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1. A SZERELÉSTECHNOLÓGIA ALAPJAI 

1.1. Szerelési alapfogalmak 

Szerelésnek nevezzük a gyártási folyamatnak azt a részét, mely az alkatrészek előállítása és 

átvétele után kezdődik, és a gyártmánynak a teljes, technológiai, a műszaki és egyéb előírá-

soknak megfelelő elkészítéséig tart. A szerelés folyamata magába foglalja az egymáshoz tar-

tozó alkatrészek összekapcsolását. A megfelelő bázisfelületek egymáshoz illesztése útján, 

előírt helyzetük ellenőrzését, szükség esetén az elhelyezkedés hibájának javítását, és végül 

annak a helyzetnek a rögzítését, mely biztosítja az alkatrészek helyes működését. A műszaki 

gyakorlatban tágabb értelmezésben illesztésnek nevezzük a két alkatrész egymással csatlako-

zó elemei közötti illeszkedés meghatározását, a szükséges illeszkedési jelleget eredményező 

adatsort, valamint a két elem csatlakozásának folyamatát. A szereléshez tartoznak még az 

összeszerelt termék minősítéséhez szükséges funkcionális ellenőrzések: a próba és a bejárás. 

Ugyancsak ide tartoznak a szükség szerinti tisztítási és festési műveletek is. 

A szerelés alapműveletei a következők: 

– Anyagmozgatás: az összeszerelésre kerülő alkatrészek, egységek, szer-

számok munkahelyre való továbbítása. 

– Összeállítás: A kapcsolódó alkatrészek, szerelési egységek egymáshoz, 

egymásba illesztése vagy helyzetbe hozása a kölcsönös helyzet pontos be-

állítása nélkül. 

– Beállítás: a kapcsolódó alkatrészek, elemek kölcsönös helyzetének biztosí-

tása a rögzítés előtt, mely történhet működésre, helyzetre, mérettartásra. 

– Szerelés közbeni megmunkálás: a méretlánc megoldásmódjától függő utó-

lagos megmunkálás. 

– Rögzítés: a beállított alkatrészek egymáshoz kötése. Lehetnek oldhatók, 

mely tovább csoportosítható: szétszerelhető kötések (csavar-, retesz-, ékkö-

tések stb.), mozgó kötések (csúszó, gördülő, fogaskerékpárok stb.), vala-

mint nem oldható kötések (hegesztés, szegecselés, forrasztás, sajtolás, ra-

gasztás stb.). 

– Ellenőrzés: a művelet kiterjedhet illesztésre, alkatrészek helyzetére, felüle-

ti minőségre, működési paraméterek ellenőrzésére. 

– Próba, bejárás: a termék ellenőrző üzemeltetése, mely után a szükséges 

igazítások, beállítások, kisebb javítások kerülnek sorra. 

 

A szerelés folyamata során megkülönböztetünk elő-, közbenső- és utószerelést. 

Az alkatrészek részegységgé egyesítése az előszerelés (rész-szerelés). 

A részegységek fődarabbá szerelését nevezzük közbenső szerelésnek (egység szerelés). 

A fődarabok összeszerelése a végszerelés. 

1.2. A gyártmány tagolása 

A gyártmány tagolása a szerelési folyamat tervezésének szükséges feltétele.  A helyes tagolás 

azon felismerés igénye, hogy a végterméket részeiben önállóan- és így térben és időben pár-

huzamosan is előszerelhető egységekből építhetjük fel. (1.1 ábra) 
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1.1. ábra: A gyártmány tagolása 

 

Segítségükkel szerelési egységek, illetve szerelési főegységek szervezhetők. Ennek az elvnek 

az alkalmazása teszi lehetővé a beszállítói hálózat kiépítését is. A célszerűség azt kívánja, 

hogy ezek az előszerelt egységek a helyes működés szempontjából ellenőrizhetők legyenek, 

így az esetleges hiba már a részszerelés befejezése után kiszűrhető. 

 

A szereléstechnológia tervezése során az előkészítő fázisban kell a megmunkálás és a szerelés 

kölcsönös kapcsolatát elemezni és a végleges tagolást kialakítani. Kedvező a tagolás akkor, ha 

a szerelt egységet egyszerű szerelési tevékenységek alapján úgy érjük el, hogy közben ne kell-

jen beültetési irányt változtatni, a szerelt egységet ne kelljen forgatni, a szerszámokkal köny-

nyű legyen a hozzáférés. Helyes, ha a szerelt egység minősége egyszerűen ellenőrizhető. 

 

A tagolási variánsok elemzésénél ügyelni kell arra, hogy az egyes részegységek szerelése mi-

nél rövidebb technológiai szakaszban megoldható legyen. Ennek eszköze a részletesebb tago-

lás, a hozzárendelt alkatrészek kisebb száma, valamint az eljárás homogenizálása, ami azt 

jelenti, hogy a részegységnél csak egyfajta kötésforma, illetve eszköz szerepeljen. Fokozni 

kell a tagolás mélységét, ha a hozzáférhetőség, az ellenőrzés nehéz, vagy nem lehetséges. A 

helyes tagolás biztosítja azt, hogy a szerelt egységeket, a magasabb komplexitás felé haladva 

fokozatosan úgy illesztjük egymáshoz, hogy minden ellenőrzést a legegyszerűbb helyen vég-

rehajtva a készterméket a kívánt minőségben minél egyszerűbben érjük el. A termék önálló 

feladat végrehajtására alkalmas (pl. személygépkocsi), ez által válik piacképessé. A termék-

nek tehát önálló funkciója van. Ezt másként úgy fejezzük ki, hogy a terméknek van valami-

lyen tulajdonsága, amire képes, amit megtesz, és a vevő ezért a tulajdonságáért vásárolja meg. 

1.3. A szerelés szintjei, szerelési családfa 

A szerelés szintjei alatt egy-egy szerelési szakaszt értünk, melyet a szerelési folyamat sza-

kaszhatáraival jellemezhetünk. 

Ennek alapján megkülönböztethetünk: 

– előszerelési folyamatot, melynek eredménye a szerelési egység, főegység 

– végszerelési folyamatot, melynek eredménye a termék.(1.2 ábra) 
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1.2. ábra: A szerelés szintjei 

 

A családfa a termék tagozódási és felépítési rendjét adja meg grafikus formában. Ennek meg-

felelően a darabjegyzék minden elemét tartalmazza a szerelési egységek kijelölésével 

 

A darabjegyzék az összeállítási rajz, a családfa és a műhelyrajz a tervezési folyamatban fontos 

bemenő információkat tartalmazva jelentős szerepet tölt be. A darabjegyzéket az alábbiak 

szerint kell megtervezni: 

– Tartalmazza a termék, a szerelési egységek, valamint az alkatrészek közötti kap-

csolódásokat, a fölé és alárendelési viszonyokat. 

 

– Tájékoztatást ad a termékben felhasznált alkatrészek és egyéb elemek mennyiségé-

ről, minőségéről, felhasználásáról, gyakoriságáról (az elem azonosság elősegíti an-

nak meghatározását, hogy egy terméken belül, a különböző szerelési egységekben 

hol fordulnak elő azonos alkatrészek, szerelési egységek, főegységek). Ennek ki-

mutatása elősegíti a termelő rendszeren belüli azonos egységek megtalálását, a 

specializálódást. 

 

– Lehetővé teszi, hogy a szerelési folyamat ütemezéséhez, készletezési mennyisége-

ket lehessen meghatározni. 

 

A darabjegyzék és a családfa egymásból kölcsönösen is leszármaztatható. Ennek az a feltéte-

le, hogy mindkettő tartalmazza a termékbe beépülő valamennyi elemet, ahol azok olyan jelö-

léssel vannak meghatározva, melyek egyértelmű azonosításra alkalmasak. A termék családfa 

arra nem tud választ adni, hogy az egyes alkatrészek, szerelési egységek milyen sorrendben 

épülnek be a termékbe. Ezt a szerelési családfa fejezi ki. 

 

A családfa a gyártmány tagozódási és felépítési rendjét adja meg grafikus formában. Ennek 

megfelelően a darabjegyzék minden elemét tartalmazza a kapcsolódási helyek feltüntetésével. 
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A gyártmánycsaládfa és a szerelési családfa között nincsen egyértelmű merev kapcsolat. Egy 

gyártmány többféle szerelési családfa – így szerelési folyamat – szerint is összeszerelhető. 

Pontosan ez az alapja annak, hogy szerelésnél a lehetséges szerelési variációk száma igen 

magas is lehet.  

 

Ezt az összefüggést mutatja a 1.3. ábra. 

 

 
 

1.3. ábra: A gyártmány felépítésének ábrázolása és a gyártáson alapuló családfa 

 

A szerelési családfának több elkészítési módja van, de mindegyikre jellemző, hogy a gyárt-

mányt szerelési egységekre, szerelvényekre és alkatrészekre bontja. Így például a bontó rajz-

számozási rendszer szerint készült rajzok nagy segítségre vannak a szerelési családfa elemek-

re bontásánál. A technológus tagolási vázlatban rögzíti a gyártmány szerelési vázlatát, a csa-

ládfa részelemét. A szerelési vázlatnak különböző formája lehet. Általában törekszünk az át-

tekinthető formára, amely egy lapon ábrázolja a szerelési egységeket, valamint ezek alkatré-

szeinek szerelési sorrendi kapcsolatát. 

 

A terméket a szereléstechnológiai folyamat tervezése előtt szerelési egységekre kell bontani 

és a szerelési egységeket vázlaton célszerű ábrázolni. (1.4. ábra) 
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1.4. ábra: Szerelési folyamatábra 

 

A szerelési vázlat elkészítését a bázisalkatrész kiválasztásával kell kezdeni. Egy-egy alkat-

rész, vagy egységet egy téglalap jelképezi. A téglalapok összekapcsolása jellemzi a szerelés 

sorrendjét. A téglalapba kell írni az alkatrész szerelési egység azonosítására szolgáló adatokat 

(rajzszám, szabványszám, pontos megnevezés) és a darabszámot, mely megmutatja, hogy az 

adott szerelési helyzetben hány darab egység szerelését kell elvégezni. Ha termék bonyolult, 

akkor az áttekinthetőség érdekében bontjuk a szerelési vázlatokat egy-egy szerelési egység 

szerint, vagy egy adott művelet tartalma szerint. (1.4 ábra) 

 

A szerelési technológia előkészítésének az alapja a gyártmánycsaládfa kialakítása.  

(lásd még 1.3 ábrát is) A családfa felépítése az egésztől a rész felé tagolódik, miközben figye-

lembe veszi az alulról felfelé irányuló valamennyi kapcsolatot és kapcsolódást. A családfa 

felépítése utalást tartalmaz a kapcsolódások helyére, idejére, következésére stb. 

(1.5. ábra) 
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1.5. ábra: Szerelési családfa 

 

A célszerű tagolódás lehetőségét a konstrukció kialakításánál kell megteremteni. A technoló-

gia tervezése során kell a szerelés tényleges tagolását kialakítani. 

A tagolási variánsok elemzésénél ügyelni kell arra, hogy az egyes részegységek szerelése mi-

nél rövidebb technológiai folyamatban történjen. Ennek eszköze a részletes tagolás, a hozzá-

rendelt elemek kevés száma, valamint az eljárás homogenizálása (az egységekben lehetőleg 

csak egy kötésforma szerepeljen). Fokozni kell a tagolás mélységét, ha a szerelési folyamat-

ban a hozzáférhetőség, az ellenőrizhetőség nincs biztosítva. 

 

A szerelési egységekre felépített szerelés a következő előnyöket nyújtja: 

 

– kényelmesebb munkafeltételeket teremt, mert az egységek szereléséhez a munkahely 

szakosítható és kellő módon felszerelhető; 

 

– a dolgozókat is azonosítani lehet, amivel lehetőség nyílik a betanított munkaerők al-

kalmazására; 

 

– javul a szerelési területek és felszerelések kihasználása, hiszen különleges felszerelé-

sek, helyiségek stb. csak a közös szereléshez szükségesek. 

 

– Jobb munkaszervezés a szerelési idő csökkenéséhez vezet. 

 

– A szerelési ciklus időtartama lerövidíthető, ha a különböző munkák egyidejűleg 

(párhuzamosan) készülnek. 
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1.4. A modern terméktervezés alapjai 

1.4.1.Termék funkciók és termék életút 

 

A termékek és tárgyak emberi igények kielégítését szolgálják. Az igényeket a termékek szol-

gáltatásai, tulajdonságai elégítik ki. A tulajdonságok jól kiválasztott csoportjai, ill. ezek kom-

binációjának halmaza teszi alkalmassá a termékvilágot az emberi szükségletek kielégítésére. 

A termékeknek e tulajdonságait általános értelemben funkciónak nevezzük. 

A termékfunkciók különböző ismérvek szerint csoportosíthatók.  

Így jellegre az alábbi csoportokat lehet megkülönböztetni: 

– gazdasági, 

– technikai, 

– pszichológiai 

– szociológiai 

– dokumentális. 

A gazdasági funkció azt fejezi ki, hogy a termék előállítás folyamatába bevitt erőforrásokat 

miképpen, milyen módon, milyen hatékonysággal alakítja át termékké, ill. nyereséggé. A 

technikai A technikai funkció a termék használhatóságát, felhasználásának módját fejezi ki. A 

pszichológiai funkció azt fejezi ki, hogy a termék milyen lelki, érzelmi hatást vált ki a fel-

használójából. A szociológiai funkciót a felhasználók, vevők társadalmi hovatartozása hor-

dozza és mindez kapcsolatos a szokásrendszerükkel. A dokumentális funkció a vásárlók és a 

terméktervezők számára egyaránt sok és pótolhatatlan információt hordoz. A termékről leol-

vasható mind az, ami a konkurencia elemzése során csak más eszközökkel és fáradságos 

munkával szerezhető meg. Ezét a termék ma is a legfontosabb és leghatékonyabb információ-

hordozó eszköz. 

 

A termék életében az első szakaszt terméktervezésnek nevezik. A termék ebben a fázisban 

nem tárgyiasult formában, hanem fogalmi szinten, írásos formában, esetleg körvonalrajzon 

vagy forma-modellben jelenik meg. 

 

A termékkonkretizálása, a fejlesztési folyamatba bekerülve a konstruálással (tervezéssel) foly-

tatódik, melynek eredményeképpen egy gyártásra érett, dokumentált termék áll rendelkezésre. 

A termék a gyártás és szerelés fázisában kel életre, kapja meg tárgyiasult formáját és hordozza 

a funkciókat melyek életre hívták. 

Az elkészült termék egy kereskedelmi láncon keresztül a felhasználóhoz kerülve, rendszeres 

karbantartás és javítás mellett meghatározott ideig üzemel, ill. működik. Ez az idő több ténye-

zőtől is függ, pl. nem érdemes már javítani vagy nem javítható, elavult stb. 

 

A termék az életpálya végén bekerülhet egy újrahasznosítási körbe, ahol elemeit, esetleg rész-

egységeit újra felhasználják, alapanyagként újra hasznosítják vagy véglegesen semlegesítik. A 

termék életútjának ilyen megközelítése technikai oldalról történt, melyet a 1.6. ábra is szem-

léltet és műszaki életútnak nevezik. 
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1.6. ábra: Termék életpálya technikai oldalról 

 

 

A termék természeténél fogva a megvalósítása útján költséggel is jár, de a végső cél a nyere-

ség termelése. Az életút ezen megközelítése gazdasági oldalról történik, és gazdasági életút-

nak nevezik. Ennek jellegét nagyon jól szemlélteti az 1.7 ábra, melyen látható, hogy a forga-

lom megindulásáig csak ráfordítás jelentkezik, majd ez bizonyos idő alatt a bevétellel ki-

egyenlítődik, majd átmegy a nyereség, termelő szakaszba. A piac telítődésével a nyereség 

csökken. 

A termék életútjának egy másik megközelítése az, amikor az egyes elemek kapcsolatában 

megjelenik az irányírás, a visszacsatolás, a termék előállítás és termékkövetés is, ezt az 1.8. 

ábra szemlélteti. 

 

 
 

1.7. ábra: Termék életpálya gazdasági oldalról 
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1.8. ábra: Termék életpálya szervezési oldalról 

 

 

1.4.2. Terméktervezés, szereléstervezés 

 

Az ipari fejlődés mutatója és egyben mozgatója a versenyképes termékek tervezése, fejleszté-

se és előállítása. A termék életútjából is látható, hogy egy bizonyos idő után csökken a keres-

let, tehát indokolttá válik, az un. termékváltás. A ma termékeinél ez az idő kb. 3-5 év. A ter-

mék ebben a korában már nem tudja betölteni valamelyik termékfunkció szerepét, pl. esztéti-

kai. Ugyanakkor új korszerű terméket rövid idő alatt kell az elképzeléstől a megvalósításig 

eljuttatni, azaz sokkal rövidebb idejűnek kell lenni az innovációs ciklusnak. Azt az időt, ami 

ehhez szükséges, biztosítani kell. Ennek biztosításához egyrészt az emberi tudás és kreativi-

tás, másrészt a folytonosan fejlődő módszerek és segédeszközök állnak rendelkezésre. Eszkö-

zök vonatkozásában lényeges szerep jutott a számítógépeknek. Lehetővé teszik nem csak a 

nagy mennyiségű információ tárolását, hanem gyors feldolgozását, elemzések elkészítését is. 

A szerkesztési és tervezési munkát gyorsabbá, pontosabbá teszik. Elősegítik a szerkezetek 

térbeli megjelenítését, a kapcsolódó elemek helyzet és méret illeszkedésének ellenőrzését, a 

termék formaadását. 

 

A terméktervezést alapvetően a környezeti tényezők motiválják. A környezetet a vállalaton 

belül és azon kívül uralkodó viszonyok jelentik, ill. határozzák meg. 

 

Külső befolyások (1.9. ábra) közé tartozhat pl.: 

– a világgazdaság (pl. az árfolyam politikájával), 

– a nemzetgazdaság (pl. az infláció mértékével, a munkaerő minőségével és fog-

lalkoztatásával), 

– a beszerzési piacok (pl. beszállítói- és alapanyagpiac), 

– a politika és a törvények (pl. környezetvédelmi előírásokkal), 

– a technika (pl. az alkalmazott eljárások színvonalával), 

– a felvevő piac. 

A felsoroltak mindegyike lényeges szerepet játszik, de mégis alapvető jelentőségű a felvevő-

piac szerepe (mint inspiráló is).  
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Ez a piac jellegét tekintve lehet keresleti- és kínálati piac. Egyiknél és másiknál is a termék 

előállítás folyamatában mutatkozik szűk keresztmetszet. Az első esetben a gyártás, a második 

esetben a tervezés és fejlesztés a szűk keresztmetszet. 

 

 
 

1.9. ábra: A fejlesztést befolyásoló tényezők 

 

A belső befolyások közé tartozhat pl.: 

– a termelőbázis (vállalat) felépítése (pl. termékorientált), 

– a személyi összetétel (pl. a tervezőgárda képzettsége), 

– gazdasági erőforrások (pl. befektetési képesség és –lehetőség), 

– a termelőbázis nagysága (pl. a vállalás és a teljesítés kérdése), 

– a gyártórendszer felépítése, szerelőrendszer (pl. a gyártási technológiák változ-

tathatósága), 

– termékprogram (pl. az egymásra- illetve egymásból épülés lehetősége), 

– vállalatirányítás 

– know-how (pl. fejlesztési, gyártási tapasztalatok). 

 

A tervezési-fejlesztési folyamat egyes tevékenységeinek támogatására és a konkurens tervezés 

megvalósítására ma már többféle módszer és eszköz ismert. (1.10. ábra) 
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1.10. ábra: A konkurens tervezési módszerek 

 

A kézikönyvek és kérdésjegyzékek többsége általános és strukturálatlan információt szolgál-

tat a tervezéshez, továbbá alkalmazásuk és folyamatos karbantartásuk időigényes, gyakran 

tartalmilag sem kielégítő. 

Az automatizált, intelligens rendszerek jelenlegi példányai csak nagyon speciális alkalmazási 

területeket támogatnak, és még nem nyújtják a konstruktőrök által elvárt gyakorlati segítséget. 

Hasonlóan a szakértő rendszerek is csak speciális problémák megoldását támogatják és a ma 

rendelkezésre álló, valamint feldolgozott konstrukciós szabályok, vagy tervezői ismeret hiá-

nya miatt csak kis gyakorlati jelentőséggel bírnak, amit a modern informatikai eszközrendszer 

előnyei sem tudnak kompenzálni. 

A viszonylag nagy személyi és koordinációs munkát igénylő szervezői módszerek mellett 

jelenleg a gyakorlati mérnöki munkához a legnagyobb támogatást a különböző tervezői érté-

kelő rendszerek, a DfX (Design for X) technikák nyújtják. 

 

A tervezői döntéseknek a termék jellemzőit, költségeit, minőségét meghatározó, közismerten 

nagy súlya elengedhetetlenné teszi, hogy a tervezési folyamat minden szakaszában a konst-

ruktőr rendelkezésére álljon rendezett és gyorsan hozzáférhető formában a változatok megíté-

léséhez, a hibás fejlesztések elkerüléséhez szükséges, lehetőleg a termékfejlesztés minél több 

szempontját lefedő szaktudás, hogy specialistákra csak a legkritikusabb esetekben legyen 

szükség. (1.11 ábra) 
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1.11 ábra: A DfX által lefedett szakterületek 

 

 

A tervezői döntéseket, valamint a folyamatos költségbecslést támogató módszerek és számí-

tógépes eljárások többsége elsősorban a gyártási és szerelési folyamat (DfP - Design for 

Production) szempontjait helyezte a középpontba (1.12. ábra) 

 

 

 
 

1.12. ábra: Néhány DfP által támogatott technológia 

 

A DfX technikák közül napjainkban a legnagyobb gyakorlati jelentősége a DfP területeinek 

többségét lefedő, nemzetközileg elismert DFMA módszernek és szoftvernek van. 

A tervezési folyamat egészére kiható DFMA módszer [14], amelynek legfejlettebb változata 

ma már közvetlenül együttműködik a CAD rendszerek közül többek között a Pro Engieneer-

rel, lehetővé teszi a konstruktőr számára a termékek gyártás és szerelés szempontjaiból törté-

nő elemzését és korai költségbecslését. Segítségével a gyártmánytervezői munka a következő 

támogatási lehetőséget kapja: 
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– meglévő gyártmánytervek értékelése a szerelhetőség és gyárthatóság, versenyké-

pesség szempontjai alapján, 

– a kézi, automatikus vagy robotos szerelés alkalmazhatóságának vizsgálata adott 

termékekre, 

– az elemzett gyártmánytervek struktúrájának elemzése, egyszerűsítése, 

– a szükséges minimális alkatrész-szám meghatározása a termék funkcióhoz, 

– szerelhetőség hatékonysági mutatójának meghatározása, 

– a szerelés és gyártás várható költségeinek meghatározása illetve tervezési stádi-

umban való becslése, 

– alternatív gyártási technológiák és szerelés-szervezési formák közötti választás, 

– a konkurens termékekkel való összehasonlítás, 

– konstrukciós jellemzők rangsorolása, értékelése, 

– a konstrukcióval kapcsolatos színvonal jellemzők számszerűsítése, 

– a lehetséges hibák, hiba okok vizsgálata, 

– gyártmányfejlesztési feladatok meghatározása, 

– célszerű fejlesztési irányok, trendek feltárása. 

 

A tervezőrendszer 2 fő modulja és az azon belüli programok jellemzői: 

 

 Design for Assembly- szereléshelyes tervezés (DFA) 

 

– A szereléssel előállított gyártmányok analízise és a szerelési folyamat megterve-

zése. 

 

– Kézi szereléstervezés [Design for Automatic Assembly - DF(M)A] 
o konstrukciós jellemzők kiértékelése, 

o a szerelés nehézségeit jelentő problémák vizsgálata 

o struktúra egyszerűsítés lehetőségeinek feltárása, 

o szerelési időszükséglet és költség meghatározása, 

o hatékonysági mutatók számítása, 

o a várható minimális alkatrész-szám meghatározása, 

o a konstrukciós fejlesztési feladatok tervezése a hozzájuk tartozó hatékony-

ságjavulás meghatározásával, 

 

– Automatikus szerelés, tervezés [Design for Manual Assembly - DF(A)A] 
o gyártmányok konstrukciós felületvizsgálata az automatikus szereléshez, 

o a szerelés nehézségei körülményeinek vizsgálat, 

o az automatikus szerelésre való alkalmasság javítási feladatai, 

o szerelési időszükséglet és költség meghatározása, 

o hatékonysági mutatók számítása, 

o a konstrukciós fejlesztési feladatok a hozzájuk tartozó hatékonyságjavulás 

meghatározásával. 

 

– Robotos szerelés [Design for Robotic Assembly - DF(R)A] 
o konstrukciók felületvizsgálata a robottal történő szereléshez, 

o a szerelés nehézségét okozó körülmények vizsgálata, 

o a robotos szerelésre való alkalmasság javítása érdekében szükséges fejleszté-

si feladatok meghatározása, 

o a robotos szerelés költségeinek becslése, 

o hatékonysági mutatók számítása 
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o a javasolt fejlesztési feladatok megvalósulásával elérhető hatékonyságjavulás 

meghatározása. 

 

– Szerelés-szervezési forma elemzése és szimuláció  

[Design for Assembly Structure & Simulation - DFA(S)] 
 
o a lehetséges szerelés-szervezési formák közötti választás konstrukciós és 

üzemgazdasági alapadatok alapján, 

o a rendszerköltségek meghatározása az egyes szerelés-szervezési formákban, 

o szimulációs számítások az egyes szerelési formákban. 

 

– Szerelősorok tervezése és szimulációja  

[Design for Assembly Line & Simulation - DFA(L)] 
o A megfelelő szerelésszervezési forma meghatározása a konstrukciós és 

üzemgazdasági jellemzők alapján, 

o a szalagszerű szereléssel megvalósuló szerelési folyamatokhoz a szimulációs 

számítások elvégzése, 

o ellenőrző számítások az ütemezés feltételrendszere szerint, 

o üzemelési célfüggvények és paraméterek beállítása, 

o üzemelési számítások elvégzése ütemezési modellek választási lehetőségé-

vel, 

o ütemezési eredmények közlése és képernyőn való szimulációja. 

 

 Design for Manufacture - gyártáshelyes tervezés (DFM) 

 

(Különböző megmunkálási technológiákkal alkatrészek optimális technológiájának 

kiválasztása, korai költségbecslések elvégzése.) 

 

– Forgácsoló megmunkálások tervezése 

[Design for Manufacture of Machining - DFM(L)] 
 

– Lemezmegmunkálások tervezése 

[Design for Manufacture of Sheet Metalworking- DFM(S)] 
 

– Fröccsöntés tervezése 

[Design for Manufacture of Injection Moulding- DFM(F)] 
 

– Nyomásos öntés tervezése 

[Design for Manufacture of Die Casting- DFM(C)] 
 

– Porkohászat tervezése 

[Design for Manufacture of Powder Metal Parts- DFM(P)] 
 

Egy DFMA elemzés főbb lépéseit a 1.13. ábrán követhetjük nyomon. Az első lépés a meglévő 

gyártmányok (vagy az új konstrukció) módosítása a DFA program segítségével a szerelés 

szempontjából, majd elvégezhető a termék az alkatrészeinek költségbecslése gyártástechnoló-

giai szempontból a DFM modulok segítségével. A szoftver szerelési moduljainak használata 

során az első eldöntendő kérdés a szerelési mód. Ez lehet kézi, automatikus, vagy robotos 

szerelés. 
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1.13. ábra: A DFMA folyamatterve 

 

1.4.3.  A szerelés helyes konstrukció tervezésének néhány elvi megoldása 

 

A szerelés technológia kívánalmainak figyelembevételével a gyártmányszerkesztő jelentősen 

csökkentheti a gyártási és szerelési költségeket. 

Ehhez az alábbi szempontok figyelembevételével tudnak eljutni: 

 

– Illesztési munkák csökkentése: felesleges alkatrészek elhagyásával, egyes alkatré-

szek összevonásával. 

 

– Szerelési műveletek egyszerűsítésével, mely a megfelelő illesztő eljárás kiválasztá-

sát, speciális kötések kialakulását alakkal, illetve anyaggal való kötés alkalmazását 

jelenti. 

 

– Eredő tűrések behatárolása: helyes méretmegadás, méretláncok szétválasztásával, 

egyes munkadarabok összevonásával csökkenti az eredő tűrését. 

 

– A maradó eltérések egyszerű kiegyenlítése: az illesztést teljesen mellőzni, beállítási 

lehetőség, önbeálló megoldás alkalmazásával. 

 

– Alkatrészek kezelés helyes kialakítása. 
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Ezeknek az elveknek felhasználásával a szerelés helyes konstrukció követelményei megfo-

galmazhatók. Ezek a következők: 

 

a. Törekedni kell az olyan alkatrészek és alkatrészcsoportok elhagyására, amelyek a ter-

mék összfeladatához nem járulnak hozzá, vagy amelyiknek feladatát a többi, nélkü-

lözhetetlen alkatrész átvállalhatja. Így például a szerkesztőnek meg kell vizsgálnia, 

hogy több alkatrész összevonása lehetséges-e, anélkül, hogy azok funkcionális tevé-

kenysége sérülne-e (1.14. ábra). 

 

 

 
 

1.14. ábra: Alkatrészek összevonása 

 

b. Előnyben kell részesíteni a kisméretű és kistömegű alkatrészekből álló szerelvényeket. 

 

c. Csökkenteni kell az illesztési műveletek számát, hiszen az illesztési műveletek alkot-

ják a szerelés fő tevékenységét. Ezért a gyártmányszerkesztőnek kerülni kell a hosszú, 

sok tagból álló méretláncot. Ha ez mégis elkerülhetetlen, kompenzáló tagot célszerű 

beiktatni. 

 

d. Meg kell vizsgálni a méretlánc helyes kialakítását. 

 

e. Célszerű alkalmazni összeszerelt egységeket (1.15. ábra). A kihelyezett szerelés, mint 

speciális feladat lehetővé teszi a gépi úton való előszerelt egységek alkalmazását. 
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1.15. ábra: Egyirányú szerelés 

 

 

f. Törekedni kell az egyoldalról való szerelés megvalósítására (1.15. ábra), ahol ennek az 

a feltétele, hogy a d3>d2>d1 legyen. 

 

g. Célszerű szerelés szempontjából a fokozatos kapcsolódást is betartani (1.15. ábra), hi-

szen így egyszerre nem kell két helyen illeszteni, és a második illesztést már az előző 

segíti. 

 

h. A gyártmány felépítését lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy azok bonthatók, tagolha-

tók legyenek. Tagolatlan családfán felépülő szerelés esetén a gyártmány valamennyi 

alkatrészét egy lépésben kell összeszerelni, mely esetben a munkahely zsúfolttá, átte-

kinthetetlenné válik, nagyobb szaktudást is igényel a szerelést végző dolgozótól. Több 

munkahelyes szerelés esetén pedig a munkahelyek sorba kapcsolt elrendezését kívánja 

meg a kedvezőbb párhuzamos szereléssel szemben. 

(lásd későbbi fejezetekben) 

 

i. Kerülendő a szereldében a befejező forgácsolási munkák végzése, mert az egyrészt 

szakképzett munkaerőt kíván, másrészt nagymértékben gátolja a korrekt szerelési 

normák megállapítását. 

 

j. A szerkesztőnek a konstrukció kialakításánál törekedni kell arra, hogy lehetőleg azo-

nos alkatrészt azonos mozgásirányból kelljen szerelni, illetve a különböző mozgásvi-

szonyok száma minimumra csökkenjen. Ezzel elkerülhető, hogy a bázisalkatrészt for-

gatni kelljen szerelés közben, ami által annak készülékezése egyszerűbb lehet. 

 

k. Azoknál az alkatrészeknél, amelyeknél a felcserélés veszélye fennáll, vagy a felisme-

rés nehéz, a körvonal, vagy a felületek kialakításával kell jelentős különbséget bevinni 

(1.16. ábra). 
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l.  

 

 

 
 

 

1.16. ábra: Megkülönböztetés asszimetriával 

 

 

m. Alkatrészkonstrukció kialakításánál gondolni kell az alkatrészek egymásba akadásá-

nak elkerülésére. Erre példát az 1.17. ábra szemléltet. 

 

 

 
 

1.17. ábra: Egymásba akadás elkerülése 

 

 

A szerelési művelet javítható, ha a célnak még megfelelő, legegyszerűbb eljárást, kötő-

elemet választják (1.18. ábra) (lásd következő fejezeteket). 
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1.18. ábra: Kötés és kötésmód változtatása 

 

 

n. Gondolni kell arra, hogy szimmetria fokozásával az alkatrész tájolását javítani lehet 

(1.19. ábra). 

 

 
 

1.19. ábra: Szimmetriasíkok számának növelése 

 

 

o. Az alkatrészek tájolásához sok esetben célszerű helyezőfelületek létrehozása  

(1.20. ábra). 
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1.20. ábra: Tájolás elősegítő megoldások 

 

Természetesen a fentebb ismertetett megoldásokon kívül sok más megoldás is lehetséges. A 

néhány példa ismertetése csak azt célozza, hogy felhívja a figyelmet arra a fontos és egyálta-

lán nem elhanyagolható tényre, hogy a szerelhetőségre már a gyártmány születésekor, annak 

konstrukciós kialakításánál gondolni kell. Ott rögtön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy sem 

agyártást, sem a szerelést nem szabad egymástól különálló folyamatnak tekinteni, mert azok 

egymással összefüggő és egymáshoz szorosan kapcsolódó folyamatok. 
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2. SZERELÉSI  MÉRETLÁNCOK  
 

A méretlánc egy önmagában záródó méretsorozatot jelent, mellyel meghatározzuk a szerel-

vény elemeinek, azok felületeinek kölcsönös helyzetét. 

 

A szerelési művelettervezés fontos lépése a gyártmány alkatrész és összeállítási rajzából 

nyerhető méretlánc felállítása és megoldása. E fejezet a méretláncok megoldási módjaival 

foglalkozik, megadva a méretláncok néhány általános törvényszerűségét. 

2.1. Méretlánc fajták 

A méretláncok három csoportba sorolhatók: 

–  síkbeli méretláncok, 

– térbeli méretláncok, 

– szög-méretláncok. 

 

2.1.1. Síkbeli méretláncok 

 

a) Lineáris méretlánc 

 

A lineáris méretlánc olyan síkbeli méretlánc, amelynek tagjai egymással párhuzamosak. A 

2.1. ábra egyszerű lineáris méretláncot mutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A méretlánc tagjai lehetnek: 

 

– összetevő tagok  (A1; A2; A3) 

– eredő tag  (Δ A) 

 

Az összetevő tagok felosztása: 

 

– növelő tagok (A), amelyek növekedésével ΔA nő, csökkenésével pedig 

csökken; 

– csökkentő tagok (A2 , A3), amelyek növekedésével ΔA csökken, csök-

kenésével pedig nő, ha a többi tag változatlan marad. 

 

 

2.1. ábra: Síkbeli méretlánc 

A1 

A2 A3 ΔA 

A1 

A2 A3 ΔA 
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Összefüggések a méretlánc megoldáshoz:  

  

    A névl. = 


k

i 1
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..

növ

névli
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1
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    Amax.= 
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Amin.= 


k

i 1

A
.

.min.

növ

i
– 





1

1

n
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A
.

.max.

csökk

i
   (2.3.) 

 

ahol  k - a növelő tagok száma, n - a méretlánc tagjainak száma. 

 

Felírható még a 

  

      =




1

1

n

i

( i )   (2.4.) 

  

összefüggés, ami azt fejezi ki, hogy az eredő tag tűrésmezőjének szélessége egyenlő az össze-

tevő tagok tűrésmező szélességének összegével. Δ – az eredő tűrésmező szélessége,  i – 

az i. tag tűrésmező szélessége. 

 

b) Nemlineáris méretlánc 

  

A nemlineáris méretlánc olyan síkbeli méretlánc, amelynek tagjai egymással nem párhuzamo-

sak. 

  

A 2.2. ábra egy nemlineáris méretláncot mutat, melyre felírhatók a következő összefüggések: 

 

   Δ Anévl.= A1 névl. + Cnévl.· cos αnévl 

 

   Δ Amax.= A1 max. + Cmax.· cos αmin 

  

   Δ Amin.= A1 min.  + Cmin.· cos αmax 

 

   Δ Bnévl.= B1 névl. – Cnévl.· sin αnévl 

 

   Δ Bmax.= B1 max. – Cmin.· sin αmin 

 

   Δ Bmin.= B1 min. – Cmax.· sin αmax   (2.5.) 

 

Az egyenletek felírásakor figyelembe vettük azt is, hogy az α szögnek is van egy Δα tűrése. 

Egyszerű trigonometriai összefüggések felhasználásával az egyenletek más esetre is felírha-

tók. 
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2.1.2. Térbeli méretláncok 

  

A térbeli méretláncok tagjai térben kapcsolódnak egymáshoz és így alkotnak zárt méretláncot. 

 

Az 2.3. ábrán egy térbeli méretlánc látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A vektoriális összefüggés az ábra alapján: 

  

       

       


n

i 1

1
A


 = 0 ,    (2.6.) 

 

 amiből a vetületi egyenletek: 

2.2. ábra: Nemlineáris méretlánc 

Z 

Y 

X 

A


 A


1

A


2

2.3. ábra: Térbeli méretlánc 

α 

A1 

Δ
B

 

B
1
 

 ΔA 

C 
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n
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A  =  0 
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n

i 1

Z
A   =  0.     (2.7.) 

Példánkban a fenti összefüggések: 

       
1

A


+
2

A


+ A


 = 0,   (2.8.) 

vagy vetületi egyenletekkel: 

       X
A + X

A
1 + X

A
2 = 0 

       Y
A  + Y

A
1  + Y

A
2 = 0 

       Z
A  + Z

A
1 + Z

A
2 = 0.   (2.9.) 

 

 2.1.3. Szög-méretláncok 

 

A szög-méretlánc tagjai szögméretek, amelyek közös csúcsban találkoznak (2.4. ábra) 

 

 

 

   

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános összefüggések a szög-méretláncokra: 
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2.4. ábra. Szög-méretlánc 
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Ez a 2.4. ábra szerinti méretláncra: 

 

     Δ αnévl = α3névl.- α1névl.- α2névl. 

 

     Δ αmax. = α3max.- α1min.- α2min. 

      

     Δ αmin. = α3min.- α1max.- α2max.             (2.11.) 

 

2.2. A méretláncok közötti kapcsolatok 

Háromféle méretlánc-csatlakozás különböztethető meg: 

– párhuzamos csatlakozás, 

– soros csatlakozás, 

– vegyes csatlakozás. 

 

2.2.1. Párhuzamos csatlakozású méretláncok 

 

Párhuzamos csatlakozásúak a méretláncok akkor, ha egy vagy több közös tagjuk van. A 2.5. 

ábrán a méretláncok közös tagja a C. 

  

Célszerű a méretlánc szerkesztést úgy végezni, hogy a közös tag ne legyen eredő egyik méret-

láncban sem, mivel az eredő tag tűrésmezeje a másik méretláncban az összetevő tag tűrésme-

ző szélességeként jelentkezhet, és ez túlságosan megnövelheti a második méretlánc eredőjé-

nek tűrésmezőjét. 

 

A 2.5. ábrán a C közös tag egyik méretláncban sem eredő tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.2. Soros csatlakozású méretláncok 

 

A soros csatlakozású méretláncok esetén minden következő méretlánc az előző méretlánc 

felépítéséből adódó bázisból indul ki (2. 6. ábra). 

 

 

 

A1 A2 ΔA 

B1 B2 B3 B4 ΔB 

C 
1 
 

2 
 

2.5. ábra: Párhuzamos méretlánc csatlakozás 
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2.2.3. Vegyes csatlakozású méretláncok 

 

Vegyes csatlakozásúak a méretláncok akkor, ha egyidejűleg sorosan és párhuzamosan is kap-

csolódnak (2.7. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Méretlánc-megoldási módszerek 

 A méretláncok megoldásakor a következő feladatok vetődhetnek fel: 

 

 a/  A tagok ismeretében a záró tag pontosságának meghatározása, a 

 

     
 = 





1

1

n

i

(
i

 )      (2.12.) 

 

összefüggés alapján, ahol 
 – a záró tag tűrésmező szélessége, 

i
  – az i. összetevő tag tű-

résmező szélessége, n – a méretlánc tagjainak száma. 

b/ A záró tag pontossága ismeretében valamelyik összetevő tag pontosságának meghatá-

rozása a 

 

1 

2 

B
2
 

B
1
 

A
1
 

Δ
B

 
A

2
 Δ

A
 

ΔB B1 

A1 
ΔD 

D2 D1 

A2 ΔA 

C 
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3 

2.6. ábra: Soros méretlánc csatlakozás 

2.7. ábra: Vegyes csatlakozású méretlánc  
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összefüggés alapján, ahol  
k

 - a k-adik tag tűrésmező szélessége. 

  

A záró tag pontosságának biztosítására a következő méretlánc-megoldási módszerek ismertek: 

   – a teljes cserélhetőség módszere, 

– a részleges cserélhetőség módszere, 

– a kiválasztás vagy válogatás módszer, 

– az utólagos illesztés módszere, 

– a beszabályozás vagy mozgó kiegyenlítés módszere. 

 

2.3.1. A teljes cserélhetőség módszere 

 

A méretláncoknak a teljes cserélhetőség módszerével történő megoldása azt jelenti, hogy a 

méretlánc egyes tagjaira olyan tűrést írunk elő, hogy azok minden válogatás vagy külön il-

lesztési munka nélkül összeszerelve biztosítják a méretlánc záró tagjának előírt pontosságát. 

 

A megoldás módja: 

Kiszámítjuk a méretlánc minden tagjának tűrését, és az így megállapított tűréseket az alkatré-

szek megmunkálásakor is biztosítjuk. 

 

A szükséges számítások sorrendje: 

  – a méretláncok felállítása, 

  – a záró tagok kiválasztása, 

  – a tagok névleges méreteinek megállapítása, 

– a működési feltételek figyelembevételével meghatározzuk a záró tag  

   megengedhető tűrését, 

– az összetevő tagok átlagos közepes tűrésének kiszámítása: 

 

   
köz

 = 
1



n


     (2.14.) 

 

- a tagok gazdaságos megmunkálási pontosságának figyelembevételével a  

 
köz

  értékének növelése vagy csökkenése úgy, hogy teljesüljön a 

 

   
 = 





1

1

n

i

(
i

 )    (2.15.) 

feltétel. 

 

Párhuzamos csatlakozású méretláncok esetén mindkét méretláncból meghatározzuk a közös 

tag mérettűrését, és a két érték közül a kisebb tűrést vesszük figyelembe. A nagyobb tűrésme-

ző szélességet eredményező méretlánc tagjainak méreteit megnövelhetjük, azaz a megtakarí-

tott tűrést szétoszthatjuk a méretlánc tagjai között. 

 

A módszer alkalmazása akkor gazdaságos, ha a tagok száma nagy, a megkövetelt pontosság 

kicsi, vagy a tagok száma kicsi, és a megkövetelt pontosság nagy, mivel az összetevő tagok 

tűréseinek csökkenése növeli a megmunkálási költségeket és a selejtveszélyt (2.8. ábra) 
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A módszer alkalmazásának előnyei: 

– a szerelés az alkatrészek egyszerű összerakásával, külön illesztési munka 

nélkül végezhető, 

– nincs szükség szakképzett munkaerőre, 

– könnyű a szerelés ütemezése, 

– a részegységek egymástól függetlenül szerelhetők, 

– alkatrészgyártásnál széleskörű kooperáció lehetséges, 

– a szerelési műveletekhez futószalag alkalmazható, 

– egyszerű a tartalék alkatrészekkel való ellátás. 

 

A módszer alkalmazásának hátrányai: 

– az alkatrészek nagy pontossága miatt nagyok a költségek, 

– az alkatrészek megmunkálásához pontos gépek szükségesek, 

– az alkatrészek megmunkálásakor nagy a selejtveszély. 

 

Gazdaságosan alkalmazható a szerszámgépgyártásban, a műszergyártásban és az autóiparban. 

 

 2.3.2. Méretlánc-megoldás részleges cserélhetőséggel  

 

A méretlánc részleges cserélhetőséggel való megoldásakor a méretlánc összetevő tagjainak 

tűrését a teljes cserélhetőség módszerével kapott értékhez képest megnöveljük, ami egyben az 

erdő méret előírt tűrésmező szélességét is növeli. Így csökkentjük az alkatrészek megmunká-

lási költségeit, de növeljük a selejtveszélyt. 

 

Az alkatrészek mérettűréseit úgy kell minél nagyobbra növelni, hogy a szerelési selejt ne ha-

ladjon meg egy előre meghatározott % értéket. 

 

A megoldás elve a 2.9. ábrán látható, ahol a méretlánc tagjainak száma n = 3.      
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2.8. ábra: Vegyes csatlakozású méretlánc  

Megmunkálási pontosság 
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A számítás menete: 

 

– Meghatározzuk az összetevő tagok közepes tűrésmező szélességét a teljes cserélhe-

tőség elve alapján:  

 

     
köz

   = 
1



n


 .   (2.16.) 

 

– Megnöveljük a 
köz

  értéket 
köz

  - re (
köz

   › 
köz

  ), ami az eredő tag tűrésének növe-

kedését eredményezi ( 
 › 

  ). 

 

            – A megnövelt közepes tűrésmező szélessége a  

 

   
köz

   = 
)1( 



nt 


    (2.17.) 

 

összefüggés alapján számítható, ahol 
  –  a záró tag megkívánt tűrése; n –  a méretlánc 

tagjainak száma;  –  az eloszlási görbe jellegétől függő együttható, amely  Gauss-görbével 

jellemezhető eloszlás esetén  =
9

1
;    ismeretlen eloszlásra  =

3

1
;   t = 









2
 – a záró tag 

tűrésének viszonya a záró tag szórásához.  

 

A t értéke bizonytalansági, vagy selejtszázalék függvényében táblázatból vehető (1. táblázat) 

 

A selejt, vagy bizonytalansági százalék a 2.9. ábrán bevonalkázott terület aránya a 
  - hoz 

tartozó eloszlási görbe alatti területhez. A vonalkázott terület a várhatóan selejtes gyártmá-

nyok számával arányos. 

 

 

A1 A2 

Δ A 

2.9. ábra: A megnövelt tűrésmező-szélességek és az eloszlási görbék részleges cserélhetőség 

alkalmazásakor 
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Selejt          

% 
0,27 0,6 1 2 4 6 8 10 33 

t 3 2,7 2,57 2,34 2,06 1,88 1,75 1,65 1 

 

 

 

 

– A 
köz

  alapján az alkatrészek gazdaságos megmunkálási pontosságának  figyelem-

bevételével elosztjuk a tűréseket az összetevő tagok között úgy, hogy a (2.17) kép-

letből származtatható 

 

2

2
)(

t




 = 
2

1

1

i

n

i

i
 





  (2.18.) 

 

összefüggés érvényes legyen, ahol  λi – az i-dik összetevő taghoz tartozó együttha-

tó, 
i

 – az i-dik  összetevő tag tűrésmező szélessége. 

 

Méretlánc megoldás előnyei: 

– elősegíti az alkatrészek gazdaságos megmunkálását úgy, hogy kis selejt-

százalék mellett (1,5…5) - szörös tűrésmező növelést enged meg a teljes 

cserélhetőség módszeréhez viszonyítva, 

– nagy tagszám és nagy eredő pontosság esetén is gazdaságosan alkalmazha-

tó. 

 

A méretlánc megoldás hátrányai: 

–  nagyobb minőségellenőrzési apparátust igényel, hiszen ki kell szűrni a  

selejtes gyártmányokat eredményező alkatrészeket és dönteni kell azok 

javíthatósága felöl, 

–  több kapcsolódó méretlánc esetén a selejtszázalék a méretláncok számá-

val növekszik. 

 

Eredményesen alkalmazható a gépgyártás valamennyi területén. 

 

2.3.3. Méretlánc megoldás kiválasztásos vagy válogatásos módszerrel 

 

A méretláncok kiválasztásos vagy válogatásos módszerrel történő megoldásakor a záró tag 

előírt tűrését úgy biztosítjuk, hogy az összetevő tagok m –szeresen megnövelt tűrését m cso-

portra osztjuk, és az azonos csoportba tartozó elemeket szereljük úgy, hogy az összekapcsolt 

alkatrészek illeszkedésének jellege, a játékok (fedések) mértéke ne változzék. 

 

A 2.10. a) ábrán az eredetileg előírt illesztés vázlat látható. 

 

Tegyük fel, hogy a 1
 és 2

  tűrésmező-szélességek olyan kicsik, hogy a rendelkezésre álló 

géppark segítségével nem biztosíthatók. Növeljük a tűréseket kétszeresére, azaz m = 2 legyen, 

1. táblázat: A selejtszázalék és a t értéke 
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ahogyan ez a 2. 10. b) ábrán látható. Végezzük az alkatrészek megmunkálását a megnövelt 

1
  = 2 1

  és 2
  = 2 2

 tűrésmezők szerint, majd illesszük az I-es csoportba tartozó furatokat az 

I-es csoportba tartozó csapokkal, a II-es csoportba tartozó furatokat pedig a II-es csoportba 

tartozó csapokkal. 

 

             

                      

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meg kell jegyezni, hogy a párosított csoportok nagyjátékai  és kisjátékai csak akkor maradnak 

azonosak, ha a csap és a furat eredetileg előírt tűrésmező-szélessége is azonos, azaz 1
 = 2

 , 

minden más esetben módosulnak (2. 11. ábra). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                                

                                                                                         

                                                              

                                                     

                                                                           

                                                                            

A 2.11. ábra alapján felírhatók a következő összefüggések: 

 

   NJI  =  2 1
  + KJ’ + 2

  

 

   NJII  =  1
  + KJ’ + 2 2

  ,   (2.19.) 

 

amiből, figyelembe véve, hogy 21
   - írható: 

 

         NJI  > NJII  .     (2.20.) 

 

Másrészről: 

 

2.10. ábra: Vázlat a válogatásos méretlánc megoldáshoz 

a) b) 

 A
2

 
υ

2
 

Δ
A

 =
 K

J
 

A
1

 

υ
 1

 

N
J
 

υ
’ 2

 

I 

II 

K
J
 

K
J
 

N
J
 

N
J
 

I 

II 

2.11. ábra: Vázlat játékok megváltozásának szemléltetésére  

υ
' 1  

υ
1
 

υ
1
 

K
J

II
 

K
J

I 

K
J
’  N

J
II
 

N
J

I 

υ
2
 

υ
2
 

υ
' 2  

I 

II 
I 

II 



38         SZERELÉS ÉS JAVÍTÁSTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu                         © Jakab Sándor, Kodácsy János, Kecskeméti Főiskola 

       KJI = 1
  + KJ’ 

                  KJII = 2
 + KJ’,     (2.21.) 

 

 amiből 21
   alapján  

    KJI > KJII      (2.22.) 

 

következik. Tehát a játékok fokozatosan csökkennek. 

 

Alkalmazási szempontok: 

–  kis tagszámú méretlánc, nagy zárótag-pontosság esetén, 

– párhuzamos és vegyes csatlakozású méretláncok megoldására nem alkal-

mas, hiszen a tűrésmező növelése a tagok méretnövekedését is előidézheti, 

–  a zárótag-pontosság a csoportok számának növelésével növelhető, 

– a csoportok mérettűrése és a megmunkálás alaktűrése ill. felületi érdessége 

között az összhangot biztosítani kell, ami azt jelenti, hogy a csoportok tű-

résmezejét nem lehet tetszőlegesen kicsire csökkenteni, 

  – a szerelési munkák során nő az ellenőrzési és adminisztrációs költség, 

– a párosítandó méretek eloszlási görbéi lehetőleg azonosak legyenek, hogy 

minden alkatrészhez megfelelő párt találjunk (2.12. ábra). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az ábrából kitűnik, hogy ha a csap ill. a furat méreteinek eloszlási görbéjét a folytonos vonal-

lal berajzolt görbe jelenti, minden furatmérethez találhatunk megfelelő csapméretet. Ha vi-

szont a csap méreteinek eloszlási görbéje a szaggatottan berajzolt görbe, akkor az alkatrészek 

egyesítése során olyan alkatrészek maradhatnak meg, amelyeket vagy nem, vagy csak külön 

megmunkálás után tudunk szerelni.  

 

A kiválasztásos vagy válogatásos méretlánc-megoldási módot elsősorban csapágyak, motorok 

és kompresszorok szerelésénél alkalmazzák. 

 

 

 

υ
' 1  

υ
1
 

υ
2
 

υ
' 2  

darabszám 

darabszám 

II 

II 
I 

I 

υ
2
 

υ
1
 

2.12. ábra: Vázlat az eloszlási görbék azonossága jelentőségének szemléltetésére 
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2.3.4. Méretlánc-megoldás utólagos illesztési módszerrel 

 

Ha a méretláncot utólagos illesztéssel oldják meg, a zárótag pontosságát úgy biztosítják, hogy 

a tagok mérettűréseit a gazdaságos megmunkálási pontosságot figyelembe véve állapítják 

meg, majd kijelölnek egy tagot, amelynek méretét szereléskor forgácsolással alakítják ki, 

kompenzálva a tagok tűrésnövekedéséből adódó mérethibát. 

 

A módszer alkalmazásának menete: 

 

 – 
 ismeretében meghatározzuk a közepes tűrésmező szélességet: 

 

      
köz

 =
1



n


   (2.23.) 

  

– a méretlánc tagjainak tűrését 
'

i
 - re növeljük, 

– megállapítjuk a megnövelt 
i

  - vel az eredő tag tűrését: 

 

      
 =





1

1

n

i

 (
i

  )   (2.24.) 

– meghatározzuk az eltávolítandó anyagréteg vastagságot a 

 

     
k

 = 
 - 
    (2.25.) 

 összefüggés alapján, 

 

– kijelöljük a kompenzáló tagot úgy, hogy az lehetőleg utoljára beszerelhető 

legyen, és ne csatlakozzék más méretlánchoz, 

– a kompenzáló tag eredeti méretéből (Ak) eltávolítjuk a 
k

  méretet, a kom-

penzáló tag mérete így 

 

      
k

  = 
k

 -
k

    (2.26.) 

   

 lesz. 

 

A 2.13. ábrán egy háromtagú méretlánc utólagos illesztéssel történő megoldásának vázlata 

látható. 

                                              1
                     2

   

 

      1
  1

                   2
         2

  

                                                                                                  

                
  

 

                 
              

  

 

 

 

 

2.13. ábra: Vázlat az utólagos illesztés szemléltetésére 

A1 A2 

ΔA 
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Legyen a méretláncban az A2 a kompenzáló tag, amelynek méretét szereléskor 
k

 -val csök-

kentenünk kell, hogy az eredővel az előírt 
  tűrésen belül maradhassunk. 

 

Meg kell jegyezni, hogy a kompenzáló tagból a számított 
k

  méret csak akkor választható le, 

ha fennáll 

   

   (A1 + A2)max.   (A1 +A2)    (A1 + A2)max  - A
   (2.27.) 

 

összefüggés, ahol   (A1 + A2)max.– az eredők maximális mérete a tagok tűréseinek megnövelé-

se után, (A1 + A2) – az aktuális az eredőtag méret. Minden más alkalommal 
k

  eltávolítá-

sa selejtet eredményezhet. 

 

Ha a (2.27) képlet által leírt kritérium nem teljesül – hogy az eredő méret ne kerüljön a meg-

kívánt méret alá –, 
k

 -nál kisebb anyagréteget kell leválasztanunk a kompenzáló tagról, ami-

nek nagyságát mérés alapján kell meghatározni.     

 

Alkalmazási szempontok: 

– az alkatrészek a megnövelt tűrések miatt olcsón előállíthatók, 

– a szerelésnél, kompenzáláskor helyszíni munkára van szükség, 

– a módszer alkalmazása szakképzett munkaerőt igényel, 

– a kompenzálási művelet megnöveli a szerelés időszükségletét, 

– alkalmazása egyedi és kissorozatgyártásban gazdaságos. 

 

Az utólagos illesztés módszerét főleg mezőgazdasági gépek és vasszerkezetek szerelésénél 

alkalmazzák. 

 

2.3.5. Méretlánc megoldás mozgó kiegyenlítéssel 

 

A zárótag előírt pontosságát e megoldási módnál is kompenzáló tag méretének változtatásával 

érjük el, de a méretváltoztatásra itt nem forgácsoló műveletet alkalmazunk. 

 

Kétféle kompenzátor ismeretes: 

 – mozgó kompenzátor, 

 – álló kompenzátor. 

 

A mozgó kompenzátoros megoldásnál az eredő tag előírt pontosságát úgy biztosítjuk, hogy a 

kompenzáló tag elemeinek helyzetét változtatjuk például fordítással vagy eltolással.  

 

A 2.14. ábra szerinti méretláncban a kompenzáló tag A3. Az A1 és A2 méreteket a gazdaságos 

megmunkálási pontossággal készítjük, és az A3 méretet eltolással úgy változtatjuk, hogy a ΔA 

az előírt méretűre adódjék. 
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Álló kompenzátoros megoldással az eredő tag előírt pontosságát úgy biztosítjuk, hogy a mé-

retláncba kompenzáló tagként egy különleges alkatrészt építünk be.  

 

A 2.15. ábrán a méretláncba bevitt kompenzáló tag az A3 méretű lemez, és ennek a méretét 

változtatjuk, cserével. 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Sorozatgyártásban meg kell határozni, hogy egy adott méretlánchoz hány fokozatú lemez-

készlet álljon rendelkezésre, és milyen legyen a kompenzáló lemezek mérete (2.16. ábra).  

 

      1
          2

           L
   

 

          1
            2

     L
  

 

            
  

           

 

               
k

               A
  

 

 

 

 

 

 

A1 A2 

ΔA 

A3 

A1 A2 

ΔA 

A3 

2.14. ábra: Vázlat a mozgó kompenzátoros méretlánc-megoldás szemléltetésére 

2.15. ábra: Vázlat az álló kompenzátoros méretlánc-megoldás szemléltetésére 

2.16. ábra: Vázlat az álló kompenzátoros méretlánc-megoldás lemezkészletének 

meghatározására  

ΔA 

A2 AL A1 
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A lemezfokozatok száma: 

 

      N=
A

k





       (2.28.) 

 

Esetünkben, a 2.16. ábra szerinti méretláncra: 

 

      N=
A

k





    = 1,   (2.29.) 

mivel 
k

  =  
  .    

 

A lemez mérete: 

      A’L  = AL + 
     (2.29.) 

 

Általánosan, N lemezfokozatra a lemezméretek: 

 

     1. fokozat AL + 1 ∙ 
    

     2. fokozat        AL + 2 ∙ 
   

     . 

     . 

     N. fokozat Al + N ∙ 
    (2.30.) 

 

A méretlánc megoldás előnyei: 

– a zárótag tűrése tetszőleges pontossággal biztosítható, 

– a szerelés közbeni forgácsoló megmunkálásra nincs szükség, 

– a méretlánc utánszabályozható. 

 

A méretlánc megoldás hátránya: 

– nő a méretlánc tagjainak száma. 

 

Alkalmazási terület: szánok, csúszó vezetékek, perselyek szerelése. 

 

Általános szempont a megfelelő méretlánc-megoldási módszer kiválasztásakor, hogy össz-

hangban legyen az alkalmazott szerelési rendszerrel.  



 

 

© Jakab Sándor, Kodácsy János, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

3. A JÁRMŰIPARI SZERELÉSI RENDSZEREK, A SZERELÉS TERVEZÉSE, 
SZERVEZÉSE 

 

A szerelés olyan műszaki tevékenység, melynek során a legyártott alkatrészeket, szerkezetté, 

termékké egyesítjük. Az alkatrészeket a műszaki dokumentáció szerint egymáshoz képest 

rendezett állapotba hozzuk, szereljük. 

A tevékenység során létrejött állapotváltozást szerelési folyamatnak nevezzük (lásd 3.1. ábra) 

 

 

 

 
 

3.1. ábra Szerelés az értékteremtő 

 

 

Ez csak egy adott szerelési rendszerben értelmezhető. Meghatározása több tényező együttes 

figyelembevételével lehetséges. (3.2. ábra) 
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3.2. ábra: Szerelés rendszere 

 

A szerelési probléma jellemzőit gyártmány-vonatkozású, illetve gyártás-vonatkozású területen 

lehet csoportosítani. 

 

A szerelési folyamat 

 

A szerelési folyamat eljárásokat, azok összekapcsolását és technológiai követelményeit írja le. 

A szerelési folyamat olyan szakaszokra bontható, melyek térben és időben egymástól függet-

lenek, azaz soros és párhuzamos tevékenységek szervezhetők. 

 

A szerelési típus 

 

A szerelési folyamat elsősorban a szerelési eljárások (műveletelemek), műveletek meghatáro-

zását és összekapcsolását valamint annak technológiai követelményeit írja le. Itt azokat a fel-

tételeket kell vizsgálni, illetve rendszerezni, amelyek között a szerelési folyamatot végre kell 

hajtani (3.2. ábra). 

A szerelési folyamat és a szerelési típus együttesen határozza mag a szerelési rendszert  

(3.2 .ábra).  

 

A rendszer bemenete: a alkatrészek, szerkezeti egységek, információ. Kimenete: a termék. 

 A rendszer, a bemenet és a kimenet közül bármelyik kettő független változó, ami egyértel-

műen meghatározza a harmadikat (pl. ha adott a szerelő rendszer és a bemenet, akkor ebből a 

kimenet következtethető). Működéséhez szükséges feltételek: mindazon alkatrészek, szerke-

zeti egységek, melyeket termékké kell összeépíteni. Helyiség, melyben a rendszer működni 
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képes, a szerelési végrehajtó munkaerő, a szerelési eszközök, segédeszközök és berendezések, 

energia, ami a szerelési eszközök, segédeszközök, berendezések üzemeltetéséhez szükséges, 

valamint az információ (műveleti sorrend, szerelési műveletterv, összeállítási rajzok, darab-

jegyzékek stb., lásd 3.3. ábra) 

 

 

 
 

3.3. ábra: Szerelőrendszer rendszertechnikai ábrázolása 

3.1. Szerelési rendszerek csoportosítása 

A szerelési rendszerek sokféle szempontból csoportosíthatók. Lehet csoportosítani az automa-

tizáltság foka, a munkamegosztás módja, a műveletek közötti mozgás jellege stb. szerint. 

 

A szerelési rendszerek csoportosítása 

– a munkadarabok mozgása szerint; 

– a térbeli elrendezés szerint; 

– a szerelés üteme szerint; 

– a termelési program homogenitása szempontjából; 

 

3.1.1. Szerelési rendszer a munkadarab mozgása alapján 

 

Attól függően, hogy az egymást követő műveletek közben a készülő gyártmány a helyzetét 

változtatja-e, álló- illetve mozgószerelésről beszélünk. 

 

Állószerelést, vagy helyhez kötött szerelést akkor alkalmazzák, ha a gyártmány mérete olyan 

nagy, hogy annak mozgatása nem célszerű, vagy a szereléshez a szerelendő terméket újra a 

kellő helyzetbe hozni gondot okoz. Ebben az estben a műveleteket végző dolgozó mozog az 

egyik tárgytól a másikig (lásd 3.5. ábra). 
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3.5. ábra: Példa az állószerelésre 

 

Az állószerelés lehet összpontosított, amiben az összes műveletet egy munkacsoport, vagy 

osztott, amikor a szerelést több munkacsoport végzi. Az előbbi nagyobb szakértelmet kíván a 

csoport tagjaitól, hiszen a teljes szerelési folyamathoz minden egyes dolgozónak érteni kell. 

Az összpontosított szerelést általában a gépiparban egyedi vagy kissorozatgyártásban, egysze-

rű gyártmányok szerelése esetén alkalmazzák. 

 

A mozgószerelés a közép- és nagysorozat gyártás szerelési rendszere. Itt a munkadarabot va-

lamilyen berendezéssel (szállítószalaggal, görgős sorral, konvejorral stb.) mozgatják az egyes 

munkahelyek között (3.6 ábra). 

 

 
 

3.6. ábra: Mozgó szerelés 

 

Jellemzői: 

– a szakosítás nagymértékű; 

– a szerelést betanított munkások végezhetik; 

– a műveleti idők kiegyensúlyozottak; 

– a munka monoton. 
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A munkadarab mozgatása lehet folyamatos, vagy szakaszos. Folyamatos mozgás esetén a 

munkadarabot a szalagon mozgás közben végzik. Ilyenkor a szalag sebessége, a szerelés 

ütemidejével összhangban kell, hogy legyen. Szakaszos mozgás esetén a munkadarab a szere-

léskor áll (3.7. ábra). 

 

 
 

3.7. ábra: Mozgó szerelés kialakítása 

 

 

Vegyes szerelés az álló- és mozgószerelés társítása. Az előszereléseket mozgó, a végszerelé-

seket állórendszerben végzik. 

 

3.1.2. A szerelés térbeni elrendezése 

 

Általában a szerelő részlegek, szerelő munkahelyek elrendezése a gyártmánycsaládfa tagozó-

dásának felel meg. 

A többlépcsős szerkezeti egységekre tagolt gyártmány rövid, párhuzamos, a nem tagolt 

gyártmány hosszú sorba kapcsolt munkahelyekből álló szerelősort eredményez. 

 

Ennek megfelelően beszélhetnek: 

– elágazó csillag alakú; 

– sorba kapcsolt (párhuzamos) rendszerről. 

 

Az elágazó szerelési rendszer előnyösebb a sorba kapcsolt rendszernél, mert a párhuzamos 

szerelhetőség miatt a termelési program felborulásának veszélye kisebb, hiszen pl. alkatrész-

hiány miatt csak az egyik szerelősor áll le, a többi párhuzamos pedig termelhet tovább. A sor-
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ba kapcsolt szerelésnél bármelyik munkahely kiesése az egész szerelési folyamatot meghiú-

síthatja. Az ellenőrzés megszervezése is előnyösebb a párhuzamos elrendezésnél. 

 

 

 
 

3.8. ábra: Párhuzamos szerelősor 

 

3.1.3. Az ütem szerinti szerelési rendszerek 

 

Ezen szempont alapján kétféle szerelési mód ismeretes: 

– kötetlen ütemű szerelés esetén a szerelési tevékenységet adott idő alatt kel elvé-

gezni, de nem rögzített kezdési és befejezési idővel; 

– kötött ütem esetén a munka adott időpontban kezdődik és fejeződik be. 

 

Kötetlen ütemű szerelési rendszer jellemzői a következők: 

– egyéni túlteljesítés lehetséges, nem korlátozza a munkás teljesítőképességét; 

– egyidejűleg többféle szerelhető; 

– műveletközi tárolás szükséges, mely megoldható a szalagon, nagyobb kapacitás 

szüksége esetén raklapokra, különböző állványokon stb.; 

– gépesíthető az anyagmozgatás; 

– jók a munkakörülmények; 

– rugalmas a szerelés. 

 

Kötött ütemű szerelés jellemzői: 

– a gyártási dokumentációt részletesen ki kell dolgozni; 

 

– meg kell határozni az ütemidőt és műveletek szétosztásának változtatásával közelí-

teni kell a munkahelyek egyenletes terhelését; 

 

– a dolgozók teljesítménye szakképzettségük, pillanatnyi kedélyállapotuk szerint in-

gadozik (pl. más a teljesítmény műszak kezdetén, mint a közepén vagy a végén); 

 

– az ütemidőnél rövidebb műveleti idejű munkahelyek kieső idővel rendelkeznek, 

amelyek a termelés szempontjából kárba vesznek (3.9 ábra); 

 

– a szakosítás mélysége hat a szerelés helyszükségletére (szerelősor hosszára, 

anyagmozgatási utak hosszára stb.); 

 

– termelés rugalmassága a szalag hosszának növekedésével csökken; 

 

– egyetlen előnye, hogy egyenletes a termelés. 
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3.9. ábra: Ütemidő kihasználása 

 

A kötött szerelés negatív hatásainak kiküszöbölésére a következő intézkedések javasolhatók: 

 

– műveletek összevonásával gazdagabb munkatartalmú feladatok elvégzésére válik 

alkalmassá a dolgozó, és ez által a monotonitás csökkenthető; 

 

– az elvégzendő feladatokat nem személyekre, hanem csoportokra bontják, amivel 

lehetővé teszik a munka variálását, túlteljesítését, 

 

– munkahely elrendezésének megváltoztatásával, a dolgozók szembeültetésével job-

ban kapcsolatba kerülve egymással, az ellenőrzés és irányítás is könnyebb. 

 

3.1.4. Szerelés rendszere a termelési program homogenitásától függően 

 

Különböző gyártmányok esetén a szerelés szempontjából homogén a termelés, ha 

 

– a szerelési műveletek nagy része megegyezik; 

 

– a szereléshez ugyanazok a gépek, berendezések használhatók; 

 

– a műveleti sorrend és az anyagmozgatás iránya megegyezik; 

 

– közel azonos a műveletek száma. 

 

Inhomogén termelés esetén a termékeket egyedi jelleggel szerelik. 
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– Egymodelles szerelőrendszer, ha nem is egyetlen típus, de teljesen azonos tech-

nológiákkal, azonos műveletekkel készülő néhány típus szerelésére alkalmas. A 

teljes kapacitást ezek szerelése köti le, pl. adott típusú gépkocsi. 

 

– Egymodelles többváltozatú szerelőrendszer estén részegységek szerelése jórészt 

azonos, de ezek más-más kombinációba szerelve hozzák létre a gyártmányokat, pl. 

marógépek vízszintes, függőleges és univerzális változatai. Pl.: típusváltozatok a 

gépkocsi szerelés esetén. 

 

– Kevertmodelles szerelőrendszer esetén az eltéréseket tartalmazó változatok sze-

relése párhuzamosan folyik. A kimaradó műveleteknél veszteségidők adódnak. 

 

A szerelési rendszer, szervezési formáit a 3.10. ábrán, a szerelési rendszer jellemzőit a 3.11. 

ábrán foglaltuk össze. 

 

 
 

3.10. ábra: A szerelés, szervezési formái 
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3.11. ábra: Szerelési rendszer formái és jellemzői 

 

3.2. Szereléstechnológia tervezése, dokumentációi 

 

3.2.1. Szereléstervezés folyamata 

 

A gépipari termékek gyártási rendszerében a szerelés meghatározott helyet foglal el, mint a 

megvalósítás egyik alrendszere. Ebből következik, hogy a szerelés, mint a gyártási folyamat 

része, több tényező ismeretében tervezhető meg optimális műszaki és gazdaságossági köve-

telmények kielégítése érdekében. 

 

A termék gyártásának teljes folyamata a 3.12. ábrán látható. 
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3.12. ábra: Szerelés helye a termék gyártási folyamatában 

 

A szerelési folyamat tervezésekor figyelembe veendő szempontok 1.13. ábra. 

 

A munka tárgya: 

A termék bonyolultsága, működési elve, hossz és tömeg méretei, részelemek és alkatré-

szek száma, alkatrészek és részegységek jellege, alkalmazott kötésmódok, méretlánc 

megoldási módszerek stb. 

 

A munka eszköze: 

 Száma, alkalmassága, korszerűsége, elhelyezkedése, mobilizálhatósága, méretei, kiszol-

gálási helyszükséglet, műszaki állapota, fejleszthetősége stb. 

 

A munkaerő: 

 Létszáma, képzettségi szerinti megoszlása, termelékenysége, tovább képezhetősége, 

létszámának bővíthetősége stb. 

 

Gyártási feltételek: 

 Gyártási program, a gyártmány piaca, tervezett átfutási idő, a gyártmány állandósága, 

fejlesztési lehetősége, gyártási kapacitás jelenlegi és jövőbeni helyzete stb. 
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Gyártás szervezése: 

 A gyártmány tagolása, folyamatosság, szervezési forma, sorozatnagyság, technológiai 

feltételek és szervezettség, határidők, minőség, fejleszthetőség. 

 

Egyéb tényezők: 

 Infrastruktúra, hazai és nemzetközi tapasztalatok, a fejlődés várható tendenciái stb. 

 

 
 

3.13. ábra: Szerelés tervezés szempontjai 

 

 

A szereléstervezésnél meg kell határozni a gyártmányra és a szerelőrendszerre vonatkozó fon-

tosabb paramétereket. 

 

A gyártmányra vonatkozó adatok: 

 

– Mennyiségi adatok 

Gyártandó darabszám, gyártmányváltozatok száma, termékváltási idő, egy műszak 

alatt szerelt darabszám, műszakok száma. 

 

– Minőségi adatok 

Az alkatrész anyagának minősége és állapota, mérete, tömege, pontossága, felületi 

minősége, alkatrész változatok száma stb. 

 

– A szerkezet kötésfajtái 

A kötések jellege, gyakorisága, kötőelem változatok fajtái, méret és anyag szerint. 

 

– Kezeléstechnika: 

Feladatok milyensége, sokszorossága, felhasználás helye. 
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A szerelőrendszerre vonatkozó adatok: 

 

– Műszaki technológiai adatok 

 A szerelőrendszer rugalmassága, továbbfejleszthetősége, átépíthetősége, a meglé-

vő eszközök összetétele, mennyisége, állapota, javíthatósága, a beszerzendő esz-

közök, milyensége, darabszáma, helyszükséglete, energia igénye, a meglévő tech-

nológiai ismeretek felhasználhatósága, új technológiák bevezetése, technológiai 

továbbfejlesztés szükségessége és feltételei. 

 

– Gazdasági adatok 

Beruházási költségek, megtérülési idő, a szerelés állandó és változó költségei, a 

termelékenység növekedés mértéke, a rendelési állomány és bővítési lehetősége. 

 

– Személyi feltételek 

A munkaerő mennyiségi és minőségi helyzete, átcsoportosítás szükségessége, be-

tanulási idő. 

 

– Egyéb feltételek 

A szükséges termelési ráfordítás, tervezés és szerelés átfutási idő, üzembe helyezé-

si idő, az alkatrészellátás folyamatossága, ütemessége, megbízhatósága. 

 

A szerelési folyamat logikai sorrendjét és szempontjait a 3.14. ábra mutatja. 

 

 
 

3.14. ábra: Szerelési folyamat logikai sorrendje 
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A szerelési folyamat tervezésének szintjei: 

– Sorrendtervezés, megoldandó feladatok: 

– a szervezési folyamat műveletekre tagolása, 

– a műveletek szerelési munkahelyekhez való rendelése, 

– a műveletek sorrendjének meghatározása, 

– szerelési idő meghatározása 

– Szerelési művelettervezés (egy munkahelyen végzendő feladatok) 

– műveletek meghatározása 

– az alkatrészek megnevezésére és rajzszámára hivatkozva az elvégzendő 

munka leírása 

– a műveletelemek sorrendjének meghatározása 

– a szükséges gyártóeszközök (szerszámok, készülékek, mérőeszközök, stb.) 

meghatározása 

– a felhasználandó segédanyagok fajtái és mennyisége 

– technológiai adatok előírása 

– az egész műveletre vonatkozó 

– darabidő 

– szerelői létszám-, 

– szerelői terület meghatározása 

 

A szerelési folyamat a 3.15. ábrán látható. 

 

 
 

3.15. ábra: Szerelési folyamat és dokumentációs kapcsolata 

 

 



56         SZERELÉS ÉS JAVÍTÁSTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu                         © Jakab Sándor, Kodácsy János, Kecskeméti Főiskola 

A szerelés során alkalmazható műveletek csoportosítását a 3.16. ábrán foglaltuk össze. 

 

 
 

3.16. ábra: Műveletcsoportok 

 

A legfontosabb műveletcsoportokkal a későbbi fejezetekben foglalkozunk. 

 

3.2.2. A szerelési munkahelyek, szerelőüzemek kialakítása, tervezésének szempontjai 

 

A szerelő munkahelyen általában a termék egy-egy szerelési egységét, részegységét valósítjuk 

meg. A szerelő munkahelyen - akár kézzel, akár gépi eszközzel történik a szerelés – a követ-

kező feladatokat kell megoldani: 

a. szerelendő elemek tárolása (munkahelyi alkatrésztárolás); 

b. adagolás; 

c. behelyezés és beállítás; 

d. illesztés; 

e. rögzítés és biztosítás; 

f. ellenőrzés, 

g. szerelt egység továbbítása. 

 

A tevékenységeket megfelelően kialakított, és felszerszámozott munkahelyhez kell rendelni. 

A munkahely kialakításának célja az, hogy: 

– rendelkezzen a művelet végrehajtásához szükséges tárgyi feltételekkel; 

– teremtsen kedvező munkakörülményeket a dolgozóknak; 

– tegye lehetővé a munkahelyhez rendelt szerelési eszközök elhelyezését, haté-

kony alkalmazását; 

– a szerelőtér helyigénye a szükségesnél nagyobb ne legyen; 

– a kiszolgáló, tároló eszközök jól elhelyezhetők, könnyen feltölthetők legyenek; 

– csökkenjen a szerelési fő- és mellék idő; 

– tegye lehetővé, a munkahelyek egymáshoz kapcsolhatóságát és a közöttük 

megvalósítható kedvező munkadarab-áramlást, anyagmozgatást, pufferezést; 

– feleljen meg a biztonságos munkavégzés feltételeinek (munkahely megvilágí-

tása, színdinamikája, zaj stb.) 

A szerelő munkahely területének meghatározása hatással van a beruházás költségére, az üze-

meltetés költségére. A szerelde területhasznosítása összefüggésben van a szállítási utak hosz-

szúságával, befolyással van a szereldei munkakörülmények kialakítására és a munkások moz-

gási területére. Egy szerelő üzem nagyságának a meghatározása az alábbi részterületek isme-

retét igényli: 
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– előtér; 

– szerelő munkahelyek összterülete munkahelyenként; 

– szerelő munkahelyeket összekötő anyagmozgató berendezés; 

– központi rakterület, 

– szállítási utak; 

– irányítási és vezetés területe; 

– szociális helyiségek. 

 

A részletek összege képezi a szerelőműhely, illetve az üzem területigényét. 

(Lásd még a következő fejezeteket!) 

 

A szerelési munkahelyek csoportosítása, összekötése 

 

A szerelőrendszerek lehetnek egy és többpozíciósak, s értelemszerűen megkülönböztethetünk 

egy és többpozíciós szerelési munkahelyeket. 

A többpozíciós rendszerek tovább csoportosíthatók a pozíció-összekötési módok függvényé-

ben. Így lehetnek: 

– lineáris szerelősorok 

– körpályás szerelőrendszerek 

– egyéb, pl. U alakú rendszerek. 

 

Egypozíciós szerelő rendszer 

 

 

 
 

3.17. ábra: Egypozíciós szerelő rendszer 

 

Egy lehetséges elrendezést a 3.17. ábrán mutatunk be. Ennél a megoldásnál valamennyi mű-

velet egy pozícióban történik, tehát a darabkövetési időt az a tény határozza meg, hogy teljes 

az időbeli sorosodás. Ez a megoldás akkor jöhet szóba, ha nem okoz gondot a hosszú ciklus-

idő. A rendszer fő jellemzői az alábbiak: 

– egyszerű termékek, szerelési egységek szereléséhez alkalmas 

– strukturális kiépítése egyszerű, 

– a beszerelendő alkatrészek száma nem lehet túl nagy, 

– az egyetlen munkahely köré csoportosítandók mind az alkatrészek, mind a szer-

számok és segédeszközök, 

– jól áttekinthető, 

– kis termelékenységű, 

– más termékre egyszerűen átállítható. 
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Többpozíciós szerelőcellák 

 

a. Lineáris szerelősor 

 

 
 

3.18. ábra: Lineáris szerelősor 

 

A 3.18. ábra egy lehetséges elrendezést mutat. A rendszer főbb sajátosságai az alábbiak: 

– bonyolult termékek szerelésére is alkalmas lehet, 

– helyigénye eléggé nagy, 

– az aktív pozíciók száma gyakorlatilag korlátlan lehet, 

– az egyes pozíciókban végzett műveletek időben sorosan és párhuzamosan is vé-

gezhetők az elvárt darabkövetési idő függvényében, 

– sorosodás esetén egy fő kiszolgáló személy elegendő, 

– időbeli párhuzamosodás esetén minden pozíció önálló munkahely, külön-külön ki-

szolgáló személlyel, 

– lehetőség van kétoldali kiszolgálásra, ha az alkatrész- és szerszámellátást nem za-

varja, 

– nagy termelékenységű, 

– kis ráfordítással átállítható más termékre. 

 

b. Körpályás, körasztalos rendszer 

 

A 3.19. ábra egy körpályás rendszert mutat be. Az alapvető jellemzők a következők: 

 

– bonyolult termékek szerelésére is alkalmas lehet, 

– az aktív pozíciók száma nem több 8-10-nél a radiális irányú hozzáférés biztosítása 

miatt, 

– minden pozíció önálló munkahely, külön-külön kiszolgáló személlyel, 

– ez a kiépítés az időbeli párhuzamosítás esetén valósítható meg kedvezően, 

– az alkatrész- és szerszámellátás elsősorban a középső területről oldható meg, s ez 

valamelyest korlátozott lehetőség, 

– nagy termelékenységű, 

– átláthatósága nehézkes. 
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3.19. ábra: Körpályás rendszer 

 

 

c. Egyéb, pl. U alakú struktúra 

 

 
 

3.20. ábra: U alakú szerelési rendszer 

 

Jobb helykihasználás és logisztikai előnyöket biztosít a lineáris struktúrának az a változata, 

amelynél az egyes pozíciók U-alakban helyezkednek el, mint az a 3.20. ábrán látható. 

Főbb jellemzői az alábbiak: 

– közepes bonyolultságú termékek szereléséhez megfelelő, 

– alacsony, 4-6 pozíció, 

– egy vagy több kiszolgáló alkalmazható, 

– az alkatrész- és szerszámellátás elsősorban a külső területről oldható meg, 
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– egyszerűen átállítható, termékcsalád szerelésére alkalmassá tehető, 

– közepes termékenységű. 

 

A szerelőállomások elrendezésének formái 

 

A szerelőállomások térbeli elrendezésének és kapcsolódásának alapformáit a 3.21. ábra tünteti 

fel. A legegyszerűbb az egyenesmenti elhelyezés; ha az állomásszám ezt a lehetőséget korlá-

tozza, válaszható a megtört vonal, illetve az U forma. 

Előnye a nyílt elrendezéseknek a jó hozzáférés az állomásokhoz (alkatrész beszállítás, zavar-

elhárítás) a legjobb helykihasználtság mellett. A zárt szerkezetet akkor kell választani, ha egy 

tárgyat (többnyire a munkadarab hordozót, esetleg selejtet, készüléket) a kezdő állomásra 

vissza kell juttatni. 

Ha a szállítóeszköz nincs pályához kötve (pl. kézi szerelésnél targonca, automatizált szerelés-

nél vezető nélküli kocsi) az állomások elrendezése kötetlen. 

 

 
 

3.21. ábra: A szerelőállomások elrendezésének formái 

 

3.2.3. A szerelés dokumentumai 

 

A szerelés alapdokumentációja a szerkezet összeállítási rajza. Ennek tartalmaznia kell: 

– a szereléskor megvalósítandó minden fontosabb méretet, be kell mutatni a nézetek 

és metszetek segítségével minden alkatrész helyzetét, kapcsolódásait és a szerkezet 

működési feltételeit, 

– meg kell adni az alkatrészek anyagát és szabványos alkatrészek esetén a szabvány 

számát. 

Ezeket az adatokat jórészt a darabjegyzék tartalmazza. 

 

Nagy sorozatban gyártott, bonyolultabb termékekhez (pl. gépkocsi) a gyártók ábrás alkatrész-

katalógust is készítenek. Ezek szintén segítik a szerelés szakszerű végrehajtását. 

A szerelés dokumentációjának milyenségét adott esetben a termék bonyolultsága, sorozat 

nagysága, a gyártás és szerelés műszaki színvonala, a szerelést végrehajtók szakképzettsége és 

gyakorlottsága határozzák meg alapvetően. 
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Szerelés dokumentációinak csoportosítása 

– szerelési sorrendterv, 

– szerelési műveletterv, 

– szerelési műveleti utasítás. 

 

Szerelési sorozatterv 

 A szerelési sorrendterv képezi a szerelési tevékenység irányításának alapját. A több 

előszerelhető alkatrészcsoport esetén a készre szerelés ütemezhetőségét is meghatá-

rozza. Az időtényezők figyelembevételével a dolgozók bérezését is befolyásolja (3.22. 

ábra). 

 

SZERELÉSI SORREND 

Gyártmány: Rajzszáma: Szerelési egység: Rajzszáma: 

Szerelési vázlat jele: 

Művelet Felhasznált eszközök Normaidő 

[perc] 

Megjegyzés 

száma megnevezése 

 

Tervezte: Ellenőrizte: Változások: Lapok száma: 

 

 

3.22. ábra: Szerelési sorrendterv űrlap 

 

A nyomtatványon szerepel: 

– a gyártmány megnevezése és rajzszáma, 

– a szerelési alegység megnevezése és rajzszáma, 

– a szerelési alegység szerelési vázlatának száma, 

– a szerelési művelet megnevezése és sorszáma, 

– a szerelésnél felhasznált eszközök felsorolása, 

– a szerelési műveletelemek normaideje. 

 

Szerelési műveletterv 

 

A szerelési sorrend megállapítása után elkészíthető a szerelési műveletterv (lásd 3.23. ábra), 

amely tartalmazza: 

– a gyártmány megnevezését és rajzszámát, 

– a szerelési egység megnevezését 

– a szerelési műveletelemek felsorolását vázlatrajzok segítségével, 

– a szerelési műveletelem elvégzéséhez szükséges készüléket, szerszámot, segéd-

anyagot, 

– a szerelés tárgyát képező alkatrész megnevezését, darabszámát, 

– különleges szerelési előírásokat (pl. a csavar meghúzási nyomatékát), 

– a szerelés minőségét biztosító ellenőrzéseket, 

– az egy munkahelyen elvégzendő műveletelemeket. 
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A művelettervben felsorolt műveletelemek elvégzése után elkészült a szerelt részegység. A 

műveletterv egy vagy több műveletelemet is tartalmazhat. Egy műveletelem teljesítése során a 

szerelési tevékenységet egy munkahelyen, egyazon szerszámmal (készülékkel) végezzük. 

 
 

SZERELÉSI MŰVELETTERV 

Gyártmány: 

 

Megnevezés: Szerelési egység 

Egység száma: 

 

A szerelési művelet: Lapszám: 

Szerelési művelet Készülék, 

szerszám, 

segédanyag 

Alkatrész, 

egység 

jele 

Db Megjegyzés 

száma vázlata és megnevezése 

 

Kidolgozta: Dátum: Ellenőrizte:  Dátum: Jóváhagyta: Dátum: 

 

3.23. ábra: Szerelési műveletterv űrlap 

 
 

Szerelési műveleti utasítás 

 

A szerelési műveleti utasítás az előzőekben elkészített művelettervet műveletelemeire bontja, 

és egy-egy műveletelem elvégzését részletesen előírja. 

 

A műveleti utasítás részletesebb előírásokat tartalmaz a feladatok elvégzésére, mint a műve-

letterv. 

 

A szerelési műveleti utasítás a 3.24. ábrán feltüntetett adatokat tartalmazza, ezek: 

– a szerelési egység megnevezése és száma, 

– a szerelést segítő vázlatrajz, 

– a szerelési művelet részletes leírása, 

– a művelethez szükséges szerszám, készülék, mérőeszköz megnevezése, 

– a művelet elvégzésekor betartandó műszaki előírás (pl. a gördülőcsapágy felsajto-

lásához hidraulikus sajtó  szükséges), 

– a műveletelem elvégzéséhez szükséges dolgozók létszáma, 

– a művelet elvégzéséhez szükséges idő (normaidő vagy darabidő), 

– balesetvédelmi előírások. 
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SZERELÉSI MŰVELETI UTASÍTÁS 

Szerelési egység rész: 

 

A gyártmány (szerelési egység) megnevezése: 

 

Műveletterv száma: 

 

Vázlat: 

 

 

 

 

 

 

Művelet Készülék, szer-

szám, mérőeszköz 

Vonatkozási  

adatok 

Db Idő 

[perc] 
jele leírása 

1. 

 

 

 

     

Tervezte: 

 

Dátum: Ellenőrizte: Dátum: Érvényes: 

 

3.23. ábra: Szerelési műveleti utasítás űrlap 

 

3.2.4. A szerelés alapvető számításai 
 

Teljesítőképesség 

 

A vállalat teljesítőképességét két oldalról szokás megközelíteni, elméleti és gyakorlati oldal-

ról. A vállalat elméleti, maximális teljesítőképességét, amelyet a rendelkezésre álló eszközök 

tesznek lehetővé, kapacitásnak nevezzük. A reális, tényleges teljesítőképesség, amely a szo-

kásos munkarendet és a rendelkezésre álló munkaerőt veszi figyelembe, az átbocsátóképes-

ség. 

 

A kapacitás számítása 

 

A szerelési-termelési kapacitás a termelő berendezés (gép, gépcsoport, termelőtér) teljesítőké-

pességének adott időpontban ismert azon felső határa, amely a berendezés állagának arányta-

lan romlása nélkül megengedhető legnagyobb terhelése, az adott berendezésen megvalósítha-

tó legjobb technika, technológia és gyártásszervezés mellett előállítható termék mennyiségé-

vel jellemezzük. 

A rendelkezésre álló gépek száma az üzemelő (üzemben levő), a javítás alatt álló, az ideigle-

nesen nem működő és a fel nem szerelt gépeket tartalmazza.  A számítás során figyelembe 

kell venni – üzemelési idejüknek megfelelően – az év során beépülő- és kilépő gépek számát 
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is. A gépek időalapja a kapacitás meghatározásánál a termelő berendezések naptári hasznos 

időalapját jelenti. 

 

A naptári hasznos időalap 

 

l n h  =  l n – l TMK – l Ü b   ahol: 

 

 l n h = a naptári hasznos időalap, 

 

 l n = a naptári időalap, 

 

 l TMK =  a tervszerű megelőző karbantartáshoz szükséges idő, 

 

 l Ü b = a biztonsági vizsgálatokhoz, leállásokhoz szükséges idő. 

 

Az előbbi összefüggésben a naptári időalap a következő módon számítható: 

  

  l n = n * m sz * m ó * g sz  ahol: 

 

 l n = a naptári időalap, 

 

 n = a naptári napok száma (365), 

 

 m sz = a műszakok száma (3), 

 

 m ó = a műszak óráinak száma (8), 

 

 g sz = az átlagosan rendelkezésre álló gépek száma. 

 

 

A termelési kapacitásnorma kifejezi 

 

– a tevékenység előállításához szükséges időmennyiséget és ezt kapacitás-

időnormának (óra/db) nevezzük 

– az időegység alatt előállítható termékmennyiséget, amelyet kapacitás telje-

sítménynormának (db/óra) nevezünk.  

A kapacitásnorma ún. haladó norma, mivel az elérhető legnagyobb teljesít-

ményt fejezi ki.  

 

A kapacitásnorma meghatározása: 

– időnormában 

– teljesítménynormában lehetséges. 

 

Időnormában 

 

K ni =

max
%teljs

t
n

 (óra/db),    t n = db

eb
t

q

t
  

 

ahol: 
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 K ni = a kapacitásnorma időnormában, 

 

 t n = időnorma (óra/db), 

 

 t eb = az előkészületi és befejezési idő, 

 

 t db = a darabidő, 

 

 q = a gyártandó darabszám, 

 

 telj % max = maximális teljesítmény 

 

 

Teljesítménynormában 

 

K nt = 

max
%teljs

N
t

 (óra/db),  ahol: 

 

 

 K nt = a kapacitásnorma teljesítménynormában, 

 

 N t = az időegység alatt előállítandó termékmennyiség (db/ óra). 

 

A három tényező ismeretében a szerelési-termelési kapacitás a következőképpen határozható 

meg:  

 

 K =  
ni

nh

K

I
 (db/év),  ahol: K= szerelési-termelési kapacitás.  

A szerelés hasznos területének számítása: 

 

 A h =  A ö – A k (m
2
),  ahol: 

 

 A h = a szerelés hasznos alapterülete (m
2
), 

 A ö = a szerelés összes területe (m
2
), 

 A k = a kieső területek összege (m
2
). 

 

 

A szerelés időszükséglete az egy termék szereléséhez szükséges idő 

 

 SZ i = 
átlsz

nsz

teljL

t

%
 * 100,  ahol: 

 

 SZ i = a szerelés időszükséglete, 

 t nsz = a szerelésre utalványozott idő ( ó/db), 

 L sz = a szerelői létszám, 

 telj % átl = tartósan elért átlagteljesítmény %. 
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A szerelés hasznos területére számított időalap a következő módon határozható meg 

 

 I hsz = N* m sz * m ó * A h (ó * m
2
),  ahol: 

 

 I hsz = a hasznos területre számított időalap, 

 N = a naptári napok száma, 

 m sz = a műszakszám, 

 m ó = a műszak óráinak száma,  

 A h = a szerelés hasznos alapterülete 

 

A szerelés helyszükséglete (jelölése: SZ t) az összeállítási rajz és a különböző normatívák 

alapján határozható meg. A szereléshez biztosítani kell a folyamatos és biztonságos munka-

végzés helyigényét. Az előző feltételek alapján a szerelési kapacitás: 

 

  K sz = 
ti

nhsz

SZSZ

I


    ahol, 

 

 K sz = a szerelési kapacitás 

 SZ t = egységnyi termék szereléséhez szükséges terület. 

 

A kapacitásokra vonatkozó adatokat célszerű naprakészen nyilvántartani, mert segítségével: 

 

– az összes homogén munkahely kapacitásának naprakész ismerete, 

– a termeléstervezésnél az igények és lehetőségek egyensúlyának kialakítása, 

– a termelési feladat és a kapacitások terhelésének optimális összhangja biz-

tosítható. 

 

Az átbocsátóképesség számítása 

 

Az átbocsátóképesség a termelő berendezések kapacitáskihasználásának az adott időszakban 

eltérő kihasználási színvonalát jellemzi, melyet műszaki-gazdasági- szervezési intézkedések 

foganatosításával kívánnak elérni. Az átbocsátóképesség meghatározása szorosan kapcsolódik 

a kapacitáskihasználáshoz, ugyanis az elérhető kapacitáskihasználás meghatározását jelenti. A 

termelési keresztmetszet tervezett kapacitáskihasználását, azaz átbocsátóképességét az üzeme-

lő berendezések átlagos száma, a tervezett produktív időalap és az átbocsátóképesség-norma 

határozza meg. 

 

Az üzemelő berendezések átlagos számának (g’sz) meghatározásánál üzemelő gépeknek a 

működőképes gépeket tekintjük, tehát a rendelkezésre álló gépek közül nem vesszük számí-

tásba a javítás alatt levőket, az ideiglenesen nem működőket és a fel nem szerelteket. 

 

A tervezett produktív időalap a következő: 

 

l pr  =  l m – l v – l TMK       ahol, 

 

 l pr = a produktív időalap, 

 l m = a munkarend szerinti időalap, 

 l v = a munkarenden belül felmerült veszteségidők,  

 l TMK = a tervszerű, megelőző karbantartás időszükséglete.     
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A munkarend szerinti időalap kiszámítása:   

 

 l m = n” * m sz * m’ ó * g’ sz             ahol, 

   

 n” = a munkanapok száma, 

 m’ sz = a tényleges műszak szám, 

 m’ ó = a műszak tényleges óraszáma (m 8 óra), 

 g’ sz = az üzemelő berendezések átlagos száma. 

 

Az átbocsátóképesség-norma kapacitásnormától annyiban tér el, hogy a maximális teljesít-

ményszázalék helyett a tartósan elért átlagteljesítménnyel számolunk, azaz: 

 

Á ni = 100*
%

átl

dbq

t

tel

teb 
 (óra /db) időnormában kifejezve, illetve 

 

 

Á nt =
100

%*
átlt

teljN
 (óra/db) teljesítménynormában kifejezve. 

 

E három tényező ismeretében az átbocsátóképesség számítása: 

 

Á = 
ni

pr

Á

I
 

 
Az átbocsátóképességet - hasonlóan a kapacitáshoz - vezértípusban, adott termékválasztékban 

és gépórában is meghatározhatjuk. Gépórában való számításnál az átbocsátóképesség a ho-

mogén gépcsoport produktív időalapjával megegyezik.  

A szerelési munkák azon eseteiben, ahol az átbocsátóképességre a területjellemző, a számítási 

mód a kapacitásszámításnál megismerttől annyiban tér el, hogy a szerelés hasznos területére 

számított időalap (l nhsz) helyett a produktív időalapot (lpr) kell számításba venni. 
 

 3.2.5 3M – MTM módszer 

 

Az objektív elemzés módszere az MTM- módszer (Methods of Time Measurement). Ennek 

hazai megfelelője a 3M módszer (Mozdulatelemzés, Munkatanulmányozás, Munkahely kiala-

kítás). 

 

Az MTM illetve a 3M módszer olyan eljárás, amely a kéz és test munkáját alapmozdulatokra 

bontja. Az alapmozdulatok időtartamát, a vizsgálathoz használt filmfelvételek időelemzései-

ből állapítják meg. Az időfordítás függ a mozdulatok típusától, végrehajtásuk körülményeitől 

és feltételeitől. 

 

Szerelés közben a munkás 17 féle mozgást végez. Ezek az alapmozdulatok három nagyobb 

mozdulatcsoportba sorolhatók: 

1. kéz-és karrendszer mozdulatai; 

2. mentális tevékenységek; 

3. testmozdulatok. 
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1. Kéz- és karrendszer mozdulatai: 

 

– nyúlni (reach, jele R), az, az alapmozdulat, melynek az a célja, hogy az ujjak valami-

lyen meghatározott, vagy meghatározatlan helyre elmozduljanak. 

A mozdulatbefolyásoló tényezői: 

a. mozdulat esete (a nyúlás helyének, a célzott tárgynak körülményei és 

állapota); 

b. a mozdulat hossza; 

c. a mozdulat típusa. 

 

– megfogni (grasp, jele: G), az, az alapmozdulat, amelyet azért hajtunk vég-

re, hogy ujjainkkal vagy kezünkkel egy vagy több tárgy felett kiegészítő el-

lenőrzést érjünk el a következő alapmozdulat végrehajtásához. 

Befolyásoló tényezői: 

a. fogásmód (felvevő, átadó, kiválasztó, érintőfogás, fogásváltozta-

tás); 

b. a tárgy helyzete; 

c. a tárgy jellege. 

 

 

– mozgatni (move, jele: M), az, az alapmozdulat, amelyet azért hajtunk vég-

re, amikor a mozdulat célja, kezünkkel vagy ujjainkkal egy tárgyat 

Befolyásoló tényezői: 

a. mozdulat esete (a mozgatás célpontosságától függő); 

b. a mozdulat hosszúsága; 

c. a mozdulat típusa; 

d. erőráfordítás (a mozgatandó tárgy súlya) 

 

– elengedni (release, jele: RL), az, az alapmozdulat, amikor, ujjainkkal vagy 

kezünkkel egy tárgy feletti ellenőrzésünket megszüntetjük.  

Befolyásoló tényezői: 

Az elengedés esete (ujjak nyitásával, vagy az érintés megszüntetésével). 

 

– illeszteni (position, jele: P), az, az alapmozdulat, amikor, ujjainkkal vagy 

kezünkkel azért hajtunk végre, hogy egy tárgyat be- vagy hozzáillesszünk 

egy másik tárgyhoz.  

Befolyásoló tényezői: 

a. az illesztési osztály (ellenőrzési szükséglet, erőráfordítás); 

b. szimmetria körülmények (kapcsolódó metszetek mértani jellegze-

tességei); 

c. kezelhetőség. 

 

– nyomni (apply, jele: AP), a nyomás egy tárgy ellenállásának legyőzése ér-

dekében, ellenőrzött módon kifejtett izommunka anélkül, hogy ennek során 

említésre méltó mozgás történne, és ezt bármely testrész végrehajthatja. 

 

– szétválasztani (disengage, jele: D), az, az alapmozdulat, amikor, ujjainkkal 

vagy kezünkkel akkor végzünk, amikor két tárgy között fennálló kapcsola-

tot megszüntetjük. 
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Befolyásoló tényezői: 

a. illesztési osztály (szétválasztás mekkora erőt igényel); 

b. kezelhetőség; 

 

– fordítás (turn, jele: T), az, az alapmozdulat, amikor, üres vagy megterhelt 

kezünket az alkar hossztengelye körül elforgatjuk. 

Befolyásoló tényezői: 

a. az elfordítási szög fokokban; 

b. erőráfordítás (az elfordított tárgy tömege a kéz által kifejtendő erő). 

 

 

2. Mentális tevékenységek 

 

– területfordítás (eye travel, jele: ET), a szemnek az, az alapmozdulata, 

amelyre akkor kerül sor, amikor tekintetünket egyik helyről a másikra irá-

nyítjuk. 

Befolyásoló tényezői: 

a. a megtekintendő pontok közötti távolság 

b. szemek távolsága a megtekintendő pontok között. 

 

– vizsgálni (eye focus, jele: EF), a szemnek az a szellemi munkával kapcso-

latos tevékenysége, mellyel a normális látótéren belül egy tárgyon könnyen 

megkülönböztethető ismérveket állapítanak meg. 

 

 

3. Testmozdulatok 

 

Felsorolásuk csoportosítva: 

 

a. test tengelyének eltolása nélkül: 

 

– lábfejmozdulat (foot motion, jele: FM), a lábfejnek a forgástengelye a boka; 

 

– lábszármozdulat (leg motion, jele: LM), akkor következik be, ha a lábszár a 

térd- vagy csípőízület körül elfordulva mozog. 

 

b. test tengelyének eltolásával, vagy elfordításával: 

 

– oldallépés (sidestep, jele: SS), az a testmozdulat, amelynél a test tengelyét lé-

pések megtételével oldalirányban eltoljuk a test elfordítása nélkül; 

 

– testfordítás (turn body, jele: TB), során a testet hossztengelye körül egy vagy 

két lépés megtételével balra, vagy jobbra elfordítjuk; 

 

– járni (walk, jele: W) az a testmozdulat, amelynél a test egy vagy több lépés se-

gítségével előre vagy hátra mozog. 
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c. test tengelyének hajlításával: 

 

– hajtás és felegyenesedés (bend és arise from bend, jele: B és AB). A hajtás az a 

testmozdulat, amelynél a felsőtestet álló helyzetből olyan mértékben hajlítjuk 

előre, hogy a kezek a térdig vagy azok alá érjenek. A felegyenesedésnél az elő-

re hajlított felsőtestet egyenes tartásba hozzák vissza; 

 

– lehajlás és lehajlásból felegyenesedni (stoop és arise from stoop, jele: S és AS). 

A lehajlás a térdek egyidejű behajlításával végzett lehajlás olyan mértékben, 

hogy a kezek a földig érnek; 

 

– leülni és felállni (sit és stand, jele: SIT és STD); 

 

– letérdelni és térdelésből felemelkedni. 

 

 

A 3M táblázatban foglalja össze, az egyes mozdulatoknak időértékeit jellemzőik függvényé-

ben (lásd 1. sz. táblázat). 
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1. sz. táblázat: Alapmozdulatokhoz tartozó időértékek 

 

 

 

 

 

 

Kar és kézmozdulatok 

Nyúl vagy mozgat TMU 

1” 2 

2” 4 

3”-12”-ig 4 + mozdulathossz 

12” felett 3 + mozdulathossz 

(A 2. típusú nyúl és mozgat, esetében csak a mozdulathosszt használjuk.) 

Beállít 

Illeszt szimmetrikusan nem szimmetrikusan 

Laza 10 15 

Szoros 20 25 

Preciziós 50 55 

Fordít-nyom 

Fordít 6 

Nyom 20 

Megfog 

Egyszerű fogás 2 

Újra megfog vagy áthelyez 6 

Bonyolult fogás 10 

Kiold 

Laza 5 

Szoros 10 

Preciziós 30 

Törzs, láb-és szemmozdulatok 

 TMU 

Egyszerű lábfejmozdulat 10 

Lábfejmozdulat nyomással 20 

Lábszármozdulat 10 

Oldallépés 1. eset 20 

Oldallépés 2. eset 45 

Megfigyelési (szem) idő 10 

Törzshajlítás, guggolás vagy térdelés 

Egy térden 35 

Felegyenesedés 35 

Térdelés két térden 80 

Felegyenesedés 90 

Ül 40 

Feláll 50 

Járás lépésenként 17 
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A 3M időegysége a TMU (Times Measurement Unit). Ez az egység átszámítható másodperc-

re, percre, ill. órára: 

 

1 TMU = 0,00001 óra = 0,0006 perc = 0,036 másodperc; 

 

1 óra = 100000 TMU; 

 

1 perc = 1667 TMU; 

 

1 másodperc = 27,8 TMU. 

 

A táblázatban megadott időértékek (TMU-ban) kizárólag a mozdulatokra vonatkoznak, nem 

tartalmaznak semmiféle időpótlékot vagy mellékidőt. Így azokat külön hozzá kell adni az 

alapidőhöz. A mellékidő a főidőnek a 8…20%-a. 

 

A módszer alkalmazásának előnyei: 

 

– az elemzéshez el kell készíteni a művelet részletes leírását, amely a betanuláshoz 

nyújt hatékony eszközt; 

 

– rögzíteni kell a munkamódszert még a szerelést megelőzően; 

 

– a módszer alkalmazása felhívja a technológusok, konstruktőrök figyelmét a szere-

lés szempontjából célszerű munkadarab-, szerszám-, gyártóeszköz kialakításra; 

 

– egységes normaidőket ad, nem tesz különbséget gyártórészlegek, vállalatok, or-

szágok között; 

 

– a várható eredmény előre számítható és objektív; 

 

– feleslegessé teszi a további időelemzést; 

 

– panaszokat és kifogásokat egyértelműen és méltányosan lehet elintézni. 

 

A módszer alkalmazásának korlátai: 

 

– nem alkalmazható a technológiától függő gépi időkre és mozgásokra; 

 

– nem küszöböli ki a stopperóra használatát; 

 

– nem ismeri a pótidőket; 

 

– a módszer alkalmazásához előképzettség kell. 

 

3.2.5. A szerelés automatizálása 

 

Az alkatrészgyártás minőségének javulása lehetővé teszi azt a megfontolást, hogy hogyan és 

milyen mértékben lehet racionálni a szerelés területén. A szerelés racionalizálásának fontos-

sága abból is látható, hogy egy termék teljes gyártási költségéből a szerelés költsége 20-50% 
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között mozog, sőt szélsőséges esetben elérheti a 70%-ot is. Figyelemmel a várható bérköltsé-

gekre a szerelési költséghányad növekedésével is lehet számolni bérigényes termék esetében. 

A terméket összetevő alkatrészek, szerelvények sokfélesége és mennyisége döntő jelentőségű 

a szerelés automatizálásának kérdésében. Ez a komplexitás sokféle szerelési művelethez ve-

zet, amelyeket össze kell hangolni tervezéssel. 

Egyedi- és kissorozat szerelésben kevés az ismétlődő azonos szerelési művelet, műveleti sor-

rend. A nagysorozat- és tömegszerelés esetében viszont nagy az ismétlődési gyakoriság a sze-

relési eljárások sokfélesége ellenére. Ez a tény a szerelés automatizálását megköveteli. 

A szerelési folyamat sokrétű tevékenységet ölel fel, amelyek végrehajtandó feladatoknak te-

kinthetők és ezeket lehetőleg automatizált eszközökkel kell teljesíteni. A szerelés végrehajtása 

időigényes, automatizálással a monoton munka megszüntethető és jelentős bérköltség megta-

karítás lehetséges. 

 

A szerelés funkciói: 

1. Főfunkció (szerelés)  

– illesztés 

– rögzítés 

 

2. Mellékfunkció (alkatrészkezelés) 

– alkatrésztárolás 

– rendezetlen tárolás 

– rendezett tárolás 

– részben rendezett tárolás 

 

– alkatrészmennyiség változtatás 

– elválasztás 

– egyesítés 

– leválasztás 

– kiosztás 

– szétválasztás 

– összevezetés 

– szortírozás 

 

– alkatrész mozgás 

– fordítás 

– irányváltoztatás forgatással 

– eltolás, elcsúsztatás 

– helyezés, orientálás 

– pozícionálás 

– rendezés 

– vezetés 

– továbbadás  

 

 

– alkatrész biztosítás 

– alkatrész tartás 

– alkatrész oldás 

– alkatrész befogás 

– alkatrész kifogás 

 



74         SZERELÉS ÉS JAVÍTÁSTECHNIKA 

www.tankonyvtar.hu                         © Jakab Sándor, Kodácsy János, Kecskeméti Főiskola 

– ellenőrzés 

– vizsgálat 

– alkatrész jelenlét vizsgálat 

– azonosság vizsgálat 

– forma 

– nagyság 

– szín 

– súly 

– pozíció 

– helyzet 

– méret 

– darabszám 

– helyzet és pozíció 

 

Az alkatrészkezelő berendezések tagozódása a mellékfunkciók csoportosításának megfelelően 

lehet: 

– Tároló eszköz 

– Vályú 

– Paletta 

– Magazin 

– Halmazváltoztató eszköz 

– Elkülönítő 

– Összevezető 

– Kísérő 

– Mozgató eszköz 

– Forgató 

– Rendező 

– Robot 

– Alkatrészbiztosító eszköz 

– Megfogó 

– Felfogó 

– Befogó 

– Ellenőrző berendezés 

– Ellenőrző 

– Mérő 

– Sensor 

 

A szerelési folyamat a tervezés könnyítése céljából szimbolikus jelek használata előnyös, 

amelyekkel a kezelési funkció részleteiben is definiálható. 

 

Alkatrésztároló berendezések 

 

Feladatuk az alkatrészek vagy szerelvények tárolása rendezett vagy rendezetlen halmazokban. 

A tároló kiválasztás kritériuma a kapacitás, a rendezettségi fok, az alak és méret. 
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3.24. ábra: Alkatrésztároló jelképi jelei 

 

 

Alkatrészhalmaz változtató egységek 

 

Feladatuk rendezetlen vagy rendezett alkatrész halmazok mennyiségének változtatása. Az 

egyes funkciók, jelképek és példák a 3.25. ábrán láthatók. 

 

 
 

3.25. ábra: Alkatrészhalmaz változtató egység 
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Alkatrész mozgató egységek 

 

Az alkatrész mozgató egységek elsődlegesen rendezett alkatrészek mozgatására alkalmasak. 

Amennyiben rendezetlen tárolás esetén válik szükségessé ez a funkció, úgy előzetesen rende-

zési feladatot kell végrehajtani. 

 

A mozgó berendezések lehetnek fix funkcióval és variálható funkcióval ellátottak (3.26. áb-

ra). 

 

 
 

3.26 ábra: Mozgató egységek kapcsolódási rendszere 

 

 

A mozgatási funkciók között található a rendezési funkció. A rendezés alkatrész mozgatás 

közben történik a helytelen pozícióból egy helyes pozícióba a későbbi helyezés, pozícionálás 

figyelembevételével (3.27. ábra). 
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3.27. ábra: Alkatrészmozgatási funkciók jelképi jelei 

 

 

Alkatrész biztosító egységek 
 

Az alkatrészeket a szerelési pozícióban kell előre meghatározott helyzetben kell biztosítani. 

Figyelembe kell venni a méretpontosságot, a szorító erőt és a helyzetpontosságot. A 3.28. 

ábra összefoglalja az alkatrésztartás, oldás, be-és kifogás funkciók jelképi jeleit megvalósítási 

példákkal. 

 

 
 

3.28. ábra: Alkatrész biztosítás jelképi jelei 
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Alkatrészkezelési funkciók ellenőrző egységei 

 

Az alkatrész kezelés feladata, hogy a munkadarabokat egy meghatározott helyzetbe hozza. Az 

előírt helyzet ellenőrzése két alapvető módon lehetséges. 

 

Az egyik a vizsgálat, amely elsősorban a rendezés utáni állapotot ellenőrzi, a másik a mérés 

ahol méretet, helyzetet ellenőriznek. A 3.29. ábrán látható a jelképi jelük és a megvalósító 

berendezésük egy-egy példája. 

 

 

 
 

3.29. ábra: Alkatrészkezelő egységeket ellenőrző egységek 

 

Az alkatrészkezelés eszközeinek rendszere 

 

Az alkatrészkezelő berendezések tervezése, kiválasztása és összeépítése nagymértékben függ 

a kezelendő alkatrészek paramétereitől. Ezek közül a legfontosabb jellemzők határozzák meg 

az automatikus kezelés feltételeit. Így szükséges a kezelendő alkatrészek vizsgálata a beren-

dezés meghatározása előtt. 

 

Automatikusan kezelendő alkatrészek jellemzői 

 

A kezelendő alkatrészek legfontosabb jellemzői: 

– geometriai alak. Méret, pontosság; 

– felületi finomság; 

– alkatrész merevség; 

– sérülésre való érzékenység; 

– anyagminőség; 

– alkatrész viselkedés nyugalomban (stabil-, instabil helyzet); 

– alkatrész viselkedés, mozgás közben (csúszó, gördülő). 

 

Az alkatrészek kezelhetőségét vizsgálni kell a berendezés tervezése előtt lehetőség szerint 

automatikus kezelés szemszögéből. Erre a feladatra egyszerű alkatrész konstrukció változás-

sal általában mód nyílik. Ez a változás azonban nem módosíthatja a termék funkcióját. A 

3.30. ábra kisméretű instabil helyzetű alkatrészt mutat.  

Helyette célszerű a 3.31. ábrán látható stabil alkatrészt alkalmazni. 

 

 

 

 

 



3. A JÁRMŰIPARI SZERELÉSI RENDSZEREK, A SZERELÉS TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE     79 

© Jakab Sándor, Kodácsy János, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

    
3.30. ábra: Alkatrész módosítási javaslat automatikus kezelhetőséghez 

 

 

A kezelendő alkatrészek konstrukciós módosításánál figyelemmel kell lenni a megvalósítandó 

automatizált alkatrészkezelési funkciókra. A 3.31. ábrán konstrukciós változtatási lehetősége-

ket foglalunk össze, azok funkcióinak megváltozása nélkül. 

 

 

Módosítás előtt Módosítás után Módosítás előtt Módosítás után 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

3.31. ábra: Alkatrészez konstrukciós változtatási lehetőségei 

 

Alkatrésztárolók 

 

A tárolókban az alkatrészek rendezetlenül, halmazban helyezkednek el. A kézi szerelési mű-

veleteknél az alkatrésztároló egyszerű, könnyen hozzáférhető. Az automatikus szerelésnél a 

tároló egy vagy több egyéb kezelési funkcióval párosul.  

A munkadarab tárolók alapfelépítési módozatai a 3.32. ábrán láthatók. 
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Tároló 

 

 Munkadarab mozgatás nélkül  (3.32.a.) 

 

 Munkadarab mozgatással 

 

  Kihordó és rendező elem nélkül 

 

  Kihordó és rendező elemmel  (3.32.b.) 

 

 Nyugalomban lévő tárolóval 

 

  Merülőelemes tároló   (3.32.c.) 

 

  Láncos kihordós tároló  (3.32.d.) 

 

  Forgókihordós tároló   (3.32.e.) 

 

 Mozgó tárolóval 

 

  Rezgő adagoló tároló   (3.32.f.) 

 

  Lengő tárolóval   (3.32.g.) 

 

  Forgó tároló    (3.32.h.) 

 

    
 a  b  c  d 

 

   
 e f g 

 

  
  c 

3.32. ábra: Munkadarab tárolók rendszerezése 

 

Az alkatrésztárolók másik nagy csoportját képezik a tárak. Ezek rendezetten tárolják az alkat-

részeket. Rendszerezési elvüket a 3.33. ábrán mutatjuk be. 
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Tár 

 

 Alkatrész nyugalomban van 

 

  Paletta      (3.33.a.) 

 

 Alkatrész mozgásban van 

 

  Kényszermozgású 

 

   Erő hatására 

 

    Szállítószalagos tár  (3.33.b.) 

 

    Átmenőrendszerű szakasz (3.33.c.) 

 

    Emelőtár   (3.33.d.) 

 

   Alak szerint 

 

    Láncos tár   (3.33.e.) 

 

    Tárcsás tár   (3.33.f.) 

 

  Szabadmozgású 

 

   Szabadeséssel 

 

    Garatos tár   (3.33.g.) 

 

    Akna tár   (3.33.h.) 

 

   Csúszás vagy gördülés ferde síkon 

 

    Csatorna tár   (3.33.i.) 

 

    Lépcsős tár   (3.33.j.) 

 

    Gördülő munkadarabos tár (3.33.k.) 

 

    Csúszó munkadarabos tár (3.33.l.) 
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3.33. ábra: Alkatrésztárak rendszerezése 

 

 

Alkatrészhalmaz változtató egységek 

 

Automatizált szerelő berendezéseknél a munkatér valamely pontjára továbbítják az alkatré-

szeket, ügyelve arra, hogy a kapcsolódó funkcionális elemben elhelyezett munkadarabok ott 

felvett helyzete ne változzon. Az alkatrészhalmaz változtatás mennyiségi változtatást jelent. 

Rendszerezési elvük a 3.34. ábrán látható. 

 

 

Alkatrészhalmaz változtatási elv 

 

 Alkatrészhalmaz rendezett, mozgásban van 

 

  Mennyiségváltoztató elem, folyamatos mozgású 

 

   Egyenes mozgással  (3.34.a.) 

 

   Körmozgással   (3.34.b.) 

 

  Mennyiségváltoztató elem, szakaszos mozgású 
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   Mozgási irányba eső változás 

 

    Egyenes mozgás (3.34.c.) 

 

    Íves mozgás  (3.34.d.) 

 

  Nem a mozgási irányba eső változtatás 

 

   Egy irányba 

 

    Egyenes  (3.34.e.) 

 

    Íves    (3.34.f.) 

 

   Több irányba 

 

    Egyenes  (3.34.g.) 

 

    Íves   (3.34.h.) 

 

   Több irányból egy irányba 

 

Egyenes  (3.34.i.) 

 

    Íves   (3.34.j.) 

 

Alkatrészhalmaz rendezetlen, nyugalomban van 

 

Mennyiségváltoztató elem, folyamatos mozgású (3.34.k.) 

 

Mennyiségváltoztató elem, szakaszos mozgású (3.34.l.) 
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3.34. ábra: Alkatrészhalmaz változtató rendszerezési elve 

 

 

Mozgató egységek 

 

A mozgató egységek konstrukciós formában sok esetben elválaszthatatlanok más funkcionális 

egységtől. Rendszerezésüket az alkatrészek mozgási jellemzői alapján vizsgáljuk (3.35. ábra). 

 

Mozgatási elv 

 

 Szakaszos alkatrészmozgatás 

  Relatív mozgás nélkül 

   Lengő mozgással   (3.35.a.) 

   Körkapcsolású mozgással  (3.35.b.) 

   Rekeszes tárolóval    

  Relatív mozgással 

   Adagoló kerékkel   (3.35.c.) 

   Kilincsműves szállítással  (3.35 d.) 
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 Folyamatos alkatrészmozgás 

  Relatív sebesség (gyorsulás) nélkül 

   Forgószállítással   (3.35.e.) 

   Hevederes szállítással   (3.35.f.) 

   Láncos szállítással   (3.35.g.) 

  Relatív sebesség (gyorsulással) 

   Centrifugális szállítással  (3.35.h.) 

   Pneumatikus szállítással  (3.35.i.) 

   Csúszdával    (3.35.j.) 

 

 

    
 a b c 

 

    
 d e f 

 

   
 g h 

 

   
 i j 

 

3.35. ábra: Mozgató egységek rendszerezési elve 

 

A mozgató egységek rendszerezésén belül külön ki kell emelni a rugalmas szerelőrendszerek-

nél nélkülözhetetlen robotok, manipulátorok mozgási rendszerét. Ezek a mozgató egységek 

elválaszthatatlanul kapcsolódnak a megfogó szerkezetekhez. A 3.36. ábrán csak a mozgási 

lehetőségeket és a kapcsolódó munkaterveket ábrázoljuk. 
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3.36. ábra: Szerelő robot és munkatere 

 

 

A szerelő robotok előfordulási gyakorisága miatt alkalmazástechnikai szempontból ismerni 

kell a működtető energiájukat, mérőrendszerüket, megfogási elvüket, pozicionális módjukat. 

Ezekről ad rövid összefoglalást a 3.37. ábra. 
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3.37. ábra: Szerelő robotok jellemzői 

 

 

Alkatrészt biztosító egységek 

 

Az alkatrészek megfogását, elengedését két alapvető elv szerint lehet megvalósítani  

(3.38. ábra). 

 

Alkatrészt biztosító egység 

 

 Megfogás, elengedés alakazonossággal 

 

  Egy felületen    (3.38.a.) 

 

  Több felületen    (3.38.b.) 

 

 Megfogás, elengedés külső erővel 

 

  Két ponton    (3.38.c.) 

 

  Több ponton    (3.38.d.) 

 

  Alakfelületen    (3.38.e.) 
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 a b c 

 

   
 d e 

 

3.38. ábra: Alkatrész biztosító berendezések 

 

A megfogó berendezés kialakítása függ a helyezendő a helyezendő alkatrész alakjától, tö-

megközéppontjától, felületi minőségétől, merevségétől valamint a megfogásnál és elengedés-

nél rendelkezésre álló helytől. 
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4. SZERELÉS LOGISZTIKÁJA 

4.1. A logisztika alapjai 

A logisztikai rendszer magába foglalja az anyagáramlást és a hozzá kapcsolódó információ-, 

érték-, energia- és munkaerő áramlást. Ezek mind fontosak és szükségesek a logisztikai elvek 

megvalósításához. 

 

A logisztikai elvek a következők: 

– a megfelelő minőségű anyag 

– a megfelelő mennyiségben 

– a megfelelő helyről 

– a megfelelő helyre 

– a megfelelő módon és eszközzel 

– a megfelelő időben 

– a megfelelő költséggel készüljön el. 

 

A logisztikának, mint integrált tudománynak kiemelt részei: 

az anyagáramlás technikája és technológiája, az informatika, a gyártástechnológia, a 

szolgáltatás technikája és technológiája, a kommunikációs technika, rendszertechnika, 

üzemgazdaságtan és marketing. 

 

A szerelési folyamatok logisztikai céljai a következők: 

– a szállítási határidők betartása 

– a szállítási pontosság fokozása 

– az átfutási idők csökkentése 

– kapacitások kihasználása 

– a készletszintek csökkentése 

– rugalmasság létrehozása és fokozása 

– rendszer áttekinthetőség biztosítása 

– nagyfokú szállítóképesség elérése 

– a termék minőség biztosítása 

– nemzetközi kooperációs lehetőségek fokozása. 

 

A termelési, szerelési logisztika a működési területek jellegzetessége szerint a mikro-

logisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb rendszere (4.1. ábra). 
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4.1. ábra: Logisztika alrendszerei 

 

A termelési, szerelési logisztika funkciója az anyagoknak, kereskedelmi és kooperációs alkat-

részeknek, részegységeknek a termelési folyamatokba történő belépésével kezdődik (alap-

anyag raktár) és a termelő rendszer szempontjából értelmezhető késztermékek raktárába 

(készáru raktár) történő megérkezésével fejeződik be (4.2. ábra). 

 

 

 
 

4.2. ábra: Termelési logisztika fő folyamatai 
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A termelési, szerelési logisztikai folyamat 

 

A termelési logisztika a termelési folyamatokhoz szükséges anyagok és gyártóeszközök, a 

termelési folyamat és részfolyamatainak összhangjához, a termelésben létrehozott termékek-

nek a fogyasztók/felhasználók felé történő biztosításához szükséges anyag- és hozzá kapcso-

lódó információáramlási folyamatok összességét jelenti. Feladatait, részfolyamatait, azok 

kapcsolódását a 4.3. ábra mutatja. 

 

 
 

4.3. ábra: Termelési logisztikai folyamat 

 

4.2. A Karcsúsított Gyártás – a Lean 

A Lean, a Karcsúsított Gyártás napjaink legdivatosabb, legtöbbet ígérő, a teljes vállalati fel-

építményt átalakító vállalatirányítási rendszerévé kezd válni. 

A Karcsúsított Gyártással foglalkozó irodalom szerint a módszer használóinak a következő 

előnyöket ígéri: 

– az átfutási idő (lean time) csökkenése (60-90%), 

– a gyártásban lévő termékek számának (WIP-Work-in-Process) csökkenése  

(40-80%), 

– alapterület igény csökkenése (75-80%), 

– a termelékenység növekedése (50%), 

– a minőség javulása (50-80%), 

– a karbantartási költségek csökkenése (10-50%), 
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– a minőségköltségek csökkenése, 

– a munkaerő-igény csökkenése. 

 

A Lean megnevezés onnan jön, hogy a gyártóhelyeken a humán erőforrás-szükséglet fele volt 

a megszokottnak, a gyártást fele akkora területen valósították meg, még az eszközökbe fekte-

tett tőke is feleződött a klasszikus tömeggyártáshoz képest, és ráadásul az új termékek kifej-

lesztése is fele annyi idő alatt történt meg. Ennek az új gyártási rendszernek a legmarkánsabb 

képviselője a Toyota volt. 

1978-ban Taiichi Ohno japán nyelven megjelenteti máig alapműnek tekintett művét a Toyota 

Termelési Rendszeréről (Toyota Production System - TPS). Nagyon leegyszerűsítve azt is 

mondhatjuk, hogy a Lean modellje a TPS. 

 

A TPS egyes elemeinek, módszerinek fejlődéstörténet: 

– Just-in-Time (JIT- a megadott időre) indul 1949, 

– gyártáskiegyenlítés kezdete 1950, 

– gyors szerszámcsere még az órás időskálán 1945-től, 

– a vizuál-menedzsment bevezetésének kezdő időpontja 1950, 

– 2 gépes kezelés, párhuzamos vagy L-alakú elrendezés már 1947-től. 

 

A Toyota Gyártási Rendszert egy házzal szokták jellemezni (4.4. ábra), amelynek alapja a 

Heijunka, azaz a termelés egyenletessé tétele, pillérei a JIT és a Jidoka (a hibamentes gyártás 

megvalósítása). De a ház nem igazán stabil, ha nincs meg a teljes, minden szintű elkötelezett-

ség. A biztonságot fokozza az olyan ismert módszer, mint az 5S, a TPM (teljeskörű hatékony 

karbantartás) vagy a SMED (10 perc alatti szerszámcsere). 

 

 
 

4.4. ábra: A Toyota Ház, a TPS struktúrája 
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Ohno szerint a legnagyobb probléma az, hogy a folyamatokban nagyon sok olyan elem, lépés, 

technológiai megoldás található, amelyek semmilyen kapcsolatban sincsenek a vásárlók szük-

ségleteinek kielégítésével. 

 

Ennek alapján egy folyamat teljesítménye a következő egyszerű egyenlettel írható le: 

 

  Összes munka = hasznos munka + haszontalan munka 

 

A haszontalan munka három fő típusát tudjuk megkülönböztetni, ezeket a 3Mu-ak szoktuk 

nevezni, utalva a szó japán eredetére: 

– MUDA: a folyamataikban keletkező veszteségek, 

– MURI: a folyamataikban található természetellenességek, ésszerűtlenségek, 

– MURA: a folyamataikban meglévő egyenetlenségek, kiegyensúlyozatlanságok. 

 

A mudáknak, a veszteségeknek 7 fő okát azonosíthatjuk: 

– túlterhelés: nem a vevői igényeknek megfelelően gyártunk, rátartunk, stb., 

– várakozás: nem áll rendelkezésre az adott pillanatban a szükséges anyag, gép vagy 

információ, 

– szállítás: a munkaerő, az anyag, a szerszámok felesleges szállítása, 

–  rossz/felesleges/túlszervezett folyamat: többszöri ellenőrzés, rossz tűrések, 

– készletek: mind nyersanyagból, félkész termékből, szerszámokból igen nagy (adott 

pillanatban szükségtelen) készleteket halmoz fel, 

– felesleges mozgások/mozgatások: a rosszul kialakított munkahelyeken ide-oda 

mozog az anyag, a szerszám és a dolgozó, 

– selejt: a megelőzés helyett ellenőrzés, sok a javítás, újra megmunkálás. 

 

Nagyon sokan megemlítenek egy nyolcadik veszteségforrást is, ami a ki nem használt, de 

rendelkezésre álló humán erőforrást jelenti. 

4.3. Lean elveinek bemutatása 

Értékek meghatározása: Határozd meg a hozzáadott érték-teremtés kritériumait a vevő 

szemszögéből! Meg kell keresni azokat a tulajdonságokat, ami által értéket lehet teremteni 

a vevő számára, azaz mik azok, amiket a vevő értékel és mi az, amit nem, amit el lehet 

hagyni. 

 

Értékáramlás meghatározása: Azonosítsd az értékteremtéshez szükséges lépéseket a teljes 

hozzáadott érték-lánc mentés (tervezés, logisztika, gyártás, értékesítés), hogy felderíthesd 

a hozzáadott értéket nem termelő veszteségforrásokat! 

 

Folyamatszemlélet: Dolgozd ki azokat az akciókat, melyek az értékteremtő folyamatnak 

megszakítások, hurkok, visszaáramlások, várakozások és veszteségek nélküli áramlását 

biztosítják! A cél, hogy az anyag folyamatosan, várakozás nélkül haladjon végig a folya-

maton, így közelítve az átfutási időt a tényleges megmunkálási időhöz, ezáltal csökkentve 

a készleteket és növelve a rugalmasságot. 

 

Pull rendszer: Csak azt dolgozd ki, amit a vásárló „húz”. A pull rendszernek pont az a lé-

nyege, hiszen a végső termék keresletére építve, a folyamat végétől visszafelé haladva ha-

tározódik meg a kereslet. Ez egy nagyon fontos pont, hiszen csak azt kell termelni, amire 

ténylegesen szükség van (amire igény merül fel), így a legrosszabb veszteségforrás, a túl-
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termelés is elkerülhető, azaz pont a tömegtermelés problémáját oldja meg, hiszen az előre-

jelzés nem mindig találkozik a tényleges igényekkel, így túl nagy készlet halmozódik fel. 

 

Tökéletesítés: Törekedj tökéletességre, a veszteségek egymás után felszínre kerülő rétege-

inek folyamatosan, azonnal történő felszámolására. Természetesen nem lehet tökéletes 

rendszert elérni, azonban a veszteségek elhagyására való törekvés a folyamatos javítás 

hozzásegíthet minél közelebb kerülni a tökéletességhez. 

 

A lean lényege tehát az, hogy hatékony termelés mellett (hozzáadott érték a veszteségek elha-

gyásával) és magas minőségű termékekkel a lehető legjobban megfeleljen a vállalat a vevői 

igényeknek. A lean eszközök bemutatásánál majd még inkább meg lehet érteni a leannak ezen 

elveit, hiszen minden eszköze ezekre az elvekre alapoz. 

4.4. Lean eszközök bemutatása 

A lean kritikus pontja az értékre való fókuszálás. Az érték nem más, mint a fogyasztói igény 

kielégítésének szintje. A költség-érték azt jelenti, hogy a vevő összeveti a költséget az érték-

kel, és azt várja, hogy ez az arány számára minél kedvezőbb legyen. Ebből egyértelműen lát-

szik, hogy értéket teremteni kétféle képen lehet: 

– pazarlás megszüntetésén keresztül a költségeket lehet csökkenteni, 

– pótlólagos szolgáltatások, amik értéket jelentenek a vevő számára. 

 

A lean eszközök e cél elérését szolgálják. 

 

5S: Az 5S-t egyszerűen úgy lehet megfogalmazni: a vállalat „háztartási rendje”, vagy „rend a 

lelke mindennek”. Nem azért kell a vállalatnak szépen kinéznie, mert az kellemes a szem-

nek vagy az ügyfelek és vendégek mit szólnak akkor, ha meglátják. Természetesen ez is 

fontos, azonban a fő cél az, hogy a munkafolyamatok akadály nélküliek, folyamatosak le-

gyenek. 

 

5S kiépítésének folyamata: 

 

1. Seri: szükségtelen dolgok eltávolítása 

2. Seiton: szükséges dolgoknak a felhasználás gyakoriságához igazodó elhelyezése 

3. Seiso: a munkaállomás, az ott elhelyezett gépek, berendezések ki- és letisztítása 

4. Seiketsu: előző 3S során elért eredmények fenntartása (szabványok kialakítása) 

5. Shitsuke: szabályok betartásának, a rendszer önfenntartó voltának biztosítása (példa-

mutatás) 

 

 Az „5S” alkalmazásával tehát egy tisztább és átláthatóbb munkahelyet lehet létrehozni. 

 

KAIKAKU: azaz a radikális fejlesztés. A lean elsősorban a kaizen, tehát folyamatos javítást 

kedveli. Azonban néha szükséges az üzleti folyamatok radikális átszervezésére (BPR – 

Business Process Reengeneering), ezt testesíti meg a kaikaku. Például, amikor egy vállalat 

a leant be akarja vezetni, illetve újabb területekre bevezetni, feltétlenül szükséges egy ko-

moly átszervezést végrehajtani. 

 

KAIZEN: A kaizen folyamatos jobbítást és fejlesztést jelent. A fejlesztés soha nem ér véget, 

nincs olyan, hogy sikerült megalkotni a „tökéletes” rendszer. 

 

 A kaizen gyártási környezetben történő alkalmazásának szempontjai: 
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– „A létező valóságból indul ki, és a valóság jobbítására irányul (nem elvi ötletbörze 

– Folyamatos fejlesztés, rendszeresség, hosszú távú elkötelezettség (nem kampány) 

– Kis gyakorlati lépésekben való gondolkodás (nem beruházás vagy átszervezés) 

– A tökéletesség, a 100%-os megoldás nem előfeltétele a cselekvésnek! 

– Totális megközelítés, minden dolgozó bevonása (nem csak szakértői munka) 

– Konszenzuson alapuló döntések (előzetes tájékoztatás, a mérvadó személyek és le-

hetőleg a többség egyetértése) 

– A megvalósítható fejlesztési javaslatok gyűjtése és következetes végrehajtása 

– A vezetés folyamatos példamutatása, részvétele és támogatása” 

 

A kaizen 4 alapelve: 

 

– megszüntetés: ki kell válogatni a felesleges folyamatokat (lásd 7 veszteség). Nem 

 elég meghatározni, hogy melyik tevékenység felesleges. Törekedni kell, rá hogy 

minden folyamat el legyen távolítva, ami nem szükséges. Akkor jó, ha minél több 

felesleges folyamatot sikerül találni és megszüntetni. 

 

– kombinálás: célszerű a folyamatokat annyira összevonni, amennyire csak lehet, 

hogy mindent „egy füst alatt” meg lehessen csinálni (cella rendszer, heijunka). 

 

– átrendezés: sokszor csak az a probléma, hogy rossz az elrendezés. Egy átszerve-

zéssel talán terület szabadítható fel, rövidebbek lesznek a szállítási utak és még 

számos előnnyel járhat. 

 

– egyszerűsítés: nem csak a folyamatok egyszerűsítése elengedhetetlen. A gépeket, 

berendezéseket, szerszámokat és egyéb eszközök jobb megválasztása is rendkívül 

fontos. 

 

TPM (Total Productive Maintenance – Teljes körű karbantartás): 

 

Az ipari gyártási körülmények között az elvesztegetett lehetőségek költségeit Nakajima után 

gyakran nevezzük a hat nagy veszteségnek: 

 

1. Meghibásodások és terven kívüli üzemleállások veszteségei. 

2. Hosszadalmas beállítás és az átállás miatti veszteségek (a SMED célterülete, egyesek 

kettéválasztják, és hétveszteségről beszélne). 

3. Mikroleállások és holtidők (nem meghibásodások, de a kezelő figyelmét igénylik). 

4. Csökkent sebességen való működés (mert a gép „nem elég jó”). 

5. Felfutási veszteségek (a meghibásodások és mikroleállások miatt, mielőtt a folyamat 

stabilizálódna). 

6. Minőségi hibák, hulladék és utólagos megmunkálás (a gép hibái és a többszöri beállí-

tási veszteségek miatt)”. 

 

A TPM a JIT gyártás során azért is különösen fontos, mivel minimális készlettel dolgoznak. 

Elképzelhetjük, hogy mi történik akkor, ha a gép sokáig leáll egy probléma miatt. A TPM 

talán sokszor csak annyit jelent, hogy bizonyos alkatrészeket leellenőriznek, letisztítanak vagy 

időben kicserélnek, de ezek később komoly gondoktól szabadítanak meg (4.5. ábra). 
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4.5. ábra: A hat nagy veszteség hatásának mérése: OEE (Overall Equipment Efficiency) 

 

SMED (Single Minute Exchange of Dies): A vevők sokféle igényének való megfelelés miatt 

többféle terméket kell előállítani. Emiatt gyakran előfordul, hogy egy gyártósoron számos 

alkatrészt állítanak elő. Ilyenkor át kell állítani a rendszert. A Toyotánál még a SMED beve-

zetése előtt két műszakot vett igénybe a szerszámok cseréje, míg utána még tíz percet sem! 

Egyáltalán nem mindegy, hogy a termelésből csak ez a 10 perc esik ki, vagy a két műszak és 

az, hogy ez hányszor ismétlődik. Az átállás ideje több módon is csökkenthető. Hatékony szer-

vezés jóval gyorsabbá teheti az átállást. Ezen kívül még speciális gépeket is lehet alkalmazni, 

amiket úgy fejlesztettek ki, hogy könnyen és hamar átálljanak az új, kívánt termék specialitá-

sának megfelelően. 

 

Az álállási tevékenységeket két részre lehet osztani: 

– belső: a gépet meg kell állítani az átállás elvégzéséhez 

– külső: a gépműködése közben is át lehet állítani a gépet 

 

A cél az, hogy a belső tevékenységek minél nagyobb részét külsővé lehessen alakítani, azaz 

minél kevesebb időre kelljen megállítani a gépet. Ezen túl fontos szerepet kap a szabályozott-

ság és a szervezettség, hiszen ezzel az átállás teljes ideje is csökkenthető. Általában rögzíteni 

szokták, hogy kinek mit kell tennie az átállításkor, hogy az minél gyorsabban és 

zökkenőmentesebben történjen. 

 

HEIJUNKA (símított gyártás: időigények és a feladatok nehézségének kiegyenlítése): az idő-

igények kiegyenlítése azért kap kiemelkedő szerepet, hogy az ciklusidő egyenletesen ismétel-

hető legyen és a kapacitáskihasználást optimalizálni lehessen. 

 

JIDOKA: a hibamentes termelés elérése 

 

Zero defect: Két részre lehet bontani, az egyik a gépi hiba (Jidoka), másik az emberi hiba 

(Poka-yoke) megszüntetésének az elérése. 

 

Zero defect eszközei: 

 

1. „Állandó, 100%-os ellenőrzés azonnali visszacsatolással, azonnali javító intézkedések 

a visszacsatolás alapján 
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2. A hibamegelőző ellenőrzés (minőségbiztosítási folyamat!) a bekövetkezett hibák elle-

nőrzése helyett 

3. Ismételt ellenőrzés, minden következő munkaállomás ellenőrzi az előző produktumát 

4. Önellenőrzés és poka-yoke 

5. A hibaforrások ellenőrzése, vagyis a fókusz a selejtes termék gyártását eredményező 

tényezők, bemenetek és folyamatparaméterek meghatározása, ellenőrzése”. 

 

A gyártásból ki kell szűrni minden hibát. Célszerű gépesíteni azt, ami nehéz, veszélyes, mo-

noton, illetve emberileg nem oldható meg megfelelően. Ebből is látható, hogy a lean gondol-

kodásban benne van, hogy az embereket ne terheljük meg, ha arra van jobb megoldás. A gép 

sokkal pontosabban és precízebben dolgozik, ráadásul kevesebb hibával. Azonban különféle 

jelzőrendszerrel kell felszerelni a gépet, ami egyből leállítja a gyártást, ha hibát észlel, így már 

az első hibás terméknél sikerül felfedezni a hibát és az nem ismétlődik meg több terméknél. 

 

POKA-YOKE: a hibátlan termelésre való törekvés inkább csak álom, mint elérhető cél. Em-

beri vagy gépi hiba még a legnagyobb odafigyelésnél is bekövetkezik. A cél az, hogy a hiba 

bekövetkezésének minél kisebb legyen a valószínűsége, és ha mégis bekövetkezik, akkor pe-

dig a hatása minél kisebb maradjon. A poka-yoke az emberi hibára helyezi a hangsúlyt. Ezt 

úgy lehet kiszűrni, ha a gép, amivel dolgozunk, csak akkor engedélyezi a művelet elindítását 

illetve folytatását, ha a dolgozó mindent megfelelően előkészített. Úgy kell elképzelni ezt a 

módszert, hogy beépítenek a gépekbe bizonyos ellenőrző eszközöket. A gép vagy jelez, vagy 

megakadályozza a feladat elvégzését, amíg nincs minden rendben, hogy hibátlanul végrehajt-

ható legyen a feladat. 

 

Poka-yoke két fajtáját különböztetjük meg: 

 

– Megelőző: ilyenkor a hiba bekövetkezését akadályozza meg, még akkor is ha vala-

ki szándékosan akarna hibát csinálni. 

– Ellenőrző-visszacsatoló: ebben az esetben már bekövetkezett a hiba, de az egyik-

ből jelezve lesz (pl. kigyullad egy lámpa, megszólal egy hang). 

 

A poka-yoke célja, hogy a hibás termelés elkerülhető legyen. Sokkal könnyebb a hibát ott 

kezelni, ahol felmerül, valamint a költségek is sokkal alacsonyabbak. Például, ha a termelés 

legelején felmerül egy hiba, ott talán még nagyon olcsón meg lehet oldani a problémát. Ké-

sőbb ez az alkatrész más alkatrészekkel együtt lesz összeszerelve. Ha itt veszik észre a hibát, 

akkor már talán nem is lehet javítani. A vállalat szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy 

csak azt az egy hibás alkatrészt kell javítani, esetleg kidobni, vagy pedig az egész terméket, az 

egyébként a többi jó alkatrésszel együtt! 

4.5. Just In Time (JIT) 

A Just In Time termelés valójában egy filozófia, a lean fontos eszköze. Nem készlet nélküli 

termelést jelent, annál sokkal több elemet tartalmaz. 

 

A fogalom jelentése: éppen időben. A termelésre vonatkoztatva a JIT: „termelni, beszállítani a 

megfelelő terméket a megfelelő mennyiségben, a megfelelő minőségben, a megfelelő idő-

pontban”. 

 

Működését tekintve a legfontosabb alapelvek: 

– veszteségek csökkentése 

– alkalmazottak bevonása a döntésekbe 
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– folyamatos tökéletesítés 

– költségcsökkentés 

– kiszolgálás és minőség javítása 

 

Ha szűkebben értelmezzük, és figyelembe vesszük a fenti elveket a JIT szükségszerűen a 

készletek kiiktatását is jelenti a termelésből, hiszen ha a szállítások, tevékenységek a megfele-

lő időben történnek, akkor nincs szükség pufferre, készletre. 

 

A JIT termelésnek sok előnye van, bár a rendszer kialakítása, megvalósítása nem egyszerű 

feladat. 

 

JIT előnyök: 

– alacsony készletszint, alacsony készletezési költség 

– átfutási idő csökken 

– rugalmas a változó igényekre 

– minőségi hibák gyorsan kiderülnek 

 

Beszélhetünk különböző JIT fokról: 

– percre pontos 

– órára pontos 

– napra pontos 

 

Az alábbiakban nézzük meg, hogy mely elemek alkotják a Just In Time termelési rendszert. 

 

A JIT elemei: 

 

1. Állandó termelési volumen 

 

Pontos ütemezés érdekében, az időbeli eltérések kiküszöbölésére nagyjából állandó 

termelési volument kell megvalósítani. Sőt az elfogadott termelési terven módosítani 

sem lehet, egyébként a JIT termelés meghiúsulna. 

 

2. Alacsony készlet 

 

Alacsony készletszint a JIT elvekből egyértelműen következik. Az ideális tételnagyság 

az egy egység.  

Készletszint minimalizálásának több előnye is van: 

– kisebb raktárra van szükség 

– kevesebb a lekötött tőke 

– a problémák gyorsabban kiderülnek (a készlet késlelteti a problémák meg-

oldását) 

– folyamatos tökéletesítésre kényszerít (nincs hibázási lehetőség) 

 

3. Kis tételek 

 

A kis tételek alkalmazása összhangban van a készletminimalizálási elvvel, hiszen így a 

gyártásközi készlettek csökkenthetőek. A kis tételek alkalmazásának legfontosabb 

előnyei: 

– gyártásközi készletek csökkennek 

– nagyobb rend a munkahelyen 
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– minőségi probléma esetén kevesebb terméket kell átvizsgálni 

– nagyobb rugalmasság az ütemezésben 

 

De nemcsak a gyártásközi tételek, hanem a kiszállítási tételek is kisebbek. (több, gya-

koribb kiszállítás). 

 

4. Gyors, kevés költséggel járó átállás 

 

Magától értetődik, hogy ha a kisebb tételekben gyártanak, akkor többször kell a be-

rendezéseket átállítani. Ez akkor gazdaságos, ha az átállások viszonylag alacsony költ-

séggel megvalósíthatóak. Az átállásokat mindezek mellett rövid idő alatt kell végre-

hajtani, így csökkenthető az átfutási idő. 

 

5. Célnak megfelelő üzemelrendezés 

 

JIT termelés esetében gyakran anyagfolyam szerinti üzemelrendezést alkalmaznak. Ez 

a tevékenységek jobb összehangolását teszi lehetővé, így nem halmozódnak fel kész-

letek, az átfutási idő is rövidebb. További előny még, hogy kisebb gyárakat kell építe-

ni, üzemeltetni, amely költség szempontjából sem elhanyagolható. 

 

6. Hatékony megelőző karbantartás 

 

JIT termelés egyik legnagyobb ellensége a meghibásodás: Egy gép, berendezés leállá-

sa nagy károkat, veszélyeket okoz, hiszen nincs készlet, amely a folytonosságot bizto-

sítaná. Ezért nem elegendő, sőt rossz megoldás, ha a hibákat akarjuk kijavítani. A hi-

bák előfordulási valószínűségét kell minimálisra csökkenteni, lehetőség szerint kikü-

szöbölni a bekövetkezésüket. Ezt megelőző karbantartással lehet elérni. 

 

7. Többszakmás munkások 

 

A gyártás folyamatosságának egyik feltétele, hogy olyan munkásokat alkalmaznak, 

akik képesek problémák, hibák esetén segíteni, de csak egy szűk területen.  

Olyan alkalmazottakat kell találni, akik több szakmában, több féle gép, berendezés 

működésében jártasak 

 

8. Magas minőség 

 

JIT esetén cél a nulla hiba elérése. Nem lehet hibás előállított termék, félkész termék, 

hiszen ez a hibás darab a következő műveleti helyre már nem tud átmenni, és Viszont, 

ha mégis bekövetkezik, az egész sor leállását okozhatja. Viszont, ha mégis bekövetke-

zik, minél előbb azonosítani kell a hiba forrását. A magas minőségi szint nem csak a 

gyártásra vonatkozik, hanem többek között a szállítókra is, hasonló megfontolások 

miatt. 

 

9. Együttműködés a problémák megoldásában 

 

A fentiek alapján következik, hogy JIT akkor működhet hatékonyan, ha az emberek 

együttműködnek, ha probléma felmerülésekor egymást segítve igyekeznek megszün-

tetni a hibát. Az együttműködési készség növelésének, fejlesztésének eszközei a tré-

ningek, képzések. 
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10. Megbízható beszállítók 

 

A megbízhatóság kérdése felmerül az anyagok beszállításakor. Hagyományos esetben 

a beszállított alapanyagokat a vevő minőség-ellenőrzés alá vonja, vagy tételesen, vagy 

statisztikai mintavétellel. Erre a tevékenységre a JIT termelésben egyrészt idő sincs, 

másrészt, pedig nem ad értéket a termék előállításához, tehát veszteségként értelmez-

hető. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy magas minőségre van szükség, ami a beszállított 

anyagokra is vonatkozik. 

Hogyan érhető az el, hogy magas minőséget kapjunk és azt még ellenőriznünk se kell-

jen. A megoldás olyan szállítói kapcsolatokat kiépíteni, amelyek garantálják a magas 

minőségű, megbízható szállítást. Azaz JIT-ben a szállító nem ellenfél, hanem stratégi-

ai partner. 

 

11. Húzó rendszer 

 

Húzó rendszer esetében az igény a felhasználónál jelentkezik. Ilyenkor a nyomó rend-

szerrel ellentétben nem halmozódhat fel magas gyártásközi készlet. Ez pedig össz-

hangban van a készletcsökkentési elvvel. Tulajdonképpen a szállító-vevő kapcsolat is 

lehet egyfajta húzó rendszer JIT esetében. 

 

12. Folyamatos tökéletesítés 

 

A JIT során azt a célt tűzi ki a vállalat, hogy a termeléssel, beszállítással kapcsolatban 

a megfelelő termék a megfelelő mennyiségben, a megfelelő időpontban álljon rendel-

kezésre. 

 

13. Erős informatikai kapcsolat, vevő és szállító között 

 

A szállító stratégiai partner. Az anyagoknak a megfelelő időben rendelkezésre kell áll-

ni a vállalatnál. Ezért szállítónak és vevőnek szoros együttműködésben kell állnia ah-

hoz, hogy ezek a célok teljesüljenek. A két partner irányítási rendszerei között kapcso-

latnak kell lennie. Ez akár azt is jelentheti, hogy várható rendelést nem a vevő kérésére 

teljesítenek, hanem a szállító érzékeli a szükséglet felmerülését, és szállít a vevőnek. 

 

14. Gyártósejtek, csoporttechnológia 

 

A csoporttechnológia lényege, hogy hasonlóság alapján csoportokat képeznek, és a 

hasonlóságból származó előnyöket kihasználják 8egyszarűsítés, kevesebb változat, 

stb.). Ezeket az előnyöket a tervezéstől kezdve a gyártáson át, egészen a raktározásig 

ki lehet használni. A változatok számának csökkenése összhangban van a JIT filozófi-

ával. 

 

15. Összpontosított gyárak 

 

Ez a megoldás hasonló a csoporttechnológiához, hiszen itt is az acél, hogy minél ke-

vesebb változat forduljon elő. Így többek között a készletszint is csökken és a szállító 

számára is egyszerűbb a feladat. 
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16. Szabványosított munka 

 

Szabványokat nem csak termékekre, alkatrészekre lehet létrehozni, hanem a munka-

végzésre, folyamatokra is egyaránt. Ez az elv segíti a folyamatok egyszerűbb doku-

mentálását, és ez által, ezek a folyamatok ugyanúgy megismételhetőek, reprodukálha-

tóak. Ez, pedig az állandó minőséget is szolgálja. 

 

17. Vonal egyensúly 

 

Korábban megemlítettük az állandó tételnagyságot. Állandó szintű termelést úgy lehet 

hatékonyan megvalósítani, ha a folyamatban lévő kapacitások lehetőség szerint közel 

azonosak. Ellenkező esetben készlet halmozódhat fel, illetve jelentős várakozási idők 

is felmerülhetnek a szűk keresztmetszet miatt. A vonal egyensúly a húzó rendszer elv-

vel is szoros kapcsolatban áll. 

 

18. Bolondbiztos szerkezetek 

 

Hibák, beállítások nem képzelhetőek el JIT termelés során. Olyan berendezések al-

kalmazását követeli meg ez a gyártási rendszer, amely szinte nulla valószínűséggel 

romlik el. 

 

19. Vonal megállítás 

 

Bármely hiba észlelése azonnali beavatkozást von maga után. Nincs idő arra, hogy a 

hiba kijavításával késlekedjünk. Ezért a gyártási folyamatot ilyen esetben bármely 

dolgozónak lehetősége, sőt kötelessége megállítani. Fontos követelmény még, hogy a 

hiba elhárítása után gyorsan és alacsony költséggel újra lehessen indítani a folyamatot. 

 

20. Adatrögzítés és problémamegoldás 

 

A hatékony irányítás feltétele, hogy a különböző adatok, információkat a termelő 

rendszerből rövid idő alatt és nagy pontossággal lehessen megszerezni. Ennek érdeké-

ben a JIT termelésben automatikus adatgyűjtő rendszereket alkalmaznak. 

 

21. Csapatmunka 

 

Egymás segítése, együttműködés a termelésben, a hibák elhárításában a JIT fontos 

eleme. Nem kizárólag egyéni munkára van szükség, hanem jól szervezett csapatmun-

kára. 

 

22. Látható irányítás 

 

Az irányításhoz döntéseket kell hozni. A gyors döntéshozatalt, a helyzetek felismeré-

sét különböző vizuális eszközökkel lehet segíteni. 

Néhány példa: 

– fényjelek 

– szerszámok körvonala a munkaasztalon 

– SPC kártyák 

– eredmények kifüggesztése 
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23. SPC (statisztikai folyamatszabályozás)  

 

Jó eszköz az SPC kártya arra, hogy az adatgyűjtést, adatfeldolgozást, a vizuális szem-

léltetést és a döntések meghozatalát segítse. Így ezek a tevékenységek gyorsabban el-

végezhetőek, csökkenti az átfutási időket. 

 

24. Tervezés gyárthatósága 

 

A termékek tervezésénél figyelembe kell venni a megvalósítási, gyártási lehetősége-

ket. A lehetőségek pontos megvalósítására van szükség a JIT termelésben. 

 

25. Kevés és zárt szállítói kapcsolat 

 

A szoros szállító-vevő kapcsolat következménye, hogy nem lehet olyan sok szállítója 

a vállalatnak. Kevés szállítói kapcsolattal rendelkezik, melyekkel stratégiai partneri 

viszonyt tart fenn. 

 

26. Gyakori átadás 

 

Mivel a JIT kis tételekkel dolgozik, ez azt jelenti, hogy a kisebb tételeket gyakrabban 

kell kiszállítani. 

 

27. Pontos időre történő gyártás és kiszállítás (On Time Delivery) 

 

A készletcsökkentés és átfutási idő csökkentés következménye az OTD. Ha pontosan 

gyártunk és szállítunk, akkor nem lesz szükség készterméket raktározni, valamint a 

termék gyorsabban elhagyhatja a vállalatot, mint hagyományos esetben. 

 

28. Interaktív szemlélet 

 

Nem csak JIT, hanem termelésmenedzsment és logisztika elv is az összrendszer opti-

malizálás. Ennek eredményképpen csökkenni fognak a készletek, hatékonyabbá válik 

a működés és a költségkonfliktusok is csökkenthetőek. 

 

29. FIFO 

 

A First In First Out elv azt jelenti, hogy az elsőként gyártásba (raktárba) került termék 

kerül ki onnan először. Vagyis a termékek nem előzik meg egymást a folyamatban. 

Így a hibás darabok sem maradnak tetszőlegesen hosszú ideig a termelésben, ezzel a 

módszerrel biztosítható a hibák azonosítása. 

 

A Just In Time termelés elemei után érdemes összefoglalni, miben is különbözik a JIT a ha-

gyományos termeléstől (4.6. ábra) 
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4.6. ábra: Hagyományos és a JIT termelés összehasonlítása 

 

Az utóbbi időben az éppen időben elvet a nagy autógyáraknál felváltotta a szerelési sorrend-

nek megfelelő JIS (just in sequence) elv. 

 

Lényege: az alkatrésznek a beépítés időpontjában kell a szerelés helyén rendelkezésre állniuk 

minimális költségek mellett. 

 

Követelmény: a beszállító minél közelebb legyen az autógyárhoz, például annak telephelyén, 

vagy vele egy ipari parkban. 

 

A JIS célja: 

 

– a termelés időben folyamatosan 

– jó minőségben 

– felesleges lépések kiiktatásával 

– a termelési költségek minimalizálásával 

–  az alkatrészek készletezése nélkül valósuljon meg 
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4.7. ábra: A JIT és a JIS koncepció közötti különbségek 

 

4.6. KANBAN-rendszer, mint termékirányítási és ütemezési eljárás 

A kanban-rendszer alkalmazásával nagyon rugalmasan lehet követni a megrendelői igények 

változását. Elve, hogy a termékkészletek fogyását kell folyamatosan pótolni, azaz „Termeld 

azt, amin tegnap felhasználtál” (pull-rendszer). 

A rendszert a Toyota Motor Corporation-nél dolgozták ki (’50-es évek elején). Japánul a kan-

ban szó jelentése (kan=kártya, ban= jel) általában: Kártya, (illetve látható jelzés) ugyanis 

klasszikus esetben a rendszer kártyavezérléssel működik. 

 

A kanban utasítás tartalmaz valamely művelet elvégzésére. 

 

A termelő és a felhasználó között a Kanban-rendszer önszabályozó köröket hoz létre. A 

kanabn-körök úgy működnek, hogy minden felhasználó azonnal jelzi a nála felmerülő hiányt 

(pl. alkatrész) a termelési láncban előtte állónak. 

Az igényekkel kapcsolatos információkat az un. Kanban-kártya tartalmazza. Ez a kártya egy 

olyan nyilvántartó lap, melynek segítségével ütemezik a termelést, feleslegessé téve az elle-

nőrzést és a diszpécser személyzetet. 

 

Háromféle kártyát különböztetünk meg, attól függően milyen utasítás kiadását jelentik: 

 

a) Az anyagigénylési kártya (szállítási kártya): felhatalmazást jelent, hogy vételezhetők 

az anyagok az egyik munkaállomás (vagy üzemrész) output tárolójából és eljuttatha-

tók egy másik munkaállomás (vagy üzemrész) input tárolójába. 

Tartalma: 

– Termék név 

– Azonosító 
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– Mennyiség 

– Célállomás 

– Származási hely 

 

b) A termelési kártya: felhatalmazást ad arra, hogy egy terméket legyártsanak, és ezzel 

pótolják az output tárolóból elszállított mennyiséget (vagy segítségével pótolhatók a 

raktárból kivételezett anyagok). 

Tartalma: 

– Termék azonosítója 

– Munkafolyamat leírása 

– Felhasználandó anyagok 

 

c) Beszállítói kártya: a beszállítónak szolgál jelzésül, hasonló a szállítási kártyához, csak 

egy külső szállítóhoz juttat információt. 

 

A kártyákat gyakran konténernyi mennyiséghez kötik (szabványos, standard méretűek, ál-

talában egy sorozat mennyiségét tartalmazzák). 

 

Beszélhetünk: 

– Egykártyás rendszerről: csak szállítási kártyát használ 

– Kétkártyás rendszerről_ szállítási és termelési kártya is van (széles termékskála 

esetén) 

 

A kanban-rendszer előnyei: 

– jelentősen csökkenti a készletszinteket 

– rugalmas (gyorsan reagál a változásokra) 

– csökkenti az átfutási időket 

– megelőzi a túltermelést 

– minimalizálja a hulladékot 

– átláthatóvá teszi az anyagáramlást 

– csökken az anyagféleségek keveredésének lehetősége 

– felelősséget ruház a dolgozóra 

– egyszerűsödik az anyagáramlással kapcsolatos adminisztrációs tevékenység. 

 

A kanban-rendszer hátrányai: 

– szigorú munkafegyelmet igényel 

– szabványosított csomagolást tesz szükségessé (raklapok, ládák, stb.) 

– lokális optimumokat ad. 

 

A kanban-rendszer szabályai: 

– csak standard konténert lehet alkalmazni, meghatározott mennyiséggel 

– a konténert nem szabad a szállítási kártya nélkül elmozdítani 

– soha nem szabad gyártást kezdeni a termelési kártya nélkül 

– törekedni kell a kártyák számának minimalizálására (készletek csökkentése) 

 

 

Fontos megjegyezni, hogy a Kanban-rendszer nem azonos a JIT rendszerrel, bár a nagy ru-

galmasság miatt is elérhető azonnali szállítás, azonban mindig szükség van, un. pufferekre, 

ami a JIT elv szerint felesleges készlettartást jelent. 
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4.7. Beszállítóvá válás 

4.7.1. A beszállító fogalma 

 

A nagyvállalatok a részegységek és alkatrészek előállítását, a kiegészítő tevékenységeket egy-

re nagyobb mértékben a vállalatokon kívüli, tulajdonilag független kis- és középvállalkozások 

részére adják át, míg saját tevékenységüket a végtermék összeszerelésére koncentrálják. A 

vevő és beszállítók között un. vertikális együttműködés alakul ki, létrejön a többszintű beszál-

lítói piramis, melynek csúcsán a végterméket előállító nemzetközi nagyvállalatok állnak, az 

alsóbb szinteken pedig a beszállító kis- és középvállalkozások helyezkednek el. 

A technológia és az információ fejlődése, a globalizáció elterjedése megnyitotta a nemzetközi 

piacokat, melyeknek előnye, hogy a magyar beszállítók az elvárások teljesítése esetében 

könnyen kijuthatnak a nemzetközi piacokra is a multinacionális vállalatok beszállítójaként, 

hátránya viszont, hogy itthon is meg kell küzdeniük a külföldi versenytársakkal. 

 

Beszállításnak tekinthető minden olyan tevékenység, amely valamilyen végtermék előállítá-

sához szükséges alkatrészt vagy részegységet gyárt, vagy szolgáltatást nyújt más vállalkozás 

számára. 

 

A beszállítók által gyártott termékek nem kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba. A 

beszállításra jellemző, hogy alapanyagból vagy félkész termékből hozzáadott érték előállítás-

sal egy magasabb szintű termék jelenik meg, melyet más cégek tovább feldolgozással vagy 

összeszereléssel végtermékké alakítanak. 

 

A beszállítói tevékenység legmarkánsabban a feldolgozóiparban jelenik meg, ebből is az autó-

ipari és elektronikai beszállítás a domináns. E területen lehet leginkább a beszállítói szinteket 

könnyen elkülöníteni: 

 

– Elsőkörös beszállítók: 

A multinacionális vállalatok közvetlen beszállítói, többnyire szintén multinacioná-

lis cégek. Ők a beszállítói integrátorok, akiktől komplett részegységeket vásárol-

nak a globális cégek. 

 

– Másodikkörös beszállítók: 

Az integrátor beszállítók többnyire középvállalkozás méretű (pl. kisebb részegysé-

gek gyártói). 

 

– Harmadikkörös beszállítók: 

Többnyire a másodikkörös beszállítók jellemzően kisvállalkozás méretű, alkat-

részgyártó beszállítói („a beszállítók beszállítóinak beszállítói”). 

 

4.7.2. Beszállítóvá válás feltételrendszere 

 

A vevők elsősorban az alábbi szempontok alapján vizsgálják a potenciális beszállítókat: 

– ajánlati ár 

– minőség 

– szállítóképesség (vállalható mennyiség és határidő) 

– rugalmasság 

– megbízhatóság 

– innovativitás 
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A fontossági sorrend vevőként ugyan eltérő lehet, de mindenképpen ezeknek a tényezőknek 

van döntő szerepe abban, hogy végül is létrejön-e szerződés a vevő és a beszállító jelölt között 

vagy sem. 

A kkv-knak a mennyiségi korlát szokott problémát okozni: nincs kapacitásuk a vevő által igé-

nyelt mennyiségek gyártására, vagy ha meg is növelik a kapacitásukat - igazodva pl. a vevő 

termelésfelfutásához _, kérdéses, hogy a megnövekedett mennyiség esetében is tudják-e tarta-

ni az elvárt minőséget. A technológiai színvonal is probléma szokott lenni a beszállítóvá vá-

lásban. 

 

A beszállítóvá váláshoz további követelményeknek is meg kell felelni, ezek általában a kö-

vetkezők: 

– Biztos hátteret nyújtó cégnagyság 

Néhány fős, kisforgalmú cégnek szinte lehetetlen nagy vevő elsőkörös beszállító-

jává válnia (hacsak nem egyedi, különleges termék beszállításáról vagy különleges 

szaktudás rendelkezésre bocsátásáról van szó). A kisebb cégek inkább második-, 

harmadikkörös beszállításra vállalkozhatnak sikerrel. 

 

– Meggyőzően dokumentálható és bizonyítható szakmai hírnév 

A nagy vevő nem szereti, ha a szakmát „rajta akarják megtanulni”. Kellő szakmai 

reputáció és gyümölcsöző kapcsolat után a szakmai ismeretek bővítésében már in-

kább részt vesz (természetesen, ha ehhez üzleti érdeke fűződik). 

 

– Nemzetközi kitekintés, jó kommunikációs készség és képesség 

A vevő ma már természetesen várja el, hogy vele idegen nyelven (angolul, ill. a sa-

ját anyanyelvén tudjanak szót érteni. Ezen túlmenően általános elvárás a vevő és a 

beszállító közötti online számítógépes kapcsolat is. Az informatikai követelmé-

nyek csaknem egyenrangúak a minőségi és árbeli követelményekkel. 

 

Az információs technológia (online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, 

üzleti alkalmazások) fejlettsége is fontos tényező. 

 

4.7.3. Beszállítóvá válás folyamata 

 

A vevő arra vonatkozó jelzése, hogy beszállítókat keres, sokféle formában történhet; leggya-

koribb a kellő specifikációval ellátott ajánlattételi felhívás vagy beszállítói fórumok rendsze-

res szervezése. Többnyire a következő menetben vizsgálják meg (nagyon alaposan) a jelent-

kező vállalkozást: 

– Első lépésként a leendő beszállítótól írásos anyagokat kérnek be (cégismertető, re-

ferenciák megjelölése, pénzügyi információk). Ezek átvizsgálásakor szerzik ugya-

nis az első benyomásaikat arról, hogy a jelentkező cég mennyire tűnik használha-

tónak, életképesnek, milyen a gazdasági ereje. 

– Ezt követi az árajánlatkérés, majd az azt követő kiértékelés. A folyamat továbbvi-

teléhez természetesen szükséges, hogy az árajánlat alapján a vevő lehetőséget lás-

son a beszállításra (tehát, hogy az ajánlat kondíciói tárgyalási alapot képezzenek). 

– Ezután a megrendelő mérnökei, beszerzési szakemberei személyes kapcsolatfelvé-

tel céljából elmennek a jelentkező telephelyére, és előzetes tárgyalást folytatnak 

vele, a kapcsolat körvonalazása céljából (van, amikor ezt megelőzi egy alapkérdő-

ív kitöltése). 
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 Érdemes gondosan előkészíteni a látogatást, mert nem mindegy, milyen 

első benyomásokkal távozik a nagy vevő a lehetséges beszállítótól: cél-

szerű az üzemet és az udvart kitakarítani, a hulladékokat eltávolítani, az 

esetleg hiányzó jelzőtáblákat kitenni, prezentáció idegen nyelven való 

tartására felkészülni, megfelelő vendéglátásról gondoskodni stb. Túlzás-

ba sem szabad vinni a dolgot, hamar kiderül a „tupírozás”. 

 A megrendelő szakemberei megnézik a műhely(eke)t, a technológiai fel-

szereltséget, a gépek állapotát, tömegtermelésre való alkalmasságát. 

Vizsgálják a rendet, tisztaságot (a műhelyekben, irodákban, raktárakban 

egyaránt), általában a munkakörülmények és a környezet kulturáltságát. 

Figyelik a vezetőség összeszokottságát, elkötelezettségét. Ellenőrzik a 

minőségbiztosítási tanúsítvány meglétét, és fővonalakban azt, hogy való-

ban a tanúsítványban foglaltak szerint dolgozik-e a cég. 

 

– Értékelő jelentést készítenek (a vizsgálat folyamán esetleg többször is). Eközben a 

megrendelő gazdasági szakemberei begyűjtik a szükséges pénzügyi információkat 

a jelentkezőről. 

– Ha idáig eljutottak, következik a részletekbe menően specifikált árajánlatkérés (be-

leértve a fizetési feltételeket és a szállítási határidőket is). 

– Ha az ajánlatban leírtak nem térnek el túlzottan a cég által még elfogadhatónak tar-

tott értékektől, következik a mintadarab-gyártás. 

– Amennyiben a minta és a kérdésekre adott válaszok kiértékelése pozitív eredmény-

nyel zárult, sor kerül a vállalkozás technológiai-minőségi helyzetének részletesebb 

megvizsgálására (e fázist beszállítói előauditnak is szokták nevezni). Ennek ered-

ményeként a vevő szakemberei konkretizálják, hogy a potenciális beszállítónak 

milyen intézkedéseket kell még tennie ahhoz, hogy a beszállítói minősítés valóban 

megtörténhessék, és a beszállítás megindulhasson. 

– Az intézkedések megtétele után a vevő általában újabb mintákat kér. Ennek pozitív 

vizsgálati eredménye után indulhat meg a konkrét beszállítói minősítés. 

– A beszállítói minősítés utolsó fázisában történik meg az auditálás. A lépései hason-

lóak az előzőkéhez, de már a konkrét feladatra összpontosítanak. Ekkor rögzítik 

véglegesen a beszállítás feltételeit (ár és fizetési kondíciók, szállítási feltételek, ha-

táridők, kommunikációs csatornák, kontaktszemélyek, eljárásrend stb.). 

 

 

– Megfelelő minőségű mintadarab és a végső árban, fizetési feltételekben, szállítási 

határidőkben való megállapodás esetén jön létre a beszállítói szerződés. 

– Eleinte a teljes gyártandó mennyiség egy részét adják ki az új beszállítónak később 

egyre többet, majd a teljes, megállapodás szerinti mennyiséget. 

 

Általánosítható megállapítás, hogy a beszállítóvá válás a beszállító részéről teljes átláthatósá-

got követel. Ez elől az igény elől elzárkózni alig lehet és nem is célszerű. 
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5. SZERELÉS, JAVÍTÁS MINŐSÉGÜGYI KÉRDÉSEI 
 

E fejezetben röviden áttekintjük a legfontosabb minőségügyi rendszereket, néhány technikát a 

minőség biztosítása érdekében. 

5.1. A CE –jelölés 

Az ún. CE-jelölés a francia „CE” (Communaluté Européenne, Európai Közösség) kifejezés 

rövidítése és az Európai Unióba forgalomba hozott termékekre vonatkozik. A jelölés célja a 

fogyasztók egészségének és testi épségének védelme. A jelölés mára már Magyarországon is 

kötelező, tehát a termékeken ezt a két betűt kötelező feltüntetni. A CE-jelölés nem kereske-

delmi jel, nincs regisztrálva, ill. nincs védjegyoltalom alá helyezve, de használata a magyar 

gyártók és exportőrök számára szabad hozzáférést biztosít az európai piacokhoz. 

 

A gyártó kötelezettségei a következőkre terjednek ki: 

– Nyilatkoznia kell a termék megfelelőségéről; 

– A termék megfelelőségét egyértelműen igazoló műszaki dokumentációt kell össze-

állítania, amit ezek után meg kell őriznie; 

– Megfelelőség esetén pedig a CE-jelölést a gyártó vagy egy meghatalmazott által el 

kell helyezni. 

A jegyzőkönyv megfelelő elkészítése nem csak ezért fontos, hanem azért is, mert a szabályta-

lan forgalomba hozatalt az egyes országok hatóságai többnyire pénzbírsággal vagy forgalom-

ból való kivonással szankcionálják. Arról nem is beszélve, hogy a CE-jelölés egyfajta ter-

mékbiztonságot és termékmegfelelőséget jelez a vásárlóknak. A „CE”-jelöléssel ellátott ter-

mék az UNIÓBAN bárhol szabadon forgalomba hozható. 

Fontos megkülönböztetni a termék tanúsítását a rendszer tanúsításától! A CE-jelölés egy ter-

mékre vonatkozik; a következőkben ismertetett tanúsítások pedig azokra a rendszerekre vo-

natkoznak, amelyekben a termékeket előállítják. 

5.2. ISO 9001 minőségirányítási rendszer 

Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kiépítésével és tanúsításával egy 

szervezet bemutatja és igazolja azt a képességét, hogy szabályozott folyamatok mentén mű-

ködik. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) először 1987-ben adta ki az ISO 9000 

minőségbiztosítási szabványsorozatot. TÜV-CERT szerinti tanúsítás esetén a jelenleg érvé-

nyes szabvány pontos jelölése: DIN EN ISO 9001:2000, NAT –os tanúsítás esetén pedig MSZ 

EN ISO 9001:2001. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért ISO 9001-ként szerepel a szab-

vány neve (a módosítási év megjelölése nélkül). 

A rendszer kiépítésének az a szokásos menete, hogy egy felkészítő/tanácsadó cég a beszállí-

tóval közösen kiépíti és bevezeti a minőségirányítási rendszert a beszállítónál. 

A beszállító begyakorolja a rendszer működését, majd egy független tanúsító szervezettől (pl. 

különböző TÜV tanúsító helyek stb.) megrendeli a tanúsító auditot. A felkészítő és a tanúsító 

szerepe élesen elkülönül egymástól, különben nem lehetne biztosítani a tanúsító függetlensé-

gét. Ha az audit sikeres, akkor kapja meg a cég az ezt igazoló tanúsítványt, amely 3 évig ér-

vényes. A tanúsító hely évenként, felügyeleti audit során ellenőrzi, hogy a beszállító minőség-

irányítási rendszere továbbra is megfelel-e a szabvány követelményeinek. 

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel azért érdemes részletesebben foglalkozni, mert az 

autóipari minőségügyi rendszerek is erre épülnek. 
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A szabvány fejezetei, főbb pontjai: 

 

4. Minőségirányítási rendszer 

4.1. Általános követelmények 

4.2. A dokumentálás követelményei 

A minőségirányítási dokumentáció dokumentumokból és feljegyzésekből áll. A kettő 

között az a különbség, hogy míg a dokumentum megváltoztatható (pl. egy szerződés 

módosítható), addig a feljegyzés (pl. egy mérési jegyzőkönyv) nem változtatható meg. 

A dokumentumok belső és külső dokumentumok lehetnek. Belső dokumentumok pl. 

az igazgatói utasítások, külső dokumentumok pl. a jogszabályok és a szabványok. 

 

5. A vezetőség felelőségi köre 

5.1. A vezetőség elkötelezettsége 

5.2. Vevőközpontúság 

 A vevőközpontúság a szabvány megalkotásának az alapgondolata. 

5.3. Minőségpolitika 

5.4.  Tervezés 

A szabványnak ez a fejezete nem a műszaki tervezéssel, hanem a minőség tervezésé-

vel, a mérhető minőségcélok megfogalmazásával foglalkozik (pl. a reklamációk szá-

mának az x - százalékával való csökkentése). 

5.5 Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 

Ennél a fejezetnél a munkaköri leírások meglétét és a minőségirányítási vezető kine-

vezését ellenőrzik az auditorok. A belső kommunikáció kis cégeknél főleg napi mun-

kaközi megbeszélések formájában, nagyobb cégeknél pedig vezetői értekezletek során 

valósul meg. 

5.6. Vezetőségi átvizsgálás 

A vezetőség évente legalább egyszer felülvizsgálja a minőségirányítási rendszer mű-

ködését. Ekkor ellenőrzik a rendszer hatékonyságát, megvizsgálják a belső auditered-

ményeit, és intézkedéseket hoznak a munkahelyi kockázatelemzés során feltárt nem 

megfelelőségeknek megszüntetésére, valamint a kitűzött minőségcélok elérése érdeké-

ben. 

 

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 

6.1. Gondoskodás az erőforrásokkal 

6.2. Emberi erőforrások 

Az auditorok itt vizsgálják meg, hogy milyen minőségirányítási, szakmai (pl. minősí-

tett hegesztői) és egyéb (pl. idegen nyelvű) képzések történtek a cégnél. 

6.3. Infrastruktúra 

Az auditorok ellenőrzik a munkavégzéshez szükséges eszközök (megmunkálógépek, 

irodatechnikai eszközök stb.) nyilvántartását és karbantartását. 

6.4. Munkakörülmények 

 

7. Termék előállítása 

7.1. A termék-előállítás megtervezése 

7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok 

Az auditorok ellenőrzik az ajánlatok és a szerződések kezelését. Megvizsgálják, hogy 

a beszállító visszaigazolja-e írásban a megrendeléseket. 

7.3. Tervezés és fejlesztés 

Az auditorok ellenőrzik a műszaki tervezés, fejlesztés folyamatait, beleértve az igazo-

lást (verifikálás) és az érvényesítést (validálás). 
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7.4 Beszerzés 

Ez a fejezet foglalkozik a saját beszerzéssel, valamint az alvállalkozók (jelen esetben a 

beszállítók beszállítói) kezelésével és minősítésével. 

7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása 

Az auditorok gyártó cégeknél a műhelyek bejárása során megvizsgálják a folyamatok 

azonosítását és nyomon követhetőségét (pl. termelési programok, munkalapok révén), 

a vevő tulajdonának a kezelését (mintadarabok, javításra átvett készülékek stb.), vala-

mint a raktárakat (anyag be- és kivételezések, csomagolás stb.). Szolgáltató cégeknél a 

kivitelezési helyszínen ellenőrzik a tevékenységet. 

7.6. A megfigyelő-és mérőeszközök kezelése 

Az auditorok ellenőrzik, hogy a mérőeszközök kalibrált, ill. hitelesített állapotban 

vannak-e, és a tájékoztató mérésre szolgáló műszereket megfelelően jelölik-e. 

 

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 

8.1. Általános útmutató 

8.2. Figyelemmel kisérés és mérés 

Ez a fejezet foglalkozik a vevői megelégedettség mérésével és a belső audit(ok) vég-

zésével. 

8.3. A nem megfelelő termék kezelése 

Nem megfelelő termék már a beszállításnál jelentkezhet. A hibás terméket a gyártónak 

a csere céljából való visszaküldésig célszerű elkülönítve tárolni, nehogy bekeveredjen 

a hibátlan termékek közé. A nem megfelelő saját tevékenységet pedig kijavítja a cég, 

vagy a javíthatatlan selejtet megsemmisíti. Az auditorok ellenőrzik a vevői reklamáci-

ók kezelését. 

8.4. Az adatok elemzése 

Az adatok azt ellenőrzik, hogy a vezetőség a gyártott termékekre, a vevői megelége-

dettségre, a reklamációkra stb. vonatkozó statisztikai adatok vizsgálatán alapuló dönté-

seket hoz-e. 

8.5. Fejlesztés, helyesbítő és megelőző tevékenység 

Az auditorok megvizsgálják, hogy a cég vezetősége hogyan alkalmazza napi gyakorla-

tában a PDCA- elvet (Plan, Do, Check, Act – tervez, végrehajt, ellenőriz, intézkedik), 

mint a folyamatos fejlődés mozgatórugóját. Ha pl. helyesbítő, intézkedéseket szoktak 

hozni pl. a belső auditon és/vagy a vevői reklamációk során feltárt nem megfelelősé-

gek kapcsán. 

 

A cég tevékenységétől függően a 7. fejezet bármely pontját kizárhatják a tanúsításból (pl. ha a 

cég nem végez műszaki fejlesztést, tervezést, akkor a 7.3- at). 

5.3. VDA 6.1 (Verband der Automobilindustrie) 

A VDA 6.1 a német Minőségirányítási Rendszer az autógyártásban. A VDA Autóipari Szö-

vetség 1999. április 1-től tette kötelezővé  negyedik kiadást minden német autógyártó számá-

ra. A VDA szabvány két részből áll: az első a vezetésre terjed ki, a második pedig a termékek-

re és folyamatokra. Auditált félként legalább 90%-ban meg kell felelni a regisztráláshoz. 

További követelmények: 

– A termékkockázat felismerése. Vannak olyan kockázatok, amikor a termék nem 

felel meg rendeltetésének, és ez érinti a teljes összeszerelési folyamatot. 

– Dolgozói megelégedettség. A vállalat dolgozóinak észrevételei, valamint azok a 

szükségletek és dolgozói elvárások, melyek a vállalat minőségközpontú megköze-

lítése által teljesülnek. 
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– Árajánlati struktúra. A vevőnek vagy a piacnak termékeket kínálnak megvételre, 

vagy lehetővé teszik azok használatát. 

– Minőségtörténet. A rendszer leírja a vevő által szállított termék minőségtörténetét, 

és meghatározott ideig áttekintést ad a helyzetről. 

5.4. ISO/TS 16949 

Az ISO/TS 16949 segítségével: 

– Javul az autógyártásban a beszállítói lánc termékeinek és a folyamatnak a minősé-

ge. 

– Egységes és következetes nemzetközi minőségügyi rendszerkövetelményeket lehet 

alkalmazni az autógyárban. 

– Megnő a bizalom a globális beszállítói minőség iránt. 

– Egységes, harmadik fél általi regisztrációs programhoz olyan politikákat és eljárá-

sokat lehet bevezetni, melyek világszerte garantálják a következetességet. 

– A vevői megelégedettségre összpontosító, folyamatszemléletű auditokat lehet be-

vezetni. 

– Globálisan megvalósul a szabványok helyett való alkalmazása. 

 

Az ISO/TS 16949 szabvány követelmény rendszere 

 

Az ISO/TS 16949 szabvány a gépjárművel kapcsolatos termékek 

 

– tervezésének és fejlesztésének valamint 

– gyártásának, javításának, és ahol ez értelmezhető, 

– beszerelésének és  

– vevőszolgálatának 

 

tanúsítható követelményeit határozza meg. A szabvány nemzetközi szinten összhangba hozta 

a gépjárműipar Minőségügyi Rendszereire vonatkozó szabályokat, és így a vevői követelmé-

nyek kielégítése érdekében gépjárműipar szereplőinek – a vevői követelmények kielégítése 

érdekében – a jövőben nem kell megtöbbszörözni a tanúsítványaikat. 

 

Az ISO/TS 16949 alkalmazási feltételei 

 

Az ISO/TS 16949 szabvány alapján kizárólag a gépjárműiparral összefüggő területek tanúsít-

hatóak, és csak olyan telephelyek, ahol termék- vagy alkatrészgyártás folyik. Az alkatrész-

gyártó beszállítók csak akkor kaphatnak tanúsítást, ha termékeiket, alkatrészeiket 

– OEM (Original Equipment Manufacturer) azaz az eredeti előírások szerint gyárt-

ják, és/vagy 

– Az OEM hivatalos viszonteladói hálózatán keresztül értékesítik azokat. 

 

Az alkatrész-felújítók irányítási rendszere pl. csak akkor tanúsítható, ha a termékeiket az 

OEM gyártók jóváhagyják, illetve az OEM gyártók, és /vagy viszonteladók veszik át szervíz-

hálózati terjesztés céljából. 

Az „általános” (pl.: vegyszer, festék vagy nyersacél) termékeket előállító szervezeteknek, 

amelyeknek a termékei nemcsak a gépjárműiparban használhatók fel, bizonyítaniuk kell, hogy 

van legalább egy gépjárműipari vevőjük – alapvető követelmény ugyanis, hogy a termékeik a 

gépjárműipari ellátási láncban bekerüljenek, még akkor is, ha ugyanezt a terméket több más 

ágazat számára is gyártják. 

 



5. SZERELÉS, JAVÍTÁS MINŐSÉGÜGYI KÉRDÉSEI                                                      113 

© Jakab Sándor, Kodácsy János, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

Az ISO/TS 16949 szerkezete 

 

Az ISO/TS 16949 szerkezete, az ISO 9001 szabvánnyal analóg, csak az egyes szabványpon-

tok egészültek ki, módosultak a gépjárműipara követelményeinek megfelelően. 

 

Az ISO/TS 16949 szabvány a MIR -ben megszokott tevékenységek, szakkifejezések körét 

kibővítve, illetve eltérően értelmezi, pl.:  

 

Telephely: az a hely, ahol értéknövelő gyártási folyamatok zajlanak 

Gyártás: az a folyamat, amelynek során alapanyagokat vagy alkatrészeket állítanak 

elő, összeszerelést, hőkezelést, festést vagy lemezelést végeznek. 

 

Az eltérő súlyozással alkalmazott, illetve a szabvány működtetéséhez elengedhetetlenül szük-

séges tevékenységek, szakkifejezések definícióit, a teljesség igényét mellőzve (példaszerűen, 

de értelmező magyarázat nélkül) a következő felsorolás tartalmazza. 

 

– Szabályozási terv, 

– Tervezésért felelős szervezet, 

– Hiba elleni védekezés, 

– Laboratórium működési területének leírása, 

– Előretekintő karbantartás, 

– Többletteher, 

– Távoli helyszín, 

– Telephely,  

– Megkülönböztetett jellemző stb. 

 

Az egyes szabványpontokra vonatkozó új elvárások, kiegészítések (a legfontosabb eltérések 

és a plusz követelmények) amelyek megvalósulását szabályozásokkal kell biztosítani, a kö-

vetkezők: 

 

a. Megengedett kizárások 

 

Megengedett kizárások csak a 7.3. szakasznál (a tervezésnél) érvényesíthetők, és nem 

terjeszthetők ki a gyártási folyamat tervezésére sem (lásd ISO 9001). 

 

b. A vezetőség felelőssége 

 

– dokumentált, átfogó, üzleti tervvel kell rendelkezni, 

– a minőségcélok, és a minőségpolitika megvalósítását, biztosító erőforrásokat az 

üzleti tervben szerepeltetni kell, 

 

– a vezetőségi átvizsgálás bemenő adatainak tartalmazniuk kell 

– a minőségköltségek alakulásának értékelését 

– a tényleges és a lehetséges helyszíni meghibásodások elemzését és ezek ha-

tását a minőségre, biztonságra vagy környezetre. 

 

– Felelősségi, és hatáskörrel rendelkező munkatársakat kell megbízni. 

– Minden műszakban a gyártás minőségének biztosítására 

– a vevői követelmények figyelése, figyelembe vétele érdekében. 
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c. Az erőforrások biztosítása 

 

– Szabályozni kell (dokumentált eljárásban) 

– a képzési szükségletek megállapítását, és 

– a munkatársak szükséges felkészültségét biztosító feladatokat, 

valamint a munkahelyi képzéseknél 

– az új, vagy megváltozott munkakörben dolgozók, 

– a szerződéses vagy ügynöki munkát végzők és  

– alvállalkozók 

bevonásának feladatait. 

– Ösztönzési, mérési módszereket kell kialakítani 

– a munkatársak munkavégzésének értékelése, 

– a minőségcélok teljesítése, tudatos megvalósítása, 

– a fejlesztési tevékenység folyamatosságának fenntartása, megvalósítása, és 

– az információáramlás megfelelősége, az innovációt előmozdító légkör 

megteremtése, valamint a minőségi és a műszaki tudatosság előmozdítása 

érdekében. 

 

d. A termék tervezése 

 

– A vevői követelményeknek műszaki előírásait a minőségügyi terv részeként kell 

figyelembe venni a termék-előállítás tervezésekor. 

– Az átvételi feltételeket vevői jóváhagyással kell meghatározni, 

– Átvételi szintként nulla hiba kitűzése elvárás, 

– A termék alakjára, alkalmasságára és működésére vonatkozó terveket a ve-

vőkkel együtt kell átvizsgálni. 

– A vevői megállapodások, a termékfejlesztések, és a kapcsolódó termék informáci-

ók bizalmas kezelését biztosítani kell, 

– A tervezési és fejlesztési eredményeket az előre tervezett szakoknál mérni, ele-

mezni kell. Az összesített eredményeket a vezetőségi átvizsgálás bemenő adata-

ként kell kezelni. 

– Ha a vevő kéri, a prototípus elkészítését program és szabályozási terv alapján kell 

realizálni. 

– A prototípus gyártása során – ha lehetséges – ugyanolyan feltételeket, sze-

replőket (beszállítókat, felszerszámozást és gyártási folyamatokat) kell biz-

tosítani, mint a tényleges gyártáskor. 

– A termék tervezése során a változtatásokat még bevezetésük előtt – a vevő köve-

telményeinek megfelelően – érvényesíteni (validálni) kell. 

– A terméktervezés kimenő adatainak tartalmazniuk kell 

– a tervezés FMEA –ját 

– a termék megkülönböztetett jellemzőit és előírásait, 

– a termékhiba elleni védekezést, ha ez szükséges, 

– a termék paramétereit (rajzokat és/vagy egyéb adatokat), 

– a tervezés átvizsgálásának eredményeit. 

 

e. Gyártáselőkészítés, gyártástervezés 

 

– A gyártástervezés, - előkészítés bemenő adatainak tartalmaznia kell 

– a terméktervezés kimenő adatait, 

– a termelékenység, a folyamatképesség és a költségek előirányzatait, 



5. SZERELÉS, JAVÍTÁS MINŐSÉGÜGYI KÉRDÉSEI                                                      115 

© Jakab Sándor, Kodácsy János, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

– a vevői követelményeket, ha vannak ilyenek, valamint 

– a korábbi fejlesztések tapasztalatait. 

 

– A termék-előállítás előkészítését több szempontú megközelítéssel kell végezni, ez 

magában foglalja 

– a megkülönböztetett jellemzők (termékjellemzők és folyamatparaméterek) 

kialakítását/véglegesítését és figyelemmel kísérését, 

– FMEA –k kidolgozását és átvizsgálását, beleértve a lehetséges kockázatok 

csökkentésére irányuló intézkedéseket, valamint 

– szabályozási tervek kidolgozását és átvizsgálását. 

 

A termékgyártás terveinek tartalmazniuk kell: 

– az előírásokat és a rajzokat, 

– a gyártási folyamat folyamatábráját/elrendezését, 

– a gyártási folyamat FMEÁ –it, 

– a munkautasításokat, 

– a folyamatok jóváhagyásának átvételi kritériumait, 

– a minőségre, a hibamentes működésre, a karbantarthatóságra és a mérhetőségre 

vonatkozó adatokat, 

– a hiba elleni védekezés eredményeit, ha ez értelmezhető, valamint 

– a termékek/gyártási folyamatok nem megfelelőségeinek gyors felismerésére és 

visszacsatolására alkalmazott módszereket. 

5.5. Egyéb minőségirányítási rendszerek 

 

5.5.1. ISO 14001 Környezetirányítási rendszer 

 

A környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazásával a szervezet biztosítani tudja, hogy 

működése a környezeti elvárásoknak megfelelően zajlik, és kézben tartja környezeti hatásait. 

A rendszer működtetése a következő kedvező hatásokat eredményezi: 

– anyag- és energiafelhasználás csökkenése, 

– szennyező-anyag kibocsátás csökkenése, 

– hulladékkezelés és hulladék-újrafelhasználás javítása, 

– környezetbarát üzemeltetés, 

– kockázatkezelés, 

– a menedzsment vezetési kockázatának a csökkenése, 

– a szervezet társadalmi és piaci megítélésének a javulása, 

– versenyelőny, új piacok megszerzése, 

– az irányítási költségek csökkenésével a gazdasági eredmény növekedése. 

 

A környezetvédelmi termékdíj - fizetési kötelezettséget törvény szabályozza, mely szerint: 

– egyéb kőolajtermékek, 

– gumiabroncsok, 

– hűtőberendezések és hűtőközegek, 

– csomagolások, 

– akkumulátorok, 

– reklámhordozó papírok, 

– elektromos és elektronikai berendezések, 

– valamint a kereskedelmi csomagolások 
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után keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség. A beszállítók jelentős része visszatérő cso-

magolási ládákat használ. 

 

5.5.2. RoHS (Restriction on Hazardous Substance – Veszélyes Anyagok Korlátozása) 

 

A RoHS szabályozás az elektromos és elektronikus berendezésekben használatos ólom és 

más, potenciálisan veszélyes anyagok korlátozására vonatkozik. Célja: hatféle anyag haszná-

latának korlátozása az elektromos és elektronikus berendezésekben, így hozzájárulva az em-

beri egészség és környezet védelméhez. 

 

Míg a WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) irányelv az újrahasznosítás leg-

alacsonyabb szintjeit határozza meg, amelyeket teljesíteni kell, de amelyek túlléphetők, a 

RoHS szabályozás határozottan kimondja, hogy mely anyagokat kell korlátozni, és pontosan 

megadja a tolerálható szinteket is. Az irányelv meghatározása és értelmezése azonos az EU 

tagországaiban, így azok a vállalatok, amelyek RoHS tanúsítványt szereztek, ebben a gazda-

sági térségben mindenhová szállíthatnak. A tanúsítvány megszerzésének első lépéseként a 

gyártónak nyilvántartásba kell vétetnie magát. 

5.6. FMEA – Hibamód- és hatáselemzés 

Az FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) gyakorlatilag nem más, mint egy szabályozott 

kockázatelemző technika, amelyet az autóiparban alkalmaznak, de gyakorlatilag bármelyik 

termelő és szolgáltató folyamatra, vagy termékre alkalmazni lehet. 

 

Hiba alatt valamely követelmény nem, vagy csak részleges teljesülését értjük. Az előzőekben 

ismertetett minőségirányítási rendszerek bevezetésének egyik fontos célja a vevői igények 

folyamatos és minél magasabb szintű kielégítése. A termelési, irányítási folyamatokban időn-

ként zavarok (hibák) keletkeznek, amelyek ronthatják a minőséget, a hatékonyságot és a ter-

melékenységet. A hibakezelés alapelve a minőségirányítási rendszerben az 1. ábrán látható. 

 

A hiba felismerése a folyamatba épített ellenőrzésnek az eredménye, amikor is a mérési 

eredményeket összehasonlítjuk a célértékekkel és minősítjük az eredmény. Az észlelt hibás 

darabot el kell különíteni és megjelölni, nehogy véletlenszerűen felhasználható legyen. A fo-

lyamatba a hiba közvetlen elhárítása érdekében be kell avatkozni, helyre kell állítani a folya-

mat egyensúlyát. A folyamat tovább működik, de fennáll annak a veszélye, hogy a hiba ismét-

lődik, ezért a hiba okok megkeresése után meg kell határozni azokat a beavatkozási pontokat 

és módosító paramétereket, amelyekkel a hibaismétlődés megelőzhető vagy jelentősen csök-

kenthető. 
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5.1. ábra: A hiba kezelése 

 

A hibaanalízist a hibagyakoriság elemzésével, a Pareto diagram megrajzolásával kezdjük. A 

diagramból meghatározhatjuk azokat a leggyakrabban előforduló hibákat, amelyek megelőzé-

se révén legnagyobb mértékben javulhat a termék minősége és a vevői megelégedettség. 

 

A hiba észlelése után a hiba okának megkeresése következik, azaz az okok és hatások feltá-

rása. Grafikusan ábrázolva az okokat és a befolyásoló tényezőket kapjuk az úgynevezett ok-

hatás, vagy Ishikawa illetve halszálka diagramot. 

 

Az ok-hatás diagram 

 

Az elemző munkát csoportmódszerrel célszerű elvégezni a kérdéskörben járatos szakemberek 

közreműködésével. Az FMEA csak csoportmunka ként kivitelezhető, két okból: 

1. Az előzetes információgyűjtéshez a konstruktőrnek is szüksége van a gyártás, szerelés, 

szerviz területén dolgozókkal együttműködni. 

2. A láncolatfeltárás-súlyozás eljárása is igényli a többoldalú szakértést és csoportos íté-

letalkotást. 

 

A konstrukciós FMEA -t a terméktervező mérnök vezeti. A folyamat FMEA -t a folyamatért 

felelős technológus szakember vezeti. 

A konstrukciós. És folyamat- FMEA viszonyát illetően az alábbiakat érdemes szem előtt tar-

tani: A konstrukciós FMEA középpontjában a tervezői szándék áll (az, hogy szándék szerint 

milyen elvárásokat elégítsen ki a termék). Ehhez a kivitelezésre vonatkozó előírások – mint a 

tervezői szándék biztosítékai – is hozzátartoznak (pl. milyen nedvességtartalmú faanyagból, 

milyen faanyag választékból, milyen felületi megmunkálási minőséggel, méretpontossággal 

készüljenek az egyes elemek). A cél a tervezés hiányosságai, gyengeségei miatti lehetséges 

hibák kimutatása. Ugyanakkor nem része a konstrukciós FMEA –nak az, hogy a gyártás – 

szerelés során előforduló mulasztásokkal foglalkozzon. (Azaz: tárgya a vizsgálatnak, hogy 

jól, vagy rosszul ír valamit elő a tervező. De nem tárgya , hogy jól, vagy rosszul hajtják vég-

re). 
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A konstrukciós FMEA nem támaszkodik a folyamat javítására a terv gyengeségeinek kikü-

szöbölésében, de a gyártási eljárás fizikai-technikai korlátait figyelembe kell, hogy vegye, pl.:  

– elérhető megmunkálási pontosság 

– beszerezhető alapanyag műszaki jellemzői, minősége. 

 

A folyamat FMEA végzésekor feltételezzük, hogy a termék terve kielégíti a tervezői szándé-

kot. Nem támaszkodunk a termékterv változtatására a folyamat gyengeségeinek kiküszöbölésé-

ben, kivéve, ha a tervező elmulasztotta a kivitelezés technikai korlátainak figyelembevételét. 

 

Először a fő befolyásoló tényezőket célszerű meghatározni, amelyek legáltalánosabban a kö-

vetkezők: 

– ember (Man) 

– anyag (Materials) 

– gép (Machines) 

– módszer (Methods) 

– mérés (Measurements) 

– környezet 

 

Az elemzést először a brainstorming módszerét alkalmazva külön-külön összegyűjtjük a le-

hetséges okokat, majd rangsoroljuk azokat. Az okokat ábrázolva kapjuk az ok-hatás diagra-

mot (5.2. ábra). 

 

 
 

5.2. ábra: Ok-hatás (Ishikawa) diagram 

 

A okok meghatározása, feltárása után következik azok meglétének, azaz fennállásának vizs-

gálata és fontossági sorrend meghatározása. Miután ismertek a legfontosabb okok, meg kell 

határozni azokat a javító intézkedéseket, amelyekkel a hiba okok megszüntethetőek vagy 

mérsékelhetőek. 

 

FMEA módszer a hibamegelőzés eszköze, hiszen már tervezéskor el kell végezni, hogy a le-

hetséges hibák minél kisebb valószínűséggel forduljanak elő, az általuk okozott kár minél 

kisebb legyen és lehetőleg keletkezésük előtt felfedezhetők legyenek. 

 

 

Ennek megfelelően az FMEA lehet (5.3. ábra): 

– konstrukciós (tervezett termék (FMEA (DFMEA), (lásd előző fejezeteket) 

– folyamat (technológia) FMEA (üzemeltetési, logisztikai, stb.) 
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A két fő FMEA típus, részletesebben 

 

Konstrukciós (Design) FMEA 

Célja a konstrukciós megoldásokból és a tervező által készített előírásokból eredő 

hibák és hibalehetőségek feltárása és megszüntetése. Már gyártásban levő, vagy új 

konstrukcióra alkalmazható. 

A vizsgálat kiterjed: 

- Alkotóelemekre (teljes konstrukcióra, csak új elemekre, csak módosított 

elemekre); 

- Gyártástechnológiai előírásokra (anyagválasztásra, technológiai előírásokra, 

tervezett ellenőrzésekre). 

 

Konstrukció – anyag – technológia: mindhárom megváltozhat az elemzést követő 

javaslat készítésekor. 

 

Folyamat (Process) FMEA 

Célja a gyártás, előállítás során fennálló hibalehetőségek feltárása és megszünteté-

se. 

Anyagbeszerzéstől a csomagoláson keresztül a kiszállításig a technológiai fegyel-

mezetlenségből, anyag -, gép-, eszközhibából eredő hibalehetőségek feltárása a fe-

ladat. 

Ezért figyeljük: a műveleteket, anyagokat, szerszámot, gépet, beleértve a művele-

tekbe az anyagátvételt, tárolást, mozgatást. 

A javaslat készülhet a munkavégzési módszerre, munkafegyelem szigorítására, el-

lenőrzések gyakoriságára, módjára. 

 

Összefüggés a konstrukciós- és az FMEA folyamat között: 

 

Egy terméknél a hibák egy része konstrukciós, másik része kivitelezéskor következik 

be. 

Ezét mindkét tevékenységet vizsgálni kell, a kétféle FMEA kölcsönösen feltételezi és 

kiegészíti egymást. Mindkettő esetében definiálni kell a „vevőt”. A vevő alapvetően a 

végfelhasználó, de konstrukciós FMEA esetében lehel egy magasabb rendű egység 

tervezője (pl. összetettebb terméknél), vagy a gyártásban dolgozó mérnök. Folyamat 

FMEA végzésénél a „vevő” lehet a következő gyártási folyamat vagy szerelés végre-

hajtója. 
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5.3. ábra: Az FMEA a minőségirányítási rendszerben 

 

Magának az FMEA - nak az általános végrehajtási módja a következő: 

 

1. problémakör, FMEA terület és cél meghatározása, 

 

2. munkacsoport létrehozása, 

 

3. az FMEA tárgyának részekre bontása, elemzése, 

(Addig célszerű az összetevőkre bontással elmenni, ameddig az elemekhez funkciót 

sajátosan hozzá tudunk rendelni. Indulásnál, új elemzésnél érdemes a teljes termék 

összes teljesítendő funkciójáról egy listát készíteni: mit kell teljesítenie, mit kell meg-

akadályoznia a konstrukciónak. Ez után végiggondoljuk, hogy miben mely elemek a 

meghatározóak.) 

 

4. a valószínűsíthető hiba fajtájának meghatározása, 

(Hiba a funkció nem teljesülése vagy hiányos teljesülése. Lehet hiba az is, ami a vevő 

észéről nem látszik hibának, de nehezíti a funkció teljesülését. Csak különlegesebb 

esetben előforduló hibás feltárására is figyelmet kell fordítani. A lehetséges meghibá-

sodási módok megadásakor lehetőleg technikai kifejezéseket használjunk, ne a vevő 

által észlelt tüneteket írjuk le. Ilyenek pl.: meglazulás, repedés, deformálódás, kopás) 

 

5. a hiba valószínűsíthető okának megkeresése, 

(A hiba mindig valami tervezési elégtelenség vagy technológiai fegyelemsértés miatt 

következik be. Tipikusan: helytelen specifikáció, nem megfelelő anyagválasztás, hely-

telen szerelési utasítás, nem elegendő ráhagyás, helytelen anyagvastagság, rossz gép-
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karbantartási utasítás okozza. Egy – egy hibának több oka is lehet: Ishikawa elemzés-

sel tárhatjuk fel a számításba vehető hiba okokat.) 

 

6. a hiba várható hatásának meghatározása, 

(Ha egy adott hiba előfordul, és a hibás termék eljut a vevőhöz, az valamilyen módon 

észlelni fogja. Azt kell megfogalmazni, hogy ha adott hiba bekövetkezik, milyen ha-

tással van a vevőre, mit fog a vevő észlelni. 

Tipikusan, pl.: nem működik (mechanizmus), nem záródik (ajtó), nem elég szilárd 

(székváz), nem esztétikus külső, kényelmetlen, korlátozottan használható. 

 

7. a hiba előfordulásának becslése 1-10-es skálán (O - Occurance) 

 

8. a hiba jelentőségének becslése 1-10-es skálán (S - Severity) 

 

9. a hiba előzetes észlelésének (megelőzésének) meghatározása a 10-es skálán  

(D - Detection), 

 

10. a kockázati prioritási szám (RPN) meghatározása a három érték 

 

11. (OxSxD= RPN) összeszozásával (max. érték 1000 lehet! 120 fölött már foglalkozni 

kell a problémával), 

 

12. rangsor felállítás a RPN-ek alapján, 

 

13. javító, megelőző tevékenységek meghatározása és beépítése, 

 

14. újabb FMEA végzés elméleti, vagy gyakorlati alapon. 

 

A felülvizsgálatnak közvetlenül az adott hiba ok megelőzésére kell irányulnia, nem pedig a 

hiba utólagos észlelésére. 
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6. KÖTÉSTECHNIKAI MEGOLDÁSOK 
 

A gépalkatrészek állandó vagy ideiglenes összekapcsolására, az erők és nyomatékok átadására 

nagyon sokféle kötést, kötőelemet használnak, amelyeket hatásmechanizmusuk szerint cso-

portosítva a 6.1. táblázat foglalja össze: 

 

Kötések csoportosítása 

 

Anyaggal záró kötések Alakkal záró kötések Erővel záró kötések 

Hegesztés 

Forrasztás 

Ragasztás 

Beágyazás és kiöntés 

Szegecskötések 

Peremezések  

Szegkötések 

Reteszkötések 

Bordástengely kötések 

Fogastengely kötések 

Poligontengely kötések 

Ékkötések (részben alakkal 

zárók lehetnek) 

Csavarkötések 

Zsugorkötések 

Kúpos kötések 

Kúpos gyűrűs kötések 

Szorító kötések 

 

A kötések oldhatóságuk alapján is csoportosíthatók: 

– (roncsolás nélkül) nem oldható kötések: az anyaggal záró kötések, a peremezés és 

a szegecskötés 

– oldható kötések: az alakkal záró kötések (a szegecskötés és a peremezés kivételé-

vel), és az erővel záró kötések 

Az oldható kötések közül feltételesen oldható a zsugorkötés, mert oldás után az eredeti állapot 

az újra kötés után már tökéletesen ne állítható helyre. 

6.1. Anyaggal záró kötések 

Az anyaggal záró kötések két alkatrész között olyan folyamatos anyagrétedet hoznak létre, 

amely mind a két alkatrészhez erősen kötődik, és alkalmas erők és elmozdulások átvitelére. A 

kötő anyagréteg olvasztással, fizikai vagy kémiai kikeményítéssel egyaránt kialakítható. A 

kötés szilárdságát adhéziós vagy kohéziós erők határozzák meg. 

 

Hegesztés 

 

A hegesztés során a két (elsősorban fémből vagy műanyagból készült) elemet csatlakoztató 

felületük környezetében megolvasztják, esetleg külső anyagot adnak hozzá (hegesztő huzalt, 

hegesztőpálcát olvasztanak bele). A lehűléskor megszilárduló anyag az elemek között erős 

kohéziós kötést alakít ki.  

Az ívcsap hegesztés során a szükséges hőmennyiséget a fém csap és a másik munkadarab 

között égő hegesztőív adja. A felhegesztendő csapot készülékben rögzítve érintkeztetjük a 

munkadarabbal, majd áramot átvezetve az érintkező felületeken intenzív hőfejlődés indul 

meg. 

Bizonyos idejű rövidzárlatot követően a csapot eltávolítva a munkadarabtól villamos ív jön 

létre, amelynek ideje alatt a homlokfelületek megolvadnak. Ezután a csapot erőhatással a 

munkadarabhoz nyomjuk, miközben kikapcsoljuk az áramot. A zömítés során a megolvadt 

anyag teljesen kinyomódik, és visszamaradó szilárd halmazállapotú, felhevített fémek képlé-

keny alakváltozása révén alakul ki a hegesztett kötés (6.1. ábra). 

 

A környezeti atmoszférával szembeni védelemtől függően négyféle változata van: 
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– védelem nélküli, 

– védőgázas, 

– fedőporos, 

– kerámiagyűrűs. 

 

 
 

6.1. ábra: Az ívcsap hegesztés folyamata 

a. ívgyújtás a csap megemelésével 

1 a csap ütköztetése; 2 ívgyújtás; A csap vége és a munkadarab megömlik; 3 a csap a folyé-

kony fémbe merül; 4 a felhegesztett csap; 

b. csaphegesztés gyújtóvéggel 

1 a gyújtóvég érintkezése a munkadarabbal, ívgyújtás;2 villamos ív a csap és a munkadarab 

között; 3 a gyújtóvég leolvad, a csap az ömledék megdermedése után a munkadarabhoz heged 

 

Forrasztás 

 

A forrasztással főleg fém alkatrészeket erősítenek össze. Az összeerősítendő elemeket felme-

legítik és megolvasztott idegen anyagot, forraszt, juttatnak a felületek közé, amely lehűlés 

után megdermed és összeköti az elemeket. Miután itt csak a forrasz olvad meg, adhéziós kötés 

alakul ki. 

A forrasztás hőmérséklettől (illetve a forrasz olvadáspontjától) függően alapvetően két for-

rasztást különböztetnek meg: lágy forrasztást és kemény forrasztást. 

A lágy forrasztást (450°C hőmérséklet alatt) elsősorban kis szilárdságú kötések kialakítására 

használják. Főleg hőcserélők (pl. gépjárműhűtők) és réz csővezetékek kötéseit készítik for-

rasztással, ahol elsősorban a hatékony tömítés a fő követelmény. Villamos vezetékek kötéseit 

is gyakran lágy forrasztással készítik, ahol annak jó villamos vezetőképességét hasznosítják. 

A lágy forraszok elsősorban ón és ólom alapú ötvözetek; de ritkán más, kis olvadáspontú 

fémötvözeteket is használnak. Lágy forrasztással csak átlapolt kötések alakíthatók ki, ahol, 

fontos a megfelelő kapilláris hatás, ami feltölti a lemezek közötti rést a lágy forrasszal. Ehhez 

jól forrasztható anyagot, tiszta (zsír-, oxid- és szennyeződésmentes) felületeket, és megfelelő 

vastagságú rést kell biztosítani. A szűk résbe nem kúszik be a forrasz anyag, nagy rés esetén 

pedig nem elegendő a kapilláris hatás a rés teljes kitöltéséhez, vastag a forrasztó réteg, ezért 

annak szilárdsága kicsi. Forrasztás előtt a felületeket rendszerint un. folyató anyaggal marat-

ják le. 
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A keményforraszok főleg réz és ezüst alapú ötvözetek, de ritkábban használnak kisebb szi-

lárdságú alumínium alapú és nagyobb szilárdságú nikkel alapú keményforraszokat is. 

A lágyforrasztással készült kötések szilárdsága nagyon kicsi, ezért mechanikai igénybevétel 

felvételére nem alkalmasak. Ha mégis van terhelés, akkor a kötést csak nyíró igénybevétel 

terhelheti. Lehetőleg a keményforrasztott kötést is csak nyíró erő terhelje, bár az kismértékű 

húzófeszültség felvételére is alkalmas. 

A kötésben megengedett feszültségek nagysága a forrasz anyagától és az igénybevétel jellegé-

től függően rendkívül széles tartományban változik. Kemény forraszokban megengedett nyí-

rófeszültség 15-90 MPa, a lágyforraszokban 2-3 MPa. 

 

Ragasztás 

 

Ragasztáskor az elemeket a közéjük bejuttatott anyag, a ragasztó réteg köti össze. Ragasztás-

sal bármilyen szilárd anyag összeerősíthető, amelyhez tapad a ragasztó, azzal megfelelően 

erős adhéziós kapcsolatot alakít ki. 

A ragasztott kötés előnyös, mert 

– kevés helyet igényel, 

– egyenletesebben oszlik el a kötésben a feszültség, mint a hegesztett vagy forrasz-

tott átlapolt kötésben, 

– jól tömít, 

– korrózióálló, nem változnak meg az összeerősített elemek tulajdonságai. 

Hátránya a kisebb szilárdság, amely (környezeti hatásokra) az idő függvényében fokozatosan 

csökkenhet. 

 

A ragasztó anyagokat két fő csoportba osztják: 

 

1. Fizikai hatással kötő ragasztók: 

– oldószeres ragasztók 

– olvadó ragasztók 

2. Kémiai hatással kötő ragasztók: 

– Polimerizációs ragasztók (azonos molekulákból óriás molekulák képződnek, mi-

közben a ragasztó megszilárdul) 

– Poliaddiciós ragasztók (különböző anyag molekulái egyesülnek, miközben a ra-

gasztó megszilárdul) 

– Polikondenzációs ragasztók (a kötés során különböző molekulák egyesülnek, mi-

közben molekula részek válnak le, amelyek elpárolognak). 

 

A ragasztókat megkülönböztetik a létrehozott kötések szilárdsága alapján is: 

 

A kis szilárdságú (τ<5 N/mm
2
), ragasztókat zárt téri berendezések ragasztására használják. 

A közepes szilárdságú (τ<5-10 N/mm
2
), ragasztók mérsékelt környezeti hatások között üze-

melő gépipari és járműipari elemek összeerősítésére alkalmasak. 

A nagy szilárdságú (τ<10 N/mm
2
), ragasztók az erős környezeti hatásoknak (víz, oldószer, 

olaj, stb.) kitett jármű, hajó, repülő szerkezetek és tartályok összeerősítésére terjedtek el. Ra-

gasztással elsősorban átlapolt kötéseket készítenek. Erős kötés létrehozása érdekében, ragasz-

tás előtt, az összekötendő felületeket gondosan meg kell tisztítani, majd oxidmentesíteni, zsír-

talanítani és optimális mértékben érdesíteni (pl. csiszolóvászonnal, drótkefével, homok fúvás-

sal, sörétezéssel). Vannak hidegen és vannak melegen kikeményedő ragasztók, de olyanok is, 

amelyek hidegen és melegen egyaránt megkötnek. Ilyenkor a kötésidő jelentősen csökkenthe-

tő a hőmérséklet emelésével. A ragasztott kötés erőssége jelentős mértékben függ kialakításá-
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tól. Lehetőleg nagy felületű átlapolt kötést alakítanak ki, amelyben csak nyíró igénybevétel 

keletkezik. Kerüljék a húzó és lehámozó igénybevételeket. 

Gyakran szegecseléssel, ponthegesztéssel vagy permetezéssel védik a kötés szélét a lehámlás 

megindulásától. A ragasztott kötés szilárdsága jelentősen függ a technológiától, a kikeménye-

dés hőmérsékletétől, a felületi érdességtől, a ragasztó réteg vastagságától, a felület előkészíté-

sétől, a hőmérséklettől, az igénybevétel időtartamától, (öregedés) stb. 

 

Beágyazás és kiöntés 

 

Kis szilárdságú, olcsóbb anyagból készült elemek nagyobb igénybevételnek kitett helyeire 

gyakran nagyobb szilárdságú elemeket (perselyeket, betétanyákat, erősítő elemeket) építenek 

be, rendszerint öntéskor (pl. műanyagba, kerámiába vagy üvegbe fémbetéteket). Az erősítő 

betétek utólag is beépíthetők megfelelően kialakított fészekbe helyezés után kiöntéssel. A 

kiöntéshez rendszerint kis olvadáspontú fémet, hőre lágyuló műanyagot, gyantát, gittet, ce-

mentet, bitument stb. használnak. 

6.2. Alakkal záró kötések 

Az alakkal záró kötéseknél a kötés szilárdságát a kötőelem kialakítása és anyaga (alakszilárd-

sága) határozza meg. Nagyon sok változatuk van, amelyek általában oldható és újra helyreál-

lítható kötések. A szegecskötés és a peremezés ugyanakkor– roncsolás nélkül – oldhatatlan 

kötés. 

 

Szeg- és csapszegkötések 

 

A szeg- és csapszegkötések oldható kötések, amelyek feladata lehet az egymásba illesztett 

alkatrészek összekötése, rögzítése, menesztése, megfogása, központosítása, helyzetbe állítása 

stb. A szegkötésekhez az összeszerelt alkatrészek furatába (amit gyakran szereléskor készíte-

nek) szorosan illeszkedő szeget ütnek be, ezért a szegkötések általában elmozdulást nem en-

gednek meg. A szegek kialakítása szabványos.  

Használnak: 

– hengeres és kúpos szegeket (esetleg kihúzó menettel), 

– felhasított rugózó szegeket, 

– illesztő szegeket, 

– hasított szegeket, stb. 

A szegek anyaga rendszerint acél, amelyeknek minősége a kötéssel szemben támasztott köve-

telményektől függ. Lehet normalizált, nemesített, nemesített betétedzett szerkezeti acél, rugó-

acél, stb. 

A csapszegkötések a fentiekkel ellentétben elmozdulást megengedő kötések, gyakorlatilag 

csuklós kapcsolatok, egyszerű csapágyazások, mert a csapszeg az egyik elemben mindig lazán 

illeszkedik. A csapszegek kialakítása szintén szabványos. 

 

Az elterjedtebb csapszeg típusok: 

– sima hengeres csapszeg, 

– hengeres csapszeg sasszeg furattal, 

– fejes csapszeg, 

– menetes csapos csapszeg. 

Kiesésé ellen a csapszegeket sasszeggel, rugós rögzítő gyűrűkkel (pl. Seeger gyűrű), anyával 

stb. biztosítják. A csapszegek anyaga általában szerkezeti acél, de különleges esetekben hasz-

nálnak nagy szilárdságú nemesített vagy edzett csapszegeket is (pl. dugattyú csapszeg a bel-

sőégésű motorokban). 
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A szegek és csapszegek átadják a terhelést a két elem között, miközben bennük nyíró és hajlí-

tó igénybevétel, illeszkedő felületein pedig palástnyomás ébred. A sorosan illesztett szegek-

ben keletkező hajlító feszültség a nyíráshoz képest gyakran elhanyagolható, ha a terhelés 

szimmetrikus. A csapszegekben ébredő hajlító nyomaték a laza illesztés miatt jelentős, ezért a 

csapszegeket mindig hajlításra kell méretezni. A szegek illeszkedő felületein keletkező pa-

lástnyomás értékét is ellenőrizni kell. Az igénybevételek az ismert módszerekkel számíthatók, 

és összehasonlíthatók a megengedett értékekkel. 

 

Reteszkötések 

 

A reteszkötések feladata két egymásba illesztett elem vezetése, közöttük erők, nyomatékok 

átadása. A reteszeket főleg tengely és a rászerelt agy közötti nyomaték átadására használják, 

de más kötésekben is előfordulhatnak. A nyomatékkötés kialakításához a tengelyben is és az 

agyban is hornyot alakítanak ki, és abba helyezik a reteszt. A reteszek kialakítását és méreteit 

szabvány írja elő a tengelyátmérőtől függően. 

Alapvetően három retesztípust használnak: 

– fészkes reteszt, 

– siklóreteszt, 

– íves reteszt. 

Miután a retesz nem vesz fel tengelyirányú erőt, az agyat a tengelyen axiális irányban meg 

kell fogni. A fészkes reteszt a kedvező erőátadás érdekében a tengely és az agy horonyban 

szorosan illesztik (P9/h9). Gyakran szerelt reteszkötésnél kevésbé szoros illesztést választa-

nak: a tengelyben J9/h9, az agyban N9/h9 az előírt illesztés. Ebben az esetben kisebb a kötés 

teherbírása. 

A siklóreteszt lazán kell illeszteni: a tengelyhoronyban a javasolt illesztés H8/h9, az agy ho-

ronyban D10/h9, vagy az agyat a tengelyen, szükség esetén, eltolhassák, a sikló reteszt a ten-

gely horonyban az elmozdulás megakadályozásának érdekében csavarral rögzítik. A reteszek 

anyaga általában húzott reteszacél. 

 

Bordástengely kötés 

 

Amennyiben a reteszkötés teherbírása nem elegendő, a nyomaték átvitelére gyakran bordás-

tengelyt választanak, amelyen a kerület mentén egyenletes osztásban bordák helyezkednek el. 

A bordástengelyek méreteit és alakját szabvány írja elő.  

Alapvetően három változatban készülnek, amelyek főleg a bordák számában és méretében 

térnek el egymástól: van könnyű, közepes és nehéz sorozatú bordástengely. 

Az agyat bordástengelyen rendszerint a borda tövénél a belső henger központosítja,de a na-

gyobb méretű, nehéz sorozatú bordástengelyeknél a növelt teherbírás érdelében a központosí-

tás a bordák oldalfelületén történik. A bordástengely kötés előállítása sokkal költségesebb, 

mint a reteszkötésé, mert nagyon pontosan kell a bordákat elkészíteni a tengelyen és az agy-

ban egyaránt. Ugyanakkor lényegesen nagyobb nyomaték átvitelére alkalmasak, mint a re-

teszkötések, ezért előszeretettel alakítják ki azokat nagy terhelésű hajtómű tengelyeken, kar-

dántengelyeken, váltómű tengelyeken. 

 

Fogastengely kötés 

 

Bordástengely kötés mellett használnak fogastengely kötést, amely előnyösebb lehet, mint a 

bordástengely kötés, mert a fogazat lefejtő marással pontosabban, egyszerűbben és olcsóbban 

elkészíthető, mint a bordázat. Rendszerint evolvens bordafogazatot vagy Kerb fogazatot hasz-

nálnak. A fogazott tengelyek mérete és kialakítása is szabványos. 
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Poligontengely kötés 

 

A bordástengely kötés és a fogastengely kötés teherbírását jelentős mértékben csökkenti a 

bordák, illetve a fogak feszültséggyűjtő hatása, ezért erősen változó nyomatékok átvitelére 

előnyösebben használható a poligontengely kötés, melynek feszültséggyűjtő hatása lényege-

sen kisebb. A szabványos poligontengely profilja ívelt oldalú, szabályos három- vagy négy-

szög. Ezek a formák célgépen nagy pontossággal gazdaságosan elkészíthetők. A profilt min-

dig szoros illesztéssel készítik, de alkalmazható eltolható agyakhoz is, amikor az illesztés, 

természetesen laza. 

 

6.2.1. Szegecskötések 

 

A szegecskötések a nem oldható kötések közé tartoznak, csak roncsolással lehet szétbontani 

őket. A gépiparban ma is széles körben alkalmazzák erősen igénybevett szerkezetekhez. Elké-

szítésük egyszerű, az egyes alkatrészeket megbízhatóan és szilárdan kapcsolják össze. 

 

A szegecselést többféleképpen lehet felosztani. Talán az alábbi csoportosítás a legcélszerűbb: 

– teherviselő szegecskötések, 

–  nem teherviselő szegecskötések. 

 

Teherviselő szegecskötések 

 

A teherviselő szegecskötések létesítéséhez a szegecs mindkét oldaláról hozzá kell férni a 

szegecselőfejből és ellentámaszból álló szegecselő eszközökkel. Az ilyen szegecselési eljárá-

sokhoz használt szegecstípusokat a 6.2. ábra foglalja össze. 
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6.2. ábra: Szegecstípusok 

a., ,félgömbfejű szegecs; b. ,lapos gömbfejű szegecs; c., elliptikus fejű szegecs; d., elliptikus 

fejű szegecs; d., gombafejű szegecs; e., trapézfejű szegecs; f., 90
o
-os süllyesztettfejű szegecs; 

h., enyhén domborított süllyesztettfejű szegecs; i., csonkakúpfejű szegecs, j., laposfejű sze-

gecs; k., üreges szár végű süllyesztettfejű szegecs, l., csőszegecs; m., laposfejű menetes cső-

szegecs, n., süllyeszettfejű menetes csőszegecs, o., robbanószegecs 

 

A szegecselés műveleti sorrendje (6.3. ábra) 

 

1. Fúrás: 10mm átmérőjű szegecseknél 0,2…0,5 mm-rel, ennél nagyobb átmérőjű szege-

cseknél 1 mm-rel nagyobb furatot kell készíteni, 

2. Süllyesztés: a fúrást követően mindkét oldalon a furat élét le kell törni, 

3. Befűzés, alátámasztás, összenyomás: az elkészült furatokat fedésbe hozzuk, esetleg 

után munkáljuk (dörzsöléssel), alátámasztjuk és összenyomjuk. 

4. Tömítés: a szegecs végét kalapácsütésekkel majd a zárófejeket további kalapácsüté-

sekkel a közelítő alakra hozzuk; 
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5. Fejezés: szegecsfejező szerszámmal készre alakítjuk a szegecs fejét. Általában 10 mm-

es átmérőig hidegen, ennél nagyobb szegecsátmérők esetén melegen alakítjuk ki a 

zárófejet. 

 

 
 

6.3. ábra: Szegecselés technológiai sorrendje 

 

A szegecselésnél meg kell győződni arról, hogy az összeszegecselendő elemek felfekszenek-e 

egymáson. Ezt összecsavarozással vagy vékony lemezek esetén fűzőszerszámmal érik el. 

Szegecselés végezhető: 

– kézi kalapáccsal; 

– légkalapáccsal; 

– sajtolással; 

– imbolygó szegecseléssel; 

 

Kézi szegecselést 4 mm-es szegecsátmérőig alkalmaznak, vagy ha a hozzáférhetőség miatt 

légkalapács vagy szegecssajtoló használata nem lehetséges. 

Légkalapáccsal végzett szerelés a kézi szegecselésnél jóval termelékenyebb, hiszen itt a per-

cenkénti beütések száma 3000 körüli érték. Itt is, a kézi szegecselésnél is a szegecsfej kialakí-

tása ütéssel, tehát a kalapács kinetikai energiájának hatására megy végbe, addig a 

szegecselősajtó nyomással működik, és így lassan tömíti a szegecsfejet. 

 

A szegecselősajtók alkalmazásának előnye, hogy a szegecselés jól szabályozható és kevésbé 

zajos. Az eljárás a gép mérete miatt nem minden esetben alkalmazható. A szegecselősajtók 

lehetnek mechanikus, pneumatikus és hidraulikus kivitelűek. 

Az imbolygó szegecselés során a szegecselő szerszám a függőlegessel 5..6 fokos szöget be-

zárva körpályán, egy kúp palástja mentén mozog, miközben tengelye körül forgó mozgást 

végez, a szerszám a szegecselés folyamán előtoló mozgást is végez. A munkadarabbal vonal-

szerű kapcsolata van, mely a szegecselési erő 1000…8000 N, ami mintegy tizede a kovácsoló 

szegecselésnek. Az eljárás tömör szegecsek esetén 16 mm átmérőig alkalmas. A szerszám egy 

fordulata alatt csak nagyon kismértékű anyagalakítás következik be, ezért az anyagszerkezeti 

változás jelentéktelen (6.4./a. ábra). 
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 a b 

 

6.4. ábra: Imbolygó és radiál szegecselés 

 

A radiálszegecselésnél (6.4/b. ábra) a szerszám körmozgására radiális mozgás szuperponálódik. 

A szerszám pályája hypociklois, ami a szegecsen rozetta pályát eredményez. A szerszám ten-

gelye itt is kis szöget zár be a szegecs tengelyével. A szerszám fészekben van rögzítve, és 

pontszerűen kapcsolódik a munkadarabbal. Szegecselés közben a szerszám a szegecs irányá-

ban kismértékű mozgást végez. A rozettapályán való mozgásnak megfelelően az anyagalakí-

tás átlagolva, kifelé és befelé megy végbe. A nyomóerő szükséglete kb. 80%-a az imbolygó 

szegecselőnek. 

 

Az imbolygó és radiál szegecselésnél a szegecselő átmérő 0,2…25 mm lehet. Mindkét eljá-

rásnak közös jellemzője a kis Herz - feszültség, az elenyésző hőfejlődés, így olyan kötésekhez 

is alkalmazhatók, amelyeknek elemei törékenyek vagy alakváltozásra hajlamosak, vagy meg 

kell óvni a kikészített felület épségét. Így az imbolygó, mint a radiál szegecselés kevésbé za-

jos. 

 

A szegecselésnél előforduló leggyakoribb hibák (6.5. ábra): 

– hiányzik a lemezben a süllyesztés (a); 

– a szegecsfej eltolódott (b); 

– a fejezőszerszám kiver, túl rövid szegecsszár miatt (c); 

– furatok eltolódnak, a szegecsszár berág (d) 

– a kapcsolódó elemeket nem nyomták eléggé össze (e); 

– túl hosszú volt a szegecsszár, a szegecs anyaga kitüremkedik (f). 

 

 
 

6.5. ábra: Szegecselési hibák 
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A hegesztéssel szemben a szegecselést előnyben kell részesíteni, amikor: 

– az illesztési helyek kevésbé hozzáférhetők; 

– hevítésre belső feszültségek lépnek fel; 

– olyan anyagnál, ahol a hőtágulás nagyon nagy (pl. Al) 

– különböző, vagy nem hegeszthető anyagokat kell összeerősíteni; 

– hő hatására anyagszerkezeti változások fordulnak elő. 

 

Nem teherviselő szegecskötések 

 

A nem teherviselő szegecskötések és szegecsanyák az egy oldalról szerelhető szegecsek közé 

tartozik. Szintén oldható kötést ad. A kisméretű szegecsek elterjedésének oka elsősorban ol-

csóságuk, a rövid szerelési idő, a nagy teljesítményű és olcsó szerelőgép indokolja. A további 

előnyük hasonló a szegecskötéseknél már elmondottakkal, miszerint különböző anyagok rög-

zíthetők velük, az összeerősített alkatrészek száma annyi lehet, amennyi a szegecsszár hosszú-

sága megenged, egyidejűleg több szerepet is betölthet. Kötés, távolságtartás, villamos érintke-

zés, díszítés stb. Lényeges előnye, hogy vakszegecsekkel és szegecsanyákkal egy oldalról, a 

másik oldalról való megtámasztás nélkül is lehet szegecskötést szerelni. 

Ehhez a szegecskötési fajtához tartoznak a húzószegecsek (POP - szegecsek, 6.6. ábra). 

 

 
 

6.6. ábra: Húzószegecsek 

 

A húzószegecs szerelése: 

– húzószeget a szegecs furatán keresztül húzzuk, így a szegecs tengelyében üres fu-

rat marad; 

– a húzószeget áthúzva a húzószeg feje leszakad, a szegecsben marad, a szár pedig a 

húzás irányában eltávolítható; 

– a szeg húzás közben kialakítja a szegecs fejét és kiálló észe a húzás felöli oldalon 

levágható. 

 

A POP szegecsek előnyei: 

– nagy kötőszilárdság; 

– alacsony fej; 

– rezgésállóság; 

– vékony és különböző anyagú alkatrészek összefogására is alkalmas; 

– könnyen eltávolítható; 

– egy irányból szerelhető. 

 

 

Menetes szegecs a DOD - szegecsanya (6.7. ábra). 
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6.7. ábra: DOD - szegecsanya 

 

A DOD szegecsanya szerelését és felhasználási lehetőségeit a 6.8. ábra mutatja be. 

 

 
 

6.8. ábra: A szegecsanya szerelése 

 

A szegecsanya szerelésének lépései: 

 

a. a szerelőszerszámra felcsavarjuk a DOD anyát; 

b. a szegecsanyát behelyezve a szerelőszerszám az alkatrész deformálásával rögzíti azt; 

c. a szerszám kicsavarása után a szegecsanya menete, furata további elemek rögzítésére 

is felhasználható. 

 

A DOD szegecsanya, hasonlóan a POP - szegecshez, egy oldalról szerelhető. 

További egy oldalról szerelhető szegecsfajták (6.9. ábra): 

 

– lyukasztószegecs (6.9.a. ábra). A szegecs szára végzi el a lyukasztást és az alakzá-

ró fej a besajtoláskor jön létre; 

– beütőszegecs (6.9.b. ábra). A szegecs furatába tüskét ütünk be, és amikor a tüske a 

furat fenekét eléri, a szegecsszár alsó felhasított része szétnyomódik, és kialakul a 

szegecsfej; 

– robbanószegecs (6.9.c. ábra). A szegecs szárában robbanótöltet van, mely a be-

nyomás után villamos gyújtószerkezettel felrobbantva alakul ki a szegecs feje. 

 

 
 

6.9. ábra: Egyoldalról szerelhető szegecsek 

 

a., lyukasztószegecs; b., beütőszegecs: 1 szegecsfej, 2 szegecsszár, 3 borda; 

c., robbanószegecs: 1 töltet, 2 szegecsszár, 3 szegecsfej 
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6.2.2. Különleges kötés 

 

A TOX- kötések az angolul „clinching” néven ismert eljárás leghatékonyabb típusai. Sok 

esetben kiválóan alkalmasak a nagy energia igényű és környezetszennyező ponthegesztés 

kiváltására. Használhatóak ott is, ahol a ponthegesztés már nem vagy alig alkalmazható: pl. 

különböző anyagminőségek, festett lemezek, saválló, horganyzott lemezek esetén. A TOX –

kötések lényege egy, az anyagminőség és vastagság függvényében célszerűen kialakított bé-

lyeg-matrica pár, mely megfelelő erőhatás révén biztosítja a lemezek egymásba kapcsolódá-

sát. A kötések nyíró-, és szakítószilárdsága egyenértékű a ponthegesztésével, dinamikus eset-

ben még jobb is. Minden hidegfolyásra képes anyag alkalmas a TOX – kötésre. 

 

Körpont (6.10/a.) 

 

A legegyszerűbb, legtisztább lemezkötés. Nincs szükség előmunkálatokra, kötőelemre. A 

szerszámok nem tartalmaznak gyakran problémát okozó vágó vagy mozgó elemeket. 

 

TOX - Síkpont (6.10/b.) 

 

Egy második nyomással – a TOX körpont létrehozása után – az esetleg esztétikailag vagy 

technológiailag zavaró kiemelkedés („dudor”) eltüntethető. Ez a művelet a kötés szilárdsági 

értékeit nem csökkenti. 

 

Vario - pont (6.10/c.) 

 

Akkor használatos, ha a lemezvastagságok aránya meghaladja a 4:1 értéket, vagy az egyik 

anyag nem alkalmas hidegfolyatásra (pl.: öntött vas, bakelit). Ekkor ez az anyag a matrica 

oldalára kerül, és elő kell lyukasztani. 

 

Clinch - szegecs (6.10/d.) 

 

A két lemez alámetsződését egy, a kötésben maradó szegecs biztosítja. Ezáltal lényegesen 

nagyobb nyomószilárdság érhető el. 

 

 
 

6.9. ábra: TOX - kötések variációi 

6.3. Erővel záró kötések 

 

6.3.1. Csavarkötések 

 

Csavarkötéseket tetszés szerinti anyagból készített alkatrészek, gépegységek teherviselő ösz-

szekötésre használunk. 
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Előnyei: Nagy szilárdságú kötés létesíthető, amely alkalmas statikus igénybevétel mellett di-

namikus terhelések felvételére is. Rugalmas szorítás hozható létre az alkatrészek kö-

zött, amely a terhelések fellépése után is megmarad, ezért az összeszorított alkatré-

szek csatlakozó felületei között folyadékokra, gázokra jó tömítés valósítható meg. A 

csavarkötés általában bontható kötést eredményez, többszörös szét és összeszerelést 

tesz lehetővé. Relatív olcsóságát a tömegtermeléssel (sajtolás, hengerlés) előállított 

széles körben szabványosított elemeinek köszönheti. 

 

Hátrányai: A szerelés általában nagyobb időráfordítást és speciális szerszámokat igényel. Ér-

zékeny a környezet korróziós hatásaira. Gondoskodni kell a lelazulás elleni bizto-

sításról. Érzékeny a csavarfej és anya felfekvő felületeinek párhuzamosságára. 

Nyíró-igénybevétel felvételére nem alkalmas. 

 

A csavarkötés elemeit a csavart és anyát forgácsolással és forgácsolásmentes megmunkálással 

egyaránt készítik. A kettő közül a gazdaságosabb és szilárdsági szempontból is kedvezőbb a 

forgács nélküli gyártás, a sajtolás és a hengerlés, mert ez a felszín környékén nagyobb szilárd-

ságú és repedés terjedés szempontjából gátat képező réteget eredményez, ezáltal fárasztó 

igénybevételnek jobban ellenálló csavart tudunk előállítani. 

 

A csavarkötés korrózióval szembeni ellenállásának növelésére, továbbá esztétikai és szilárd-

ság növelés céljából gyakran alkalmaznak felületkikészítési eljárásokat, így a galvanikus felü-

letvédelmet, foszfátozást, lakk bevonatokat. A galvanikus felületvédelem általában a kifáradá-

si szilárdságot is növeli a felszíni repedések megjelenésének gátlásával. Korróziónak kitett 

környezetben, a jármű és élelmiszeriparban találkozunk korrózióálló anyagokból készült csa-

varokkal is. 

 

Csavarkötési módok 

 

A csavarkötéseknek különböző célokat kell kielégíteni. A leggyakrabban előforduló csavarkö-

tési mód, a kötőcsavarok alkalmazása, mely a szerkezeti részek összekötését szolgálja (6.11. 

ábra). 

 

 
 

6.11. ábra: Kötőcsavarok 

 

Közrefogott szerkezeti részek összehúzására alkalmas a feszítőcsavar (6.12. ábra). 
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6.12. ábra: Feszítőcsavar 

 

Közrefogott szerkezeti részek bizonyos távolságban tartására való a támasztócsavar  

(6.13. ábra). 

 

 
 

6.13. ábra: Támasztócsavar 

 

Csavarok jelölései 

 

A gyártói és a szilárdsági osztály jelzésének feltüntetése kötelező a 3.6-12.9 anyagszilárdságú 

hatlapfejű csavarok és a 8.8-12.9 szilárdságig előállított hengeres fejű belsőnyílású és torx 

kulcsnyílású csavarok esetén, amennyiben a csavar formája lehetővé teszi (elsődlegesen a 

fejen) és az átmérő ≥5 mm. 

 

 
 

6.1.táblázat: Csavarok jelölése 

 

 

            
 

 

6.14. ábra: Csavarok jelölése 

 

Ászokcsavarok jelölése 

 

8.8 vagy magasabb minőségű ászokcsavarok esetén a szilárdsági osztály jelölésének feltünte-

tése kötelező a menetes vég kúpjába mélyítve. A becsavarási oldalon rögzítő menettel rendel-

kező ászokcsavarok esetén a szilárdsági osztály jelölését az anyaoldali vég kúpjűban kell fel-

tüntetni. 
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Az előírás az 5 mm-nél nagyobb menetátmérővel rendelkező ászokcsavarok esetén kötelező 

érvényű. 

 

 
 

6.15. ábra: Ászokcsavar jelölése 

 

Csavaranyák jelölése 

 

A gyártói és a szilárdsági osztály jelzésének feltüntetése kötelező az ≥5 mm menetátmérőnél 

nagyobb csavaranyák esetében. A csavaranyákat a felfekvési felületen kell bemélyítve vagy 

kihornyolva (kiemelve) megjelölni. A kiemelt jelölés szintje nem emelkedhet a felfekvési 

felület síkjánál magasabbra (6.3. táblázat és 6.16. ábra) 

 

 
 

6.16. ábra: Csavaranyák jelölése 

 

 

 
 

6.2.táblázat: Csavaranyák jelölése 

 

Csavarok előfeszítése 

 

A változó és külső erők hatására (Fü) a csavarnak (Fe) előfeszítést kell adni. Az előfeszítés 

következtében a csavar szára megnyúlik (λ), a csavar által közrefogott géprészek pedig össze-

nyomódnak (δ) 6.17. ábra. 
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6.17. ábra: Erőviszonyok alakulása előfeszítésnél 

 

Az (Fü) üzemi erő hatására a csavarban kialakul a maximális erő (Fmax) mely az erőfeszítéshez 

alkalmazott erőt (Ft) többleterővel terheli. 

Ha kellő mértékű az előfeszítés, akkor az összefogott anyagrészeket (Fm) üzemközbeni erő 

szorítja össze. Ez nem minden esetben alakul ki, hiszen a csavart terhelő üzemi erő akkora 

lehet, hogy az üzemközbeni összeszorító erő nulla lesz. Ebben az esetben meg kell növelni az 

előfeszítő erőt, vagy ha az szilárdsági okokból nem lehetséges, meg kell növelni a csavar mé-

retét, vagy jobb anyagminőséget kell választanunk, ami lehetővé teszi az előfeszítés mértékre 

való növelését. 

A csavar meghúzásakor az ébredő előfeszítő erő jelentősen befolyásolja a menetek között, a 

csavarfej vagy anya felülete és felfekvő felület között ébredő súrlódás nagysága. Ezek a súr-

lódások felemészthetik a feszítőnyomaték akár 70%-t is. 

Azonos nagyságú nyomaték esetén az előfeszítés nagysága nagymértékben függ a kenéstől 

(6.18. ábra). 
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6.18. ábra: Csavar által kifejtett szorítóerő 

a, zsírtalanított    b, gépolajjal    c, növényi olajjal kent 

  meghúzási nyomaték, szorítóerő és kenés kölcsönző hatása 

 

A 6.18. ábrán látható, hogy különböző kenőanyagok alkalmazásánál a csavar által kifejtett 

szorítóerő jelentősen megváltozik. 

Csavarbiztosítások 

 

Változó terhelés vagy rezgés esetén előfordulhat, hogy a csavar összeszorító ereje csökken, 

azaz az összefogott elemeken a csavar szorítása csökken. Ennek az lehet a következménye, 

hogy a csavar fokozatosan kicsavarodik, az anya lecsavarodik. Az önkicsavarodás ellen a csa-

varokat biztosítani kell. 

Háromféle csavarbiztosítás van: 

– anyát a csavarhoz rögzítő; 

– anyát az alkatrészhez rögzítő; 

– csavarorsót az alkatrészhez rögzítő. 

 

Az anyát a csavarhoz rögzítheti: 

– ellenanya: helyszükséglet miatt főleg előszerelésekhez alkalmazzák; 

– sasszeg: a csavart az anya felett, az anyán át, vagy koronásanya hornyának megfe-

lelő helyén átfúrjuk, a lyukba sasszeget helyezünk, és a végeit kihajlítjuk; 

– műanyag betét az anyában (6.19. ábra): az orsó vágja a műanyagba a menetet. 

Csak egyszer használható. 
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a. anyában elhelyezett betéttel   b. műanyag alátéttel 

 

6.19. ábra: Csavarbiztosítás műanyaggal 

 

Anyát az alkatrészhez rögzíthetik: 

 

– Rúgós alátét: ez a leggyakoribb csavarbiztosítás. Hátránya, hogy megrongálja a 

felfekvő felületeket. Számolni kell azzal, hogy eltörve a mozgóalkatrészek közé 

kerülhetnek, és további meghibásodásokat okozhatnak. Ezért belső géprészekhez 

nem szabad használni. Csak egyszer használható fel. 

– A NORD-LOCK csavarbiztosítási rendszer a különösen erős lazítóhatások (vibrá-

ció, dinamikus terhelések) esetén alkalmazható előnyösen. NORD-LOCK alétét-

párat közvetlenül a rögzítendő felület és a kötőelem közé kell helyezni, egyéb más 

alátét alkalmazása nélkül. Működési alapelvét a DIN 25 201 számú szabvány írja 

le. Amikor a csavart és/vagy az anyát meghúzzák, a külső fogazás beilleszkedik a 

felületekbe. A Nord-Lock alátétek nem mozdulnak el csak a belső fogazás mentén. 

Minden lelazulási kísérletet megakadályoz a belső fogazás ékhatása. 

Az alátét-pár belső lejtős fogazásának szöge nagyobb, mint a menetemelkedés 

szöge (α > β). Emellett az alátét-pár külső radiális fogazása miatt a kötőelem és a 

felület között alakkal záródó kapcsolat jön létre, ezért az alátét-pár csak egymás-

hoz képest fordulhat el a belső fogazás mentén. Ha a kötőelem lazulási irányba 

fordulna, megnő a csavarban ébredő feszültség, így a kötés önzáró lesz. A 

Nord_Lock alátétek biztos kötést adnak vibrációs és dinamikus terheléseknél is. 

A Nord-Lock biztosítás különleges megoldását a 6.20. ábrán mutatjuk be. 

 

 
 

6.20. ábra: Nord-Lock Csavarbiztosítási rendszer 

 

– Lemezalátétek: az alátétlemezek általában 1..1,5 mm vastag lemezből készülnek. 

A lemez széleit a biztosítás érdekében az anya, ill. az alkatrészek szélére hajlítják. 

Csak egyszer használható fel (6.21. ábra). 
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6.21. ábra: Lemezbiztosítás 

 

– Műanyag alátétek (6.22. ábra): a csavarkötés meghúzása után a műanyagalátét ék-

ként viselkedve megakadályozza az összekötött felületek meglazulását. 

 

 
 

  a. műanyag gyűrűvel    b. műanyag alátéttel 

 

6.22. ábra: Csavarbiztosítás műanyaggal 

 

A csavarorsó az alkatrészhez rögzíthető: 

 

– Pontozóval: a süllyesztett fejű vagy a hernyócsavart a fej melletti beütéssel rögzít-

jük az alkatrészbe. Az így keletkezett feltüremlés akadályozza meg a csavar elfor-

dulását. 

– Ragasztással: a csavar és az anya zsírtalanított felületére ragasztóréteget kenünk. 

 

Csavarkötések egyenletes meghúzása 

 

Az olyan szerkezet csavarjait, amelyekben nagy a nyomás, vagy lökésszerű igénybevételnek 

vannak kitéve, egyenletesen és megfelelő előfeszítő erővel kell meghúzni. Ezt a csavar meg-

húzásakor fellépő forgatónyomaték szabályozásával lehet elérni. 

A forgatónyomaték szabályozásának legegyszerűbb módja a kulcsszár hosszának megfelelő 

megválasztása. Ebben az esetben, ha a szerelő egyenlő erőt fejt ki, a csavarra jutó forgató-

nyomaték is közel azonos. Ez az érzés szerinti meghúzás nagyon pontatlan. A nyomatékkulcs 

nélküli csavarkötések nyomatékának szórását a 6.23. ábra szemlélteti. Ebből megállapítható, 

hogy a kisméretű csavarok meghúzási nyomatéka gyakran nagyobb, a nagyméretű csavaroké 

pedig lényegesen elmarad a szükségestől. 
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6.23. ábra: Nyomatékkulcs nélkül szerelt csavarok meghúzó nyomatékának szórása 

 

További nehézséget jelenthet, hogy a kulcsszár hosszának változtatását a szerelt szerkezet 

hozzáférhetősége is korlátozza. 

 

Az egyenletes meghúzás és csavarok előfeszítésére az alábbi módszerek állnak a rendelkezésre: 

– erőkorlátozó kulcsok alkalmazása (6.24. ábra); 

– csavar nyúlásának meghatározásával, ami lehet a menetemelkedés figyelembevéte-

lével vagy konkrét nyúlásméréssel (6.25. ábra). 

– csavart meghatározott szöggel fordítjuk el (6.26. ábra); 

– előfeszítést jelölő alátéttel (6.27. ábra). 
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6.24. ábra: Nyomatékkulcs  

 

 

Erőkorlátozó kulcs (nyomatékkulcs) kétféle lehet: 

 

– amelyeken egy mutatószerkezet jelzi a meghúzás nyomatékának nagyságát  

(6.24. ábra). Ebben az esetben a dolgozó figyeli a szükséges nyomaték elérését és 

megszünteti a további csavarmeghúzást. Egyedi és kissorozatban alkalmazzák. 

– olyan erőkorlátozó kulcsok, amelyek önműködően kikapcsolnak a szükséges nyo-

maték elérésekor. 

 

 
 

6.25. ábra: A csavar megnyúlásának mérése 
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6.26. ábra: Szögelfordítás mérése 

 

 

 
 

6.27. ábra: Előfeszítést jelző alátétek 
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7. GÉPELEMEK SZERELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE 
 

Ebben a fejezetben néhány, gyakrabban előforduló gépelem szerelésével foglalkozunk. 

7.1. Gördülőcsapágyak szerelése 

A gördülőcsapágyak feladata, a forgó mozgást megvalósító tengelyek megtámasztása, helyze-

tük meghatározása úgy, hogy a nyomaték átadása a legkisebb veszteséggel menjen végbe. A 

gördülőcsapágyak beépítése során és használatkor olyan igénybevételek jelentkeznek, ame-

lyeket különböző nagyságú radiális, ill. axiális csapágyhézaggal lehet kielégíteni (7.1. ábra). 

 

 
 

          a. radiális         b. axiális     c. szöghézag 

  

7.1. ábra: Csapágyhézagok 

 

Radiális hézag az egyik gyűrűnek a másik gyűrűhöz viszonyított sugárirányú elmozdulása az 

egyik szélső helyzettől a másik szélső helyzetig anélkül, hogy a gyűrűk bármilyen külső ha-

tásnak lennének kitéve. 

Az axiális hézag a két gyűrű homloksíkjának egymáshoz viszonyított kisszögű elfordulása. 

Különbség van a csapágyak beépítés előtti (gyártási), beépítés utáni (szerelt) és üzemi hézaga 

között. A gyártási csapágyhézag nagyobb, mint a beszerelés utáni hézag, ill. az üzemi (hőmér-

sékletváltozás okozta) körülmények között. 

A csapágyhézag csökkenésének oka a belső gyűrű tágulása a szoros illesztés miatt, ill. a külső 

gyűrű méretcsökkenése az ugyancsak szoros illesztése miatt. További csökkenést okoz a kap-

csolódó elemek hőmérsékletének emelkedése is. Általános szabály, hogy üzemmeleg állapot-

ban a golyóscsapágy radiális hézaga csaknem nulla, sőt kisebb feszítés sem káros. A henger-

görgős és beálló görgőscsapágyaknál viszont a várható legnagyobb üzemi hőmérsékleten is 

kell egy bizonyos mértékű hézagot biztosítani. A radiális és axiális hézag kézzel is érzékelhe-

tő, pontosan készülékben, mérőórákkal ellenőrizhető. 
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A gördülőcsapágyakat a tengelyen, ill. a házban illeszteni szokták, mely a belső, ill. a külső 

gyűrűnek a terhelés hatására bekövetkező előfordulását akadályozza meg. Általában szoros 

illesztést alkalmaznak. Az illesztést a következő szempontok alapján szokták megválasztani: 

terhelés módja és nagysága, üzemi hőmérséklet, futáspontosság, szerelhetőség. Az illesztés 

kiválasztásához szabványok tartalmaznak előírásokat. 

 

Általános szempontok: mindig a forgó terhelési gyűrűt kell szorosabban illeszteni, határozat-

lan terhelés esetén mindkét gyűrű szorosan illesztendő. Szorosabb illesztést kell választani, ha 

a terhelés nagy, vagy lökésszerű, hiszen akkor a gyűrű deformálódhat és az illesztés lazábbá 

válhat. Ha a csapágy axiális elmozdulása szükséges (pl. a Tengely hő okozta megnyúlása mi-

att), akkor az egyik gyűrűt átmeneti illesztéssel illesztjük. 

 

A gördülőcsapágyakat axiálisan rögzíteni szükséges. Ha a csapágyat nem terheli axiális erő, 

akkor a csapágygyűrű szoros illesztése is elegendő az elmozdulás megakadályozására. Min-

den más esetben mindkét csapágygyűrűt mindkét oldalán meg kell támasztani (7.2. ábra).  

 

 
 

  a. tengelyanyával   b. rugós rögzítőgyűrűvel 

  

7.2. ábra: Gördülőcsapágy axiális rögzítése 

 

Gördülőcsapágyak szerelése előtt a csapágyazás minden részét gondosan letisztítjuk, a mére-

teket, tűréseket ellenőrizzük. 

 

A gördülőcsapágy beszerelésekor a csapágygyűrűkre, a kosárra és a gördülőtestekre nem sza-

bad közvetlenül ütéseket mérni. 

A csapágy szerelésekor először a szorosabb illesztésű gyűrűt kell beépíteni. Kis csapágyak, 

ill. kis fedéssel illeszkedő csapágyak esetén elegendő az illeszkedő gyűrűt tüskével (bronzból, 

vagy más lágy anyagból készült eszközzel) körbeütögetéssel szerelni, ügyelve arra, hogy a 

gyűrű félre ne ékelődjék. Célszerű az átlós ütögetés, hasonlóan a csavarok meghúzásához. 

Célszerű szerelőszerszámot a 7.3. ábrán láthatunk. 
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7.3. ábra: Csapágyszerelő szerszámok 

 

Nagyobb csapágyakat nem lehet hidegen a tengelyre, vagy a házba sajtolni. Ilyenkor a csap-

ágyat, vagy a csapágygyűrűt, ill. az ellendarabot fel kell melegíteni. A melegítés hőfoka nem 

lehet több 120 
o
C-nál, nehogy a csapágy alkatrészeinek anyagában szövetszerkezeti változás 

következzen be. 

 

 

 
 

7.4.ábra: Csapágymelegítésre szolgáló berendezés  

 

Ha a melegítés nem járható szerelési mód- pl. a csapágy porvédőlemezes és tömítőtárcsás, 

amiért zsírtöltést tartalmaznak és nem melegíthetők- olajnyomásos eljárás alkalmazható. Az 

olajat a tengelybe fúrt furatokon és olajelosztó hornyokon keresztül vezetik az illesztendő 

felületek közé. 
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7.5.ábra: Csapágyszerelés olajnyomással  

 

Ha a csapágyat beépítettük, kenőanyaggal kell ellátni, próbaüzemet kell végezni. A próba-

üzem során csapágyzörejeket és a hőmérsékletet kell figyelembe venni. 

A túlzott melegedés oka lehet a kis csapágyhézag, a csapágyházban lévő túl sok kenőanyag, 

nemkívánatos érintkezésekből eredő súrlódás. A csapágy hőmérséklete indulás után magasabb 

az üzemi hőmérsékletnél, majd csökken és beáll a normális 40…60 
o
C közé. Ha ez nem törté-

nik meg, a csapágyat ki kell szerelni, a hibát megkeresni és kiküszöbölni szükséges. 

 

A csapágyak kiszerelése akkor szükséges, ha 

– a csapágy tönkre megy, 

– a csapágy beépítése hibás volt, melyeket ki kell küszöbölni, 

– javítás, karbantartás esetén. 

 

A csapágybeépítés javítása esetén, ha a csapágyat újra fel kívánjuk használni, a kiszerelést 

nagy gondossággal kell végezni, nehogy megsérüljön. Egy ilyen csapágyleszerelő berendezést 

mutat be a 7.6. ábra, ahol a leszerelést az illesztett gyűrű megfogásával végzik. 

 

               

 
 

7.6. ábra: Csapágylehúzás tengelyről 
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Ha tönkrement csapágyak kiszereléséről van szó, akkor az előbbi gondosság mellőzhető, 

ilyenkor csak arra kell ügyelni, hogy a csapággyal érintkező felületeket ne sértsék meg. A 

csapágyak lehúzásának további szerszámait a 7.7. ábra mutatja be. 

 

                                     

 
 

7.7. ábra: Különféle csapágylehúzó szerszámok 

7.2. Fogaskerékpárok szerelése 

A fogaskerék-áttételek szerelési sorrendje a következő: 

– a fogaskerekek és a tengelyek hengeres felületeinek illesztése és szerelése, melyet 

ellenőrizni kell méréssel; 

– a fogaskerekek és a tengelyek homlok és vállfelületeinek illesztése, szerelése; 

– a menesztőelemek (ék- vagy reteszkötések) illesztése, szerelése; 

– a kapcsolódó alkatrészek rögzítése (biztosítógyűrűk, távtartóhüvelyek, hornyos-

anyák stb.) szerelése. 

 

A kisebb egységeket előszerelni szokták. Az előszerelt tengelyeket dinamikusan kiegyensú-

lyozzák, mert beszerelés után erre már lehetőség nincs. A bordástengelyre szerelt fogaskere-

keket a kiegyensúlyozás után össze kell jelölni, nehogy a végleges beszereléskor az előszerelt 

helyzettől való eltérés újabb kiegyensúlyozatlanságot okozzon. 

A terhelést átvivő kerekeket menesztőelemmel szerelik, ami a terhelés nagyságának függvé-

nyében lehet ék-, reteszkötés, kettősreteszkötés, bordás tengelykötés, a tengely és az agy fura-

ta közötti szoros illesztés. 

 

A fogaskerekek szabályos működésének feltételei: 

– a két fogaskerék osztóköre érintse egymást, ami azt jelenti, hogy szabályosak az 

osztókörök és a tengelytáv is megfelelő; 

– a fogak fokozatosan és akadálytalanul kapcsolódjanak egymáshoz, ami akkor kö-

vetkezik be, ha megfelelő a fogosztás, a fogvastagság és a fogprofil. 
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A fogaskerék megfelelő működéséhez a fogak között hézagnak kell lenni. A fogak közötti 

hézag nagyságát szabványok rögzítik, de annak nagyságánál figyelembe kell venni a melege-

désből adódó méretnagyobbodást; de befolyásolja a foghézag nagyságát a fogfelület simasága 

is (durván megmunkált fogak hézagai nagyobbak). 

 

A fogaskerekek szerelésekor gyakrabban előforduló hibák és kiküszöbölésük módja: 

– a foghézag a kerekek teljes kerületén kisebb a megengedettnél. Ennek két fő oka 

lehet, vagy a fogvastagság nagy, ami a kerekek cseréjével oldható meg, vagy a 

tengelytáv kicsi, melyet a fogaskerékház perselycseréjével tudják megváltoztatni; 

– a foghézag nagyobb a fogkoszorú teljes kerületén, akkor a fogvastagság kicsi, ill. a 

tengelytávolság nagy. A megoldás az előzővel analóg módon történik. 

 

A fogak kapcsolódásának ellenőrzése a beszerelt állapotban történhet: 

– kézzel, ahol az akadálymentes legördülése a kerekeknek érzékelhető; 

– ha a kerekek hozzáférhetők hézagmérővel, melyeket azok körbeforgatása közben 

többször el kell végezni; 

– ha a hozzáférés körülményes, vagy lehetetlen, akkor a hajtó és hajtott kerekek fo-

gai közé ólomhuzalt helyeznek oly módon, hogy a huzal hossza a teljes fogszéles-

séggel megegyezzen, majd a fogaskerekeket kézzel elforgatják, és az ellapult 

ólomhuzal vastagságát megmérve, kapják a foghézag nagyságát; 

– a fogak kapcsolódásának helyességét festéssel is ellenőrizhetik. Ennek során az 

egyik (általában a kisebb kerék) fogait vékonyan bekenik festékkel, majd kézzel 

körbeforgatják, miközben a másik kereket fékezik. A kapcsolódás akkor megfele-

lő, ha a fogak teljes működő felületén minkét irányban egyenlő szélességű festék-

nyomokat úgynevezett hordképet látnak. Helyes kapcsolódás esetén a hordkép 

nagysága a fogak magasságának legalább 60%-a. 

7.3. Forgórészek kiegyensúlyozása (7.8. ábra) 

 

 

 
 

 

7.8.ábra: Forgórész statikus kiegyensúlyozása 

 

A forgórészek kiegyensúlyozása egy technológiai művelet forgórészek gyártása és karbantar-

tása során, melynek célja az, hogy az üzem közben ébredő nem kívánatos centrifugális erők 
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nagyságát a kívánt érték alá szorítsák, és így ne okozzon kellemetlen, sőt esetenként veszélyes 

dinamikus terhelést a tengelyre és környezetére. A nem kívánatos centrifugális erők gyártási, 

szerelési pontatlanságának, az alkalmazott anyagok inhomogenitásának, illetve annak követ-

kezménye, ha a forgórész a konstrukcióból következően nem forgástest. A forgórészek felépí-

tése, mérete, rendeltetése, tömege és üzemi fordulatszáma eltérő kiegyensúlyozási technikát 

igényel. 

 

Statikus kiegyensúlyozás 

 

Merev testnek tekinthető tárcsaszerű, kis üzemi fordulatszámú forgórészek kiegyensúlyozat-

lanságát elsősorban az okozza, hogy a tömegközéppont nem esik a forgástengelybe. Ez 

 

  F = M sω
2
 = M υsω 

 

centrifugális erőt okoz, ahol 

 

M  a forgórész tömege, 

s  a tömegközéppont és a forgástengely távolsága, 

ω az üzemi szögsebesség 

υs = sω  pedig a tömegközéppont kerületi sebessége. 

 

A képletből érzékelhető, hogy a szögsebesség négyzetével nő a kiegyensúlyozatlanságból 

származó centrifugális erő, ezért gyorsan forgó gépek forgórészeit lényegesen pontosabban 

kell kiegyensúlyozni. Ezt a centrifugális erőt egy sokkal nagyobb sugáron elhelyezett kis pót-

tömeg centrifugális erejével ellensúlyozni lehet: 

 

  F = m sω
2
 = mrω

2
 

vagy: 

  m = M
r

s
  ahol 

 

m a pótsúly tömege, 

r a pótsúly távolsága a forgástengelytől. 

 

Ezt a kiegyensúlyozatlanságot azért nevezik statikusnak, mert statikai módszerekkel meg le-

het határozni nagyságát és helyét. Magát a műveletet legtöbbször úgy végzik, hogy a forgó-

rész tengelyét két, pontosan vízszintbe állított lécre (prizmára) helyezik. Ilyenkor a forgórész 

a kiegyensúlyozatlanság hatására elfordul és olyan stabil helyzetet igyekszik felvenni, hogy a 

tömegközéppontja a lehető legalacsonyabbra kerüljön. A művelet során meghatározott sugár-

ra próbasúlyokat helyeznek addig, amíg az ismételt próbák során a magára hagyott forgórész 

már nem igyekszik elfordulni. Ha ezt a helyzetet megtalálták, a próbasúlyt véglegesen helyet-

tesítik, vagy az ellenkező oldalról ugyanannyi tömegű anyagot távolítanak el. Ennek a mód-

szernek a pontosságát befolyásolja a prizmák és a tengely között fellépő gördülő súrlódás. A 

súrlódási kúpszögön belüli kis íven a prizmára helyezett tengely bárhol stabilan megállhat, ez 

okozza a módszer hibáit. 

 

 

 

 

 



7. GÉPELEMEK SZERELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE                                                           151 

© Jakab Sándor, Kodácsy János, Kecskeméti Főiskola  www.tankonyvtar.hu 

Dinamikus kiegyensúlyozás (7.9. ábra) 

 
7.9.ábra: Dinamikus kiegyensúlyozatlanság és javítása 

s - tömegközéppont 

Mp – pörgettyűhatás nyomatéka 

Il - tehetetlenségi főtengely 

A,B – csapágyreakciók kiegyensúlyozás nélkül 

m - ellensúly 

 

A tengelyirányban hosszú, esetleg egy tengelyből és több ráhúzott tárcsából álló, vagy dob-

szerűen kiképzett forgórészek csak statikus kiegyensúlyozása nem elegendő. Ha ugyanis a 

forgórész tehetetlenségi főtengelye és a forgástengelye nem esik egybe, a centrifugális erők 

következtében a tengelyére merőleges nyomaték ébred a forgórészen, ami ugyanúgy periodi-

kus terhelést okoz a csapágyakon és a környezetükön. Azt az egyensúlyhibát, melynél a tö-

megközéppont a forgástengelybe esik, de a főtengely és a forgástengely nem egyirányú, di-

namikus kiegyensúlyozatlanságnak nevezik. Ennek a hibának a megszüntetése a dinamikus 

kiegyensúlyozás. A dinamikusan kiegyensúlyozatlan forgórész tengelye vízszintes prizmákra 

állítva közömbös egyensúlyi helyzetben van, egyik irányban sem törekszik elfordulni, mivel 

tömegközéppontja a forgástengelybe esik, ezért a kiegyensúlyozáshoz dinamikus kiegyensú-

lyozó gépeket használnak. Már a tervezés folyamán meg kell tervezni a pótsúlyokat, felerősí-

tésük helyét, illetve azt a helyet ahonnan a forgórészből felesleges tömeget lehet eltávolítani. 

Fontos, hogy a kiegyensúlyozás síkja tengelyirányban lehetőleg a csapágy közelében legyen. 

A dinamikus kiegyensúlyozatlanságot egyaránt értékelni tudják. A gépek kétféle elven mű-

ködnek. Kisebb forgórészekhez (pl. gépkocsi kerekekhez) mereven ágyazott gépeket használ-

nak. Ezeknél a csapágyreakciókat és helyüket a forgórészhez képest elektronikus erőmérőkkel 

közvetlenül mérni lehet. Az ilyen gépekhez tartozó célszámítógépen általában be lehet állítani 

a forgórésznek a méréshez szükséges méreteit (a csapágyak távolságát, az egyensúlyozó síkok 

helyét és az ellensúlyok sugarát) és a számítógép a mért reakcióerőkből közvetlenül kiszámít-

ja az alkalmazandó ellensúlyok szöghelyzetét és tömegét. 

7.4. Rezgésmérés a gördülőcsapágyakban 

A gördülőcsapágy valamennyi eleme (külső- és belsőgyűrű, gördülőtestek, kosár) az ideális 

geometriai alaktól kisebb-nagyobb mértékben eltér, így a relatív mozgásviszonyok módosulá-

sa, továbbá a tömegeloszlásban mutatkozó eltérések út- és erőgerjesztésű testhangokat (rezgé-

seket) gerjesztenek, amelyek gyakorlatilag hosszabb időtartamon belül is állandósult állapot-

nak tekinthető. A kopás előrehaladásával a futópályák is módosulnak, jellegük azonban válto-

zatlan marad, azaz az „állandósult” állapot bizonyos mértékig megváltozik. A kialakuló rez-

gések Fourier-transzformáció-val elemezhetőek. 

 

A gördülőcsapágyakban a rezgések két alapvető típusa alakul ki: 

– állandósult rezgés, 

– tranziens rezgés. 
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Az állandósult rezgés, amelyet az említett út-és pályahibákon túl a konstrukciós eredetű po-

ligonhatás is gerjeszt (amennyiben a csapágyjáték jelentkezik), tartalmazza az összes gerjesz-

tő- és sajátfrekvenciát, továbbá ezek harmonikusait. Ezen túlmenően azonban a külső terhe-

lésből származó hatásokat is tükrözik, s összességében e hatások eredője jelenik meg a spekt-

rumban. A külső hatásokra a 10 Hz…10 kHz frekvenciatartomány jellemző. 

A csapágy állapotát meghatározza, hogy a terhelés következtében helyi alakhibák alakulnak 

ki, jórészt az elhasználódás során. Ugyanakkor a kopás és az egyre növekvő geometriai hibák 

az egyes elemek között relatív mozgásváltozásokat eredményeznek, ütközések jönnek létre, s 

ez összességében fokozott rezgésként jelentkezik. Ez azonban az előzőektől eltérően tranzi-

ens, miután pillanatnyi gerjesztések keltik. Éppen ezért ugyancsak felhasználható a csapágy 

állapotának elbírálásához, beleértve az üzemi állapotot (kenést!) is. 

A jelenség azért tranziens, mert a gerjesztés ugyan legtöbbször periodikus, de az ütközés igen 

rövid időtartama és a jelentős terjedési sebesség miatt (c > 5000 m s
-1

) nagyon gyorsan le-

cseng, azaz az egyes gerjesztések nem folyamatosan, hanem impulzusszerűen követik egy-

mást. 

Ezek az ütések vagy ütközések igen nagy frekvenciájú, az ultrahang tartományba eső rugal-

mas hullámokat keltenek, s a teljes rendszerben jelentkeznek. 

 

Az ütközések forrása és jellemzőik: 

 

– A csapágy futópályáira jellemző felületi érdesség véletlenszerű gerjesztést jelent, 

ugyanakkor energiaszintjük (intenzitásuk) alacsony és a normális elosztásnak felel 

meg. Az előfordulási frekvenciák középértéke kHz-es nagyságrendű. 

– A csapágy teherviselő felületei a terhelés hatására károsodnak (kipattogzás és be-

rágódás). Előbbi következtében a nagy keménységű részecskéké a fogás miatt a 

csapágyban vándorolnak, ezek viszonylag rövid idő alatt behengerlődnek a futópá-

lya felületébe, és a folyamatos legördülést tekintve akadályt (zavarást) jelentenek, 

benyomódások, ill. kiemelkedések jönnek létre. A jelenséget szemlélteti a 7.11. 

ábra, amely mindkét esetre (idealizált és valódi) vázolja a relatív mozgást. A felü-

leti hibák a csapágy valamennyi teherviselő felületén megjelennek, ezért az eredő 

ütésimpulzus véletlenszerűen jelentkezik. 

– A kezdeti stádiumban a felületi hibák előfordulása nem véletlenszerű, hanem rend-

szeres. Az ismétlődési frekvencia az állandósult rezgéseknek megfelelően számít-

ható. A hibák számának (előfordulási gyakoriságának) és nagyságának növekedé-

sével ez egyre inkább szórttá válik, és a csapágykárosodás súlyos fázisában telje-

sen véletlenszerűen jelentkezik mindkét jellemző esetében. 

 

Az ütközés hatására tehát rugalmas hullámok alakulnak ki, és ezek a folyamat lefolyására, 

azaz az ütközés – érintkezés - erő függvényre jellemzőek. A gyorsulásérzékelő az ütközési 

sebesség négyzetével arányos amplitúdóval jellemezhető hullámfrontra reagál. 

 

Az ütközési sebességre jellemző: 

– azonos viszonyok esetén (méret és relatív sebesség) a kiemelkedés hatása mindig 

jelentősebb; 

– az ütközési sebesség a benyomódás mélységének, a kiemelkedés magasságának és 

a gördülőtest átmérőjének függvénye (típus, átmérő, terhelés); 

– azonos terhelés esetén a benyomódás mélysége golyóknál nagyobb, mint görgők-

nél, ezért a terhelés hatása golyóscsapágyaknál jelentősebb; 
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– az ütközési sebesség (a fordulatszám) négyzetével arányos a tranziens jel amplitú-

dója; 

– a felületek közötti kenőanyagréteg csökkenti a felületi érdességből származó ütkö-

zési sebességet, és ez a kenőanyag rétegvastagságának is függvénye (a tranziens 

amplitúdó a két szélsőérték között – szárazon futás és megfelelő kenés - akár há-

romszorosára is változhat); 

– kenés hatásának figyelembe nem vétele a csapágy állapot megítélésében hibát 

okozhat. 

 

Alapvető eltérés a tranziens és az állandósult rezgés vonatkozásában a 7.10. ábra alapján jel-

lemezhető. 

 

 
 

 

7.10. ábra: Tranziens és állandósult rezgés 

 

A futópályák és a gördülőtestek kopása, a kipattogzások azt eredményezik, hogy az egyes 

elemek érintkezése szabálytalan, és ütközés alakul ki. Ennek hatására a kopás mértékének, a 

kenési állapotnak és a relatív sebességnek a függvényében tranziens rezgéshullámok lépnek 

fel. Egy ilyen kialakult helyzetet mutat a 7.11. ábra idealizált és valóságos esetre. 

Egy ütközés hatására kialakuló rezgés időfüggvényét mutatja a 7.10. ábra. Az ütközés pillana-

tában (az ábra, a része) lökéshullám indul el mindkét elemben (az ábra csak a megütött elemre 

szemlélteti ezt), és miután a gerjesztés rendkívül rövid ideig tart (a rezgések az ultrahang tar-

tományban vannak) – néhány μs – és újabb gerjesztés nincs, ezért gyorsan lecseng. Az előző-

ek szerint a max. amplitúdó döntően az ütközési sebesség függvénye. Ezzel az ütközés hatásá-

ra kialakuló mechanikai feszültség (nyomás) az amplitúdó, azaz az ütközési sebesség függvé-

nye. 
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7.11. ábra: Valódi és idealizált sérülés a gördülőtest és a futópálya között 

 

Az ábra, b része időben közel állandósult rezgést mutat, amely ugyan szintén ütközés hatására 

jön létre, de a gerjesztés eltérő jellege miatt ez utóbbi esetben a nyomóhullámoktól eltérően 

hajlító hullámok lépnek fel, és ezek lecsengése lényegesen hosszabb ideig tart (egyszeres im-

pulzus esetén!). 

 

A lökéshullámok terjedésének mérési elve 

 

A lökéshullámok jellemzőinek közvetlen méréséhez olyan átalakítót kellene használni, 

amelynek határfrekvenciája fr > MHz. Egy ilyen jellemzőjű átalakító ipari alkalmazása nem 

kedvező. Elkerülésére olyan gyorsulásmérőt használnak, amelynek határfrekvenciája kisebb a 

lökéshullám frontjának megfelelő értékénél fr < fh. 

Ezek az átalakítók működési elvüket tekintve hasonlatosak a rezgésméréshez használatos 

gyorsulásérzékelőkhöz. A gyorsulás szeizmikus tömegre hat, erőhatást fejt ki az érzékelő 

elemre, és a villamos feszültség arányos a lökés amplitúdójával, azaz a lökéshullám energiá-

jával. A két érzékelő típus között azonban lényeges különbség van működési frekvenciájukat 

tekintve. A rezgés mérő műszerek többségéhez alkalmazott gyorsulásérzékelők rezonancia 

frekvenciája 30-40 kHz közé esik (7.12. ábra). Így az érzékelő lineáris frekvencia tartománya 

alatta van saját rezonancia frekvenciájának. 
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7.12. ábra: Gyorsulásérzékelők rezonanciafrekvencia tartománya és a lökésimpulzus érzékelő 

működési frekvenciája 

 

A lökésimpulzus érzékelőket viszont úgy hangolják, hogy azok csak és kizárólagosan a rezo-

nancia-frekvenciájukon működjenek (7.12. ábra), ahol az eredő jel a legerősebb, így az érzé-

kelő érzékenysége és jel6zaj viszonya a legkedvezőbb. A jelképzés szempontjából tehát a 

középfrekvenciás vizsgálatokhoz lehet sorolni. A lökésimpulzus mérési elvét a 7.13. ábra 

szemlélteti. 

 

 
 

7.13. ábra: Lökésimpulzus mérő elvi vázlata 

 

Az ábrán a gép mérendő elemére (a) szerelt érzékelő által vett jelek az átalakító egységben (b 

és c) – a lökésimpulzus okozta tranziensek -, a rezonanciafrekvencián a rezgési jelekre 

szuperponálva impulzus jellé (d) alakulnak. A lökésimpulzus átalakító saját rezonanciafrek-

venciáján válaszol a vett hullámfront amplitudójára, amely felerősíti a kis energiaszinttel ren-

delkező jelet és képezi a megjelenítő lökésimpulzus erősségét. 

 

A ún. SPM (ütési impulzust mérő) módszer során abszolút és relatív mérések kombinációja 

kerül alkalmazásra a csapágynak a teljes hasznos élettartama során való végigkövetéshez. 

Erre szükség van annak érdekében, hogy elkerüljük a megfelelő, ill. a súlyosan károsodott 
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csapágyak összekeverését. Az SPM módszer szerves részét képező SPM műszer a gyorsulás-

mérőről származó tranziens jel alábbi három paraméterét méri: 

 

1. A magas érték (HR) azokat az alacsony szintű tranziens rezgéseket képviseli, melyek a 

legmagasabb előfordulási frekvenciával rendelkeznek. Definíció szerint a nagy sebes-

ség az az amplitúdószint, ahol a tranziens rezgések előfordulási frekvenciája eléri az 1 

kHz. A jelszint mérése logaritmikus egységben (dB9 történik (dBHR = 20 x log/mV 

amplitúdószint). 

 

2. Az alacsony érték (LR) azokat a magasszintű tranziens rezgéseket képviseli, melyek 

előfordulási ferkvenciája a legalacsonyabb. A definíció szerint a magas érték az, az 

amplitúdószint, amelynél a tranziens rezgések elérik a 45 Hz előfordulási frekvenciát. 

A magas értékhez hasonlósn az alacsony érték mérése is dB-ben történik (dBLR). A45 

Hz referenciafrekvenciának valóválasztása megakadályozza, hogy véletlenszerű ütési 

impulzusok befolyásolják a mérést. Az ilyen véletlenszerű impulzusok, melyek a gép 

bármely részén létrejönnek, könnyen a csapágy állapotának téves értékelését eredmé-

nyezhetik. 

 

3. A delta érték (∆ dB) az alacsony érték és a magas érték közötti arányt képviseli. Mivel 

mindkét érték mérése logaritmikus egységben történik, az arány egyszerűen a közöt-

tük lévő különbséggel egyezik meg ((∆ dB = dbLR - dBHR). 

 

Az LR/HR értékek alkalmasak a pillanatnyi kenési állapot jellemzésére. Sérülésmentes jól 

megkent csapágyban a rezgéseket a felület mikrogeometriai egyenetlenségei keltik. Ezek több 

kis rezgést generálnak. Az LR érték képviseli az érdességi csúcsokat a lökésimpulzus mintá-

ban, amely nem sokkal nagyobb, mint a HR érték, tehát a különbség kicsi. A 7.14. ábrán egy 

jól kent csapágy lökésimpulzus értékei láthatóak, amelynél az átlagos rezgésszint alacsony. 

Ha a felületek között megfelelő vastagságú, elválasztható kenőfilm van, nincs fémes érintke-

zés a gördülőtestek és a futópályák között. 

 

 
 

7.14. ábra: Jó csapágyállapot 

LR/HR értékek alkalmasak a mechanikai sérülések jellemzésére. A tönkremenetel stádiumá-

ban nagy LR és HR értékek jelentkeznek, különbségük is jelentős. 

A tönkrement csapágytól (b) érkező lökésimpulzusok nem normál eloszlásúak. A 7.15. ábrán 

látható, hogy a görbe torzít a nagyobb értékek felé. A HR érték növekszik, de az LR érték 
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még jobban. Az eredmény egy nagy delta érték. A nagy delta érték (általában (∆ > 8 dB) na-

gyon jó jellemzője a tönkremenetel stádiumának. 

 

 
 

7.15. ábra: Sérült csapágyállapot 

 

 

Itt szükséges adatokat két lépcsőben határozzák meg. Az első, kézenfekvő lépés az ismert 

jellemzők bevitele, majd a szoftver az arra alkalmas szakértői rendszerével megadja a hiányos 

értékeket. Ez a rendszer a Lubmaster (kenési állapot szoftver, amely a csapágy állapotára vo-

natkozó standard (általános) ipari számításokat elegyíti az SPM módszerrel (LR/HR leolva-

sás). Lehetővé teszi az adott működési körülmények között az elméleti és valós csapágyálla-

pot összehasonlítását a mért lökésimpulzus értékek segítségével. 

 

A Lubmaster három alapja: 

 

– csapágyállapot kiértékelő algoritmusok (évtizedes laboratóriumi és gyakorlati ta-

pasztalatok alapján); 

 

– ajánlott élettartam számítások; 

 

– a kenőanyag- és csapágy gyártók élettartam számítási összefüggései (a kenőanyag, 

terhelés és a hőmérséklet figyelembevétele) 
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7.16. ábra: A LUBMASTER program kiértékelő grafikonja 

Színjelzés: A – zöld; B,C – sárga, D - piros 

 

Állapotzónák és kódok 

 

A különböző állapotzónák a Lubmaster programban lévő kiértékelő grafikonon láthatóak 

(7.16. ábra). A zónák valamelyikében egy fehér négyzet jelöli a csapágy szimbólumát. A kiér-

tékelő grafikon alakja és pozíciója viszonylagos, a grafikon alatti HR skála a csapágy típusá-

nak, méretének és a fordulatszámának függvényében változik. Helyes lökésimpulzus leolva-

sásakor az LR érték mindig nagyobb a HR értéknél. Az LR és HR értékek különbsége a bal 

oldali függőleges skálán látható (delta érték). (Lásd 7.14. és 7.15. ábrát) 

 

A kiértékelő grafikon színes mezői és a hozzájuk tartozó KÓD számok jelentése: 

 

– A KÓD: jó csapágyállapot (zöld – A) 

– B KÓD: elégtelen kenés (sárga - B), kis különbség az LR és HR értékek között 

– C KÓD: kezdődő csapágykárosodás! 

– D KÓD:  csapágykárosodás! 
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8. SZERELÉS  ERGONÓMIÁJA 
 

Az ergonómia elvek, modellek és módszerek alkalmazása az ember – gép – környezet (EGK) 

rendszerek kialakításában és fejlesztésében, azzal a céllal valósul meg, hogy növelje a rend-

szer működésének hatékonyságát és/vagy csökkentse a dolgozó ember igénybevételét. 

 

Az ergonómia ismeretrendszerét a következő szakterületek szerint csoportosíthatjuk: 

– antropometria (embermérettan), 

– biztonságtechnika, 

– ipari formatervezés, 

– munkaélettan, 

– munkalélektan, 

– munkaszervezés és 

– munkaszociológia. 

 

Az ergonómia az ember – gép – környezet rendszerek optimalizálásának tudománya. 

 

A munkarendszer a szerelési feladat végrehajtását szolgálja, magában foglalja az embert és a 

munkaeszközt (gépet), valamint kapcsolatuk a munkafolyamatban, adott munkahelyen és 

munkakörnyezetben. A munkarendszer alapfogalmai, ill. alapelemei a következők: 

– a munkafeladat, 

– a munkafolyamat, 

– a bemenet, (input, ráfordítás) 

– a kimenet (output), 

– az emberi munka, 

–  a munkaeszköz (gép) és 

– A (külső és belső) környezet. 

 

A munkafeladat a munkarendszer célja, megtervezett eredménye (pl. csavarozás) A munka-

folyamat a munkafeladat megvalósítása az ember – gép – környezet rendszerben, az ott vég-

bemenő anyag-, energia- és információ átalakítási folyamatok kölcsönhatásainak térbeli és 

időbeli sorrendje. A munkafolyamat tehát magába foglalja, hogy 

– hol (munkahelyen), 

– mikor (milyen időrendi sorrendben) és 

– mivel (melyik géppel és emberrel) 

kell a ráfordításokat a munkafeladatnak megfelelően átalakítani, felhasználni. 

 

A munkarendszer bemenete (inputja) általában munkatárgyakból áll (pl. alapanyag, 

félkésztermék, információhordozók), de emberekből, információból és energiából is, amelyek 

a munkafeladat céljának megfelelően állapotukban vagy helyzetükben átalakulnak fel és/vagy 

elhasználódnak. Ide kell sorolni az időnként szükségessé váló eszköz- és emberpótlást is. 

 

A munkarendszer kimenete (outputja) mindig valamilyen hasznos termék (félkésztermék, 

melléktermék stb.) ill. a termék előállításához szükséges dokumentáció (pl. tervdokumentá-

ció, adathordozó, számla vagy más bizonylat), továbbá különféle hulladék- és szennyezőa-

nyagok.  

Ez utóbbiak közé kell sorolni az elöregedett, kiselejtezett munkaeszközöket és a távozó embe-

reket is (pl. baleset, betegség, nyugdíjazás, következtében). 
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Munkaeszköznek nevezzük a munkarendszerben használt szerszámokat, gépeket, készüléke-

ket és berendezéseket, felszereléseket és egyéb elemeket (vagyis, amivel hatunk a munkatár-

gyakra). Tágabb értelemben munkaeszköznek (üzemeszköznek) tekinthetünk minden olyan 

eszközt, ami valamely munkatevékenységgel kapcsolatba hozható, (pl. munkahelyiség, be-

rendezési tárgyak, székek, asztalok, szekrények, munkapadok, könyvek, dokumentumok). 

 

A munkahely a munkarendszerben egy vagy több személy részére a munkafeladat elvégzésé-

re szolgáló térség. A munkakörnyezet azoknak a fizikai, kémiai, biológiai, továbbá esztétikai 

és szociális tényezőknek az összessége, amelyek a munkahelyen az emberre hatnak. 

A fizikai munkakörnyezet legfontosabb jellemzői: 

– mikroklíma: a levegő állapota (hőmérséklet, páratartalom, légsebesség, szennye-

zettség); 

– természetes és mesterséges világítás; 

– környezeti zajok és rezgések; 

– sugárzások. 

 

A szubjektív ítéletek alapján a fizikai munkakörnyezetet csoportosíthatjuk: 

– Komfortos a környezet, ha az emberi szervezet működéséhez és alakjához igazo-

dóan olyan a munkatér, hogy a munkát végző ember fizikai vagy fiziológiai terhe-

lése kizárt. 

– Megfelelő a környezet, ha a munkatérben ható tényezők nem zavaró hatásúak, a 

szervezet káros reakciója nem következik be. 

– Elviselhetőnek ítélhető a környezet, ha mikroklímája (effektív hőmérséklete, pára-

tartalma, a levegő szennyezettsége, a technológiai folyamatok során keletkező zaj, 

a munkatér világítása kellemetlen, az energetikai igénybevétel intenzív ugyan, de 

rövid hatásidejű, vagy megfelelő pihenési rend szakítja meg az intenzív hatást és 

segíti a regenerálódást. 

– Nehezen elviselhető a környezet, ha olyan impulzusok, olyan intenzitású hatások 

érik a dolgozókat, amelyek bizonyos idő alatt egészségromláshoz vagy egyéb 

szervi elváltozásokhoz vezethetnek. 

– Elviselhetetlen a munkakörnyezet, ha egyetlen környezeti impulzus is olyan hatást 

fejt ki a dolgozó emberre, hogy az egészségromlások bármelyike rövid idő alatt 

bekövetkezik. 

 

A munkahely mikroklímája 

 

A munkahelyek mikroklímáját az alábbi tényezők együttesen határozzák meg: 

– a levegő hőmérséklete; 

– a levegő relatív páratartama; 

– a levegő, áramlási sebessége; 

– a környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete. 

 

A munkahelyek megvilágítása 

 

A mesterséges világítással szemben támasztott legfontosabb követelmények az alábbiak: 

– megvilágítási szint, 

– térbeli és időbeli egyenletesség, 

– káprázatmentesség, 

– megfelelő fényirány és árnyékosság, 
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– megfelelő színhatás, 

– üzembiztonság, 

– gazdaságosság, 

– kedvező esztétikai megjelenés, 

– egészségügyi ártalmatlanság. 

 

A munkahelyek megvilágításának irányadó értékei: 

 

– külső munkahely    20–50 lx, 

– előadóterem, egyszerű gépi munka 200–500 lx, 

– szerelés     500-1000 lx, 

– mikroelektronikai szerelés  2000 lx. 

 

A világítás rendszerét tekintve lehet: 

 

– általános világítás, ha a megvilágított helyiség egészében azonos a megvilágítási 

igény, 

– irányított általános világítás, ha a látási igényeknek megfelelő differenciáltságot 

célszerű biztosítani. 

– Helyi világítás, ha különlegesen nagy látási igény esetén a kívánalom csak a mun-

kahely helyi világítással oldható meg. 

 

Zajnak nevezzük azokat a hangjelenségeket, amelyek nemkívánatosak, zavarók, kellemetle-

nek vagy káros hatásúak az emberi szervezetre. 

 

Halláskárosodás kialakulására lehet számítani, ha a dolgozót érő zajszint huzamosabb ideig, 

naponta meghaladja a 75–85 dB értéket. 

 

A munkahelyeken meglévő zajcsökkentés módjai: 

 

– zajcsökkentés a zajforrásnál (gépek zajának csökkentése); 

– a zaj terjedésének csökkentése (a gépek akusztikai burkolása, munkatermek akusz-

tikai tulajdonságának módosítása, dolgozókat védő, árnyékoló falak, a dolgozókat 

védő kezelőfülkék); 

– egyéni zajvédő eszközök használata; 

– szervezési intézkedések (munkát megszakító rövid szünetek segítenek a hallószer-

vek regenerálódásában). 
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