, ha a hajtómű egységeket sorba, egymásután 

kapcsolják. Ilyenkor az egyes hajtóműelemek fordulatainak számai szorzódnak. Ezeket a 

hajtóműveket többtengelyes vagy összetett hajtóműveknek nevezik. Az összetett 

hajtóműveket úgy kapcsolják össze, hogy az első váltómű több fordulatszámmal forgó hajtott 

tengelye a következő fokozat hajtótengelye legyen. A mellékidők csökkentése érdekében a 

szerszámgépek hajtóműveit fékkel is ellátják. A fékhatás elérhető a hajtóműbe szerelt fékkel, 

amely a hajtómű kikapcsolásakor önműködően működik. Mágneskapcsolós hajtóműveknél 

egyszerre két tengelykapcsoló csökkentett gerjesztésével is elérhető fékhatás. Építhető a fék 

magába a villamos motorba is, amelynek forgórészét a tápfeszültség kikapcsolásakor egy rugó 

fékező helyzetbe nyomja (4.30. ábra). 

 

 
4.30. ábra: Önműködő fékezett motor (Forrás: Lipovszky [7]) 

 

Fokozatnélküli hajtóművek 

A fokozatnélküli hajtóművek lehetővé teszik a kívánt fordulatszám aránylag pontos 

beállítását, valamint a fordulatszámnak a gép forgása közbeni és terhelés alatti változtatását. 

A szerszámgépeken háromféle elven felépülő fokozatnélküli hajtóműveket használnak: 

mechanikus, hidraulikus és villamos. Esetenként a fokozatmentes hajtóműveket fokozatos 

hajtóművekkel kombinálják. 

 

Mechanikus fokozatnélküli hajtóművek 

A fokozatnélküli mechanikus hajtóművek hajtó és hajtott tengelyei között a nyomatékot 

dörzshajtással viszik át. Az áttételt a kapcsolódó elemek helyzetének előállításával 

változtatják. Az átvihető teljesítmény a normálerőtől és a súrlódási tényezőtől függ. 

A legegyszerűbb a kétkúpos tárcsás fokozatnélküli hajtómű. Ennél a két kúpos henger 

között a nyomatékot laposszíjjal viszik át. A fordulatszámot a szíjnak tengelyirányú 

eltolásával változtatják. 

Az ikerkúptárcsás mechanikus fokozatnélküli hajtóművekben az iker- kúptárcsapár 

(kúposságuk azonos) kapcsolatát ékszíj, különleges kialakítású betétes szij, acélgörgős lánc, 

vagy acélgyűrű biztosítja. Az ikerkúp tárcsapárok egymástól való távolsága változtatható. Az 

egyik kúppár közelítésével a másik kúppár ugyanolyan mértékben távolodik (PIV hajtómű). 
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Ennek következtében a nyomatékátvivő elem a kúppárok különböző átmérőjén fekszik fel, 

ami a fordulatszám változtatását eredményezi. 

Használják még a homloktárcsás, a két homloktárcsás és a két kúpgörgős fokozatnélküli 

hajtóműveket. 

A billenőtárcsás fokozatnélküli hajtóművet a 4.31. ábra szemlélteti,- amely az EMU-

250 típusú esztergagépbe van beépítve. A "a" jelű hajtótárcsa a nyomatékot a "c" jelű 

billenőtárcsákon keresztül adja át a "b" jelű hajtott tárcsának, amelyet rugóerő szorít a 

billenőtárcsákhoz, Illetve ezeken keresztül a hajtó tárcsához. 

 

 

4.31. ábra: Billenő tárcsás fokozatnélküli hajtóművet (Forrás: Lipovszky [7] )  

 

Hidraulikus fokozatnélküli hajtóművek 

A szerszámgépeken az utóbbi időben egyre gyakrabban alkalmaznak hidraulikus hajtó-

műveket.  

A mechanikus hajtóművekkel szemben számos előnyük van: 

- a hidraulikus hajtással igen változatos mozgások valósíthatók meg, külön 

beavatkozás nélkül, gyors mozgásból lassúra való átváltás, gyors alapállásba 

állítás, gyors megállás stb., 

- könnyű irányváltás, viszonylag nagy erők átvitelére alkalmas, kisméretű 

  egységekkel, 

- a hajtóműnek a gépen való elhelyezése egyszerű, csővezetékkel a folyadék 

  mindenhova könnyen odavezethető, 

 

Bizonyos jellemzői viszont hátrányosak: 

- a folyadék - különösen ha kicsi a viszkozitása és nagy a nyomása - már kis 

tömítetlenség esetén elszökik, 

- a viszkozitás a hőmérséklettel változik és ezzel változnak a folyadék áramlási 

feltételei, viszonyai, 

- a folyadék, valamint a folyadékot szállító csövek stb. rugalmas alakváltozása 

térfogat-növekedést eredményez, ami például irányváltáskor késedelmet okoz, 

- zavart okoz az, ha légbuborék jut a folyadékba. 
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A hidraulikus hajtóművek energiahordozó közegeként olyan folyadékot kell használni, ami 

kis veszteséggel továbbítja a szivattyú által átalakított energiát. Erre különféle, természetes 

olajféleségek voltak a legalkalmasabbak, újabban ezek mellett mesterséges olajakat, ún. 

szilikon olajakat is használnak. Tulajdonságaik kedvezőbbnek bizonyultak, ezért elterjedésük 

egyre fokozódik, bár egyelőre nagyobb áruk van. 

Alkalmaznak még egyéb folyadékokat, víztartalmú keverékeket is. 

 

A hidraulikus hajtás elve, hogy egy hidraulikus szivattyú megfelelő áramlási sebességgel és 

mennyiségben nyomja a folyadékot a hidraulikus motorba, amely a nyomás alatt beáramló 

folyadék hatására forgó mozgást végez. Ennek elvi vázlatát a 4.32. ábra szemlélteti. 

 

A hidraulikus körfolyamatnak három fő része van: hidraulikus szivattyú, hidraulikus 

motor (egyenesvonalú mozgás esetén munkahenger) és a kettőt összekötő közbenső elemek 

(csővezeték, elzáró szelep, fojtószelep, nyomáshatároló, vezérlő szelepek stb.). 

A körfolyamat szempontjából négyféle vezérlést különböztetünk meg: 

- állandó folyadék mennyiséget szállító szivattyú és állandó folyadékelnyelésű 

motor, 

- állandó folyadékmennyiséget szállító szivattyú és változtatható folyadék-

elnyelésű motor, 

- változtatható folyadékmennyiséget szállító szivattyú és állandó folyadék-

elnyelésű motor, 

- változtatható folyadékmennyiséget szállító szivattyú és változtatható folyadék-

elnyelésű motor. 

Az állandó folyadékmennyiséget szállító szivattyúból és állandó folyadékelnyelésű motorból 

álló körfolyamatban a munkavégzés sebességét fojtó szeleppel szabályozzák, amely beköthető 

a befolyó ágba, vagy a kifolyó ágba is. 

 

Az áramlás utja szerint a körfolyamat lehet nyitott és zárt. Nyitott körfolyam esetében a teljes 

folyadékmennyiség keresztülmegy a tartályon. Zárt a körfolyam akkor, ha a folyadék-

mennyiség zárt rendszeren belül áramlik. A tartályban levő olaj csak a veszteségek pótlására 

szolgál. 

 

A szerszámgépek hidraulikus hajtóműveiben általában a következő szivattyú-típusokat 

alkalmazzák: 

- fogaskerék szivattyú, 

- lapátos szivattyúk: 

         állandó folyadékszállitású, külső vagy belső áramlású, 

         változtatható folyadékszállitású, külső vagy belső áramlású, 

- dugattyús szivattyúk: 

         sugárirányú (radiál-) dugattyús szivattyú külső, vagy belső áramlású, 

         tengelyirányú (axiál-) dugattyús szivattyú, billenő keretes, gömbcsuklós,               

vagy tolórudas kivitelben, 

- csavar szivattyú. 

Elvileg bármely rendszerű szivattyú motorként is használható. A nem motornak szerkesztett 

energiaátalakitó hatásfoka azonban rossz. 

 

A 4.32. ábra a Forst–Enor-féle hajtóművet szemlélteti, ami egy változtatható folyadékszállí-

tású lapátos szivattyúból és állandó folyadékelnyelésű motorból áll. 
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4.32. ábra: Forst–Enor-féle hajtómű (Forrás: Lipovszky [7]) 

 

Villamos fokozatnélküli hajtóművek: 

A szerszámgépek hajtására általában háromfázisú aszinkron motorokat használnak. A 

fokozatos fordulatszámváltást az előző fejezetben ismertetett mechanikus hajtóművekkel, 

vagy fokozatosan különféle fordulatszámokra kapcsolható villamos motorokkal oldják meg. 

A rövidrezárt forgórészű indukciós motorok fordulatszáma fokozatosan a póluspárok 

számának változtatásával változtatható. A póluspárszám változtatású motorok az ún. 

Dahlander-motorok jellemzője, hogy a nagyobb fordulatszám általában kétszerese a 

kisebbnek. A Dahlander-motorok két-, három-, illetve négy-fordulatszámúra készülnek, 

csillag- vagy háromszögkapcsolásban. 

 

A fokozatmentes szabályozás mind váltó, mind egyenárammal megoldható. A gyakorlatban 

azonban a szerszámgépeknél egyenáramú motorokat használnak. 

Ehhez az egyenáramot egyenáramú hálózat szolgáltatja, vagy a hálózati háromfázisú áramot a 

helyszínen alakítják át egyenárammá.  

Ez utóbbi megoldható: 

- villamos (szinkron vagy aszinkron) motorral hajtott egyenáramú generátorral, 

- váltakozó áramú hálózatra kapcsolt egyenirányítással. 

Az egyenáramú motorok olyan szerszámgépek hajtására készülnek, amelyeknél a fordulatszámot 

tág határok között kell fokozatmentesen változtatni. E feladatnak megfelel az öngerjesztésű 

mellékáramkörű és a külső gerjesztésű egyenáramú motor. Mindkét típusú motor szerkezeti 

felépítése megegyezik. Eltérés a hálózatra való kapcsolásban van. A gerjesztő körbe és a 

forgórész áramkörébe is egy-egy szabályozó ellenállást iktatnak. A fordulatszám változtatás a két 

ellenállás egyidejű, de ellentétes irányú kapcsolásával lehetséges.  

A 4.33. ábra a mellékáramkörü motor kapcsolási vázlatát szemlélteti. 

 

 
 

4.33. ábra: Mellékáramkörű motor kapcsolási vázlata   
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A Ward–Leonard-hajtás veszteségmentes indítást és folyamatos fordulatszám-szabályozást 

tesz lehetővé mindkét forgásirányban. Leginkább akkor alkalmazzák, ha nagy teljesítményű 

gépet huzamos időn át kell fokozatmentesen szabályozni. 

A vezérelt félvezető egyenirányítók (tirisztor, teljesítménydiódák, GTO-ok, bipoláris tranzisz-

torok, MOSFET-ek stb.) teljesen kiszorították a gáztöltésű elemeket az áramirányító tech-

nikában. A tirisztoros egyenirányítók a szabályozott egyenáramú hajtások gyakran alkalma-

zott beavatkozó szervei. 

Az alkalmazott megoldás a háromfázisú hídkapcsolású vezérelt egyenirányítós hajtás, amely-

nek kapcsolási vázlata a 4.34. ábrán látható. 

 

 
 

4.34. ábra: Háromfázisú hídkapcsolású vezérelt egyenirányítós hajtás (Forrás: Lipovszky [7])   

 

Az áramirányító Y kapcsolású transzformátoron keresztül csatlakozik a háromfázisú 50 Hz-es 

hálózatra. A külső gerjesztésű motor armatúrája pedig az áramirányitó kimenetelére simító 

fojtótekercs közbeiktatásával kapcsolódik. A T 1...6 jelű tirisztorok gyújtását a GV jelű gyúj-

tás szögvezérlő készülék végzi a megfelelő sorrendben. A kimenő egyenfeszültség a 

gyújtásszög változtatásával + határok között változtatható. 

A vezérelt áramirányítók legfőbb előnye a Ward-Leonard rendszerrel szemben, hogy 

hatásfokuk jobb, kisebb beruházási költséget igényelnek, mozgó alkatrészek fiélküli zajtalan 

üzem és sokkal jobb szabályozástechnikai tulajdonságok biztosíthatók. Hátránya a rossz 

teljesítménytényező. 

 

Villamos beavatkozó szervek: 

A szervómotor az erősítőből érkező jelet hasznosítja, mozgatja a szabályozó rendszer utolsó 

elemét a beavatkozó szervet (pl. szánmozgató orsó). A szervómotorral közös tengelyre van 

építve egy szöghelyzet adó, amely az elfordulás helyzetének időbeni lefutása (megadása) 

alapján ismertté teszi a fordulatszámot. Az érzékelt jel a különbség képző szervbe kerül. 

Amennyiben az érzékelt és kívánt fordulatszám között eltérés van a rendelkező jel alapján a 

szervomotor fordulatszáma a kívánt fordulatnak megfelelően változtatja a szabályozókör. 

 

A törpe szervomotorokat szabályozási műveletek és kis teljesítményigényű (2...300 W) 

mellékmozgások végzésére használják. Egyenáramú, vagy egyfázisú, segédfázissal ellátott 

váltakozóáramú kivitelben terjedtek el. 

A teljesítmény-szervomotorok nagyobb méretűek és nagyteljesítményt igénylő mozgások 

végrehajtására használják, E feladatra az általános használatú egyenáramú és háromfázisú, 

szabványos kereskedelmi motorok is megfelelnek 
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Különleges feladatokra használják az impulzusmotorokat vagy léptető motorokat. Mind egye-

náramú kivitelben készülnek, 4.35. ábrán egyenáramú szinkron impulzusmotor állórészének 

kapcsolása látható 3 póluspárral.  

 

 
 

4.35. ábra: Léptető motor elvi vázlata 
 

Működési elve, hogy az egyes póluspárokat egymásután kapcsolják a hálózatra. A vezérlő 

jelet feszültség impulzusok formájában kapcsolja. Az impulzusok száma a motor által elvég-

zendő lépések számát, az ismétlődési frekvencia pedig a léptetés sebességét határozza meg. 

Finom léptetéshez sokpólusú motort is készítenek. Ezek általában kisteljesítményűek, ezért 

azok közvetlen működtetésre nem használhatók, hanem további erősítő és szervomotort al-

kalmaznak. Az ilyen szervo- és léptető motorokat a számvezérlésű szerszámgépeknél elterjed-

ten használják. A 4.36. ábrán elektrohidraulikus léptető motort mutatunk be. 

 

 
4.36. ábra: Elektrohidraulikus léptető motor elvi vázlata (Forrás: Lipovszky [7]) 

 

Adaptív szabályozás 

A technológiák kidolgozásakor a technológusok a legkedvezőtlenebb körülményeket veszik 

figyelembe (legnagyobb ráhagyás, legkeményebb nyersdarab stb.), hogy a szerszámtöréseket, 

időelőtti kopásokat, a káros rezgéseket stb. elkerüljék. Ezért a szerszámok nagyon ritkán dol-

goznak optimális feltételek között, a gép és szerszám a lehetőségekhez képest kisebb 

teljesítménnyel dolgozik, a forgácsolási idő indokolatlanul meghosszabbodik. 

A nagytermelékenységű számvezérléses szerszámgépeknél nincs további lehetőség a mellékidők 

csökkentésére. A termelékenység további növelése a főidő csökkentésével lehetséges. Ezt olyan 

szabályozó rendszerrel – ún. adaptív szabályozással – lehet megvalósítani, amely a technológiai 

paramétereket (előtolás, fogás mélység, forgácsolási sebesség stb.) optimális vagy maximális 

értéken tartja. 

Az adaptív szabályozás lényege tehát, hogy a rendszer jellemzőit a változó körülmények 

szerint szabályozzák. Ez a szabályozás lehet határérték (maximum, minimum) szabályozás 

vagy optimáló szabályozás. 
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Határérték szabályozáskor (ACC) a rendszer egy vagy több paramétert (pl. forgácsoló erő, 

nyomaték stb.) előre meghatározott értéken tart. 

 

Optimáló szabályozás (ACO), amikor az adaptív rendszer a gyártási folyamatot, 

meghatározott célértéknek megfelelően (pl. minimális gyártási költség) optimálisan irányítja. 

Az ACO rendszerek általában már számítógépet igényelnek. 

 

Az adaptív rendszerekben egy vagy több paraméter mérése automatikus, s ennek eredménye 

alapján egy vagy több jellemző (pl. előtolás, fogásmélység, forgácsolási sebesség) 

automatikusan változik. Szokásos a forgácsoló erő, nyomaték, felületi érdesség, rezgés, telje-

sítmény, főorsó vagy szerszámdeformáció, hőmérséklet- vagy nyomásváltozás (pl. 

hidraulikus rendszerekben) közül egy- vagy több paraméter egyidejű mérése. 

 

Az adaptív határérték (ACC) szabályozással az elérendő cél szempontjából két szabályozási 

rendszert mutatuk be: 

 

1. A megengedett maximális forgácsolási teljesítmény állandó értéken tartása. 

A rendszer a nyersdarab méret- és anyagtulajdonság változásait érzékeli és a 

megengedett maximális forgácsolási teljesítmény eléréséhez szükséges paramétereket 

utánállitja. A 4.37. ábra szerint a mérőberendezések érzékelik a pillanatnyi teljesítményt és 

fordulatszámot, ezt visszacsatolják a vezérlő egységbe, amely értékeli a kapott információkat 

és elvégzi a szükséges korrekciókat az állandó teljesítményszint tartása érdekében. Általában 

nagyolásnak megfelelő pontossági és felületminőségi követelmények mellett használható. 

 

 
 

4.37. ábra: A megengedett maximális forgácsolási teljesítmény állandó értéken tartásának vázlatrajza 

 (Forrás: Lipovszky [7]) 
 

2. A megmunkált munkadarabok pontosságának adott határokon belüli biztosítása. 

A rendszer a megmunkálás közben a méret és anyagtulajdonság vagy egyéb tényezők 

(hődeformáció, szerszámkopás) változásait érzékeli és az ezekből adódó megmunkálási 

hibákat a szabályozó berendezés segítségével az adott határértéken belül tartja. Megmunkálás 

közben folyamatosan méri a munkadarabot (Pl.: méretét) és visszacsatolás útján a szükséges 

korrekciókat elvégzi. Általában a befejező műveleteket is végző gépeknél használják. 
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4.7 Az egyenes vonalú mozgás hajtóművei 

Valamennyi szerszámgépen találunk olyan szerkezetet, ami egyenes vonalú mozgást létesít. 

Gyalu-, véső- és üregelő-gépeken az egyenesvonalú főmozgás, esztergákon fúró-, maró-, 

köszörűgépeken a különféle mellékmozgások - egyenes vonalúak. Az egyenes vonalú mozgás 

függetlenül attól, hogy fő-, vagy mellékmozgásról van szó, azonos módon valósítható meg. 

Az egyenesvonalú mozgás váltakozó irányú szakaszos mozgás, amely periodikusan ismétlődő 

oda- és visszamenetből tevődik össze. Főmozgás esetében a visszatéréskor rendszerint nincs 

munkavégzés, ez tehát holtmozgásnak tekinthető. Indokolt az a törekvés, hogy a holtmozgás 

gyorsabb legyen, mint a munkavégző mozgás. 

Az egyes mozgásszakaszok (löketek) végén a mozgást le kell állítani és ellenkező irányba újra 

elindítani. Az irányváltáskor tehát a mozgást végző berendezést le kell lassítani, majd az 

irányváltás után újra felgyorsítani. A gyakori irányváltoztatás miatt csökkenteni kell a tömeg-

erőket. 

Az egyenesvonalú mozgást forgómozgásból alakítják át.  

Megoldásai lehetnek: 

- fogaskerekes hajtás; 

- csavarhajtások egy vagy több bekezdésű csavarorsó anyával; 

- hidraulikus hajtás; 

- forgattyús és kulisszás hajtóművek; 

- csiga és fogasléc hajtás; 

- fogaskerék és fogasléc hajtás; 

- hidraulikus szivattyú és hidraulikus henger; 

- egyszerű forgattyús hajtás; 

- lengőkulisszás hajtás; 

- forgókulisszás hajtás. 

 

A csavarorsós és csavaranyás hajtás sebessége az orsó fordulatszámának és menetemelkedésének 

a függvénye. Az irányváltást rendszerint az orsó forgásirányának változtatásával oldják meg. 

 

Az orsó általában trapézmenetű. A kopásokból származó játéknövekedést kétrészes 

utánállítható anyával küszöbölik ki. A hatásfok a menetemelkedés függvényében változik, de 

nem haladja meg a 30–50%-ot. Ez javítható ún. golyósorsó alkalmazásával (4.38. ábra). A 

terhelést az anya és orsó között levő golyók viszik át. 

 

 
4.38. ábra: Golyósorsó golyó-visszavezetésű előfeszített anyával  

 

A csavarorsós és csavaranyás hajtást gyakran használják szerszámgépek mellékmozgásának 

megvalósítására (pl. eszterga hossz- és keresztszán, marógép asztal stb.). 
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A csiga- és fogasléc-hajtást hosszúlöketű gyalugépek asztalmozgatására használják. A 

haladási sebesség a csiga fordulatszámának, a csiga bekezdései számának és a fogasléc 

homlokosztásának a függvénye. 

 

A homlokfogaskerék és fogasrúd hajtás főleg hosszgyaluk asztalmozgatására terjedt el. 

Használják még esztergaszán mozgatására, fúrógépek fúróorsóinak előtolására stb. A 

kapcsolódás pontosságának növelésére, a nyugodtabb, zajtalanabb működés biztosítására 

ferde- és nyílfogazású fogaskerekeket használnak. 

 

A hidraulikus egyenesvonalú mozgást főhajtóműként hosszgyalugépeken, üregelőgépeken, 

mellékhajtóműként köszörűgépeken, finommegmunkálógépeken alkalmazzák. A szivattyú 

által szállított folyadék az irányváltón (szelep, tolattyú) keresztül jut a munkahengerbe (4.39. 

ábra). 

 

 
 

4.39. ábra: Egyenes vonalú hidraulikus hajtás elve 

 

 A "p" folyadéknyomás a dugattyúfelületre hatva azt F erővel mozdítja el. Az asztal sebessége 

az asztalt mozgató dugattyú hengerébe áramló percenkénti folyadék mennyiségtől függ. 

A hidraulikus hajtás nagy előnye, hogy az asztalsebességek fokozat nélkül állíthatók be, az 

irányváltás egyszerű, könnyen automatizálható. 

A hidraulikus munkahenger elrendezését tekintve lehet álló- vagy mozgóhengeres, egy- vagy 

kétdugattyús. Az egydugattyúrudas megoldásnál a dugattyúnak a dugattyúrúdhoz kapcsolódó 

felülete kisebb és így a holtmenet a dugattyúfelületek arányával gyorsabb. 

A forgattyús és kulisszás hajtóművek közös jellemzője, hogy irányváltó szerkezetre nincs 

szükség, a váltakozó egyenesvonalú mozgás nem egyenletes, hanem a geometriai elrendezéstől 

függő törvényszerűségek szerint változik. Viszonylag kis löketű egyenesvonalú mozgások 

létrehozására használják. 

A mozgás jellemző adatai: 

- lökethossz, 

- a mozgás középsebessége a munkalöket alatt, 

- a munkalöket maximális sebességének és a középsebesség viszonya, 

- a holtlöket és a munkalöket időtartamának viszonya. 

A forgattyús hajtóműnél a forgattyú lökete alatt a sebesség igen változó. A lökethossz a 

forgattyú sugár változtatásával módosítható. Elsősorban olyan helyeken használják, ahol a 

munkavégzés lökete rövid, így ez alatt a sebességváltozás elhanyagolható. Ilyen gépek pl.: 

excenter-sajtók, lyukasztók, ollók, hajlító gépek, rövidlöketű vésőgép stb. 



78  JÁRMŰGYÁRTÁS ÉS -JAVÍTÁS 

 

www.tankonyvtar.hu           Takács János, Pál Zoltán, BME 

A lengőkulisszás hajtómű a forgómozgást lengőkar közvetítésével alakítja át haladó 

mozgásra (4.40. ábra).  

 

 
4.40. ábra: Lengőkulisszás hajtómű (Forrás: Lipovszky [7]) 

 

A holtlöket sebessége 1,5…2,5-szöröse a munkalöket sebességének. A két löket ideje 

arányos az ábra szerinti α és β szöggel. 

A lengőkulisszás hajtómű sebességi viszonyai a löket függvényében változnak. 

A kulisszakő azonos kerületi sebessége mellett a lengőkar végének sebessége a két szélső 

helyzet között megtett ívszakasz függvényében változik. 

A lengőkulisszás hajtómű sebességi viszonyait a löket függvényében a 4.40. ábra szemlélteti. 

A lengőkulisszás hajtóműveket elterjedten használják harántgyaluk, vésőgépek stb. hajtására. 

 

A forgókulisszás hajtómű jellegzetessége, hogy a kar és forgattyú-középpont közötti távolság 

kisebb a forgattyú sugaránál. Elvi vázlatát a 4.41. ábra mutatja be.  
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4.41. ábra: Forgókulisszás hajtómű (Forrás: Lipovszky [7]) 

 

A kar ez esetben nem lengőmozgást, hanem a hajtó forgattyú állandó szögsebessége mellett is 

változó szögsebességű forgómozgást végez. Ehhez mint alapegységhez hajtórudat vagy 

himbás szerkezetet lehet kapcsolni, az utóbbi párosítás esetén ezt kettős forgattyús himbás 

hajtóműnek nevezik. E hajtómű előnye, hogy a maximális és a középsebesség viszonya 

nagymértékben kiegyenlítődik, s a munkamenet forgácsoló szakaszában a sebesség közel 

állandóvá válik. A munka és holtmenetek sebességkülönbsége a lengőkulisszás hajtóműhöz 

viszonyítva növekszik. 

 

4.8 Tengelyek, orsók 

A szerszámgépek tengelyjellegű alkatrészeinek feladata az üzemeltetés alatt változó 

nagyságú mozgások átalakítása és forgatónyomaték átvitele. Terhelésük általában csavaró 

feszültségeket ébreszt, amelyeket többnyire hajlító-, nyíró-, húzó- vagy nyomó feszültségek 

kísérnek. 
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A szerszámgépek tengelyei és orsói, mint vezetett elemek, legtöbbször csak egyirányú 

mozgást végeznek. A fő- és mellékhajtómű tengelyei, a vezér- és vonóorsó pl. csak forgó-

mozgást végez. A fúrógépek és a fúró-maróművek orsói pedig a forgómozgáson kívül ten-

gelyirányú haladó mozgást is végeznek. 

A szerszámgépek megmunkálási pontosságának érdekében a tengelyek, és orsók mérete-

zésekor a szilárdsági szempontok mellett a merevségi feltételeket mindig figyelembe kell 

venni. Amennyiben pl. a főhajtómű tengelyei elégtelen merevség miatt behajlanak, a fogaske-

rekek kapcsolata romlik, a tengelyvégeken pedig az ellentartó erők miatt a csapágyak túlter-

helést szenvednek. Hasonlóképpen, ha a vezér, vagy vonóorsó csavarásra nem eléggé merev, 

akkor ez a körülmény a szán haladó mozgásának egyenletességére van hatással. 

A tengelyek és orsók merevségének biztosítására alkalmas szerkezeti megoldások: 

1. a tengelyátmérők növelése és a csapágy támaszközök csökkentése; 

2. a hajtó (reteszelt) fogaskerekeknek a támasztó csapágyak közelében való elhelyezése. 

A megmunkálási pontosságot befolyásoló tényezők: 

1. az orsó és tengely végek sugárirányú ütése, amely a gépen megmunkált munkadarab 

alak- és méretpontosságára hat; 

2. a tengelyek és orsók axiális mozgásának pontatlansága, amely pl. az eszterga vezéror-

sójának esetében a megmunkált menet emelkedésének és a menet profiljának pontos-

ságára van hatással. 

A szerszámgép tartós pontossága megköveteli, hogy a tengelyek és orsók súrlódó felüle-

tei (a siklócsapágyakban forgó csapok, hüvelyben vezetett orsók stb.) kopásállók legyenek. 

Ez a követelmény a megfelelő szerkezeti anyag megválasztásával, a szükséges felületi érdes-

ség és kéregkeménység biztosításával elégíthető ki. 

A szerszámgépek tengelyeinek és orsóinak anyagát a gépüzemi feltételei alapján kell 

meghatározni. Figyelembe veendők: 

1. az igénybevétel módja és nagysága, a statikus és dinamikus terhelésekből származó 

húzó-, nyomó-, hajlító-, csavaró-, nyíró feszültségek kifáradási határa; 

2. a hőkezelés módja (normalizálás, edzés-megeresztés, feszültségmentesítés stb.); 

3. a csapágyazás módja (sikló- vagy gördülő csapágyazás) és a tengely, orsó csapágya-

zott részeinek a kopás szempontjából a felületi réteg keménysége (cementálás, nagy-

frekvenciás edzés, nitridálás), valamint a felületi érdesség szempontjából (köszörülés, 

tükrösítés és tükörsimítás) való kikészítése. 

A tengelyek és orsók tervezésekor figyelembe veendő az a körülmény is, hogy az acél ru-

galmassági modulusa (E) az acél szövetszerkezetétől — tehát hőkezelésétől és ötvözetétől — 

csak kismértékben függ. Emiatt a tengelyek és orsók merevségének szempontjából az ötvö-

zetlen és ötvözött acélok egyenértékűeknek vehetők. 

A szerszámgép üzemeltetése során megtörténhet, hogy nagy anyagáteresztő furattal kell 

az orsót elkészíteni, ekkor a szilárdsági és merevségi számítások alapján kiadódott méretek-

nél nagyobb keresztmetszetű orsót vagy tengelyt kell beépíteni. Miután ebben az esetben az 

orsó túlméretezett és az igénybevételből származó feszültségek alacsonyak, ezért ilyenkor 

szerkezeti anyagként szénacél, finomszemcséjű perlites öntött vas és modifikált öntött vas is 

használható. Ez a lehetőség pl. a kerékesztergák, karusszel esztergák, henger esztergák és a 

fúró-maróművek esetében kínálkozik. 

Ha az orsó vagy tengely siklócsapágyban forog, akkor a csapokat cementálva, betétben edzve 

HRC = 56...62 keménységre kell gyártani. Ilyenkor a cementált réteg vastagsága 0,8...1 mm. 

Nagyobb méretű orsók és tengelyek cementálása nehézkes, ezért ilyen esetekben a csapokat 

nagyfrekvenciás hevítéssel edzik. 

Gördülőcsapágyakban forgótengelyek és orsók csapjait nem szükséges keményre edzeni. 

Ilyen esetben a HB =230...260 daN/mm
2
 keménységre nemesített C 45. jelű acél is megfelel. 



4. FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMGÉPEK                81 

 

Takács János, Pál Zoltán, BME  www.tankonyvtar.hu 

Fokozott pontosságú és 2000 1/min-nál nagyobb orsó fordulatszámú szerszámgépek sik-

lócsapágyakban forgó tengelycsapjainak kopásállóságát a nitridálás előnyösen biztosítja. 

Nitridált felületek keménysége 750...1000 HV. 

Nagyfordulatszámú orsóknál a tehetetlenségi nyomaték csökkentése is szükséges lehet. 

Ilyenkor szálerősítéses műanyag kompozitok is számításba vehetők az orsók anyagául. 

Az orsók és tengelyek kialakítása függ: 

1. a rajtuk elhelyezett és a velük kapcsolódó alkatrészek méreteitől, számától, helyzetétől 

és illeszkedési módjától; 

2. a szerelt alkatrészek rögzítési módjától (pl. ék-, reteszes rögzítés, bordáskötés stb.); 

3. a csapágyazástól, annak típusától (csúszó- vagy gördülő-csapágyazás) és méreteitől. 

A tervezéskor a részletek kialakítására (beszúrások, vállak, furatok stb.) a vonatkozó szabvá-

nyok az irányadók. 

A korszerű szerszámgépgyártásban gyakran alkalmazzák a bordástengelyeket. Előnyük: 

1. jól központosítják a szerelt alkatrészt; 

2. a mozgó alkatrésznek jó tengelyirányú vezetést biztosítanak; 

3. azonos nagyságú átviendő forgatónyomaték és azonos tengelyméretek mellett a fajla-

gos felületi nyomás kisebb, mint a retesz- vagy ékhornyos sima tengelyen. Általában a hat-

bordás, egyenes oldalú bordás tengelyeket alkalmazzák. Gyártástechnológia szempontjából 

előnyösebbek az evolvens bordás tengelyek. 

 

4.8.1 Orsók és tengelyek méretezésének alapjai 

Az orsók és tengelyek méretezésekor a szilárdság, merevség és a dinamikus igénybevéte-

lek szempontjából kell ellenőrző számításokat végezni. 

A szilárdsági számításoknál figyelembe kell venni, hogy a szerszámgépek tengelyei többnyire 

csavarásra, hajlításra, sőt gyakran húzásra és nyomásra is egyidejűleg vannak igénybe véve. 

A húzásból és nyomásból származó igénybevételek a legtöbb esetben elhanyagolhatók, mert 

nagyságuk a hajlító- és csavaró igénybevételekhez képest csekély. 

A forgács keresztmetszetének, a szerszám élgeometriájának és a fordulatszámnak változá-

sa következtében az orsóra vagy tengelyre átvitt forgatónyomaték nagysága ingadozik. Ezért a 

feszültségek statikus jellegének feltételezésével kidolgozott számítási eljárás a szerszámgépek 

orsóinak és tengelyeinek számítására nem alkalmas. Célravezetőbb egy olyan számítási eljá-

rás, amely ellenőrzi a veszélyes keresztmetszetekben fellépő feszültségeket, és amennyiben a 

fordulatszám indokolja, meghatározva a kifáradási határ biztonsági tényezőit. 

 

4.8.2 Merevségi méretezés 

A szerszámgép megmunkálási pontossága nagymértékben az ún. orsócsoport merevségé-

től függ, vagyis külön-külön és együttesen az orsónak, a csapágyazásnak és az orsóháznak 

merevségétől. A megfigyelések azt igazolják, hogy az orsócsoport merevségét leginkább 

mégis az orsó befolyásolja. 

Az orsó vagy tengely merevségi számítása az igénybevételek folytán létesülő alakválto-

zás meghatározását jelenti. 

Általában nem elegendő csak a hajlító igénybevétel által okozott alakváltozást számítani, 

mert sok esetben a csavaró igénybevételét is ismerni kell. Sokszor azonban megelégszünk a 

tengely lehajlásának a fogaskerekek és csapágyazások helyén, valamint a tengely mellső vé-

gén való meghatározásával. Legcélszerűbb ilyenkor a teljes rugalmas alakváltozást megszer-

keszteni. 

A szerszámgép megmunkálási pontosságának szempontjából a tengely axiális alakválto-

zását is figyelembe kell venni. 
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A szerszámgépek orsói, tengelyei legtöbbször két csapágyban futnak. A lehajlás csök-

kentésére és a berezgés elkerülésére ezért lehetőleg rövidek a csapágyközök. 

A számítások egyszerűsítése céljából a csapágyazásokat él- vagy csuklós támaszoknak 

tekintik. Ez a leegyszerűsítés csak olyan esetben alkalmazható, ha a csapágyak önbeállók, ha 

a két csapágy mindegyike előfeszítetlen gördülőcsapágy. 

Miután az egyszerűsítés miatt a számított lehajlás nagyobb lesz, túlméretezett tengelye-

ket kapunk, ezért helyesebb az egyes csapágytípusokat esetenként elbírálni. 

Az olyan esztergával végzett kísérletek, amelynek főorsója két siklócsapágyban futott, 

beigazolták, hogy amikor a csapágy hosszának (l) a csapátmérőhöz (D) való viszonya: 

l/D>1,5, 

az orsócsap és a csapágy közötti hézag pedig a szokásos értékű, akkor a rugalmas alakválto-

zást szenvedett orsó tengelyvonala (C) az él támaszokon nyugvó orsó lehajlási görbéje (A )  

és a csapágyakban mereven befogott orsó lehajlási görbéje (B )  között fekszik (4.42. ábra).  

 

 
4.42. ábra: Két siklócsapágyban ágyazott eszterga-főorsó rugalmas alakváltozása (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Mind a három esetben az orsó csúcsát 500 daN vertikális erő terhelte. Ezek a kísérleti ered-

mények azt is igazolták, hogy kis terhelések alkalmával — pl. simítóesztergáláskor — az 

orsó az él támaszokon nyugvó orsó alakváltozását követi. 

Az orsók és a tengelyek lehajlása és hajlásszöge a különböző keresztmetszetekben szer-

kesztéssel vagy számítással határozható meg.  

A szerszámgépek orsóinak és tengelyeinek keresztmetszete a terhelések változása miatt — és 

sokszor szerelhetőségi okokból is — a hossz mentén változik. Ezért a tengely lehajlott kö-

zépvonalát úgy szerkesztik meg, hogy az EIX változó- merevségű tengelyt egy EI0 állandó 

merevségű tengellyel helyettesítik. 

A tengelyek lehajlásának meghatározásakor a nyíróerők hatását rendszerint figyelmen kívül 

hagyják. Figyelembe kell azonban venni, hogy a lépcsőzetesen változó keresztmetszetű ten-

gelyek esetében, az egyes „l” hosszúságú szakaszok és az azon belüli állandó méretű „d” 

tengelyátmérők viszonya nem nagy értékű. Amikor tehát l/d< 7...8, ajánlatos a nyíróerőket is 

figyelembe venni, mivel azok elhanyagolása a lehajlás nagyságának meghatározásában 

15...20%-os vagy még ennél is nagyobb pontatlanságot okozhat. A hajtómű dinamikus 

igénybevétele szempontjából főleg a tengelyek és a fogaskerekek kihajlása és torziós alak-
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változása jön számításba. A tervezés szempontjából fontos, hogy a hajtómű bemenő és ki-

menő tengelye közötti szerkezet merevsége a tengelyek meghosszabbításával és a csapágy-

távolságok növelésével csökken, a tengelyátmérők, valamint a tengelytávok növelésével pe-

dig fokozódik. Túlságosan kicsi torziós merevség a bemenő és a kimenő tengelyek között 

fáziseltolódást és torziós lengéseket okoz. 

 

A 4.43. ábrán, egy eszterga főorsónak a tokmány és szegnyereg csúcs között felfogott mun-

kadarabnak dinamikus hajlító igénybevétel folytán keletkezett kihajlása (amplitúdó) látható a 

különböző helyeken a főorsó és a tengely mentén.  

 

 
4.43. ábra: Eszterga főorsó és munkadarab dinamikus alakváltozása (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

 

A 4.44. ábrán pedig a statikus (cstat) és a dinamikus merevség (cdin) értékeit mutatjuk be, 

amelyből az látszik, hogy a leggyengébb hely a szegnyereg csúcs vonalában van.  

 

 
 

4.44. ábra: Az orsó-munkadarab-szegnyereg egyes pontjainak statikus és dinamikus merevsége  

(Forrás: Kazinczy [6]) 

 

110 N/µ 

11,6 N/µ 

C stat 

C din 

I.      II.    III.    IV.    V.   VI. 

Dinamikus merevség: Cdin 
Statikus merevség: Cstat 
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A merevségi kölcsönhatásokra mutat rá a főorsó és csapágyazásával kapcsolatban lefolytatott 

vizsgálataival Honrath. A csapágyjáték csökkentésével és a csapágy előfeszítésével elért fo-

kozott merevség növeli a saját frekvenciát, és fokozza a csillapítást (4.45. ábra), ez a körül-

mény a csapágygörgők és a futópálya közötti, növelt súrlódásra vezethető vissza. 

 

A gördülőcsapágyak sugárirányú hézaga hatással van a főorsó merevségére és sajátfrekvenci-

ájára is (4.45 ábra).  

 

 
4.45. ábra: A főorsó merevségének vizsgálata a csapágyhézag változtatásával 

(Forrás: Kazinczy [6]) 

 

A csapágyhézag a belső gyűrű tágulásával vagy a külsőnek összenyomásával csökkenthető. 

Ebben az esetben a gördülőtestek előfeszítés alatt állnak. Az előfeszítés a csapágyelemek 

alakhibáit kiegyenlíti, és egyben megnöveli a gördülőtestek (golyók, görgők), valamint a fu-

tópálya érintkezési pontjainak számát, ezáltal a terhelés egyenletesebbé válik. A radiális játék 

csökkentésével növekszik a dinamikus merevség, aminek következtében a kattogással járó 

lengési jelenségek is megszűnnek. A csapágy előfeszítése tehát végeredményben a munka-

darab jobb felületi érdességét is biztosítja. 

 

A forgácsolási sebesség fokozása változatlan méretek mellett, az orsók hajlító merevségének, 

valamint önfrekvenciájának növelését is megköveteli. Ennek megvalósítása fokozott pontos-

ságú csapágyakkal és gondos szereléssel lehetséges. Ezeknek a szempontoknak kielégítésével 

az eddig kéttámaszú tartónak tekintett orsó egyik végén alátámasztott, a másikon befogott, 

vagy mindkét végén befogott tartóvá fejleszthető a csapágyak beépítési elhelyezésével. A 

4.46. ábra ezt a fejlődést mutatja be, és hatását a sajátfrekvenciára és a hajlítási merevségre. 
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4.46. ábra: Az önfrekvencia megnövelése a csapágyazással (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

4.9 Szerszámgépek csapágyazása 

 

Szerszámgépek tengelyeinek és orsóinak csapágyazására sikló- és gördülő-csapágyakat hasz-

nálunk. A csapágyazással szemben támasztott általános követelmények: 
• sugár- és tengelyirányú pontosság, mégpedig a géptől megkövetelt megmunkálási pontosság-

gal arányos mértékben; 

• a gép fordulatszám tartományában a különböző terhelésekhez alkalmazkodás; 

• a siklócsapágyak élettartama kb. 2 évi kétműszakos üzemeltetésnek, mintegy: 8000...10000 

órának feleljen meg,  

• a gördülőcsapágyak élettartama pedig legalább: 5000 óra legyen; 

• a csapágyak méretei a rendelkezésre álló hely méreteivel legyenek arányban.  

Megkövetelt feltételek továbbá: 

 a csapágyhézagok szabályozhatósága; 

 az akadálymentes szerelhetőség és 

 a csapágyak gyártásának és üzemben tartásának gazdaságossága. 

A csapágyazás típusának megválasztása, vagyis, hogy sikló- vagy gördülő- csapágyat al-

kalmazunk-e, több tényező függvénye. A szerszámgépekben rendszerint mind a két csapágy-

típus megtalálható. 

A szerszámgépek orsói, tengelyei változó terheléssel és különböző fordulatszámokkal tág 

határok között forognak. Kis fordulatszámoknál nem biztosítható a siklócsapágyak hidrodi-

namikus kenése. A gördülőcsapágyak alkalmazása elé viszont a nagy csapméretek gördítenek 
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akadályt, mert ilyen esetben a nagy fordulatszámokkal együtt a megnövekedett centrifugális 

erő veszélyezteti a merevséget. A gördülőcsapágyak kenése nagy fordulatszámoknál egysze-

rűen megoldható. A méretpontossággal összefüggő szűk tűréshatárok kérdése is megoldott-

nak tekinthető, miután ez ma már csak a gördülőcsapágy-gyártás minőségi fokozatainak 

függvénye. Másfelől, a gördülőcsapágyak dinamikai csillapítóképessége és a lökésszerű 

igénybevételekkel szembeni érzékenysége a siklócsapágyakénál kisebb. Az is fontos szem-

pont, hogy a kereskedelemben kapható gördülőcsapágyak méretileg és minőségileg nem elé-

gítik ki mindig a szerszámgépnél fennálló követelményeket, ezért gyakran költséges, különle-

ges kivitelek szükségesek. 

 

4.9.1 Golyós- és görgőscsapágyak 

A méretezésekre vonatkozó számításokat itt is mellőzzük, miután azok a gépelemekkel fog-

lalkozó szakirodalomban megtalálhatók. 

A szerszámgépek különböző orsóinak és tengelyeinek csapágyazása a kereskedelemben kap-

ható gördülőcsapágyakkal a kényesebb igényektől eltekintve, általában megvalósítható. A 

főorsók azonban gyakran különleges szerkezetű, költséges csapágyakat igényelnek. A meg-

felelő gördülőcsapágy kiválasztásakor az igénybevétel irányát és nagyságát, valamint a for-

dulatszámot mindenkor figyelembe kell venni. E tekintetben jó támpontokat nyújtanak a gör-

dülőcsapágyak terhelési jelleggörbéi. A 4.47. ábrán különböző gyűrűs-golyós csapágyak ra-

diális és axiális terhelhetőségét, valamint határfordulatszámait tüntetjük fel az a nyomásirány 

szögének függvényében.  

 

 
4.47. ábra: Különböző golyóscsapágyak tengely- és sugárirányú teherbírása, valamint megengedhető fordulat-

száma az erőhatás irányától függően 

 

 

Az ilyen jelleggörbe segítségével a kereskedelemben kapható legmegfelelőbb csapágytípus 

kiválasztható. 

A gördülőcsapágy-elemek alakhibái az orsó periodikus helyzetváltozását okozhatják. Ha 

a golyós- vagy görgőscsapágy külső gyűrűjének sugárirányú geometriai hibája van, akkor a 

külső gyűrű a belsőhöz képest periódikusan excentrikus helyzetbe kerül. A helyzetváltozás 

gyakorisága a gördülőtestek (golyók, görgők) terhelési irányvonalának a hibás helyen való 

áthaladási sebességétől függ. Ezek rezgéseket okozhatnak, amelyek a rezgésdiagnosztikai 

eszközökkel jól diagnosztizálhatók. 
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Szerkezeti felépítésénél fogva a tűgörgős csapágynak sok előnye van. Tengelyirányú vezetése 

a többi gördülőcsapágyénál hosszabb. Ebből a következő előnyök származnak: 

1. a hajlító igénybevételek esetében az orsó inkább tekinthető egyik végén befogott tartó-

nak, mint a többi gördülőcsapágy esetében; 

2. a gördülőelemek nagyobb hossza miatt azok fokozottabban terhelhetők; 

3. a sugárirányú méretek kisebbek, ezért a tűgörgős csapágy helyszükséglete, valamint 

tömege is kisebb a többiénél; 

4. a kisebb tömeg nagy fordulatszámok esetében is előnyt jelent. 

A tűgörgős csapágyak gördülőelemeinek hossza és nagy száma egyenletes terhelést és ki-

sebb igénybevételt biztosít. Ezért a csapágy felületi terhelései és a futófelületek rugalmas 

alakváltozása kicsi. Emiatt lehet a tűgörgős csapágyakban vékony gyűrűket alkalmazni. A 

köszörült gyűrűk falvastagsága 2...4 mm, és 1 mm vagy annál is kisebb, ha azok forgácsolás 

nélkül készülnek. A vezetőgyűrűk el is maradhatnak, ha az orsó és a csapágyház pontos mé-

retekkel és edzett felülettel készül. 

 

4.9.2 Siklócsapágyak 

 

A fokozott pontosságú szerszámgépek orsóit a tervezők sok esetben a siklócsapágyakban ve-

zetik, mert úgy vélik, hogy a siklócsapágyas főorsó jobb megmunkálási felületi minőséget 

biztosít. Ez a vélemény nem általánosítható. A siklócsapágyaknál ugyanis forgácsoló meg-

munkálás alatt a kenésnek olyan határesete is beállhat, amikor a kenés megszűnik és a csap-

ágyban fém-fémmel érintkezik. Ebben az esetben az orsó is a forgásiránnyal szemben a csap-

ágypersely falán felfelé gördül. Mihelyt a tengely önsúlya és sugárirányú terhelése a súrlódási 

erőt legyőzi, az orsó ismét visszacsúszik eredeti helyzetébe. 

Indításkor ezzel a jelenséggel mindig számíthatunk. Forgácsolás közben azonban az orsó leírt 

helyzetváltozása a megmunkálási pontosság és a felületi minőség érdekében megengedhetet-

len. Az orsó a csapágyfurathoz képest még folyadéksúrlódásos helyzetben is központon kívü-

li helyzetbe kerülhet. Az excentricitás a csapágyfurat és az orsó közötti játék, az orsó terhelé-

sének növekedésével fokozódik. 

Azonos fordulatszámmal és állandó terheléssel dolgozó szerszámgépek esetében egy állandó 

értékű kis excentricitás a megmunkálási pontosságot csak kis mértékben befolyásolja (pl. 

nehéz köszörűgépek pontosságát). A különböző fordulatszámmal és változó terheléssel dol-

gozó eszterga pontosságát az orsó helyzetváltozása már érezhetően módosítja. Az excentrici-

tás csökkentése és az orsó nyugodt járása érdekében kis csapágyjáték látszik célszerűnek. 

Ezáltal, a fokozottabb súrlódás miatt, a súrlódási hő növekszik. Miután a csap hőtágulása a 

csapágyénál rendszerint nagyobb, a lefékeződéssel és berágódás lehetőségével kell ilyenkor 

számolnunk.  

A siklócsapágyak hátrányos excentricitásával szemben előnyként jelentkezik az olajfilm rez-

géscsillapító hatása. Megfelelő szerkezeti kialakításokkal a sikló csapágyak okozta megmun-

kálási pontatlanság szűk határok közé szorítható. A finom megmunkáló gépek főorsóinak 

siklócsapágyakban való csapágyazásának az előzőkben vázolt pontossági előnyökben találjuk 

magyarázatát. 

Az orsó-csap és a csapágypersely közötti fémes súrlódás csak akkor kerülhető el, ha az olaj-

nyomás a csapot a perselytől távol tartja. Az ún. hidrodinamikus kenés szempontjából a csap 

excentrikus helyzetéből a persely és a csap között adódó ék alakú résnek, a hordfelületnek, 

van jelentősége (4.48. ábra). 
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4.48. ábra: Siklócsapágy több hordfelülettel (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Az ék kiterített metszete a 4.49. ábrán, míg a nyomáseloszlás a kiterített csapágyrésben a 

4.50. ábrán látható.  

 

 
4.49. ábra: Kiterített csapágyrés 

 

 
4.50. ábra: Nyomáseloszlás a kiterített csapágyrésben (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Ha az ék két hordozó felülete egymással szemben halad, az olaj áramlásnak indul, amelynek 

nyomáseloszlása a hidrodinamika törvényei szerint számítható. 

 

A hidrosztatikus kenésű csapágyak esetében a terheléssel az egy vagy több szivattyúval 

létesített olajnyomás tart egyensúlyt. A terhelés alatt álló orsónak a csapágyban való elmoz-
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dulása ebben az esetben sem kerülhető el. Azonban ennél a megoldásnál is a megmunkálási 

pontosságra hátrányos csapelmozdulás, valamint a súrlódási meleg korlátozására kell töre-

kednünk.  

 

A hidrosztatikus csapágy elvi elrendezése az 4.51. ábrából könnyen megérthető.  

 

 
4.51. ábra: A hidrosztatikus csapágy elvi elrendezése (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

A kenőolajat a szivattyú a csap alatti tartályszerűen kialakított térbe nyomja. A p olaj-

nyomás az olajat a csap melletti résen át továbbítja, ill. a csapágyból kiszorítja. A résben la-

mináris áramlást feltételezve, az átfolyó V folyadékmennyiség: 

 
 

ahol p az átfolyó olaj fajlagos nyomása; η az olaj viszkozitása; h az olajrés radiális mérete 

(résmagasság); e annak a résnek a hossza, amelyen át a p nyomású olaj eltávozik; b az olajrés 

szélességi mérete: 

 
 

A p nyomású olaj a csapágyban, a csapra közelítő számítással: 

 

 
 

terhelést fejt ki. E számítás szerint a p olajnyomás a csapágy teljes hosszában állandó, jólle-

het, hogy az a csapágy szélei felé erősen csökken. 
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A gyakorlatban használatos megoldásoknál az olaj egyszerre több oldalról áramlik a csap felé 

(4.52. és 4.53. ábra). 

 

 
4.52. ábra: Hidrosztatikus csapágy tangenciális és axiális olajelfolyással 

 

 

 
 

4.53. ábra: Hidrosztatikus csapágy axiális olajelfolyással (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Az olajelfolyás lehet: 

1. egyidejűleg sugár- és tengelyirányú, (4.52. ábra) 

2. csak tengelyirányú. (4.53. ábra) 

 
,
 

ahol p az átfolyó olaj fajlagos nyomása; η az olaj viszkozitása; h az olajrés radiális mérete 

(résmagasság); e annak a résnek a hossza, amelyen át a p nyomású olaj eltávozik; b az olajrés 

szélességi mérete 
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A p nyomású olaj a csapágyban, a csapra közelítő számítással 

 
 

Adott méretű csap és meghatározott olajnyomás esetében a szükséges tárolt olajmennyiségről 

a 4.54. ábra tájékoztat a h olajrés magasság-függvényében.  

 

 
 

4.54. ábra: Adott méretű csapágy tárolt olajmennyisége (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

Ez az olajmennyiség egyben nagymértékben az olaj viszkozitásától is függ: 

 

 
 

Ahol a Q a csapágyban fejlődő hőmennyiséget a h résmagasság, az η olaj viszkozitás és 

az orsó „v‖ kerületi sebessége befolyásolja. Ha a h résmagasság a csap teljes kerületén állan-

dó, akkor a keletkező hőmennyiség: 

ahol Q a melegmennyiség; v az orsó kerületi sebessége; h a rés magassága; V az átfolyó 

olaj mennyisége; A az olajtároló felületével csökkentett csapágypersely felülete; η a kenőolaj 

viszkozitása. 

A képlet szerint, a melegedés csökkentésének szempontjából kis viszkozitású olajat aján-

latos használni. 

A hidrosztatikus kenésű csapágyak merevségét az olaj mennyisége és nyomása nagymér-

tékben befolyásolja. A továbbiakban ezért a hidrosztatikus csapágyak különböző megoldásait 

ismertetjük, amelynek háromféle változatát alkalmazzák. Ezek a következők: 

185 N/cm
2
 

η=34 cP 
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1. hidrosztatikus csapágyak kiegészítő szabályozás nélkül; 

2. valamennyi tárolót egyetlen szivattyúval tápláló és közbeiktatott állandó fojtással mű-

ködő hidrosztatikus csapágyak; 

3. szabályozással kiegészített hidraulikus csapágyak. 

 

Az 1. kivitel melynél minden olajtárolónak saját töltőszivattyúja van. E célra rendszerint fo-

gaskerekes vagy csavarorsós szivattyút használnak, amelyeknél üzemeltetéskor a szállított 

olaj mennyisége az ellennyomástól rendszerint független. Amikor az üzemi terhelés következ-

tében a csap valamelyik tároló irányába helyezkedik, akkor ott az olajrés leszűkül, és a nyo-

más megnő. Ugyanakkor a szemben fekvő olajtároló oldalán az olajrés megnövekedésével a 

nyomás csökken. A különböző nagyságú erők az orsót új egyensúlyi helyzetbe hozzák. 

Az olyan kivitel, amelynél minden tárolót külön szivattyú táplál, elvileg bár megfelelő, de 

gazdasági szempontból költséges megoldást jelent. 

A 2. megoldásnál az orsó elmozdulásakor jelentkező folyadék nyomásváltozása közvetle-

nül az olajhozzáfolyást szabályzó szerkezetre hat. Ennél, miként az a 4.55. ábrából is kitűnik, 

minden két-két olajtárolóhoz egy-egy szivattyú tartozik, egy tolattyús vezérlőszerkezettel.  

 

 
4.55. ábra: Hidrosztatikus csapágy szabályozható előfojtással. A folyadék nyomásváltozása az E tolattyús előfoj-

tás-szabályozóra közvetlenül hat (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

A P túlerő hatására az orsó a nyíl irányában új helyzetbe kerül. Ugyanakkor a h rés fent 

szűkül és a D, fojtás fokozódik, a hozzátartozó tartályban pedig az olajnyomás megnő. Erre a 

vezérlőmű dugattyúi lefelé mozdulnak el, mire a felső dugattyúnál a fojtás csökken, az alsónál 

pedig fokozódik. Ezáltal a túlterhelés alatt álló tartály nagyobb nyomású olajat kap. Az ilyen 

rendszerű hidrosztatikus csapágyak a mérések alapján jó csapágymerevséget igazoltak. 

Ilyen és a 3. csoportba tartozó megoldásokkal oldották meg az ultraprecíziós forgácsoló 

gépek főtengely csapágyazásait, amelyek vázlatát mutatja az 4.56. ábra. A baloldali ábrán az 

axiális erőket egy tárcsa két oldalán lévő hidrosztatikus kamrák veszik fel, míg külön kamrák 
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veszik fel a radiális erőket. A jobb oldalon a gömbfelülethez illesztett hidrokamrák az axiális 

és radiális erőket is felveszik. 
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 4.56. ábra: Ultra precíziós főorsó csapágyazási vázlatai  

 

A hidrosztatikus csapágyak kenőanyagát a pontos működést biztosító állandó hőmérséklet 

érdekében hűtő- hő stabilizáló közegként is felhasználják, külső hőcserélőkkel. 

 

4.9.3 Aerosztatikus csapágyak 

A levegőnek hűtő-kenő anyagként való alkalmazásával a szerszámgépek területén figye-

lemreméltó eredményeket értek el. Kísérletek és gyakorlati eredmények igazolták, hogy ál-

landó kis terheléseknél az orsó futási pontossága nagyon kedvező. A vezetékek hordfelületé-

nek kielégítő méretpontosságával igen szűk légrés biztosítható. E tekintetben a légcsapágy a 

folyadékkenésű csapágyaknál jobb. A légcsapágyak gyártási költségei azonban tekintélyesek. 

A működés pontossága és megbízhatósága érdekében fontos, hogy a csapágyjáték változó 

terheléskor se ingadozzék a megengedettnél jobban. Növekvő terheléskor a játék kezdetben 

gyorsan, majd lassabban, a vége felé pedig ismét gyorsabban csökken. Ha a futófelületek 

érintkeznek, vagyis a légrés megszűnik, és a légáramlás is megszűnik, akkor a nyomás emel-

kedik, mire a légrés ismét helyreáll, a nyomás pedig csökken. Így egy lengésjelenségeket 

okozó instacioner áramlás keletkezhet. Ezt, miként a hidrosztatikus csapágyaknál, szintén 

fojtással akadályozzák meg. Szerkezeti kialakításával már maga a légcsapágy is fojtást fejt ki, 

mert mindig található benne egy legszűkebb keresztmetszet, amelyben a kinetikai energia 

felfokozásával nyomásesés lép fel. 

Az aerosztatikus csapágyak merevsége kisebb, mint a hidrosztatikus csapágyaké. A ter-

helésváltozáshoz a légcsapágy gyorsabban alkalmazkodik, mint a hidrosztatikus csapágy, mi-

által a légcsapágy a dinamikus jelenségek (rezgés, lengés) szempontjából a hidrosztatikus 

csapággyal szemben hátrányban van. Nagy fordulatszám esetében is az orsó lengésmentes 

járását törekszenek biztosítani, grafitcsapágyakkal értek el jó eredményeket. A grafit pórusain 

áthatoló levegő ugyanis elegendő kenést képes biztosítani. A légcsapágyakat, kisterhelésű 

orsóknál (pl. furatköszörűk) és mérési feladatoknál egyaránt sikeresen használják (pl. az kö-

szörű orsó üzemi fordulatszámai: 48000, 72000 és 96000 1/min). 

 

 



94  JÁRMŰGYÁRTÁS ÉS -JAVÍTÁS 

 

www.tankonyvtar.hu           Takács János, Pál Zoltán, BME 

4.10  Modern kinematikájú szerszámgépek 

A szerszámgépek hagyományos kialakítású gépei mellett az utóbbi 20 évben a repülés 

és az űrkutatás területén szerzett ismereteket új szerszámgép konstrukciókban is megjelentet-

ték. Erre mutat példát a 4.57. ábra. 

 

 
4.57. ábra: Modern kinematikájú szerszámgép felépítések (Forrás: INA [8]) 

 

 

Az első változatot a „Hexapod‖ jelentette, ahol a főorsó felfüggesztése különleges 

csukókon és azokat mozgató mechanizmuson keresztül biztosítja az asztalon elhelyezett mdb. 

megmunkálását. 

A 4.57. ábra közepén egy „Tripod‖ néven bemutatott szerkezetet, míg a jobb oldalon egy hib-

rid kinematikát szemléltetünk. 

Ezek a gépek nagyobb mozgási sebességgel teszik lehetővé a megmunkálást, de a korszerűbb, 

kisebb tömegű és kevésbé merev kialakításuk miatt nagy erőhatásokkal nem terhelhetők. Kis 

átmérőjű, marók köszörű szerszámok vagy pl. a lézersugár mozgatására viszont alkalmasak. 
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4.58. ábra: A TRIPOD rendszerű kinematikai felépítés és a hozzá tartozó különleges csukló és teleszkópos moz-

gató szerkezet (Forrás: INA [8]) 

 

 
4.59. ábra: Fröccsöntő műanyag szerszám felújító berendezés modern kinematikával (Forrás: INA [8]) 
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A 4.59.-es ábra egy autóipari műanyag fröccsöntő szerszám felújítására alkalmas berendezést 

mutat be, amelyen többféle művelet (hegesztés, marás, köszörülés, polírozás) elvégezhető. 

 

A 4.60. ábra jobb oldalán egy moduláris elemekből felépített komplett berendezést szemléltet 

(forgácsolás, kivágás) míg az ábra bal oldalán egy repülőgépgyártásban használható 

moduláris elemekből felépített kontúrvágó látható. 

Az új kinematikai megoldásokhoz a mozgás leképezések a térbeli háromszögelésen alapulnak. 

Pontosságuk, merevségi korlátai azonban a feladatoknál figyelembe veendők. 

 
4.60. ábra: Moduláris elemekből felépített modern kinematikájú megmunkáló rendszerek (Forrás: INA [8]) 

 

 

4.11 Szerszámgépek pontossági vizsgálata 

 

A szerszámgépek pontosságát, a gépgyártás során fokozott igényességű gyártással biz-

tosítják a gépátadás előtt részletesen ellenőrzik, statikus és dinamikus pontossági vizsgálatok-

kal. 

A gépek használata során rendszeresen (pl. évenként) a pontosságot (gépképességet) ellenő-

rizni szükséges. A statikus vizsgálat alapelveit mutatja be a 4.61. ábra. 
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4.61. ábra: Szerszámgépek megmunkálási pontosságának gyors ellenőrzése a) és b) a futáspontosság és a merő-

legesség ellenőrzése; c) az eszterga egytengelyűségének ellenőrzése; d) a főorsó futáspontosságának az ellenőr-

zése; e) a szegnyereg állás ellenőrzése; f) a futáspontosság és a merőlegesség ellenőrzése 

 (Forrás: Kazinczy [6]) 

 

A korszerű CNC gépeken fontos a beállási és visszaállási pontosság ismerete is, amelyet 

lézer interferométerrel szoktak ellenőrizni [2]. 
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5. A forgácsolás főbb kísérőjelenségeinek 
(erő, hőképződés) jelentősége a gyártá-
si folyamatokban (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

 

A fejezet jelentősen épít az [1] irodalomban közreadottakra. 

A munkadarab-készülék-gép-szerszám (MKGS) rendszer igénybevétele, valamint a forgácso-

láskor fellépő teljesítményszükséglet meghatározása szempontjából fontos a megmunkálandó 

munkadarabra, illetve a szerszámra ható erők ismerete. Az erők nagysága hatással van a mun-

kadarab pontosságára és a befogás módjára. A forgácsoláskor fellépő teljesítmény ismerete 

szükséges a szerszámgép kiválasztásához is. A forgácsolóerő ismeretében határozhatjuk meg 

a szerszám igénybevételét, tehát ismerete a szerszámtervezés szempontjából is lényeges. Az 

5.1. ábra a forgácsolási erőt és összetevőit szemlélteti esztergáláskor. 

 

 

5.1. ábra: A forgácsolóerő és összetevői esztergáláskor 

 

A forgácsolási erő a használatos viszonyítási síkokhoz képest térbeli erő, amelynek sem irá-

nyát, sem nagyságát nem ismerjük. Ezért mérésnél a munkadarab-szerszám viszonylagos 

mozgásával megegyező komponenseit mérjük. Ezen összetevők ismeretében az eredő erőt, 

vagyis a forgácsolási erőt, a vektorösszegezés szabályai szerint határozhatjuk meg. A gyakor-

lat számára legjelentősebb összetevő az Fc forgácsolóerő, amely a forgácsoló főmozgás irá-

nyába esik. 

A forgácsoló erő meghatározható:  

1. közvetett méréssel (teljesítménymérés), 

2. közvetlen erőméréssel, 

3. számítással, 

4. táblázatok, nomogramok segítségével. 
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Közvetett erő mérési mód esetében a forgácsoló erő meghatározható, a szerszámgép hajtómű-

ve által felvett teljesítmény mérésével. A motor kapcsain megmérjük a gép üresjárásához 

szükséges teljesítményt (Pü). Forgácsolás közben a mérést megismételjük (Pm). A két telje-

sítmény közötti különbség adja a forgács leválasztásához szükséges teljesítményt (ha az η 

változását a terhelésváltozás hatására elhanyagoljuk). A forgácsolási teljesítmény: 

ümc
PPP   

 

A fellépő forgácsolóerő a következő összefüggésből számítható:  

4
106 

v

P
F

c

c
  (N) 

 

ahol: v - a forgácsolási sebesség ( m/min). 

 

Közvetlen erőmérés: 
Az MKGS rendszer a megmunkálás folyamán a fellépő forgácsolóerő komponensek és nyo-

matékok hatására alakváltozást szenved. Az alakváltozás mérésével az alakváltozást létrehozó 

forgácsolóerő vagy nyomaték meghatározható. Ennél a módszernél a mérés közben a rendszer 

mechanikai tulajdonságai nem változnak. Számos esetben a mérést egyszerűsíti, ha a forgá-

csoló rendszerbe úgynevezett erőmérőt építünk. Ily módon az eredeti rendszer mechanikai 

tulajdonságai megváltoznak, de az így bevitt hiba ismeretében a mérési eredmény korrigálha-

tó. Az erőmérő készülék a forgácsolási módtól függően a gép asztalára szerelhető, vagy a 

szerszámtartót alakítják ki erőmérő-készülék gyanánt. A forgácsolóerő mérésekor az erő idő-

beli lefolyása is megfigyelhető. 

 

5.1 Az erőmérők felépítése 

A gyakorlatban használt erőmérő típusok közös jellemzője, hogy az erőt mechanikai hatása 

alapján mérik, leggyakrabban a szerszám, vagy a készülék deformációján keresztül. A 

forgácsolóerő mérésekor célszerű az eredő erő 1, 2, vagy 3 mozgás irányú összetevőjét mérni. 

Ezek szerint egy-két és háromkomponenses erőmérőről beszélünk. 

 

Az erőmérők alapvetően három szerkezeti egységből állnak: 

 jeladó (érzékelő), 

 jelátalakító (mérőátalakitó), 

 jelvevő, regisztráló. 

A jeladó az MKGS rendszer valamelyik eleme, vagy nagy szilárdságú anyagból kialakított 

rugalmas test (szerszámtest, dinamóméter), amely a forgácsolóerő hatására az erővel arányos 

mértékű deformációt szenved. A jeladót – a lineáris karakterisztika biztosítása érdekében – 

csak az anyag rugalmassági határáig terhelhetjük. 

A jelátalakító a jeladó rugalmas alakváltozását a deformációval, illetve nyúlással arányos, 

mérésre alkalmas jellé alakítja. A forgácsolóerő mérésére használt jelátalakítók lehetnek: 

 mechanikus, 

 hidraulikus és pneumatikus, 

 villamos elven működő átalakítók (napjainkban szinte csak ezeket használják). 

A jelvevő a jelátalakító által szolgáltatott jelet jelzi, esetleg regisztrálja. Forgácsolási erőmé-

réskor célszerű regisztrálni az erő időbeni lefolyását. Erre a célra megfelelő típusú oszcillo-

gráfot, oszcilloszkópot, direktírót vagy számítógépes adatgyűjtést használhatunk. 
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5.2 Villamos elven működő erőmérők 

A mozgó alkatrészekkel rendelkező erőmérők nagy hátránya, hogy az egymáson elmozduló 

elemek felületein a súrlódás nagysága számos tényező függvénye, és ezek hatását nem tudjuk 

figyelembe venni (pl. kontakt deformáció, hiszterézis). A villamos elven működő erőmérők a 

mechanikus és hidraulikus-pneumatikus erőmérőknél pontosabbak, megbízhatóbbak, továbbá 

egyszerűbben kezelhetők. Forgácsolási erőmérők építéséhez, illetve a forgácsolási erők méré-

séhez a következő villamos elven működő átalakítók használatosak: 

 

Passzív átalakítók, amelyek működtetéséhez segédenergiára van szükség.  

 

 Fajtái: ellenállásos (nyúlásmérő típusú, átmeneti ellenállásos), induktív, kapacitív. 

 

Aktív átalakítók, amelyek működtetéséhez segédenergiára nincsen szükség. (Pl.: piezoelekt-

romos átalakító). 

5.3 Az erőmérő berendezések hibái  

Állandó hibák: 
 súrlódás és kontakt-deformáció által okozott hiba (hiszterézis), 

 hőmérsékletváltozás okozta hiba, 

 mért erőkomponensek egymásra gyakorolt hatása (áthatás). 

Véletlen hibák: 
 hitelesítő berendezések hibája okozta eltérések, - mérőberendezések véletlen hibái. 

A forgácsoló erőmérők mérési eredményeire jelentős hatást gyakorol a forgácsoló erők hatás-

pont-koordinátáinak változása, ezért különböző szerszámkinyúlásokhoz különböző hitelesítési 

diagramokat (statikus karakterisztika) kell meghatározni. 

5.4 Forgácsolási erőmérés nyúlásmérő ellenállással 

A legelterjedtebben használt ellenállás változáson alapuló jelátalakító a nyúlásmérő ellenállás, 

amelyet rendszerint nyúlásmérő bélyeg formájában alakítanak ki. Alapanyaga lehet fém, vagy 

félvezető. A vizsgálni kívánt felületre ragasztóanyaggal erősítik fel. Kialakítása a gyártás 

technológiájától függően különböző lehet, felhasználását azonban a kialakításhoz szorosan 

kapcsolódó méréstechnikai tulajdonságok befolyásolják. A mérőrendszert a nyúlásmérő bé-

lyeges jelátalakítóval félhíd kapcsolásban az 5.2. ábrán láthatjuk. 
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5.2. ábra: A nyúlásmérő-bélyeges forgácsoló-erőmérés szerkezeti vázlata, a bélyegek kapcsolási vázlata és a 

mérés blokkvázlata (Forrás: Káldos et al.  [1]) 

 

Esetünkben a jeladó a késszár, amely a kés élén támadó Fc forgácsolóerő hatására deformáló-

dik. A mérés előtt a berendezést kalibrálni (hitelesíteni) kell.  

5.5 Piezoelektromos átalakítók 

Ezek az átalakítók bizonyos nemfémes anyagoknál megfigyelhető piezoelektromos hatáson 

alapulnak, azaz ezek az anyagok mechanikai feszültségállapot (pl. nyomás) hatására felületü-

kön polarizálódnak, ott villamos töltések jönnek létre. E töltések mennyisége és az előidéző 

mechanikai igénybevétel egymással függvénykapcsolatban áll. Előnyei miatt még ma is szí-

vesen használják a kvarckristályt (SiO 2) érzékelőként, a számos kifejlesztett piezoelektromos 

kerámiák mellett. A legfontosabb piezokerámiák a bárium-titán-trioxid, az ólom-(cirkónium-, 

titán-) trioxid, az ólom-dinóbium-hexaoxid és a (nátrium-, kálium-) nóbium-trioxid. Az anya-

gok jellemzője, hogy nagy hőmérsékleten köbös rácsszerkezetűek, de Curie-pont alá hűtve a 

rácsszerkezet eltorzul és valamilyen aszimmetrikus alakzatot, vesz fel, ez a feltétele a piezoe-

lektromosságnak. Jelenleg a legelterjedtebb az ólom-(cirkónium-, titán-) trioxid kerámia, 

amely különböző adalékanyagokkal és a technológia megfelelő megválasztásával az egyes 

fizikai jellemzők megváltoztathatók, de a piezoelektromos alapjelenség megmarad.   

A gyakorlatban az érzékelőket úgy alakítják ki, hogy a gondosan megmunkált kvarclemeze-

ket az 5.3. ábrán vázolt elrendezésben kapcsolják össze, azaz mechanikailag soros, villamo-

san párhuzamos jelátalakítót készítenek.  
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5.3. ábra: Piezoelektromos átalakító vázlata (Forrás: Szakonyi et al. [7]) 

 

 Jeladóként, az erő, nyomás, rezgés és gyorsulás érzékelésében is felhasználják. Közös jel-

lemzőjük, hogy bármelyik mennyiség mérésére szolgáló átalakító, egy, a piezokerámia (vagy 

kvarc) lapokat magába foglaló tokból és az azt körülvevő házból és a villamos kivezetésekből 

áll. Rendszerint lehetőséget biztosítanak csavar segítségével a piezolapok előfeszítésére, a 

megfelelő linearitás elérésére. Ugyancsak a házban helyezik el az alkalmazandó kompenzáló 

elemeket (hőmérséklet, gyorsulás stb.).  

Az erőmérő cellákat súlymérésre, nyomóerő-mérésre is alkalmassá teszik. Egy erőmérő cella 

kialakítása az 5.4. ábrán látható.  

 
 

5.4. ábra: Erőmérő cella piezoelektromos átalakító szerkezete (Forrás: Szakonyi et al.  [7]) 

(1 – kvarclemezek; 2 – villamos csatlakozók; 3 – felső nyomólap; 4 – alsó foglalat). 

 

A gyorsulásérzékelők felépítése is hasonló, ezeknél az érzékelőt a feladatnak megfelelő 

nagyságú „m‖ tömeggel összeépítik, az érzékelőt a tömeg gyorsulásának („a‖) megfelelő tö-

megerő terheli az „F=ma” összefüggés alapján. 

 

Az automatizált gépipari gyártás kiváló érzékelője, amellyel folyamat közben lehet módosíta-

ni, szabályozni a következő jellemzőket:  

·         optimális forgácsoló sebesség;  

·         a szerszámgép teljesítmény kihasználásának mérése, optimalizálása;  

·         a forgácsolandó anyag megmunkálhatóságának vizsgálata;  

·         szerszámok kiválasztása;  

·         legalkalmasabb hűtőfolyadék kiválasztása stb.  

  

Kifejlesztettek olyan, igen kisméretű erőmérő rendszereket, amelyekkel egyszerre több kom-

ponenst is lehet mérni, illetve a gépek szánrendszereibe, szerszám, munkadarab befogóiba is 

beépítik, a közvetlen folyamatinformációk meghatározására. 
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A KISTLER erőmérők használatára egy marási példát mutatunk be (5.5. ábra). 

  
 

5.5. ábra: Kistler 9443 típusú háromcsatornás (x,y,z) erőmérő cella, a számítógép és a mérőerősítők  

 

A töltéserősítők kimenetén 0...±10V jelenik meg a gyári kalibrációnak megfelelően.  

A 20 kHz frekvenciával mintavételezett és digitalizált kimenő jeleket egy „TestPoint‖ szoft-

ver alapú program tárolja. A „V‖ egységben előálló nyers adatsort átváltani kell az érzékeny-

ség szerinti „V/N‖ hányados szerint, majd átlagot képezni; számítógép segítségével. Az ada-

tok kiválogatásához és átlagolásához Delphi szoftverrel fejlesztett program használatával 

kaphatunk segítséget. 

 

5.6 A forgácsoló erők elemzése homlokmaráskor 

 
Homlokmaráskor a forgácsoló élre (vagy élekre) ható forgácsolási erő időben és térben, nagy-

ságára és irányára nézve is változik. Ez a térbeli forgácsolási erő (F) (5.6. ábra) a megmunká-

lási síkkal párhuzamos (Fa), és arra merőleges (Fp), abban elmozdulás nincs, ezért a vizsgálat-

ból kirekesztjük. A továbbiakban a forgácsolási erő megmunkálás síkjába eső (vízszintes) 

vetületét, az aktív erőt és változását vizsgáljuk. 

 

 
 

5.6. ábra: A forgácsolási erő és összetevői homlokmaráskor (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 
 

A vizsgálat szemléletessége érdekében forgácsoljunk egyfogú maróval, s a munkadarab B 
szélessége egyezzék meg a szerszám D átmérőjével. Ekkor a szerszám fordulatonként felül-
nézetben az 5.7. ábrán bevonalkázott anyagrészt távolítja el. 
 

 

 



104  JÁRMŰGYÁRTÁS ÉS -JAVÍTÁS 

 

www.tankonyvtar.hu           Takács János, Pál Zoltán, BME 

 

 

 
 

 
 

5.7. ábra: Vázlat az erőösszetevők kiszámításához homlokmaráskor 

(Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

Vizsgáljuk az Fa erő két egymásra merőleges komponensét: az Ff előtolásirányú és az arra 

merőleges FfN erőkomponenst. A jelölések egyszerűsítése érdekében a továbbiakban Ff=Fx és 

FfN=Fy jelölést használjuk. Az Fa irányára és nagyságára nézve is változik, ezért komponensei 

is változó nagyságúak lesznek a 0 C°  és a 180 C°  közötti forgácsolási helyzetekben. Az Fx és 

Fy változását az idő, illetve az idővel arányos elfordulási szög (φ) függvényében az 5.7. ábra 

tűnteti fel. Az 5.7. ábrán megfigyelhető, hogy φ=ζ1 helyzetben az Fa erő az előtolással egyirá-

nyú. Ekkor az Fy komponens természetszerűleg zérus. Amikor az Fa az előtolásra merőleges 

irányú, akkor az Fx komponens lesz zérus (φ=ζ2 helyzet). Amennyiben ismerjük az Fx és Fy 

erőkomponenseket, ezekből Fa erő számítható. Számítható továbbá másik két egymásra merő-

leges erőkomponens: a radiális irányban értelmezett FR és az érintőleges FT komponens. Az 

FT nem más, mint az F forgácsolóerő).  

 

Az F erő a szerszám tengelyét hajlításra veszi igénybe, az F pedig, minthogy a főmozgás irá-

nyával esik egybe, a forgácsolási teljesítmény számítására alkalmas. Az 5.7. ábra alapján 

ugyanis: 

 

 sincos 
yxT

FFF ,      

továbbá:   
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. 

5.8. ábra: Az erőméréskor kapott regisztrátum (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

5.7 A forgácsolási hőmérséklet keletkezése eloszlása 

 

A forgácsolási hő a megmunkálás közben fellépő mechanikai munkából keletkezik. Azt a 

mechanikai munkát (AF), amelyet a forgács leválasztására (Ad), deformálására (Ar) és a szer-

szám hát (Ak)- és homlokfelületén (As) fellépő súrlódás legyőzésére fordítanak, forgácsolási 

munkának nevezik. 

skrdF
AAAAA   

A forgácsolási munka döntő hányada hővé alakul. 

 

Az 5.9. ábra a forgácsolási hő keletkezését és áramlási irányát mutatja leegyszerűsített formá-

ban, szabad forgácsolás esetén. 
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5.9. ábra: A forgácsolási hő keletkezése (Forrás: Gribovszki [10]) 

 

A forgácstőben a képlékeny zóna mentén jön létre, a képlékeny alakváltozási munka hatására, 

Qks zömmel a forgácsba Qkf és a munkadarabba Qkm áramlik. 

A Qs a homloklapon elcsúszó forgács okozta súrlódási munka hatására, jön létre, és zömmel a 

forgácsba Qsf és a szerszámba távozik. 

A Q’s a szerszám hátfelülete és Qssz a munkadarab felülete közötti súrlódási munka hatására 

jön létre, és zömmel a munkadarabba Q’sm  és a szerszámba Q’ssz távozik. 

A valóságban ez a hő-eloszlási kép sokkal bonyolultabb. 

A forgácsolási hőmérséklet ismerete (maximuma és eloszlása) rendkívül fontos a szerszám 

éltartam, valamint a munkadarabban, gépen, szerszámban bekövetkező hő okozta deformáci-

ók (megmunkálási pontosság) meghatározása szempontjából. 

A forgácsolási hő, így a szerszám hőmérsékletének nagyságát befolyásoló tényezők a követ-

kezők: 

 munkadarab anyaga, 

 forgácsolási adatok (v, f, a), 

 szerszám anyaga, kialakítása, 

 forgácsolási körülmények (pl. hűtés, kenés). 

5.7.1 A hőmérséklet meghatározása forgácsoláskor 

A forgácsolási hőmérsékletet meghatározhatjuk: számítással, méréssel. 

Számítással: 
 hőtani összefüggések alapján (ami a rendszer bonyolultsága és változás dinamikája 

miatt bonyolult, nehézkes, bár a modellező szoftverek ebben jelentős javulást tettek 

lehetővé.) 

 tapasztalati összefüggések alapján. 

A leggyakrabban használt empirikus összefüggés a következő: 
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KafvC
yxz

 


    [ﾟC] 

A forgácsolási hőmérséklet számítására megismert empirikus kifejezésből kifejezve a sebes-

séget, a következő összefüggést kapjuk: 

 
Az egyenletet szorozzuk meg és osszuk el Tn-el és vezessük be a következő jelöléseket: 

 
Ezek után az ún. bővített Taylor-egyenletet kapjuk: 

 
Az összefüggésben Cv a CΘ állandóhoz hasonló módszerrel kimérhető. Meghatározásához 

összetartozó forgácsolási adatokkal kell forgácsolni és mérni a szerszám T éltartamát. Az m 

értéke, az úgynevezett éltartamkitevő, általában a forgácsoló szerszámanyagra jellemző adat, 

szintén éltartam méréssel összefüggő kísérletekből határozható meg. Bizonyos munkadarab-

anyagokra és meghatározott körülményekre Cv és m értékeit táblázatokba foglalták. Az ösz-

szefüggések formai összevetéséből is látható, hogy a forgácsolási hőmérséklet és a forgácso-

lási adatok, továbbá a szerszám éltartam mennyire szoros kapcsolatban állnak egymással. 

 

Méréssel: 
Az általánosan használt hőmérsékletmérési módszerek az alábbiak: 

 kaloriméteres, 

 hőelemes, ezen belül: mesterséges hőelemes módszer, félmesterséges hőelemes mód-

szer, természetes hőelemes módszer (egykéses és kétkéses változat), 

 optikai hőmérsékletmérés, pontszerű és hőeloszlás termovízióval, 

 metallográfiai hőmérsékletmérés, 

 hőmérsékletmérés hőjelző festékkel. 

 

A felsorolt módszerek közül a hőelemes módszert és a termovíziót tekinthetjük kedvezően 

használhatónak, természetesen mindegyik a sajátosságainak megfelelően. 

 

5.7.2 A forgácsolási hőmérséklet mérésére alkalmas hőelemek jel-
lemzői 

A hőelem működése a termo elektromos elven alapszik, a hőelem termo elektromos jelátala-

kító. A termo elektromos jelátalakítók hőmérséklet-különbség hatására villamos feszültséget 

szolgáltatnak, ezért úgynevezett aktív átalakítók. Lényegük, hogy hőenergiát alakítanak át 

villamos energiává. A kontaktpotenciálok különbségét nevezzük termofeszültségnek. A 

termopotenciális sort az egyes fémek és a tiszta platina között fellépő termo feszültség alapján 

állították fel. 
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A keletkező termofeszültség nagysága függ: 

 a kezdő és végpontok hőmérsékletétől, 

 az elempár anyagától, 

 azonban független a huzal mentén kialakuló hőmérséket-eloszlástól. 

A huzalok (elempár) anyagában levő esetleges inhomogenitás járulékos termofeszültséget 

eredményez, tehát a mérést meghamisítja. A termoelemek lényegében két különböző villamos 

vezető összezárása (pl.: forrasztása) útján alakítható ki. 

A forrasztás anyaga ún. termikus rövidzárat képez, így a mérés eredményére nincs hatással. A 

forrasztási pont a melegpont, a mérőműszer csatlakoztatási pontja az un. hidegpont. Csak sta-

bilizált hidegpont esetén biztosítható a mérés megfelelő pontossága és reprodukálhatósága. 

A termoelemek anyagai lehetnek: 

 fémek és 

 félvezetők. 

A gyakorlatban elsősorban fémekből készült termoelemeket használnak.  

5.8 Az egykéses hőmérsékletmérési módszer 

A hőelem egyik alkotója a szerszám, pl. P20-as keményfém, a másik alkotója a tárgy pl. C45 

acél (természetesen ezek nem lehetnek azonos termopotenciálúak). Forgácsoláskor a nagy 

felületi nyomás miatt a szerszám élénél a tárgy és a szerszám között fémes érintkezés jön lét-

re. A hőelem melegpontja a tárgy és a szerszám érintkezési zónája. A hidegpontokat a tárgy és 

a szerszám képezi. E hőmérsékletmérési módszer előnye, hogy a szerszám egyszerű, sokszor 

újraélezhető, s a szerszámél közvetlen környezetének, az érintkezési zóna átlaghőmérsékletét 

méri. Hátránya, hogy minden egyes munkadarab-szerszám anyagpárra külön kell a berende-

zést hitelesíteni, továbbá átlaghőmérsékletet mér. A méréskor gondosan ügyelni kell arra, 

hogy a szerszám és a munkadarab a szerszámgéptől szigetelve legyen. Az áramlevételt a for-

gó munkadarabról higanyos jelszedővel vagy csúszó érintkezőkkel (nagyobb mérési zaj mel-

lett) oldhatjuk meg. (5.10. ábra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10. ábra: Az egykéses hőmérsékletmérési módszer vázlata (Forrás: Káldos et al. [1]) 
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5.9 Hőmérsékletmérés mesterséges hőelemmel  

A mesterséges hőelem (termocoax) lényegében egy csőbe behúzott egy vagy két vezeték, 

amelyeket egymástól és a csőtől (köpeny), por alakú szigetelő anyag választ el. A termo-

coaxban levő huzalok forrasztási pontjai képezik a melegpontot. 

A termocoaxra jellemző a vezetékek száma és anyaga, a köpeny anyaga és a szigetelő anyag. 

Különböző elrendezésű termocoax megoldásokat látunk az 5.11. ábrán. Az ábrán az arányokat 

is feltüntettük. Az 5.11. ábra jobb oldalán a két különböző elrendezésű termocoax hossz met-

szetét látjuk. A mérőkör a hőelemhez szabványos csatlakozó vezetékkel kapcsolódik. 

 

  

 
5.11. ábra: Mesterséges hőelem típusok (Forrás: Káldos et al. [1]) 

 

A termoelemek kalibrációját táblázatban adják meg. Ha a mérés váltólapkás esztergakéssel 

történik, a termocoax melegpontját a lapkába befúrt furatban helyezzük el, kb. 0,4 mm távol-

ságra a homloklaptól. A termocoax beépítését a 4.4. ábrán látjuk. A termoelemes mérési mód-

szerrel – a kis méretek ezt lehetővé teszik – a lapkán kialakuló hőmérsékletmező kimérhető, 

ill. számítással meghatározható. Egy ilyen kísérleti eredményt mutat az 5.12. ábra. Az ábrán a 

forgácsolás adatait is feltüntettük. A mérés vázlata az 5.13. ábrán látható. A szerszámba be-

épített termocoax melegpontja és a hidegpont közötti termo-feszültséget egyenfeszültségű 

erősítővel felerősítve a jel alkalmas lesz a regisztrálásra. A mérés stabilitása érdekében a hi-

degpont hőmérsékletét víz-jég keverék biztosítja. 
 

 

5.12. ábra: Termoelem beépítése forgácsoló szerszámba (Forrás: Káldos et al. [1]) 
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5.13. ábra: Termoelemes hőmérsékletmérés vázlata (Forrás: Káldos et al. [1]) 
 
 
 

5.10  Forgácsolási hőmérséklet mérése forgó marószerszámon, 
vonali letapogatású termovizióval 

A magnézium bázisú hibrid anyagok száraz forgácsolásának alapvető problémája tehát 

a magnézium forgács és pihe illetve por tűzveszélyessége. A magnézium kis forgácsolási el-

lenállása miatt azonban nem kell akkora forgácshőmérsékletre számítani, ami gyulladást 

okozna, különös tekintettel arra, hogy a hibrid megmunkáláskor használt technológiai adatok 

(vc, fz, ap) az acél jelenléte miatt az optimális kompromisszumnak megfelelően nem számít 

nagy sebességnek a magnézium forgácsolásakor. A gyulladás esélyét tehát a forró szinterelt 

acél forgács jelenléte növeli veszélyes mértékűre. Acélok megmunkálásánál könnyedén elér-

hető a 600-700°C-os forgácshőmérséklet, ami közvetlen érintkezéssel begyújthatja a kis tér-

fogat-felület aránnyal rendelkező magnéziumot (magnézium forgácsot). A forgácshőmérsék-

let emiatt nem csak a homlokfelületen történő lefutás pillanatában válik fontos tényezővé, 

hanem a leválás és az elrepülés közben is. A φ szöghelyzettől függően eltérhet a hát- és hom-

loksúrlódásból, illetve a képlékeny alakváltozásból eredő hő aránya. Mindez azt az igényt 

vonta maga után, hogy olyan módszerrel mérjük a megmunkálás során kialakuló forgácshő-

mérsékletet, ami a teljes körbefordulás alatt, a kinematikai geometriához köthetően biztosítja 

a forgácsleválás infravörös nyomon követését. Emellett a minél szélesebb körű információ-

szerzés érdekében nagy átfogással, szimmetrikus elhelyezéssel érdemes marni. Nincs olyan 

információ az irodalomban, amely homlokmarás fent leírt módon végrehajtható infravörös 

hőmérsékletmérésről számolna be. A feladat megoldásához a tanszék AGEMA THV® LWB-

880-as termokamerájának vonali letapogatási lehetőségét alkalmazva különleges mérési mód-

szert dolgoztunk ki. A kamera érzékelője egy MCT detektor (Mercury Cadmium Tellurid), 

ún. fotonszámlálós pontdetektor, ami egy speciálisan szennyezett egykristály. A detektor hű-

tőközege folyékony nitrogén. A berendezés mérési tartománya a 8…12 μm-es hullámhossz-

tartomány. A kísérlet egyértelműsége érdekében a hőmérsékletméréseket nem hibrid próba-

testeken, hanem tiszta SD11 anyagon hajtottuk végre. A módszer különlegességét az jelenti, 

hogy a vizsgált objektumról csak egy 2500 Hz frekvenciával folyamatosan pásztázott vonal 

mentén készül felvétel. Technikailag mindez azt jelenti, hogy a hagyományos termokamerás 

felvételektől eltérően az érzékelő rendszernek függőleges irányban nincs kitérítése, ami a ka-

merán belüli forgó, függőleges irányú kitérítő tükör leállításával lehetséges. A letapogatás 
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eredménye a kameránk felépítéséből adódóan egy 140 képpont hosszúságú vonal. A normál 

kétdimenziós termogramm képmérete 140×140 pixel lenne.  

A vonali letapogatással létrehozott kép természetesen nem értelmezhető a hagyományos 

szemlélettel. Egy pásztázás eredménye fizikailag egyetlen pixelsor magasságú „kép‖. A pász-

tázási frekvenciának megfelelő gyakorisággal nyert képeket egymásra helyezve az adott vo-

nalban lezajlott eseményeket időben kiterítve jeleníthetjük meg. A kép vízszintes tengelye 

tehát helykoordinátát, de a függőleges tengely időbeli eltérést jelent. Ilyen módon áll elő a 

marófej forgásából eredő szinuszgörbe, ami egy lapka mozgását írja le, ahogy az az 5.15. áb-

rán  is megfigyelhető. 

Az 5.14. ábrán látható módon a kamera függőleges (y) pozícióját tehát néhány tized millimé-

terrel a megmunkálandó felület fölé állítjuk be. Megfelelő beállítással az összes lapka látható 

lesz az infravörös érzékelő számára, kivéve természetesen azt, amikor a kamera felőli takarja 

a túloldalit. 

A forgácsolási hőmérséklet mérésekor beállított helyzetben a vonali letapogatás szögéből és a 

kamera-marófej távolságából 140 mm széles letapogatási hossz adódott, tehát a vonal egy 

pixelére elméletileg egy milliméter hosszú szakasz átlagos mozgását írja le, ahogy az az 5.14. 

ábrán is megfigyelhető. 

 

 
 

5.14. ábra: A vonali letapogatás elrendezési vázlata és technikai jellemzői (Forrás: [8]) 
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5.15. ábra: A vonali letapogatás kiértékelésének elvi ábrája (Forrás [8]) 

 

A pásztázási frekvencia 2500 Hz, ami 0,4 ms periódusidőt jelent. Érdemes összehasonlítani az 

infrakép felvételének ciklusidejét és a forgácsoló élek sebességét, mert ez megmutatja a vona-

li letapogatás előnyét. A forgó mozgás és az alternáló mozgás közötti összefüggés szerint egy 

2100 1/min fordulatszámú szerszám 35 Hz körfrekvenciával forog. A frekvenciák ilyen nagy 

különbsége lehetővé teszi, hogy a szerszám és a forgács csak rövid utat tegyen meg egy pász-

tázási cikluson belül, így éles képet kapunk. Másképpen közelítve: a termogrammetriai méré-

seknél használt 50 mm átmérőjű kísérleti marófej kerületi sebessége 2100 1/min fordulat-

számmal 330 m/min, azaz 5,50 m/s. Ezt a sebességet és a pásztázás periódusidejét összeszo-

rozva megkapjuk, hogy 2,20 mm a lapka körív-menti elmozdulása egy pásztázási periódus 

alatt, ami elfogadhatóan kicsi. Az élgeometria vizsgálat kísérleti szakaszában csak 134 m/min 

kerületi sebességgel marva, ekkor az ív menti elmozdulás már csak 0,89 mm a pásztázások 

között. A homlokmarás vonali letapogatásával kapható különleges termogrammot az 5.16 

ábra szemlélteti, ahol a spirál egy marófog forgási szinuszgörbéjét ábrázolja. A képen megfi-

gyelhető a leváló forgács is. Egy-egy ilyen kép 140 sorból áll, tehát az adatok 140×0,4 ms=56 

ms időtartamra vonatkoznak. Ha a marófej forgásának periódusideje ennél kisebb, akkor a 

fordulat teljes szinuszgörbéje láthatóvá válik. Még több fordulat megmutatható, ha nem az 

összes pásztázás, hanem csak minden második vagy harmadik eredményét töltjük be a memó-

riába, ami összesen 101 felvételt tud egyszerre tárolni. 
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5.16. ábra: Vonali letapogatással kapott termogramm egy lapka használatakor (Forrás [9]) 

 

Ahhoz, hogy a termovíziós vizsgálat során hőmérsékletek jelenjenek meg, meg kell adni az 
egyes vizsgált anyagok relatív emissziós tényezőjét (ε). Az összehasonlításhoz mindegyik 
mérésnél ugyanazt a becsült relatív emissziós tényezőt alkalmaztuk (ε=0,5). A termovíziós 
kamerával rögzített adatok feldolgozását CATS.E3 program segíti. 
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6. Forgácsoló készülékek  

        (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

6.1 A készülékek feladata 

A gyártásban készülékeknek nevezzük a gyártóeszközök azon csoportját, amelyek a tech-

nológiai folyamatok műveleteinek végrehajtása során működésükkel lehetővé teszik, meg-

gyorsítják, pontosabbá teszik a gyártás menetét.  

A készülékek feladata: a munkadarab és/vagy szerszám egymáshoz és a géphez viszonyí-

tott helyzetének minél pontosabb meghatározása, a megmukáláskor fellépő erők, nyomaté-

kok felvétele. 

A készülékek (azok a gyártóeszközök, amelyeknek) beletartoznak az MKGS: Munkadarab 

–Készülék-Gép–Szerszám rendszerbe (6.1. ábra). 

 

 
6.1. ábra: A készülékek szerepe az MKGS rendszerben 

 

A készülékek a termelékenység növelése mellett a csereszabatos alkatrészgyártást is 

elősegítik. Készülékek alkalmazásával a következő eredményeket érjük el: 

 nem kell a munkadarabot előrajzolni, 

 a beállítási és mérési idő csökkenésével csökken a mellékidő, 

 nő a megmunkálási pontosság, 

 csökken a dolgozók szellemi és fizikai igénybevétele, 

 kisebb szaktudású dolgozókat alkalmazhatunk, 

 pontatlanabb gépen is végezhető pontosabb munka, 

 készülékkel csökkenthető a gépi főidő is. 
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Készülékeket a gyártás különböző technológiai lépéseihez lehet használni. 

 

 

A gyártás különböző fázisaiban különféle készülékeket használhatunk: 

 Forgácsoló; 

 Hegesztő; 

 Forrasztó; 

 Ragasztó, 

 Festő;  

 Szerelő; 

 Mérő;  

 Hőkezelő stb. 

 

A készülékek tájolása, rögzítése a felhasználási körülményekhez illesztetten tervezen-

dő, a tervezés a pontos pozícionáláson kívül, az eljárás során fellépő erőhatásokra, hőha-

tásokra, forgácsképződésre, hűtőfolyadék elvezetésre, hegesztési fröcskölésre, egyéb kör-

nyezeti hatásokra helyesen kell megtervezni. A készülékek használata a gyártásban történe-

tileg gyakran forgácsoló készüléket jelentett, így ezek tervezésére dolgozták ki a tervezé-

sük módszereit. Az egyedi gyártásban, ahol egyetemes szerszámgépeket használunk, hosz-

szú idő szükséges a munkadarabok beállítására és befogására, leszorítására. A munkadarab 

méretpontosságának biztosítása céljából méréseket is kell végezni, ami általában időigé-

nyes. Ezen kívül még a megelőző előrajzolás ideje is növeli a megmunkálási időket. A 

sorozat- és tömeggyártásban arra törekszünk, hogy a munkadarab egyszer beállított helyze-

tét megbízhatóan ismételjük a gyártási sorozatban. Ezt úgy valósítjuk meg, hogy a készü-

lékben tájolással, ütköztetéssel gondoskodunk a munkadarab szükséges helyzetéről a szer-

számhoz viszonyítva. A munkadarabok és szerszámok mindig azonos pozíciójának biztosí-

tását helyzet-meghatározásnak nevezzük (6.2. ábra). 

 

 
6.2. ábra: A helyzet meghatározás fokozatai: a) egyirányú, b) kétirányú, c) háromirányú (teljes) 

 

A sorozat- és tömeggyártásban a készülékek nagy számban kerülnek felhasználásra. 

A készülékek alkalmazását többnyire a gyártandó darabszám indokolja. Ezen túlmenően elő-

fordul olyan eset is, amikor a gyártási szükségszerűség, vagy különleges pontossági kívána-

lom miatt kell készüléket használni. 
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Készülékek használatával az egyetemes szerszámgépeken – részben – a különleges szer-

számgépek tulajdonságainak megfelelő feladatokat is elláthatunk. A készülékezés a gyártás-

technológia automatizálásának kezdeti lépéseit is jelenti. Az egyetemes szerszámgépeken, az 

aggregátgépeken és önműködő gépsorokon is megtaláljuk a készülékeket. Az automatizálás 

terjedésével a készülékezés területe is egyre bővül. 

A forgácsolási folyamatban három alapvető elem szerepel, a munkadarab, a gép és szerszám. 

Mindhárom elem között a kapcsolatot készülékek létesítik az alábbiak szerint: 

 munkadarab befogó készülék, amely a munkadarab és a gép között létesít kapcsolatot; 

 szerszámbefogó készülék - vagy röviden szerszámtartó-, amely a szerszám és a szer-

számgép között létesít kapcsolatot; 

 szerszámvezető készülék, amely a munkadarab és a. szerszám között helyezkedik el. 

 

Felhasználási lehetőségeik szerint is csoportosíthatjuk a készülékeket: 

 Egyetemes készülékek. Sokféle munkadarab befogására alkalmasak. Ilyenek a síktár-

csák, tokmányok, gépsatuk, körasztalok, mágnes asztalok, osztófejek stb. Ezeket, mint 

szerszámgéptartozékokat használják. Minthogy ezek a kereskedelemben megvásárol-

hatók, kereskedelmi készülékeknek is nevezzük azokat. Költségeiket az általános vagy 

rezsiköltségek keretében vesszük tekintetbe. 

 Különleges készülékek. Egyetlen munkadarab, rendszerint egyetlen műveletéhez al-

kalmasak. Ezeket a készülékeket a készülékszerkesztőnek esetenként meg kell szer-

keszteni. Költségeik, mint gyártási külön költségek kerülnek számításba. 

Elemekből összerakható készülékek (EÖK). Készletben összeállított, célszerűen kialakított, 

nagyszámú különféle készülékelemből épül fel, az adott munkadarabhoz pusztán összeépítés-

sel nyerjük a kívánt készüléket. A készülék építőszekrény elemeit csavarokkal rögzítjük. Egy 

készlet ugyanazon elemeiből sokféle készüléket lehet összerakni. 

6.2 A készülékek elemei 

Jelen fejezetben összefoglaljuk a készülékek szerkesztésekor alkalmazandó elemek jellegzetes 

típusait: 

 

Helyzetmeghatározó elemek és szerkezetek, amelyek a készülékben a munkadarabok azonos 

helyzetét biztosítják,  

 Ülékek, támaszok (6.3. ábra) 

 

 
6.3. ábra: A támaszok szerepe 
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Szorító elemek és szerkezetek, amelyek a munkadarabot az ülékre szorítják és a forgácsoló 

erő ellenében ott is tartják, 

Készüléktest, amely az előbbi két fő elemet fogja össze, 

Készüléktájoló elemek, amelyek magát a készüléket hozzák meghatározott helyzetbe a szer-

számgéphez, illetve a szerszámhoz képest. 

 

A készülékek fő elemei minden készülékben megtalálhatók. A többi jellegzetes készülékelem 

nem szükséges minden készülékhez.  

Ezek a következők: 

 osztószerkezetek, amelyek a munkadarabnak - a készülékkel együtt — a szerszámhoz 

viszonyított helyzetét változtatják meg, 

 szerszámvezető elemek, amelyek a munkadarab és a szerszám közötti kapcsolatnál a szer-

számot meghatározott irányba vezetik, 

 szerszámbeállító elemek, amelyek a szerszámbeállítást meggyorsítják vagy ellenőrzik. 

 egyéb készülékelemek, amelyek a készülékszerkesztésben is használt általános gépelemek 

(csavar, rugó stb.). 

 

Készülékszerkesztéskor alapvető követelmény, hogy a konstrukció lehetőleg kiforrott, célsze-

rű elemekből épüljön fel. Emiatt a készülékelemekből sokat szabványosítottak. A szabványo-

sítás célja a termelés gazdaságosabbá tétele. A szabvány a gyártó, a szerkesztő összesített ta-

pasztalatait foglalja magéba. 

A készülékelemek szabványszámát, alakját és méreteit a Szabványokban (MSZ-EN) találjuk 

meg. 

6.3 Készüléktest 

A készüléktest feladata, anyaga és kialakítása 

A készüléktest feladata az egyes elemek összefogása, együttműködésük zavartalan biztosítá-

sa, a forgácsolás közben fellépő erők felvétele és záródásának biztosítása. A készüléktest: 

 Megfelelő merevségű legyen, mert pontos munkát csak úgy lehet biztosítani, ha a 

megmunkálás közben fellépő erők hatására keletkező rugalmas alakváltozások és rezgések 

olyan kicsik, hogy nem akadályozzák a munkadarab előirt tűrésének betartását. Kialakítá-

sakor messzemenő figyelembe kell venni a szorítás alapelveit, nevezetesen az ülékre szo-

rítás-, a legkisebb hajlító karok és kitérő torzulás elvét, az alacsony szerkezeti felépítést. 

 Gazdaságos gyárthatóságú legyen, mivel ez a készülék legnagyobb kiterjedésű és leg-

bonyolultabb eleme, így olcsó és gyors előállítása az egész készülék gazdaságosságéra 

döntő kihatással van. Ezt nagymértékben meghatározza a készüléktest anyaga és kialakítá-

sa. 

 Könnyű, gyors és üzembiztos kezelhetőségű legyen, hogy a dolgozó kevés mozdulat-

tal, nagy erőkifejtés nélkül, balesetmentesen. tudja kezelni a készüléket. A megmunkálás 

közben keletkezett forgács eltávolítása gyors és egyszerű legyen. 

 A készüléktest készülhet öntöttvasból vagy acélöntvényből, könnyűfémből, illetve 

hengerelt lemezből hegesztve. Újabban polimereket is alkalmaznak. 

Az öntöttvas készüléktestek általában nagyobb méretűek, súlyosabbak, de ezáltal mere-

vebbek is. Könnyen megmunkálhatok, kevésbé hajlamosak az elhúzódásra, jó rezgéscsillapí-

tók, bonyolult alakúak is lehetnek. Főleg bonyolult alakú, nagyméretű és merev, fokozott pon-

tosságú, erős rezgésnek kitett készülékeket készítenek öntöttvasból. Hátrányuk, hogy elkészí-

tésük hosszadalmasabb és általában költségesebb, mint pl. a hegesztett kivitelűeké. 
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A könnyűfémöntvényből készült készüléktestek azonos merevség mellett mintegy 2,6-

szer könnyebbek az öntöttvasnál, de körülbelül 2...5-ször drágábbak. 

Hegesztett kivitelt főleg egyszerű, vagy közepes bonyolultságú, egy-két darabos készü-

léknél célszerű alkalmazni. Elkészítési idejük rövidebb, előállításukhoz egyszerű berendezé-

sek kellenek, így rendszerint gyártási költségük is kisebb, mint az öntött kivitelűeké. Ez a 

költségkülönbözet közepes bonyolultságú készüléktest esetén mintegy 25...35%-ra tehető. 

Hátrányuk az elhúzódás veszélye, amit a hegesztés utáni feszültségoldó hőkezeléssel küszö-

bölhetünk ki. Nagypontosságú készülékeknél a nagyoló megmunkálás után is célszerű fe-

szültségmentesítő hőkezelést alkalmazni. 

 

6.4 Helyzeti meghatározás és elemei 

Egy adott alkatrész térbeli helyzetének egyértelmű meghatározása, a test térbeli sza-

badságfokainak elvételével valósulhat meg. Ennek kérdéseivel a „hat pont‖ szabály alkalma-

zása foglalkozik. Egy alkatrész helyzet-meghatározásának lépéseit mutatja a 6.2. ábra. 

6.4.1 Ülékek 

A munkadarabok meghatározásakor az elvi alátámasztási pontokat a gyakorlatban kü-

lön elemekkel, ún. ülékekkel valósítjuk meg. Az ülékek feladata tehát a munkadarabok hely-

zetének meghatározása. Az ülékek lehetnek fixek, állíthatók és mozgók. 

 A fix ülékek fajtái a csapos ülékek és lapos ülékek (6.4. ábra; 6.5. ábra). 

 
6.4. ábra: Egyszerű csapos ülékek 

 
6.5. ábra: Lapos ülékek 

 

A csapos ülékek készülnek sík-, domború- és rovátkolt fejű kivitelben. A sík felületű 

csapos üléket akkor használjuk, ha a felfekvési felület megmunkált, a domború fejű csapos 

üléket akkor, ha a felfekvési felület nem megmunkált, hanem nyers öntött, vagy kovácsolt 

felület. Az ilyen felület sík felületű üléken is csak egyetlen legkiemelkedőbb pontján érint-

kezne. A rovátkolt fejű üléket akkor használjuk, ha durva munka esetében növelni kell a súr-
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lódást az ülék és a munkadarab között. A rovátkolt fejű ülék tisztítása nehézkes, ezért vízszin-

tes síkban lehetőleg ne alkalmazzuk. 

A csapos ülékek szokásos kivitelét a 6.4. ábra és a 6.3. ábra szemlélteti 

A lapos ülékek készülnek sima és forgácsgyűjtő árokkal ellátott kivitelben (6.5. ábra). 

A lapos ülékek 1=25...220 hosszú b=10...40 mm széles és h=5…25 mm magas kivitelben 

készülnek. Csak akkor használhatók, ha a felfekvési bázis alakhű. A sima kivitelű csak függő-

leges síkban alkalmazható. A lapos üléken mart árkok az ülékre hullott forgácsok befogadásá-

ra szolgálnak. Az árkok ferde kiképzése megkönnyíti a munkadarab eltolását az üléken. Az 

árokkal ellátott lapos ülék, jóllehet több felfekvő felülete van, mégis alátámasztási pontnak 

számít. A lapos ülékeket készüléktestre hengeres fejű csavarokkal rögzítjük. Az ülék helyét a 

készüléktesten meg kell munkálni. Kétirányú lapos ülék látható a 6.6. ábrán. 

 

 
6.6. ábra: Kétirányú lapos ülék 

 

Az ülékek egy jellegzetes csoportját alkotják a mozgó vagy beálló ülékek. Céljuk az 

alkatrészek túlhatározottságának elkerülése, a méretszóródásból adódó eltérések rugalmas 

elemekkel való kiegyenlítése. A 6.7. ábra – 6.12. ábra ilyen beálló üléket szemléltet. 

 

 
6.7. ábra: Állítható fejes ülék 
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6.8. ábra: Állítható hatlapfejű ülék 

 

 
6.9. ábra: Hernyócsavarral készített állítható ülék 

 

 
6.10. ábra: Állítható ülék 

 

 
6.11. ábra: Az elosztó ülék egy kötöttséget jelent a munkadarab alátámasztásakor 
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6.12. ábra: Himbás kialakítású mozgó ülék 

 

6.5 Központosítás és központosító ülékek 

 

A gyártmányrajzok többségén egy vagy több középvonal található. A középvonallal a tervező 

azt jelöli, hogy az ideális alakúra elkészített munkadarab felületelemei ettől a fiktív vonaltól 

egyenlő távolságra vannak. 

 

A tervező elképzelése szerint végrehajtott gyártásnál a középvonalat meg kell keresni, s a 

középvonaltól kiindulva kell végezni a megmunkálást. 

Az értelmesen (nem feleslegesen) megadott középvonal szerinti gyártáskor a készülékszer-

kesztő feladata általában olyan ülékrendszer tervezése, amely biztosítja a középvonal „meg-

keresését‖, helyzetmeghatározását. 

A készülékszerkesztő előtt a munkadarab azonban nem rajzként, hanem anyagként jelenik 

meg. A munkadarab középvonalának azt a vonalat tekinti, amely a darab adott felületelemei-

től egyenlő távolságra fekszik. Szemlélete tehát a tervezőével ellenkező: gyártáskor a közép-

vonal az a vonal, amely a munkadarab adott felületeitől egyenlő távolságra helyezkedik el. 

Központosításkor az ülékeknek azt kell biztosítaniuk, hogy a testpont-párok a különböző 

munkadarabokon az elméletileg beállított középtől (középvonaltól) mindig egyenlő (de nem 

azonos) távolságra legyenek, az ülékeket tehát úgy kell kialakítani, hogy alkalmazkodjanak a 

munkadarab méretszóródásához. 

A készülékszerkesztésben a központosításnak három fokozatát különböztetjük meg: 

 középsík meghatározását, 

 tengely (két középsík metszésének a) meghatározását, 

 testközéppont (három középsík metszésének a) meghatározását (6.13. ábra – 6.16. ábra). 
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6.13. ábra: Középsík meghatározása hosszú prizmával 

 

 
6.14. ábra: Egyirányú központosítás prizmában 

 

 
6.15. ábra: Központ meghatározása két prizma segítségével 
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6.16. ábra: Kétirányú központosítás csúcsok között 

 

A központosítás problémája leggyakrabban forgásfelületek megmunkálásakor jelentkezik. A 

központosítás kérdéseit ezért a forgásfelületek példáján tárgyaljuk. 

A központosítás megvalósítására alkalmas központosító ülékek három csoportba oszthatók: 

 álló (különböző kivitelű prizmák, központosító kúpok (6.14. ábra és 6.16. ábra); 

 határoló (központosító csapok és kúpos tüskék); 

 mozgó (elmozduló elemes és rugalmasan alakváltozó). 

A csúcsokkal való helyzetmeghatározáskor az alkatrész meglévő 6 szabadságfokából 5-öt 

veszünk el. A merev esztergacsúcs elvileg három kötöttséget jelent. 

 

Támaszok 

A támaszok - kialakításukban - hasonlítanak az egyszerű ülékekhez. Lényeges működésbeli 

különbség a két támasztóelem között az, hogy a támasznak nem feladata a helyzet-

meghatározás, sőt egyes esetekben gondoskodni kell arról, hogy a támasz ne határozhassa 

meg a munkadarab helyzetét, mert ezzel túlhatározást okozna. 

Az ülékekhez hasonlóan lehetnek merev és beálló támaszok. 

Beállítható támaszt szemléltet a 6.17. ábra. Az önbeálló támaszok mozgatását segíthetik: ru-

gók, ékek, excenterek (6.18. ábra; 6.19. ábra). 

 

 
6.17. ábra: Önbeálló támasz 
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6.18. ábra: Gyorsított mozgatású beállítható támasz 

 

 
6.19. ábra: Önbeálló támasz rugós rögzítéssel 

 

6.6 A szorítóerő nagysága és elhelyezése 

A szükséges szoritóerő nagyságát a fellépő forgácsolóerők és a szorítás körülményei határoz-

zák meg. Ezért első lépésként meg kell határozni a forgácsolóerő nagyságát a forgácsolás el-

méletben tanult összefüggések felhasználásával, vagy a szerszámgépre, ill. a szerszámra mér-

tékadó terhelés alapján. 

A szorítóerő nagysága és forgácsolóerőhöz viszonyított helyzete a szorítóerő feladata szerint 

többféle lehet. 

Ha a forgácsolóerőt az ülékek fogják fel, a szorítóerő iránya lehet párhuzamos, vagy merőle-

ges a forgácsoló erőre, de lehet közbenső helyzetűi is. A szorítóerő mindig nagyobb legyen, 

mint a forgácsolóerő. 

 

Abban az esetben, ha csupán helyező erő létesítéséről kell gondoskodni, akkor csak olyan 

nagyságú erő szükséges, amely el tudja mozdítani a terheletlen darabot az ülékeken. A mun-

kadarab súlyának ismeretében ez könnyen kiszámítható. Ezt rendszerint rugóval, csavarral 

hozzuk létre. 

A szorítás megtervezésének első lépése a szorítási felület kijelölése és ezen a szorítóerő cél-

szerű elhelyezése. Mindenekelőtt a rendszer merevségét kell szem előtt tartani.  

A szorítóerő minél kisebb alakváltozást okozzon a munkadarabon. 

 

A szorítóerő elhelyezésének alapelvei a következők: 

 ülékre szorítás elve, 

 legkisebb hajlító karok elve, 

 kitérő torzulás elve, 

 határoló vonalon belüli szorítás elve. 
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A szorítóerő létrehozása és szorítási módok 

Aszerint, hogy milyen erőforrások működtetik, a szorítószerkezeteket, megkülönböztetünk: 

 kézi szorítást és 

 gépi szorítást. 

 

Ékszorítás. Az ékkel való szorítás közvetlenül munkadarabok szorításához ritkán használatos, 

gyakrabban fordul elő a gépi szorítás erőátadó mechanizmusaiban és szerszámbefogásoknál. 

A szorítóék alkalmas nagyobb távolságok áthidalására. Ez akkor előny, ha a készülék vala-

mely oldalának elmozdíthatónak kell lenni. Az ék ferdén szorít, ezért a darabot a szorítás irá-

nyára merőleges síkban meg kell támasztani. Ügyelni kell továbbá arra, hogy a forgácsoló 

erőnek ne legyen az éket nyitni akaró összetevője. Az éknek rövid a szorítási útja és ideje. 

Előnyös a nagy nyomófelületet igénylő munkadarabok szorítására. Előnyösen alkalmazható 

hegesztő és hőkezelő készülékeknél. 

 

Csavarszorítás: csavarorsó és anya, amelyek az erőt közvetíthetik különféle elemekkel, kam-

pókkal, szorítóvasakkal (6.20. ábra). 

 
6.20. ábra: Kampós szorító felső szorítóanyával 

 

 

Igen elterjedt szorítási mód a közvetett csavarszorítás. Eszközei a szorítóvasak, amelyek a 

mechanikában már megismert egy és kétkarú emelők elvén méretezhetők (6.21. ábra – 6.23. 

ábra). 

 
6.21. ábra: Szorítóvas alátámasztása csigalépcsőszerűen kialakított finom lépcsőzetű támasszal 
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6.22. ábra: Szorítóvasas szorítás a szorítóvas eltávolításával nyitható változatban 

 

 
6.23. ábra: Csap körül elforgatható szorítóvasas szorítás gyorsszorítós anyával 

 

A szorítóvasak általában szabványosak, de gyakran előfordul olyan eset is, amikor el kell tér-

ni a szabványtól. 

A szorítás mellékidejének csökkentése miatt sok esetben alkalmaznak ún. gyors csavarszorí-

tást, aminek a lényege az, hogy a szorítóelem egy kézzel kezelhető és a szorítás egy folyama-

tos mozdulattal elvégezhető. Ilyen megoldást szemléltet a 6.23. ábrán a gyorsszorító anya. Az 

excenteres szorítás az önzáró lejtő alkalmazásán alapul. A lejtő az excenter forgási tengelyére 

merőleges. A szorítás, kis mértékű elfordítással történik, ami azt jelenti, hogy a szorítási mód 

a csavarszorításnál sokkal gyorsabb (6.24. ábra). 

 
6.24. ábra: Körhagyóval működetett szorítóvas 

 

6.7 Hidraulikus kézi szorítás 

A készülékeknél alkalmazott hidraulikus szorítás azon az elven alapul, hogy zárt térbe helye-

zett és azt teljesen kitöltő folyadékot nyomás alá helyezzük. Ez a nyomás a folyadékban min-

den irányban azonos nagyságban terjed és a teret lezáró felületre azonos nyomást fejt ki. Ez a 
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nyomás alakváltozást hoz létre, amelyet a központos szorításkor használunk. A lezárt teret 

megbontva és nyomóhengert vagy hengereket elhelyezve, a nyomás hatására ezek elmozdul-

nak. Ilyen módon csoportos szorítást hozhatunk létre (6.25. ábra). A nyomást a „D‖ átmé-

rőjű dugattyúval hozzuk létre. A nyomást továbbító közeg nagy viszkozitású, ún. 

hidroplasztikus massza. 

 

 
6.25. ábra: Hidroplaszt masszával való dugattyús szorítás 

 

A kézi szorításhoz felhasználhatók a holtponton átbillenéssel önzáróvá váló csuklós 

szorítások (6.26. ábra). 

 
6.26. ábra: Csuklós kézi szorítás 

 

A kézi szorítás úgy is megtervezhető, hogy a szorítóerő segítségével a támaszt is ön-

beállítóvá teszi és egy szorítási mozdulattal a darabot támasztja és rögzíti (6.27. ábra). 
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6.27. ábra: Automatikus működésű önbeálló támasz 

 

A következőkben tekintsünk át néhány példát a furatos és külső hengeres felületű munka-

darabok központosítására és rögzítésére. 

Igen sok esetben a rugalmas alakváltozást használjuk fel központosító elemek esetén az 

alkatrészek pontos helyen való rögzítésére. 

Furatos tárcsa-szerű munkadarabok (pl.: fogaskerekek) központosítását szemlélteti a 6.28. 

ábra, ahol a központosítást és a szorítást is rugózó feszítő tárcsa végzi, amely kúpossága 10-

12º alaphelyzetben. A szorítócsavar meghúzásával a kúposság a sík állapot felé torzul és ezál-

tal a megnőtt külső átmérője szorítja meg a munkadarab furatát. (A tárcsákat a saját fészkük-

ben kell megköszörülni felhasználás előtt a pontosabb központosítás érdekében.) 

 

 
6.28. ábra: Rugózó feszítőtárcsás központosító tüske 

 

A hosszabb furatos munkadarabok központosítására a hasított tüskéket használhatjuk, ame-

lyek lehetnek egyik oldalról hasítottak (6.29. ábra), vagy mindkét oldalról hasítottak (6.30. 

ábra). Utóbbiaknál a munkadarab billenése elkerülhető. 

 

 
6.29. ábra: Egyfelől hasított feszítő tövis 
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6.30. ábra: Kétfelől váltakozva hasított hüvelyes központosító tüske 

 

Hosszú rúdanyagokat gyakran hasított szorítóhüvelyekkel központosítanak és szorítanak meg 

(6.31. ábra). 

 

 
6.31. ábra: Szerszámgép főorsóba való szorítóhüvely 

 

Rövidebb rudakat tokmány helyett szoríthatnak csuklós központosítóval, ami a szegnyereg 

axiális erőhatására zárja a pofákat (6.32. ábra).  

 

 
6.32. ábra: Csuklós központosító 
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Hasított patronokat is gyakran használnak rövidebb, relatív kis átmérőjű hengeres darabok 

központos szorítására (6.33. ábra; 6.34. ábra). 

 

 
6.33. ábra: Szorítóhüvely tokmánymunkákhoz 

 

 
6.34. ábra: Szorítópatronos munkadarab befogó tüske tokmány munkákhoz 

 

A patronok, hasított hüvelyek pontossága, akár 0,01...0,02 mm pontosságú beállítást tesz lehe-

tővé. 

 

6.8 Gépi szorítás és készülékelemei 

 

A munkadarabok befogásához szükséges szorítóerő gépi úton előállított energia fel-

használásával is létrehozható. 

A szorításnak ez a módja a gépi szorítás. Készülékeknél legelterjedtebben pneumati-

kus, hidraulikus és mágneses energia felhasználásával, ritkán villamos motorral, centrifugális 

erővel vagy rugóerővel valósítják meg a gépi szorítást. A továbbiakban csak a pneumatikus, 

hidraulikus és mágneses szorítással foglalkozunk 

 

A gépi szorítás megoldása bonyolultabb, ezért költségesebb, mint a kézi szorításé. Használa-

ta elsősorban ott indokolt, ahol alkalmazásával az előnyök kiegyenlítik a kialakításukkal járó 

többletköltségét. Ezért a gépi szorítás tervezésekor a gazdaságossági számítás elmaradhatat-

lan. A teljesen automatizált megmunkálásnál azonban csak gépi szorítással oldhatók meg a 

készülékezési feladatok, itt a gazdaságossági számítással azt kell eldönteni, hogy melyik gépi 

szorítási rendszert vezessük be, ha választási lehetőség van. 

 

A gépi szorítás főbb jellemző tulajdonságai 

 Gépi szorítással nagy szorítóerők hozhatók létre, ennek következtében a forgácsolóerő és 

a forgácsolási teljesítmény is növelhető. 
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 Nagy szorítóerőknél is csökken a mellékidő. (A gépi szorítás ideje egy helyen való szorí-

tásnál mintegy negyede a kézi csavarszorítás idejének.) 

 A szorítás valamennyi szorítóhelyen egyidejűleg történhet, de megfelelő szabályozással a 

szorítási sorrend, tetszőlegesen változtatható. 

 Gépi szorításnál beszabályozható a szorítóerő nagysága. Ez a tulajdonság különösen de-

formációra érzékeny (pl. vékony falú) munkadarabok befogásánál fontos. 

 A szorítóerő nagysága gépi szorításnál független a készülék kezelőjének pontosságától, 

kisebb szaktudású, kevésbé képzett munkaerő is elegendő a készülék kezeléséhez. 

 Gépi szorításnál a szorítóerőt működtető kapcsoló helye független a szorítási helytől. Ez 

lehetővé teszi, hogy a kapcsoló a kezelés szempontjából legalkalmasabb helyen legyen el-

helyezhető. 

 A gépi szorítás kezelése a dolgozótól kisebb fizikai erőkifejtést és figyelmet kíván, keze-

lése kevésbé fárasztó. 

 A gépi szorítás működtetése automatizálható. Ez lehetővé teszi teljesen automatizált 

megmunkálási folyamatok készülékezési feladatainak megoldását. 

6.8.1 Pneumatikus szorítás 

Pneumatikus szorítás alapvetően kétféleképp oldható meg, nyomás alatti levegő - közhaszná-

latú szóval sűrített levegő - és vákuum alkalmazásával. A vákuumos szorítás működési elve 

az, hogy a munkadarabot egyik felületén jól tömítve fektetik fel a készülék ülőkéin és elszív-

ják alóla a levegőt, ennek következtében a külső légnyomás és a vákuum közötti nyomáskü-

lönbség a munkadarabot az ülékekre szorítja. A vákuumos szorítással viszonylag kis erő hoz-

ható létre. Alkalmazási lehetőségét a munkadarab alakja nagymértékben befolyásolja. Első-

sorban nem mágnesezhető anyagból készült lemezszerű alkatrészek fel fogására alkalmazzák. 

A pneumatikus szorítás elterjedt megoldása a sűrített levegő hálózat, így külön energiaforrás-

ról nem kell gondoskodni. További előnyei a sűrített levegővel való szorításnak, hogy műkö-

désűk üzembiztos, kialakításuk viszonylag egyszerű. 

A gépgyártásban alkalmazott pneumatikus működtetésű készülékek tartozékai az ipar szinte 

valamennyi területéről származnak. Teljes áttekintésükre e helyen nincs lehetőség, nagy ré-

szükkel más tárgyak foglalkoznak. 

6.8.2 Hidraulikus gépi szorítás  

A hidraulikus szorítás elemei részben különleges készülékelemek /pl. tápegység, munkahen-

gerek/ részben pedig az ipar számos területén alkalmazott szabványos elemek. A hidraulikus 

kör elemei a tápegység, irányváltó, visszacsapószelep, erőkifejtő elemek és csővezeték. 

 

A tápegység magába foglalja az olajtartályt, a szivattyút, az olajakkumulátort és a nyomás-

szabályozót. Ezek, a készülék megfelelő kialakításával zárt rendszert biztosítanak. 

A mágnesek húzóereje - az egyéb szorítási megoldások szorítóerejéhez képest - aránylag kicsi. 

A mágneses szorítást ezért simító és finomsimító megmunkálásoknál használják. Használata 

főleg köszörülésnél terjedt el. A mágneslapot ezért a köszörűgépek normál vagy külön tartozé-

kának tekintik. Használnak mágneses szorítást más megmunkálási módoknál, pl. esztergálásnál, 

marásnál, gyalulásnál, fúrásnál is. 
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Elemekből összeállítható készülékek (EÖK) 

Az egyedi és kissorozat, valamint a prototípus gépgyártás magas szintű készülékezését oldja 

meg az EÖK rendszer. A feladatának azért tud, gazdaságosan eleget tenni, mert bár elemei bo-

nyolultak, kölcsönösen cserélhetők, méret és alaktartók, így a munka befejeztével szétszerelve 

új készülékbe építhetők (6.35. ábra). 

 

 
6.35. ábra: Magassági beállító elemek EÖK-készülékekhez 

 

Az EÖK rendszerek a második világháború előtt alakultak ki.  

Két fő csoportba oszthatók elvi kialakításuk szempontjából: 

 ―T‖ hornyos rendszerre (6.35. ábra; 6.36. ábra) 

 
6.36. ábra: Készüléktest alapelem EÖK-készülékhez 

 

 furatos rendszerre (6.37. ábra; 6.38. ábra). 
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6.37. ábra: EÖK-készülék kör alakú alaplapja 

 

 
6.38. ábra: Derékszögű furatos felfogólap EÖK-készülékhez 

 

 

Az elemekből összeállítható készülékek konstrukciós kialakításakor az elemek olyan ki-

fejlesztése volt a cél, hogy egy-egy készülékelem minél sokoldalúbban legyen felhasznál-

ható, ezért az alapelemek kifejlesztése volt az első feladat. Fontos szempont a csatlakozó 

méretek gondos kiválasztása, mert az egyik feltétele aránylag kis számú elemmel nagyfokú 

kombinációs lehetőség biztosítása. A készülékelemek többszöri felhasználásának egyik 

előfeltétele, hogy az elemek anyaga kellő szilárdságú, kopásálló, sérüléseknek ellenálló, 

korrózióra kevésbé érzékeny legyen. 
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Az EÖK készülékelemekkel szemben támasztott követelmények miatt nagy szilárdságú betét-

edzésű acélból kell készíteni azokat. Ez nyilvánvaló, hiszen az elemek az ismétlődő felhasz-

nálás következtében kopásnak és ütődésnek vannak kitéve. 

EÖK készülékek használati példáit, felépítését szemlélteti a 6.39. ábra – 6.41. ábra. 

 

 
6.39. ábra: EÖK-készülék [www.halder.de] 
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6.40. ábra: EÖK-készülék [www.halder.de] 

 

 
6.41. ábra: EÖK-készülék [www.halder.de] 

 

Irodalomjegyzék a 6. fejezethez 
 

[1.] Fórián I.: Készülékszerkesztés alapjai; Jegyzet, BME Gépipari Technológia Tan-

szék, Budapest 1984  

[2.] Hiram E. Grant : Munkadarab befogó készülékek, példatár, Műszaki Könyvkiadó; 
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[4.] www.halder.de 
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7. Jellegzetes járműalkatrész geometriák 
gyártása, felszerszámozása  

    (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

 

A járműalkatrészek gyártásánál általános törekvés a jellegzetesen tömeggyártás miatt, hogy az 

alkatrészeket kis ráhagyású előgyártással készítsék elő, hogy kevés legyen a forgácsolási rá-

hagyás, a hulladék anyag, mert ennek gép, szerszám, energia, anyagmozgatási stb. költségei 

így kisebbek lesznek. A nagyoló forgácsolást általában hőkezelés előtt végzik, azonban sok 

esetben erős a törekvés a műveletek koncentrációjára. Erre jó példa a vezérműtengelyek egy 

részének olyan testreszabott furatosra öntése, hogy a kopásnak kitett bütyökprofil részen az 

öntőformában erős hűtőhatású betéteket építenek be, így a bütyök keménysége, kopásállósá-

ga, már az öntést követő hűléskor eléri szükséges keménységét, így a megmunkálás csak mi-

nimális forgácsolással, kevés esztergálással, fúrással és főleg nagyoló és simító köszörüléssel 

elvégezhető. 

A forgácsoló megmunkálások szabályos élű szerszámainak geometriája bizonyos hasonlósá-

gokat mutat, amelyet a 7.1. ábra szemléltet, a forgácsoló ékre vonatkozóan.  

 

 
7.1. ábra: A szabályos szerszámék jól illeszthető a szerszámgép munkaterének koordináta-rendszeréhez 
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A motorgyártás és hajtáslánc elemeinél a forgácsoló megmunkálások legnagyobb mennyisé-

ge: esztergálás, fúrás, marás, köszörülés. 

A megmunkálások főbb jellemzőit és sok járműalkatrész gyártási példáját a „Járműszerkezeti 

anyagok és megmunkálások II.‖ jegyzetben közreadtuk, ebben a kötetben néhány kiegészítést 

teszünk, és olyan eljárásokat mutatunk be, amelyek ott csak említésre kerültek. 

A megmunkáló gépek automatizálásának általában húzó ágazata volt a járműipar. Az automa-

tizálást a gépesítés egyre magasabb foka előzte meg, amelynek jellemző példája a toronyre-

volver esztergák kialakítása. Ezeken a gépeken a szerszámtartókat egy torony hatszög felüle-

tén képezték ki, és az esztergálást a torony munkadarab forgástengely irányú előtolásával, egy 

előtolási ciklusban több felület (külső és belső) együttes megmunkálását végezték el. A kö-

vetkező művelethez a torony hátrahúzásakor a szerszámtartó tornyot elfordították, majd kö-

vetkezett egy újabb munkamenet további felületek megmunkálásával. A torony szerszámai-

nak elrendezése a műveletterv alapján volt tervezhető. 

A szerszámok beállítása gondos beállítói munkát igényelt, de a sikeres próbaforgácsolás után 

a gépet kevésbé képzett munkaerő is kezelhette, a szerszámok éltartamát akár több órás ter-

melésre tervezték, hogy műszakonként csak egy-két szerszámbeállításra legyen szükség. A 

torony felszerszámozására mutat példát a 7.2. ábra 

 

 
7.2. ábra: Toronyrevolver-eszterga felszerszámozása (Forrás: Káldos et al. [2]) 

 

A rugalmas automatizálás eszközei közé tartoznak a CNC esztergák. Ezen gépek kezdeti 

felszerszámozása hasonló elveken alapult, mint a toronyrevolverek szerszámozása. 

Az egyik korai hazai NC eszterga vázlata a 7.3. ábrán látható. A felszerszámozás alapja ebben 

az esetben is a műveletterv. A szerszámok élének radiális mérete, a munkadarab tengelyvo-

naltól adta a megmunkált darabok átmérőjét, míg az élek tengelyirányú kinyúlása a megmun-

kálási hosszakhoz volt megválasztva. A szerszámok a toronnyal együtt egy művelet alatt itt is 

a mdb. tengelyvonalában kapnak előtolást, a hátrafutást követően a torony fordít egy osztást 
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és a következő szerszám összeállítás kezdi meg a megmunkálást. A felszerszámozást a 7.4. 

ábra szemlélteti, a torony különböző pozícióiban a munkadarab megmunkált felületei is be-

mutatásra kerültek. 

A szerszámozás ezeken a gépeken is különböző szerszámtartókat igényelt. A szerszámtartók 

egy példáját mutatja be a 7.5. ábra. A szerszámok ezekbe a tartókba kerülnek és vagy a gépen 

belül, vagy a gépen kívül szükséges a bemérésük, hogy a megfelelő méreteikkel a CNC prog-

ram a szükséges pontosságú darabot gyárthassa le. A szerszámok méreteltérése, kopása esetén 

pedig a program korrekciójára van szükség. 

 

 
7.3. ábra: ERI-250 NC tárcsaeszterga vázlata 

 

 

 
 

7.4. ábra: NC-eszterga felszerszámozása (Forrás: Káldos et al. [2]) 
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7.5. ábra: Rúdszerszámtartós NC-gép szerszámainak felépítése (Forrás: Káldos et al. [2]) 

 

A szerszámtartók kialakítása nagyon sok változatban használt, megváltoztak a befogási mód-

szerek, elsősorban a gépi szerszámcsere bevezethetősége miatt. Szükségessé vált, hogy a gé-

peken a kézi szerszámkorrekciót is automatizálják, ezért bevezették a szerszámok mérettáro-

lási automatizált rendszereit, pl. a szerszám helyéhez igazítva, vagy magába a szerszámba 

elektronikusan beírva.  
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A forgó szerszámok (fúrók, marók, süllyesztők, kiesztergálók, menetfúrók stb.) tartóinak fel-

építése hasonló meggondolások alapján alakult ki, egyik ilyen rendszert szemléltet a 7.6. ábra. 

A forgó szerszámoknál az automatizált szerszámcserélés miatt a megfogó szerkezet részére 

is kell megfelelő felületeket kiképezni. 

 
7.6. ábra: Egy forgó szerszámos szerszámozási rendszer felépítése 
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A furatban dolgozó forgó szerszámokhoz a hűtő-kenő anyag hozzávezetését is biztosítani kell, 

a felső ábrán, a főorsó furaton keresztül, az alsó ábrán kívülről (egy speciális csatlakoztató 

segítségével), ha a gép főorsója ezt nem teszi lehetővé. Erre mutat példát a 7.7. ábra.  

 

 
 

7.7. ábra: Fúrószerszám hűtő- kenőanyag hozzávezetés (belső, külső) módjai (Forrás: Káldos et al. [2]) 

 

Az automatizált CNC gépeken általában kereskedelmi szerszámokat terveznek be és használ-

nak, azonban a járműgyártás sorozatnagyságai és termelékenységi követelményei miatt több-

ször a lépcsős furatok megmunkálására összetett lépcsős fúró szerszámokat használnak. Ezek 

lehetnek monolit, forrasztott, vagy váltólapkás kialakításúak. Ez utóbbira mutat be példát a 

7.8. ábra. 
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7.8. ábra: Összetett keményfém lapkás fúrószerszám (Forrás: Bozsoki Z. évfolyamterv) 
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A forgó szerszámok befogására gyakran meredek kúpos befogókat használnak hagyományos 

gépeken is (7.9. ábra).  A kézi cserélésű szerszámoknál használnak Morse kúpos befogókat is 

(7.10. ábra, 7.11. ábra, 7.12. ábra). 

 

 
7.9. ábra: Befogótüske ISO meredekkúppal (Forrás: Bartsch [7]) 

 

 

 
 

7.10. ábra: Csavarthornyú palástmaró feltűzése a marótengelyre és csatlakoztatása a géphez Morse kúppal és 

behúzó menettel (Forrás: Bartsch [7]) 

 
7.11. ábra: Feltűző-tüske retesszel, hosszhornyú sarokmaróhoz és csatlakoztatása a géphez Morse kúppal és 

behúzó menettel (Forrás: Bartsch [7]) 
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7.12. ábra: Feltűző-tüske beszerelt forgatótuskóval kereszthornyú sarokmaróhoz (Forrás: Bartsch [7]) 

 

A marási feladatok egy része a munkadarab befogásán kívül a felületei megmunkálásához 

osztó készüléket is igényel, ilyenek lehetnek a sokszögű tengelyek kialakításai, vagy akár a 

bordás tengelyek (7.13.; 7.14. ábra) 

 

 
7.13. ábra: Sokszögletű síkfelületek marásához egyszerű osztókészülék vázlata (Forrás: Bartsch [7]) 

 

 
7.14. ábra: Három darabos osztókészülék alátámasztó bakokkal (Forrás: Bartsch [7]) 

 

A tengelyek nyomatékátadásában gyakran reteszkötéseket használnak, a reteszhornyot a ten-

gelyekbe szimmetrikusan kell elhelyezni. Ehhez a marószerszámok beállítását egy derékszög 

segítségével megoldhatjuk úgy, hogy mérőhasábokkal kirakjuk a tengely sugarának és a ho-

rony szélességének felét (7.15. ábra).   
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7.15. ábra: Tárcsás reteszhorony maró beállítása mérőhasábbal a szimmetria síkba (Forrás: Bartsch [7] alapján) 

 

Reteszhornyot ujjmaróval és hosszlyukmaróval is kialakíthatunk (7.16. ábra) 

 
7.16. ábra: Reteszhorony marása ujjmaróval (Forrás: Bartsch [7]) 

 

 

A reteszhornyok mélységének meghatározására több mérési módszer is javasolható, erre mu-

tat be példákat a 7.17. ábra. 
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7.17. ábra: Mérőeszközök reteszhoronyhoz, a) és b) tengelyben lévő horony méréséhez, c) furatban lévő méret 

méréséhez, d) tengelyben, mérőórával (Forrás: Bartsch [7]) 

 

A bordástengelyek megmunkálása egyetemes marógépen is megvalósítható, különböző tár-

csás marókkal, bár ez az eljárás nem elég pontos és termelékeny (7.18.; 7.19. ábra). 

 

 
7.18. ábra: Borda marása csoportos tárcsamaróval a) első művelet, b) második művelet 

 

 
7.19. ábra: Borda marása alakos maróval 

 

 

 

Nagyobb termelékenységgel és pontossággal megmunkálható a bordástengely lefejtőmaróval, 

ebben az esetben az egyenes bordaoldalhoz evolvens profilú szerszám kell (7.20. ábra). 

 

A bordástengelyek pontosabb gyártásához a borda köszörülése is szükséges, amelynek beállí-

tásait a 7.21. ábra szemlélteti. 
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 7.20. ábra: Borda marása evolvens profilú lefejtőmaróval 

 

 
7.21. ábra: Bordaköszörülés: a) alakos koronggal, b) tárcsa alakú koronggal két műveletben 

 

A különböző járműalkatrészek (forgattyús tengely, vezérműtengely stb.) köztük a fogaskere-

kek gyártását a Járműszerkezeti anyagok és technológiák II. jegyzet viszonylag részletesen 

bemutatja. Most csak néhány kiegészítést teszünk a lefejtéssel kialakított felületek leképezési 

sajátosságairól.  

 

 
7.22. ábra: Az evolvens leképezésének kialakulása a MAAG eljárás során 



148  JÁRMŰGYÁRTÁS ÉS -JAVÍTÁS 

 

www.tankonyvtar.hu           Takács János, Pál Zoltán, BME 

A 7.22. ábrán egy MAAG lefejtő vésőkés elvi működése és az abból adódó lefejtett profil 

kialakulása, amit szemléltetünk a legördítés törvényszerűségeinek megfelelően. A legördülés-

nél a különböző fogszámok (z=10, z=17; z=25) és a profileltolás hatását figyelhetjük meg a 

7.23. ábrán, ahol a fogkihegyesedés és az alámetszés geometriája érdemel figyelmet. 

 

 
7.23. ábra: Fog alámetszés és kihegyesedés különböző fogszámok esetén profiletolással (x=0,4mm), illetve pro-

fileltolás nélkül (x=0) (Forrás: Miskolci Egyetem, Gépelemek Tanszék) 

 

A fogaskerékgyártás legtermelékenyebb és még elég pontos fogazatot eredményező eljárása a 

fogaskerék lefejtő marás. Az egyenes fogazatok esetén is szükséges, a maró és a mdb. relatív 

tengelyének egymáshoz képesti bedöntése, (a maró csavarfelületének középátmérőjén mérhe-

tő menetemelkedési szög értékével 7.24. ábra), úgy, hogy a forgácsolási kontaktpontban a 

forgácsoló élen működő sebesség vektor, pontosan a fogárok horonyban annak alkotó irányá-
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ban haladhasson. A ferdehornyú fogaskerekeknél a fogferdeségi szög és a maró menetemel-

kedési szögek kombinációjaként alakítható ki a helyes fogazó szerszám beállítás (7.25. ábra). 

 

 
 

7.24. ábra: Fogaskerekek lefejtő marása 

 

 
7.25. ábra: Ferde fogazat marása, különböző csavarhorony ferdeségű szerszámokkal. 

 

A járművek nyomatékváltóiban szokásosan a fogaskerekeket tengelyükön eltolva kapcsolják. 

A kapcsolódáskor a fogaskerekek éleinek belépését célszerű megkönnyíteni azok lesarkításá-

val, lenyesésével, legömbölyítésével. Ezekre a geometriai kialakításokra és azok előállítási 

módjára mutat be változatokat a 7.26. ábra. 

 

A foglesarkítás Gross-féle módszerét a 7.27. ábra szemlélteti, ahol a kés pályája is berajzolás-

ra került. 

A nagyobb terhelésnek kitett fogazatok szilárdsági okokból felületi szilárdító hőkezelést igé-

nyelnek. A hőkezelés hatására a felületi minőség és a pontosság is romolhat. Ennek javítására 

relatív lágyabb állapotú (HRC<40) használhatjuk a fogaskerekek hántolását (7.28.; 7.29. áb-

ra). A foghántolással az osztáshibák alig javíthatók, de a hordfelület kedvezőbbé válik. A hán-

tolásnál a hántolókerék és a fogaskerék geometriai elhelyezése következtében, a szerszám 

hántoló élei a mdb. fogárok irányában mozognak el és végzik el a felület hántolását (lásd: 

7.30. vektorábra).  
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7.26. ábra: Fogazást kiegészítő műveletek a) foggömbölyítés, b) és c) fogsarkítás,  

d) homlokél-letörés, e) sorjázás, f) foglekerekítés (Forrás: [9]) 

 

 
7.27. ábra: Gross-féle fogsarkító gép mozgásai (Forrás: [9]) 

 

 
7.28. ábra: Foghántolás 
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7.29. ábra: Hántolókerék barázdáinak elhelyezése: a) a kerék tengelyére merőlegesen, egymással fedésben, b) a 

fogirányra merőlegesen, váltakozva 

 

 

 
7.30. ábra: Hántolókerék elhelyezkedése foghántoláskor 

 

 

A fogfelületek köszörülésére számos eljárást fejlesztettek ki, amelyek elve (másoló, lefejtő), 

pontossága és termelékenysége különböző. A legpontosabbnak a MAAG eljárást tartják, míg 

a legtermelékenyebb eljárás a csigaköves (Reishauer) fogköszörülés. A lefejtő eljárások az 

osztáshiba és a profilhiba javításában is segíthetnek. A köszörű szerszámok szabályozása 

gyémánt szabályozóval oldható meg, de a csigaköves köszörű szerszámhoz morzsoló görgő 

használatos. 

 

A fogköszörülés a viszonylag kis termelékenységű és nagy költségű megmunkálásnak tekint-

hető. 
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7.31. ábra: Fogköszörülési eljárások típusai (Forrás: [9]) 
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8.  Méretláncok elmélete  

          (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

A gyártás során célunk az elkészült szerkezet, alkatrész tervezett pontosságának megvalósítása. 

Az ideális méretet sohasem tudjuk legyártani, mindig van hiba. A hiba a megvalósított méret 

és az ideális méret közötti különbség. A pontosságot a hibák csökkentésével tudjuk elérni, 

ezért az egyes méreteket tűréssel látjuk el, azaz meg kell adnunk a még elfogadható 

hibahatárokat. A tűréseket halmazokba osztjuk. Minden méret a tűrésével együtt igaz. Ma a 

legpontosabb előállítható méret nanométeres pontosságú (10
-9

 m). 

Kétfajta hiba van: rendszeres és véletlen hiba.  

Az eredő hiba külön a rendszeres és külön a véletlen hibák összegződéséből adódik. A méretek és 

tűréseik a méretláncok törvényei szerint összegeződnek. (A méretlánc zárt körvonal mentén 

meghatározott sorrendben elhelyezett méretek összessége, amely egy vagy több alkatrész 

felületeinek, pontjainak stb. kölcsönös helyzetét határozza meg. Minden méretlánc teljesen zárt. 

A méretlánc utolsó tagjaként kiadódó tag a zárótag, a többi tag az összetevő.) 

Az egyes megmunkálási pontosságot az IT minőséggel fejezzük ki, mivel ez az adott méret 
nagyságával is összefüggésben van. Forgácsolási folyamat kiválasztásakor meg kell vizsgálni 
az egyes megmunkálási eljárásokkal elérhető pontosságot, amint a 8.1. táblázat szemlélteti. 

8. 1. táblázat: Forgácsolással elérhető pontosságok 

 

 

Mértékhasábok: (MSZ 11172) 

Egy adott méretet összehasonlító módszerrel, mérőhasábok segítségével ellenőrizhetünk. Egy 

mérőhasáb készlet 46 darabból áll. Anyaga: 4% C és 1,6%Cr tartalmú acél 64-65 HRC-re 

edzve. Hőtágulás a = (11,5 ±1,5) 10
-6

 m/mC°. Felhasználás szempontjából a mérték-

hasábokat a szabvány szerint osztályba sorolják. 
 

 

 

 

 

 

 

 
8.1. ábra: Mértékhasábok osztályba sorolása 
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Példa: A szórástényező „ζ‖ illetve a gyakorlatban „S‖ az ún. szabványeltérés kiszámí-

tására. 

Hengeres anyagból automata hosszesztergán azonos hosszúságú darabot sorozatban 

kívánunk leszúrni. A nyert hosszméreteket rendezzük el. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. táblázat: Méretek és tűrések 

 

8.2 ábra Mértékhasábok egye-

di hibái 
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8.6. táblázat: A méretekhez tarozó közepes tűrés egység 

 

 

 

A „t‖ értéke a választott „P‖ statisztikai 
biztonságtól függ 
 

8.4. táblázat: „t‖ értéke 

 

 

 

 

8.5. táblázat: Tűrés értékek 

 

 

8.3. táblázat: A szórás meghatározása 
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8.1 Teljes cserélhetőség 

A teljes cserélhetőségre példa a következő feladat: 

 

Kiszámítandók: a szerkezeti egység alkatrészeinek mérettűrései úgy, hogy az adott névleges 

méretek mellett a berágódás és a meg nem engedett eltolódások megakadályozására NA játék, 

vagyis esetünkben a zárótag értéke 1,0 és 1,75 mm közé essék (min. 1,0, max. 1,75);  

Sna= 0,75. 

A méretlánc tűréseinek számításakor kétféle módon járhatunk el: 
1. Az egyenlő megmunkálási nehézségek elve alapján: 

eszerint S1=S2= .............. =Sm-1 Ekkor a méretlánc összes tagjai tűrésének értéke: 

 

Abból kiindulva, hogy a meghatározandó tűrésmező nagysága a tag névleges méretétől függ. 

Más szóval milyen IT értékkel kell legyártani. 

T=k•i, 

ahol i az illesztési egység i= 0,45• 3 *001,0 DDi   

a k pedig a Renard5 (10, 16, 40, 64, 100…stb.) megfelelő tagja 

Ennek a feltételnek az IT 11 minőség felel meg. 

 

Egy méretláncon belül a lánctagok eltűrt méreteltérései valamint az egymáshoz kapcsolódásuk 

véletlen jellegű. A gyártási hibák rendszeres és véletlen jellegű összetevőket tartalmaznak, 

amelyeket külön-külön kell figyelembe venni. A rendszeres hibákat a lineáris hibaösszegződési 

törvény szerint elegendő figyelembe venni. A véletlen hibák által okozott eltérésekre a szóródás (a 

sűrűségfüggvény normális esete) jellemző. Folytonos eloszlás esetében Gauss szerint: 

 

A fentiek alapján a közepes IT minőséghez tartozók: 
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A Ai-vel jelzett tűrésmező-közép jelzi a gép által 

elkövetett rendszeres hiba helyzetét, pl. leszúrással 

darabolt darabok esetén az ütköző beállítási hibáját egy 

revolveresztergán. Ezen felül a szán meghajtó 

rendszere egyes elemeinek rugalmas viselkedése miatt 

szóródó véletlen hibák is megjelennek. Ha ezt 

figyelembe kívánjuk venni, akkor az ütköző-beállítási 

hibára a véletlen hiba szuperponálódik, és ettől, mint új 

mediántól pozitív és negatív irányba szór. Az új 

medián helyzetét úgy kapjuk, hogy az eredeti hibátlan 

középhelyzethez a főtűrésmező bizonyos tényezővel 

(ai) szorzott hányadát hozzáadjuk. Az így adódó 

képbe bizonyos mértékű aszimmetriát vezettünk be a 

névleges mérethez viszonyítva. Ezt az új relatív 

helyzetet egy ún. relatív szorzástényezővel jellemezzük. 

 Tulajdonképpen az egyes lánctagok hibáinak ζj-knek 

szóródása összegeként kiadódik ezekre a hibákra 

vonatkoztatva a kiegyenlítő tag (zárótag) szóródása: ζk. 

Van azonban ζk-ra nézve egy másik kifejezésünk is: 

Vessük össze a két kifejezést:  

A méretlánc zárótagjának T értéke két részből tevődik össze: 

• A rendszeres hibát adó növelő tagok tűrésmezejének koordinátája a névleges mérethez 

képest 

• és a csökkentő tagok tűrésmezejének koordinátája a névleges mérethez képest. Ehhez 

adódik + és - előjellel a véletlen tagok értéke. 

Összegezve: a valószínűség számítás szabályainak megfelelően a zárótag határméreteinek 

meghatározásakor külön kell összegezni a méretláncba tartozó összes tagok gyártási hibáit 

alkotó rendszeres és külön a véletlen esetleges összetevőket. A rendszeres összetevők azok a 

 

 
8.3. ábra: A tűrések eloszlása 

 

oldjuk meg ezt δk-ra! Miután a zárótag lehetséges 

tűrésszélessége ill. a Tk-nak a fele, δk érdekel bennünket: 

 

 Növelő index: n, 
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hibák, amelyek az egyes tagok eltérései sűrűsödési középpontjának a tűrésmező közepéhez 

viszonyított eltolódását jellemzik. 

8.2 Válogató párosítás módszere 

Ezen a méretláncok olyan megoldását értjük, amelynél a zárótag előírt pontosságát azáltal 

érjük el, hogy a méretlánc kritikus méretének megfelelő tűrését ill. tűréseit előzetesen 

csoportokba osztjuk. A tűrésezett méretű alkatrészeket méréssel válogatott darabokból 

állítjuk össze. 

A válogató módszer lehetővé teszi, hogy a zárótag vagy a kapcsolódó közbenső tagok 

pontosságát a csoportok n számának növelésével elméletileg tetszőleges, gyakorlatilag 

valamilyen gazdaságilag optimális értékig fokozzuk. Vigyázni kell azonban akkor, amikor 

ugyanaz az alkatrész egyidejűleg két vagy több mérettel vesz részt válogató módszerrel 

megoldott méretláncokban, mert az eredményesség jelentősen csökken. 

A válogató módszer leginkább kevés tagból álló méretláncok megoldására terjedt el (max. 3), 

ugyanakkor a zárótag nagy pontosságot igényel. 

Szokásos válogatás amikor a lánctagok elméletileg megállapított tűrései olyan szűkek, hogy 

technológiailag szinte nem kivitelezhetők. 

Feltételként határozzuk meg: legyen ΔA1 50%-kal nagyobb, mint δA1. A még ismeretlen 

 

 

űr 

 

 

Δmax növekedjék 50%-kal, osszuk 3-3 részre az ΔA1’ és az ΔA2' méreteket,  

n • a = 3 • 15 = 45 μm, így nyerjük ΔA1 és ΔA2 értékeit, tehát  

Δmax =ΔA1 + ΔA2=90μm 

 

Az azonos római számmal jelölt darabok 30 (μm játékkal) könnyen szerelhetők. 

2. Példa 

Ø60-as csap és hüvely gyártásának és egyben működésének könnyebb (kevésbé pontos) 

módját a rendelkezésünkre álló szerényebb lehetőségeink tudomásul vételével illeszkedés 

tekintetében javítsuk. Technológiai felkészültségünket képesnek tartjuk, hogy ±60 μm-es 

tűrésmezőket meg tudunk valósítani. H/h párosítást tűzve ki célul, eleve kétoldalú kettős 

válogatást tételezünk fel. A 60 μm-es tűrésmaximumból kiindulva a δ1= δ2= 30 μm 

félmezőt célozzunk meg. 

 

 

 

 

 
 

8.4.  ábra: A zárótagok tűrésének meghatározása 
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Javításkor az illesztendő darabok viszonya adott, tehát nem dönthetünk szabadon. Esetünkben 

nem H/h, hanem H/f illeszkedésűek. Végezzünk kétoldalú kettős válogatást. A magyar szab-

vány ajánlásait vettük figyelembe. 

8.3 Beállító módszer 

A méretláncok olyan megoldása, amelynél a zárótag pontosságát az előre kijelölt tag 

méreteinek pontosságát beállítva érjük el. 

A beállító módszernél nem illesztünk, nem forgácsolással készítjük a kérdéses tagot, hanem 

utólagosan állítjuk be. El is nevezhetjük kiegyenlítő tagnak. 
A kiegyenlítő tag méretét beállítással kétféleképpen változtathatjuk meg: 

 a méretláncba erre a célra külön tagot iktatunk be, 

 az alkatrészek egyikének helyzetét a kiegyenlítés mértékével megváltoztatjuk. 

 Erre egyszerű, bár kevésbé pontos módszer a következő: 

ahol:  5k : a kiegyenlítés nagysága 
5'n : a zárótag hibájának nagysága, amely az összes többi tag tűréseinek  <1  

bővítéséből származik, azaz  

5n : a zárótag megengedhető hibája az adott tűrés mellett  

SJ:  a tagok bővített tűrésének értékei 

m : a méretlánc összes tagjainak száma beleértve a zárótagot is 

 

 
8.5. ábra: A tagok tűrésének megosztása 
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8.4  Kiegyenlítő módszer 

 

Feltételezhető, hogy működés közben az alkatrész mérete megváltozik (pl. kopás 

következtében elvékonyodik), ekkor ennek kompenzálására kiegyenlítő tagot vagy tagokat 

alkalmazunk. Például több egyenlő vastagságú közdarabból álló betétcsomagot alkalmaznak 

kiegyenlítésre. Ebben az esetben az így képzett csomag vastagságának egyenlőnek vagy 

kisebbnek kell lennie a méretlánc záró tagjának tűrésénél. Az egy csomagba tartozó betétek 

legkisebb számát a következő összefüggéssel határozhatjuk meg: 

 

 
Ha a méretláncban olyan tagok vannak, amelyek nagysága az alkatrészek kopásával változik, 

a kiegyenlítés 5k mértékéhez hozzá kell még adnunk a várható kopás nagyságát, amelynek 

egészen a gép főjavításáig, vagy amortizációs idejének leteltéig ki kell egyenlítődnie. Néhány 

probléma amire figyelemmel kell lenni: 

• a kiegyenlítő tagot úgy kell megválasztani, hogy annak méretváltozása más méretláncot ne 

befolyásoljon; 

• a kiegyenlítő tag névleges méretét és tűrését úgy kell megállapítani, hogy a fölös eltérést 

lemunkálással lehessen kiegyenlíteni; 
• a többi lánctag tűrését a gazdaságos gyártás figyelembevételével kell megadni. 
A módszer előnye: a zárótag viszonylag kis tűrésmezejű lehet.  

A módszer hátránya: a kiegyenlítő tag megmunkálása kvalifikált munkaerőt igényel, és 

nagyobb ráfordítást időben.  

Alkalmazási területek: sok tagból álló méretlánc esetében, ha követelmény a zárótag szűk 

tűrése. 

 

 

 

 

 
8.6. ábra: A tagok tűrésének meghatározása 
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8.5 Szerelt egységek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy sorban fekvő két vagy több furat tengelytávolsága; szereléskor a csapok szárainak 

szabadon át kell menniük a furatokon. 

Az ábrán a legrosszabb esetet tételeztük fel, az ellentétes szélső helyzetek találkoznak. 

Az egyszerűbb kezelés végett tételezzük fel, hogy a legkisebb játékok egyenlő méretűek, 

azaz Δ1=Δ2=Δ3=Δ4 Akkor ez áll az excentricitásokra is, lévén e=Δ/2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ez a szerelhetőség feltétele! A csapok helyzetének hibája csak az illeszkedéskor mutatkozó 

Δ=KJ legkisebb játéktól függ. 

 
8.7. ábra: Két furat tűrése két csap illeszthetőségekor 

 

 
8.8. ábra: Két furat tűrésének meghatározása 
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Itt is a legkedvezőtlenebb esetet tételezzük fel, hogy a legközelebb fekvő csapok a 

legtávolabb levő furatokkal, valamint a legtávolabbi csapok a legközelebb levő furatokkal 

kapcsolódnak (lásd ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt összevetve az előbbi általános esettel kitűnik, hogy a vezetőcsap tengely-

távolságának tűrése kétszeresen szűkebb, mint a furatokban szabadon illeszkedő csapok 

tengelytávolságának tűrése. Szabályként elmondható, hogy a szerelt rendszer szabadsági 

fokának csökkentésével a méretek tűrései is csökkennek. 

 

 
8.9. ábra: Két furat tűrésének meghatározása 

 

  

A következő esetben a két szerelt alkatrész közül az egyikben az összekötő elemek 

(csapok, csavarok) rögzítettek – pl. besajtoltak – így egy szabadságfokukat elvettük. 

Ez tűrésszűkítéssel jár. 
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Minthogy a furat helyzetét meghatározó méret tűrése nem függ a méret nagyságától, ugyanis: 

8.6 Furatok helyzet-meghatározása egy bázishoz képest 

 

 

  
  
 

 
    

 

           

 

Elvesztünk egy szabadságfokot, mert szereléskor a 

közös bázis miatt az orsó nem mozog szabadon. 

 

 

 

Ebben az esetben a két bázisfelület helyzetét az A mérettel és a +5A tűréssel rögzítettük, 

illetve korlátoztuk. Esetünkben két furatot kapcsoltunk össze, tehát nem 4Amin, hanem 

2Amjn lesz a legkisebb játék. 

 

Gyakran a furatok helyzetét a tervező egy adott bázishoz képest határozza meg. Így jár el 

egy gondos szerkesztő, a technológus ugyanis furatok gyártásakor a munkadarabot egy 

alkalmas felületen (technológiai bázis) ütközteti fel és a furatokat ehhez a felülethez képest 

készíti el az előírt méretre. Ezt még azzal is ki kell egészíteni, hogy a furatok koordinátái a 

bázishoz képest legyenek megadva. 

 

 
8.10. ábra: Síkfelület és furat tűrésének 

meghatározása 
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8.7 Sorban elhelyezkedő furatok helyzet-meghatározása 

 
Induljunk ki egy homlokbázisra támaszkodó lyuksor viszonyainak vizsgálatából. Az 

egyes furatok a homlokbázistól mért távolságának tűrése (gyártási tűrés az egyes alkatrészek 
furataira)  

   

: 

 

 

 

 

 

így a megállapítás erre az egy bázisra támaszkodó egy sorban elhelyezkedő valamennyi 

furatra érvényes. Célszerű a furatok helyzetét meghatározó méreteket az ábra szerint megadni. 

Ezzel a módszerrel biztosíthatjuk, hogy minden furatközéppont távolság (záró tag) két méret 

eredőjeként adódik a fenti pontossággal. Ha az ábrán látható 5 furat középponti koordinátáit 

egymáshoz viszonyítva adnánk meg, a záró tag tűrésére sokkal nagyobb érték adódna, vagyis 

a szerelhetőség érdekében sokkal szűkebb tűréssel kellene végezni. 

8.8 Furatok meghatározása adott szöget bezáró két bázis sík-
hoz képest 

(Pl. derékszög) 

 

 

Ha egy szabadságfokot elveszünk - pl. a rögzítőcsapot besajtoljuk az egyik lemezbe -, akkor:  

 

       

 
8.11. ábra: Több furat tűrése egy bázisfelülettől 

 
8.12. ábra: Egy furat tűrésének meghatározása 

két felülettől 

 

 175,0
2

L
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Az X2 zárótag nagyságának megállapításakor a növelő, illetve a csökkentő tagok hatását 

figyelembe véve: 

 

 

 

8.16. ábra: Tengelyek tá-

volságának tűrése egymás-

hoz képest 

   8.15. ábra: Tengelyek távolságának tűrése                        8.16. ábra: Tengelyek távolságának tűrése 

                          két felülettől                                                                      egymáshoz képest 
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8.17. ábra: Szögosztások  

tűrésezése 
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9.  Gyártási rendszerek és gyártási módok 

           (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 
 

Gépgyárainkban az alábbi gyártási rendszerekkel találkozunk: 
- műhelyrendszerű gyártás, 

- csoportrendszerű gyártás, 

- folyamatrendszerű gyártás, 

- álláshelyes szerelés 

Műhelyrendszerű gyártás (technológiai csoportosítású rendszer) esetén az egyes gépeket 

gépfajták szerint csoportosítják. Külön csoportot vagy műhelyt képeznek tehát az egymás 

mellett felállított esztergák, fúrógépek, köszörűgépek, marógépek stb. A megmunkálás során 

az egyes alkatrészeket műhelyről műhelyre szállítják a műveleti sorrendnek megfelelően, 

miközben ugyanaz az alkatrész többször is eljuthat ugyanabba a műhelybe. Ennek a gyártási 

rendszernek az a hátránya, hogy az alkatrészek szállítási útjai igen hosszúak, a gyártás 

nehezen tekinthető át, hosszú az átfutási idő, sok a műhely-adminisztráció és a gyártásért a 

felelősség túl sok ember között oszlik meg. 

A csoportrendszerű gyártásban (tárgyi csoportosítású rendszer) egy-egy csoport gépparkját 

úgy állítják össze, hogy egy-egy gyártmány alkatrészei, vagy pedig különböző gyártmányokhoz 

tartozó, de azonos jellegű alkatrészek – pl. fogaskerekek, tengelyek, perselyek stb. – a csoporton 

belül teljesen elkészíthetők legyenek. Ezeket a csoportokat ciklusnak is nevezik. A csoportos 

rendszerű termelés jellemzője a zártsági fok (berendezésre, ill. munkahelyre és a munka 

tárgyára vonatkozóan). A csoportrendszerű gyártás előnye, hogy az alkatrészek szállítási 

útvonala rövid, a gyártási folyamat jól áttekinthető, és ezért könnyebb az ellenőrizés és 

rövidebbek az átfutási idők, azon kívül a termelésért és a minőségért csak egy személy, a 

ciklus vezetője a felelős. Hátránya, hogy új gyártmányokra való áttérés esetén a már meglevő 

csoportokat legtöbbször legalább részben át kell csoportosítani ahhoz, hogy a gyártás 

továbbra is csoportrendszerben legyen folytatható. 

A folvamatrendszerű vagy szalaggyártáskor a megmunkálást végző gépek a megmunkálási 

sorrendnek megfelelően helyezkednek el egymás után. Minden gép csak egy műveletet 

végez. Az anyagmozgatás az egyes gépek között folyamatos, sokszor automatikus, vagy 

ütemszerű (kötöttütemű, szabadonszabályozott), az ütemszerű folyamat jellemzője az 

ütemidő. E rendszer előnyei, hogy a szállítási útvonalak és az átfutási idők rendkívül rövidek, 

az egyes műveletek elvégzése egymás után szinte automatikus. Nem kell foglalkozni a 

műveletek programozásával és adagolásával, és végül minden művelethez a célnak legjobban 

megfelelő gépet és felszerszámozást lehet beállítani. Hátránya, hogy új gyártmányra való 

áttérés esetén a gépeket gyakran teljesen át kell rendezni, sőt sok esetben új gépeket is be kell 

szerezni, a régiek egy részét pedig nem lehet felhasználni. 

Járműszerelő, illetve javítóüzemek, szervizek jellegzetes kialakítása az álláshelyes 

kialakítás szakosított vagy szakosítás nélküli munkahelyekkel. 

Az állóhelyes javítás szakosított munkahely nélkül jellemzője, hogy a járművek a szere-

lés vagy javítás teljes időtartama alatt általában egy álláshelyen tartózkodnak. A javítást gyak-

ran sokoldalúan képzett szakemberekből álló csoport végzi. Ha különböző szakmák munkájá-

ra is szükség van, akkor ezek mennek egyik járműtől a másikig, magukkal viszik a szükséges 

szerszámokat, készülékeket. A műhely elrendezése olyan, hogy a csarnok hossztengelyében, 

középen levő szállítási útvonal két oldalán helyezik el a javító álláshelyeket. 

Az állóhelyes javítás fejlettebb formája amikor szakosított munkahelyeket alakítanak ki egyes 

munkafolyamatok gépesítésének lehetővé tételére. Ilyen pl. a járművek felemelésére beépített 
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emelővel ellátott álláshely, egyengető álláshely stb. A javításhoz szükséges olyan gépi 

berendezéseket, amelyeket a teljes munkaidőben nem tudnak kihasználni, valamennyi álláshelyre 

gazdaságtalan lenne beépíteni. Ezért csak egyes álláshelyeket látnak el különleges technológiai 

berendezésekkel. Az álláshelyek telepítése független lehet a technológiai folyamattól. A javítandó 

jármű viszont a szakosított munkahelyeken a technológiai sorrendben halad végig. 

A felsorolt gyártási rendszerek mellett megkülönböztetünk – a gyártmányok vagy alkat-

részek gyártandó darabszámától függően – különböző gyártási módokat is. 

Ezek a következők: 

- egyedi gyártás, 

- sorozatgyártás, 

- tömeggyártás. 

 
9.1. táblázat: Különféle gyártási módok 

Egyedi gyártás Sorozatgyártás Tömeggyártás 

Kis darabszám Közepes darabszám Nagy darabszám 

A sorozatok előre megállapított 

ismétlődésének hiánya 

A sorozatok periodikus ismét-

lődése 
Jelentős időn át tartó huzamos gyártás 

Egyetemes gépi berendezés 
Egyetemes és részben specia-

lizált gépi berendezés 

Célgépek és különleges gépek széles 

körű alkalmazása. Automatizálás. 

Szerszámgépek terhelése a 

munkadarab törvényszerű vál-

takozása nélkül 

A munkadarab periodikus 

váltakozása 

A szerszámgépeknek csak egy meghatá-

rozott darabbal való állandó terhelése 

Készülékek és különleges szer-

számok alkalmazása csak ritka 

esetekben 

Készülékek és különleges 

szerszámok széles körű al-

kalmazása 

Összevont készülékek és különleges 

szerszámok. A szerszámgép és a készü-

lék szerves kapcsolata. 

Nagy szakképzettségű munka-

erő 

Különféle szakképzettségű 

munkaerő 

Beállítók mellett kis szakképzettségű 

munkaerő 

Kézi illesztés. A cserélhetőség 

elvének hiánya 

Részleges cserélhetőség, ke-

vés kézi illesztés 

A kézi illesztés teljes hiánya, teljes cse-

rélhetőség 

Előrajzolás szerint végzett 

munka 

Előrajzolás ritkább alkalma-

zása 
Előrajzolás teljes hiánya 

A szerszámgépek típusok és 

méretek szerint való elrendezé-

se 

Az elrendezés a gyártmány-

áramlás irányait követi 

Az elrendezés a gyártmányáramlás irá-

nyait követi 

Vázlatos (leíró) művelettervek 
Részletes (többnyire ábrás) 

műveleti utasítások 
Részletes (ábrás) műveleti utasítások 

Statisztikus normák Részben szabatos norma Szabatos műszaki norma 

 



170  JÁRMŰGYÁRTÁS ÉS -JAVÍTÁS 

 

www.tankonyvtar.hu           Takács János, Pál Zoltán, BME 

9.1 Technológia tervezése 

 

A technológia tervezése egy konkrét gyártmány, adott sorozatának, megadott helyen és esz-

közökkel való elkészítésének megtervezése. Ennek keretében a rendelkezésre álló kapacitáso-

kat, forrásokat, alternatív lehetőségeket egyaránt figyelembe kell venni, gyakran iterálva kell 

a feladatot megoldani. A tervezés végén ismertté válik az elkészítés ideje, a szükséges eszkö-

zök köre, mindezek költsége. 

9.1.1 Technológiai előtervezés 

A technológiai tervezés legmagasabb szintje, amit előtervezésnek nevezünk: a technológiai 

tervezés stratégiája. Ezen a szinten két fontos kérdésben döntenek. Az egyik döntés a gyártás 

főbb szakaszai (az előgyártás, az alkatrészgyártás és a szerelés) közötti csatlakozási felületek 

meghatározására irányul. A másik, a szakaszokat megvalósító gyáregységek, üzemek, 

gyártórendszerek kijelölése. 

Ezen a szinten határozzák meg az előgyártmány típusát, méreteit és jelölik ki az előgyártás 

helyét. 

Ekkor választják ki azt az alkatrészgyártó üzemet, amely gépparkjával várhatóan a 

legjobban és a leghatékonyabban felel meg a céloknak és van is elegendő szabad kapacitása. 

Ebben a tervezési szakaszban határozzák meg, hogy milyen legyen az alkatrészek szerelés 

előtti állapota, döntenek a gyártási tűrések, a szerelési méretláncok megvalósításának 

módjáról. A gyártási tűrések egyrészt bizonyos esetekben szigorúbbak, mint a konstrukciós 

tűrések, másrészt viszont az utólagos illesztés, a válogató párosítás vagy a kiegyenlítő tagok 

alkalmazása lehetővé teszik a lazább alkatrészgyártási tűrések előírását. Végül ebben a 

szakaszban jelölik ki a szerelés módját, rendszerét, helyét.        

9.1.2 Az előgyártmányok megválasztása 

Az előgyártmányok anyagát, fő anyagjellemzőit a tervezés fázisában határozzák meg, de 

célszerűen már gondolva a gyártási technológiára is. A 9.1. ábra a szokásosan forgácsoló 

megmunkálással kialakítani tervezett darabok előgyártmányainak választékát szemlélteti, 

amelyek előállításáról már korábban volt szó. Ezek már előre jelzik, egyedi befogásokkal, 

vagy rúdakból kell-e tervezni a gyártást. 
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9.1. ábra: Előgyártmány választás 

 

Az előgyártás módjától függően kell megtervezni a szükséges ráhagyásokat.  

9.2 Ráhagyások tervezése 

A ráhagyások azok a többlet anyag rétegek, amelyek azért szükségesek, hogy az egyes 

műveletekben egyre pontosabban megközelítve a kész gyártmány alakját úgy, hogy annak 

mérete és minden felülete a szükséges megmunkálások után kiadja a kész darabot. A darabból 

leválasztott anyagrétegek a leválasztásukkal együtt megszüntetik azokat a belső feszültsége-

ket, amelyekkel korábban még a darab egyensúlyban volt. A rétegek leválasztása után mindig 

új belső egyensúly nyomán alakul ki a darab geometriája. Amennyiben ez a geometria nem 

körkörös, vagy egyenes tengelyű, úgy a következő műveletek dolga a helyesbítés, persze 

újabb rétegek eltávolításával is. Ezért a ráhagyásokban megjelennek az öröklött hibák (nyers 

darab alakhibája, tűrése, hibás felületi réteg anyaghibái), a befogás (központosítás) hibái, és 

az adott művelet előállított tűrése is. 
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9.2. ábra: A teljes ráhagyás alakulásának vázlata 

a) külső hengeres felületen (belső hengeres felületen a rétegek sorrendje fordított),  

 b) sík felületen 

 

 

 
9.3. ábra: A ráhagyások értelmezése 
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9.4. ábra: A tűrések felépítése 
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9.2.1 Műveleti sorrendtervezés 

Ha az előgyártmány-választás megtörtént, az alkatrészgyártás tervezésének három további 

lépcsőjét különböztetjük meg: 

- műveleti sorrendtervezés; 

- művelettervezés; 

- műveletelem tervezés. 

Műveleti sorrendtervezésen azt a folyamatot értjük, amelynek során meghatározzuk a 

munkadarab elkészítéséhez szükséges megmunkálási módokat, gyártóberendezéseket, a 

tevékenység-sorozat szakaszolását, a műveleteket és sorrendjüket. 

A műveleti sorrendtervezés bemenő adatai a kész alkatrész és az előgyártmány geometriai 

és technológiai jellemzői, továbbá a termelés-programozás adatai. Az eredményadatok: a 

szükséges gyártóberendezések, az egyes gyártóberendezéseken végrehajtandó tevékenységek 

és sorrendjük, a munkadarabnak a műveletek közötti állapotai és a megmunkálások alatti helyzetei. 

9.3 Művelettervezés 

A forgácsolástechnológiában műveletnek nevezzük az alkatrész megmunkálási 

folyamatának azon szakaszát, amelyet egy szerszámgépen, egy befogásban hajtunk végre. A 

művelettervezés során az alábbi feladatokat kell végrehajtani: 

- műveletelemek megfogalmazása; 

- az alkatrész közbenső állapotainak meghatározása; 

- szerszámgép, szerszámválasztás és mérőeszköz kijelölése; 

- műveletelemek végrehajtási sorrendjének meghatározása; 

- szerszámelrendezés megtervezése; 

- műveletterv készítése; 

- forgácsolási adatok számítása; 

- a szerszámmozgások tervezése; 

- normaidők számítása; 

- gyártási dokumentáció szerkesztése; 

- illesztési feladatok elvégzése. 

Ez a felsorolás egyben a feladatok megoldásának logikai sorrendjét is tükrözi és érvényes 

mind a kézi, mind a számítógépes tervezésre. 

9.4 Műveletelem tervezése 

Műveletelemek tervezésén a szerszámmozgások tervezését és a forgácsolási adatok 

számítását értik. Ez utóbbinak kiemelkedő jelentősége van a gyártástechnológiai folyamatok 

optimálásában. 

 

 

 
. 
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10.  Bázis-felületek  

(Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

 

A bázis a munkadarabnak az az eleme, alapfelülete (felülete, vonala, pontja) amelytől kiindulva 

meghatározzuk a munkadarab más elemeinek helyzetét (10.1. ábra). 

Alkalmazási terület szerint megkülönböztetünk: 

- szerkesztési bázist, 

- gyártási bázist, 

- mérési-ellenőrzési bázist. 

Bázisfelületek osztályozása megmunkálási mód szerint: 

- nyersbázis, 

- nagyoltbázis, 

- simított és 

- finommegmunkált bázis.  

Bázisfelületek osztályozása mértani alak szerint: 

- síkfelületek, 

- hengeres felületek, 

- ill. ezek kombinációi. 

 
Szerkesztési bázis: 

A szerkesztési bázis az alkatrész azon eleme, amelytől kiindulva meghatározzuk a többi 
elem helyzetét. Abban az esetben, ha a gyártási bázis egybeesik a szerkesztési bázissal, 
főbázisnak nevezzük. 

 

 

 

 

10.1. ábra: A bázisok fajtái és osztályozása 
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10.2. ábra: Jellegzetes megmunkálási alap bázis felületei 

A bázisfelületek közül egyidejűen több felhasználását is tervezhetjük (10.3. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. ábra: Példák összetett bázis felület típusokra 

 

Azokban az esetekben, ahol a darab nem rendelkezik a későbbiekben felhasználható felületei 

közül olyanokkal, amelyek a bázis feladatát betölthetnék, akkor segédbázis felületeket kell 

kialakítani (10.4. ábra). Természetesen ezek növelik a költségeket, mert egyébként nem 

kellene ilyen felületeket megmunkálni. 

 

10.3 ábra: Példák a bázisfelület típusokra 
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10.4. ábra: Példák segédbázisok alkalmazására 

 

  

10.1  A gépi idők számítása forgácsolás esetén 

 

A gyártási idő 

A gyártási idő a technológiai tervezés egyik sarokköve. A gyártási idő ismerete, képezi azt a 

legkisebb tervezési egységet, amelynek pontosságától függ a gyártási idők alapján kidolgozott 

összes gyártástervezési tevékenység, pl.: a kapacitás-, a munkaerő szükséglet, a gép- és 

műhelyrendezési stb. tervek helyessége. 

A gyártási idő a teljesítménybér alapja is. Az időnormák felépítését a 10.10. ábra mutatja be. 

Gépi főidő számítása különböző forgácsoló megmunkálásokra 

A forgácsoláskor főidőnek azt az időt nevezzük, amely alatt a méretek változtatása, az alak, 

vagy felület kimunkálása végbemegy. 

A gépi idő meghatározását visszavezethetjük a fizikában tanult egyenletes mozgás idejének 

meghatározási módjához, ahol: 

 

 

Az L a szerszám útja, vf pedig az előtolás sebessége, amelyet az egyes megmunkálásoknál 

különböző módon határozzuk meg:  

Az esztergálás gépi főideje 

 

A gépi főidő kiszámításához a leggazdaságosabb forgácsolási feltételeket kell alapul venni. 

Ezek felismerése érdekében nemcsak a megmunkálandó darabra kell figyelemmel lenni, 

hanem gondosan kell megválasztani az esztergákat és a szerszámokat is. A szerszám anyaga 
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és a szerszám alakja jelentősen meghatározza a szerszám éltartamát, ez pedig jelentős 

tényezője a gyártási időnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. ábra: Az időnormák felépítése 
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10.6. ábra: A forgácsoló-sebesség az egy perc alatt megtett forgácsolási út függvényében (Forrás: Bartsch [7]) 
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10.9. ábra: Segédábra a gyalulás és a vésés gépi főide-

jének számításához 

 

 
 

10.7. ábra: Segédábra a fúrás gépi Hozzáfutás Túlfutás 

 

 
10.8. ábra: Forgácsoló út és forgácsolási idő gyalulás esetén (Forrás: Bartsch [7]) 
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10.11. ábra: Segédábra a marás gépi 

főidőinek meghatározásához 

 
10.10 ábra: Segédábra a köszörülés gépi főidőinek meghatározásához 
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11.  Alkatrészek, járműelemek geometriai 
pontossága (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

11.1  A munkadarab hibái 

A megmunkálás során a személyes hibák, a szerszám és egyéb eszközök (gép, készülék stb.) 

hibái, kopása, rugalmas alakváltozása stb. miatt nem tudunk geometriailag ideális felületeket, 

testeket előállítani. A megmunkált felületek méretei és alakja eltérő, sőt több egymásután ké-

szült alkatrészek is különbözőek. A működés szempontjából fontos, hogy minél kisebb legyen 

az eltérés a valóságostól. A valóságos test eltérését az ideálistól hibának nevezzük.  

A megmunkálás során cél, hogy az alkatrészek minél kisebb hibával készüljenek. Ezért a mű-

ködés követelményei szempontjából csak az előírt, ill. megengedett hibával készült alkatré-

szek építhetők be a szerkezetekbe. Minden olyan munkadarab, amelynek hibája ettől na-

gyobb, az selejt. 

Az alkatrészek megmunkálásakor előforduló hibák: 

 méretek hibája, 

 alakhiba, 

 az alkatrész egyes elemeinek, felületeinek egymáshoz viszonyított eltérése, helyzethi-

ba, 

 a felületi érdesség hibája. 

A méret-, alak-, és a helyzethibák a munkadarab makrogeometriai eltérései, az érdesség pedig 

mikrogeometriai jellemző. 

11.1.1 Makrogeometriai hibák 

Mérethiba a munkadarabon megvalósított méret hibája. A mérettűrés a méretre előírt még 

megengedett eltérés. A méretpontosságot a mérethiba határozza meg.  

Az alakhiba a munkadarabon megvalósított alak hibája. Az alaktűrés az alaknak a megenge-

dett eltérése.  

Az alkatrészeken előforduló idomoknak a szabályos mértani alaktól való eltérését előidézhe-

tik: 

 a szerszám kopása, 

 a szerszámgép beállítási hibája 

 a szerszámgép-munkadarab-szerszám rugalmas rendszerének alakváltozásai, 

 a befogáskor fellépő szorítóerő hatására fellépő alakváltozások stb. 

A szabályos alakok leggyakrabban hengeres és síkfelületeknél fordulnak elő. Egyéb alakos 

felületekre különleges előírások vonatkozhatnak. 

Hengeres felületek eltérései a szabályos hengeres alaktól 

 A középvonalra merőleges metszet eltérése a körtől, ovalitás, a keresztmetszet legna-

gyobb és legkisebb átmérőjének különbsége 

 Szögletesség, a több ívből összetett körvonal. Mértéke a körülírt és a beírt kör különb-

sége. Gyakran előforduló szöglegesség a pszeudokör. Jellemzője, hogy az egymással 

szemben lévő pontok távolsága azonos 
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 Bütykösség szabálytalan eltérés a köralaktól, amely a tengelyre merőleges metszetben 

dudorodásként vagy horpadásként mutatkozik meg. 

 Az alkotók egyenességének eltérése lehet: hordóalak, nyeregalak vagy görbetengelyű-

ség. 

 Az alkotók párhuzamosság eltérése a kúposság. 

Síkok egyenességének eltérése 

 A sík egyenességtől való eltérése a vizsgált sík és az adott irányú, rá merőleges sík 

metszésvonalának eltérése az egyenestől. 

 A síktól való eltérés egyértelmű az egyenességtől való eltéréssel. 

 

A helyzethiba a munkadarab egyes elemeinek kölcsönös elhelyezkedésének valóságos eltéré-

se. A helyzettűrés a felületek egymáshoz viszonyított megengedett legnagyobb eltérése. Az 

alkatrészeken általában a hengeres testek és a síkfelületek hibáit vizsgáljuk. 

A hengeres felületek viszonylagos helyzetének hibái 

 Az egytengelyűségtől való legnagyobb eltérés az excentricitás vagy a sugárirányú elté-

rés. 

 A homlokfelület ütése, mint a középvonalra merőleges sík és a homlokfelület között, a 

középvonallal párhuzamosan mért távolságok legnagyobb különbsége. 

 A középvonalak párhuzamosságának eltérése a vizsgált középvonal két pontja és a bá-

zis sík, vagy két középvonal és középpontja között mért távolságok különbsége. 

Síkfelületek viszonylagos helyzetének hibái 

 A sík párhuzamosságának eltérése egyértelmű a felületén levő pontok adott bázisfelü-

letétől mért távolságának különbségével. 

 A síkok szimmetrikusságának eltérése hasonló a hengeres felületek egytengelyűségé-

hez. 

 A síkfelületekkel bezárt szögek eltérése hasonló az egymást metsző középvonalak vi-

szonylagos helyzetének eltéréséhez. 

11.1.2 Mikrogeometriai hibák 

Az érdesség a felület mikrogeometriája. Az érdesség, valamint a fém felületi rétegének fiziko-

mechanikai és vegyi tulajdonságai határozzák meg az alkatrész felületének minőségét, így az 

alkatrészek súrlódó felületeinek élettartamát, kopásállóságát, korrózióállóságát, ismételt 

igénybevételnek kitett alkatrészek kifáradási határát. Az érdességnek hatása lehet a szilárd 

illeszkedések minőségére is. 

11.2  Megmunkálási hibák  

A megmunkálás során akkor is keletkeznek hibák, amikor a munkadarab és a szerszámél vi-

szonylagos helyzetét hibátlanul állítottuk be. A megmunkálási hibák mindig a forgácsoló ala-

kítás hibáiból adódnak. Ezek lehetnek makro- és mikrohibák, valamint mérési hibák. 
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11.2.1 Makrohibák 

A forgácsolás makrohibái lehetnek rendszeresek és esetenkéntiek (véletlenszerűek). A rend-

szeres hibák függetlenek a terheléstől, nagyságuk és előjelük állandó. Az esetenkénti hibák 

nagysága és előjelük változó és szóródásuk követi a valószínűségi törvényt. 

Munkadarab – szerszám – gép – készülék rugalmas rendszeréből származó, terhelésfüg-

gő hiba 

A forgácsolás rendszeres hibáit a szerszámgép- készülék-szerszám alkotta rendszer statikus 

(terheletlen) hibái okozzák. Ezek a hibák a rendszer elemeinek gyártási pontatlanságai és ezen 

pontatlanságok kopás által megnövelt értékei, továbbá szerelési- és alapozási hibák. 

A szerszámhibák azok kialakításától függenek. Az egyélű szerszámok pontossága nincs köz-

vetlen hatással a munkadarab pontosságára. A többi alakos szerszámok hibái rámásolódnak a 

munkadarabra. A forgószerszámok ütése függetlenül a főorsó ütésétől okoz hibát. 

A készülékelemek geometriai hibái, valamint a készülék szerelési hibái hatással vannak a 

munkadarab vagy szerszám befogásának és viszonylagos helyzetének pontosságára. 

A forgácsoló megmunkálás esetenkénti hibáinak okozói többnyire a terheléstől függenek. 

Ilyenek pl. szerszámgép- készülék-szerszám- munkadarab rugalmas alakváltozásai, a szer-

szám kopása és a belső feszültségek. A hibaokok ez része (pl. mérési hiba) függetlenek a ter-

heléstől. 

11.2.1.1 Szerszámkopásból származó hiba 

A szerszám hátfelületének kopása a munkadarab mértének változását okozza. A szerszám hom-

lokfelületének kopása nincs hatással a munkadarab hibáira, csak a szerszám élettartamára.  

11.2.1.2 Hő okozta hiba (pillanatnyi és maradó hőhatás)  

A hő hatására a MKGS rendszer elemei tágulnak, ami a szerszám és a munkadarab viszonyla-

gos helyzetének változását okozza, ez pedig hatással van a munkadarab pontosságára. A 

hőtágulás okozói: forgácsoláskor keletkező hő, szerszámgépelemek súrlódásakor keletkező 

hő, és külső sugárzás. 

11.2.2 Mikrohibák 

A forgácsoló alakítás mikrohibái a megmunkált felület érdességében mutatkozik meg. A 

mikrohibák véletlenhiba jellegűek és mindig függenek a terheléstől. Az érdességet a 

szerszámél kialakítása, a mozgásának nyomai, a szerszám és munkadarab rezgései határozzák 

meg. Az érdesség kialakulásához hozzájárul még a munkadarab felületi rétegének rugalmas 

alakváltozása vagy rideg töredezése, a szerszám hátlapja és a megmunkált felület közötti súr-

lódás. 

Az elméleti érdességi profilgörbét a szerszám élgeometria, határozza meg, esztergáláskor a 

szerszám csúcsának lekerekítse, maráskor a maróátmérő, a maró fogszáma. Az érdességre 

hatással vannak még a forgácsolás mozgási jellemzői, mint pl.: esztergáláskor az előtolás, 

maráskor a fogankénti előtolás.  

A szerszámél és munkadarab rugalmas és maradó alakváltozásának hatása a munkadarab 

anyagának függvénye. A szívós fémek forgácsolásakor a felületi réteg szövetszerkezete és 
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fizikai tulajdonságai megváltoznak. A leváló forgácsrészecskéket a szerszámél magával ra-

gadja, kiszakítja vagy ezek elkenődnek a felületen és így az elméleti profilt torzítják. Rideg 

fémek forgácsolásakor a forgácsrészek rideg letöredezésének nyomai torzítják az elméleti 

profilt. 

A munkadarabbal való súrlódás miatt a szerszám hátlapja kopik, az él eltompul és emiatt a 

felület, roncsolódik. A felület érdességét az is rontja, hogy szerszáélrátét képződik, amelyet a 

szerszám a felületről leszakít vagy az élsisak a felületre heged. 

A forgácsolást kísérő rezgések szintén torzítják a felületi érdesség profilját. Ha a rezgésnek 

viszonylag kis frekvenciája és nagy amplitúdója van, akkor a felület hullámos lesz. Ha pedig a 

frekvenciájuk nagy és amplitúdójuk kicsi, akkor az általuk okozott mikroegyenetlenségek 

szuperponálódnak a szerszám forgácsolóélének nyomára. 
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12.  A járműfenntartás, -javítás alapfogal-
mai, rendszerei és stratégiái  

             (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

12.1  A fenntartás feladata, tevékenységei 

 

A fenntartás magába foglalja mindazokat a műszaki és szervezési tevékenységeket, amelyek  

a  gépek   és  járművek  előírt megbízhatóságú üzemeltetését lehetővé teszik.  A fenntartás 

keretében végzett karbantartási és javítási munkákkal elkerülik a váratlan meghibásodásokat, 

és ennek eredményeként csökken az üzemből kieső idő. A fenntartás költségeit az adott géptí-

pus jellegzetességei és üzembe helyezésük körülményei határozzák meg. 

A gépbeszerzés feladatai között kiemelt szerepe van a gazdaságos üzemeltetés és a fenntartás 

szempontjából a legmegfelelőbb géptípus kiválasztásának. Különös figyelmet kell fordítani 

arra, hogy a konstrukció milyen mértékben elégíti ki a karbantarthatóságot és a javíthatóságot 

valamint az élettartam költségekre. 

Az üzembe helyezés szakszerűsége (a gépkönyv előírásainak betartása) döntő lehet a gép 

megbízható üzemeltetésére és az elhasználódás mértékére, ami végül is a fenntartási munkák-

ra van hatással.  

A karbantartás feladata a fizikai elhasználódási folyamat késleltetése, a megbízható működés 

szinten tartása. Ez rendszerint az üzemeltetéshez kapcsolódó, a gazdaságos üzemeltetés feltét-

eleit megteremtő kezelés, gondozás (tisztántartás, kenés), felügyelet, vizsgálat, a szükséges 

beállítások, kisebb javítások összessége. Jellemzője, hogy a műveleteket, a kisebb javításokat 

kivéve általában szétszerelés nélkül végzik. 

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. 

12.2  Karbantartási rendszerek 

A gépek, járművek karbantartása, javítása során több rendszer alakult ki. 

A szabványos karbantartási rendszer esetén a gép, berendezés egyes alkatrészeinek élettar-

tamára normatívák készülnek, pl. az üzemeltetési óra, futáskilométer függvényében. Elsősor-

ban olyan gépekhez alkalmazzák, amelyek meghibásodása nagymértékű anyagi kárral, esetleg 

életveszéllyel jár pl. repülőgépek, kazánok, nyomástartó-berendezések. 

Az egyszerű karbantartási rendszer (meghibásodásig való üzemeltetés, hibajavítás, 

breakdown) esetén a szükségszerinti javítást a meghibásodás bekövetkezése után végzik el. 

Az időszakos (ciklusos) karbantartási rendszer, mint tervszerű megelőző karbantartás, előírt 

időközökben végzett javítás, felújítás. A gépeket, berendezéseket meghatározott időközön-

ként, tervszerűen vizsgálják és javítják. A ciklusrendet hibaelemzéssel egyes meghatározott 

alkatrészek élettartama szerint alakítják ki. A fenntartási rend lehet időtől, vagy teljesítmény-

től függő. 
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Az állapottól függő karbantartási rendszer esetén a gépen, berendezésen időszakosan vagy 

folyamatosan műszeres műszaki állapotvizsgálatot végeznek ). Az így kapott információkat 

használják fel a javítási munkákhoz. Az időszakos állapotvizsgálatkor a felülvizsgálatok idő-

pontjait, időközeit a gépek elhasználódási sajátosságainak figyelembevételével előre megálla-

pítják és az éves vizsgálati tervben rögzítik Folyamatos állapotvizsgálatkor a működési és 

állapotellenőrzést beépített érzékelők és műszerek folyamatosan, illetve mintavételesen vég-

zik. Ezt a rendszert állapot-felügyeletnek is nevezik. A beépített készülékek jellegének megfe-

lelően jelző és figyelőrendszereket (monitor rendszer) különböztetnek meg. 

12.2.1 Karbantartási stratégia: 

Karbantartási stratégia: hosszabb távú elgondolás, hogy a karbantartás tárgyát képező eszkö-

zök funkcióképességét milyen karbantartási rendszerek, módszerek alkalmazásával fogják 

megoldani. 

Az utóbbi években kiéleződött piaci verseny és a fogyasztók egyre nagyobb igényei szüksé-

gessé teszik, hogy a cégek az előállított termékekben és a szolgáltatásokban is egyre inkább 

alkalmazkodjanak a teljes minőség filozófiájához. Ez az igény eredményezte a teljes irányítás 

(Total Quality Management, TQM) rendszerének kialakulását. 

A karbantartás területére kidolgozott új filozófia a TPM (Total Productiv Maintenance). A 

TPM alapelve az, hogy a karbantartást nem rendeli a termelés alá, hanem mindkettőt egyenlő 

partnerként kezeli. Eszerint a karbantartás is része a termelésnek, amelyben a vállalat minden 

dolgozója részt vesz. A TPM a karbantartókat éppúgy értékteremtőnek tekinti, mint a terme-

lőket. 

A megbízhatóság alapú karbantartás a gépek szerepe, egyes elemeinek meghibásodási való-

színűsége és annak következményei, valamint kockázatainak figyelembe vételével alkalmazza 

az egyes berendezésekre a legmegfelelőbb stratégiát. Azokra a gépegységekre kell az RCM-t 

kiterjeszteni, amelyek meghibásodása a legsúlyosabb következményekkel jár. E célra hasz-

nálható eszköz a hibavalószínűség/következmény mátrix. A hibák valószínűsége a hibák kö-

zötti átlagos idő (mean time betwen failure, MTBF) alapján becsülhető, míg a következmé-

nyek a kiesett nyereséggel, a biztonsági és környezeti veszélyekkel jellemezhetők. 

A kockázat alapú karbantartás (CBM=Criticality-based Maintenance) alkalmas a vállalati 

gépállomány karbantartási prioritásának maghatározására. Az optimálás kritériuma gyakran a 

karbantartási költségek minimálása, oly módon, hogy egy adott kockázatot vállal az üzemelte-

tő. Tudatos kockázat vállalás arra, hogy mérlegeljük a kockázat nagyságát a megbízhatóság 

növelésére befektetett karbantartási költségek függvényében 
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13.  Jellegzetes meghibásodások és javítási 
technológiák (Dr. Takács J., Dr. Pál Z.) 

Szerkezetek károsodása 

Az elhasználódás olyan természetes folyamat, amelynek során a szerkezetek üzemelési jel-

lemzői az eltelt idő és/vagy a használat mértékével többé-kevésbé arányosan változnak. A 

folyamat során ezek műszaki jellemzői az előírásoktól eltérően fokozatosan változnak az idő 

előrehaladásával. Ezek eleinte működési zavarokat, majd meghibásodásokat okozhatnak. 

A különféle szerkezeteket üzemeltetésük során olyan hatások érik, amelyek használati értékü-

ket csökkenti, használhatóságuk elvesztését eredményezik. 

A károsodási elmélet, a különféle irodalmak az elemzési céloktól függően különböző módon 

csoportosítják a meghibásodásokat. 

A gépek, ill. szerelt egységeik meghibásodása alatt az üzemi jellemzők változását vagy 

valamelyik alkatrész hibájából származó működési zavart értünk. 

Az üzemi alkalmasság részleges elvesztését jelenti az alapvető üzemi jellemzőknek, az 

előirt értéktől való eltérése, a beállított értékek elállítódása, a rozsdásodás stb. Ezekben az 

esetekben nem törvényszerű az azonnali beavatkozás, a hiba elhárítása. 

Működésképtelenséget, az üzemi alkalmasság teljes elvesztését a főbb szerkezeti részek, alkat-

részek törése, villamos zárlat, a hidraulikus rendszerek nagymérvű tömítési hibái stb. okozhatják. 

A további működés csak a hiba elhárítása, javítás után lehetséges 

Az alkatrész, szerkezeti egység hibája a megjelenési forma szerinti csoportosításban fog-

lalható össze. 

A gépalkatrészek meghibásodásának leggyakoribb megjelenési formája az egymáson el-

csúszó, legördülő felületek méretváltozása, rovátkák megjelenése, berágódás, bemaródás, 

benyomódás, kipattogzás és a korrózió. Az elhasználódás legtöbbször nem egyenletes, hanem 

a méretváltozással gyakran alakhiba (ovalitás, szögletesség, kúposság stb.) is előfordul. A 

kopás és a korrózió velejárója a felületi érdesség megváltozása is.  

A kopás az egymással érintkező, relatív mozgást végző szerkezeti elemek felületein bekö-

vetkező elváltozás, ami általában anyagleválással jár együtt. 

A repedés, törés a kifáradás vagy a túlterhelés következtében jelenik meg. A felületi réteg 

tulajdonsága, az anyagösszetétel vagy szövetszerkezet változása többek között a megengedet-

től nagyobb hőigénybevételre vezethető vissza. 

Alkatrészek javítása és felújítása 

A járművek alkatrészei az üzemeltetés során különböző mértekben használódnak el. A ja-

vítási, felújítási technológia kiválasztásakor figyelembe kell venni az elhasználódás mértékét, 

az új alkatrész jellemzőit, működésbeli szerepét. A javított, felújított alkatrész élettartama 

lehetőleg közelítse meg az új alkatrész élettartamát, Egyes javítási, felújítási technológiákkal 

az új alkatrészhez képest hosszabb élettartam is biztosítható. 

Kisebb felületi hibákat, alakhibákat un. anyagleválasztással állítják helyre. Az alkatrész alak-

helyességét, felületi minőségét a rajz szerinti pontosságnak megfelelő forgácsoló megmunká-

lással állíthatják helyre. Befejező megmunkálásként felületszilárdítási eljárás (görgőzés, gyé-

mántvasalás) is lehetséges. Ilyenkor azonban az alkatrész eredeti (névleges) mérete megválto-

zik, a vele együttműködő, eredeti méretű új alkatrésszel természetesen nem párosítható, ha-

nem ún. túlméretes alkatrészt kell beépíteni. Párosításkor az illesztés lehet: egyedi vagy mé-

retlépcső szerinti illesztés. 



13. JELLEGZETES MEGHIBÁSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK                          191 

 

Takács János, Pál Zoltán, BME  www.tankonyvtar.hu 

Az elkopott, deformálódott hengeres felületeket eredeti alakra és méretre saját anyagának 

képlékeny alakváltoztatásával – zömítéssel, mángorlással, görgőzéssel, húzással – is felújít-

hatjuk. 

Az anyaghozzáadással való javításkor az alkatrészt visszaállítják eredetei méretére. Az alkat-

rész felületéről lekopott vagy leforgácsolt anyagot valamilyen technológiai eljárással pótolják. 

Ezután az alkatrészt eredeti méretére munkálják meg. Természetesen biztosítani kell az erede-

ti tűrést és eredeti felületi minőséget is. A legalapvetőbb követelmény, hogy élettartama érje 

el, de legalábbis közelítse meg az új alkatrész élettartamát. Ehhez gyakran a felületi réteg tu-

lajdonságát meghatározó, helyreállító felületötvöző, felületkeményítő illetve hőkezelési tech-

nológiákat is elő kell írni. 

Kopott furat vagy tengelycsap perselyezéssel illetve hüvelyezéssel újítható fel eredeti méreté-

re. 

Méretnövelő eljárások egyik megoldása a termikus szórás. Hő hatására a megolvadt anyagok 

szemcséi sűrített levegő illetve láng hatására a kiválasztott felületre hegednek és ott réteget 

alkotnak. 

A felületre felvitt különböző rétegek anyagai lehetnek: 

 fémek, fémötvözetek; 

 kerámiák, karbidok, cermetek;  

 különféle polimerek. 

 A felszórandó anyag lehet huzal vagy por.  

A szórandó anyag felhevítése, olvasztása és a tárgyfelületre megfelelő sebességgel felhordása 

számos módszerrel kidolgozott: 

 gázlánggal, 

 villamos ívvel, 

 plazmaívvel, 

 indukciós olvasztással, 

 nagysebességű szórási eljárással, 

 robbantásos szórással. 

 

Termikus szórás során adhéziós kötésű bevonat keletkezik. A felvitt réteg néhány tized mm, 

általában nem több mint 0,5 mm. 

Alkatrészek korrózió elleni védelmére és kopott felületek javítására galván bevonatokat is 

használnak. Galvanizáláskor, ha az elektroliton egyenáramot vezetünk át, az elektrolit pozitív 

ionjai a katódhoz, a negatív töltésűek az anódhoz vándorolnak. Az elektrolit fémsók vizes 

oldata. Alkatrészek javításához a krómozást és a vasazást használják. 

A krómozás erős korróziónak illetve nagymértékű kopásnak kitett alkatrészek javításához 

használható eljárás. Leginkább acél ill. szürkeöntvényekhez használják, de alkalmazhatók réz- 

ill. alumíniumötvözetekhez is. Kopott gépalkatrészekre általában kemény és szívós krómréte-

get visznek fel. A bevonat keménységét, kopásállóságát az elektrolízis feltételei (elektrolit 

összetétel, elektrolit hőmérséklet, áramsűrűség) határozzák meg. A krómréteg kedvező tulaj-

donságai: nagy keménység (500...1000 HV), kopásállóság, korrózióállósság,  hőállósság. Két-

féle elektrolit összetétel terjedt el: Krómsav-kénsav elektrolit és Krómsav-stronciumszulfát- 

káliumszilikofluorit. 

Vasazást (galvanikus acélbevonás) főleg acélból és szürkevas öntvényből készült alkatrészek 

kopott felületeinek javítására, szilárdillesztésű felületeken alkalmazzák. 0,8 mm-nél nagyobb 

kopás esetén a felújítás vasazással gazdaságos. A réteg vastagsága az 5 mm-t is elérheti. 
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A felvitt réteg nagytisztaságú vas, amelybe minimális mennyiségű szén (C: 0,3…0,06 %) is 

beépül. Általában a felületre merőleges, hosszú dendrites kristályokból áll. Keménysége HB= 

200…240 daN/mm2. A vasbevonat adhéziósan tapad a felületre. Kötésszilárdsága: 200…700 

daN/mm
2
. Kopásálló felületekre csak élettartam-növelő eljárások után alkalmas. Ilyenek pl. 

betétedzés, szulfidállás, keménykrómozás. 

Az elektrolit összetétele: Vasklorid (FeCl2 350 g/l), nátriumklorid (NaCl 300 g/l), sósav 

(HCl 2 g/l). 10…50 g/l nikkelklorid adagolásával a szemcsefinomság és a mechanikai tulaj-

donság kedvezően befolyásolható. Az anód kis széntartalmú acél, vagy ötvözetlen szénacél, 

amelyik galvanizálás közben oldódik. 

A Selektron – eljárás elvében a hagyományos galvanizálásnak felel meg. Alapja az úgyneve-

zett "tampongalvanizálás". Vékony réteg felvitele során az alkatrészt katódként, a bevonandó 

felülettel egyező méretű, formájú felvivő fejet anódként kapcsolják. Ez utóbbit fémionokkal 

átitatott pamut vagy műanyag szövet borítja, koncentrációját mártogatással biztosítják. 

Nagymennyiségű fém felvitelekor az oldatot szivattyú szállítja az anódhoz, amelyen átfolyva 

jut a forgó felületre. A visszajutó oldat szűrés után ismét felhasználható. 

Gépalkatrészek kopott felületei műanyag bevonat felvitelével is felújíthatók. A kopott alkat-

részt 0,5...0,8 mm vastag műanyag réteggel vonják be és a kívánt méretűre, munkálják. Mű-

anyag rétegek képzéséhez általában a céltól függően hőre lágyuló műanyagokat használnak, 

mint pl.: cellulóz-acetil-butiratot, polietilén műanyagokat. A kopott gépalkatrészek felújításá-

hoz leggyakrabban poliamid származékokat használnak. A műanyag adhéziós kötéssel tapad a 

fémre. A műanyag réteget leggyakrabban: lángszórással, lebegtetett porba mártással (szintere-

zéssel), vagy elektrosztatikus szóró berendezéssel viszik fel a gépalkatrész felületére. 

 

Acél alkatrészek felrakó hegesztése: 

A felrakó hegesztést a javítóiparban általában kopott alkatrészek felújítására alkalmazzák. A 

hegesztő (hozag) anyag megválasztás szempontjait, a rétegfelvitel technológiáját az anyag-

technológia tantárgyak tartalmazzák. 

Anyagfolytonossági hibák helyreállítása (repedés, törés, korróziós kár) kötőhegesztéssel 

(acélalkatrészek, öntöttvas, alumínium, alumíniumötvözetek hegesztése), forrasztással, ra-

gasztással, elemrészek kivágásával, cseréjével (új részek betoldása, foltozás) lehetséges. 
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14.  Mérések a gyártás- és javítástechnoló-
giában (Dr. Szmejkál A.) 

14.1  Méréstechnikai alapismeretek 

 

A gyártás során végzett méréseket feloszthatjuk 

- anyagjellemzők – keménység, szakítószilárdság, ütőmunka, E-mudulus mérésekre, 

szövetszerkezet- és repedésvizsgálatokra 

- geometriai vizsgálatok, a munkadarab rajzon előírt méret-, alak-, helyzet-, felületi 

érdességi előírások mérése 

- funkcióvizsgálati mérések, a részegységek, késztermékek működőképességének 

vizsgálata teljesítmény, erő, nyomaték, fordulatszám, rezgés vagy zaj mérésével 

A mérések tárgya döntően a munkadarab, de lehet a szerszám és mérőeszköz is. 

 A mérés kiterjedhet minden darabra, de végezhető mintavételezéssel is. 

 A mérés jellege szerint lehet egyedi és tömeges, kézi vagy automatikus. 

 A mérési és gyártási folyamatok viszonyát tekintve megkülönböztetünk passzív és 

aktív mérést. A passzív mérést a gyártási folyamat végén végzik, és ennek eredménye már 

csak a következő darabra van befolyással. Az aktív mérés a folyamat alatt zajlik, és visszacsa-

toláson keresztül hat a munkadarab méretére. 

 A méréseket (pl. hossz) az árucsere, a kereskedelem tette először szükségessé, helyi 

természetes mértékegységeket (pl. az uralkodó láb, kar, hüvelyk, stb. mérete) alkalmazva. 

 Az időszámítás előtt (i.e. 7000-4000) folyó nagy építkezések, hajózási navigáció szük-

ségessé tette a méréseket, és a mérőeszközök kialakítását (fa, bronz). A döntő fejlődés az ipari 

forradalommal indult meg, néhány „mérföldkő‖: 

- 1790 – tolómérő nóniusszal 

- 1848 – mikrométer 

- 1896 – mérőhasáb 

- 1920 – profilprojektor 

- 1930 – pneumatikus mérések 

- 1941 – induktív érdességmérő (Talysurf) 

- 1954 – köralakhiba-mérő (Talyround) 

- 1970 – elektronikus mérőgépek 

-     ·       opto lézer rendszerek, számítógépek 

-     ·       képfeldolgozó rendszerek (CCD) 

-     ·       nano-méréstechnika 

Az 14.1. ábrán az elmúlt száz év fejlődése látható, az egyes mérőberendezések piaci részese-

désének változását szemléltetve [1]. 
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14.1. ábra: Mérőberendezések piaci részesedése az elmúlt 100 évben [1] 

14.2  Alapfogalmak 

Mérések 

A következőkben néhány fogalmat rögzítünk: 

 mértékegység – a méréshez egységül választott mennyiség 

mérőszám – az a szám, amely megmutatja, hogy a mérendő mennyiségben hányszor 

van meg a választott mértékegység 

mérés eredménye - mérőszám x mértékegység 

 

Mérési módszerek 

A méretek ellenőrzésének módja lehet: 

- közvetlen mérés 

- eltéréses  

- közvetett mérés, a mért értékből ismert összefüggés alapján számítással határozzák 

meg a mérés eredményét. 

Az egyszerre mért elemek száma szerint: 

- elemként (differenciált) 

- összetett (komplex): egyszerre több vagy összes méret mérése, idomszer, sablon 

A mért koordináták száma alapján is megkülönböztetjük a méréseket (1D, 2D, 3D). 

A mérési eljárás lehet 

- analóg; a mért érték folyamatosan képződik 

- digitális; a mért érték meghatározott lépésekben jön létre. 

 

Mértékegységek 

Hosszmértékegységek 

A természetes, szubjektíven változó mértékek (láb, arasz, hüvelyk, öl, stb.) helyett a métert 

használjuk. A méter meghatározásának történetét az 14.1. táblázatban láthatjuk. 

 Az USA-ban, Brit Államközösségben 

  1 hüvelyk (coll (’’), inch.) = 25,4 mm. 

  1 yard = 36 inch = 0,9144 m 

mértékegységek használatosak. 
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14.1. táblázat: A méter meghatározásának története 

 

IDŐ 1 MÉTER MEGHATÁROZÁSA  PONTOSSÁG MEGJEGYZÉS 

1799 

A Párizson áthaladó délkör 

1/40000000 része 

   hasáb 

4x25,3x1000 

1875  

20x20x1220 

bekarcolt jel a 

semleges vo-

nalban 

1927 
kadmium vörös-hullámhossz 

1553164,12 x λcdv   

1958 
kripton hullámhossz 

1650763,79 x λkr 
  

1983 
A fény vákuumban 1/2997945 sec 

idő alatt megtett útja  
időmeghatározás pontos-

sága  

 

Az 1875-ben kialakított platina (90%) -indium ősméter 14.14. sz. példányát a Mérésügyi Hi-

vatal őrzi. 

 

Szögmértékegységek 

 radián a kör sugarával egyenlő körívhez tartozó központi szög. 

 derékszög a kör kerületének negyedrészével egyenlő ívhez tartozó központi szög 

 fok  a derékszög kilencvened része, 1 fok° = 60’ szögperc, 1’ = 60 ’’ szög-

másodperc 

 újfok derékszög század része, a teljes kör = 400 újfok! 

 

Mérés 

A mérés során meghatározzuk a megmunkálással előállított 

- VALÓSÁGOS test 

IDEÁLIS -tól való eltérését, 

- HIBÁ -t, amelynek megengedett értéke a TŰRÉS. 

A hiba lehet méret-, alak- és helyzethiba. 

 A mérés eredményére ható tényezőket a 14.2. ábrán foglaltuk össze. 
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14.2. ábra: A mérés eredményére ható tényezők 

 

Mérési hibák 

A mérési hibákat jellegük szerint csoportosíthatjuk: 

- rendszeres hibák, amelyek nagysága, előjele ismert, a mérés során állandóan jelen 

vannak, okuk meghatározható, helyesbíthetők. 

- véletlen hibák, amelyek előfordulása esetleges, nagyságuk, előjelük ismeretlen, 

keletkezésük okai bizonytalanok, nem korrigálhatók, csak statisztikailag behatá-

rolhatók 

- durva hibák, amelyek durva környezeti hatásból, személyi tévedésből (pl. nagy-

ságrend) adódnak 

 

14.3  Rendszeres hibák 

Műszerhibák: 

- konstrukciós hiba – az Abbé-féle elv be nem tartása. 

E. ABBE (1893) – komparátor elv: „a mérendő méret és az összehasonlításul szol-

gáló mérték egy vonalban helyezkedjen el.‖ 

Mikrométer esetén a mérendő méret és a mérték – a mikrométer menetes orsója – 

egy vonalba esik az Abbe-féle elvnek megfelelően. 

Tolómérő esetén (14.3. ábra) az elv nem teljesül, az ebből adódó hiba 

 , 

a hiba rendűségét megkapjuk, ha a tgφ-t sorba fejtjük, a hiba rendszáma a legkisebb 

hatványú tag: 

 , 

látható …, így a hiba elsőrendű.  
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14.3. ábra: A tolómérő elsőrendű rendszeres hibája 

 

- mértékek hibái – skála osztáshibája, mérőelemek, pl. mikrométerorsó emelke-

dési hibája 

- leolvasási (parallaxis) hiba (14.4. ábra) akkor adódik, ha a skálaosztás és a le-

olvasó jel nincs egy síkban, 

 ,  , 

  a hiba elsőrendű. 

A hiba csökkenthető az „a‖ méret csökkentésével. 

 
14.4. ábra: Parallaxis hiba 

 

Ha a mérési irányra nem merőleges a mérőfelület, akkor a hiba az 14.5. ábra szerint: 

 

 
14.5. ábra: Mérési hiba a mérési irányra nem merőleges mérőfelület esetén  

 

 

A mérőfelületek egymáshoz viszonyított helyzetében a hiba hasonló módon meghatározató. 

 

 

 
, mivel 

 

, a hiba 

 

, tehát másodrendű. 
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Mérőerő befolyása 

 A biztos érintkezés miatt a műszer tapintóját bizonyos erővel – mérőerő – a munkada-

rabhoz kell szorítani: 

  . 

Gömbvégű tapintó és sík munkadarab esetén (14.6. ábra) a belapulás mértéke 

  , ahol F – mérőerő 

       d – gömbátmérő 

Hengeres felület és sík tapintó esetén 

  , ahol l – érintkezési hossz 

       d – hengerátmérő 

 
14.6. ábra: Benyomódás a mérőerő hatására 

 

Irányváltási hiba 

Az irányváltási eltérés oka, hogy a súrlódás egyszer a mérőerővel egyirányban, máskor azzal 

ellenkező irányba hat. Két irányból végzett mérés esetén a mérőerők a súrlódási erő kétszere-

sével különböznek, ezért kell törekedni az egy irányból való mérésre. 

 

Környezeti hatások 

- por 

- levegőnedvesség 

- rezgések 

- hőingadozás. 

A felsorolt okokból adódó hibák közül a hőmérsékletváltozás hatása számítható és korrigálha-

tó (14.7. ábra). 

 
14.7. ábra: A hőtágulásból adódó hiba 

 

 a munkadarab tágul, ennyivel nagyobbat mérünk 

- a műszer kitágul, ennyivel kisebbet mérünk: 

  

l20 – munkadarab mérete 20°C-on 

Δlmdb – munkadarab hőtágulása 

lleol – leolvasott méret 

Δműszer – műszer hőtágulása 
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. 

A hiba, amelyet a hőmérsékletváltozás okozott: 

   

   

   

   

 

Rendszeres hibák összegzése 

A rendszeres hibákat algebrailag összegezzük: 

  . 

Közvetett mérés esetén 

  , 

az x értékeket mérjük, és ezekből adott matematikai összefüggés alapján számítjuk ki a kere-

sett y értéket. 

 A 14.8. ábrából látható, hogy ha a Δx hiba kicsi, a görbe szakasz egyenessel közelíthe-

tő, melynek iránytangense 

  , a Δy rendszeres hiba felírható 

  , 

általánosságban a rendszeres hiba összegződése szerint: 

  . 

 
14.8. ábra: Iránytangens 

 

A 14.9. ábrán látható példán az ék φ szögét kell meghatározni sinusvonalzó segítségével. Az 

ék hajlásszögére felírható összefüggés: 

  , ezt parciálisan deriválva 

  , ahol Δl – sinusvonalzó rendszeres hibája 

      Δh – mérőhasábok rendszeres hibája. 

Az ék szögének rendszeres hibája: 

  . 
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14.9. ábra: Sinusvonalzó 

 

14.4  Véletlen hibák 

Megfelelő érzékenységű műszerrel azonos mérési eljárással, azonos környezeti viszonyok 

között azonos személy által végzett mérések eredménye különböző, a mért értékek szórnak, 

de valamely érték körül csoportosulnak, az ettől való eltérések az esetleges vagy véletlen hi-

bák. 

 A véletlen hibák nagysága, előjele változó és nem szüntethetők meg, számbavételük 

csak a valószínűség-számítás segítségével lehetséges. 

 A véletlen hibák csökkentésére, az előírt méret lehető minél jobb megközelítésére so-

rozatméréseket kell végezni. 

 Az n számú mérés legvalószínűbb értéke a mért értékek számtani közepe, a mért érté-

kek átlaga ( ). 

  . 

 Az átlagérték annál jobban közelíti a valódi értéket (γ), minél nagyobb a mérések száma. 

  . 

Az átlagérték ismeretében az egyes mérések hibája (δ1; δ2;… δn): 

  , … . 

A δ előjele pozitív és negatív is lehet, elegendően nagy számú mérés esetén a mérési sorozat 

hibáinak összege nulla: 

  . 

 A véletlen szóródás olyan, hogy a mért értékek zöme valamely közepes érték köré 

csoportosul (14.10. ábra), ettől jobbra-balra szimmetrikusan helyezkedik el, és megfelelően 

jól közelíthető a Gauss-féle normális eloszlás görbéjével. 
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14.10. ábra: A véletlen hibák eloszlása 

 

 A sűrűségfüggvény (14.11. ábra): 

 
14.11. ábra: A normális eloszlás sűrűségfüggvénye 

 

A normál eloszlás terjedelme végtelen, a műszaki gyakorlatban véges határok között, ±3ζ 

maximális terjedelemben használjuk, az e tartományba eső méretek valószínűsége 0,9973%,  

±2ζ esetén 95,4%,  ±ζ esetén 68%. A görbe inflexiós pontjához tartozik, 1ζ érték. 

 A ζ értékének és az igen nagyszámú n mérésből meghatározott  középérték ismereté-

ben meghatározható az a tartomány, amelyen belül a lehetséges mért értékek várhatók. A ζ 

egy olyan érték, mellyel jellemezhető egy mérőműszer, mérési eljárás, szerszámgép, techno-

lógia pontatlansága. 

 A ζ-t csak igen nagyszámú (~ végtelen) mérés esetén használhatjuk. A gyakorlatban a 

pontatlanságot véges számú mérésből határozzuk meg, és S szabványeltérésnek nevezzük: 

. 

 Korlátozott számú mérés esetén a középérték sem tökéletesen pontos. Az  középér-

tékre olyan megbízhatósági tartományt adunk meg, amelyen belül helyezkedik el a valós ér-

ték. A megbízhatósági tartomány függ a választott P statisztikai biztonságtól, az S szabvány-

eltéréstől és a mérések számától: 

  felső határ: , 

  alsó határ: . 

, 

 

. 
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A t értéket táblázatból vesszük, a mérések számának és a statisztikai biztonság függvényében. 

 Közvetett mérés esetén ,  az x1, x2,… mért értékek δx1, δx2,… véletlen 

hibákat is tartalmaznak. A hibák legnagyobb értékének összegzése túl nagy összhibát ered-

ményezne, nem valószínű, hogy valamennyi előjele azonos és a lehető legnagyobb értékű. A 

váltakozó előjel miatt a hiba kiegyenlítődik, ezért a véletlen hibákat 

 

alapján összegezzük, ez a véletlen hibák négyzetes továbbterjedési törvénye. 

14.5  Alkalmazott mérőeszközök, eljárások 

Adott mérési feladatra alkalmas mérőeszköz kiválasztásához ismernünk kell a mérendő méret 

nagyságát és tűrését. A mérés legnagyobb hibája legyen kisebb, mint a tűrés tizede (ötöde). 

 A mérőeszközök feladatuk szerint 
- hosszmérő 
- szögmérő 
- érdesség-mérő berendezések lehetnek. 

Működésüket tekintve 
- mechanikus 
- optikai 
- pneumatikus 
- villamos 
- lézeres berendezések lehetnek. 

Hosszmérő eszközök 
- az állandó értékű hosszmérő eszközök a mérték egységét, vagy annak többszörösét tes-

tesítik meg, pl. mérőhasábok, idomszerek. 
- a változtatható hosszmérő eszközök adott mérési tartományon belül a mértékegység 

egész vagy törtszámú többszörösének mérését teszik lehetővé, a mért értéket skála se-
gítségével olvassák le, pl. tolómérők, mikrométerek, mérőórák. 

14.6  Mérőhasábok, mércék 

Mérőhasábok (mértékhasábok) 

A mérőhasábok egy méretet megtestesítő, hasáb alakú testek (9 x 30 x méret, 9 x 35 x méret). 

A mérőhasábokat C. E. Johannson fejlesztette ki 1896-ban. A mérőhasábok alapmértékként 

hitelesítésre, ellenőrzésre, beállításra, különbségmérésre használhatók. 

 A különböző méretű hasábokból különböző darabszámú készleteket alakítottak ki. A 

készletből (14.12. ábra) a megfelelő méretű hasábok összeállításával – a minimális darab-

számra törekedve – lehet kialakítani a kívánt méretet. A hasábok között az összetartást a mo-

lekuláris erők, és 0,02 m vékony kenőanyagréteg biztosítja. 

 
14.12. ábra: Méretképzés mérőhasábokkal 
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 A hasábok anyaga 
- kopásálló 

- tükrösíthető (Ra = 0,025 m) 
- mérettartó 
- egyenletes hőtágulású kell hogy legyen. 

Az első mérőhasábok edzett (64-65 HRC) acélból (1,4% C; 1,6% Cr) készültek, hőtágulásuk 

, a megengedett méretváltozás a legpontosabb, „0‖ jelű osz-

tálynál ±1,5 m/év. 

 A hasábok különböző pontossági osztályba (0, I, - IV) sorolhatók az E méret (14.13. 

ábra) megengedett eltérése alapján. A legnagyobb pontosságú hasábokat mérőszobában, la-

borban hitelesítéshez, a legkisebb pontosságúakat műhelyben beállításoknál használják. 

 
14.13. ábra: Mérőhasábok méreteltérése 

 

Gyártanak mérőhasábokat keményfémből és cirkónkerámiából is.  

A kerámia mérőhasábok előnyei 
- 10-szeres élettartam 
- nagyobb kopásállóság (1350 HV) 
- korrózióállóság 
- nagy mérettartás 
- hőtágulása egyenlő az acéléval 
- mágneses térre érzéketlen 
- kerámia- és acélhasábok összetapaszthatók, vegyes készletek alakíthatók ki! 

Fontos a mérőhasábok megfelelő kezelése: 
- kézzel megfogni nem szabad, csak csipesszel vagy cérnakesztyűvel 
- gondos zsírtalanítás használat előtt 
- használat utáni gondos kezelés (tisztítás, savmentes vazelines kezelés). 

A mérőhasáb-tartozékok: 
- szorítókeret 
- mérő csőrök 
- csúcsok (ellenőrzés, központozó) 
- élvonalzó, stb., 

amelyek a mérést könnyítik meg. 

 

Hézagmérők 

  A hézagmérők összeszerelt készletben egy-egy méretet testesítenek meg általában 0,03 

- 1 mm tartományban, méreteltérésük csak pozitív lehet. első osztályúaknál +5 m-től +20 

m-ig, hosszuk általában 100 mm, 200 mm. 

 

 

. 
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Mércék 

Az üzemben használatos mércék a mérési feladatnak megfelelő hibahatárral acélból készülnek 

(14.14. ábra). 

 
14.14. ábra: Hosszmércék 

 

 A műhelyi hosszmérce téglalap alakú keresztmetszetű, edzett acélból készül. Pontat-

lanságát az osztásvonalak egymáshoz viszonyított pontossága, a mérőfelület síktól való elté-

rése, az osztásvonalak vastagsága határozza meg. 

 Az ellenőrző hosszmérő négyzet keresztmetszetű, az üzemi mérőszobák hosszmérő 

eszköze. 

 Az összehasonlító hosszmérő laboratóriumi mérők ellenőrzésére alkalmas, H-

keresztmetszetű és az osztásvonalak védve, a semleges szálon vannak. 

14.7  Tolómérők 

A műhelyekben leggyakrabban alkalmazott mérőeszköz a tolómérő, amely lehet 

- hagyományos 

- digitális leolvasású. 

A hagyományos tolómérőn (14.15. ábra) a száron 1 mm beosztású skála látható, a száron 

mozgó szánon helyezkedik el a nóniusz-segédosztás. A tolómérővel külső, belső és mélység-

méretek határozhatók meg. A méretet a nóniusz segítségével olvassák le. Az emberi szem két 

osztásvonal egybeesését δ = 0,01 mm-nél nagyobb értéknél tudja észlelni. 
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14.15. ábra: A hagyományos tolómérő [2] 

 

A szánon lévő nóniusz skálán 9 mm-t 10 részre osztunk, így az első segédosztás a főosztástól 

0,1 mm-rel, a második 0,2 mm-rel tolódik el, a tízediknél az eltérés 1 mm. Ezzel a nóniusszal 

0,1 mm leolvasású érték valósítható meg. A könnyebb leolvasás érdekében nyújtott skálát 

alkalmazhatunk, kétszeres nyújtás esetén 19 mm-t osztunk 10 részre. 

 A leolvasási érték (0,05 mm, 0,02 mm) a nóniusz osztásával növelhető. A 14.16. ábrán 

a különböző leolvasási értékű, nyújtási tényezőjű tolómérő-skálák láthatóak a vonatkozó ösz-

szefüggésekkel. 

 
14.16. ábra: Nóniuszskála (δ: leolvasási érték, γ: nyújtási tényező, a: a nóniuszskála osztása) 

 

 Tolómérővel való külső és belső méretek mérésekor az Abbé-féle elv nem teljesül, 

ezért elsőrendű hiba lép fel. A parallaxis hiba a megfelelő szán kialakításával csökkenthető, 

ill. megszüntethető. 

 Kisebb osztású (0,05 mm, 0,02 mm) tolómérők esetén a leolvasás biztonságát mérő-

órával növelik: ezek a mérőórás tolómérők. 

 A mérési feladatnak megfelelően a tolómérők számos változatát fejlesztették ki a mé-

rőcsőrök különböző kialakításával (14.17. ábra), ill. sajátos szerkezeti felépítéssel; pl. mély-

ségmérő, magasságmérő, horonymérő, többfog-mérő tolómérők (14.18. ábra). 
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14.17. ábra: Mérőcsőr-kialakítások 

 

 
14.18. ábra: Mélységmérő és fogmérő tolómérők 

  

Digitális tolómérőknél a mért érték, amelyet a beépített elmozdulás-érzékelő – kapacitív in-

duktív, vagy mágneses elven működő mérőelem – érzékel, digitális formában jelenik meg. A 

működéshez szükséges energiát akkumulátor, ill. napelem szolgáltathatja (14.19.,14.20. ábra). 

A digitális tolómérő a mérési elvét tekintve lehet 

- növekményes: a mérőpofa előző állásához viszonyított elmozdulást érzékeli 

- abszolút, a nullponthoz viszonyított elmozdulást méri. 
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14.19. ábra: Digitális tolómérő 

 

 

a,    b, 

14.20. ábra: Abszolút (a) és növekményes (b), kapacitív elvű digitális tolómérők 

 

 Az elektronika, mivel a mozgó alkatrészek között nincs galvanikus kapcsolat, váltako-

zó áramú. Működése kettes számrendszerben történik, kijelzése digitális. A mért értékek kivi-

hetők speciális adatfeldolgozó berendezésekre, ill. PC-re. 

 Olaj- és hűtőfolyadék-álló kivitelben is készülnek a problémamentes üzemi alkalmaz-

hatóság érdekében. 

14.8  Mikrométer 

A mikrométer a tolómérőknél pontosabb, 0,01 mm leolvasási értéket biztosít 0 – 25 mm mé-

rési tartomány mellett. Kivitelüket, működésüket tekintve a mikrométerek 

- hagyományos 

- digitális 

- vegyes kialakításúak lehetnek. 

A hagyományos mikrométer kialakítása a 14.21. ábrán látható. A 14.22. ábra a szerkezeti 

kialakítást szemlélteti. A mérés egy nagypontosságú, köszörült, 0,5 (1,0) mm emelkedésű 

menetes orsó – mérőelem – segítségével történik. A mérőorsót a menettel mozgatjuk, az ál-

landó mérőnyomást rugós kilincsmű (dörzskapcsolat) biztosítja. 

MITUTOYO 
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14.21. ábra: A hagyományos mikrométer fő részei 

 

 
14.22. ábra: A mikrométer szerkezeti kialakítása [2] 

 

A menetes orsó egy hasított anyával kapcsolódik, a játék minimalizálását, ill. a kopás 

kompenzálását az anyán lévő menetes gyűrűvel állíthatjuk be. 

 A mért érték leolvasása a mérőhüvelyen lévő 1 mm-es és 0,5 mm-es skála és a dobon 

lévő tized, ill. század osztások segítségével történik (14.23. ábra). Egy körülfordulás 0,5 mm 

mérőorsó-elmozdulást jelent, a dobon pedig körben 50 osztás van, így egy osztás 0,01 mm. 

 
14.23. ábra: A mikrométer leolvasása [2] 

 

 A mikrométer nullázása a dob elforgatásával lehetséges. A 25 mm-nél nagyobb mére-

tek mérésénél (25-50, 50-75…-1000 mm) a beállítás, nullázás mérőcsoportok segítségével 

történik. 300 mm felett könnyített („rácsos tartó‖) kialakítású kengyelt használnak. 

 A mikrométerek lehetséges hibái: 

- mérő felületek síktól, párhuzamosságtól való eltérése, amelyeket párhuzamos 

üveglapokkal vizsgálnak 

- menetemelkedés hibája 

- orsó és anya közötti játék 
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- mérődob osztáshibája 

- kengyelkihajlás 

- hőtágulás, amely kiküszöbölésére az eszköz műanyag borítást, ill. tartót kaphat. 

Az összhiba nagysága alapján a szabvány két pontossági osztályba sorolja a mikrométereket. 

 Furatmérő – belső méreteket mérő – mikrométerek kialakítása a mérendő mérettől 

függ. Az 5 mm furatátmérő alatt a 14.24. ábrán látható megoldást használják. A hagyományos 

mikrométer-orsó egy kúpos végződésű tűt mozgat, amely a hasított mérőfelületet a furat falá-

nak feszítve mér. Az 5 mm feletti átmérőtartományban (5-25, 25-50 mm) csőrős mikrométe-

reket (14.25. ábra) használnak. 

 
14.24. ábra: Furatmikrométer 2-5 mm átmérőjű furatokhoz 

 

 
14.25. ábra: Csőrös mikrométer 

 

 Nagyobb furatátmérőknél pálcás lyukmérő mikrométereket (14.26. ábra) használnak, a 

mérési tartományt (25 mm) toldalékokkal lehet növelni. A toldat rugós csapos kialakítású, így 

a becsavarás mértéke, szórása nem befolyásolja a mérést. A mérőcsap pontszerű érintkezését 

az Rmin > rcsap feltétel biztosítja. 

 
14.26. ábra: Pálcás lyukmérő mikrométer 

MITUTOYO 
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 Az eddig bemutatott furatmérők két pontot mérnek, így a mérés során a beállás döntő-

en befolyásolja a mért értéket. A furat tengelyére merőleges síkban a legnagyobb, tengelysík-

ban a legkisebb átmérőt kell megkeresni! 

 A három ponton mérő mikrométereknél a megfelelő beállás biztosított, mivel a mérő-

csapok 120°-ban helyezkednek el egymástól. Pszeudókör kiméréséhez 135° + 135° + 90° 

csapelhelyezés szükséges. 

 A mérőcsapokat a mikrométer-orsóval kúpos menettel, ill. kúp segítségével mozgatják 

(14.27. ábra). 

 
14.27. ábra: A mérőcsapok mozgatása 

 

 A mérési feladatoknak megfelelően a mikrométerek széles választékát fejlesztették ki: 

- vastagságmérő, csőfal, (14.28. ábra), lemez méréséhez 

- mélységmérő (14.29. ábra) 

- huzalmérő (14.30. ábra) 

- sokszögmérők – páratlan osztású darabok, pl. menetfúrók, marók stb. méréséhez 

(14.31. ábra) 

- menetmérők – betétes (14.32. ábra), mérőhuzalos (14.33. ábra) 

- többfogmérők 

- többcélú, cserélhető mérőbetéttel, ill. kengyellel. 

 
14.28. ábra: Csőfalmérő mikrométer 
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14.29. ábra: Mélységmérő mikrométer 

 

 
14.30. ábra: Huzalmérő mikrométer 

 

 
14.31. ábra: Sokszögmérő mikrométer 

 

 
14.32. ábra: Betétes menetmérő mikrométer 

 

 
14.33. ábra: Huzalos menetmérő mikrométer 

 

TESA 

TESA 

TESA 

SGM 
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A hagyományos mikrométerek mérési pontossága növelhető a rögzített mérőcsap he-

lyére beszerelt finom tapintóval ill. a mikrométerbe beépített tapintóemeltyűs szerkezettel 

(14.34. ábra), így a leolvasás 0,002 mm osztású skálán lehetséges 0,02 mm tartományban. 

 
14.34. ábra: Tapintóemeltyűs mikrométer 

 

Digitális mikrométerek esetén a mérőelem nem a hagyományos menetes orsó, hanem 

abszolút digitális útmérő elem (kapacitív, induktív, a méretkijelzés digitális, 0,001 mm leol-

vasási lehetőséggel. A 14.35. ábrán látható digitális mikrométerben (TESA) kapacitív abszo-

lút mérőelem van, a mérőcsap nem forog, gyors mozgatását nagyemelkedésű (p = 10 mm) 

menet biztosítja. 

 
14.35. ábra: Digitális mikrométer 

 

Vegyes kialakítású mikrométerek esetén a mérőelem hagyományos nagypontosságú 

menetes orsó marad, a leolvasás digitális, a menetes orsó elfordulását alakítják át mechanikus, 

vagy ma már döntően elektronikus úton, a hagyományos leolvasási lehetőséget általában 

meghagyva (14.36. ábra). 

 
14.36. ábra: Vegyes kialakítású mikrométer 

 

A mikrométerek különleges csoportját képezik a különböző mérőeszközökbe - pl. mű-

helymikroszkóp, precíziós szán – beépíthető mikrométerorsók, amelyek hagyományos vagy 

digitális leolvasásúak lehetnek (14.37. ábra). 

TESA 
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14.37. ábra: Beépíthető mikrométer 

 

14.9  Mérőórák 

Méretkülönbség, alak- és helyzethiba mérésére leggyakrabban használt mérőeszköz a mecha-

nikus mérőóra (14.38. ábra) 

 
14.38. ábra: A mérőóra felépítése 

 

 A mérőcsap elmozdulása a csapon lévő fogaslécről fogaskerék-áttételek segítségével 

kerül a forgó mutatóra. A mérőórák mérési tartománya 5-10 mm, ekkor a leolvasás 0,01mm, 

az egész millimétereket egy kismutató jelzi. Ha a leolvasás 0,001 mm, akkor a mérési tarto-

mány 1 mm. 

 A fogaskerekek egy irányba való feszítését, a holtjáték megszüntetését spirálrugó biz-

tosítja. 

 A mérőerőt – amelynek maximális értéke 1,5 N és megengedett eltérése <0,6 N száza-

dos óráknál – rugó biztosítja. Az azonos mérőerő a 14.39. ábrán látható karos mechanizmus-

sal kivitelezhető. 

MITUTOYO 
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14.39. ábra: Azonos mérőerőt biztosító mechanizmus 

 

 A súrlódási erő a mérőcsap benyomása esetén hozzáadódik a rugóerőhöz, visszaállás-

kor kivonódik. Az irányváltás ezért befolyásolja a mérés eredményét, de egy irányból való 

méréssel az irányváltási hiba elkerülhető. 

 Százados mérőórára vonatkozóan az ISO előírásai a következőek: 

- össz hiba < 17 m 

- irányváltási hiba < 3 m 

- ismétlési pontosság < 3 m 

A fogasléc osztási hibájából adódó mérési hiba köszörült, menetes orsó-csigakerék alkalma-

zásával csökkenthető. Ezredes órákban a fogaskerekes szerkezet elé egy 10:1 emelőkart épí-

tenek, így a fogazási hibák egy tizede érvényesül csak. 

 A mérőórák rendszeres hibáit a szerkezeti hibák adják (fogazási hibák – profil, osztás, 

fogvastagság, excentricitás). 

 A mérőórák cserélhető tapintóit a mérési feladatnak megfelelően alakították ki (14.40. 

ábra). 

 
14.40. ábra: Mérőórák néhány cserélhető tapintója 

 

 A mérőórákat állványba foglalva használják, a csatlakozó csapméret Ø8 h6. A külön-

böző, mérési feladatnak megfelelő állvány-kialakítások a 14.41. ábrán láthatók. 
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14.41. ábra: Mérőóra-állványok 

 

 Mérőóra alkalmazások: 

- közvetlen mérés a mérési tartományon belül 

- eltérésmérés 

- ütés, excentricitás-mérés 

- hengeres alkatrészek alakpontosságának (ovalitás, poligonalak, kúposság, 

görbeség, hordó, donga-alak) mérése csúcsok között 

- helyzethiba mérése 

- munkadarab-, gép-, szerszám-beállítások 

Különleges feladatokhoz - pl. vastagságmérés, horonymérés – speciális, tapintókaros eszkö-

zöket fejlesztettek ki. 

 

 

 

 

Mérőórás furatmérők 

A furatátmérő mérésének elvét a 14.42. ábra szemlélteti. A mérőfelület elmozdulása kúpos tű, 

kúp és szögemelő segítségével jut a mérőóra csapjára. A mérőórát beállító gyűrűvel, esetleg 

mikrométerrel kell nullázni. 

SGM 
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14.42. ábra: A furatmérő működésének elve, mérőórás furatmérő 

 

 Ha a furatmérő két ponton mér, a tényleges átmérőt meg kell keresni a tengelysíkban 

és az erre merőleges síkban. A minimális értéket a műszer mozgatásával kell megtalálni 

(14.43. ábra)! Rugós önközpontosító esetén ez a művelet elmarad. 

 
14.43. ábra: Furatmérő használata 

 

 A furatmérőket általában 0,01 mm-es mérőórával szállítják, készletben cserélhető ta-

pintóval, egy adott mérési tartományhoz. 

 

Finomtapintók 

A finomtapintók kis mérési tartományú (< 1 mm), nagy érzékenységű, mikron és annál kisebb 

értékek megbízható, kis ismétlési hibájú mérésére alkalmas mérőeszközök. Működési elvét 

tekintve  

- mechanikai 

- optikai 

- villamos 

- pneumatikus lehet. 
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Mechanikus finomtapintók: 

A mérőcsap elmozdulását mechanikai áttétel – egyenes emelőkarok, szögemelők, fogasívek, 

fogaskerekek és ezek kombinációi viszik felnagyítva a mutatóra. 

 
14.44. ábra: A Hirt-féle miniméter működési elve 

 

A legrégebbi mechanikus finomtapintó, a Hirt-féle miniméter elve látható a 14.44. ábrán. A 

mérőcsap elmozdulását egy szögemelő segítségével nagyítják fel. 

 Általában , ha a nagyítás 1000:1, akkor l = 0,1 mm, ezt 

csak élágyazással lehet biztosítani! 1 m osztás mellett a mérési tartomány 60 m, 5 m ese-

tén 300 m. A pontatlanság általában egyharmad osztás. 

 A különböző elnevezésű – Orthotest, Passaméter, Puppitast, stb. - mérőeszközökben 

az emelőkaros áttételen kívül fogaskerék, fogasív adja az áttételt. 

 

Mikrokátor 

A mikrokátor működési elve a 14.45. ábrán látható. A mérőcsap elmozdulása egy szögemelőn 

keresztül meghúzza a hosszában megcsavart laprugót, mely emiatt elcsavarodik, a rugóhoz 

rögzített mutató pedig elfordul egy skála előtt. 

 
14.45. ábra: A mikrokátor működési elve 

 

 Az áttétel függ a szalagrugó keresztmetszetétől, hosszától, menetszámától, és a mutató 

hosszától. 
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 A mérőcsap megfogása, megvezetése hasított membrán segítségével, súrlódásmente-

sen történik. A mérőerő 2,5 N, az osztás 0,1 – 1,2 m lehet, mérési tartomány ± 50 m. A 

mutató lengését olajfék akadályozza meg. 

14.10  Finomtapintók 

Optikai tapintók 

A mechanikus áttételek növelése meg nem engedett pontatlansághoz vezet. Nagy pontosságot, 

megbízhatóságot a mechanikus és optikai áttétel segítségével az optiméter, ultraoptiméter 

valósítja meg. 

 A 14.46. ábrán az optiméter működési elve látható. 

 
14.46. ábra: Az optiméter működési elve és felépítése [6] 

 

A tapintó x elmozdulása egy csuklós mechanizmuson keresztül a tükröt α szöggel megbillenti, 

a sugár – a vetített skála képe - 2α szöggel verődik vissza. A nagyítás 

       

      

     

       elhanyagolható 

  – optikai nagyítás. 

Az optiméter osztása 1 m, mérési tartománya ±100 m, a mérőerő 2N. Ultraoptiméternél 

kettős tükröt alkalmaznak, megkétszerezve a nagyítást (0,2 m-es osztás, ±10 m-es mérési 
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tartomány mellett). Az optikai finomtapintókat a villamos tapintók kiszorították, ma már csak 

mérőszobákban találkozhatunk velük, hitelesítésre használják őket. 

 

Villamos finomtapintók 

A mechanikus mérőórákat, finomtapintókat az elektromos tapintók lassan kiszorítják az üze-

mekből a következő előnyeik miatt: 
- kis mérőerő (0,1 - 1 N) 
- kis összhiba, kis irányváltási hiba, nagy ismétlési pontosság 
- helyileg szétválasztható a mérő-érzékelő egység (tapintó) és a kijelző 
- kis méret, jó beépíthetőség (több-mérőhelyes készülékek) 

- beállítható mérési tartomány (2 - 2000 m) 

- felbontás értéke beállítható (0,01 m →) 
- számítógéphez csatlakoztatható, a mért értékek feldolgozása lehetséges (kiértékelés, 

protokoll készítés SPC, stb.) 

Működési elv szerint lehetnek: 
- analóg tapintók, folyamatos mért érték, induktív vagy kapacitív érzékeléssel. A kijelzés 

lehet folyamatos mutatós vagy A/D átalakítóval digitális (14.47. ábra). 
- inkrementális, a mért jel diszkrét, a kijelzés digitális. 

 
14.47. ábra: A villamos finomtapintók felépítése [1] 

 

Az érzékelés módja lehet 
- induktív (TESA, MAHR) 
- kapacitív (MITUTOYO) 
- mágneses (SONY, SGM) 
- opto-elektromos (HEIDENHAIN, MITUTOYO) 
- lézeres (MITUTOYO) 

A 14.48. ábrán a mágneses eljárás elve látható. A 0,2 mm osztású sinus formájú mágneses 

jelet egy 2 mm-es átmérőjű ferromágneses rúdra viszik fel nagy pontossággal – ez a mérce. A 

leolvasást két 30-30 lemezből álló 0,2 mm réstávolságú mérőfej végzi, 90°-os fáziseltolással. 

A leolvasott sinusjeleket az elektronika interpolálja és 0,5 µm es digitális jelként adja ki, 

amely az érzékelő felbontását jelenti. Az optoelektromos mérés elvét és a tapintó felépítését a 

14.49. ábra mutatja be. 

TESA 
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14.48. ábra: A mágneses eljárás elve 

 

 
14.49. ábra: Az optoelektromos mérés elve, és a tapintó felépítése [1] 

 

 A tapintócsap golyós megvezetésű, a mérőerőt rugó biztosítja. A befogó rész a mérő-

órákkal egyező méretű, általában Ø8h6. A tapintó a mérési feladatnak megfelelően cserélhető, 

azonos a mérőórákéval. 

 A mérőberendezéshez általában két tapintó csatlakoztatható összegző és különbség-

képző kapcsolásban, így a 14.50. ábrán látható mérési feladatok végezhetők el. 

SONY (SGM) 

HEIDENHAIN 
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14.50. ábra: Mérési feladatok villamos finomtapintókkal 

 

 Villamos tapintókat használnak a munkadarabok komplex ellenőrzésére szolgáló, egy-

ségekből összeszerelhető (C. E. Johansson) mérőberendezésekben (14.51. ábra). 

TESA 
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14.51. ábra: Komplex összeszerelhető mérőberendezés 

 

14.11  Optikai mérés és eszközei 

E mérőeszközöknél optikai úton növelik a nagyítást, egyik módszernél az észlelt méret nagyí-

tásával (optikai finomtapintók, mérőgépek), másiknál a munkadarab felnagyításával, és a na-

gyított képen – legtöbbször árnyékkép – végzett méréssel (mikroszkóp, projektor). Méréskor 

a munkadarab árnyékképén lévő fény-árnyék határvonalak távolságát, szögét, profilját ellenő-

rizzük. 

 

Műhelymikroszkóp (szerszámmikroszkóp) 

A műszer (14.52. ábra) célzó mikroszkópból és egy mikrométer mozgatású koordinátaasztal-

ból áll, amely a függőleges tengely körül elfordítható. 

 
14.52. ábra: Műhelymikroszkóp és sugármenete 

 

 A tárgyasztalon (5) fekvő alulról megvilágított munkadarab kontúrjának valódi, fordí-

tott képe jelenik meg a szálkereszttel ellátott üveglemezen (8), amelyet az okuláron (9) ke-

resztül, nagyítva látunk. 
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 A hosszmérés a mikrométerek és a szálkereszt segítségével történik 0,01 mm leolvasá-

si pontossággal. A szálkeresztet a kontúr két pontjára állítva és leolvasva a keresett méret a 

leolvasott értékek különbsége. 

 Szögértékek meghatározása az üveglemez elforgatásával a rajta lévő szögskála segít-

ségével lehetséges 1’ leolvasási pontossággal, vagy a körasztal elforgatásával a nóniusz segít-

ségével 6’ leolvasási pontossággal. 

A modern berendezések esetén a cserélhető objektívek revolver kialakításúak, a mikrométerek 

digitálisak, nullázhatók, így a számolás elmarad. A megvilágítás LED-ekkel történik, a mért 

értékek USB / RS 232 porton kivihetők számítógépre (pl. Mahr MM 200). 

 A mikrométerek 25 mm-es mérési tartománya mérőhasábok beiktatásával 75 mm-re 

bővíthető. Különböző revolverokulárokkal, kiegészítő tartozékokkal a műhelymikroszkópok 

alkalmazási területe kiszélesíthető (pl. menetprofilok). 

 Felülvilágítással is lehet mérni, de ennek pontossága kisebb. 

 A mérőmikroszkópok továbbfejlesztett változatainak tekinthetők a videomikroszkópok 

(14.53. ábra). A mikroszkóp üvegasztalán lévő munkadarab képét (alul-, felülvilágítás) az 

optika egy CCD- chipre, majd a képfeldolgozás után a képernyőre vetíti. Az asztalt mozgatása 

kézi orsókkal, hagyományosan történik, az elmozdulást beépített útmérők érzékelik. A mérést 

speciális szoftver segíti. 

 
14.53. ábra: Videomikroszkóp 

 

Profilprojektor 

A projektorok olyan optikai vetítőberendezések, amelyekkel a mozgatható koordinátaasztalon 

rögzített munkadarab nagyított (10…100x) árnyékképe jelenik meg a matt üveg képmezőn 

(Ø200 – 1000 mm). 

 A projektorral hossz-, szög- és profilmérések végezhetők, megtervezett profilok felna-

gyítva a képernyő-felületre téve összehasonlíthatók a valódi, legyártott profilokkal. 

 Az 14.54. ábrán a projektor vázlatos sugármenete látható. A mérést hasonlóan végzik, 

mint a műhelymikroszkópokon. 

UHL 
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14.54. ábra: A profilprojektor sugármenete [6] 

 

 Az 14.55. ábrán egy korszerű projektor (TESA- Skope III 300 v) látható. 

 
14.55. ábra: Profilprojektor 

 

 Az asztalt menetes orsókkal mozgatják, az elmozdulást növekményes opto-

elektronikus mérőelem segítségével mérik 0,001mm felbontással. A vetítőernyő elfordítható 

(1’ osztás), a mért értékek a kijelzőn jelennek meg. 

 A projektorhoz különböző profillemezek (polár-, derékszög-vonalhálózat, evolvens, 

menetprofilok, stb.) használhatók az összehasonlításhoz. 

 A projektorok további automatizálása lehetséges az asztal CNC vezérlésével, az objek-

tívblendék telemetrikus állításával, a teljes rendszer számítógépes vezérlésével. Egy ilyen 

projektor elvi felépítését szemlélteti az 14.56. ábra. 

TESA 
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14.56. ábra: Automatizált projektor felépítése [1] 

 

14.12  Pneumatikus mérés és eszközei 

A mérendő méret a levegő áramlási csatornájának legszűkebb keresztmetszetét befolyásolja – 

a fúvóka és a munkadarab közötti rés változásával. 

 Az első pneumatikus mérőberendezést a SOLEX fejlesztette ki 1929-ben, amely kis 

nyomással (0,05-0,1 bar) működött. Ma nagynyomású – 5-7 bar bemenő, 1,5-3 bar mérőnyo-

mású – berendezéseket használnak. 

 A mérőberendezések különböző mérési elven működnek (14.57. ábra) attól függően, 

hogy az áramló levegő mely jellemzőjét – nyomás, térfogat, sebesség – mérik. 



226  JÁRMŰGYÁRTÁS ÉS -JAVÍTÁS 

 

www.tankonyvtar.hu                      Szmejkál Attila, BME 

 
14.57. ábra: Pneumatikus mérőberendezések mérési elvei 

 

  

14.58. ábra: Mérő-érzékelő kialakítások [1] 
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Az 14.58. ábrán jellegzetes mérő-érzékelő kialakítások láthatók. A furatmérésre alkalmas, 

baloldali kialakítás érintkezés nélkül mér, és Rz < 3 m esetén alkalmazható. Nagyobb érdes-

ség esetén, illetve porózus munkadarab-anyagoknál az érintkezéses érzékelőt használjuk (kö-

zépső ábra). Az ábra jobb oldalán egy pneumatikus finomtapintó látható. 

Különböző érzékelő-kialakításokkal alak- és helyzetmérés is megvalósítható (14.59. ábra). 

 
14.59. ábra: Érzékelő-kialakítások 

 

 A pneumatikus mérés előnyei: 

- nagy nagyítás (15000 – 100000-szeres) 

- nagy pontosság (ismétlési pontosság < 0,5 m) 

- nincs mozgó elem – kis kopás 

- érintkezés nélküli mérés 

- megmunkálás közben is alkalmazható 

- tisztító hatás 

- kis helyigényű, kompakt konstrukció 

- olcsó. 

Hátrányai: 

- gondos levegő-előkészítést igényel 

- kis mérési tartomány 

- nagy (0,5 - 3 sec) beállási idő 

- a mért érték feldolgozásához pneu-elektromos átalakítás szükséges. 

14.13  Felületi érdesség és mérése 

A megmunkált alkatrészeknek a makrohibákon (méret-, alak- és helyzethiba) kívül mikrohibái is 

vannak, felületük eltér az ideálistól. 

 A megmunkált felületet vizsgálhatjuk síkmetszetben (2D) a forgácsolási barázdákra 

merőlegesen, ferde síkban, illetve tangenciális síkban, vagy térben (3D) topográfikusan. 

Leggyakrabban a megmunkálási barázdákra merőleges síkban történik a vizsgálat. 

 A megmunkált felület hibái a DIN 4760 szabvány szerint a 14.2. táblázatban láthatók. 

 

MAHR 
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14.2. táblázat: A megmunkált felület hibái 

 
 

 A felvett tényleges profilon (14.60. ábra) látható a hullámosság, a felület barázdáltsága 

és az ezen belüli karcok, kitöredezések. A tényleges profilból a hullámosságot kiszűrve kap-

juk a az érdességi profilt (14.61. ábra). 

 
14.60. ábra: A hullámosság és az érdesség értelmezése 

 

 
14.61. ábra: Teljes és szűrt profilok 

 

 Az érdességet különböző mérőszámokkal jellemezhetjük DIN EN ISO 4287 szerint: 

Rz - egyenetlenség-magasság (14.62. ábra): 5 azonos hosszúságú, egymás melletti

   mérési szakaszon (lr) mért helyi maximális érdesség számtani közepe: 

   

Rmax - a teljes mérési tartományban (ln) előforduló legnagyobb érték 

Ra - átlagos érdesség (14.62. ábra). az lr alaphosszon észlelt profil pontjainak a 

középvonaltól való átlagos távolsága: 

HOMMEL 
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Rq - négyzetes középérték (63. ábra): 

   . 

 
14.62. ábra: Az egyenetlenség-magasság értelmezése 

 

 

 
14.63. ábra: Az átlagos érdesség értelmezése 

 

 
14.64. ábra: A négyzetes középérték értelmezése 

 

Az Ra (Rq) érték a felület jellegéről, amely a működés szempontjából igen fontos, nem ad 

információt. A 14.65. ábrán azonos Ra értékhez tartozó különböző jellegű felületek láthatók. 
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14.65. ábra: Azonos átlagos érdességű profilok 

 

 Működés szempontjából (terhelés, olajtartás, kopás) a legfontosabb felületi jellemző 

az anyagkitöltési görbe (Abott-görbe), amelynek meghatározását a 14.66. ábra szemlélteti, 

jellemzői a DIN EN 13565-1, -2 szerint a 14.66. ábrán láthatók. 

 
14.66. ábra: Az Abott görbe szerkesztése [9] 

 

 
14.67. ábra: Az Abott görbe jellemzői 

 

 A felület olajtartása, amely például belsőégésű motor hengereinél igen fontos, [8] sze-

rint felírható: 

  . 

A 14.68. ábrán különböző érdességi jellegű felületek Abott görbéi láthatók. 

HOMMEL 
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14.68. ábra: Különböző jellegű felületek Abott görbéi [9] 

 

 

14.69. ábra: Érdességi etalon 

 

Az érdesség mérése 

Az érdesség meghatározása lehetséges etalonnal (14.69. ábra) való összehasonlítással vagy 

méréssel. 

 Az érdesség-mérés lehet 
- érintkezés nélküli: optikai, lézeres, pneumatikus 
- érintkezéses, letapogatós. 
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Az üzemi gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott módszer a letapogató eljárás (14.70. ábra). 

A gyémánthegyű tapintót (60°, 90° kúp, r = 2, 5, 10 m csúcsrádiusszal) egy előtoló egység 

húzza végig egyenletes sebességgel a felületen. A tapintó tű függőleges elmozdulását általá-

ban induktív úton mérik. A tű geometriájából adódik, hogy a letapogatott felület nem teljesen 

azonos az eredetivel. A mért jelet erősítik, majd alul-felül áteresztő szűrő után a kívánt jel-

lemzőket kiszámítják. A kijelzőn megjelenik a mért érték, amelyet a nyomtató kiír és megraj-

zolja a profilt illetve az Abott görbét. 

 
14.70. ábra: Érintéses érdesség-mérő berendezés [9] 

 

 
14.71. ábra: Szabadon tapintó és talpas érdesség-mérő rendszerek [2] 

 

 A tapintós érdesség-mérők kínálata a „zseb‖ kiviteltől, amely csak kijelzi a mért érté-

ket (14.72. ábra), a hordozhatón – kijelzés + nyomtatás – a CNC vezérlésű mérőszobai beren-

dezésekig terjed. 
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14.72. ábra: „Zseb‖érdességmérő 

 

 Érintés nélkül mérhető az érdesség a fénymetszés elvén működő Linnik-Schmalz mik-

roszkóppal [7]. 

 A korszerű lézer-, optikai és elektronikai eljárások lehetővé tették az érintkezés nélküli 

3D-ben való érdesség-vizsgálatot, a felület topográfiájának felvételét. A 14.73. ábrán látható a 

Rodenstock RM 400 topográfja, a felület letapogatása x - y koordináta mentén az autofókusz 

érzékelő segítségével történik (14.74. ábra). A fókusz elmozdulását – az érdességet – induktív 

útmérő segítségével határozzák meg, a felület topográfiáját (14.75. ábra) a mért értékekből a 

számítógép állítja elő. 

 
14.73. ábra: Lézeres felületi topográf 

CV INSTRUMENTS 
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14.74. ábra: A lézeres érdességmérés elve 

 

 

14.75. ábra: Esztergált felület topográfiája (RM 600) 

 

Az érdesség megadásának szabványos módját a 14.75. ábrán láthatjuk. 

 
14.76. ábra: Az érdesség megadásának szabványos módja 
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14.14  Alakvizsgáló berendezések 

Hasonlóan az érdességmérőkhöz, a kontúr meghatározása, adott alaktól való eltérésének mé-

rése tapintással történik, kontúrmérőknél hosszirányban, köralak-mérőknél forgásirányban, 

két koordináta mentén. 

 A 14.77. ábrán egy Mahr gyártmányú kontúrmérő látható. A keményfém letapogató-

tűt egy magasságirányban állítható előtoló egység húzza végig egyenletes sebességgel a felü-

leten, a tű függőleges elmozdulását mérve. A kapcsolt számítógép és szoftver segítségével 

meghatározzák a vizsgált kontúrt, mely megjelenik a képernyőn a mért értékekkel együtt. 

 
14.77. ábra: Kontúrmérő berendezés 

 

 A 14.78. ábrán a berendezés beállításához, ellenőrzéséhez használt etalon és tapintótű 

kialakítása látható. 

 
14.78. ábra: Tapintótű és mérési etalon 

 

 A köralak-mérők hasonlóan letapogatással mérnek, de itt a folyamat kör mentén törté-

nik. A forgó mozgást végezheti a forgó asztalra szerelt munkadarab vagy a forgó tapintó 

(14.79. ábra). 

MAHR 

TESA 
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14.79. ábra: Köralak-mérő [1] 

 

 A mért értékeket számítógép dolgozza fel, írja ki és ábrázolja grafikusan (pl. be- és 

körülírható kör). 

        
14.80. ábra: Köralak mérése és az eredmény kijelzése számítógéppel 

 

 A letapogatás magasság- és sugárirányú kiterjesztésével – egyenletes sebességű gépi 

mozgatás – természetesen az ennek megfelelő szoftver biztosításával az alakmérési lehetősé-

gek kiterjeszthetők. 

A műszer beállításához, ellenőrzéséhez etalonhengert használnak. 

14.15  Szögmérés 

A gyártás során előforduló szögmérési feladatok a szög nagyságának meghatározása, ellenőr-

zése, a beállítás tárgya lehet a munkadarab, szerszám és gép egyaránt. 

 A szögmérés lehet közvetlen vagy közvetett, amikor a szöggel matematikai összefüg-

gésben lévő hosszméretet mérünk. 

 

Derékszögek 

A közvetlen mérést végezhetjük mércével (derékszögű henger, talpas derékszög) összehason-

lítással, fényes vizsgálattal; az emberi szem 1-2,5 m-es fényrést tud észlelni. 

 

 

MAHR 
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Szögmérő etalonok 

A szögmérő etalonok mérőhasábokhoz hasonló kivitelű edzett, polírozott felületű testek (há-

romszög, hasáb, négyszög), melyeket készletben forgalmaznak. 

 A 14.81. ábrán a TESA cég készlete látható, mely 

  0,05’ 1’ 1° 41° 

  0,10’ 3’ 3° 90° 

  0,30’ 9’ 9° 

  0,50’  27° 

szögértékű darabokból áll, melyeket a mérőhasábokhoz hasonlóan kell használni és kezelni. A 

14.82. ábrán egy összeállítási példát láthatunk. 

 
14.81. ábra: Szögmérő etalonkészlet 

 

 
14.82. ábra: A szögmérő etalonok használata 

 

 A bemutatottnál nagyobb darabszámú, de drágább készletek is vannak. 

 

Mozgószáras szögmérők 

A gyakorlatban a mozgószáras szögmérő (14.83. ábra) látható. A mért szögérték mérésének 

módját tekintve 

- mechanikus 

- optikai 

- digitális kijelzésű lehet. 

szögtűrés ± 2‖ 

mérőfelület max eltérése < 2 m 

TESA 
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14.83. ábra: A mozgó száras szögmérő mérési lehetőségei 

 

A mechanikus, nóniuszskálás szögmérő a 14.84. ábrán látható. Ha a nóniusz skáláján a leol-

vasási érték δ = 5’, akkor az osztások száma , tehát 11 főskála-

osztást kell felosztani 12 részre, ha γ = 2 nyújtási tényezőt veszünk, akkor 23 főskála-osztást 

kell 12 részre osztani, a nóniuszskála osztásértéke . 

 
14.84. ábra: Mechanikus, nóniuszskálás szögmérő 

 

A leolvasást a skála fölé szerelt nagyítóval könnyítik egyes mérőeszköz-gyártók. 

Az optikai szögmérőben egy skálával ellátott elforduló üvegtárcsa van, a mért értéket egy 

beépített nagyító segítségével lehet leolvasni, a főskála nagy számai jelzik a fokokat, míg a 

kis skálán a percértékek olvashatók le (14.85. ábra). 

 A 14.86. ábra egy digitális mozgószáras szögmérőt mutat be. 
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14.85. ábra: Szögnóniusz 

 

 
14.86. ábra: Digitális mozgószáras szögmérő 

 

 

Vízszintmérők 

Kisszögek mérésére, síkfelületek, tengelyek, vezetékek vízszintes vagy függőleges beállításá-

ra, vízszintes síkok meghatározására, kis szögeltérések megállapítására alkalmas eszköz a 

vízszintmérő. 

 Fő része a libella, mely egy két végén zárt R görbülettel ívesre csiszolt cső, és amelyet 

folyadékkal töltenek meg, de nem teljesen. A keletkezett buborék a cső megbillentésének ha-

tására elmozdul, melynek mértéke arányos a szöggel (14.87. ábra). 

 
14.87. ábra: A libella és működése 

 

 A leggyakrabban használt vízszintmérők kivitele lehet 

- csak libellás, tengely-vízszintmérő, keretes vízszintmérő (14.88. ábra) 

- szögskálás, sima és nóniuszos (14.89. ábra) 

- elektronikus 

- analóg (14.90. ábra) 

- digitális kijelzésű (14.91. ábra) 

SGM 
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14.88. ábra: Libellás keretes és tengely-vízszintmérő 

 

 
14.89. ábra: Szögskálás vízszintmérő 

 

 
14.90. ábra: Elektronikus, analitikus kijelzésű vízszintmérő 

 

 
14.91. ábra: Elektronikus, digitális kijelzésű vízszintmérő 

 

 

SGM 

TESA 

SGM 

SGM 
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Közvetett szögmérés 

A 14.92. ábrán látható sinusvonalzó edzett, gondosan megmunkált mérőfelületű, mindkét vé-

gén azonos átmérőjű mérőhengerrel. A hengerek tengelyét összekötő sík párhuzamos a mérő-

felülettel. A keresett vagy beállítani kívánt szög a H méret változtatásával – mérőhasábok 

kombinációjával – határozható meg. Az L értéke 100 vagy 200 mm. 

 

14.92. ábra: Sinusvonalzó 

 

 A 14.93. ábrán párhuzamos mérőfelületű tangensvonalzó látható, melyet két ismert, 

különböző átmérőjű (d, D) mérőhengerre helyezünk. A mérőhengerek távolságát (L) mérőha-

sábokkal állítjuk be a kívánt α szögnek megfelelően. 

 
14.93. ábra: Tangensvonalzó 

 

 Belső kúpos szög közvetett mérésére mutat példát a 14.94. ábra. A kalibrált, nagypon-

tosságú edzett, polírozott acélgolyókat – méretenként 3-3 darabot – a mérőhasábokhoz hason-

lóan készletben forgalmazzák ± 0,5 m pontossággal. 

 
14.94. ábra: Belső kúpos szög mérése mérőgolyókkal 
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14.16  Koordináta mérőgépek 

A koordináta mérőberendezés három tengely (x, y, z) mentén való elmozdulással, megfelelő 

számú térbeli pont letapogatásával matematikai összefüggések alapján számítógép és speciális 

szoftver segítségével meghatározza a vizsgált geometriai elem méretét, alakját helyzetét és az 

ideálistól való eltérését. 

 A 14.95. ábrán egy kooridnáta-mérőgép látható, mely a következő részegységekből 

áll: 

- gépalap 

- asztal a munkadarab felfogására 

- hajtás és vezetékek 

- mérőelem 

- mérőfej-rendszer 

- kezelő egység 

- vezérlés (x, y, z tengely) 

- számítógép, perifériák. 

Kiegészítő tartozékok lehetnek még – körasztal, tapintócserélő rendszer, forgó-billenő mérő-

fej. 

 
14.95. ábra: Koordináta-mérőgép és részegységei [1] 

 

 A gépalap általában gránit, amely merev, kis alakváltozású, korrózióálló, jó csillapítá-

sú és olcsó, de lehet acél vagy öntöttvas is. Az asztal gránitból készül. 

 A hajtás szabályozott, a mozgástovábbítás végezhető fogasléc, fogaskerék, golyósorsó, 

súrlódó kerék, szalaghajtás segítségével. A vezeték gránit ágy esetén légcsapágyazás, acél 

esetén hengergörgős. 

 A koordináták mentén való elmozdulás érzékelése lehetséges 

- induktosyn 

- forgó útadó (golyós orsóknál) 

- optroelektronika (üveg, fém rács) 

- lézeres interferométer segítségével. 

Az útmérés növekményes rendszerű. 

 A mérőgépek különböző kialakítását a 14.96. ábra mutatja be. 
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14.96. ábra: Mérőgép-kialakítások [4] 

 

 A kinyúló karos gép lehet álló és mozgó asztalos, előnyük a jó hozzáférhetőség három 

oldalról, a munkadarab könnyű be- és kirakása, a merev konstrukció, míg hátrányuk a kis mé-

rési tartomány. 

  A portál kialakítás lehet álló és mozgó. Az álló portál előnye a merev felépítés, nagy 

mérési pontosság, hátránya a nehéz asztal, amely a munkadarabbal együtt csak kis sebesség-

gel mozgatható. Mozgó portál esetén nehéz munkadarabok nagy pontossággal mérhetők. 

 Az állványos kialakítás előnye a jó hozzáférés, a merevség és a nagy pontosság, de z –

y-ban kicsi a mérési tartománya. 

 A híd kialakítás lehetővé teszi nagy munkadarabok, így például autó, repülő, nagy 

lemezek, présszerszámok mérését. A 14.97. ábrán a különböző kialakítású koordináta-

mérőgépek összehasonlítása látható a mérési tartomány és a mérési pontosság függvényében. 

 
14.97. ábra: Mérőgép-kialakítások összehasonlítása [1] 

 

 A mérőgépek kézi- és CNC vezérlésűek lehetnek. Kézi vezérlés esetén az idő-út opti-

malizálása egyszerű és gyorsan megvalósítható, a mérési tartomány közepes (< 500 mm), a 
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mérési pontosság > 4 m, egyedi és kis mérési sorozatoknál előnyös. A legegyszerűbb eset-

ben csak pozíciókijelzés van koordinátánként, legtöbbször azonban már számítógépes mérési 

adatkiértékelés és protokollkészítés működik. 

 A CNC vezérlés lehetővé teszi kézi, vezérlőpultról való irányítást, illetve az automati-

kus CNC üzemmódot is. A programozás lehet „tanuló‖ üzemmódban, vagy off-line progra-

mozással. 

 A mérőgépek különleges kialakítását képviselik a hordozható csuklókaros mérőgépek 

(14.98. ábra). A hat szabadságfokú mozgás, a letapogatás kézi mozgatással történik. A nagy-

pontosságú, ismert karhosszúságokból és a karok mért elfordulási szögéből a számítógép (lap-

top) szoftver segítségével határozza meg a letapintott pont térbeli helyzetét. A mérési tarto-

mány 1-3 m, a pontosság 10-100 m. A csuklókaros mérőgépek hordozhatóságuk és nagy 

szabadságfokuk miatt igen széles körben használhatók, különösen előnyösek nagy, nehéz da-

rabok megmunkálás közbeni mérésére. A tapintó helyett szkennerrel is felszerelhetők, így a 

szabad felületek, pl. karosszériaelemek jól és egyszerűen mérhetők. 

 
14.98. ábra: Csuklókaros mérőgép 

 

 

Mérés, érzékelés 

A mérőgépekben a letapogatás – mérés – végezhető érintkezéssel (tapintók) és érintkezés nél-

kül, optikai úton, pontonként, vagy felületenként szkenneléssel. 

 Az érzékelők működésük alapján kapcsoló vagy mérőtapintók lehetnek (14.99. ábra). 

A kapcsolótapintó a munkadarabbal való érintkezéskor megszakítja a koordinátának megfele-

lő áramkört, ezzel parancsot adva a mérőrendszer leolvasására (14.100.a ábra). 

 Mérőtapintó esetén érintkezéskor egy induktív útmérő méri a tapintó tényleges helyze-

tét, és ezzel korrigálja az asztal útmérő rendszerének értékét (14.100.b ábra). 

FARO 
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14.99. ábra: A mérőtapintók működése 

 

 
a)    b) 

14.100. ábra: Kapcsolótapintó (a) és mérőtapintó (b) [4] 

 

 A mérőgépek és érzékelőik fejlesztését szemlélteti a 14.101. ábra, a kapcsolótapintós 

géptől a szabványosított több érzékelősig. 

AUKOM 
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14.101. ábra: Mérőgépek fejlődése [1] 

 

 A koordináta-méréstechnika alapelvét a 14.102. ábra szemlélteti. A felvett mérési pon-

tokból különböző matematikai módszerek felhasználásával (Gauss, Csebisev, stb.) a valós 

munkadarabot határozzák meg, amelyet összehasonlítanak az előírttal, meghatározva a méret-

, alak- és helyzeteltéréseket, amelyeket a mérési protokollban rögzítenek. 

 
14.102. ábra: A koordináta méréstechnika alapelve [1] 

 

 A 14.103. ábrán az egyes geometriai elemek meghatározásához matematikailag (mé-

réstechnikailag) szükséges pontok száma látható. 

 
14.103. ábra: Geometriai elemek meghatározása 
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14.104. ábra: Koordináta-mérőgép nagyméretű alkatrészekhez 

 

14.17  Idomszerek 

Gyakori méret, alak vagy helyzet egyszerű és gyors ellenőrzésére az egyetemes mérőeszkö-

zök helyett elsődlegesen egycélú mérőeszközöket, vagyis idomszereket használnak a nagyso-

rozatgyártásban. 

 Az idomszerek lehetnek 

- normál idomszerek – a munkadarab nagypontosságú ellendarabja, melynek illesz-

kedését vizsgálják szubjektív módszerrel, pl. fényréssel. Ilyenek a sablonok, me-

netfésűk, stb. 

- határidomszerek, amelyek adott méretek határértékeinek – alsó, felső méret – elle-

nőrzésére alkalmasak, a döntés mérőszám nélküli. Az idomszernek MEGY és 

NEM MEGY oldala van. 

A Taylor-elv kimondja, hogy a  

megy oldalt úgy kell kialakítani, hogy az összes illeszkedő méretet ellenőrizze, tehát 

az alakhibát is, a 

nem megy oldal az egyes pontok méretét külön-külön ellenőrizze. Ennek okára mutat 

példát az 14.105. ábra furatellenőrzés esetére. 

 
14.105. ábra: A Taylor elv alkalmazása 

 

Az idomszerek csoportosíthatók: 

- munkaidomszerek (új) 

- ellenőrző idomszerek (MEO, kopott) 

Brown & Sharpe Dea 
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- átvételi idomszerek. 

Az idomszerek lehetnek 

- vizsgáló idomszerek, ellenőrzésre 

- beállító idomszerek 

- ellenőrző idomszerek, melyeket munkaidomszerek készítésére használnak. 

 

Furatellenőrző dugós idomszerek 

A 14.106. ábrán furatmérő dugós idomszerek láthatók, a Taylor-elvet nem sikerült teljes mér-

tékben betartani, a kis méreteknél a NEM MEGY oldal nem két ponton mér, nagy méreteknél 

a nagy súly miatt a MEGY OLDAL nem teljes felületű. 

 
14.106. ábra: Furatmérő dugós idomszerek [6] 

 

 A dugós idomszerek méretezése a 14.107. ábrán látható. A MEGY oldal a használat 

során kopik, ezt figyelembe veszik a „z‖ előrelátható kopással, és gazdasági szempontok miatt 

még egy „y‖ túlkopást is megengednek.  

NEM MEGY oldal FH ± H/2 

új MEGY oldal AH + z ± H/2 

kopott MEGY oldal AH - y 
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14.107. ábra: Dugós idomszerek tűrései 

 

A „H‖ az idomszer gyártási tűrése, melyet a 14.3. táblázat ad meg. 

 

14.3. táblázat: Idomszerek gyártási tűrései 

munkadarab 

tűrésmezeje 
IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 

dugós IT2 IT3 IT3 IT3 IT3 IT5 IT5 IT7 IT7 IT7 

villás IT3 IT3 IT4 IT4 IT4 IT5 IT5 IT7 IT7 IT7 

 

A MEGY oldal hossza 

  , 

ezzel méri az alakhűséget, pl. körkörösséget, görbeséget. 

 

Villás csapmérő idomszerek 

A Taylor elv szerint a MEGY oldalon etalon gyűrűvel kellene mérni, ez sok esetben megvaló-

síthatatlan (pl. forgattyústengely-csapok), ezért a villás kialakítást használják. A megy oldalon 

a kétpontos mérést pl. betétes egy villás idomszernél a felület csökkentésével igyekeznek 

megvalósítani (14.108. ábra). 
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14.108. ábra: Villás idomszerek 

 

 

 

Gyűrűs idomszer 

MEGY oldala teljes keresztmetszetű, alakhűség ellenőrzése is lehetséges. A gyűrűs idomsze-

reket legtöbb esetben beállításra (pl. mérőórás furatmérők, pneumatikus dugós idomszerek) 

használják. 

 

Menetidomszerek 

Menetek megadásához általában a külső-, mag- és középátmérő, a menetemelkedés és a szel-

vényszög szükséges. 

 Szimmetrikus profilú menetek esetén a használhatóságot a középátmérő, menetemel-

kedés és szelvényszög alapján eldönthetjük, egy MEGY oldali és NEM MEGY oldali idom-

szerrel. A Taylor elvnek megfelelően a MEGY oldal a menet teljességét méri, a NEM MEGY 

oldal csonkított szelvényű, csak a középátmérőt ellenőrzi. 

 Az anyamenetek ellenőrzésére alkalmas idomszerek kialakítását a 14.109. ábra mutat-

ja be, mely kis átmérők esetén kúpos dugós, 30 mm felett rátétgyűrűs. 
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14.109. ábra: Menetmérő idomszerek 

 

 A MEGY oldali felületekbe szennyeződésfogó hornyot munkálnak be, mely a 14.110. 

ábrán láthatóan tengelyirányba kialakított lehet. 

 
14.110. ábra: Szennyeződésfogó horony 

 

 A NEM MEGY oldali menet csökkentett profilú, és hossza csak 2-3 menet. 

 Az orsómenetek ellenőrzésére menetes gyűrűket használnak, a NEM MEGY oldali 

csökkentett profilú. 

 A 14.111. ábrán orsómenetek ellenőrzésére való görgőfésűs idomszer látható. A 

MEGY oldal teljes profilú többmenetes, a NEM MEGY oldali egy menet csökkentett profil-

lal. A görgők excentrikus befogása lehetővé teszi állításukat, de csak azonos emelkedésű me-

netek mérhetők. 

 
14.111. ábra: Görgőfésűs idomszer 
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 A 14.112. ábrán egy cserélhető fejű menetidomszer látható, amely a MEGY oldali 

ellenőrzés során megméri a menet mélységét is, a mérési időt ezzel a felére csökkentve. 

 
14.112. ábra: Cserélhető fejű menetidomszer 

 

Alakellenőrző idomszerek 

Alakos felületek ellenőrzésére való sablonok lehetnek egyediek vagy általánosan használható-

ak, pl. rádiusz sablon készletek konvex és konkáv kialakításban. 

 Gyakran előforduló szerszámkúpok (morse, meredek, stb.) illetve szerszámbefogó 

furatok ellenőrzésére kúpos hüvelyes illetve kúpos dugós idomszereket használnak, melyre 

példákat a 14.113. ábra mutat. A határértékeket lépcső illetve karcvonalak jelzik. 

 
14.113. ábra: Idomszerek kúpos alkatrészek ellenőrzésére 

 

Helyzetmérő idomszerek 

Egyedi mérési feladatokhoz – furatok, síkok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatáro-

zása – készített idomszerek. 

 Ezen a területen a hagyományos fix méretű idomszerek helyett a pneumatikus megol-

dások terjedtek el (14.114. ábra). 

 
14.114. ábra: Pneumatikus helyzetmérő 

 

Idomszerek anyagai 

Követelmény a vetemedésmentesség, kopásállóság, kis hőtágulás, méretállóság. Az idomszer 

teste lehet melegen kovácsolt, öntött, a hőbevitel csökkentésére műanyag markolattal. A mé-

rőfelület lehet edzett (HRC 58-64), de lehet keményfém is. Kopásállóságát keménykrómozás-

sal, TiN bevonattal növelhetik. 

 

  

 
... 

JOHS-BOSS 
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