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Előszó 

A magyar gazdaságnak az utóbbi években legdinamikusabban fejlődő ipari ágazata a 

járműipar. A világ legjelentősebb autógyárainak Magyarországra települése nagyszámú új 

munkahelyeket teremt, nagyszámú jól képzett szakembereket igényel. Az autógyárak által 

foglalkoztatott munkavállalóknál is sokkal többen jutnak munkahelyhez a beszállító kis- és 

középvállalatoknál. 

Ez az elektronikus formában megjelenő jegyzet (tananyag) a járműgyártásban alkalmazott 

forgácsolás nélküli (alakadó, egyesítő) alkatrészgyártó technológiákat ismerteti. A tárgyalt 

technológiák természetesen a gépgyártásban bárhol alkalmazott alkatrészgyártó eljárások. 

Valamennyi esetben kitérünk a technológiáknak az autógyártásban figyelembe veendő 

specialitásaira. Ilyenek: a korszerű járműépítési anyagok, a technológiák tulajdonságváltozta-

tási lehetőségei, a járműbiztonsági kérdések, anyag- és energiatakarékosság, komfort és 

esztétikai kérdések. Az e tananyagban tárgyalt technológiákat a legtöbb esetben további 

megmunkálások követik. Ezért ezek a technológiák részben előgyártó technológiák. Előfordul 

persze, hogy kész alkatrész készül, illetve az előgyártott alkatrésznek csak egyes felületeit kell 

továbbmunkálni. A járműgyártás és a fenntartás – az eredeti gyártás és pótalkatrészgyártás – 

technológiái nem különböznek egymástól. 

A járműgyártási technológiák elsajátításához szükséges ismeretek a tanterv korábbi tárgyaiból 

szerezhetők be. Ilyenek az anyagismeret, mechanika, fizika, járműgéptan című tantárgyak. 

A jegyzet használata hasznos lehet a járműgépész alapszakon vagy gépészmérnöki alapszak 

járműgépész szakirányán tanuló hallgatóknak. 

A járműépítés területén tapasztalható rendkívül gyors fejlődés miatt célszerű a tananyag 

kulcsszavai alapján az interneten is történő ismeretszerzés. 

A tananyag a TÁMOP-4.1.2./A/2-10/1-2010-0018 program támogatásával készült. 

A szerzők köszönetet mondanak dr. Kardos Károly professzornak körültekintő lektori 

munkájáért, Kecskés Bertalan tanszéki mérnöknek a rajzok, ábrák számítógépes elkészítésé-

ért. 

Kecskemét, 2011. 

Szerzők 
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1 Öntési eljárások és alkalmazásuk a gépjárműgyártásban 

Az öntési eljárásokat széles körben alkalmazzák a gépjárműgyártásban. Elterjedésüket számos 

kedvező tulajdonságuk biztosítja. 

Az öntési eljárások alkalmazásának jellemzői: 

- gyors 

- termelékeny 

- tömeggyártásra alkalmas 

- olcsó 

- bonyolult alkatrészek gyárthatók 

Ha az 1.1 ábra alapján közelebbről megvizsgálunk egy gépjárműmotort, láthatjuk az 

öntvények széles körű alkalmazását. 

 
1.1. ábra. Öntvények alkalmazása 

Az 1.1. ábrán látható motorblokk, hengerfej, dugattyúk, sebességváltó ház, kuplungház és 

még sok kisebb alkatrész mind-mind öntvényből készültek. 

1.1 Önthető fémek és ötvözetek 

Az öntéssel feldolgozható fémektől és ötvözetektől elvárt tulajdonságok elsősorban a kis 

hőmérséklet közben való dermedés, a hígfolyósság, a jó formakitöltő képesség, a kis 

zsugorodás. Ezen feltételeknek legjobban az alábbi fémek illetve ötvözetek felelnek meg. 

1.1.1 Öntöttvasak 

Öntöttvas általában 2,11%-nál több szenet és más kísérő elemeket (elsősorban Si, Mn, S, P) 

tartalmazó sokalkotós vas-szén alapú ötvözet. Az öntöttvas töretét tekintve lehet fekete töretű, 

ha a Fe-C rendszer stabilis változata szerint kristályosodik és a benne lévő szén grafit alakban 

válik ki és fehér töretű, ha a metastabilis rendszer szerint kristályosodik és a benne lévő szén 

Fe3C formában van jelen. A dermedés miként megy végbe azt a lehűtési sebesség és az 

öntöttvasban lévő ötvöző és szennyező elemek fajtája és mennyisége határozza meg. A gyors 

lehűtés a metastabilis rendszernek kedvez, míg a lassú lehűtés a stabilis rendszer szerinti 

kristályosodásnak kedvez. Az öntöttvasban előforduló elemeket grafitképző és karbidképző 

hatásúakra csoportosíthatjuk. 
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 a) grafitképző elemek: C, Si, Al, Ni, Co, Cu, P, Ti. 

 b) karbidképző hatásúak: S, Mn, V, Cr, Mo, W, Ce, B. 

Az öntöttvasban előforduló szövetelemek a fenti elemek mennyiségétől és a hűtés sebességé-

től függően lehetnek: 

 - perlit+szekundercementit+ledeburit, 

 - perlit+grafit, 

 - ferrit+grafit, 

 - illetve ezek közti átmeneti szövetszerkezetek. 

A szövetszerkezeteket a Maurer és a Greiner-Klingenstein diagramok foglalják össze [1]. A 

Maurer-diagram a C és Si tartalom függvényében tünteti fel az öntöttvas szövetszerkezetét 

(1.2. ábra). 

 
1.2. ábra. Maurer öntöttvas-diagram 

A diagram  30 mm légszáraz homokformába öntött próba szövetszerkezetére ad felvilágosí-

tást. A Maurer-diagram nem veszi figyelembe a lehűtési sebességet ami pedig a C+Si 

mennyisége mellett jelentősen befolyásolhatja a szövetszerkezetet. 

A Greiner-Klingenstein diagram ezt is figyelembe veszi a falvastagságon keresztül (kisebb 

falvastagság gyorsabban hűl). A diagram az 1.3. ábrán látható. 

 
1.3. ábra. Greiner-Klingenstein diagram 

A gyakorlatban felhasznált öntöttvasak hipoeutektikus összetételűek. Az öntöttvasban 

előforduló elemek - leginkább a Si és P - befolyásolják az eutektikus pont helyzetét, így az 

öntöttvasakat a telítettségi fokkal jellemzik. 
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 ha T<1 hipoeutektikus 

  T=1 eutektikus 

  T>1 hipereutektikus az öntöttvas 

Az öntöttvasak legfontosabb tulajdonságaik: 

- jól önthetők, kicsi a dermedési hőköz 

- kicsi a zsugorodása (a grafitkiválás duzzadással jár) jó az öntvények fémkihozata-

la, 

- szilárdsági tulajdonsága a grafit alakjától, méretétől is függ, 

- nyúlása nincs, ridegen törik, 

- külső bemetszésekkel szemben érzéketlen, 

- igen jó a rezgéscsillapító-képessége, különösen a lemezgrafitos öntöttvasnak, 

- nyomóigénybevételre kiválóan alkalmas, 

- jó kopásálló, különösen a csúszósúrlódással szemben a grafit a simára köszörült 

felületeken önkenő és kenőanyag-tároló, 

- jól forgácsolható 

1.1.1.1 Lemezgrafitos öntöttvas MSZ EN 1561 

A lemezgrafitos öntöttvasat az iparban használják fel öntvények gyártására. Mechanikai 

tulajdonságai a szövetszerkezettől a grafit mennyiségétől, megjelenési formájától és a vas 

alapszövetétől függenek. 

A szilárdságnövelés lehetőségei: 

a) Az alapszövet szilárdságának növelésével: 

- az öntöttvasban előforduló legnagyobb szakítószilárdságú szövetelem a perlit, `így 

a cél minél nagyobb arányban legyen perlit. Ez a C és Si arányának helyes megvá-

lasztásával érhető el (1.3. ábra II és II.a mező)  

- az alapanyag ötvözésével kisebb mértékben növelhető a szakítószilárdság, de a 

lemezes grafit a szilárdságnövelés mértékét erősen korlátozza 

b) A grafit méretének finomításával, eloszlásának egyenletesebbé tételével: 

- az öntési hőmérséklet fölé történő túlhevítéssel (kb. 100°C), amely igen sok grafit-

csírát oldatba visz, így jobban túlhűthető, a grafitkristályok finomabbak, apróbbak, 

- modifikálással, amikor a túlhevített folyékony öntöttvashoz csapoláskor FeSi, 

CaSi hozzáadagolásával „beoltásával” megnöveljük a kristályosodási középpontok 

számát, így a grafit kisméretű, rendkívül finom eloszlású lesz. 

A lemezgrafitos öntöttvasak vegyi összetételét a szabvány nem írja elő, csak a minimális 

szakítószilárdságot. Az anyagminőségek jelölése az MSZ-EN 1561 szerint az öntöttvas 

fajtájára utaló jelölésből és a szakítószilárdságra utaló háromjegyű számból áll. Pl: EN-GJL 

200, amelyben a 200 minimum 200 N/mm
2
 szakítószilárdságot jelent, de ez az érték 

jelentősen függ a falvastagságtól is. 

Az autóiparban általában a 200, 250 N/mm
2
 szakítószilárdságú lemezgrafitos öntöttvasakat 

alkalmazzák, mert a nagyobb keménységet és szilárdságot adó főleg perlites szövetszerkezet-

ben a grafit mennyisége elég nagy ahhoz, hogy a hővezetőképesség és a rezgéscsillapító 
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képesség jó legyen. Általában hengerfejek, motorblokkok, fékdobok és –tárcsák, lendítőkere-

kek készülnek belőlük. 

 
1.4. ábra. Lemezgrafitos öntvényből készült motorblokk 

1.1.1.2 Gömbgrafitos vasöntvény MSZ-EN 1563 

A lemezgrafitos öntöttvasak szilárdságnövelésének határt szab a grafit kedvezőtlen lemezes 

megjelenési alakja. A további szilárdságnövelés csak a grafit alakjának kedvezőbbé, 

gömbössé tételével érhető el. A grafit gömb alakban történő kristályosodását több elem is 

elősegíti, de legáltalánosabban használt a hipoeutektikus öntöttvasakhoz a magnézium (Mg) a 

hipereutektikus öntöttvasakhoz a cérium (Ce). 

A magnéziumot olyan mennyiségben kell ötvözni, hogy az öntöttvasban 0,03...0,08 % Mg 

maradjon vissza. Ehhez viszont 0,4...0,5 % mennyiségben kell adagolni, mert az Mg jelentős 

része kiég, illetve a kéntelenítő hatása miatt a kénnel a salakba kerül. 

A Mg 650°C-on olvad és 1107°C-on forr, így az öntöttvasba való bevitele igen nehéz  feladat. 

Az ötvözésre több eljárás is ismeretes. A tiszta magnéziumot nyomás alatt (8-10 bar) zárt 

üstökben juttatják a folyékony fürdőbe. Elterjedt a Mg segédötvözők formájában történő 

adagolása is. Ilyen segédötvözetek pl. NiMg4, FeSi Mg 5, MgNiCuSi. Ezeket csapoláskor 

vagy átöntéskor takarás nélkül adagolják az üstbe. Van olyan eljárás is, amikor a kezelést 

közvetlenül a formában végzik (Inmold eljárás) ahol a beömlőrendszer részeként kialakított 

reakciókamrában helyezik el a segédötvözőket. Az így előállítható gömbgrafitos öntöttvasak 

szakítószilárdsága a 400...1000 N/mm
2
 közötti. 

A gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezete öntött állapotban általában ferrit-perlitbe ágyazott 

gömbgrafitból áll. A lassúbb hűtés a nagyobb mennyiségű ferritnek, míg a gyorsabb hűtés a 

perlit mennyiségének kedvez. 

A gömbgrafitos öntöttvas tulajdonságai: 

- jól önthető, folyékonysága, formakitöltő-képessége jó, 

- jó a korrózióállósága, messze meghaladja az ötvözetlen acélét, 

- a gömbgrafitos öntöttvas tömörebb a lemezgrafitosnál így nagy nyomásnak kitett 

öntvényekben is alkalmazható, 

- hőállósága jobb mint a lemezgrafitos öntöttvasé, 

- kopásállósága a lemezgrafitos öntöttvas kétszerese, 

- rezgéscsillapitó-képessége csak mintegy ötöde a lemezgrafitos öntöttvasénak. 

Az anyagminőség jelében GJS a gömbgrafitos öntöttvasra utal, míg az ezt követő háromjegyű 

szám a N/mm
2
 -ben megadott legkisebb szakítószilárdságot, a kötőjel utáni szám pedig a 

legkisebb nyúlást jelenti. Példa a teljes jelölésre: EN-GJS 350-22, amely jelentése a 

következő: GJ - öntöttvas, S - gömbgrafitos, 350N/mm
2
 -ben megadott legkisebb szakítószi-

lárdság, 22 - minimális nyúlás %-ban. A gömbgrafitos öntöttvasban a grafit mellett ferrit és 
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perlit található, így az acélokhoz hasonlóan hőkezelhetők. Felületi edzéssel 55-60 HRC 

keménységű kéreg is elérhető. A gömbgrafitos öntöttvasak lánggal és ívvel hegeszthetők is. A 

hegesztés hozaganyagait az elérendő mechanikai tulajdonságoktól függően kell megválaszta-

ni. Felhasználási területük a gépiparban, járműiparban, mezőgazdasági-, vegyi-, és építőipari 

gépgyártás területén történik. Készítenek belőle különböző méretű forgattyústengelyeket (pl. 

hajó dízelmotor forgattyús tengelye), nagyobb szilárdságú gömbgrafitos öntöttvasból 

hajtórudak, vagy belső nyomásra igénybevett öntvényeket (pl. szivattyúház, szelepház, 

hidraulika elemek), kopásnak kitett alkatrészeket (fogaskerekek, fogaslécek, kapcsolók, 

csapágyak, perselyek, fékdobok, féktárcsák, vezérműtengelyek), lendítőkerekek, valamint 

mezőgazdasági gépalkatrészek (pl. kukorica kombájn csőtörő adaptere EN-GJS 600-3). 

1.1.1.3 Vermikuláris (kompakt) grafitos öntöttvasak [2] 

A vermikuláris öntöttvasak a lemez-, illetve a gömbgrafitos öntöttvasak között elhelyezkedő, 

átmeneti tulajdonságú öntöttvasak. Ezekben az öntöttvasakban a grafiteloszlást "kukacszerű-

en" egymás mellett kialakult grafit gömböcskék alkotják. Ez a gömbgrafitos öntöttvasak 

gyártása során jelentkezett először, amikor a magnézium mennyisége nem érte el a teljes 

gömbösödéshez szükséges mennyiséget. A vermikuláris grafitos öntöttvasakat elsősorban 

azokon a helyeken alkalmazzák, amelyeknél a lemezgrafitos (szürke) öntöttvasak szilárdsága 

nem elegendő, a gömbgrafitos öntöttvasak pedig nem megfelelőek az önthetőség szempontjá-

ból. 

Gyakorlatilag a fekete-, és a perlites temperöntvényekkel azonos a felhasználási területük. 

Fogaskerék házak, forgattyúsházak, fogaskerekek, lánckerekek, tengelykapcsoló villák, 

féktárcsák, hengerfejek, forgattyús házak készülnek vermikuláris grafitos öntöttvasakból. 

1.1.1.4 Tempervas MSZ EN 1562 

A tempervas hőkezelt vas-szén ötvözet, amely öntéskor grafitmentesen kristályosodik, vagyis 

az összes szén kötött alakban mint Fe3C van jelen. Hőkezelés hatására (ha megfelelő a Si 

mennyisége, amely a Fe3C stabilitását csökkenti) 950-1050°C-on a vaskarbid elbomlik: 

Fe3C3Fe+C 

Attól függően, hogy a hőkezelést milyen atmoszférában végeztük kétféle tempervasat 

különböztetünk meg: 

a) fehér tempervas (EN-GJMW) 

Oxidáló atmoszférában hőkezelve (reve, vasérc, CO-CO2 gáz 70/30% arányban stb) 50-100 

órát hőntartva, a kisebb falvastagságú öntvényfalból (3-5mm) kiég a szén, így a szövete 

tisztán ferrites, míg nagyobb falvastagságban megjelenik a perlit és a temperszén is. 

b) fekete és perlites tempervas (EN-GJMB) 

Semleges atmoszférában végezve a hőkezelést (homok, N2, Ar, stb.) 18-24 óra alatt a 

vaskarbid elbomlik vasra és szénre, amely temperszén formájában jelenik meg. Ha erről a 

hőmérsékletről lehűtve 760-700°C között lassan hűtünk (3 C/h) úgy ferrit-grafitos 

tempervasat nyerünk. Ha a hűtés a második szakaszban gyorsabban megy végbe, perlit-

grafitos tempervasat kapunk. 

Az anyagminőségek jelölési módja: 

- a tempervas minőségek betűjelei:  

 W (white) - fehér tempervas (EN-GJMW 350-4) 

 B (black) - fekete tempervas (EN-GJMB 650-2) 

- A betűjel utáni két számjegy, amely a 12 mm átmérőjű próbatest legkisebb szakí-

tószilárdságát N/mm
2
 -ben jelenti. A fenti példákban a a legkisebb szakítószilárd-

ság 350 N/mm
2
 illetve 650 N/mm

2
. 



16 GÉPJÁRMŰGYÁRTÁS, FENNTARTÁS 

www.tankonyvtar.hu © Danyi József, Végvári Ferenc, Kecskeméti Főiskola

- A számokat kötőjel követi, majd egy további számjegy, amely a 12 mm átmérőjű 

próbatest legkisebb (Lo=3d) mérési hosszán mért szakadási nyúlás százalékban 

előírt értéke. A fenti példákban, 4 jelölés esetén 4%, a szakadási nyúlás, ha a 

számjel 12 akkor a 12% a szakadási nyúlás 

A fehértöretű temperöntvényekből készíthetnek fékdobokat, féktárcsákat, a feketetöretű 

temperöntvényekből vezérműtengelyeket, egyes kisebb terhelésnek kitett vonóhorgokat is 

készítenek. 

1.1.2 Acélöntvények 

Bonyolult alakú, melegalakítással csak nehezen, vagy igen költségesen előállítható, megfelelő 

szilárdságú és szívósságú alkatrészeket acélból öntéssel célszerű gyártani. Acélból lényegesen 

nehezebb feladat öntvényt előállítani, mint öntöttvasból. Egyrészt az acélnak magasabb az 

olvadáspontja, nagyobb hőmérsékletközben dermed, másrészt igen nagy a fajtérfogat 

csökkenése (5-7 %), amely könnyen szívódási üreg keletkezéséhez vezethet. 

Az acélöntvények felhasználása az autógyártás területén korlátozott. Az acél nagy fajsúlya 

kedvezőtlenül befolyásolja a gépjármű tömegét. Felhasználása a fékdobok, féktárcsák 

területén. 

1.1.3 Önthető alumíniumötvözetek 

Az alumínium és ötvözeteinek alkalmazása a gépjárműgyártásban régóta alkalmazást nyert. 

Alkalmazásának legfőbb indoka a kis fajsúlya (az acél, öntöttvas fajsúlyának közel harmada), 

illetve a kis fajsúlyhoz társuló kellő szilárdság. Az egyes ötvözetei kiválásosan keményíthe-

tők, így az elérhető szilárdságuk 300 – 700 N/mm
2
. 

A szín alumínium nem jól önthető. Öntészeti célra általában az eutektikus vagy közel 

eutektikus összetételű ötvözeteket használják. Egyrészt azért, mert az eutektikumnak a 

legalacsonyabb az olvadási hőmérséklete, másrészt kis hőmérsékletközben dermednek, így 

kicsi a zsugorodásuk. 

Ötvözött alumínium öntészeti célra 

- Alumínium – szilícium csoport 

Az önthető alumíniumötvözetek legnagyobb részét a szilíciummal ötvözöttek, az un. 

sziluminok teszik ki A szilícium 12% Si tartalomnál eutektikumot képez az alumíni-

ummal, ami kitűnő önthetőségi tulajdonságokat eredményez. Általában a 10 – 13% 

szilícium tartalmúakat öntik, de durva szemcseszerkezettel dermed, ezért modifikálni 

kell. A modifikálás során fém nátriumot (0,1%) adnak a 100 – 200 
o
C-kal túlhevített 

fürdőbe, ami elősegíti a kristályosodási középpontok kialakulását. Dermedés során 

finomabb, gömb alakú krisztallitok alakulnak ki, amely nagyobb szilárdságot és jobb 

alakíthatóságot eredményez. A modifikált ömledéket záros időn belül fel kell használni, 

mert a Na folyamatosan csökken és így a hatása később már nem érvényesül. A 

sziluminoknak a legkisebb a zsugorodása (0,5 – 1,15%), az öntvények tömörek, korró-

zióállóak, de nehezen forgácsolhatók. Homokformázással, kokillába és nyomásos öntési 

eljárással feldolgozhatók. 

A dugattyúöntvény hipereutektikumos Al-Si ötvözetek. A fő ötvözőn kívül tartalmaz-

nak még rezet, nikkelt, magnéziumot, mangánt, esetenként krómot, kobaltot és titánt is. 

A szilícium csökkenti az ötvözet sűrűségét és az ötvözet hőtágulását. Dugattyúöntés 

céljára használatos például az AlSi12CuMgNi, vagy a AlSi17CuNi  ötvözet. 
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- Alumínium-magnézium csoport 

Szilárd oldat típusú ötvözeteit öntik, mert az eutektikus összetételűek nagyon ridegek. 

Rosszabbul önthetők, mint az Al-Si ötvözetek. Jó korrózióállók, jól forgácsolhatók és 

fényezhetők. Nagy a szakítószilárdságuk, nyomásos öntésre alkalmasak. Felhasználásuk 

elsősorban a korróziónak kitett öntvényeknél jelentős. 

- Alumínium-réz csoport 

Legrégebbi öntészeti alumíniumötvözet. Rosszak az öntészeti tulajdonságai. Nagy a 

zsugorodása, rossz a formakitöltő képessége, repedésképződésre hajlamos, rossz a 

korrózióállósága. Ezzel szemben előnye a nagyobb melegszilárdság és a nemesíthető-

sége, amellyel a szakítószilárdsága 400 – 450 N/mm
2
 értékig növelhető. 

Homokformában való öntéssel és kokillaöntéssel dolgozzák fel. 

- Alumínium – cink csoport 

Öntéssel a 7 – 12% Zn tartalmú ötvözetek dolgozhatók fel. Igen jól önthetők, jó a for-

makitöltő képességük, kicsi a porozitási hajlamuk. A sziluminokhoz hasonlóan szintén 

hajlamosak durvaszemcsés dermedésre, ezért ugyanúgy fém nátriummal modifikálni 

kell.  Az öntvények szilárdsági tulajdonságaik jók, önedződők, önnemesedők. Nagyobb 

szilárdságú öntvények gyártásához használatosak. 

Az öntési forma megadása fontos, mert ez határozza meg az öntött állapotban elért 

mechanikai tulajdonságokat. Azonos minőségből öntve a legkisebb szakítószilárdsággal a 

homokformában öntött, legnagyobb szakítószilárdsággal a nyomásos öntéssel gyártott 

öntvény rendelkezik. A nyomásos öntéshez ajánlott ötvözetek kb. 1 % vassal ötvözöttek, 

amely ötvözés gátolja az öntvény formába való tapadását. A csak szilíciummal illetve a csak 

magnéziummal ötvözöttek nem hőkezelhetők. 

1.1.4 Önthető magnéziumötvözetek (EN 1753) 

A magnéziumötvözetek gépjárműben történő felhasználása az 1973 évi olajváltságot követően 

kezdődött. A gépjárművek tömegének és ezáltal a fogyasztásának csökkentése a gyártókat az 

egyre könnyebb fémek felé fordította. A magnézium sűrűsége 1,8g/cm
3
, amely közel 40%-kal 

könnyebb az alumínium ötvözeteknél. Szilárdságuk 100 – 200N/mm
2
, szívósságuk, nyúlásuk 

viszont meglehetősen kicsi. A tulajdonságaik ötvözéssel javíthatók. 

A szennyező elemek (vas, nikkel, réz) nagy mértékben rontják a korrózióállóságát, így az 

ilyen ötvözetekből készített elemek csak a gépjárművek beltéri elemeihez használhatók. Pl.: 

kormánykerék, kormányoszlop 

A magnéziumötvözetek drágábbak az alumíniumötvözeteknél, de több kedvező technológiai 

tulajdonságuk miatt esetenként gazdaságosabbak is lehetnek azoknál [2]: 

- gyorsabban és könnyebben forgácsolhatóak, 

- gyorsabb ciklusidővel önthetők (pl. nyomásos öntésnél négyszeres termelékenység 

érhető el) 

- nagyobb a nyomásos öntés szerszámainak (kokillák) tartóssága, mint az alumíni-

um öntésnél. 

Á nyomásos öntéssel feldolgozható magnéziumötvözetek összetételét az 1.1. táblázat, míg 

mechanikai tulajdonságait az 1.2. táblázat foglalja össze [3]. 



18 GÉPJÁRMŰGYÁRTÁS, FENNTARTÁS 

www.tankonyvtar.hu © Danyi József, Végvári Ferenc, Kecskeméti Főiskola

 

Ötvözet 
Ötvöző elemek [%] 

Al Zn Mn Si Cu. Ni Fe Egyéb 

AZ91 8,5-9,5 0,45-0,9 0,17-0,4 <0,05 <0,025 <0,001 <0,004 <0,01 

AM60 5,6-6,4 <0,2 0,26-0,5 <0,05 <0,008 <0,001 <0,004 <0,01 

AM50 4,5-5,3 <0,2 0,28-0,5 <0,05 <0,008 <0,001 <0,004 <0,01 

 táblázat. Nyomásos öntéssel önthető magnéziumötvözetek 

Ötvözet 

Tulajdonságok 

Rm 

(MPa

) 

Rp0,2 

(Mpa) 

A 

(%) 

E 

(Mpa) 

G 

(Mpa) 
HB 

Charpy* 

˙J 

AZ91 240 160 3 45 000 17 000 70 6 

AM60 225 130 8 45 000 17 000 65 17 

AM50 210 125 10 45 000 17 000 60 18 

1.2. táblázat. Nyomásosan öntött öntvények tulajdonságai 

Az önthető magnézium ötvözetek legnagyobb hátránya az, hogy az öntéskor hajlamosak a 

melegrepedésre. Homokformába öntéssel, nyomásos öntéssel és gravitációs kokillaöntéssel 

öntik őket. Nyomásosan öntött autóalkatrészeket mutat az 1.5. ábra. 

  
1.5. ábra. Nyomásosan öntött gépjármű alkatrészek 

1.2 Öntészeti alapfogalmak 

Az öntés egy olyan technológia, amellyel a végtermék alakja, mérete a legegyszerűbben, a 

legolcsóbban megközelíthető. Az öntés során egy minta segítségével létrehozott formaüreget 

folyékony anyaggal kitöltünk. A folyékony anyag megszilárdulása, megkötése után kapjuk az 

alakkal rendelkező terméket, amelyet öntvénynek nevezünk. Az öntvény lehet készgyártmány 

is (pl. tűzhelyrostély), de további megmunkálásra is kerülhet. Öntéssel általában bonyolult 

alakú tárgyakat készítünk. Az öntvények nagysága 1-2 g-tól több tíz tonnáig terjed. 

Fogalmak: 

 Minta: az a beformázandó darab, amely az öntött munkadarab zsugorodási méretekkel 

megnövelt mása. A zsugorodást figyelembe kell venni, hiszen a folyékony fém megdermedve 

a szobahőmérsékletig lehűlve zsugorodik és a méretei szobahőmérsékleten meghatározottak. 

A minták anyaga lehet alacsony olvadáspontú fémötvözet, viasz, polisztirol hab, fa, műanyag, 

fém stb. 

 Forma: a minta negatívja. Az anyaguk, felhasználhatóságuk alapján megkülönbözte-

tünk egyszer használatos formákat és tartós formákat. 
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 Mag: az öntvényekben lévő üregek, áttörések kialakítására szolgál. Egyszer 

használatos formák esetén általában nagyobb kötési szilárdságú formázó homokból, míg fém 

formák esetén készülhet homokból, illetve fémből is. 

 Nyers öntvény részei (1.6. ábra): 

 Beömlő tölcsér, beömlő szár, elosztó csatorna, mevágás: a folyékony fém 

formaüregbe való bevezetését szolgálják. Méretezésük, elhelyezésük öntészeti szakismerete-

ket kíván 

 Felöntés, vagy tápfej: az folyékony fémnek megdermedése során csökken a térfogata. 

A térfogatcsökkenést pótolni kell, amely feladatot a tápfej látja el. A tápfejben a folyékony 

fém utoljára dermed meg, így a dermedés során ebből mintegy utánszivárog az önténybe a 

folyékony fém, táplálja azt. A térfogatcsökkenés a tápfejben jelenik meg. Ha helytelen 

öntvénykialakítás során ez a térfogatcsökkenés az öntvényben jelenik meg, az ott lévő hiány 

miatt az öntvény porózus, vagy nagyobb hiány esetén lunkeres lesz. 

 
1.6. ábra. Nyers öntvény részei 

Öntvénykialakítás szempontjai: 

Az elkészült gépészeti rajzból az öntés számára öntészeti rajzot kell készíteni. Az öntészeti 

rajzon a minta méreti a zsugorodás mértékével növeltek, formázási ferdeségeket tartalmaz, 

illetve minden éle le van kerekítve. Az öntvényrajz elkészítése során az alábbi szempontokat 

kell figyelembe venni:  

- Az öntvény lehetőleg egyszerű felületekből épüljön fel és egyenletes falvastagságú 

legyen. 

- Az öntvény falvastagságának növekednie kell a feltételezett beömlő felé. 

- Az eltérő falvastagságú részeket fokozatos átmenettel kell kialakítani. 

- Az öntvény ne tartalmazzon éles sarkokat és éleket. 

- Egy helyen minél kevesebb fal vagy borda csatlakozzék egymáshoz. 

- Forgácsolásra kerülő felületekre megmunkálási ráhagyást kell alkalmazni. 

- Osztást kell választani, hogy a minta vagy az öntvény kivehető legyen a formából 

- A minta vagy az öntvény kivehetőségét oldalferdeségekkel kell biztosítani. 

- Nem formázható részek esetén technológiai hozzáadással biztosítjuk a gyártható-

ságot. 

- A megmunkálható felületek lehetőleg az öntvény alján helyezkedjenek el. 

- Kerülni kell a nagy sík vízszintes felületeket (gázzárványok, folytonossági hibák 

előfordulási helye). 

- A kiálló részeket, alámetszéseket öntvénymódosítással kell megoldani. 
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- Az öntési módot és az anyagminőséget az önthető lyukak átmérője, az előírt felüle-

ti érdesség, a lekerekítések és a falvastagsági méretek figyelembevételével kell 

megválasztani 

- Az öntvény kialakításánál vigyázni kell a magok elhelyezésére és az öntvény tisz-

títhatóságára. A magok helye könnyen tisztítható legyen. 

- Az öntvény kialakításánál figyelembe kell még venni esztétikai szempontokat, az 

öntvény szállíthatóságát és az elkészítés gazdaságosságát is. 

1.3 Formázási eljárások: 

Az öntvények gyártásához formát kell készíteni. Az elmúlt évezredek során sokféle formázási 

eljárás terjedt el. A formázási eljárásokat felhasználhatóságuk alapján csoportosítjuk. A ma is 

használatos formázási eljárásokat az alábbiakban tárgyaljuk. 

Formázási eljárások csoportosítása 

Egyszer használatos formák Tartós formák (Fémformák) 

  

Kézi homokforma Kokillák 

Gépi homokforma Nyomásos öntés szerszámai 

Gyorsan szilárduló homokformák Pörgető öntés formái 

Héjformák  

Precíziós öntés formái  

1.3.1 Egyszer használatos formák 

Ebbe a csoportban azok a formázási eljárások tartoznak, amelyek csak egy öntvény 

előállítására alkalmasak. Az öntés során a folyékony fém magas hőmérséklete miatt olyan 

mértékű károsodást szenved a forma, hogy újabb öntvény készítésére nem alkalmas. Az 

öntvényt a formázóanyag összetörésével tisztítják meg. 

1.3.1.1 Kézi és gépi homokformázás 

Egy régóta alkalmazott, olcsó formázási eljárás. A formázóanyag összetevői: 

- 78-90% öntödei homok (szemcseméret 0,1-0,3 mm, mosott, osztályozott, 94-98% 

SiO2 tartalmú) 

- 5-10% kötőanyag (agyag, bentonit) 

- 2-5% kőszénliszt, amely redukáló atmoszférát alakít ki a folyékony fém környeze-

tében 

- 4-8% víz, földnedves állapot 

A kézi és gépi formázási jelzőt a formázóhomok bedolgozására és a teljes gyártási folyamat 

megkülönböztetésére használjuk. A kézi formázást egyedi darabok gyártásánál alkalmazzuk. 

A gépi formázást nagyobb sorozatok készítésére, méretpontosabb öntvények gyártására 

választjuk. A formázás menetét a 1.7. ábra alapján mutatjuk be. 
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1.7. ábra. A formázás menete 
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A formázás lépései: 

- A kétrészes minta egyik felét egy sík lapra helyezzük, és ráhelyezünk egy üres formá-

zószekrényt. 

- Elhelyezzük a tápfej (felöntés) 1.7. ábra 1,és a beömlőtölcsér 1.7. ábra 2, mintáját. 

- A mintára mintahomokot helyezünk 20-50 mm vastagságban és jól rádöngöljük, 

tömörítjük a mintára. A mintahomok finomabb szemcsézetű, nagyobb nyomószilárd-

ságú, jobb tűzállóságú formázóhomok. Szemcsemérete befolyásolja az öntvény felüle-

ti érdességét. 

- A formázószekrényt folyamatos döngölés, tömörítés mellett feltöltjük formázóhomok-

kal. 

- A tömörített formázóhomokot acélvonalzóval a formaszekrény síkjára lehúzzuk. 

- Hegyes árformájú szerszámmal megszurkáljuk a formázóhomokot, levegőző csatorná-

kat képezünk benne. 

- Átfordítjuk a formázószekrényt. 

- Ráhelyezzük a mintára a másik felét, illesztőcsapok segítségével felhelyezünk egy 

másik formaszekrényt. 

- Választó port szórunk rá, amely megakadályozza az alsó és felső forma összetapadá-

sát. 

- Az előző módon említettek szerint feltöltjük formázóanyaggal, lehúzzuk a tetejét, 

levegőző nyílásokat kialakítjuk. 

- Szétnyitjuk a két formaszekrényt, egymás mellé helyezzük. 

- Óvatosan kivesszük a mintát. 

- Ha szükséges elkészítjük az elosztó csatornát és a megvágást. 

- Kijavítjuk a sérült helyeken a formát. 

- A forma felületére a homokráégések csökkentésére, a felületi szilárdság növelésére, a 

tűzállóság javítására un. Fekecset visznek fel ecseteléssel, szórással vagy merítéssel. A 

fekecs általában 90% grafit + 10% víz, de tartalmazhat kvarcot, vagy cirkonlisztet is. 

- Elhelyezik a fekecselt magot. 

- Összeillesztik a két formaszekrényt. 

- Terheléssel biztosítják, hogy a folyékony fém ferrosztatikus ereje az osztósík mentén 

nehogy felemelje a felső formaszekrényt. 

- Megtörténik az öntés. 

- A kihűlt öntvényeket kicsomagoljuk. Ezt kirámolásnak nevezzük. 

- Az elhasznált formázóhomokot visszajuttatjuk az újrafeldolgozáshoz. 

- Az öntvényt kikészítjük. Tápfejet beömlőrendszert letörjük, osztósíkban kifutó 

„fáncot” leköszörüljük. 

Gépi homokformázásnál a homok tömörítését géppel végezzük. Használatosak homoklövő 

gépek és rázógépek. Egy rázva tömörítő gépet mutatunk be a 1.8. ábrán. A működtetése 

sűrített levegővel történik. Az alsó nyíláson bevezetett sűrített levegő a dugattyú által 

megemeli az asztalt. A felfelé haladó dugattyú nyitja a kilevegőző furatot, a sűrített levegő 

nyomása leesik. A kisebb nyomás nem bírja fenntartani az asztalt, a dugattyú leesik, zárja a 

kilevegőző furatot, ismét növekszik a nyomás a dugattyú alatt. A folyamat folyamatosan 

ismétlődik. 
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 a) asztal alsó helyzete  b) asztal felső helyzete 

1.8. ábra. Rázó formázógép 

1.3.1.2  Gyorsan szilárduló homokformák 

A homokformák kis szilárdságúak, a minta kivételénél megsérülhetnek, eltorzulhatnak, ami a 

selejt forrása lehet. Előnyös, ha nagyobb a forma szilárdsága, így kisebb a sérülés veszélye, 

biztonságosabb a gyártás. 

1.3.1.3 Vízüveges – szénsavas formázás 

Az eljárás az ötvenes évek elején a nagyobb szilárdságú formák vagy magok készítésére 

terjedt el. 

Formázóanyag összetétele: 

 90-95% kvarchomok (0,1-0,3 mm szemcseméretű) 

 4-8% vízüveg (Na2SiO3) 

 ~0,5% szénpor 

 ~0,5% bentonit 

A fentiek szerint összeállított formázóanyagot magszekrénybe tömörítik, vagy a minta 

felületére 10-100 mm vastagságban felhordják. A formaszekrényt a továbbiakban hagyomá-

nyos öntödei formázóhomokkal töltik fel. A vízüveg kötése CO2 hatására történik az alábbi 

egyenlet szerint: 

Na2SiO3  + CO2 = Na2CO3 + SiO2 + Q(hő) 

A kötés szabad levegőn is végbemegy 1-2 nap alatt, amelyet főleg nagyobb formák 

készítésekor alkalmaznak. Magkészítésnél, ill. gyorsabb formakészítésnél a magszekrényt, 

vagy a formaszekrényt fóliával letakarják és CO2 gázt vezetnek a fólia alá. A reakció a fenti 

egyenlet szerint pár perc alatt lejátszódik, a forma vagy a mag megszilárdul. Ha a vízüveget a 

homokkal jól elkeverték a kötés során a kvarcszemcsék felületén kicsapódó szilikagél nagy 

szilárdságot biztosít. A forma gázáteresztő képessége jó, mert a homokszemcsék között 

hézagok alakulnak ki. A formázókeverék erősen tapad a mintához, ezért viszonylag nagy 

kúposságú fémmintákat célszerű használni. 

1.3.1.4 Furángyantás formázás 

Az elmúlt 30-40 évben egyre nagyobb teret hódított ez az eljárás. Alkalmazható magok 

készítésére és formaszekrény nélküli formázásra is. 
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Formázóanyag összetétele: 

 2-3% furángyanta vagy karbamid gyanta furfurilalkoholban oldva 

 1-2% foszforsav (70%-os) katalizátorként 

 95-97% kvarchomok 

A fentiek szerint elkészített keveréket 20-30 percen belül fel kell használni, mert megköt. A 

formázóanyagot a mintaszekrénybe tömörítjük, vagy a forma felületére hordjuk fel, esetleg 

kész formát alakítjuk ki belőle. A kötési idő a foszforsav mennyiségétől és a hőmérséklettől 

függ. A nagyobb foszforsav mennyiség és a magasabb hőmérséklet csökkenti a kötési időt. A 

kötési idő 5-6 perctől 30-40 percig terjed. Az így gyártott mag vagy forma nagy szilárdságú, 

öntés után könnyen szétbomló, ezért az öntvény könnyen tisztítható. 

Ismert melegen kötő furángyantás eljárás is, az un. Hot-boksz eljárás amelyre itt részleteseb-

ben nem térünk ki. 

A furángyantás formázást motorblokkok, hengerfejek öntéséhez használják. 

1.3.1.5 Héjformázás 

Feltalálójáról Croning-eljárásnak is nevezik. 

Formázóanyag összetétele: 

 92-96% nagy SiO2 tartalmú 0,06-0,2 mm szemcsenagyságú homok 

 4- 8% kötőanyag 

 ~0,5% fúróolaj 

A kötőanyag összetétele: 

 90% fenol vagy kreosol formaldehid gyanta 

 10% hexametiléntetramin 

A formázást vázlatosan az 1.9.a. ábra, menetét az 1.9.b. ábra alapján mutatjuk be. 

 
1.9.a. ábra Héjformázás vázlatosan 

Lépések: 

1. Fém mintalapot készítünk 

2. A 250-280 
o
C-ra felmelegített mintalapot a formázóanyag tartályára billentjük. A 

formázóanyagot tartalmazó tartályt ráfordítjuk a meleg mintalapra. A formázóanyag-

ban lévő műgyanta megolvad, összefogja a szemcséket, héj keletkezik. A hőntartási 

idővel befolyásoljuk a héj vastagságát, ami általában 5….15 mm. A tartályt visszafor-

dítva a felesleges formázóanyag lehullik. 

3. A mintalapot a héjjal együtt 300-350 
o
C-on hőntartják polimerizálás céljából. 

4. A mintalapról leveszik a megszilárdult héjat. 
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5. A két fél héjat kapcsokkal összefogják összeragasztják megfelelő keretbe helyezik, 

kvarchomokkal megtámasztják és megtörténhet az öntés. 

6. A forma összetörésével kapjuk a kész öntvényt, amelyet a beömlőtől meg kell szabadí-

tani. 

 
1.9.b. ábra. Héjformázás menete 

Az elkészített héj nem nedvszívó, öntés előtt korlátlan ideig tárolható. Az eljárás jól 

gépesíthető, automatizálható. Alkalmazása főleg a nagysorozatú nagy méretpontosságú vas- 

és acélöntvények (forgattyús tengelyek, bordástengelyek, szelepek, stb.) gyártásában. 
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1.3.1.6 Precíziós öntvénygyártás 

Szokás ezt a formázási eljárást kiolvadó viaszmintás formázásnak is nevezni. Az eljárást már 

az ókori Egyiptomban is ismert volt, de a korszerűsített változatait ma is használják, 

különösen az ékszerészek. Az eljárással rendkívül pontos, mérethű, finom felületi minőségű 

öntvények állíthatók elő az 1-2 g-tól a 2-3 kg-ig. Az öntvényeket osztatlan formában készítik. 

Nincs osztósík, a formázási ferdeségek minimálisak. Az öntvény falvastagsága akár 0,3-0,4 

mm is lehet. A precíziós öntéssel készült alkatrészek sok esetben forgácsoló megmunkálás 

nélkül, ill. csak köszörülve is beépíthetők. Alkalmazása a forgácsolási szempontból bonyolult, 

munkaigényes, valamint a drága és nehezen megmunkálható anyagból készülő alkatrészek 

(gázturbina-, motor-, varrógép-, fegyveralkatrészek stb.) közepes és nagysorozatú gyártásában 

indokolt. 

A gyártási folyamat két szakaszra különíthető el. Az első lépésben egy alacsony olvadáspontú 

anyagból (gyakran viaszból) osztott szerszámban elkészítjük a mintát. A második lépésben a 

mintákat csoportosítva elkészítjük a kerámia öntőformát már osztás nélkül. Az öntés ebbe a 

formába történik. 

Mintakészítés 

A mintakészítéshez osztással rendelkező présformákat készítünk. A présformák anyaga a 

gyártandó darabszámtól és az alkatrész igényességétől függ. Kisebb sorozatok esetén 

gipszből, keménygumiból (ezt használják az ékszerészek is), műanyagból, könnyen olvadó 

ötvözetből, nagy sorozat esetén fémekből forgácsoló eljárásokkal készítjük. Ebben a 

présformában készítjük el a kiolvadó mintát. A minta anyaga lehet viaszkeverék, amalgám, 

polisztirol. Az alábbiakban megadunk pár gyakrabban alkalmazott viaszkeveréket: 

1.számú keverék 2.számú keverék 3.számú keverék 

50% sztearin 

50%parafin 

25% sztearin 

70% parafin 

5% etilcellulóz 

15% parafin 

85% cerezin 

A fenti viaszkeverékek 50-90 
o
C-on folyékonyak, fröccsöntéssel juttatják a présformákba. A 

présformából kivéve megkaptuk a viaszmintát. 

Kerámiaforma készítése 

Az elkészített viaszmintákat bokrosítják, azaz egy viaszból készült beömlőtölcsérre minél 

többet felragasztanak kis viaszlemezkékkel (ami a megvágást biztosítja), hogy egy öntéssel 

több munkadarabot lehessen előállítani. A bokrosított viaszmintákat egy tejfelsűrűségű 

formázóanyagba mártják. 

A formázóanyag összetétele: 

Kötőanyag: 

50-55% etilszilikát [SiO4(C2H5)4] 

25-27% etilalkohol (96%-os) 

8- 9% víz 

8-9% sósav (HCl, sűrűsége 1,18) 

Tűzálló anyag: 
50% kvarcliszt (SiO2) 

50% timföld (Al2O3) 

Az első bemártáshoz igen finom szemcsézetű tűzálló anyagot használunk, ugyanis ez 

határozza meg a kész öntvény felületi érdességét. A mártás után az alkohol párolgásával 

megindul a szilárdulás. Többszöri mártással (már durvább szemcsézetű tűzálló anyagot 

használva) kellő vastagságú kérget alakítunk ki a viaszmintán. A kéregvastagság függ az 
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öntvény méretétől, általában 1-1,5 mm. A bevont bokrokat 2-4 óráig száradni hagyják, 

miközben a mintán kemény kerámiai héj képződik. A héjakat a bennük levő mintával együtt 

formaszekrénybe helyezik és homokkeverékbe ágyazzák a vékony héj erősítésére. A 

vastagabb un. Önhordó héjak képzésekor a beágyazási művelet el is maradhat. Egy önhordó 

héj készítésének menetét mutatjuk be a 4.1.5. ábrán. A formaszekrényeket lefelé fordítva 

kemencébe helyezik (180-200 
o
C) és meleg levegővel a viaszkeveréket kiolvasztják. A 

kiolvasztási idő 6-8 óra. A folyékony viaszt felfogják és az ismételt gyártás során újra 

felhasználják. A viasz kiolvasztása után a formákat kiizzítják 850-1000 
o
C-on, hogy a 

formában esetleg visszamaradó viasz teljesen kiégjen, eltávozzon. A forma ezen a hőmérsék-

leten keramizálódik, szilárdsága nő. A 1-12 órai izzítás után a formákat lassan hűtik, majd 

folyékony fémmel kitöltik. A fém megdermedése után a formák könnyen összetörhetők, az 

öntvény kivehető. 

Az 1.10. ábrasorozaton képekben mutatjuk be a gyártás egyes lépéseit. 
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1)Viaszminta készítése préseléssel. 

  

2) A viaszmintákat felragasztják viaszlemezkékkel egy közös beömlőtölcsérre, ez a 

bokrosítás. 

  

3) A kerámiahéj képzésének első lépése bemártás formázóanyagba. 

  

4) Szikkasztás az újabb bemártás előtt 
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5) Héj vastagítása többszöri bemártással, szórással. A műveleteket megismétel-

jük többször a kellő vastagságú héj kialakításáig. 

  

6) A héj szárítása, a viasz kiolvasztása 

  

7) A forma kiizzítása 

  

8) Az izzó formák leöntése 

  
1.10. ábra. Precíziós öntés képekben 
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1.3.2 Tartós formák 

Régi törekvés, hogy az elkészített formákban ne egy darab öntvényt lehessen gyártani. Az 

eddig ismertetett formák az öntés során tönkremennek, másik öntvény nem készíthető bennük. 

A fémből készült formák azok, amelyek biztosítani tudják, hogy bennük több öntvény is 

gyártható legyen. 

1.3.2.1 Kokillaöntés 

A két formafelet fémből készítik el forgácsoló eljárással. Köszörüléssel polírozással igen kis 

felületi érdesség alakítható ki a formában, így a gyártott öntvény igen jó felületi minőséggel 

rendelkezik. A kokillák anyaga függ az öntött anyagtól, legtöbb esetben öntöttvasból készítik. 

Az öntvények belső üregeinek, magjainak kialakításához legtöbbször fémből készült magokat 

használnak, de alkalmazható héjformázással készített mag is. 

Kokillaöntéskor kevesebb gáz képződik, mint homoköntésnél, de a gázelvezetésről itt is 

gondoskodni kell. Ebből a célból az osztósíkban 0,25-0,35 mm átmérőjű légcsatornákat 

készítenek. 

Öntéskor a két kokillafelet mechanikusan vagy pneumatikusan összeerősítik. Automatizálva 

pneumatikus hengerekkel történhet a kokillafelek nyitása, zárása. Az összeerősített 

formafelekbe történik az öntés. A formaüreg kitöltése a gravitációs erő hatására történik. A 

leöntött öntvény gyorsan megdermed, a kokillából eltávolítható.  

A kokillaöntés fémformái nem tudnak utánengedni, így a kis zsugorodással és nagy 

melegszilárdsággal rendelkező ötvözetek alkalmassak leginkább kokillaöntésre. A 

kokillaöntéssel nagyon sok gépjárműalkatrészt öntenek (sebességváltó karra gombot, kézifék 

fogantyút, stb.) 

1.3.2.2 Pörgető öntés 

A pörgető öntés (centrifugál öntés) elsősorban forgástest alakú munkadarabok (hengerperse-

lyek, dugattyúk, gyűrűk, fogaskerekek, hengerek, csövek stb.) öntésére alkalmas. A folyékony 

fémet függőleges vagy vízszintes tengely körül forgó formába öntik (1.11. ábra). A jó 

formakitöltést és a belső felületek (üregek) kialakítását a centrifugális erő biztosítja. A 

pörgetve öntött darabok mechanikai tulajdonságai igen jók az öntött fémek tömörek, az öntött 

fém gáztalanodik, az esetleg benne lévő salak az olvadéknál könnyebb így az öntvény belső 

felületén válnak ki. A centrifugális erő hatására egyes elemek dúsulnak. A folyékony fémnél 

nehezebb elemek a kokilla fala mentén, míg a könnyebb elemek, vegyületek az öntvény 

közepén. A pörgetve öntött acélcsövek igen tömörek, pontosak. Pörgető öntéssel állítják elő a 

siklócsapágyakat is. 

1.3.2.3 Nyomásos öntés 

A nyomásos öntés nagyon pontos (0.05…0,2 mm) gyártási eljárás. Az így előállított 

öntvények a működő felületeket kivéve nem igényelnek további megmunkálást. Előre 

önthetők a kis átmérőjű furatok, menetek, felíratok, stb. Az öntvény minimális falvastagsága 

1-3 mm. 

A fémformába nagy nyomással (10-100 Mpa) sajtolják be a folyékony, vagy pépes állagú 

fémötvözetet. A forma zárásához, a fémnek a formába lövelléséhez és a forma nyitásához 

szükséges erőt hidraulikus úton biztosítják. A belövellő berendezés elrendezése szerint 

megkülönböztetünk melegnyomókamrás és hidegnyomókamrás öntőgépeket. 
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 a) Függőleges tengelyű b) Vízszintes tengelyű 

1.11. ábra. Pörgető öntés 

1.3.2.4 Melegnyomókamrás nyomásos öntés 

Kis olvadáspontú fémötvözetek, így elsősorban alumíniumötvözetek és magnéziumötvözetek 

öntéséhez használatosak. Az olvasztókemence a berendezés része. A folyékony fémet 

dugattyú, vagy sűrített levegő nyomja a fémformába (1.12. ábra) 

 
1.12. ábra. Melegnyomókamrás nyomásos öntés 
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A melegnyomókamrás eljárással önthető fémek és öntési hőmérsékletük: 

 Ólomötvözet  280-350 
o
C 

 Ónötvözet  265-300
 o
C 

 Cinkötvözet  380-420
 o
C 

 Alumíniumötvözet 640-740
 o
C 

 Magnéziumötvözet 620-680
 o
C 

1.3.2.5 Hidegnyomókamrás nyomásos öntés 

A fémötvözetek megolvasztása egy olvasztókemencében történik. A megolvadt fémet 

öntőkanállal juttatják a nyomókamrába. Az eljárást a 1.13. ábra mutatja be. 

 
1.13. ábra. Hidegnyomókamrás nyomásos öntés 

A hidegnyomókamrás eljárást magasabb olvadáspontú fémek (rézötvözetek, acél, stb.) 

öntéséhez használják. 

A nyomásos öntés általában 1000db. Öntvény felett már gazdaságos. A fémformák 

élettartama 5000-50000 db. Öntvény. Egy öntvény gyártási ideje 1-5 perc nagyságrendű.  

A nyomásos öntést főleg gépkocsi-alkatrészek (porlasztóházak, hajtómű- és motorrészek, 

burkolatok, repülőgép-alkatrészek, elektrotechnikai cikkek stb. gyártására használják. 

Az 1.14. ábrán egy hidegkamrás nyomásos eljárással öntött nyers gépjárműalkatrész látható. 

Megfigyelhető az öntvényen a munkahenger átmérőjének megfelelő viszonylag nagy tömegű 

présmaradvány, illetve az elhelyezett felöntések. 

 
1.14. ábra. Nyomásosan öntött alkatrész 
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Az 1.3. táblázat összefoglalja a szokásos formázási és öntési eljárások legfontosabb paramétereit. 

 

Formázási 

mód 
Egyszer használatos formák Tartós formák 

Minta 

fajtája 
Tartós minta Elvesző minta Minta nélkül 

Eljárás 

Kézi 

homokfor-

mázás 

Gépi 

homokfor-

mázás 

Héjformá-

zás 
Precíziós öntés Kokillaöntés Pörgető öntés Nyomásos öntés 

Anyag 
minden 

fémötvözet 

minden 

fémötvözet 

minden 

fémötvözet 

minden 

fémötvözet 

Könnyűfémek 

Rézötvözetek 

Cinkötvözetek 

Öntöttvas 

Öntöttvas 

Acél 

Réz 

Alumínium és 

ötvözetei 

Al, Mg, Zn, Cu, 

Sn, Pb, Fe, alapú 

ötvözetek 

Tömeg 
nincs 

határa 
<10 tonna <150 kg 

1g-tól több kg-

ig 
<100 kg <5000 kg 

Al 

Zn 

Mg 

Cu 

45 kg 

20 kg 

15 kg 

5 kg 

Sorozat 
Egyedi, 

kissorozat 

Kissorozat, 

Nagysoro-

zat 

Középso-

rozat, 

nagysoro-

zat 

Kissorozat, 

nagysorozat 
Széria Széria Széria 

Jellemző 

pontosság  

50 – 100mm 
1,6–3,2mm 0,9–2,2mm 0,6–1,6mm 

0,3-0,8mm 

-- 
1,2-2,2mm 1,2-2,2mm 0,8-1,6mm 

 
1.3. táblázat Formázási, öntészeti eljárások jellemző paraméterei 
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2 Porkohászat 

A porkohászat alatt a fémek poraiból előállított alkatrészek gyártási technológiáját értjük. 

Porkohászat célja olyan gyártmányok előállítása, amelyek más módon nem lehetséges, vagy 

ez a módszer a leggazdaságosabb. 

Csak porkohászatilag előállítható termékek 

- Magas olvadáspontú fémek gyártása (W, Mo) 

- Fémkarbidoknak egyesítése a karbidok elbomlása nélkül pl. FerroTiC gyártása 

- Álötvözetek létrehozása, amelyek kohászati úton nem lehetséges pl. Ag+C, Cu+C 

- Porózus alkatrészek pl. vegyipari szűrők, önkenő csapágyak gyártása 

- Nagy és kis olvadáspontú elemek egyesítése pl. az egyik elem olvadásakor a másik 

elem már gőz halmazállapotú 

- Üregek kitöltésére alkalmas képlékeny ötvözetek (amalgámok) készítése 

Porkohászati úton gazdaságosabban gyárthatók 

- Nagy tisztaságú, állandó összetételű fémek, illetve ötvözetek 

- Állandó fizikai és kémiai tulajdonságú ötvözetek pl. izotróp ötvözetek 

- Rideg anyagból készült alkatrészek előállítása, amelyeket képlékenyen alakítani 

sem hidegen, sem melegen nem lehet 

- Más öntészeti eljárással csak költségesen előállítható termékek 

- Más eljárással nagy hulladékmennyiséggel készített gyártmányok előállítására 

- Porkohászati termékként előállítva nagyon méretpontos, nem követel 

utánmunkálást 

Porkohászat lépései: 

1. Fémporok előállítása 

2. Fémporok osztályozása 

3. Fémporok keverése 

4. Fémporok sajtolása 

5. Sajtolt termék zsugorítása 

6. Kész gyártmány kalibrálása 

2.1 Fémporok előállítása 

A fémporok előállítására sokféle módszer ismert, amelyek közül csak a jobban elterjedtebb 

eljárásokat tárgyaljuk. 

2.1.1 Mechanikus őrlési eljárások 

2.1.1.1 Őrlés golyós malomban 

A kisméretű 0,5 – 2mm szemcsenagyságú rideg anyagok őrlésére általánosan elterjedt a 

golyós malom (2.1. ábra) [4]. 
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2.1. ábra. Golyósmalom 

Jellemző paraméterek: 

 Dob átmérője 250….1500 mm 

 Őrlőgolyók átmérője d=1/6D…1/10D…1/40D mm 

 Őrlőgolyók anyaga: acél, keményfém, öntöttvas, keményporcelán, mullit 

 Kerületi sebesség 60…..100 m/min 

 Fordulatszám: 3…120 ford/min átmérőtől függően. 

Határfordulatszám, ahol a centrifugális erő falhoz szorítja az őrlőtesteket, megszűnik az 

ütőhatással történő őrlés. A fordulatszámnak ez alatt kell maradnia. A határfordulatszámhoz 

közel főleg az ütőhatás érvényesül, míg alacsonyabb fordulatszámon a dörzshatás. 

Őrlés módja lehet: 

 - Száraz őrlés levegő atmoszférában (főleg oxidok esetén) 

 - Száraz őrlés védőgáz alatt (Ar, N2, CO2) a védőgáz megakadályozza az 

őrölt szemcsék oxidációját 

 - Nedves őrlés 

Robbanásveszélyes anyagok őrlésénél (Al, Mg, Fe) semleges gázokat (Ar, N2) kell használni. 

Őrlőhatás: ütőhatással     30…100…300μm 

 dörzshatással  3…10 μm 

Alkalmazása: rideg fémek őrlésére (pl. Mn, Cr, Sb, Bi,) illetve valamilyen eljárással rideggé 

tett fémek őrlésére (pl. hidridporok, elektrolitikus úton lecsapatott vas, stb.) 

2.1.1.2 Őrlés örvénymalomban 

Az örvénymalomban képlékeny és rideg fémek is poríthatók. Az örvénymalmot a.2.2 ábrán 

mutatjuk be. 

Működése során a 3 jelű adagolótölcsér alatti csap nyitásával beadagolt max. 1,5 g tömegű 

darabok az egymással ellentétes irányban forgó lapátok közé kerülnek. A 3000/min fordulatú 

lapátok nagy erővel a ház falához vágják az őrleményt, miközben az töredezik, aprítódik. A 

Haedfield acélból készült házat a melegedés miatt kívülről vízzel hűtik. A malomban keringő 

közeg a kisebb szemcséket magával viszi a 4 jelű előleválasztóba, ahol az áramlatban lévő 

nagyobb szemcsék kihullanak. Ezeket a szemcséket időnként visszaadagolják az előleválasztó 

alsó részén lévő csap nyitásával a malomba. Az előválasztóból tovább áramló gáz a 
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porleválasztóba kerül (5), ahol az őrölt por kiválik, összegyűlik. A tisztított gázt a ventilátor 

ismét visszajuttatja a malomba. 

Az elérhető szemcsenagyság: 50…200 μm 

Elsősorban vas, réz, alumínium, ezüst, vasötvözetek, rézötvözetek porainak előállítására 

alkalmazzák. 

 
2.2. ábra. Örvénymalom 

2.1.1.3 Őrlés attritorban 

A golyósmalmokhoz hasonlóan működő őrlőberendezés az attritor (2.3. ábra). Az attritor 

nedvesőrlő berendezés. Az őrlendő előaprított rideg anyagokat egy zagykeverőből 

membránszivattyúval adagolják az őrlőtartályba. Az őrlőtartályban a zagyban elhelyezkedő 5 

– 8mm átmérőjű golyókat a lassan forgó csapos keverőberendezés tartja folyamatosan 

mozgásban. Az őrlemény a tartály felső részén, egy szűrőszöveten áthaladva távozik. Az 

attritort kívülről hűtik, de egyes anyagok őrlésénél esetleg fűteni is kell. Ezeket a feladatokat a 

külső vízköpeny biztosítja. Az őrlőhatást egyrészt a golyók közt lévő dörzshatás, illetve a 

membránszivattyú által megemelt, süllyesztett zagy és golyóréteg karok közti függőleges 

mozgása biztosítja. Ennek köszönhetően teljesítménye sokkal nagyobb a hagyományos 

golyósmaloménak. 

 
2.3. ábra. Attritor 
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2.1.2 Fémporok előállítása olvasztott fémek porításával 

2.1.2.1 DPG-eljárás 

A DPG eljárás a Deutsche Pullvermetallurgische Gesellschaft által közzétett eljárás, amely 

alkalmas fémporok porlasztással történő előállítására (2.4. ábra). 

Elve: A vékony sugárban ömlő fémet nagy nyomású levegővel, vagy vízzel szétporlasztjuk. A 

dermedő szemcsék egy gyorsan forgó korongra kerülnek, amelyen verőlécek és áttörések 

vannak. A részben dermedt rideg összetapadt, agglomerálódott szemcsecsomókat ez a forgó 

korong szétveri, tovább aprítja. Alkalmazása főleg vas, réz és alumínium porok gyártására, de 

jól alkalmazható csak folyékony állapotban keveredő fémötvözetek porítására is. Ilyen 

álötvözetek pl. Cu – Pb, Cu – Fe, Ag – Pb 

 
2.4. ábra. DPG eljárás 

2.1.2.2 R-Z eljárás 

Lágy vasporok előállítása alkalmas az ún. R-Z-eljárás (Roheisen-Zunder). Ezzel az eljárással 

kupolókemencében megolvasztott kb. 3...5 % C-tartalmú nyersvasból indulnak ki, mely 

alacsony olvadáspontú és megfelelően nagy viszkozitású. A kiömlőnyíláson kifolyó 

nyersvasat sűrített levegővel kevert oxigénnel porlasztják úgy, hogy a szemcsék felülete 

erősen oxidálódik, s közben a felületi széntartalom egy része kiég. 

A porlasztott vasport ezután áttolókemencében 900...1000 °C hőmérsékleten hőkezelésnek 

vetik alá, aminek hatására a szemcsék felületén elhelyezkedő oxidréteg a szemcsék belsejében 

lévő szénnel reakcióba lép és a reakciótermék a CO, CO2 összetételű gázkeverék eltávozása 

után visszamarad a szénben és oxigénben szegény, a gázfejlődéstől erősen porózussá vált, 

szivacsszerű, igen jól sajtolható lágy vaspor. 

2.1.3 Fémporok előállítása fizikai – kémiai módszerekkel 

2.1.3.1 Fémpor előállítása elektrolízissel 

Ha fémsók vizes oldatán vagy fémsók olvadékán keresztül egyenáramot vezetünk, akkor 

megfelelő körülmények között a fém por alakban válik ki a katódon. 

Fémek sóinak vizes oldatából történő elektrolízissel leginkább ón,- ezüst-, réz- és vasporok 

készülnek. 
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Nem minden esetben lehetséges oldatokból elektrolizálni a fémporokat, ilyenkor megolvasz-

tott fémsót elektrolizálnak. Így készül pl. a tantál, a berillium, a nióbium, a tórium, a 

cirkónium és az urán. 

Az így készített porok szemcséi legtöbbször dendrites alakúak. A szemcsék méretét és 

szerkezetét a katód áramsűrűsége, valamint oldatok esetén az elektrolit koncentrációja, 

összetétele és hőmérséklete befolyásolja. 

2.1.3.2 Fémpor előállítása fémgőzök leválasztásával 

A berendezés a 2.5. ábrán látható. A lepárlás vákuum alatt történik. A vákuumban indukciós 

úton megolvasztott (9) és túlhevített fém gőzölög, amely a felette lévő forgó hideg tárcsára (5) 

lecsapódik. A tárcsára középen az olajtartályból (3) olajat (4) szivárogtatnak, amely a 

centrifugális erő következtében vékony filmet alkot a tárcsán (6). A hideg tárcsára (5) 

lecsapódó fémgőz az olajfím (6) miatt nem tud ráragadni, úszik az olajon és az oldalt 

elhelyezett tartályban (10) gyűlik össze. Az olajat a fémportól el kell választani. A keletkezett 

szemcseméret 0,01 μm-nál kisebb. 

 
2.5. ábra. Fémgőzlepárlás 

2.1.3.3 Karbonil eljárás 

A porkohászatban felhasznált fémporok tekintélyes részét a fémoxidok redukálásával nyerik 

(pl.: W, Mo, Fe, Ni, Co, Cu). 

A fémoxidok redukálása történhet szilárd karbonnal, széndioxiddal és hidrogénnel, ill. néhány 

speciális esetben fémes redukáló közeggel. 

Néhány fém, mint pl. a vas, a nikkel és a kobalt meghatározott feltételek mellett szénmono-

xiddal karbonilnak nevezett vegyületet képez. 

Me + n (CO)  Me(CO)n 

A képződő vegyület viszonylag kis stabilitású és könnyen finom szemcséjű (0,1...10 μm) 

fémporra, valamint szénmonoxidra bomlik. Az ezen elven működő porgyártási eljárást 

nevezik karbonil módszernek. 

Fe-por előállítása karbonil eljárással 

Barnavasércből 800 – 1000 
o
C-on katalizátorok jelenlétében redukálással szivacsszerű vasat 

kapunk. 
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Majd 200 
o
C-on 250 bar nyomáson CO-val az alábbi reakció szerint vaskarbonil keletkezik. 

Fe + 5 CO  Fe(CO)5 

A vaskarbonil 103 
o
C forráspontú sárga színű folyadék. Reaktorban 200 – 300 

o
C-on 

elbontják a folyadékot, miközben Fe por és CO gáz keletkezik. A kapott por szemcsemérete 

néhány μm. 

Lágy mágnesekhez szükséges vaspor előállítására alkalmazott ez az eljárás. 

2.2 Porelőkészítés és a porok osztályozása 

A porok szemcsenagyság szerinti szétválasztása történhet: 

 Szitálással 

 Gázáramlással 

 Folyadékban ülepítéssel 

2.2.1 Porok osztályozása 

A porok osztályozása a szemcseméret alapján történik. A porkohászatban használatos porok 

szemcsenagysága általában 0,1...400 μm közé esik. 

A porokat méretük alapján osztályokba sorolhatjuk. Egy lehetséges osztályozás a következő: 

 rendkívül finom (< 0,5 μm), 

 igen finom (0,5...10 μm), 

 finom (10...40 μm), 

 középfinom (40...150 μm), 

 durva (150...500 μm). 

2.2.2 Fémporok technológiai tulajdonságai 

Töltősűrűség: az egységnyi térfogatú, szabadon ömlesztett fémpor súlya. 

Folyási képesség: egy adott térfogatot mennyi idő alatt tud a szabadon behulló por kitölteni. 

Sajtolhatóság: a fémpor tömörödési mértéke, valamint elősajtolt szilárdsága. 

2.3 Fémporok keverése 

Porkeverék összeállítása az alkotó porfajták mennyiségének kimérésével történik. A kimért 

porokat homogenizálás végett keverni kell. 

Keverés történhet: 

 Szárazon 

 Nedvesen nedvesítőszer: alkohol, benzol, xilol, glicerin, amelyek 300 – 400 
o
C-on 

való hevítéskor elillannak 

Porkeverék hőkezelése 

A sajtolhatóság fokozása végett 500 – 600
o
C-on lágyítást, feszültségcsökkentést hajtanak 

végre 

2.4 Fémporok sajtolása, sajtolási módszerek 

A porkeverék adagolása térfogat, vagy tömeg alapján történhet. A térfogat alapján történő 

kimérés kevésbé pontos, mint a tömeg alapján történő kimérés. 
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Sajtolás fajtája lehet: 

- Egyoldali sajtolás 

- Kétoldali sajtolás 

- Összetett szerszámban való sajtolás 

- Hidrosztatikus (izosztatikus) sajtolás 

- Hengerlés 

- Folyatás 

Egyoldali sajtolás 

 
2.6. ábra. Egyoldali sajtolás 

Egyoldali sajtolást akkor választhatunk, ha a recipiens átmérője nagyobb, vagy egyenlő a 

magasságával. Magasabb recipiens esetén a kétoldali sajtolást kell alkalmazni.A különböző 

magassággal rendelkező alkatrészeknél ebben az esetben nem biztosítható az egyenletes 

tömörség. A kisebb magasságú helyeken tömörebb, míg a nagyobb magasságú helyeken 

lazább, porózusabb lesz a sajtolt termék. Különböző megoldásokkal lehet segíteni az 

egyenletesebb tömérség biztosítására. Egy ilyen megoldást mutat be a 2.7. ábra. Az ábra „A” 

fele osztatlan alsó bélyeg alkalmazása esetén mutatja be a töltést és sajtolást, míg a ”B” fele 

osztott alsó bélyeg alkalmazását mutatja. Ebben az esetben a munkadarab kisebb magassággal 

rendelkező részén az osztott bélyeg egy gyenge rugó ellenében biztosítja a megfelelő 

töltőmagasságot. Sajtoláskor az osztott bélyegrész a rugó ellenében elmozdul lefelé, majd a 

bélyeg felütközése után a megfelelő sajtoló nyomás kifejthető [5]. 

 
2.7. ábra. Sajtolás osztott alsó bélyeggel 
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A térfogat alapján történő fémpormennyiség adagolását a 2.8. ábrán mutatjuk be. Az ábrán 

egy automata töltőadagoló látható, amely a recipiens fölé tolva elvégzi az adagolást, 

miközben ezen mozgásával az előzetesen sajtolt munkadarabot eltávolítja a kitoló csapról. 

 
2.8. ábra. Automata adagolás 

Kétoldali sajtolás 

A recipiens átmérőjénél magasabb magasság esetén kétoldali sajtolást kell alkalmazni. Csak 

ezzel az eljárással biztosítható, hogy a sajtolt termék a hossztengely menetén kellő tömörségű 

legyen. A kétoldali sajtolás általában kettős működésű gépet kíván. A kettős működésű gépet 

váltja ki az un. lebegő matricás sajtolás. A lebegőmatricás sajtolás esetén egyoldali 

erőkifejtéssel biztosítjuk a kétoldali sajtolást. A sajtolás során a por és a matrica közt 

keletkező súrlódó erő magával viszi a rugókon nyugvó matricát (2.9. ábra). Ezáltal kvázi az 

alsó nyugvó bélyeg alulról nyomódik a matricába. 

 
2.9. ábra. Lebegőmatricás sajtolás 
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Izosztatikus sajtolás 

Az egyoldali sajtolásnál a sajtolt termék tömörsége nem egyenletes. Jobb, egyenletesebb 

tömörséget biztosít a kétoldalú sajtolás, de a sajtolt munkadarab magassága itt is korlátozott. 

Legjobb, legegyenletesebb tömörséget az izosztatikus (hidrosztatikus) sajtolással érhetünk el. 

Hidrosztatikus sajtolásnál a sajtolni kívánt fémport egy rugalmas vékonyfalú formába 

adagolják, amelyből kiszivattyúzzák a benne lévő levegőt, amely akadályozná a megfelelő 

tömörség kialakítását, majd légmentesen lezárják. Az így előkészített formát vastag falú 

nyomókamrába helyezik, amelyet folyadékkal töltenek fel, majd növelik a nyomást. A kamra 

nyomását nyomásmérővel folyamatosan ellenőrzik. A nyomást 3 000 – 6 000 bar-ra növelik. 

A nagy nyomás egyenletesen hat a formába helyezett fémporra és a sajtolt termék egyenletes 

sajtolási sűrűségét biztosítja (2.10. ábra). 

 
2.10. ábra. Hidrosztatikus sajtolás 

A hidrosztatikus sajtolás szokásos közege a víz, olaj, vagy glicerin. Egyes esetekben a 

hidrosztatikus sajtolást melegen végzik gáz, só-, vagy fémolvadékban. Ebben az esetben a 

sajtolással egyidejűleg végbemegy a zsugorítás is, így közel 100% tömörségű termék 

gyártható. 

A hidrosztatikus sajtolás lassú művelet, kevésbé termelékeny, de előnye, hogy univerzális, a 

berendezésben tetszőleges formájú alkatrész sajtolható. Alkalmas nagyobb méretű alkatrészek 

sajtolására is, amelyek hagyományos eljárással túl nagy erőt követelnének. Bonyolult 

alkatrészek sajtolásánál is biztosítja az egyenletes sűrűséget a sajtolt termékben. A végtermék 

mechanikai – fizikai – technológiai tulajdonságai rendkívül jók és a darab minden pontjában 

majdnem homogének. Hátrányai, hogy a sajtolt termék forma- és méretpontossága kevésbé jó, 

a termék felületi érdessége is rosszabb a fém szerszámban történő sajtoláshoz képest. 

Fémporok hengerlése 

A fémporok tömörítésének egyik technológiája a hengerlés (2.11. ábra). Hengerléssel 

általában szalag formájú féltermékek készíthetők. Az így előállított féltermékek tömörsége 

kisebb, ezért szokás esetenként több lépésben is hengerelni a tömörség javítására. 
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2.11. ábra. Szalaghengerlés 

A 2.11. ábra a), b) és c) részén a szalaghengerlés különböző változati láthatók. A szalaghen-

gerlés lehetőséget biztosít különböző tulajdonságú fémporok összehengerlésére is. A 2.11. 

ábra d) részlete bimetall hengerlésére mutat be példát, míg a 2.11. ábra e) részlete plattírozott 

lemez gyártására mutat példát. 

Fémporok sajtolásának elmélete 

Az összeállított fémporok sajtolása során egy kis szilárdságú (kréta szilárdságú), de pontos 

alakkal rendelkező terméket kapunk. Sajtolásnál nő a termék tömörsége, amely elsősorban a 

sajtolási nyomás nagyságától függ (2.12. ábra). A sajtoló nyomás hatására a termék 

szilárdsága is fokozatosan növekszik (2.13. ábra). 

 
2.12. ábra. Sűrűség változása a sajtolási nyomás függvényében 
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2.13. ábra. Szilárdság változása a sajtolónyomás függvényében 

Mindkét diagram esetén az alábbi szakaszokat különböztethetjük meg a sajtoló nyomás 

függvényében: 

I. szakasz Illeszkedési szakasz, amelyben a sűrűség jelentősen növekszik, az egyes 

szemcsék kezdik egyre jobban kitölteni a rendelkezésükre álló helyet. Ebben a 

szakaszban lényeges szilárdságnövekedés nincs. 

II.a szakasz Képlékeny alakváltozás szakasza. Az egyes szemcsék képlékenyen 

alakváltoznak, deformálódnak, a szemcsék közti teret egyre jobban kitöltik 

(2.14. ábra). Nő a termék sűrűsége, lineárisan nő a sajtolt termék szilárdsága. 

 

 
2.14. ábra. Képlékeny deformáció hatása 

II.b szakasz A szemcsék képlékeny alakváltozása kimerül, egyes szemcsékben repedések 

jelenhetnek meg. A sűrűség, szilárdság alig növekszik. 

2.5 Sajtolt fémporok zsugorítása 

Sajtolt gyártmányok kréta szilárdságúak. Végső szilárdságuk elérésére védő-, vagy redukáló 

atmoszférában zsugorítani kell. Zsugorítás hőmérséklete a fő alkotó olvadáspontjának 2/3-a, 

3/4-e 
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• Vaspornál 900 – 1200 
o
C 

• Molibdén esetén ~ 1800 
o
C 

Alacsonyabb olvadáspontú alkotók meg is olvadhatnak. Zsugorítás során csökken a sajtolt 

termék térfogata, mert a szemcsék közti porusok mérete csökken (2.15. ábra). 

 
2.15. ábra. Zsugorítás hatása 

A zsugorodás során a hőmérséklet függvényében kezdetben adhéziós folyamatok, majd 

növekvő hőmérséklettel felületi diffúzió, további hőmérsékletnövekedéssel rácsdiffúzió 

játszódik le [6]. Ezek sebessége függ a hőmérséklettől (2.16. ábra). 

Zsugorítás hatására az alábbi változások következnek be: 

- Fajsúly nő 

- Térfogat csökken 

- Keménység, szilárdság nő 

- Fémes csengésű és fényű lesz a darab 

 
2.16. ábra. Zsugorításkor lejátszódó folyamatok aktivitása 

A zsugorításra a magasabb hőmérséklet kedvezőbb, gyorsabban végbemegy a zsugorodás. A 

2.17. ábrán látható, hogy magasabb hőmérsékleten gyorsabban nő a tömörsége és a 

szilárdsága a sajtolt terméknek. Ugyanezen szilárdsági és tömörségi paraméterek alacsonyabb 

zsugorítási hőmérsékleten csak hosszabb hőntartási idővel biztosítható. 
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2.17. ábra. Zsugorodás hőmérsékletének hatása a hőntartás idejére 

Ajánlott zsugorítási hőmérsékletek és védőgáz atmoszférákat az egyes gyakori fémekre és 

ötvözetekre a 2.1. táblázat foglalja össze. 

 

Anyag Zsugorítás Védőgáz- 

atmoszféra 

fajtája 
hőmérséklete 

[
o
C] 

ideje 

[min] 

Vas és ötvözetei 900-1200 30-90 Bontott ammónia,  

generátor gáz 

Bronzok 700-870 15-25 Bontott ammónia,  

generátor gáz 

Keményfémek 1350-1600 45-120 Hidrogén, 

vákuum 

W, Mo 2200-3200 15-40 Hidrogén, 

vákuum 

Ti, Ta, Zr, Nb 1400 15-40 Vákuum 

Nemesfémek 700-1200 40-60 Levegő 

Réz 840-900 30-45 Hidrogén, nitrogén, 

generátor gáz, argon Nikkel 1000-1150 30-45 

 
2.1. táblázat. 

2.6 Kalibrálás 

Célja: a zsugorított darabok méretpontosságának növelése. 

A kalibrálás a sajtoláshoz hasonló, de egyszerűbb és gyorsabb művelet, amely a zsugorított 

darabnak megfelelő szerszámüregen való átsajtolásból áll. A zsugorított darab szilárdságát, 

tömörségét tovább növeli. A kalibrálandó darabok mérete kb. 0,5-1%-kal nagyobb a 

véglegesnél. A kalibráló nyomás a sajtoló nyomás 10-30%-a. 

2.7 Porkohászat alkalmazása a gépjárműalkatrész gyártásában. 

A porkohászatilag előállított termékek több mint 50%-át az autóipar használja fel. Jellegzetes 

alkatrészek a különböző perselyek, csapágyak, bütykök, emelők, fogazott íves karok, 
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hengeres és kúpos fogaskerekek, lánckerekek, dugattyúk, dugattyúgyűrűk, stb. Pár jellegzetes 

autóipari alkatrészt a 2.18. és a 2.19. ábrákon mutatunk be [7]. 

 

 

2.18. ábra. 2.19. ábra. 

A 2.21. ábrán egy autómotor olyan alkatrészeit foglaltuk össze, amelyeket porkohászati úton 

már előállítottak és autókba beépítettek [8]. 

 
2.21. ábra. Porkohászatilag előállított autómotor alkatrészek 

A 2.22. ábrán egy autó sebességváltójának olyan alkatrészeit foglaltuk össze, amelyeket 

porkohászati úton már előállítottak és autókba beépítettek [8]. 
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2.22. ábra. Porkohászati úton előállított sebességváltó alkatrészek. 
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3 Kovácsolás 

Meleg képlékenyalakító művelet, amely célja: 

 alakadás: a végső felhasználási alak megközelítése esetleg késztermék gyártása, 

 alapanyag javítás: kovácsolással az öntött durvaszemcsés szerkezetet finomszemcsés-

sé teszik, kialakul a szálasodás (szálszerűen helyezkedik el) így javul a termék mecha-

nikai tulajdonsága, 

 alapanyag megtakarítás: előkovácsolt darabból sokkal kevesebb forgács eltávolítással 

készgyártmány nyerhető, így alapanyaggal takarékoskodunk. Magyarországon évente  

100 000 t forgács keletkezik. 

 termelékenység növelése: kovácsolt darabból sokkal gyorsabban tudunk készterméket 

előállítani, mint kovácsolatlanból. 

Csoportosításuk: 

 Szabadalakító kovácsolás: az alakítandó anyag az erő irányára merőlegesen nem talál 

ellenállásra. 

 Süllyesztékes kovácsolás: az anyag szabad szélesedése gátolva van egy meghatározott 

üreg (süllyeszték) kitöltésére kényszerül. 

3.1 Szabadalakító kovácsolás műveletei: 

3.1.1 Zömítés 

A művelet során a munkadarab keresztmetszetét növeljük, hosszát, magasságát csökkentjük. 

Az alakítás a teljes keresztmetszetre kiterjed (3.1. ábra). Gyűrűk, korongok lyukasztásának az 

előkészítésére is alkalmazzák. 

 
3.1. ábra. Zömítés vázlata 
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3.2. ábra. Alakváltozás zömítés során 

Kiinduló darab keresztmetszete: 
2

2

0

0




d
A  

Zömített darab keresztmetszete : 
4

2

1

1




d
A  

Átkovácsolási szám: 1

0

1 
A

A
k

z
 

Az alakváltozás zömítés során a zömítendő darab közepén a legnagyobb (3.2. ábra). A 

zömítőszerszám felületén az alakítás mértéke a legkisebb, mert a munkadarab és a szerszám 

közti felületen fellépő súrlódás gátolja az elmozdulást, un. nyomókúpok alakulnak ki. A 

súrlódás miatt a zömített darab hordósodik. 

3.1.2 Duzzasztás 

Helyi alakító művelet, amely a munkadarab egy vagy több keresztmetszetére terjed ki (3.3. 

ábra). Gyakran használják csavarok fejrészének kialakítására. 

 
3.3. ábra. Duzzasztás 
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3.1.3 Nyújtás 

A kovácsolás legalapvetőbb művelete. Olyan alakító művelet amely során a kovácsolt darab 

keresztmetszetét csökkentjük a hosszának növelése mellett (3.4. ábra). Nyújtás hatására 

jelentős szálasodás alakul ki, amely különösen szálirányban kedvezően hat a mechanikai 

tulajdonságokra. 

A nyújtóbetét általában lapos, téglalap nyomófelületű szerszám. Minél keskenyebb a 

nyújtóbetét annál hatékonyabb a nyújtás. 

 
3.4. ábra. Nyújtás 

Átkovácsolási szám nyújtásra: 1

1


A

A
k

o

ny
 

x – előtolás mértéke: aax
4

3
...

2

1
  

Az előtolás mértéke kisebb, mint a nyújtóbetét szélessége, hogy a nyújtott kovácsdarab 

felületi hullámossága kisebb legyen. 

Ütés nagysága: Az ütés erősségét úgy kell megválasztani, hogy ütés során kialakuló 

nyomókúpok összeérjenek, az alakítás kiterjedjen a teljes keresztmetszetre (3.5. ábra). Kis 

ütésekkel végzett alakítás esetén csak a felület közelében lévő réteg alakváltozik, a darab 

közepe alakváltozásban elmarad, a nyújtott darab „kicsőrösödik”. 

 
3.5. ábra. Ütés nagysága 
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3.1.4 Lyukasztás 

A lyukasztás művelet alatt a kovácsdarab áttörését értjük (3.6. ábra). 

A kovácsdarab méretviszonyai alapján lehet egyoldali és kétoldali a lyukasztás. 

ha 
h

d
>1 egy oldalról történik a lyukasztás 

ha 
h

d
<1 két oldalról történik a lyukasztás 

Az összefüggésekben: 

 d – a lyuk átmérője 

 h – a kovácsdarab magassága 

 
3.6. ábra. Egyoldali lyukasztás 

3.1.5 Tágítás 

Célja: a kilyukasztott gyűrűk átmérőjének növelése, falvastagságának csökkentése. 

 
3.7. ábra. Tágítás 

A vasúti kocsi kerekeinek az abroncsát lyukasztás után tágítással állítják elő. A tágítás 

végezhető forgó hengerek közt is. 
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3.1.6 Hajlítás 

Általában az íves munkadarabok alakításának utolsó művelete. Ha csak a darab egy rövid 

szakaszát kell egy görbe vonal mentén meghajlítani, ügyelni kell a húzott, külső oldal 

„behúzódására” vagy berepedésére; ezen a részen szükség esetén anyagtöbbletet kell 

biztosítani. 

3.1.7 Egyéb alakító műveletek 

Vágás, darabolás 

A kovácsolt darab méretre és alakra szabását értjük a művelet alatt. 

Lépcsőzés 

Lépcsőzésen a kovácsdarabon kisebb keresztmetszetű rész kialakítását értjük. A lépcsőzés 

első művelete a bevágás, amellyel a lépcső helyét jelöljük ki, majd ezt kiveti a bejelölt rész 

nyújtása. Egy kovácsdarabon akár több lépcső is kialakításra kerülhet. 

Nyakazás 

Minden oldalról történő lépcsőzés a nyakazás. Alkalmazása ha egy nagyobb keresztmetszetű 

részen egy kisebb keresztmetszetű részt kívánunk biztosítani. 

Kovácshegesztés 

Kis széntartalmú acélok (<0,25%C) melegen nyomással történő egyesítése. Régebben 

gyakran alkalmazott eljárás volt. Ma inkább a díszkovácsolásnál fordul elő. 

3.2 Átkovácsolási szám hatása a mechanikai tulajdonságokra. 

Kovácsolás hatására a szövetszerkezetben lévő karbidok összetörnek, a szemcseszerkezet 

finomodik, kialakul a szálasodás, amely irányban a mechanikai tulajdonságok nagymértékben 

javulnak. 

 
3.8. ábra. Szálelrendeződés forgácsolt és kovácsolt fogaskerékben 

A kovácsolt alkatrészek szálirányban jóval nagyobb ütőmunkával rendelkeznek, mint egy 

öntéssel, vagy forgácsolással előállított alkatrész (3.8. ábra). Egyes dinamikus igénybevétel-

nek erősen kitett alkatrészeknél (pl.: gépjárművek motorelemei, fogaskerekei, kormánymű 

alkatrészei stb.) elsősorban kovácsolt előgyártmányt kell alkalmazni. 

A szálasodás a többszöri átkovácsolás során alakul ki. Teljes keresztmetszetben történő 

átkovácsolást a zömítés és a nyújtás biztosít. A zömítés szálasodásra gyakorolt hatása kisebb 

mértékű, mint a nyújtásé, ezért az összesített átkovácsolási szám meghatározásánál a zömítési 

műveletekre meghatározott átkovácsolási számot egynél kisebb „” tényezővel szorozzuk be, 

egyenértékesítjük. A gyakorlatban =0,7 – 0,9 

Az összesített átkovácsolási szám (kö) az alábbiak alapján határozható meg: 

kö=(kz11)  (kz22)  (kz33) …..kny1kny2kny3… 

ahol az 1, 2, 3, indexek az egyes alakító műveletek számát jelenti. 
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Megjegyzés: zömítésnél a zárójelet csak az egyes műveletek összetartozásának jelölésére 

használtuk. 

A 3.9. ábrán bemutatjuk, hogy az átkovácsolás hatására hogyan változnak a mechanikai 

tulajdonságok. Mint az ábra mutatja, a szálirányban igen erősen nőnek a mechanikai 

tulajdonságok, míg a szálirányra merőlegesen is kisebb mértékben ugyan, de javulnak a 

mechanikai tulajdonságok. A 3 – 5 átkovácsolási szám felett keresztirányban már csökkennek 

a jellemző mechanikai tulajdonságok. 

 
3.9. ábra. Átkovácsolás hatása a mechanikai tulajdonságokra. 

3.3 Süllyesztékes kovácsolás 

Olyan alakító művelet, amely során a kovácsolási hőmérsékletre felhevített darabot a 

munkadarab alakjának megfelelő üregbe vagy süllyesztékbe nyomjuk, vagy sajtoljuk. 

Alkalmazása: 

- ha a kovácsolandó darab szabadalakító kovácsolással csak sok lépésben állítható elő, 

- ha nagy az előállítani kívánt darabszám vagy nagy a sorozat, 

- ha fontos a munkadarabok alakhűsége és méretpontossága. Sokkal pontosabban 

tudunk előállítani munkadarabot süllyesztékben mint szabadalakító kovácsolással. 

- ha a kovácsolt darabok szövetszerkezetének azonosnak kell lennie. Süllyesztékes 

kovácsolásnál könnyebben biztosítható az azonos műveleti idő, így a kovácsolt dara-

bok befejező hőmérséklete közel azonos, amely azonos szövetszerkezetet biztosít. 
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Csoportosítása: 

- Zárt üregű süllyesztékes kovácsolás. Sorja nélküli süllyesztékes kovácsolás. Nagyon 

pontos darabolást kíván. Ritkábban használatos. 

- Sorjás süllyesztékes kovácsolás. Az üregbe behelyezett kovácsolandó darab térfogata 

nagyobb, mint a kész munkadarab térfogata. A felesleges anyagmennyiség az üregből 

kiáramlik és ún. sorja (fánc) keletkezik. A sorját a kovácsolás befejező műveleteként 

el kell távolítani. Ez a művelet a sorjázás. 

Sorjás süllyesztékes kovácsolás 

A sorjás süllyesztékes kovácsoló eljárásokat tovább szokás csoportosítani a kovácsolásnál 

alkalmazott üregek száma szerint. 

Az üregek száma szerint: 

 Együregű süllyesztékes kovácsolás 

 Többüregű süllyesztékes kovácsolás 

3.3.1 Együregű süllyesztékes kovácsolás 

Menete: a kovácsolási hőmérsékletre felhevített kovácsdarabot a kész alaknak megfelelő 

üregbe helyezzük és egy-két ütéssel alakra hozzuk (3.10. ábra). Egy üregben történik a 

kovácsdarab végleges alakjának a kialakítása. 

 
3.10. ábra. Együregű süllyesztékes kovácsolás 

A kovácsolt darabot sorjázni kell, amely a munkadarab körülvágásával történik (3.11.ábra). 

 

3.11. ábra. Sorjázás 

Együregű süllyesztékes kovácsolásnál az üregkitöltés lépéseit, a szálirány alakulását mutatja 

be a 3.12. ábrasorozat. 
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3.12. ábra. Üregkitöltés lépései, szálasodás alakulása együregű süllyesztékes kovácsolásnál 

 

 

Animáció: Szálasodás kialakulása üregkitöltés során 
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Sorjacsatorna 

Biztosítja a süllyesztéküreg tökéletes kitöltését, befogadja a felesleges anyagmennyiséget. Két 

részből áll. Egyik része a hs magasságú sorjahíd, amely megnehezíti az anyag kifutását a 

süllyesztéküregből, un. sorjareakciót biztosít. A másik része a b1 szélességű sorjazseb, amely 

a felesleges anyagmennyiség felvételére, tárolására szolgál (3.13. ábra). 

 
3.13. ábra. Sorjacsatorna kialakítása 

A sorjahíd méretének meghatározására több összefüggés is ismert. 

Bruchanov – Rebelszkíj szerint az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

K

F
h v

s
 2  

Fv – kovácsdarab vetületterülete az osztósíkban (mm
2
) 

K – kovácsdarab kerülete az osztósíkban (mm) 











l

s
f  

ß - az s/l viszonytól függő tényező, ahol 

s – a kovácsdarab közepes szélessége (mm) 

l – a kovácsdarab hossza (mm) 

Értéke a 3.14. ábrán látható diagramból vehető: 

 
3.14. ábra. 
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Sorjacsatorna típusai: 

A sorjacsatorna kialakítása lehet zárt és nyitott kivitelű. A zárt sorjacsatornát akkor 

alkalmazzuk, amikor a kovácsdarab magassági méretét az alsó és a felső süllyesztéktömb 

zárásával biztosítjuk. Ezek a sorjacsatorna típusok a kalapácsokon, sajtókon alkalmazottak. 

Nyitott sorjacsatorna típusokat akkor alkalmazzuk, ha az alakító gép alsó holtponti helyzete 

fix, ez biztosítja a kovácsdarab magassági méretét. Ezek a gépek a körhagyós sajtók. 

Legjellegzetesebb ilyen kovácsgép a Maxima sajtó. 

Zárt sorjacsatorna típusok 

1) Alaptípus (3.15. ábra). 

 
3.15. ábra. 

A legáltalánosabb típus, leggyakrabban használják. 

 

Fordított alaptípus (3.16. ábra). 

 
3.16. ábra. 

Akkor fordítják át, ha a kovácsdarab sorjázás szempontjából felülről jobban hozzáférhető. 

2) Sorjacsatorna bővített sorjazsebbel (3.17. ábra). 

 
3.17. ábra. 
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Akkor választják, ha pontatlan a darabolás, ilyenkor biztosítani kell, hogy több sorja elférjen a 

sorjazsebben. 

3) Nagyobb sorjareakciót biztosító sorjacsatorna (3.18. ábra). 

 
3.18. ábra. 

A sorjahídban akadály van beépítve, nagyobb sorjareakciót (sorjaellenállást) biztosít. 

Alkalmazásának célja, hogy a sorjakifutást megnehezítse, ezáltal az áramló anyagokat az üreg 

magasabb részeinek kitöltésére kényszeríti. Több féle megoldás is ismert a sorjareakció 

növelésének. A 3.18. ábrán ezek közül mutatunk be egyet. Általában bonyolultabb vagy 

magasabb kovácsdaraboknál használjuk. Lehet, hogy a munkadarab kerületének csak egy-egy 

szakaszára korlátozódik. 

4) Bővülő sorjacsatorna (3.19. ábra). 

 
3.19. ábra. 

A bővülő sorjacsatorna elősegíti a sorja alakítását. 
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Nyitott sorjacsatorna típusok 

Az alábbiakban pár gyakrabban alkalmazott nyitott sorjacsatorna típust mutatunk be  

(3.20. – 3.22. ábrák). 

 
3.20. ábra. 

 
3.21. ábra. 

 
3.22. ábra. 

Egy üregű süllyesztékes. kovácsolás előnyei: 

- az alakítás egy üregben elvégezhető, 

- olcsó, csak egy süllyesztékes tömbpárra van szükség, 

- rövidebb a műveleti idő. 
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Egy üregű süllyesztékes. kovácsolás hátrányai: 

- nagy az üreg igénybevétele, 

- gyorsan kopik az üreg, 

- kevés az egyes felújítások közt kovácsolható munkadarabok száma, 

- gyakrabban fel kell újítani az üreget. 

3.3.2 Többüregű süllyesztékes kovácsolás 

Süllyesztékes kovácsoláskor a kovácsdarabot általában két félből álló szerszámban, az un. 

süllyesztékben alakítják, amely szerszámokba a kovácsdarab „negatívja” van belemunkálva. 

A süllyesztéktömbben egy vagy több üreg helyezkedhet el. Az összetett alakú kovácsdarabo-

kat egy melegítéssel több üregben fokozatosan megközelítve a végső alakot több lépésben 

alakítva kovácsoljuk. 

Alkalmazható üregek: 

- anyagelosztó üreg, 

- nyújtó üreg, 

- zömítő üreg, 

- hajlító üreg,  

- kész előtti üreg, 

- kész üreg. 

Az üregek elhelyezhetők: 

Egy tömbben egymás mellett egy gépen, vagy több tömbben, lehet egy gépen vagy több 

gépen. 

Ha a süllyesztékszerszámban több üreg is van, akkor azt az üreget kell középpontba állítani, 

amelyikben a legnagyobb a fellépő alakító erő, ez általában a készüreg. Amennyiben a 

készüreg mellett készelőtti üreget is alkalmaznak, akkor a két üreget úgy helyezik el, hogy a 

két üreg súlypontját összekötő egyenest az alakító erő támadási pontja 1/3:2/3 arányban ossza. 

A kis alakító erővel járó előalakítást végző üregeket a süllyesztékszerszám szélén helyezik el, 

az ún. nyitott üregek esetében ez egyébként is természetes. Az üregek sorrendjét általában a 

technológiai sorrend határozza meg. A 3.23. ábrán egy hajtókar kovácsolására alkalmas 

süllyesztéktömböt mutatunk be. A tömb két szélén nyújtó és anyagelosztó üreg helyezkedik 

el. Középen egy készelőtti üreg, amely sorjacsatorna nélküli és egy készüreg sorjacsatornával 

látható. 

 

 

3.23. ábra. Süllyesztéküregek elhelyezése egy tömbben 

Süllyesztékes kovácsolás menete 
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- Nyers előgyártmány leszabása, általában rúdból vagy négyszög keresztmetszetű 

bugából, 

- Az anyag felhevítése a melegalakítás hőmérsékletére, 

o acélra  900-1200°C 

o alumínium 400-500°C 

o szín Al  ~550°C 

o réz és ötvözetei  600-900°C 

- Süllyesztéküreg egyenletes előmelegítése, közel 200-250°C-ra. 

- Hevített darab revétlenítése. Acélok esetében különösen fontos, mert a reve lerö-

vidíti az üreg élettartamát. 

Revétlenítés végezhető: 

 mechanikus úton, például ütögetéssel, 

 drótkefével, 

 nagynyomású vízzel (a hirtelen képződő gőz lenyomja a revét) 

- Süllyeszték üreg kenése, kenőanyagok: 

- olajos kenőanyagok grafittal dúsítva 

 NaCl oldat, amit bepermeteznek az üregbe. 

 grafitos olaj 

- Kovácsolás egy vagy több lépésben a munkadarab alakjától függően. 

- A kovácsdarab körbevágása vagy sorjázása. 

- Levegőn, vagy hűtőgödörben való hűtés 

- Újabb revétlenítés lehet: 

 mechanikusan pl. drótkefe, 

 koptatódobban 

 homokfúvással, 

 sörétezéssel 

 kémiai úton savas pácok HCl, H2SO4, foszforsav által 

- Átmeneti korrózióvédelem. A kovácsdarabot vékony híg olajjal beszórjuk és ez 

pár hetes vagy hónapos védelmet nyújt.
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Forgattyús tengely kovácsolása 

A gépjárművekben alkalmazott forgattyús tengelyeket készíthetik öntéssel is illetve 

kovácsolással is. Öntéssel általában perlit grafitos szövetszerkezetű gömbgrafitos öntöttvasból 

öntik. Kovácsolás esetén nemesíthető acélt választanak. Gyakran választott fajta a króm és 

molibdén ötvözésű nemesíthető acél pl. 42CrMo4. A 3.24. ábrán bemutatjuk a kovácsolt 

forgattyús tengely gyártásának egy lehetséges technológiáját. 

Első lépésként előhengerléssel anyagelosztás történik. A műveletet gyakran kovácshengerek-

kel végzik több lépésben. 

Második lépés a hajlítás a forgattyúknak megfelelően, majd ezt követi a készre kovácsolás. A 

készre kovácsolt darab sorjával együtt van ábrázolva, amelyet sorjázással el kell távolítani. 

 
3.24. ábra. Forgattyús tengely kovácsolásának fő lépései 

3.4 Kovácsdarab tervezési szempontjai 

3.4.1 Osztósík megválasztása 

Süllyesztékes kovácsolás esetén osztósíkot kell választani. Az osztósík biztosítja a 

kovácsdarab kivételét a süllyesztékből. Az osztósík megválasztásának szempontjai: 

- Ne legyenek alámetszések, a munkadarab kivehető legyen. 

- A kovácsdarab ne legyen túl mély, túl magas az osztósíkhoz képest. 

- Lehetőleg sík legyen. Ferde osztósík oldalirányú erőket ad át az alakító gépnek, 

amelyet lehetőleg kerülni kell. Ha mégis szükséges ferde osztósíkot választani, 

akkor gondoskodni kell a tömbben az oldalirányú erő felvételére, például egymás-

sal szemben két munkadarabot kovácsolunk egyszerre. 

- Úgy válasszuk meg, hogy az oldalferdeségek miatti anyagtöbblet minimális le-

gyen. 
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3.4.2 Forgácsolási és technológiai hozzáadás 

A szabadalakító és a süllyesztékes kovácsolás méretpontossága a legtöbb esetben nem felel 

meg a különböző alkatrészek számára. Ebben az esetben a forgácsolt alkatrész méreteit meg 

kell növelni, úgynevezett forgácsolási hozzáadással.  

A forgácsolási hozzáadás Hf  mértéke az alábbi összefüggéssel számítható: 









 gc

T
AH

f
6

 

Ahol: 

A – korrekciós tényező, A≤1 értéke a két fél (vevő és eladó) megegyezése során alakul ki. 

T – tűrésmező szélessége (szabványból meghatározandó) 

c – megengedett süllyesztékelcsúszás mértéke (szabványból meghatározandó) 

g – egyenesség megengedett mértéke (szabványból meghatározandó) 

A technológiai hozzáadást a kovácsdarab alakjának egyszerűsítésére, a kovácsolhatóság 

biztosítása végett alkalmazunk. Legtöbbször a kovácsdarabon lévő különböző méretű 

áttöréseket, lyukakat, bemélyedéseket ezáltal tömörnek alakítjuk ki. A 3.25. ábrán bemutatjuk 

a forgácsolási és a technológiai hozzáadás alkalmazásának egy-egy példáját. 

 
3.25. ábra Forgácsolási ráhagyás és technológiai hozzáadás 

3.4.3 Oldalferdeségek 

A kovácsdarab süllyesztékből való kivételének megkönnyítését oldalferdeségekkel 

biztosítjuk. Az oldalferdeség mértéke függ a kovácsoló gép típusától, illetve attól, hogy az 

adott gép, illetve süllyesztéktömb tartalmaz-e kilökőt. Beépített kilökő esetén kisebb lehet az 

oldalferdeség. A belső felületekre nagyobb, a külső felületekre kisebb oldalferdeség 

szükséges. Az általában alkalmazott oldalferdeség 6 – 12
o
. 
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3.4.4 Lekerekítési sugarak 

Minden kovácsdarab csak lekerekítési sugárral alakítható ki. Éles sarkok kovácsolásnál nem 

töltődnek ki rendesen, az anyag gyűrődését, rákovácsolását idézheti elő. A lekerekítési 

sugarak szabványból kiválaszthatók. 

3.4.5 Kovácsdarab méretpontossága, tűrésezése: 

A kovácsdarab méretpontosságát meghatározza a kovácsdarab mérete, tömege, anyagminősé-

ge, minőségi osztályba történő sorolása. A szabványokból meghatározott tűrésmező 

szélességet a forgácsolási hozzáadással megnövelt méretre kell ráhelyezni úgy, hogy a 

tűrésmező 1/3-a csökkenti a méretet, negatív, a tűrésmező 2/3-a növeli a névleges méretet, 

pozitív. Ennek oka, hogy a süllyeszték használat közben kopik, növekszik a kovácsdarab 

mérete. Új süllyesztékben kezdve a kovácsolást az így tovább használható. 

3.5 Kovácsolás gépi berendezései 

A kovácsolás gépi berendezései két nagy csoportba sorolhatók: 

 Szabadalakító kovácsolás gépei: Jellemzője, hogy a tőke külön van alapozva a 

gépállványtól, a tőke szabadon elmozdulhat 

 Süllyesztékes kovácsolás gépei: A tőke a merev gépállványba van beépítve, szabadon 

nem mozdulhat el. Biztosítani kell az alsó és a felső süllyeesztékfelek pontos találko-

zását. 

3.5.1 Szabadalakító kovácsolás gépei 

3.5.1.1 Nyeles kalapácsok 

Legrégebbi kalapácsfajta. Ma már csak a muzeálisan felújított hámorokban (Újmassa) 

található meg. A kalapács mozgatását vízienergia felhasználásával végezték. A vízikerék által 

meghajtott tengelyen bütykök helyezkednek el, amelyek a mérlegszerűen felfüggesztett 

kalapácsot felemelik, majd a bütyök elfordulása után a kalapács leesik. A kalapács ütési 

energiáját az emelési magasság biztosítja (3.26. ábra). 

 
3.26. ábra. Nyeles kalapács 

3.5.1.2 Rugós kalapácsok 

Ezen kalapácsok esetén az ütési energiát növeli a rugóba befektetett energia. Csoportosításuk 

a rugó alakja szerint: 

- csavarrugós kalapács 

- ívrugós kalapács 

- laprugós kalapács 
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Kisebb kovácsüzemekben még ma is megtalálhatók. A 3.27. ábrán egy laprugós kalapács, un. 

Ajax kalapács látható. 

 
3.27. ábra. Ajax kalapács 

3.5.1.3 Légpárnás kalapácsok 

A légpárnás kalapácsoknál az ütési energiát a medve helyzeti energiája mellett a medve felett 

elhelyezkedő léghengerben lévő nyomás növeli meg. Az emeléshez és az ütéshez szükséges 

sűrített levegőt a villamos motorral meghajtott légsűrítő biztosítja. Légpárnás kalapácsot 

mutat be a 3.28. ábra. 

 
3.28. ábra. Párhuzamos hengerelrendezésű légpárnás kalapács 

3.5.1.4 Gőz és légkalapácsok 

Ezek a kalapácsok régebben gőzzel működtek, manapság már inkább sűrített levegővel. Az 

ütés energiáját részben a medve emelési magassága, részben a medve felett elhelyezett 

léghengerbe engedett nyomás biztosítja. A medve emelése a dugattyú alá engedett sűrített 

levegővel történik (3.29. ábra). 

A kalapácsokat az állvány típusa alapján szokás csoportosítani. 

- egyállványos légkalapács 

- kétállványos légkalapács 

- hídállványos légkalapács 
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3.29. ábra. Egyállványos gőz-, légkalapács 

3.5.2 Süllyesztékes kovácsolás gépei 

3.5.2.1 Kalapácsok 

A kalapácsok egyik csoportja a mechanikus működésű kalapácsok. Ezek klasszikus 

ejtőkalapácsok. Az ütési energiát ez emelési magasság biztosítja. Az emelés módja szerint 

lehetnek köteles ejtőkalapács, hevederes ejtőkalapács, léces ejtőkalapács, láncos ejtőkalapács. 

A kis ütési energia miatt ma már nem használják. Helyettük a nagyobb ütési energiával 

rendelkező gőz, ill. légműködtetésű süllyesztékes kalapácsok használatosak. 

A kalapácsok egy másik csoportját képezik az ellenütős kalapácsok. Ebben az esetben 

nemcsak a kalapács medvéje mozdul el ütésnél, hanem az üllő is. A kalapács medvéje és az 

üllő ütésnél félúton találkozik, így az ütési energia jelentős részben az alakításra fordítódik. A 

talajnak nem adnak át jelentősebb rezgéseket. 

A működtetés szerint csoportosítva lehetnek: 

- acélszalagos (3.30. ábra) 

- rudazatos 

- hidraulikus mozgatásúak. 
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3.30. ábra. Acélszalagos ellenütős kalapács 

Az acélszalagos ellenütős kalapácsnál a léghengerbe a dugattyú fölé beengedett sűrített levegő 

löki lefelé a felső medvét. A felső medvéhez hozzáerősített acélszalagok görgőkön keresztül 

emelik az alsó medvét (üllőt) felfelé. A két medve a ráerősített süllyesztékfelekkel középen 

találkozik. Az alsó és felső szerszámfelek pontos találkozását a vezetősín biztosítja. 

3.5.2.2 Kovácssajtók 

Egyenletes átmunkálást biztosítanak, elmarad a talajrázkódás, jobb az alakítás hatásfoka. 

Típusai: 

 - dörzssajtó (frikciós sajtó) 

 - körhagyós sajtó (excenter sajtó) 

 - mechanikus kovácssajtó 

 - forgattyús sajtó 

 - mozgóékes sajtó 

Frikciós sajtó 

A 3.31. ábrán egy frikciós sajtót mutatunk be és ismertetjük a működését. 

A sajtó dörzstárcsákat tartalmazó vízszintes tengelyét ékszíjtárcsán keresztül egy villanymotor 

állandóan hajtja. A dörzstárcsák a tengely vízszintes eltolásával jobbra, balra elmozdíthatók. 

Az egyik tárcsa lendkerékhez való szorításával csavarorsó segítségével halad egyre gyorsuló 

mozgással lefelé a medve. Megtörténik az ütés. A másik dörzstárcsa lendkerékhez 

szorításával megindul felfelé a medve, nyit a szerszám. 

Az alsó és felső süllyesztékek pontos találkozása a medve vezetőszánban történő megvezeté-

sével biztosított. 
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3.31. ábra. Frikciós sajtó 

Maxima-sajtó 

A süllyesztékes kovácsolás céljaira épített különleges forgattyús sajtók Maxima-sajtó néven 

ismertek. Nagypontosságú többüreges süllyesztékes kovácsolásra, vagy más gépen előállított 

kovácsdarabok meleg kalibrálására használják. A Maxima sajtók nagy termelékenységgel és 

igen pontos magassági megmunkálással rendelkeznek. A medve alsó holtponti helyzete 

mindig azonos. A sajtó főtengelye excenteres, amit egy általában pneumatikus kuplungon 

keresztül villanymotor hajt. A főtengely végén lévő nagy átmérőjű fogaskerék betölti a 

lendítőkerék szerepét is. Egy –egy fordulat megtétele után a főtengely felső holtpontban való 

megállítását a fékrendszer biztosítja. A két süllyesztékfél zárásának mértékét a menetes 

orsóval mozgatható állító ék segítségével végzik. Maxima sajtókon a zárt sorjacsatorna 

helyett a nyitott sorjacsatorna használatos. A sajtó jellegzetes kivitelét a 3.32. ábra mutatja be, 

amely működése a leírtak alapján nyomonkövethető. 
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3.32. ábra. Maxima sajtó 

3.5.2.3  Kovácshenger 

A kovácshengerlés egy előkovácsolási eljárás, amely során nyújtás és anyagelosztás történik. 

Az alakítás a két szemben forgó tengelyre felerősített szegmensek közt történik. Az alakító 

szegmensek a tengelyeken ~180
o
-ban helyezkednek el. Kerületük igazodik az alakítandó 

munkadarab hosszához. A szegmensekbe üregezéssel van bemunkálva a végzendő alakadás. 

Egy-egy szegmenspárhoz egy bizonyos mértékű alakítás tartozik. További alakítást több 

szegmenspárral végezhetünk.  A kovácshengerlésnél az alakítandó darabot akkor vezetjük be 

ütközőig a hengerek közé, mikor a szegmensek egymástól eltávolodtak (3.33. ábra). Az 

alakítás során az alakító szegmensek a kovácsdarabot visszafelé tolják, miközben az 

üregezésnek megfelelően elvégzik az alakítást. A tengelyekre egymás mellé felerősített 

további szegmenspárok közti szúrásokkal a nyújtás és anyagelosztás mértéke növelhető.  

 
3.33. ábra Kovácshengerlés 

A kovácshengerlés jellemzői: 

- Nagy termelékenység 

- Szabadon alakító kovácsoláshoz képest nagyobb méretpontosság 

- Azonos alakhű darabok a süllyesztékes kovácsoláshoz 
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- Gyors művelet miatt kevésbé hűl a darab, ugyanazon melegből további ková-

csolás végezhető süllyesztékben. 

3.5.3 Kovácsológépek kiválasztásának szempontjai: 

Süllyesztékes kovácsolás esetén a választáshoz szóbajöhető legfontosabb alakító gépek: 

- kalapácsok, 

- mechanikus (forgattyús) sajtók,  

- dörzssajtók. 

A kalapácsok munkától függő gépek. Legfontosabb paraméterük a munkavégző képességük. 

A mechanikus sajtók jellegüket tekintve úttól függő gépek, fő paraméterük a megengedhető 

névleges alakító erő. A dörzssajtók a kalapácsok és a mechanikus sajtók között helyezkednek 

el. Munkafüggő gépek, ennek ellenére legfontosabb paraméterük a megengedhető legnagyobb 

alakító erő. A kalapácsok esetén a kisebb munkavégző képességet több ütéssel tudják 

kompenzálni. Sajtók esetén az üregkitöltés általában egy lépésben megtörténik. 

A süllyesztékes kovácsolás biztosítása szempontjából feltétel, hogy az alakító gépre jellemző 

F - h (erő-magasságcsökkenés) görbe a képlékenységi görbe felett haladjon (3.33. ábra). 

 
3.33. ábra Alakító gép erő – út diagramja 

A fenti szempontokat összefoglalva az alábbiakat kell figyelembe venni. 

 Ütési energia nagysága 

 Alakításhoz szükséges nyomóerő 

 Munkaterület méretei, a süllyeszték elhelyezhetősége 

 b/h viszony (munkadarab szélessége/magassága) 

 ha a b/h <3 akkor sajtó 

 ha a b/h>8 akkor kalapács 

 Kalapácson magasabb üregek is kitölthetők, mert érvényesül a gyors ütési sebesség 

hatására bekövetkező fröccsenő hatás (az anyag felfelé áramlik) 

 Ha a darabszám <500, a kalapács, ha a darabszám >1000 a forgattyús sajtó gazdaságo-

sabb 
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4 Lemezalkatrész-gyártás 

4.1 A járműgyártás lemezanyagainak fejlődése 

A járműipart rendkívüli éles verseny jellemzi több területen, így a járműépítéshez felhasznált 

anyagok területén is. A jármű karosszéria és járműszerkezet (vázak) gyártásánál felhasznált 

anyagokkal szembeni követelmények száma igen nagy és egyre növekvő. A karosszéria és 

vázelemek döntő mértékben acélból készülnek. A karosszériaelemek mérete indokolta a 

lemezalakító gépek rohamos fejlődését, nagyméretű és nagy névleges erejű présgépek, 

gépsorok megépítését. A járműiparral szemben ma is rendkívüli kihívás az új lemezanyagok, 

új szerkezeti anyagok kifejlesztése és a lemezalakító technológiák hatékonyabbá tétele. 

A járműépítés lemezanyagait nagyon sokszor egymásnak ellentmondó követelmény alapján 

fejlesztették ki. Általános törekvés volt és ma is az a felhasznált anyagok tömegének 

csökkentése részben a kisebb járműsúly és kisebb üzemanyag fogyasztás, részben pedig az 

anyagköltség csökkentése érdekében. Az úgynevezett kis súlyú konstrukciók (light-weight 

construction) létrehozására az alábbi tulajdonságokkal rendelkező anyagokat fejlesztették ki: 

– növelt szilárdság, 

– ultra nagy szilárdság, 

– jó alakíthatóság,  

– jó festhetőség, fényezhetőség, 

– jó hegeszthetőség, 

– egyéb, esetenként anyagok kombinációjával biztosítható tulajdonságok. 

A különleges elvárásoknak (pl. nagy szilárdság mellett jó alakíthatóság) megfelelő anyagok 

előállítása költséges, felhasználásuk azért, hogy valóban a költségcsökkentést szolgálják, csak 

indokolt esetben ajánlott. Ezért egy korszerű személygépkocsi karosszéria és vázszerkezete 

70-75%-ban lágyacél, ill. növelt szilárdságú lemezanyagból készül. Csak a fennmaradó részt 

indokolt nagy vagy ultra-nagyszilárdságú lemezanyagból készíteni. Ezért pl. az ultra-

nagyszilárdságú lemezanyagokat a teherhordó részekhez, ill. olyan vázszerkezetű elemek 

gyártásánál használják, melyek a biztonságot, az emberi élet védelmét szolgálják. 

Gyakori, hogy a gépkocsi vázszerkezetében olyan elemek kerülnek beépítésre, melyek 

terhelése nem indokolja a teljes méretre kiterjedő azonos lemezvastagságot. A különböző 

vastagságú lemezek összehegesztésével (tailored lemezekkel) vagy változó vastagságúra 

hengerelt lemezek gyártásával, ill. ezekből készült alkatrészekkel megfelelő teherhordó 

képesség mellett súlycsökkentés érhető el. Tailored lemezből készített középgerenda látható 

az 4.1. sz. ábrán. Egy-egy Audi S karosszéria része. (Blech 2010. Hannover) 
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4.1. ábra. Tailored lemezből készült alváz gerenda 

A nagyszilárdsághoz általában a kisebb alakíthatóság párosul. Ez a sokszor igen 

bonyolult alkatrészek szempontjából hátrányos. Az ún. HSD (High Stenght and 

Ductility) nagyszilárdságú és alakítható acéllemezeket a járműipar céljára fejlesztették 

ki. Jellemzőik: 

- Szakítószilárdság Rm=800-1100 MPa 

- Folyáshatár Rp0,2=450-800 MPa 

- Szakadási nyúlás A80=45-60% 

Az acéllemezek szakítószilárdsága jelentősen növelhető mikroötvözéssel. A 

legfontosabb mikroötvözők Niobium, Titán, Vanádium, Bór. Ezek az acélban levő 

szénnel, oxigénnel, hidrogénnel és kénnel egyszerű és komplex vegyületeket alkotnak. 

Ezek pedig elősegítik a finomszemcsés szövetszerkezet kialakulását, a szilárdságnöve-

kedést, a kiválásos keményedést. A mikroötvözött acélokat, lemezanyagokat nagy 

szilárdság és jó hidegalakíthatóság jellemzi. Az utóbbi időben többször készítettek 

alumínium és műanyag-konstrukciójú karosszériákat, az acélok azonban megmaradtak 

a járműkarosszéria és vázépítés legjelentősebb anyagának. A súly, ill. tömegcsökken-

tést az acélok szilárdságnövelésével érik el. Az 4.1. táblázatban a járműgyártásban 

használt karosszéria és vázszerkezeti anyagokat láthatjuk a járműiparban alkalmazott 

anyagjelekkel. 
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Karosszérialemezek 

anyagai röv. név  

Szokásos 

anyagvas- 

tagság mm-ben 

Rp0,2
1)

 

N/mm
2 

Rm
2)

 

N/mm
2 

A80
3)

 

% 

St 12  

0,6…2,5 
 280 270…410  28 

St 13  250 270..370  32 

St 14  240 270…360  38 

ZE 260  

0,75…2,0 

260…340  370  28 

ZE 340 340…420  420  24 

ZE 420 420…500  490  20 

FeP04 (lágy)  210 270-350 38 

FeP05 (lágy)  180 27-330 41 

FeP06 (lágy)  180 270-350 38 

ZStE 180 BH (növelt szil.)  180-240  401  33 
ZStE 260 BH (növelt szil.)  294  401 330 

ZStE 260 P (növelt szil.)  260-320 380-460 28 

ZStE 340 (növelt szil.)  340-440 410-530 20 

SULC (lágy)  

Fejlesztés, vagy 

piaci bevezetés 

alatt álló acélok 

200 300 45 

IF (nagyszilárdságú) 220 390 37 
ZStE 251 i (növelt szil.) 260 400 32 

DP 350 600 >16 

TRIP 400 640 32 
1)

 Folyáshatár, 
2)

 Szakítószilárdság, 
3) 

Szakadási nyúlás 
4.1. táblázat. Karosszériaanyagok fontosabb mechanikai tulajdonságai [10] 

A 4.2. ábrán a járműszerkezetekben használt újabb fejlesztésű növelt, ill. nagyszilárdságú 

acélok szakítószilárdsága és szakadási nyúlása (alakíthatósága) közötti összefüggés látható. 

 
4.2. ábra. Újabb fejlesztésű acélok szakítószilárdsága, szakadási nyúlása 

A járműgyártásban használt acél és könnyűfém lemezanyagok lehetnek bevonat nélküliek, 

bevonatoltak. A fémes pl. tűzi horgany bevonat javítja az alkatrészek korrózióállóságát, 

növeli az átrozsdásodás idejét, de körültekintést igényel a megmunkálás során. 
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Fémlemezekből létrehozható szendvicsszerkezetek a nagyobb merevség és a nagyobb 

energiaelnyelő-képesség érdekében vastag lemezből készült elemek helyettesíthetők 

fémhabokból készült panelekkel. Ezek merevsége, hangszigetelő képessége, energiaelnyelő 

képessége többszöröse a hagyományosan vastag lemezből készült igen nagy súlyú 

alkatrészekének. 

Elsősorban a súlycsökkentésre való törekvés és persze a korrózióállóság okán egyre 

gyorsabban kerülnek felhasználásra a könnyűfémek (Al és Mg) és ötvözeteik. Ezekből készült 

vázszerkezet energiaelnyelő képessége jobb, mint az acélalkatrészeké. Számos, korábban 

acélból készült alkatrészt gyártanak ma már műanyagokból, szálerősítéses társított 

anyagokból. Ezek fajlagos szilárdsága (sűrűségükhöz viszonyított terhelhetőségre) 

meghaladja a lágyacélokét. 

A műanyagok egyre nagyobb szerepet kapnak a járműépítésben. Több személygépkocsiban 

alkalmazzák a hőre lágyuló műanyagokat a termoplasztokat. A b előlük készült alkatrészek 

tömege még akkor is jóval kisebb, mint az acél alkatrészeké, ha pl. 3-4-szeres falvastagsággal 

készült is a műanyag alkatrész, pl. a sárvédő. 

A hőre keményedő műanyagok a duroplasztok is alkalmazhatók személygépkocsik 

karosszériáinak készítésére. 

A műanyagok különösen jól használhatók szálerősítéses társított anyagok (kompozitok) 

formájában. A szálak anyaga karbon v. kevlár.  

Mind a műanyagok, mind pedig a társított anyagok alkalmazásának legnagyobb előnye az, 

hogy velük 50-60%-os tömegcsökkentés érhető el. 

4.2 Lemezanyagok tulajdonságai és alakíthatóságuk 

A lemezalkatrész-gyártás anyagait részben a szakítóvizsgálatból részben szabványos 

technológiai próbákból kapott adatokkal jellemezhetjük.  

4.2.1 Szakítóvizsgálattal meghatározható jellemzők. 

A szabványos szakítóvizsgálat (MSZ EN ISO 6892-1) eredményei lemezek esetén is 

jellemzik az anyagok alakíthatóságát. 

A határozott folyáshatár a kisebb Re/Rm viszony a nagyobb szakadási nyúlás és kontrakció a 

jobb alakíthatósára utal. Ezek a jellemzők azonban nincsenek közvetlen összefüggésben az 

egyes lemezalakító technológiákban elérhető alakváltozás mértékével. 

Normális irányú anizotrópia 

A lemezek mélyhúzásra való alkalmassága szempontjából igen fontos a normális (merőleges) 

anizotrópia. Ez is a lemez szakítóvizsgálatával határozható meg. A lemez próbatest méretei a 

4.3. ábrán láthatók. 
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4.3. ábra. Próbatest lemez szakítóvizsgálatához 

A lemez próbatest eredeti méretei (s0,b0, L0) a vizsgálat során megváltoznak. A mérési hossz 

(L0) növekszik, a vastagság és a szélesség (s0, b0) csökken. 

A normális irányú anizotrópia a megnyúlt próbatest szélességi és vastagsági irányú valódi 

alakváltozásának a hányadosa: 

 

s

s
ln

b

b
ln

r
0

0

  (4.1) 

Pontosabban mérhető hossz – ill. a szélesség irányú alakváltozás ezért – a térfogat- 

állandóságon alapulva – az s0/s hányadost b0L0/b L hányadossal helyettesíthetjük: 

 

Lb

Lb

b

b

r






00

0

ln

ln

 (4.2) 

Általában kb. 20%-nyi hosszváltozáshoz tartozó értékekből határozzuk meg a merőleges 

anizotrópia értékét. 

A hengerléssel előállított (finom) lemezek tulajdonságai így a normál irányú anizotrópiája is 

irányfüggő. A lemez a síkjában is anizotróp. Ezért a r-t is három irányban a hengerlés 

irányában (r0), a hengerléssel 45°-ot (r45) ill. 90°-ot (r90) bezáró irányban kell meghatározni.  
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4.4. ábra. A normális irányú anizotrópia irányától való függése 

A különböző irányú próbatesteken mért r értékekről határozható meg az átlagos normál irányú 

anizotrópia, melyet a szakirodalom Lankford féle számnak nevez. 

       
4

2
45900

rrr
r


  (4.3) 

Különböző lemezanyagok átlagos normális irányú anizotrópiáját mutatja a 4.2. táblázat. 

 Anyag jelölés 
Átlagos normál irányú 

anizotrópia 

Lágyacél lemezanyagok 

DC04 1,66 

DC05 1,77 

DC06 1,79 

Növelt szilárdságú 

lemezanyagok 

H220P 1,90 

H260P 1,80 

H300P 1,50 

H260LA 1,20 

H300LA 1,06 

H340LA 1,00 

H380LA 0,87 

H420LA 0,85 

DP500 0,75 

DP600 0,79 

Nagy szilárdságú 

lemezanyagok 
CP900 0,89 

4.2. táblázat. 
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Síkbeli anizotrópia 

Említettük már, hogy a normális irányú anizotrópia is irányfüggő. Ez az ún. síkbeli 

anizotrópia, mely a következő összefüggéssel határozható meg: 

 
2

2
45900

rrr
r


  (4.4) 

A mélyhúzott darab fülesedését a síkbeli anizotrópia okozza. Fülesedett mélyhúzott edényt 

mutat az 4.5. ábra. 

 
 

4.5. ábra. Fülesedett darab 

A fülesedés mértékét számszerűen az alábbi összefüggéssel jellemezzük: 

 
min

minmax

H

HH
f


  (4.5) 

Ha a r közel nulla, a fülesedés mértéke kicsi. A f elérheti azonban a 0,1 – 0,15 értéket is. A 

teljesen izotróp anyagot r = 1 Lankford féle szám és r=0 síkbeli anizotrópia jellemezné. 

Mivel a fülesedés többlet kiinduló anyagot igényel és körülvágó műveletre van szükség, ezért 

mint káros jelenséget kell kezelnünk. 

Keményedési kitevő 

Ismert, hogy a gyakorlat számára fontos fémek és ötvözetek hidegalakítás közben különböző 

mértékben keményednek. A keményedő képességet a fémek, ötvözetek folyásgörbéjének 

meredeksége mutatja. (Akár a kf=Aö
n
, akár a kf=A+B·ö

n 
 alakú folyásgörbét log – log 

diagramban ábrázoljuk, egyeneseket kapunk és az egyenesek iránytangense éppen az n, a 

keményedési kitevő.) 

A lemezanyagok minősítése r és n ismeretében 

A lemezanyagok mélyhúzhatóságát, nyújthatóságát, azok átlagos normális irányú anizotrópiá-

ja (r) és keményedési kitevője (n) alapján a Lillet diagram jellemzi. 



4. LEMEZALKATRÉSZ-GYÁRTÁS 79 

© Danyi József, Végvári Ferenc, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu

 
4.6.ábra. Lillet diagram 

 

 

Animáció: Anizotrópia hatása mélyhúzásnál  

 

4.2.2 Nyújthatósági és mélyhúzhatósági technológiai vizsgálatok 

Láttuk, hogy a szakítóvizsgálattal meghatározható hagyományos jellemzők (Re, Rm, A11.3, Z) 

a Lankford szám és a keményedési kitevő összefüggésben van a lemezek alakíthatóságával. 

Léteznek azonban technológiai próbák is a lemezek nyújtással, mélyhúzással történő 

feldolgozhatóságának közvetlen meghatározására. 
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Erichsen féle mélyítő próba (MSZ EN ISO 20482) 

A 4.7. ábrán látható Erichsen-féle mélyítő próba során a leszorító gyűrű megakadályozza a 

lemez elmozdulását. A szabványban meghatározott méretű, félgömbfejű bélyeg domborítja a 

lemezt, belenyomja a húzógyűrűbe, mindaddig, amíg a lemezen az első repedés megjelenik. 

Az ehhez tartozó bélyegelmozdulást mérjük és mint az Erichsen-féle mélyítési számot (IE) 

adjuk meg mint a mélyítő próba eredményét. 

 
4.7. ábra. Erichsen féle mélyítő próba 

A vizsgálat nem ad a mélyhúzhatóságról közvetlen információt, hiszen a mélyítés során a 

feszültség és alakváltozási állapot eltér a mélyhúzásnál érvényestől. Ezért inkább a lemezek 

nyújtva húzhatóságát jellemzi. A vizsgálat eredményéből, pontosabban a szakadási vonal 

irányából, a felület narancs héjasságából, a szakadási él jellegéből következtetni lehet a lemez 

anizotrópiájára és szemcsefinomságára. Körvonal menti elvékonyodás, ill. szakadás kellően 

izotróp lemezre jellemző. Az erősen narancshéjas matt felület a lemezanyag durva 

szemcseszerkezetére utal. 

Csészehúzó vizsgálat 

A csészehúzó vizsgálatban a lemezanyagban ébredő feszültségi állapot és a fellépő 

alakváltozások megfelelnek a mélyhúzó műveletben fellépő viszonyoknak, tehát jól modellezi 

a mélyhúzást. A csészehúzó vizsgálatra kialakított berendezés aktív részeit mutatja a 4.8. 

ábra. A lemezanyagból 58-74(80) mm átmérőjű tárcsákat készítenek 2 mm-enkénti 

lépcsőzéssel. A tárcsákból 33 mm átmérőjű bélyeggel csészéket húznak. Az a legnagyobb 

tárcsaátmérő, mely még biztonságosan, a fenék leszakadása nélkül mélyhúzható jellemzi a 

lemezanyag mélyhúzhatóságát. Amennyiben a maximális kihúzható átmérő pl. 66 mm, ezt 

IG=66-ként adják meg. A mélyhúzó bélyeg lehet lapos (L), átmetszeti (Á) és félgömb végű 

(F). A kísérlet során használt mélyhúzó bélyeg típusát az IG jelölés után alsó indexben jelölni 

kell, azaz a jelölés lehet IGL, IGÁ és IGF. A kísérlet technológiai és szerszámozási jellemzői 

(pl. a szabványban) előírtak, a mérés megismételhetősége érdekében. A csészehúzó próba 

eredménye valóban a mélyhúzhatóságot jellemzi, fontos azonban tudni, hogy a relatíve 

vékonyabb lemeznél (azaz ha a lemezvastagság/terítékátmérő viszony kisebb, mint a 
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csészehúzó próbánál) az egy műveletben elérhető alakváltozás, terítékátmérő/mélyhúzott 

átmérő viszony kisebb lehet, mint az a csészehúzó próba során kapott húzási viszony.  

 
4.8. ábra. Csészehúzó próba [11] 

4.3 A járműgyártásban alkalmazott lemezalakító, lemezalkatrész-gyártó 

technológiák 

4.3.1 Lemezalakító technológiák csoportosítása 

A lemezalkatrész-gyártó technológiák alapvetően két csoportba oszthatók: 

– anyagszétválasztó, főleg nyíró igénybevétellel végzett műveletek, 

– anyagszétválasztás nélküli (alakító) eljárások, húzó- nyomó igénybevétellel vég-

zett műveletek. 

A lemezanyagok táblák, széles szalagok, ill. különböző szélességűre hasított szalagok 

formájában szerezhetők be a kereskedelemből az esetek többségében a gyártótól. Táblaleme-

zekből kisebb, maximálisan néhány dm
2
 méretű alkatrészek gyártása NC/CNC vezérlésű 

lemezmegmunkáló központokon, élhajlító gépeken történik. Nagyméretű, m
2
 nagyságrendű 

rendszerint vékonyabb lemezből készülő karosszéria elemek nagy munkaterű préseken, 

automatizált táblamozgatással, vagy széles szalagadagolással valósítható meg. Ezért 

táblalemezek táblaollókon, körollókon való darabolását, széles szalagok hasítását itt nem 

tárgyaljuk. 

4.3.2 Alkatrészgyártás anyagszétválasztással, jellemzően nyíró igénybevétellel 

4.3.2.1 Kivágás-lyukasztás 

Kivágás, lyukasztás esetén zárt vonal mentén történik az anyagszétválasztás. A művelet két 

aktív eleme a kivágott darab, vagy a készítendő lyuk alakjával azonos bélyeggel és hasonló 

áttöréssel rendelkező vágólappal történik. Vázlata a 4.9. ábrán látható 
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4.9. ábra. A kivágás és a lyukasztás vázlata 

A 4.9. ábrából látható, hogy kivágásnál a vágólap nyúlásába kerülő lemezrész a munkadarab, 

a fennmaradó pedig a hulladék. Lyukasztásnál a hulladék beleesik a vágónyílásba, a 

fennmaradó rész a munkadarab. A lemezalkatrészek általában több lyukat, áttörést 

tartalmaznak, csak ritkán kör alakúak, sőt igen bonyolultak. Az ábrán az aktív elemek 

méretein kívül feltüntettük a köztük lévő méretkülönbséget, amit vágórésnek nevezünk, itt 

oldalankénti vágórést (z/2-t) jelöltünk. A vágórés miatt az anyagszétválasztás nem tiszta 

nyírással megy végbe, látható, hogy a lemezanyag hajlítást is szenved. 

Fontos meglátni az ábrán azt is, hogy a kivágott darab méretét a vágólap nyílásának mérete, a 

lyuk méretét viszont a lyukasztó bélyeg mérete határozza meg. 

Az anyagszétválasztás (vágás) folyamata 

Az anyagszétválasztás az alábbi részfolyamatokra bontható: 

- a bélyeg és vágólap élei képlékenyen belenyomódnak a lemezbe, 

- megkezdődik a képlékeny nyírás, 

- mindkét élről nyírási repedések indulnak, 

- megfelelő vágórés esetén a nyírási repedések találkoznak, megtörténik az anyagszét-

választás, 

- a bélyeg beletolja a munkadarabot vagy a hulladékot a vágólapba. 

A 4.10. ábrán a vágás erő- út diagramját és a vágott felület részeit mutatjuk be. 

 

 

4.10. ábra. A vágás erő- út diagramja és a vágott felület részei 
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A kivágott munkadarab palást felülete láthatóan csak kis részben a nyírt részen megfelelő 

minőségű, ill. csak itt tekinthető a munkadarab síkjára merőlegesnek. Az egyik éle 

lekerekedett a másik sorjás, éles. Ez utóbbi balesetet okozhat és kedvezőtlen, ha a hajlító 

továbbalakító műveletben a húzott oldalra kerül. A képlékenyen nyírt és a ridegen szakadt 

felületek mérete (aránya) függ az anyagminőségtől, a vágórés méretétől, a percenkénti 

műveletek számától, a vágó élek állapotától. 

Kivágás-lyukasztással készített munkadaraboktól elvárható méretpontosság: IT(9)10-12. A 

felületi érdesség a képlékenyen nyírt felületen érheti csak el az Ra1m-es értéket. 

A vágórés szerepe és meghatározása 

Kivágás lyukasztás során a bélyeg és a vágólap közti résnek, a vágórés nagyságának igen 

fontos szerepe van. 

A vágórés befolyásolja: 

- a vágás erő- és munkaszükségletét, 

- a vágási felület minőségét, 

- a vágás pontosságát, 

- a fellépő oldalirányú erőket (nyitott egyoldalú vágásnál, mint pl. oldalkésnél) 

- kismértékben a visszahúzó erőt. 

A vágórés nagysága elsősorban a vágandó lemez vastagságától és anyagától függ. A vágórés 

jelölése „z” az empirikus összefüggésekben az oldalankénti vágórést „z/2” határozzák meg. 

Meghatározása, ha a lemezvastagság s3 mm. 

 
B

1,0sc
2

z
  [mm] (4.6) 

ha a lemezvastagság s>3 mm, a vágórést az alábbiak szerint számítjuk: 

  
B

sc
z

 1,0015,05,1
2

[mm] (4.7) 

Ahol: s – a vágandó lemez vastagsága [mm] 

B – a vágandó lemez anyagának nyírószilárdsága 2
mmN  

c – tényező értékei: 

 c= 0,005 ha a vágás pontossága a fontos 

 c= 0,035 a legkisebb vágóerő és munkaszükséglet esetén 

 c= 0,015…0,018 keményfém betétes szerszámokhoz 

 c= 0,01 gyakorlatban legtöbbször használt érték 

 c= 0,01 ausztenites acélokhoz. 

Ha a vágandó anyag nyírószilárdsága nem ismert, jó közelítéssel meghatározhatjuk a 

szakítószilárdságból az alábbi összefüggéssel: 

  
mB

R8,0...6,0   2
mmN  (4.8) 

Ahol: Rm – az anyag szakítószilárdsága  2
mmN  

A különböző anyagok nyírószilárdságát a 4.3. táblázat tartalmazza. 
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Anyag megnevezése B [N/mm
2
] 

Lágy acéllemez 0,1% C 260 

 0,2% C 320 

 0,3% C 360 

 0,4% C 450 

 0,6% C 560 

 0,8% C 720 

 1,0% C 800 

Ausztenites acél (lágy) 520-560 

Alumínium 99,5 60-70 

Al-Mg (lágy) 250 

Al-Mn (lágy) 80-100 

Al-Cu-Mg (lágy) 160-240 

Al-Mg-Si (lágy) 160-200 

Al-Mg-Mn (lágy) 140-180 

Ónbronz 650-760 

Réz 180-300 

Sárgaréz 220-400 

Sárgaréz (rugókemény) 420-520 

4.3. táblázat. A különböző anyagok nyírószilárdsága [12] 

A kivágás, lyukasztás erő-, munka- és teljesítményszükséglete 

A kivágás erő- és munkaszükségletének meghatározása a gépkiválasztás szempontjából 

nagyon fontos.  

 
4.11. ábra. A vágóerő változása a vágási út függvényében 

Számításaink során a maximális vágóerőt határozzuk meg (Fv). 

 sLfF
Bv

  N  (4.9) 

Ahol: 

 f – korrekciós tényező (f=1,1 – 1,3) 

 L – a vágás kerülete [mm] 

 s – a vágott lemez vastagsága [mm] 

 B – nyírószilárdság [N/mm
2
] 
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Ha egy lépésben több lyukasztást és kivágást végzünk, akkor a fellépő vágó és lyukasztó 

erőket össze kell adni akkor is, ha a vágólap igénybevételének csökkentésére nem egyforma 

hosszúra készítjük a bélyegeket. (Így időben eltolva jelentkeznek a különböző műveleteknél 

fellépő erők). 

A vágás munkaszükséglete: 

 
1000

sFc
dsFW v

s

0


    mN  , vagy  J  (4.10) 

A fenti összefüggésben meghatározott munka arányos a (4.1. ábra) a görbe alatti területtel. 

1000 – váltószám, mivel a lemezvastagságot „s” mm-ben helyettesítjük be. 

c – állandó (0,3 – 0,7 ), figyelembe veszi, hogy a lemezvastagság hány százalékánál 

 fejeződik be a vágási folyamat. Gyakorlatban általában c=0,6. 

Aláköszörült vágólap esetén (4.12. ábra) a vágóerő csökken, de a vágási út megnövekedik. 

 
4.12. ábra. Aláköszörült vágólap 

Így a vágóerő: 

 sLf67,0F
Bv

  N  (4.11) 

A vágás munkaszükséglete 

 
 

1000

asFc
W v


  mN  , vagy  J  (4.12) 

Kivágó, lyukasztó szerszámok anyagai 

A vágólap anyagát az igénybevételnek ismeretében tudjuk megválasztani. 

A vágólap egy viszonylag nem vastag lap, amelyben a kivágandó munkadarab, ill. a 

lyukasztandó furat alakjának és méretének megfelelő átmérőnyílások találhatók. A vágóélek 

állapotától nagymértékben függ az anyagban kialakuló feszültség és alakváltozás. A 

kivágásnál ébredő F vágóerő a vágólapot nyomásra és hajlításra veszi igénybe (4.13. ábra). 
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4.13. ábra. Vágólap igénybevétele 

 
4.14. ábra. Vágóél kopása 

Az él menti nagy nyomás az él tompulására, a húzófeszültség jelenléte pedig kitöredezéshez 

vezethet. A nagy felületi nyomás hatására az anyagsúrlódás a vágólapon jelentő koptatóhatást 

okoz. További koptató-, ill. ismétlődő igénybevétel keletkezhet a gép nyomófejének 

rezgéséből is. Használat során az él kopik, amely megnöveli a kivágás erőszükségletét, ill. a 

munkadarabon a sorja magasságát. A vágóél használata során a 4.14. ábrán látható kopást 

szenvedi el. 
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Ajánlott vágólap anyagminőségek: 

Vágandó 

anyag 

Kivágandó darabszám [db] 

10
3
 10

4
 10

5
 10

6
 >10

6
 

Műanyag 

C80W – C100W 

(S8 – S10) 

100Cr6 

(K4)  

105WCr6 

(W9) 

100Cr6 

(K4)  

105WCr6 

(W9) 

X210Cr12 

X210CrW 2 

(K9) 

X155CrVMo12 1 
(K8) 

X165CrMoV12 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

nitridált 

porkohászati 

keményfémek 

Al, Mg, Cu 

ötvözetek 

90MnCrV8 

(M1) 

100Cr6 

(K4)  

105WCr6 

(W9) 

90MnCrV8 

(M1) 

S 6-5-2 

(R6) 

S 2-10-1-8 

(R11) 

S 6-5-2 

(R6) 

S 2-10-1-8 

(R11) 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

X155CrVMo12 1 
(K8) 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

porkohászati 

keményfémek 

Övözetlen és 

gyengén 

ötvözött acélok 

90MnCrV8 

(M1) 

100Cr6 

(K4)  

105WCr6 

(W9) 

90MnCrV8 

(M1) 

100Cr6 

(K4)  

105WCr6 

(W9) 

S 6-5-2 

(R6) 

S 2-10-1-8 

(R11) 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

X155CrVMo12 1 
(K8) 

S 6-5-2 

(R6) 

S 2-10-1-8 

(R11) 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

porkohászati 

keményfémek 

Asztenites 

saválló acélok 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

X155CrVMo12 1 
(K8) 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

X155CrVMo12 1 
(K8) 

S 6-5-2 

(R6) 

S 2-10-1-8 

(R11) 

porkohászati keményfémek 

 

Rugóacélok 

52 HRC alatt 
X155CrVMo12 1 
(K8) 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

porkohászati keményfémek 

Transzformá-

torlemez 
X155CrVMo12 1 
(K8) 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

X155CrVMo12 1 
(K8) 

X210Cr12 

X210CrW12 

(K9) 

S 2-10-1-8 

(R11) 

porkohászati keményfémek 

4.4. táblázat. Ajánlott vágólap anyagminőségek 

A vágólap anyagának a fenti igénybevételeknek kell megfelelnie. Az igénybevétel, ill. a 

koptató hatás természetesen függ a vágandó lemez anyagától is. Anyagmegválasztásnál 

figyelembe veszi a szerszám várható élettartamát, a kivágandó munkadarabok számát. Kis 

darabszám esetén nem gazdaságos a jó minőségű, nagy darabszám kivágását is biztosító 

drága, erősen ötvözött szerszámacélokat választani. 

A vágandó anyag és darabszám függvényében a 4.5. táblázatban foglaltuk össze a javasolt 

vágólap anyagminőségeket. A táblázatban kövéren szedtük a jelenleg szabványos anyagminő-

ségeket. 

A vágólapokat hőkezelt állapotban (edzve és alacsony hőmérsékleten megeresztve) kell 

beépíteni. A javasolt keménységi értékekeit a 4.5. táblázat foglalja össze. 
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Munkadarab 

lemezvastagsága 

[mm] 

Vágólap anyagminősége 

100Cr6 

105WCr6 

90MnCrV8 
(K4, W9, M1) 

X155CrVMo12 1 

X210Cr12 

X210CrW12 
(K8, K9) 

S 6-5-2 

S 2-10-1-8 
(R6, R11) 

 

s < 2 mm 59 – 62 HRC 60 – 64 HRC 60 – 64 HRC 

2<s <5 

s > 6 

transzformátor lemez 

56 – 60 HRC 

55 – 58 HRC 

- 

58 – 62 HRC 

56 – 58 HRC 

61 – 64 HRC 

58 – 62 HRC 

- 

65 – 67 HRC 
4.5. táblázat. Javasolt keménységi értékek 

Kivágó-lyukasztó szerszámok felépítése 

Nagy darabszámú, nem túlzottan nagyméretű (maximálisan egyhatod, egyötöd négyzetméter 

területű) darabok gyártásához gazdaságos lehet egyedi szerszámokat gyártani. Vezetőlapos 

sorozatműködésű és vezetőoszlopos blokk szerszámok összeállítási rajza az alkatrészek 

megnevezésével és anyagával láthatók a 4.15. és 4.16. ábrán. 
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Tételszám Megnevezés Ajánlott anyagminőség 

1 Befogócsap E 295, (Fe 490-2) (A50) 

2 Fejlap E 295, (Fe 490-2) (A50) 

3 Nyomólap C60 

4 Bélyegtartó lap E 295, (Fe 490-2) (A50) 

5 Belső kulcsnyílású csavar 8.8 

6 Kivágó bélyeg X155CrVMo12 1 (K8), X210Cr 12 (K9) 

7 Lyukasztó bélyeg X155CrVMo12 1 (K8), X210Cr 12 (K9) 

8 Vezetőlap E 295, Fe 490-2 (A50) 

9 Vágólap X155CrVMo12 1 (K8), X210Cr 12 (K9) 

10 Oldalvágó kés X155CrVMo12 1 (K8), X210Cr 12 (K9) 

11 Alaplap E 295, Fe 490-2 (A50) 

12 Belső kulcsnyílású csavar 8.8 

13 Illesztőszeg 6.6 

14 Ütköző C10, C100W, C45 622HRC 

15 Illesztőszeg 6.6 
4.15. ábra. Vezetőlapos kivágó – lyukasztó szerszám 
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Tételszám Megnevezés Ajánlott anyagminőség 

1 Alaplap GJL150, E 295, (Fe 490-2) (A50) 

2 Fejlap GJL150, E 295, (Fe 490-2) (A50) 

3 Vezetőoszlop C15, 16 MnCr5 (BC3), C60 

4 Vezető persely 100Cr6 – csúszófelület bronzzal bevonva 

5 Befogócsap  E 295, (Fe 490-2) (A50) 

6 Kilökő C45 (Rmmin=800 N/mm
2
) 

7 Kivágó bélyeg – lyukasztólap X155CrVMo12 1 (K8), X210Cr 12 (K9) 

8 Vágólap X155CrVMo12 1 (K8), X210Cr 12 (K9) 

9 Lyukasztó bélyeg X155CrVMo12 1 (K8), X210Cr 12 (K9) 

10 Munkadarab kilökő 51CrV4 (Rmmin=800 N/mm
2
) 

11 Sávfeladó C45 (Rmmin=800 N/mm
2
) 

12 Bélyegtartólap  E 295, (Fe 490-2) (A50) 

13 Nyomólap  C60 

14 Bkny. gömbfejű csavar 8.8 

15 Vágólap rögzítő bkny csavar 8.8 

16 Bélyegrögzítő bkny. csavar 8.8 

17 Illesztőszeg (vágólap) 6.6 

18 Illesztőszeg (bélyeg) 6.6 

19 Kilökő csapok C45 (Rmmin=800 N/mm
2
) 

20 Spirálrúgó 38Si7 

21 Laprugó 38Si7 

22 Határolócsap egység  

23 Sávvezető csap C15 
4.16. ábra. Vezetőoszlopos blokk szerszám 
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4.3.2.2 Finomkivágás 

A hagyományos kivágással – lyukasztással a darabok IT10-12 (esetleg IT9) méretpontosság-

gal készíthetők el. A kivágott lyukaszott lemezalkatrész vágási felülete sem jó minőségű, 

szakadt – érdes és sorjás. Ez különösen a további feldolgozás pl. hajlítás esetén okozhat 

gondot azzal, hogy a szakadt érdes és sorjás felület hajlításkor beszakadhat. Méretpontos és jó 

vágott felületű darabok készíthetők finomkivágással. 

A finomkivágás elve 

Finomkivágáskor a kivágó bélyeggel szembeni ellenbélyeg és ellenerő, valamint a leszorító 

lap és a rajta lévő ékgyűrű (4.17. ábra) hatására a lemezanyag a vágás közvetlen közelében 

háromtengelyű nyomó feszültségi állapotba kerül. Ez kedvez annak, hogy az igen kis vágórés 

miatt, közel tiszta nyíró igénybevétel során a lemezben szinte teljes vastagságában képlékeny 

nyírás menjen végbe. Így a vágott felületen nem, vagy csak alig mérhető méretű lesz a 

szakadt, érdes rész. 

A finomkivágás vázlata 

A finomkivágás, mint lemezalkatrész-gyártó technológia, elvében is különbözik a hagyomá-

nyos kivágás-lyukasztástól (4.17. ábra). 

A finomkivágás elvéből adódóan a kivágott darab és a lyukasztott lemez nyírt felülete szinte a 

teljes lemezvastagság mentén képlékenyen nyírt, köszörült felületi minőségű, merőleges a 

lemez síkjára. 

A munkadarab méretpontossága IT7 – IT8. 

A finomkivágáshoz többszörös működésű présgép szükséges ahhoz, hogy a vázlaton jelzett 

erők és mozgások biztosítva legyenek. 

 
4.17. ábra. Finomkivágás elve 
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Vágórés, z 

[mm] 

Lemezvastagság, s 

[mm] 

1 2 3 4 5 8 

7,0sdq   0,012 0,024 0,036, 0,048 0,06 0,095 

0,1sdq   0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 

2,1sdq   0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,04 

q – geometriai viszony 

d – kivágandó darab mérete 

4.5. táblázat. 

 

 
4.18. ábra. Ékgyűrű kialakítása 

A kivágandó lemez vastagságának ismeretében 4.6. táblázat segítségével kiválasztató, hogy a 

gyártás során egy–, vagy kétoldali ékgyűrűt kell alkalmazni. 

Lemezvastagság, s 

[mm] 
a, [mm] h, [mm] H, [mm] r, [mm] R, [mm] 

2,8…3,2 
2,5 

0,6 

 

0,6 

3,3…3,7 0,7 0,7 

3,8…4,5 2,8 0,8 
0,8 

4,6…5,5 2,5 0,5 0,8 

0,2 5,6…7,0 3,0 0,7 1,0 1,0 

7,1…9,0 3,5 0,8 1,2 1,2 

9,1…11 4,5 1,0 1,5 

0,5 

1,5 

11,1…13 5,5 1,2 1,8 1,8 

13,1…15 7,0 1,6 2,2 2,2 
4.6. táblázat. A finomkivágáshoz szükséges ékgyűrű méretek [21] 
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A finomkivágás erőkomponensei 

A finomkivágási művelet vázlatán (4.17. ábra) feltüntetett erőszükséglete az alábbi módon 

számítható: 

 sLfF
vágás

 ,  N  (4.13) 

Ahol: f – tényező 1.1. – 1.4 között 

 L – a vágott vonaldarab hossza 

 s – a lemezvastagság 

  – a lemezanyag ellenállása a nyíró-igénybevétellel szemben. Itt fontos 

megjegyezni, hogy a finomkivágás körülményei miatt  értéke a lemezanyag 

szakítószilárdságának többszöröse is lehet. A hagyományos kivágásnál al-

kalmazott  
mB

R8,0...6,0  összefüggés itt nem használható. 

Romanovszkij szerint az anyag ellenállása a nyíró igénybevétellel szemben: 

 
mell

R6,0
d

s
m 








 ,  2

mmN  (4.14) 

Ahol: m – 1,2…3 között változhat, a kisebb érték a hagyományos kivágásnál, a 

lemezvastagságnál jóval nagyobb (pl. 10-szeres) munkadarab méretnél 

használható. Ha azonban a finomkivágás körülményei érvényesülnek az 

m=3 alkalmazandó 

Pl. s= 1mm, d=1mm, z=0,01 mm esetén 

 
mmell

R6,3R6,0
mm1

mm1
3τ 








 , (4.15) 

láthatóan jelentősen nagyobb, mint hagyományos kivágás esetén 

 s – a lemezvastagság 

 d – a kivágott darab mérete 

 Rm – a lemezanyag szakítószilárdsága). 

Finomkivágással az olyan anyagok vághatók megfelelő minőséggel, melyek hidegfolyatásra 

is alkalmasak. Így például kedvező, ha a kisszéntartalmú acélok szemcsés és nem lemezes 

perlitet tartalmaznak. 

  
Ferrit és szemcsés perlit Ferrit és lemezes perlit 

4.19. ábra. A perlitben található vaskarbid fázis megjelenési formája 
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4.20. ábra. Finomkivágott munkadarab jellemzői 

A finomkivágott darab képlékenyen nyírt felülete alkalmas akár mechanizmusokban mozgató 

felületként alkalmazásra is. Ezen túl, ha finomkivágott darabot, pl. hajlítani kell, kisebb a 

hajlítási repedés keletkezésének veszélye. Ilyen alkatrész pedig sok található egy gépjármű 

vázszerkezetében. 

A finomkivágás gazdaságossága 

A finomkivágás drága lemezalkatrész-gyártó művelet. Jó állapotú, megfelelően merev 

présgépet nagyon precízen megmunkált, rendszerint keményfém aktív elemekből álló 

szerszámot kell alkalmazni. A munkadarabokkal szemben támasztott követelmények 

mérlegelése és a gyártandó darabszám alapján dönthető el, hogy a finomkivágás alkalmazása 

gazdaságos-e. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 0,5–1 milliós gyártási darabszám-

tól már akkor is gazdaságos a finomkivágás, ha a nagyon szigorú felületi minőség, ill. 

méretpontosság nem követelmény. Finomkivágott munkadarab és sáv látható a  

4.21. ábrán. 

Európában több jól ismert cég gyártott finomkivágó gépeket, ill. ma már finomkivágó 

szerszámokat. Ilyenek: Feintool, Hydrell, Schmidt (mind svájci) stb. 

 
a) 

 
b) 

4.21. ábra. a) Finomkivágott munkadarab b) Finomkivágás utáni sáv 
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4.3.3 Anyagszétválasztás nélküli lemezalkatrész-gyártó technológiák 

Az anyagszétválasztó lemeztechnológiákban a húzó és nyomó igénybevételek jellemzők. A 

feszültségek a munkadarabon belül és az alakító művelet folyamán is változnak. 

Sok olyan lemezalakító eljárás ismert, amelyeknél a megmunkálandó lemezt nem választjuk 

szét, hanem a síkbeli elhelyezkedésből eltérítjük, ezáltal egy térbeli alakzatot hozunk létre. 

Leggyakoribb ilyen eljárások az alábbiak: 

 hajlítás, 

 mélyhúzás,  

 göngyölítés, 

 egyengetés, simítás, vasalás, 

 fémnyomás, 

 domborítás, 

 egyéb eljárások 

o szájbehúzás, 

o tágítás 

o dombornyomás / bordázás 

A fenti technológiák közül a jegyzet korlátolt terjedelme miatt csak a hajlítással és a 

mélyhúzással foglalkozunk részletesebben. 

4.3.3.1 Hajlítás 

A hajlítás olyan anyagszétválasztás nélküli lemezalakító (lemezalkatrész-gyártó) művelet, 

melynek során sík lemez egy részét adott (kívánt) szög alatt alakítjuk a többi részéhez 

képest. A hajlításnál a külső erők által létrehozott hajlítónyomaték hozza létre a képlékeny 

alakváltozást. A hajlítás helyén a lemezben húzó és nyomó feszültség ébred, amelyet a 

semleges szál választ el (4.22 ábra). A semleges szálban nem ébred feszültség. 

4.22. ábra. A lemez igénybevétele hajlításkor 
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Különböző hajlító műveletek 

A V alakú hajlítás történhet nyitott, részben nyitott (félig zárt) és zárt hajlító szerszámban. 

 

1 – Hajlító bélyeg 

2 – mdb. a szerszám 

zárásának pillana-

tában 

3 – Hajlító matrica 

4 – Lemezalkatrész 

terítéke a hajlítás előtt 

s – lemezvastagság 

l – lemezteríték hossza 

w – hajlító matrica 

nyílása 

α – hajlítás szöge 

r – hajlítás sugara 

rm – hajlító matrica 

lekerekítése 

4.23. ábra. Zárt szerszámban végzett V alakú hajlítás vázlata 

U alakú hajlítás koncentrált erővel 

 

1 – Hajlító bélyeg 

2 – mdb. a szerszám 

zárásának pillanatában 

3 – Hajlító matrica 

4 – Lemezalkatrész 

terítéke a hajlítás előtt 

5 – Ellentartós kilökő 

s – lemezvastagság 

r – hajlítás sugara 

rm – hajlító matrica 

lekerekítése 

srR'   

  s1,1...1,2u   

4.24. ábra. U alakú hajlítás vázlata 
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Hajlítás nyomatékkal (lengőhajlítás) 

 

1 – Felső megfogó 

2 – Lemez hajlítás 

közben 

3 – Alsó megfogó 

4 – Hajlító betét 

s – lemezvastagság 

l, b – lemezteríték 

hossza, 

vagy szélessége 

αköztes – köztes hajlítási 

szöge 

4.25. ábra. Lengő hajlítás 

Az alakváltozás mértéke hajlításnál 

Hajlításnál az alakváltozást mérnöki alakváltozási mérőszámmal jellemezük. A húzott szál 

alakváltozását határozzuk meg, mert a húzott szálban következhet be a túlzott nyúlás miatti 

szakadás. Eredetileg a húzott szélső rész hossza megegyezik a lemez középvonal hosszával, 

ezért ez a semleges szál hossza (l0). Ehhez képest a húzott rész megnyúlik és l1 méretű lesz. 

Ezzel a fajlagos mérnöki nyúlás (4.26. ábra): 

 
4.26. ábra. Szélsőszál fajlagos alakváltozása 
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 4.16) 

Látható ebből az összefüggésből is, hogy hajlításnál az 
s

r  hányadosnak fontos szerepe van. 

Ahhoz, hogy a hajlítás az adott 
s

r  esetén elvégezhető legyen 
3,11

A  feltétel kell, hogy 

teljesüljön. Látható, hogy az alakváltozás mértéke annál nagyobb, minél kisebb az 
s

r  

viszony, azaz minél kisebb az r. A lemezanyag alakíthatósága viszont korlátozott. Ezért a 

hajlítás sugara nem lehet bármilyen kicsi, azaz létezik, az un. minimális hajlítási sugár. 

Számos hajlított alkatrész található a gépjármű vázszerkezetében, rendszerint felerősítve 

nagyobb kiterjedésű lemezfelületre, teherviselő gerendára. Ezek a hajlított elemek konzolok 

hibamentesen kell, hogy hajlítva legyenek. Ezért egy hajlított alkatrész műhelyrajzán az egyik 

legfontosabb adat a hajlítási sugár. A kérés az, hogy az adott anyagminőségű lemez 

meghajlítható-e a konstruktőr által elvárt kis sugáron. 

A minimális hajlítási sugár 

A lemez alakváltozása függ az 
s

r  viszonytól. Minél kisebb ez a hányados, minél kisebb a 

hajlítás sugara, annál nagyobb az alakváltozás – és így a húzott szál nyúlásának – mértéke. 

Ebből az következik, hogy a hajlítás sugara nem lehet akármilyen kicsi. A minimális 

hajlítási sugár minimális értéke a gyakorlat számára meghatározható az alábbi összefüg-

géssel: 

 scr
min

  [mm] (4.17) 

Ahol: c – a lemezanyagtól függő tényező, 

 s – a lemez vastagsága 

A „c” tényező értékét különböző anyagú és állapotú lemezek esetén a 4.7. táblázat mutatja. 
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c – tényező 

Lemez anyaga 

Hengerlési állapot – lágy  Hengerlési állapot – kemény 

Hajlítás tengelye 

Hengerlési irányra Hengerlési irányra 

merőlege megegyező merőlege megegyező 

Alumínium 

0,01 0,3 

0,3 0,8 

Vörösréz 1,0 2 

Sárgaréz CuZn37 0,4 0,8 

Karbontartalom, 

C [%] 
Ötvözetlen acélok 

0,2 0,1 0,5 0,5 1,0 

0,3 0,2 0,6 0,6 1,2 

0,4 0,3 0,8 0,8 1,5 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,7 

0,6 0,7 1,3 1,3 2,0 

Alumínium ötvözetek 

Al95Cu4Mg1 

lágyított 
1,0 1,5 1,5 2,5 

Al95Cu4Mg1 

kiválásosan 

keményítve 

2,0 3,0 3,0 7,0 

4.7. táblázat. A „c” tényező értéke a minimális hajlítási sugárhoz [21] 

Érdekes, hogy a minimális hajlítási sugár, vagy más kifejezéssel a lemez hajlíthatósága 

szorosabb összefüggésben van a lemez szakítóvizsgálatánál tapasztalt kontrakció 

mértékével. Ezért a fenti „c” tényező meghatározható a következő kifejezéssel: 

 
2

2

ZZ2

ZZ21
c




  (4.18) 

Ahol: Z – a szakítóvizsgálattal meghatározható kontrakció mértéke. 

A hajlítás nyomatékszükséglete 

A lemez feszültségi állapota és alakváltozása hajlítás közben bonyolult, két vagy 

háromtengelyű. Bonyolítja a kérdést az is, hogy a valóságban lemeznek a semleges réteget 

körülvevő húzott és nyomott részei – együttesen sr vastagságban – csak rugalmasan, a 

semleges rétegtől távolabbi részei képlékenyen alakváltoznak.  

Az egyszerűség kedvéért, de a gyakorlat számára elegendő pontossággal a hajlítás 

nyomatékszükségletének meghatározásához a hajlított lemezben ébredő feszültségek 

egyszerűsített ábráját vesszük figyelembe (4.27. ábra). 
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4.27. ábra. Hajlítás nyomaték szükséglete képlékeny, keményedő anyag esetén 

A húzott és nyomott részen is a lemez fél vastagsága és „b” szélessége által meghatáro-

zott keresztmetszetben fellépő erő: 

 
2

s
bkF

.fközp
   N  (4.19) 

Ez a két erő erőpárt alkot az erőpár nyomatéka adja a hajlítás nyomatékszükségletét: 

 
4

s
bk

2

s
FM

2

.fközp
   mN   (4.20) 

A V és U alakú hajlítás erőszükséglete 

A V alakú hajlítás erőszükséglete 

A V alakú hajlítás esetén (ha a hajlítás koncentrált erővel történik) a hajlító erővel szemben 

fellépő (Fr) erők karja (x) a szerszám zárásának pillanatában a legkisebb. Ezért az Fr erők 

ekkor a legnagyobbak (4.28. ábra) 

 
4.28. ábra. A V alakú hajlítás erőszükséglete 
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A levezetés mellőzésével a V alakú  szögű hajlítás erőszükséglete: 

 
2

α
tg

r2

sbk

2

α
cos

2

α
sin

r4

sbk
2F

N

2

.fközp

N

2

.fközp

h










  N  (4.21) 

Derékszögű (=90°) hajlítás esetén: 

 
N

2

.fközp

90h
r2

sbk
F




   N  (4.22) 

Az U alakú hajlítás erőviszonyai a 4.29. ábrán láthatók. 

 

4.29. ábra U alakú hajlítás erőviszonyai 

Az ábra alapján a levezetés mellőzésével az U alakú (90°-os) hajlítás erőszükséglete: 

  
 







71

sr

sbk
F

2

.fközp

u,90h

 

 N

 (4.23)

 

A visszarugózás oka, mértéke és kiküszöbölési módjai 

A visszarugózás a hajlított munkadarab méret és alak pontosságát, minőségét befolyásolja. 

Mértékének meghatározásához és kiküszöbölésének csökkentésének megoldásához 

ismernünk kell az okát is. 

A visszarugózás okai: 

1. A hajlított lemezdarabban a semleges réteg két oldalán (összesen s1 vastagságú) 

rétegben az alakváltozás csak rugalmas. Ez az s1 vastagságú rugalmasan deformálódott 

réteg képvisel egy nyomatékot KkM
0fr
  (ahol 

6

bs
K

2

r


  keresztmetszeti ténye-
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ző). Ez a nyomaték a hajlító erő, vagy nyomaték megszűnte után rugalmasan „kinyit-

ja” az  szögben meghajlított darabot. 

A lemez képlékenyen hajlított külső és belső húzott és nyomott rétegeinek össz. alakváltozása 

rugalmas és képlékeny alakváltozások összege. (Lásd a szakítódiagramban az egyenletes 

nyúlás szakaszát.) A hajlítás befejezésekor a rugalmas deformáció megszűnik, azaz az  

szögre hajlított darab kinyílik (4.30. ábra)  

 

 

r – a hajlítás sugara  

rN – a semleges réteg sugara  

R – a húzott szélső szál sugara 

s – lemezvastagság 

 – hajlítás szöge 

’ – a hajlítás szöge a 

visszarugózás után 

  a visszarugózási szög. 

r’ – a hajlítás sugara a visszarugózás 

után 

 
4.30. ábra. Hajlításnál használatos jelölések és a visszarugózás okai 

A visszarugózás mértéke 

A visszarugózás mértékét () a gyakorlat számára elegendő pontossággal az alábbi 

összefüggésekből határozhatjuk meg (4.31. ábra): 
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4.31. ábra. A K visszarugózási tényező a hajlítási sugár – lemezvastagság hányados függvényében [22] 

 
's5,0r

s5,0'r
K











 (4.24)
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V alakú hajlításnál: 

 
E

R

sK

w
375,0βtg m

v





 (4.25)
 

Ahol: w – a szerszám nyílása 

 K – visszarugózási tényező; x1K  , ahol az x az r/s viszonytól függő tényező 

U alakú hajlításnál: 

 
E

R

sK

w
75,0tg m

u





 (4.26)
 

A hajlított munkadarab rugalmas képlékeny alakváltozásának korrektebb analíziséből – a 

levezetést mellőzve – a visszarugózás szöge a következő összefüggésből is meghatározható: 

 










 1

s

r

E

k3
.fköz

 (4.27)

 

A visszarugózás mértéke sokszor csak ellenőrző kísérletekkel (hajlító próbákkal) határozható 

meg. A fenti összefüggések és további tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a 

visszarugózás mértékét az alábbi tényezők befolyásolják: 

- az anyag minősége (acél, alumínium, réz, stb.) 

- az anyag állapota (lágy, negyed-, félkemény, stb.) 

- a hajlítás szöge () 

- az r/s viszony (minél nagyobb az r/s, annál nagyobb a ß) 

- a hajlítás sebessége (a gyakorlatban ez azt is jelentheti, hogy excenterprésen v. 

hidraulikus présen dolgozik-e a hajlító szerszám.) 

A visszarugózás kiküszöbölése (kompenzálása) 

A visszarugózás kiküszöbölésére (mérséklésére) a legkézenfekvőbb az ún. túlhajlítás. Ez azt 

jelenti, hogy a lemezalkatrészre előírt  szögnél a darabot kisebb,   szögűre hajlítjuk 

(4.23.ábra). Ez egyszögű (pl. V alakú) hajlításnál egyszerűen megoldható. Legfeljebb a 

visszarugózási szög mértékének bizonytalansága vagy lemezanyag adagonkénti változása 

okoz gondot. 
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 – a lemezalkatrészt jellemző 

szög 

  – a szerszámok jellemző 

szöge 

ß – a visszarugózási szög 

r’ – a visszarugózás miatt a 

hajlítási módosított sugár  

 
4.32. ábra. Visszarugózás kiküszöbölése módosított hajlítási szöggel 

A túlhajlítás U alakú hajlításnál mozgó szerszámelem nélkül is megoldható a hajlítóbélyeg 

megfelelő kialakításával (4.33. ábra). 

 
4.33. ábra. Túlhajlítás U alakú hajlításnál 

Vastag, ill. lágyabb lemezek esetén a visszarugózás kiküszöbölhető vasalással is. V alakú 

hajlításnál, ha a szerszám zárása pillanatán túl kb.  
e

R5,0...3,0   túlnyomást gyakorolunk a 

munkadarabra, csökken a visszarugózás mértéke (4.34. ábra). Igaz ez alakhibát okozhat a 

munkadarabon. 
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4.34. ábra. Hajlítási sugáron történő vasalás V alakú hajlításnál 

U alakú hajlításnál a vasalóerő csökkentése érdekében a hajlított lemeznek csak egy részét 

vasaljuk meg (4.35. ábra) 

 
4.35. ábra. Vasalás U alakú hajlításnál 
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Többszögű (pl. U alakú) hajlításnál a túlhajlítás rendszerint valamilyen pótlólagos mozgással 

valósítható meg. Ilyen megoldások a billenő tuskós (4.36. ábra), forgógörgős (4.37. ábra) és 

az oldalékes (4.38. ábra) szerszámban történő hajlítás. 

 
4.36. ábra. Billenő tuskós túlhajlítás 

 
4.37 ábra. Forgógörgős túlhajlítás 
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4.38. ábra. Oldalékes túlhajlítás 
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Hajlítás élhajlító sajtón 

A több hajlítási szöggel bíró hosszú darabok hajlítása élhajlító gépeken történik. A hajlított 

darab egyes méreteit ütközővel biztosítjuk. Fontos a hajlító műveletek sorrendjének 

meghatározása. Különösen több szögű munkadarabok esetén. Általános elvként elfogadható, 

hogy a hajlító műveletek közül mindig a teríték végein lévő hajlításokat kell először 

elvégezni. A 4.39. ábra egy hajlítási sorrendet mutat be. 

 

4.39. ábra. Élhajlítás sorendje 

Ha a 3–as és 4–es sarkokkal kezdtük volna a hajlítást, a hozzáférhetőség hiánya miatt az 1–es 

és 2–es sarkok nem lennének meghajlíthatók. 
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Bonyolult, többszögű hajlításkor ugyancsak a hozzáférhetőség érdekében – igen bonyolult 

keresztmetszetű bélyegek kellenek. Mivel a bélyegek is igen hosszúak lehetnek, ezeket a 

gyakorlatban hajlító pengéknek is nevezik. A hosszú hajlító matricákat úgy alakítják ki, hogy 

többféle hajlító műveletre is alkalmasak legyenek (4.40. ábra). 

 
4.40. ábra. Élhajlító szerszámok 

Korszerű élhajlító gépeken több mozgás automatizálható és programozható. 

Ilyenek: 

 ütközők helyzete 

 a hajlító bélyeg gyors, ún. közelítő sebessége, ill.a munkamozgás sebessége 

 a vasaló erő 

 a matrica forgatása megfelelő helyzetbe, stb. 

Az ilyen NC/CNC vezérlésű élhajlító gépek, különösen nem nagy darabszámú, de sokféle 

bonyolult darab esetén az ún. mellékidők csökkentése révén jelentős idő– és költségmegtaka-

rítást jelentenek. 

Erre láthatók példák az 4.41. ábra. 
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Darabszám 100, megtakarítás 30% Darabszám 50, megtakarítás 50% Darabszám 50, megtakarítás 70% 

4.41. ábra. Példák az élhajlítás gazdaságosságára 

Az élhajlító gépek jellegzetes darabjai: 

 műszerszekrények (dobozok) vázát képező 500–2000mm hosszú hajlított darabok 

 ajtókeretek 

 polcrendszerek vázkeretei 

 burkolatlemezek, ahol mélyhúzással a gyártás a szerszámozási költségek miatt nem 

gazdaságos. 

 

 

1 – vezérlés és hidraulika 5 – hidraulika munkahenger 9 – gépállvány 

2 – vezérlő panel 6 –prés (gerenda) 10 – vezérlő állás 

3 – felső szerszám megfogó 7 – infrakapu  

4 – ütköző 8 – alsó szerszám megfogó  
4.42. ábra. TruBend 5130 típusú CNC vezérlésű élhajlító 

Az 4.4.2. ábrán egy német gyártmányú TRUMF TruBend 5130 típusú, számítógéppel 

programozható élhajlító gépet mutat be. 
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4.3.3.2 Mélyhúzás 

Mélyhúzás során sík lemezből elsősorban húzó igénybevétellel üreges testet alakítunk ki. 

Vékonyfalú üreges testek tömeges előállítására a leggazdaságosabb technológia. Mélyhúzás-

sal nagyon különböző alakú – hengeres, kúpos, lépcsős és összetett meridiángörbéjű – 

edények állíthatók elő. A mélyhúzott edények mérettartománya is igen széles, egy-két 

milliméteres hüvelyek, szerszámok és több méter átmérőjű tartályfenekek, edények is 

mélyhúzhatók. A mélyhúzás legegyszerűbb esete a hengeres edény mélyhúzása, melyek 

vázlata a 4.43. ábrán látható. 

 

4.43. ábra. Hengeres edény mélyhúzásának vázlata 

Mélyhúzó szerszám fő részei: 

 mélyhúzó bélyeg – alakja a mélyhúzott munkadarab alakjának felel meg 

 mélyhúzó gyűrű – alakja követi a mélyhúzó bélyeg alakját, attól a húzóréssel nagyobb 

 ráncgátló – a húzandó lemez – teríték – ráncosodásának megakadályozására. Nem 

minden esetben szükséges 

 teríték – a kiinduló mélyhúzandó lemez. 

Sokszor egy lemezalkatrészen, jármű vázszerkezeti elemen belül hajlított és mélyhúzott 

részek egyaránt előfordulnak. 
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4.44. ábra. Összetett hajlított mélyhúzott lemezalkatrész 

Mélyhúzás során sík lemezből elsősorban húzó igénybevétellel üreges testet alakítunk ki. 

Vékonyfalú üreges testek tömeges előállítására a leggazdaságosabb képlékeny alakító 

technológia. 

Feszültségi állapot mélyhúzás során 

A mélyhúzás során a lemez egyes részei különböző feszültségi állapotba kerülnek. A  

4.45. ábrán egy félig kihúzott edény peremében, falában és fenék részén érvényes feszültsé-

geket láthatjuk. 

 
4.45. ábra. Feszültségi állapot mélyhúzás során 

Mélyhúzásnál a szükséges alakváltozás a húzógyűrű és ráncgátló felületei között megy végbe. 

Az edény további részei rugalmas alakváltozási állapotban vannak, vagy a bennük lévő 

képlékeny alakváltozás csak olyan mértékű lehet, hogy lemezvastagság csökkenését az 

alakváltozásból adódó felkeményedés ellensúlyozza. 
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Ráncosodás 

A lemez síkjában ébredő nyomófeszültség (t) a lemezt hullámosítani igyekszik. Ezt 

ráncosodásnak hívják, lényegében kihajlási folyamat. Ráncosodás vékony lemezek esetén 

következik be. Helyesebb relatíve vékony vagy vastag lemezről beszélni, hiszen kihajlásnál 

nem csak a nyomott keresztmetszet számít, hanem a nyomott rúd hossza. Ennek mélyhúzásnál 

a teríték átmérője felel meg. Ezért a ráncosodás veszélyét a teríték átmérő és a lemezvastagság 

viszonyának (D/s) értékével vizsgálhatjuk, illetve dönthetjük el, kell-e ráncgátlót alkalmazni. 

Ráncgátlót szükséges alkalmazni, ha a D/s viszony nagyobb mint 40 (esetleg 30). Ennél 

kisebb D/s viszony esetén nincs ráncosodási veszély. A ráncosodás veszélye akkor is kicsi, 

vagy nem lép fel, ha a húzott edény palástjához szükséges körgyűrű szélessége kicsi. E szerint 

nem kell ráncgátlót alkalmazni, ha 

  s2218
2

dD



 (4.28) 

Ez esetben a mélyhúzott edény magassága kicsi (4.46. ábra) 

 
4.46. ábra. A ráncgátló alkalmazásának szükségessége 

A 4.54. ábrán látható esetekben a D/s viszony 100, viszont belátható, hogy a sekélyebb edény 

mélyhúzásával nincs ráncosodási veszély. 

Vékony, s<0,5 mm-es lemezből történő mélyhúzásnál célszerű ráncgátlót alkalmazni. 

Alakváltozási mérőszámok mélyhúzásnál 
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  (4.29) 

Továbbhúzó művelet esetén 
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  (4.30) 

Ahol  di = az i-dik műveletben kapott edényátmérő 

 Di-1= az i-dik művelet előtti átmérő. 
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A húzási fokozatok (m és m1) értékei fordítva arányosak a műveletekben végbemenő 

alakváltozás mértékével: 

 
d

D
  (4.31) 

Egy lemezanyagra megengedett legnagyobb húzási viszony (max) jellemzi a lemez 

mélyhúzhatóságát, határhúzási viszonynak is nevezzük. A 4.8. táblázatban a húzási 

fokozatokhoz tartozó húzási viszony értékek szerepelnek. 

Mélyhúzási fokozat irányértékei. 

Anyag 
Első húzás Továbbhúzás 

m  m1  

Kereskedelmi lágyacél 

Mélyhúzható acél 

Karosszéria lemez (kiválóan 

mélyhúzható lemez) 

Ferrites korrozióálló acél 

Ausztenites korrozióálló acél 

0,65 

0,6 

 

0,55 

0,58 

0,59 

1,54 

1,76 

 

1,82 

1,73 

1,69 

0,8 

0,8 

 

0,75 

0,8 

0,83 

1,25 

1,25 

 

1,34 

1,25 

1,2 
4.8. táblázat. Különböző lemezanyagok esetén alkalmazható húzási fokozatok [12] 

A fenti táblázatban látható irány, ill. határértékekkel kapcsolatban fontos tudni, hogy a 

relatíve vastagabb lemez jobban mélyhúzható, azaz egy műveletben elérhető húzási viszony 

D/s viszonytól is függ.  (Pl. egy s = 1 mm vastag, mélyhúzható (M2H) lemezből történő kb. 

30 mm átmérőjű edény mélyhúzásánál a határhúzási viszony 2,0-2,1 lehet. Ugyanebből a 

lemezből egy 400-500 mm átmérőjű edény csak kb. 1,7 húzási viszonnyal készíthető.) 

Valódi (logaritmikus) alakváltozási mérőszámokat csak a mélyhúzási folyamat elméleti 

vizsgálatánál használnak. 

A mélyhúzás erőszükséglete 

A mélyhúzó erőnek biztosítani kell az alakváltozáshoz, a húzóéleken fellépő meg- és 

visszahajlításokhoz és a fellépő súrlódásokhoz szükséges erőt. Az összmélyhúzó erő a húzott 

palástban húzófeszültséget ébreszt, ami nem lehet nagyobb, mint a lemezanyag alakítási 

szilárdsága. A már kihúzott palástban egytengelyű húzófeszültség ébred, hasonlóan a 

szakítóvizsgálat egyenletes nyúlás szakaszához. Ebből a párhuzamból állítható, hogy a 

mélyhúzás erőszükséglete nem lehet nagyobb a fenékleszakító erőnél, melynek értéke 

 Fleszakító= ds0 Rm (4.32) 

Ahol  s0 – a kiinduló lemezvastagság 

 Rm – a lemezanyag szakítószilárdsága 

A mélyhúzó erő a fenékleszakító erőt csak határhúzási esetben közelíti meg. Ha kisebb az 

alakváltozás, kisebb húzási viszonyt kell elérni, a mélyhúzó erő is kisebb lesz. 

 Fmélyhúzó=Fleszakítóy (4.33) 

Ahol  y – a húzási viszony értéket veszi figyelembe. (4.9. táblázat) 

m 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 

y 1,00 0,86 0,72 0,60 0,50 0,40 0,20 

e 0,80 0,77 0,74 0,70 0,67 0,.64 0,60 

4.9. táblázat [12] 
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Mélyhúzott darab terítékének meghatározása 

Mélyhúzott darab vagy egy alkatrész mélyhúzott része terítékének meghatározása a térfogat-

állandóság elvén alapul. A teríték anyagtérfogata egyenlő a mélyhúzott edény vagy rész 

anyagtérfogatával. Az egyszerűség kedvéért a terítékszámításnál feltételezhetjük, hogy a 

lemez vastagsága mélyhúzás közben nem változik. Így a térfogatállandóság felületállandóság-

ra egyszerűsödik. A mélyhúzás közben bekövetkező lemezvékonyodás miatt a művelet 

bonyolultságától függően kisebb kiinduló terítékre van szükség. A művelet közben 

bekövetkező fülesedés miatt a mélyhúzott edényt vagy annak peremét körül kell vágni. E 

miatt a felületállandósággal meghatározott teríték méretet 1-2%-kal növelni kell. A teríték 

pontos méretét, különösen bonyolult mélyhúzott alakzatok esetén kísérlettel lehet meghatá-

rozni, véglegesíteni. 

Hengeres edény terítékének meghatározása  

 
4.47. ábra. Hengeres darab terítékének meghatározása 

A mélyhúzott darab felszíne három részből számítható: 

 A= Apalást+Afenék+Aátmeneti rész (4.34) 

A mélyhúzáshoz szükséges teríték felszíne egyenlő kell legyen az edény felszínével.  

 A
D




4

2


 (4.35) 

Ebből a teríték D átmérője: 

 


A4
 (4.36) 

Ha az átmeneti rész sugara kicsi (r23s0) tekinthető úgy, hogy az edény felszíne csak a 

palástból és a fenékrészből áll. Ekkor 

 
44

22



 


 d

hd
D

 (4.37) 

Ebből a teríték mérete 

 hddD  4
2

 (4.38) 

Bonyolultabb forgástest esetén (4.48. ábra) a teríték mérete meghatározásának elve azonos a 

hengeres darabéval. 
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4.48. ábra. Összetett meridián görbéjű mélyhúzott darab 

A 4.48. ábrán látott forgástest felszíne a Pappus-Guldén szabály szerint egyenlő a meridián 

görbe súlypontja által leírt kerületnek és a meridián görbe hosszának a szorzatával: 

 A=L2xs (4.39) 

Ahol  L – a meridiángörbe hossza 

 xs – a meridiángörbe súlypontjának sugara 

Nem forgástestek esetén, vagy például ha a mélyhúzott rész csak egy részét képezi a 

lemezalkatrészek, a teríték számítás elve azonos. A 4.49. ábrán egy hajlított sarkában 

mélyhúzott darab látható. 

 
4.49. ábra. Hajlított – mélyhúzott darab 

Ezen a darabon a két egyenes részen csak hajlítás, a sarokban mélyhúzás történik. Az ábrán 

látható elméleti terítékből csak selejtes darab lenne alakítható. A mélyhúzásra jellemző 

feszültségi és alakváltozási állapot hatással van az egyenes (csak hajlított) részekre is. Sok, az 

elméleti terítéket módosító módszer van. Mindegyik lényege egyrészt, hogy az elvett és 

hozzáadott felszínek összege azonos kell legyen, másrészt a teríték kerülete konvex görbe 

legyen, harmadrészt a végleges teríték alakot kísérlettel célszerű meghatározni. A 4.50. ábrán 

egy lehetséges módosított teríték látható. 
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4.50 ábra. Módosított teríték hajlított mélyhúzott darabhoz. 

A mélyhúzó művelet számának meghatározása 

A mélyhúzott darabok esetenként nem készíthetők el egy mélyhúzó művelettel. Ilyenkor a 

teríték méretének ismeretében és az első és továbbhúzó műveletekre jellemző húzási fokozat 

ismeretében a szükséges műveletek száma kikövetkeztethető. A teríték méretét a húzási 

fokozattal, a kihúzott átmérőket a továbbhúzási fokozattal szorozva elérhető a kész 

munkadarab átmérője. Ebből a gondolatból, levezetés nélkül a szükséges húzóműveletek 

száma: 

 1
lg

)lg(lg

1





m

Dmd
n n  (4.40) 

Ahol  n – a szükséges húzóműveletek száma 

  dn – a kész darab átmérője 

Ha n nem egész szám, minden esetben felkerekítéssel kell a szükséges műveletek számát 

meghatározni. Többműveletes mélyhúzás esetén előfordulhat, hogy a továbbhúzhatóság 

érdekében közbenső újrakristályosító hőkezelésre van szükség.  

Mélyhúzó szerszámok, szerszámelemek kialakítása 

A mélyhúzó erő csökkentésére célszerű minél nagyobb mélyhúzó gyűrű éllekerekítést 

alkalmazni. Ez ráncgátló nélküli mélyhúzásnál 
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  (4.41) 

is lehet. 

Ráncgátlós mélyhúzásnál azért, hogy ne csökkenjen a ráncgátló hatás, csak kisebb húzógyűrű 

lekerekítés alkalmazható. A 4.10. táblázatban az ajánlott legkisebb húzógyűrű lekerekítési 

sugarak láthatók a lemezvastagság függvényében. 
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Anyagminőség Lemezvastagság (mm) RM (mm) 

Mélyhúzható acéllemez 

s0 3 

3< s06 

6 s0<20 

(5-10) s0 

(4-6) s0 

(2-4) s0 

Alumínium, réz, sárgaréz 
s0 3 

3 s0<20 

(3-5) s0 

(1,5-3) s0 

4.10. táblázat. Javasolt minimális húzógyűrű lekerekítési sugarak [12] 

A húzó (hajlító-húzó) bélyeg lekerekítés sugara elsősorban a lemez elvékonyodását 

befolyásolja akár edény, akár egy sarokrész mélyhúzásáról van szó. 

A bélyeg lekerekítési sugara főként a lemez elvékonyodását befolyásolja. Általában az a 

célszerű ha megegyezik a húzógyűrű lekerekítési sugarával. Ha a késztermékre ennél kisebb 

lekerekítési sugár van előírva, ezt az utolsó fokozatban kell biztosítani. De ebben az esetben 

sem lehet kisebb az alábbi értékeknél: 

 s06 mm RBmin= 2,5 s0 

 6<s0<20 mm RBmin=1,5 s0 

Húzórés 

A mélyhúzó szerszámok húzórése általában 15-20%-kal nagyobb mint a kiinduló lemezvas-

tagság. Sarkokban, részben mélyhúzott szakaszokon a húzórés e lemezvastagság  

1,1-szerese lehet. 

4.3.3.3 Nyújtva húzás 

Nagyméretű, vékony lemezből készülő lemezalkatrészek (pl. burkolatok, gépjármű 

karosszéria elemek) alakítása közben az alakváltozás nem a mélyhúzásnál fellépő feszültségi 

állapotban megy végbe. Ezekben a műveletekben a lemezt a szélein szilárdan leszorítják vagy 

mozdulatlan, vagy némi mozgásra képes megfogókkal. A lefogott sík lemezt merev alakító 

forma (bélyeg) domborítja rendszerint nem mély edénnyé (4.51. ábra). Ez a műveletet nyújtva 

húzásnak nevezzük. (Előfordulhat, hogy a kiinduló teríték csak két végén van megfogva. 

Ekkor lényegében nyújtva hajlításról beszélünk. A merev bélyeg hajlítja, feszíti a lemezt. Ez a 

megoldás a hajlításnál fellépő visszarugózás kiküszöbölésére, csökkentésére is alkalmazható 

módszer (4.52. ábra) 

 
4.51.ábra. Nyújtva- húzás művelete 
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4.52. ábra. Nyújtva-hajlító művelet 

A nyújtva húzás tehát elsősorban abban különbözik a mélyhúzástól, hogy a teríték pereme 

nem mozog a szerszám középpontja felé. A nyújtva húzó bélyeg felet (alatt) lévő lemezben 

síkbeli (kéttengelyű) húzó feszültségi állapot lép fel. A két főfeszültség értéke annál inkább 

közel van egymáshoz, minél kisebb az alakító bélyeg felületén fellépő súrlódás. Ellentétben a 

mélyhúzással, ahol a bélyeg felületén fellépő súrlódás segítheti a folyamatot, nyújtva húzásnál 

fontos, hogy minél kisebb súrlódás legyen a bélyeg és a lemez felülete között. Ez azért fontos, 

hogy a kifeszített lemez teljes felületére minél egyenletesebben terjedjen ki a lemez 

alakváltozása, azaz ne legyen helyi elvékonyodás. Így érhető el a nyújtva húzással alakított 

lemez legnagyobb felületnövekedése. Hasznos következmény az is, hogy így lesz a 

viszonylag kis mértékben alakított lemezalkatrész elég merev. 

Húzó, vagy fékező bordás mélyhúzás egyébként már részben nyújtva húzásnak tekinthető. A 

húzó, vagy fékező bordák bizonyos fokig csak nehezítik a lemezperem befelé mozgását, és 

általában nem is terjednek ki a teríték teljes kerületére. A 4.53. ábrán egy bonyolult kerületű 

karosszéria elem gyártásánál alkalmazott fékezőborda elrendezés és egy nagyméretű sajtoló 

szerszám alsó és felső része látható. 

 

 

4.53. ábra. Fékező borda elrendezés és nagyméretű karosszéria elem sajtolószerszám 

Nyújtva húzással azok a lemezanyagok dolgozhatók fel előnyösebben, melyeknek a 

keményedési kitevője nagyobb (jó ha n>0,215). A kevésbé keményedő lemezanyagok ugyanis 

hajlamosak arra, hogy bennük az alakváltozás (az elvékonyodás) egyre szűkebb helyre 

korlátozódjon. Ez pedig az alakítási folyamat stabilitását veszélyezteti. Ezzel szemben a helyi 
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elvékonyodás veszélye kisebb, az esetleges vékonyosodással járó keményedés eredménye-

ként. Egyenletesebb lehet tehát a deformáció eloszlása a teljes lemezben [23]. 

4.3.3.4  Dombornyomás 

Nagyfelületű lemezalkatrészek, karosszéria lemezek kis merevséggel rendelkeznek. Rázó 

igénybevétel esetén rezegnek, hangot adnak, energiaelnyelő képességük is kicsi. Ezeknek a 

problémáknak a kiküszöbölésére merevítő dombornyomást lehet alkalmazni. Ez a lemezbe 

helyi benyomásokat jelent, úgy hogy az alakváltozást a lemez megnyúlása, nem jelentős 

vékonyodása biztosítja. Ilyenkor csak a benyomott borda környezete szenved képlékeny 

alakváltozást, tehát a karosszériaelem terítéke méretének meghatározásánál nem kell 

figyelembe venni. A dombornyomott bordát úgy kell kialakítani, hogy a fenti célok elérése 

mellett a karosszériaelemet díszítse, ne rontsa a esztétikai tulajdonságát. A 4.54. ábrán példák 

láthatók bordanyomással merevebbé tett lemezalkatrészekre. 

 
4.54. ábra. Dombornyomással merevített, díszített lemezalkatrészek 

A dombornyomás helyi nyújtva húzó műveletnek tekinthető, az alakító szerszámba 

behelyezett (cserélhető) betétekkel oldható meg. Az alakítás erőszükségletét abból a 

feltételezésből lehet meghatározni, hogy a borda kerülete mentén a lemezben az alakítási 

szilárdságának (itt elfogadható, hogy folyáshatárának) megfelelő húzófeszültség kell, hogy 

ébredjen (4.55. ábra). 

 
4.55. ábra. A dombornyomásnál ébredő húzófeszültség 

Az erőszükséglet a gyakorlat számára elegendő pontossággal: 

 F= Ks0Re·cosα [N] (4.42) 

Ahol:  K – a borda kerülete (mm) 

 s0 – a kiinduló lemezvastagság (mm) 

 Re – a lemezanyag folyáshatára. 
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4.3.3.5 Alakítás folyékony közeggel (Hydroforming) [21] 

A folyékony közeggel történő alakítás széles körben alkalmazott eljárás: 

 Lemezek alakítására és  

 Csövek alakítására. 

A lemezek alakításánál az alakító bélyeg vagy az alakító matrica (forma) helyettesíthető 

folyadékkal. Első esetben a munkadarab alakját a matrica (a forma) határozza meg, utóbbiban 

a bélyeg. Bélyeget helyettesítő folyadéknyomással sík lemez és összehegesztett lemezek is 

alakíthatók. 

Lemezalakítás folyékony közeggel és bélyeggel (Hidroform eljárás) 

A hidroform eljárás szerszáma a 4.56. ábrán látható. A sajtó nyomófejére van felerősítve a 

hidraulikus folyadékot (általában vizet vagy olajt) tartalmazó felső szerszámfél, amelyet 

alulról egy kb. 20 mm vastag gumi vagy poliuretán membrán zár le. 

A terítéket az alsó szerszámfélre helyezik. A prés indításakor először zárja a szerszámot, majd 

a munkadarab alakjának és méretének megfelelő bélyeget mozgatja felfelé. A bélyeg a 

terítéket nekinyomja a membránnak, majd azzal együtt behatol a folyadéktérbe. A folyadék-

térben növekvő nyomás mind szorosabban nyomja a lemezt a bélyeghez és az ellentartóhoz. 

Az alakításhoz szükséges kezdeti és végnyomás a nyomásszabályzó szelep segítségével 

beállítható, sőt a húzási eljárás során programozható. 

Az eljárás során erőteljesen érvényesül a munkadarab palástjára ható oldalirányú nyomás, 

amely jelentősen csökkenti az alakítandó lemez igénybevételét a húzott csésze palástja és 

feneke közti átmenet helyén. A hagyományos mélyhúzással szemben ezzel az eljárással 

nagyobb terítékátmérőből kiindulva is elvégezhető a fenékleszakadás veszélye nélkül a 

mélyhúzás, növelhető a húzási viszony. A húzási viszony  a szokásos 2-2,4 értékről 3-4 

értékre is megnövekedhet. 
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A húzási viszony jelentős növekedése ellenére sem használatos magas mélyhúzott edények 

gyártására, mert az alkalmazott membrán túl gyorsan elhasználódik. 

Alkalmazható: 

 Lapos bonyolult alakú munkadarabok húzásánál 

 Kúpos, parabolikus alakú munkadarabok mélyhúzásánál, mert nem kell 

másodlagos ráncképződéstől tartani 

 Nyomás alatti edények gyártásakor, mert nem kell a fenék és palást átme-

neténél jelentős falvastagság csökkenéssel számolni 

 
4.56. ábra. Hidroform eljárás 

Hidromechanikus mélyhúzás 

Az ábrán látható berendezésben a terítéket közvetlen a húzógyűrűre helyezzük. A teríték zárja 

le a folyadékszekrényben lévő hidraulikus közeget (általában vizet). A húzógyűrűt körben 

tömítve csavarokkal rögzítik a folyadékszekrényhez. A húzógyűrűn a húzóéltől bizonyos 

távolságra szintén tömítés található. Ehhez a tömítéshez nyomja hozzá a ráncgátló a terítéket, 

így zárva a folyadékteret. Ez után indul meg a húzóbélyeg és az alakjának megfelelően 

nyomja a lemezt a folyadéktérbe. A folyadéktérben a nyomás csak a nyomásszabályzó 

szelepen beállított értékig növekedhet. A folyadéknyomás egyrészt a bélyeghez nyomja a 

lemezt, másrészt a bélyeg mellett – különösen, ha az kúpos – deformálja. Így a lemezen a 

bélyeg körül egy váll képződik és a mélyhúzás nem a húzógyűrű élén át, hanem ezen a 

folyadékvállon megy végbe. A folyadéknyomást a bélyeg behatolási útjának függvényében 

kell szabályozni. A folyadéktároló tartályból a folyadék sűrített levegővel nyomható vissza a 

folyadékszekrénybe. 

Az eljárás alkalmazhatósága: 

 Előhúzott munkadarabok hidromechanikus továbbhúzására 

 Előhúzott munkadarabok kifordító húzására 

 Alkalmas egy szerszámban egyesíteni a hagyományos mélyhúzást és a hidromechanikus 

kifordító húzást 

 Alkalmazható egy szerszámban kivágásra és továbbhúzásra is. 
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4.57. ábra. Hidromechanikus mélyhúzás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animáció: Hidromechanikus alakítás folyamata (angol nyelvű) 
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Lemezalakítás matricával (negatív formával) és folyadékkal 

A 4.58. ábrán olyan folyadékkal történő alakítás látható, amelynél sík lemezt folyadéknyomás 

kényszerít a munkadarab negatív formájába, a matricába. 

 
4.58. ábra. Alakítás negatív formával és folyadékkal 

Összehegesztett lemezek folyadéknyomással történő alakítása 

A peremükön összehegesztett lemezek közé préselt nagynyomású folyadékkal bonyolult 

keresztmetszetű alkatrészek alakíthatók. A folyadéknyomás a lemezek közé hatol, a lemezek 

pedig felveszik az osztott szerszámüreg alakját (4.59. ábra) 

 
4.59 ábra. Két összehegesztett lemez alakítása folyadékkal 
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Csövek alakítása folyadéknyomással 

Csövek folyadéknyomással történő alakításával bonyolult keresztmetszetű, bonyolult vonalú 

üreges tartók, járművek vázszerkezetének részei állíthatók elő. Ezeknek a vázszerkezetet 

merevítő, rúdszerű alkatrészeknek a keresztmetszeti tényezője nagy, tömegük azonban kicsi, 

ami a könnyűszerkezetes építésnél igen fontos előny. 

A folyadéknyomásos csőformálás egyik alapesete a T-idom gyártás, a 4.60. ábrán látható. 

 
4.60. ábra. T-idom alakítás folyadéknyomással 

Az ábra alsó részén látható, hogy alakítás után, a kinyomott rész felső részének levágásával 

jön létre a T-idom. 

A 4.61. ábrán, bonyolult keresztmetszetű, nagy keresztmetszeti tényezőjű üreges tartó alakítás 

látható. 

 

 

4.61. ábra. Csőszerű tartó alakítása folyadéknyomással 
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Folyadéknyomással alakított bonyolult alakú csőszerű alkatrészek láthatók a 4.62. ábrán. 

 
4.62. ábra. Folyadéknyomással alakított bonyolult csőszerű alkatrészek 

Folyadéknyomásos csőalakítást (bővítés) során lyukasztó műveletek is végezhetők. Ilyen 

csőbővítés és lyukasztási műveletek láthatók a 4.63. ábrán. 

 
4.63. ábra. Lyukasztással egybekötött folyadéknyomásos csőbővítés 
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A folyadéknyomással alakított – lyukasztott – csőszerű rudak jelentős szerepet játszanak a 

gépjármű önhordó vázszerkezetében (4.64. ábra). 

 
4.64. ábra. Folyadéknyomással alakított tartó egy személygépkocsiban 

A folyadéknyomásos lemez- és csőalakítás előnyei: 

– Kisebb szerszámozási költség, 

– Igen bonyolult lemezalkatrészek alakíthatók, 

– Hegesztéssel történő egyesítés elhagyása (pl. T-idom esetén) 

– Egyenletes falvastagságú alkatrészek gyártása, 

– Alakító és lyukasztó műveletek egybevonása. 

Az alakítás hátránya: 

– Viszonylag lassú, hosszú ütemidejű művelet, 

– Nagymennyiségű folyadék kezelése körülményes. 

Lemezek és csövek folyadékkal történő alakításánál a folyadék (víz vagy emulzió) nyomás-

tartománya igen nagy 100-700 MPa. 
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4.3.3.6 Poliuretán elasztomerek alkalmazása a lemezalakítás területén 

Kissorozatú lemezalkatrész gyártás esetén jelentős hányadot alkot az alkatrész önköltségében 

a szerszámköltség. A szerszámozási költségek csökkentésének egyik útja a merev 

szerszámfelek közül az egyiknek rugalmas közeggel, poliuretánnal vagy gumival történő 

helyettesítése. Ezáltal szerszámtípustól függően a szerszámköltség ötödére, tizedére, 

huszadára csökkenhet. 

Hajlítás poliuretán elasztomerrel 

Hajlítás során merev bélyeggel egy poliuretán párnába nyomjuk bele a hajlítandó lemezt. A 

hajlítási szög megváltozása esetén csak a merev hajlítóbélyeg cseréje szükséges. Hajlításnál 

mindig jelentkezik a visszarugózás problémája, amely befolyásolja a hajlítás pontosságát. A 

hajlításnál alkalmazandó poliuretán elasztomer párna és az azt befoglaló „koffer” méreteire H. 

Wilhelm tesz javaslatot, amelyet a 4.65. ábrán mutatunk be [13, 14]. 

 
4.65. ábra. Poliuretán elasztomer és a befoglaló „koffer” méretei H.Wilhelm szerint 

Az U alakú szárak 90°-os felállítása lemezvastagságtól, hajlítási sugártól függően a 

visszarugózás miatt csak 1-5°-os pontossággal lehetséges. Párhuzamos szárakkal rendelkező 

U alakú hajlítás túlhajlítással biztosítható. 
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4.66. ábra. Túlhajlítás poliuretán elasztomerben 

A túlhajlítás megvalósítása merev acélszerszámokban bonyolult szerszámkonstrukcióval 

lehetséges. Poliuretán elasztomer párnában történő hajlítással ez egyszerűen, könnyen 

megoldható. Egy ilyen szerszámot mutat be a 4.66. ábra. Az ábrán az 1 és ri1 a visszarugó-

zással korrigált értékek, míg az 2 és ri2 a kész munkadarab méretei (visszarugózott 

állapotban). Az ilyen konstrukciójú szerszám a hagyományos szerszám költségeinek a 

huszadrészét sem éri el. 

Kivágás poliuretán elasztomerrel 

A rugalmas közegként alkalmazott gumi, vagy poliuretán alkalmas vékonyabb lemezek 

kivágására is. Ma már 0,05...0,1 mm és 2,0...2,5 mm közötti vastagságú acéllemez is vágható 

poliuretán elasztomerrel. A vágás pontossága az IT 8...12 fokozatnak felel meg. A kisebb 

vastagsági lemezek vágásához tartozik a nagyobb pontosság, amely különösen figyelemre 

érdemes, mert a kisebb lemezvastagsághoz tartozó kis vágórés elkészítése igen pontos 

megmunkálást igényel hagyományos szerszámoknál. A kivágás elvi elrendezése a 4.67. 

ábrán, a különböző elrendezésű lyukasztás a 4.68. ábrán látható [15]. Lyukasztásra a 

legkedvezőbb kialakítás a „b” ábrán látható. Ebben az esetben a legkisebb a vágás után 

visszamaradó sorja magassága. 

 
4.67. ábra. Poliuretán párnával történő kivágás 
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4.68. ábra. Lyukasztás rugalmas közeggel 

Kivágásnál, lyukasztásnál nagyon lényeges a kivágó- illetve a lyukasztósablon magassága. A 

lyukasztósablon optimális magassága a minimális sorjaképződés szempontjából: 

   sAH 
3,11

01,013  [mm] (4.43) 

kell hogy legyen. [16, 17, 18]. 

Az összefüggésben: s - lemezvastagság [mm], 

A11,3 – 
000

3,1110 SdL   mérési hosszhoz tartozó százalékos nyúlás. 

Domborítás poliuretán elasztomerrel 

A gumi és a poliuretán, mint rugalmas közeg nagyon jól alkalmazható domborítási 

műveletekhez is. A megmunkálás során csak az egyik szerszámfelet kell acélból elkészíteni - 

általában a negatív felet - így elmarad a két szerszámfél egymáshoz való illesztése, amely 

különösen bonyolult kontúrok esetén nagyon költséges megmunkálást igényel. A negatív 

szerszámfélbe a rugalmas közeggel a munkadarabot belenyomjuk. A szükséges nyomás 

nagysága függ a lemez anyagától, alakítási szilárdságától és vastagságától. A domborítás 

alakhűségét az alkalmazott nyomáson túl befolyásolja az elasztomer keménysége is. 

Ezen művelet önmagában is jelentőséggel bír nagyobb felületű burkolati elemek merevségé-

nek megnövelésére. Különböző elhelyezésű és méretű bordákkal növelhető meg a lemez 

merevsége. A poliuretánnal való domborításnak akkor van nagy jelentősége, ha a domborítás 

egy lépésben a kivágással elvégezhető. A 4.69. ábrán látható egy szellőzőrács jellegű 

alkatrész egy lépésben való készre munkálását biztosító szerszám elvi felépítése [19]. 
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4.69. ábra. Kivágás, lyukasztás, domborítás egy lépésben 

A kivágás és domborítás egy műveletben történő elvégzése esetén ügyelni kell a helyes 

nyomásérték megválasztására. Ha előbb történik meg a kivágás, mint ahogy a domborítás 

befejeződne ez magával húzhatja a már kivágott lemezt, és így rontja a kivágás pontosságát, 

alakhűségét. A kivágáshoz szükséges nyomást a kivágósablon magasságával lehet 

szabályozni. 

A domborítás felhasználható lemezalkatrészekbe különböző számok, feliratok, forgásirányt 

jelző nyilak sőt dísztárgyak plakettek készítésére is. 

Bővítés, tágítás poliuretán elasztomerrel 

Cső és csészeszerű munkadarabok tágítására, bővítésére, hordósítására a poliuretán 

elasztomer optimális megoldást biztosít. Merev acélszerszám esetén a tágítást biztosító tüskét 

osztottan kell elkészíteni, azokat egymáshoz képest pontosan kell illeszteni. A szegmensek 

közti hézag, amely tágításkor megnő nyomot hagy a munkadarabban, sőt a szegmensek száma 

befolyásolja a munkadarab alakhűségét is. Poliuretán elasztomer alkalmazása esetén csak a 

külső alakadó szerszámfelet kell elkészíteni acélból - rendszerint osztottan, hogy a kész 

munkadarab kivehető legyen - a merev tüskét egy rugalmas elem helyettesíti. Ez a rugalmas 

elem a sajtó munkalökete alatt összenyomódik, az erő hatásvonala alól igyekszik kitérni, így a 

tágítandó darabot az acél szerszámfélbe nyomja. Ilyen megoldások láthatók a 4.70. ábrán. 

A két ábrát összehasonlítva látható, hogy más a poliuretán elasztomer igénybevétele. A 

4.70.a. ábrán beépített tárcsa alakú poliuretánt igen nagy nyomásnak kell alávetni, hogy a 

nyomás irányára merőlegesen biztosítsa a szükséges alakítási nyomást. Ez a poliuretán 

viszonylagosan gyors tönkremeneteléhez vezet. Az ábrán a poliuretán kialakítása olyan, hogy 

könnyen kitér a függőleges alakító erő elől és nagy nyomásokat biztosít oldalra. 
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4.70. ábra. Tágítás poliuretánnal 

Ezáltal kisebb az alakító erő és nagyobb a poliuretán elasztomer élettartama. Helyes kialakítás 

esetén egy poliuretán elasztomerrel 50-100 ezer munkadarab is készíthető, míg helytelen 

kialakítás esetén 5-10 ezer db után elhasználódik. 

A tágításhoz használható nyomás függ a munkadarab anyagától, alakítási szilárdságától, a 

falvastagságától, az alakítás mértékétől és geometriai viszonyaitól. Az alakításhoz a 60-80 

Shore A keménységű gumi, vagy poliuretán elasztomer alkalmas. 

Mélyhúzás poliuretán elasztomerrel 

A rugalmas közeggel történő mélyhúzásnál a bélyegkontúr határozza meg a kívánt 

munkadarab alakját. Az ellenszerszám egy rugalmas közegből álló egyszerű geometriai alakú, 

könnyen alakítható párna. Rendszerint gumi vagy poliuretán elasztomer. A kettő között 

helyezkedik el az alakítandó lemez. Az ismert eljárásokat a 4.71. ábrán mutatjuk be.  

A 4.71. a) ábrán a gumipárna egy köpenyen belül van megvezetve és ezen belül nyomjuk rá a 

lemezt a szilárdan nyugvó bélyegre. Gyakorlatilag ez ráncgátló nélküli mélyhúzásnak számít, 

így a mélyhúzási viszony igen korlátozott. Az 4.79. b) ábrán látható eljárás esetén a rugalmas 
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párna nem súrlódik olyan nagymértékben a köpenyben, de ez is ránctartó nélküli mélyhúzás-

nak felel meg, és itt is korlátozott a húzási viszony. Mindkét eljárás megfelel lapos és héjszerű 

alkatrészek – pl. burkolóelemek – előállítására. 

 
4.71. ábra. Mélyhúzás rugalmas közeggel 

A Marform eljárás, már tulajdonképpen egy ráncfogós mélyhúzás (c. ábra). Ebben az esetben 

az alakítandó lemezt az egy szintben elhelyezkedő ráncfogóra és bélyegre helyezzük. Az 

alakítás során a rugalmas párna hozzászorítja a lemezt a ráncfogóhoz, amely a beállított 

ellennyomás elérése után folyamatosan süllyed, míg a mereven rögzített bélyeg elvégzi a 

mélyhúzást. A Marform eljárás egy másik variációja a Hidraw eljárás (d.ábra), amelynél a 

bélyeg is elmozdul a ráncfogóval ellentétes irányban [20]. Ez utóbbi két módszer előnye, 

hogy nagy húzási viszony érhető el és a mélyhúzott csésze lemezvastagságának az eltérése 

nem nagy. 

A mélyhúzási eljárásokhoz alkalmazható rugalmas közeg gumi vagy poliuretán elasztomer, 

amely keménysége 60-80 Shore A kell, hogy legyen. 
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Rugalmas közeggel történő lemezalakítás előnyei és hátrányai 

Az eljárás előnyei: 

- Szerszám olcsóbb, költsége ötöde, tizede, esetenként akár huszada a hagyományos 

merev szerszám árának.  

- A rugalmas párnából álló szerszámfél univerzális, több másik merev szerszámfélhez 

használható. 

- Elmarad a szerszámfelek egymáshoz való illesztése, amely - a pontosság miatt 

köszörüléssel történő megmunkálás - lényegesen megnöveli a szerszámgyártás költsége-

it.  

- A lemezből alakított - különösen a mélyhúzott és domborított alkatrészek esetén - 

nagyon nehéz előre meghatározni a térbeli alkatrész merevségét. Sok esetben kiderül, 

hogy az alkatrészt lehetne vékonyabb lemezből is készíteni, mert még úgy is elég merev 

marad. Acélból készített szerszám esetén csak az aktív elemek méreteinek változtatásá-

val - húzórés, vágórés, stb. - lehet megoldani, vagyis új szerszámelemeket kell készíteni. 

Poliuretán elasztomer szerszámmal való lemezmegmunkálás független a lemezvastag-

ságtól, vagyis ugyanabban a szerszámban különböző vastagságú lemezek is megmun-

kálhatók. Így a lemezvastagság 10-20%-os csökkentésével jelentős mértékű anyagmeg-

takarítás érhető el. 

- A rugalmas közeggel történő lemezmegmunkálás előnyösen alkalmazható festett, 

lakkozott, műanyag bevonatú lemezek alakításánál. A poliuretán vagy gumi szerszámfél 

nem sérti meg alakítás közben a lemezen lévő bevonatot. Acél szerszámokkal való 

bevonatos lemezalakítás csak gondosan polírozott szerszámmal lehetséges. 

- Cső, csőszerű alkatrészek vagy mélyhúzott csészék oldalfala lyukasztható, kivágható, 

rugalmas közeggel, amely csak bonyolult acélszerszámmal biztosítható. 

- Rugalmas közeggel történő mélyhúzás esetén jóval nagyobb húzási viszony érhető el. A 

mélyhúzott csésze falvastagsága egyenletesebb. 

- Rugalmas közeggel történő alakításnál esetenként több művelet is összevonható és 

elvégezhető egy olcsó szerszámban pl.: kivágás, domborítás, feliratozás. 

Az eljárás hátrányai: 

- Rugalmas közeggel történő alakításkor a megfelelő nyomás kifejtéséhez össze kell 

nyomni a gumi vagy poliuretán elasztomert, ami megnöveli az alakítás erő- és munka-

szükségletét. Alakítási műveletektől függően az erőszükséglet 2...10-szerese az acélszer-

számban történő alakításnak. A nagyobb alakítási erő nagyobb teljesítményű, nyomóere-

jű alakító gépeket kíván. 

- Rugalmas közeggel történő alakítás lassúbb, így a műveleti idő növekszik. 

- A munkadarab alakja méretei és geometriai viszonyai (rádiuszok) jobban behatároltak, 

kevésbé ismertek és kidolgozottak, mint a hagyományos szerszámoknál. 
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4.3.3.7 A lemezalkatrész-gyártás súrlódási kenési körülményei 

A lemezalkatrész-gyártó műveletekben az érintkező szerszám és munkadarab felületek között 

fellépő súrlódás jelentősen befolyásolja: 

– az alakítás erő-, munka- és teljesítményszükségletét, 

– a szerszám élettartalmát, a szerszám kopás mértékét, 

– a munkadarab felületi minőségét,  

– az alakító művelet stabilitását, 

– az egy műveletben elérhető alakváltozás mértékét, 

– az alakváltozás munkadarabon belüli egyenletes vagy egyenetlen eloszlását, 

– valamennyi tényező együttes hatásaként a gyártás gazdaságosságát. 

Ezek alapján belátható, hogy a súrlódó erők (ill. a súrlódási tényező) ismerete nem csak az 

elméleti vizsgálatok és számítások miatt fontos. 

A súrlódási erők, feszültségek számszerűsítése 

A súrlódási erő – Coulomb féle törvény alapján – a súrlódási tényezőtől és a felületeket 

összeszorító erőből számítható: 

 Fs=·FN [N] (4.44) 

Ahol Fs - a súrlódó erő, - a súrlódási tényező, FN- a felületeket összenyomó erő. 

Felületi egységre jutó erővel számolva a felületi rétegekben fellépő nyírófeszültséget kapjuk: 

 
N

p  [MPa] (4.45) 

Itt az anyagban a súrlódás okozta nyirófeszültség, ami természetesen nem lehet nagyobb, mint 

az anyag nyíró alakítási szilárdsága, azaz 

 
3

k
f

  [MPa] (4.46) 

Ahol kf az anyag alakítási szilárdsága. 

Ez a feltétel lemezalakító technológiákban általában teljesül. (Ha ez a viszony nem teljesül, 

nem a felületek között lesz elmozdulás, hanem a munkadarab anyagán belül, azaz képlékeny 

elnyíródás következik be, a felületek pedig összetapadnak.) 

Az alakítási műveletekben fellépő súrlódás jellemzői. 

Alakító eljárásokban a súrlódás körülményei jelentősen eltérnek a gépelemekben fellépő 

súrlódás körülményeitől. A legfontosabb eltérések: 

– alakító műveletben a súrlódó párok egyike rugalmas, a másik képlékeny állapotban 

van (gépelemekben mindkettő rugalmasan terhelt), 

– alakító műveletekben a felületek közötti nyomás sokszor nagyságrenddel nagyobb, 

mint a súrlódó gépalkatrészek közötti nyomás, 

– alakítási műveletekben a súrlódó párok relatív sebessége általában sokkal kisebb 

mint pl. a csapágyakban. Pl. mélyhúzó vagy nyújtva húzó műveletben a lemez és a 

bélyeg felülete között az elmozdulás csak a lemez nyúlásából adódik, a felületek 

relatív sebessége is nagyon kicsi. 
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A felsorolt jellemzők miatt alakító műveletekben a folyadéksúrlódás (a hidrodinamikus 

kenés) nem következhet be. A súrlódási esetek közül elképzelhető: 

– a vegyes (v. fél-folyadék) súrlódás, melynél a felületek érdesség csúcsai összeér-

nek, a mélyedésekben kenőanyag tárolódhat, 

– a száraz súrlódás során fémes a felületek közötti érintkezés, aminek következtében 

a keményebb szerszám, „nyomot hagy” a munkadarab felületén. Ez olyan alkatré-

szeknél, ahol dekoratív felület fontos, nem engedhető meg. Ezen túl pedig a szer-

szám gyors kopását is előidézi. 

A súrlódás szerepe, hatása a lemezalakító műveletekben 

A súrlódás hatása egy lemezalakító műveleten belül is lehet kedvező és kedvezőtlen is. Ez 

elsősorban az alakítási folyamat biztonságos végrehajtása (stabilitása) szempontjából igaz, 

hiszen a nagyobb erő-, ill. energia igény a gyorsabb szerszámkopás, vagy a rosszabb felületi 

minőség egyértelműen kedvezőtlen következmény. 

A súrlódás hatása kedvezőtlen: 

– ha növeli a lemezben ébredő húzófeszültséget, 

– ha növeli a művelet erőszükségletét, 

– ha egyenetlen deformáció eloszlást okoz, 

– ezzel helyi lemezvékonyodást, szakadást okoz. 

A súrlódás hatása kedvező: 

– ha csökkenti a lemezben ébredő húzófeszültséget, 

– elősegíti az egyenletesebb deformáció eloszlást, 

– ezzel növeli az egy műveletben elérhető alakváltozás mértékét. 

Példák a súrlódás lemezalakító műveleteken belül összetett hatására 

Kivágás, lyukasztás 

 
4.72. ábra. A súrlódás okozta kopás a kivágó-lyukasztó éleken 

A súrlódás a kivágó-lyukasztó szerszámok kopását, ezzel élettartamát befolyásolja. 

A 4.72. ábrán látható, hogy a vágóélek kopása hasonlítható a forgácsoló élek kopásához. A 

kopott vágóélek között megnövekvő vágórés viszont rontja a vágott felület minőségét és a 

lemezalkatrész alakhűségét is. 



138 GÉPJÁRMŰGYÁRTÁS, FENNTARTÁS 

www.tankonyvtar.hu © Danyi József, Végvári Ferenc, Kecskeméti Főiskola

Hajlítás 

 
4.73. ábra. Az U alakú hajlításnál fellépő súrlódó erő 

Hajlításnál a munkadarab és a hajlító matrica (lekerekített) éle között fellépő súrlódás növeli 

az erőszükségletet, következtében sérül a hajlított darab felülete, erőteljesen kopik a hajlító 

matrica.(4.73. ábra). 

Nyújtva húzó művelet 

 
4.74. ábra. Súrlódó erők a nyújtva húzó műveletben 

A karosszériaelem gyártás lényegében nyújtva húzó művelet (4.74. ábra). A lemezteríték 

pereme leszorított a súrlódás és (esetenként) húzó- ill fékező bordák segítségével. Itt tehát a 

súrlódás hasznos. Az alakító bélyeg felületén fellépő súrlódás kedvezőtlen, mert egyenetlenné 

teszi a deformáció eloszlást, ami helyi túlzott elvékonyodáshoz, végül szakadáshoz vezet. Ha 

a bélyeg felületén nem működnének súrlódó erők a szabadon lévő lemez egyenletesen 

vékonyodna. Ekkor lenne a legnagyobb az elérhető felületnövekedés. (Ilyen eset a 

folyadéknyomással történő alakítás.) 



4. LEMEZALKATRÉSZ-GYÁRTÁS 139 

© Danyi József, Végvári Ferenc, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu

Mélyhúzás 

 
4.75. ábra. Súrlódó erők szerepe mélyhúzásnál 

A mélyhúzó műveletben a ráncgátló – teríték - mélyhúzó gyűrű felületek érintkezésénél 

fellépő súrlódás egyértelműen növeli a lemez többi részében ébredő húzófeszültséget. 

Növekszik a mélyhúzó erő. A már kihúzott rész terhelhetősége azonban korlátozott. Minél 

nagyobb húzóerő hányadot kell a súrlódás legyőzésére fordítani, annál kevesebb jut alakításra, 

csökken tehát az egy műveletben elérhető alakváltozás (húzási viszony) értéke. 

A mélyhúzó bélyeg felületén fellépő súrlódás fékezi a lemez nyúlását, csökkenti a kihúzott 

részben fellépő húzófeszültséget, hatása tehát kedvező (4.75. ábra). 

A komplex hatást ki lehet használni az egy műveletben elérhető húzási viszony növelésére. 

Törekedni kell a ráncgátló alatti részben a folyadék súrlódás elérésére, ésszerű határon belül 

növelni kell a húzóbélyeg felületén fellépő súrlódást, pl. érdesített bélyeg alkalmazásával. 

A kenőanyag-fejlesztő szakemberek és intézmények csak az utóbbi évtizedekben fordítottak 

megfelelő figyelmet az alakítási kenőanyagok kifejlesztésére. Ennek ellenére ma már igen 

nagyszámú kenőanyag áll a technológusok rendelkezésére. 

A kenőanyagok csoportosítása halmazállapotuk alapján: 

a) Folyékony kenőanyagok 

– Kőolajszármazékok 

– Szintetikus olajok 

– Állati és növényi eredetű olajok 

A kőolajszármazékok olcsó, nagyon széles körben elterjedt ún. klasszikus alakítástechnikai 

kenőanyagok. Ezek azonban nem mindig felelnek meg az alakítási folyamat kenéstechnikai 

követelményeinek. Fontos hiányosságuk, hogy molekuláik apolárisak, ezért a fémes 

felületekre való adhéziós tapadásuk gyenge. Az alakítás körülményei között nem képesek a 

felületek elválasztására, ezért súrlódás- és kopáscsökkentő hatásuk nem elegendő. 

A szintetikus olajok (alkil naftalinok, alkil benzolok, poliolefin olajok, észterolajok) általában 

drágábban, ezzel szemben nagy viszkozitási indexük révén viszkozitásuk a hőmérséklettől 

kevésbé függ, stabilak, nem tűzveszélyesek. Vízzel és szénhidrogénolajokkal és egyéb 

adalékokkal elegyíthetők. 
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Az állati és növényi olajok (repceolaj, lenolaj, halolaj, papolaj, stb.) poláris molekuláik révén 

erősebb adhéziós kapcsolatot hoznak létre a fémfelülettel, vastagabb kenőréteget alkotnak, így 

súrlódás és kopáscsökkentő hatásuk jobb. Ásványi olajokhoz adva is kifejthetik jó kenési 

tulajdonságaikat. Hátrányuk, hogy a jobb tapadóképességűek rászáradnak a munkadarab és a 

szerszám felületére, illetve az, hogy zsírsavtartalmuktól függően korrozív hatásúak lehetnek. 

Vízbázisú kenőanyagok, vizes oldatok, elegyek elvileg a tiszta víz is kifejthet kenőhatást, ez 

azonban az alakítási technológiákban nem elégséges. A vizes oldatok oldott anyag tartalma 

biztosítja a szükséges viszkozitást. Néhány vizes oldat: só, cukor, zselatin, grafit, kaolin, 

zsírsavak, szappanok vizes oldatai, stb. 

b) Pasztaszerű, vagy plasztikus kenőanyagok 

A plasztikus (konzisztens) kenőanyagok közül a kenőzsírok ismertebbek. Képlékenyalakítási 

felhasználásuk nem gyakori elsősorban a felviteli és eltávolítási nehézségeik miatt. Néhány 

pasztaszerű kenőanyag faggyúk, zsírpaszták, sztearinok, stb. 

c) Szilárd kenőanyagok 

A képlékenyalakító műveletek sajátos súrlódási viszonyai miatt a folyékony kenőanyagok a 

legtöbb esetben nem tudják biztosítani a súrlódó felületek elválasztását. Nagy felületi 

nyomások esetén erre csak a szilárd kenőanyagok képesek: 

Lágy fémek, ill. ötvözetek, mint például a réz, ólom, kadmium, ón, stb. 

Nem fémes szilád (szerves és szervetlen) kenőanyagok, mint például a grafit, krétapor, 

molibdén-diszulfid, fémoxidok, faforgács, üveg, stb. 

Műanyag bevonatok, műanyag fóliák (lágy és közepes minőségű polietilén (PE) teflon, PTFE 

stb.) 

A műanyag bevonatok, a műanyagalapú festékek, a polietilén fólia, a teflonbevonat vagy fólia 

nagyon jól biztosítja a felületek elválasztását. Ezért elsősorban a lemezalakító műveletekben 

rendkívül hatékony kenőanyagokként használhatók. Fejlettebb alapanyaggyártással 

rendelkező országokban gyártanak és alkalmaznak is vékony – néhány század milliméter 

vastag – műanyag borítású lemezeket. Ezekről a bevonat csak az alakító művelet után 

távolítható el. 

A szilárd kenőanyagok közül a nemfémes, szervetlen anyagok, a grafit, a molibdén-diszulfid 

és a fémoxidok. 

A kenőanyagok csoportosíthatók még a szerint is, hogy tartalmaznak-e adalékot, vagy sem. 

Adalékolt kenőanyagok (folyékony és pasztaszerűek). 

Fizikai hatású adalékok: grafit, molibdén-diszulfid és fémoxidok olajokban, zsírokban és 

vízben egyaránt. 

Kémiai hatású adalékok, zsírsavak, kén-, foszfor- és klórvegyületek. 

A fizikai hatású adalékok egyrészt a folyadék viszkozitását növelik, másrészt kenési 

szempontból a grafit és a MoS2 szerkezete, rétegrácsos felépítése kedvező. Adalékként és 

önállóan felvíve a felületre, a kis kötési erejű rétegek a felülettel párhuzamosan helyezkednek 

el. Ezek elcsúsztatása kis erőt igényel. 

A kémiai hatású adalékok a kenőanyag adhéziós kötődését javítják. Nagy felületi nyomások 

és magasabb 200 °C feletti – hőmérsékletnél már csak a kén-, foszfor-, klór- stb. tartalmú 

vegyületek biztosítják a kenőanyag megfelelő tapadását. A nyomás és hőhatás eredményezi 

ezekből a vegyületekből azokat a felületi rétegeket, melyek a helyi hegedéseket meggátolják. 
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Mindkét csoportba sorolt adalékokat, mivel különlegesen nagy nyomások mellett is 

meggátolják a mikrohegedést, az adhéziós kopást, EP (extreme pressure) adalékoknak 

nevezik. 

Környezetvédelmi kérdések 

Az alkalmazott vegyszerek, kenőanyagok és kenési technológiák a szakadatlan korszerűsödé-

sük ellenére is sok gondot okoznak a környezetvédelem számára. 

Az alkalmazott kenőanyagok gyártás utáni maradékát el kell távolítani. Ez újabb nehezen 

kezelhető hulladékot eredményez. 

Az alakító műveleteknél jellemző nagy nyomások miatt a kenés nem hagyható el, sőt 

törekedni kell a szerszám és a munkadarab felületeinek minél jobb elválasztására, hiszen a 

jellemzően nagy nyomások miatt az összehegedés veszélye nagyobb, mint más megmunkáló 

eljárásoknál. Fentiek alapján a környezeti problémák megoldására hidegalakítás esetén az ún. 

környezetbarát kenőanyagok és te4chnológiák kutatása, kiválasztása és alkalmazása látszik 

reális célkitűzésnek. 

A kenőanyagok környezetszennyezése tehát közvetlenül abból adódik, hogy az alakító gép és 

szerszám és környezete, az alakító munkahely légtere is szennyeződik. Közvetett módon 

okozott probléma a kenőanyagok eltávolítása, veszélyes hulladékként való tárolása és 

megsemmisítése. Sajnos minél hatékonyabb a kenőanyag, annál több gondot jelent mind 

közvetett, mind közvetlen hatását illetően. 

A kenőanyagok megfelelő hatékonysága sok esetben csak adalékolással érhető el. A fent 

említett kémiai adalékok, különösen pl. nehézfém vegyületek egyre inkább megengedhetetle-

nek, tiltottak az ökoauditált gyártásban. Ezek kivételes esetekben is csak rendkívül szigorú 

munkavédelmi technikák és előírások mellett alkalmazhatók.  

Környezetbarát kenőanyagok 

Amennyiben a kenőanyag alkalmazása nem nélkülözhető, törekedni kell a kenési technológia 

és a kenőanyag legkevésbé környezetszennyező hatására. 

A tiszta víz elvileg alkalmas kenésre, de hatékonysága gyakorlatilag nem megfelelő. 

Ismeretes azonban vízbázisú semleges adalékokat tartalmazó keverékek. Vékony lemezek 

mélyhúzásához, nyújtva húzásához, domborításához elegendő hatékonyságú szappan 

tartalmazó vízbázisú kenőanyag. 

Ha olajszármazék (kőolaj, állati vagy növényi olaj) adalékkal való alkalmazása indokolt, 

törekedni kell ún. fizikai hatású adalékok alkalmazására. 

Környezetbarát kenőanyagnak tekinthetők a lágy fém bevonatok is. 

A néhány század milliméter vastag műanyag bevonatok is képesek elválasztani az érintkező 

szerszám és lemezalkatrész felületeket. Lebomló vagy újra eldolgozható műanyag fóliákat 

kell alkalmazni. 

Napjainkban – más gépipari megmunkálásokban is – terjed az ún. elpárolgó kenőanyagok 

kifejlesztése, alkalmazása. Ezek egy része ma még igen vékony lemezek alakításához ajánlott, 

de kapható a karosszéria gyártás 0,8-1,2 mm vastag acéllemezei alakítására javasolt elpárolgó 

kenőanyag is. 

Az elpárolgó kenőanyagok kutatása – az elpárolgó anyag, a maradó (adalék) anyag 

milyensége, mennyisége, a lemezfelület utókezelhetősége, festhetősége, hegeszthetősége, stb. 

– további feladat. 
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4.3.3.8 Nagy energiasebességű lemezalakító eljárások 

Az alakítási folyamatok az alakváltozási sebesség alapján az alábbiak szerint csoportosíthatók 

(4.11. táblázat). 

Alakítási folyamat 
Alakváltozási sebesség 

[1/sec] 
Jelleg 

Statikus 0 – 3·10
-3

 Izotermikus 

Kvázi statikus 3·10
-3

-10
2
 

Az alakítás közbeni hőtermelés 

nem elhanyagolható 

Nagysebességű technológia >10
2 

adiabatikus 

4.11. táblázat. [24] 

A fémek képlékeny vagy rideg viselkedése nem tulajdonság, hanem állapot. Az állapotténye-

zők egyike az alakváltozási sebesség. A hagyományos, ill. a közismert technológiák a kvázi 

statikus eljárásokhoz tartoznak. Ezeknél a műveleteknél az alakítási munkából keletkezett hő, 

ill. hőmérsékletnövekedés jelentős, de nem olyan mértékben, hogy az alakítandó anyag 

mechanikai tulajdonságait jelentősen befolyásolná. A nagyon kis alakváltozási sebességű 

technológiák azért tekinthetők izotermikusnak, mert a keletkezett hőt a munkadarab 

környezete elsősorban a szerszám elvezeti, a darab melegedése nem jelentős. 

A nagysebességű technológiák igen rövid idő (néhány s) alatt játszódnak le. Az alakítási 

munka hővé alakuló jelentős része a munkadarabot úgy felhevítheti, hogy annak mechanikai 

tulajdonságai, pl. alakítási szilárdsága jelentősen lecsökkennek. Ehhez az szükséges, hogy az 

alakító energia robbanásszerűen keletkezzen, a belőle keletkező hő benne marad a 

munkadarabban. Ezért ezeket a technológiákat nem egyszerűen nagysebességű, hanem nagy 

energiasebességű technológiáknak hívjuk. (Angolul: High Enegy Rate Forming, HERF.) 

Robbantásos lemezalakító eljárások 

A robbantásos lemezalakító eljárásoknál a munkadarabot a vízben terjedő nyomáshullám 

alakítja. A lemez csak az alakítási folyamat végén érintkezik a szerszámmal, ami rendszerint a 

negatív forma. 

Az alakításhoz szükséges energiát robbanóanyag kémiai energiája biztosítja. A robbanóanya-

got gömb, csonka kúp, vagy huzal alakúra sajtolják, attól függően, hogy gömb alakú vagy 

henger alakú nyomáshullámra van szükség a lemezalkatrész kialakításához (4.77. ábra). 
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4.77. ábra. Robbantásos alakítási eljárások 

Megjegyzés: a robbantásos technológiáknál a lemez mozgási sebessége elérheti a 200-300 

m/s-t is. 

Elektrodinamikus lemezalakítási eljárások 

Az elektrodinamikus alakítások esetén egy nagy kapacitású kondenzátor telep tárolt energiája 

szabadul fel ívkisülés, rézhuzal elgőzölögtetésével, vagy mágneses terek kölcsönhatásából 

adódó mechanikai nyomáshullám keletkezésével. Így léteznek: 

- elektrohidraulikus alakítási technológiák és 

- elektromágneses alakító eljárások 

Az elektrodinamikus eljárások tápegysége a 4.78. ábrán látható. 

 

 

1- transzformátor 

2- egyenirányító 

3- töltő ellenállás 

4- kondenzátor telep 

5- nagyáramú tehetetlen-

ségmentes kapcsoló 

(Igvitron) 

6- szikraköz, elektródák 

7- túlfeszültség levezető 

 

4.78. ábra. Elektrodinamikus alakító gép tápegysége 
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Elektrohidraulikus lemezalakítás 

Az elektrohidraulikus alakító eljárásnál a nyomást átadó közegben (vízben) szikrakisülés vagy 

vékony rézhuzal megolvadása (elgőzölgése) révén víz- gőz fázis keletkezik. Ennek 

fajtérfogata a vízének sok ezerszerese, ezért a vízben gömb, vagy henger alakú nyomáshullám 

keletkezik. Fentiek alapján megkülönböztetünk ívkisüléses 4.79. ábra és olvadó huzalos 4.80. 

ábra elektrohidraulikus alakítást 

 
4.79. ábra. Ívkisüléses elektrohidraulikus alakítás 
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4.80. ábra. Olvadó rézhuzalos elektrohidraulikus alakítás 

Elektromágneses lemezalakítás 

Az elektromágneses alakításnál a kondenzátor telepben tárolt villamos energiát az alakító 

tekercsen keresztül sütik ki. Az indukciós tekercsben csillapított lengésű áram alakul ki. A 

tekercs változó mágneses tere a munkadarabban, mint egyetlen zár menetben áram 

indukálódik. Az indukciós tekercs és a munkadarab örvényáramának mágneses terei a 

egymásra hatásából a munkadarabra mechanikai nyomás hat, mely a rendszer villamos 

jellemzőiből meghatározható. Elegendően nagy áramerősséget alkalmazva ez a nyomás 

elegendő lehet a lemez előgyártmány alakítására. Jellegzetes alakító műveletek: csőtágítás, 

szűkítés, szerelő alakítás (4.81. ábra). 

Alakítható anyagok: Al és ötvözetei, réz és ötvözetei, vékony lágyacél lemez, ill. cső. 

 
4.81. ábra. Elektromágneses alakítás 
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Ahhoz, hogy egy alakító tekercs több munkadarabhoz is alkalmazható legyen, ún. térformáló 

testet kell alkalmazni. Ezzel érhető el, hogy a légrés az alakító tekercs és a munkadarab között 

kisebb legyen. Ez pedig azért fontos, hogy a mágneses terek energiája minél kisebb 

térfogatban koncentrálódjon. Térformálóval a hatásfok némileg csökken. 

Az elektromágneses alakítás néhány másodperces ütemidővel alkalmas, pl. porcelán, fa, 

műanyag vékony lemezzel (csővel) való bevonatolására. (Ez egy szerelő-alakító műveletnek 

is nevezhető.) 

4.3.3.9 Lemezalkatrész-gyártás NC/CNC vezérlésű megmunkáló központokon 

Nagyméretű, bonyolult kerületű, legfeljebb közepes darabszámú lemezalkatrész-gyártásra 

alkalmasak az NC/CNC vezérlésű megmunkáló központok. Különösen gazdaságosan 

kihasználható egy ilyen megmunkáló központ, ha fent jellemzett alkatrészből sokfélét kell 

gyártani. Számos ilyen alkatrész szükséges gépjárműnek váz- vagy önhordó szerkezetének 

összeállításához, vonóhorgok gyártásához, bonyolult konzollá hajlított terítékek gyártásához. 

A legfeljebb 1-2 százezres darabszám és a sokféleség a kivágó-lyukasztó szerszámokkal való 

ellátást rendkívül drágává teszi. 

A lemezmegmunkáló központokon a lemezben az anyagszétválasztás történhet nyíró 

igénybevétellel és/vagy termikusan lézer vagy plazma technológiával. Minkét esetben a 

kiinduló lemeztábla x-y koordináták mentén mozog golyósorsók és léptető motorok 

segítségével. 

A mechanikus lemezmegmunkáló központok olyan „C” állványos sajtók, ahol az excenter 

tengely alatt egyenes vonalban vagy körmentén mozgatható szerszámpárok hozhatók műveleti 

helyzetbe. A szerszámhelyek száma 8-10-től kezdve 30-35 is lehet. A sokszor több 

négyzetméter területű asztalon pozicionált és mozgatott tábla kerül olyan helyzetbe, hogy a 

(valójában mindig lyukasztó) szerszámpár megfelelő helyen dolgozzon. 

A 4.82. ábrán látható munkadarab kontúrjának körülvágása igen egyszerű geometriájú, 

kisméretű aktív vágóelemekkel történik (T1, T2, stb.) 

A lemezalkatrészben lévő nagyméretű áttörések szintén több egymás mellé vágással 

készülnek el (T3). 

Kisebb lyukakból álló lyukkörök, lyuksorok vágására is hasonló szerszámpárok szolgálnak 

(T4). 

A munkadarab körbemunkálásakor tehát a tábla mozog x-y koordináták mentén számítógép-

pel készített és ellenőrzött program szerint. 

A nibbelő vágás gépei az NC/CNC vezérlésű lemezmegmunkáló központok a nibbelő gépek.. 

(Angolul ezeket revolver préseknek is nevezik a többfészkes szerszámtáruk miatt Turret 

punch presses.) 

Közismert nevükön ezek  az NC/CNC vezérlésű lemezmegmunkáló központok. (Angolul 

ezeket revolver préseknek is nevezik a többfészkes szerszámtáruk miatt pedig angolul Turret 

punch presses.) 
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4.82. ábra. Nibbeléssel, CNC vezérlésű gépen gyártott munkadarab 

A kör alakú tárakban helyezhető el több szerszámpár. A szerszámpárok méretei azonosak a 

gyors cserélhetőség érdekében. Felépítésük és néhány példa a bélyegek keresztmetszetére 

vonatkozóan a 4.83. ábrán látható 
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4.83. ábra. Nibbelő szerszámpár kialakítása 

Az ábrán egy mechanikus működtetésű lemezmegmunkáló központ nibbelő gép fő részei 

láthatók. 

A szerszámok méretét a köréjük írható kör -jével szokás jellemezni, ill. a programozáshoz 

megfelelő kódjuk van. 

A lemezmegmunkáló központok fő részei: 

 • C alakú gépállvány (az excenter 

mechanizmussal 

• szerszámtár 

• munkaasztal x-y koordinátamoz-

gást biztosító 

• léptető motorokkal 

• vezérlő számítógép 

1. A prés meghajtó motorja 

2. Tengelykapcsoló 

3. Fék 

4. Lemeztábla megfogók 

5. x-irányú mozgatás motorja 

6. y-irányú mozgatás motorja 

7. Golyós orsók 

8. A szerszámtár léptető egysége 

9. Szerszámtár 

10. A szerszámtár meghajtó motorja 

 
4.84. ábra. Mechanikus lemezmegmunkáló központ felépítése 



4. LEMEZALKATRÉSZ-GYÁRTÁS 149 

© Danyi József, Végvári Ferenc, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu

NC/CNC vezérlésű lemezmegmunkáló központok dolgozhatnak egyedi gépként is, de 

lehetnek rugalmas gyártórendszer tagja is. Ilyen gyártórendszerek fő gépei: 

– lemezolló, 

– nibbelő gép, 

– élhajlító gép. 

– a munkadarabot mozgató manipulátor, v. robot, 

– központi számítógép. 

Az NC/CNC vezérlésű lemezmegmunkáló központok igen drága berendezések, ezért 

alkalmazásuk gazdaságossági megfontolást igényel. 

 
4.85. ábra. Nibbelt lemezalkatrész 

Magyarországon több világcég NC/CNC vezérlésű lemezmegmunkáló központja üzemel. 

Ilyenek TRUMF, RASKIN, AMADA, stb. 

Magyar gyártmányú lemezmegmunkáló központ is működik több hazai üzemben. 

Ezeket a gépeket a Szerszámgépipari Művekben fejlesztették ki (pl.: LMC 50 megmunkáló 

központ). 

 
4.86. ábra. TRUMF gyártmányú, TRUMATIC 3000 lemezmegmunkáló központ 

A hőhatással – lézer v. plazmasugárral – működő lemezmegmunkáló központok szerkezeti 

felépítésüket tekintve hasonlóak a mechanikus gépekhez. Sőt olyan gépek is léteznek, 

melyeken a mechanikus rész és a lézer vagy plazmavágó rész egymás mellett van.  
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5 Kötőelemgyártás 

A hideg-térfogatalakítás – a fémek alakítása a rájuk jellemző újrakristályosodási hőmérséklet 

alatt –  jelentős alkalmazási területe a kötőelemgyártás, a szegecs-, csavar- és szeggyártás.A 

gyártott kötőelem anyagok nyúlása kisebb, szilárdsága, keménysége nagyobb lesz, mint az a 

kiinduló anyag alakítatlan állapotában volt. A járművekben alkalmazott csavarok igen fontos 

jellemző igénybevétele az ismételt, ill. fárasztó igénybevétel. Egy általánosan is használt 

hatlapfejű, vagy hengeres fejű csavar gyártható a fej átmérőjének, ill. hatszögfej csúcstávolsá-

gának megfelelő hengerelt vagy húzott rúdból forgácsolással is. Ekkor a kiinduló kohászati 

termék húzott vagy hengerelt rúd a megfelelő keresztmetszettel. Ismert, hogy ezek a termékek 

az acélgyártást követően melegen hengereltek, esetenként hidegen húzott rudak, ill. huzalok. 

Az előgyártmány melegalakítása után kialakult szálasodás vagy a hideghúzást követő 

hosszirányú alakítási textúra hatása hőkezeléssel, újrakristályosító hőkezeléssel nem szűnik 

meg teljes mértékben. Amennyiben ezekből a rúdjellegű termékekből forgácsolással (szokás 

nevezni: telibe forgácsolással) történik a csavargyártás, a melegalakítással létrehozott szálak 

elvágásra kerülnek. Ez a fejrész és a szárrész átmeneténél, mind pedig a menetekben 

menetkifutásnál jelentős ismételt terhelhetőség csökkenést eredményeznek. Kedvezőbb, ha 

csavar teljes mértékben képlékeny alakítással készül. Általában a M20-24-nél kisebb csavarok 

hidegalakítással készülhetnek. A nagyobb méretek esetén melegalakítás az indokolt. Mindkét 

esetben érvényes hogy az előgyártmányban kialakult szálasodás jól követheti a munkadarab 

(esetünkben a csavar) alakját. 

Az 5.1. ábrán „telibe” forgácsolt és képlékenyen alakított csavarok jelképes makroszkópikus 

képe, szálfutása látható. 

 
5.1. ábra. Forgácsolt és alakított csavar jelképes metszete 

A 5.2. ábrán egy M32-es menetű forgácsolással készült különlegesen törött csavar és egy 

hidegfolyatott kerékfelfogó csavar látható. (A nagyméretű forgácsolt csavar szokatlan módon 

való töréséhez még az éles fej-szárrész átmenet is hozzájárult.) 

 
5.2. ábra. Forgácsolással készült csavar leszakadt fejjel és hidegfolyatott kerékfelfogó csavar 
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Fentiek alapján, és azért is mert a csavargyártás kifejezetten tömeggyártási technológia, 

célszerű a csavarokat képlékeny alakítással gyártani. 

A gépjárművekben használt csavarok mérete általában olyan, hogy azok képlékeny 

hidegalakítással gyárthatók. 

Hideg-térfogatalakító technológiák 

A legjellegzetesebb hideg-térfogatalakító technológiák – a hidegzömítés, redukálás és a 

hidegfolyatás – vázlatai a 5.3. ábrán láthatók. 

 
5.3. ábra. Hideg-térfogatalakító technológiák 

Bár az 5.3. ábrán látható hidegalakító eljárásoknak több változata is van, az ábrán bemutatott 

műveletek kifejezetten jellemzők a csavargyártásban. 

5.1 Hidegzömítés 

Hidegzömítés során a huzal, vagy rúd előgyártmány hosszmérete vagy csak egy része rövidül, 

átmérője pedig növekszik. A 4. ábrán a hidegzömítés alapesetei láthatók. Az előgyártmány 

teljes hosszában, síklapok közötti zömítés esetén a szerszám és munkadarab felületek között 

fellépő súrlódás miatt a zömített darab hordósodik (1. alapeset). Az így zömített darab alakja a 

zömítés végén hengeressé (egyenes alkatújává) alakul, ha a zömítő szerszám bezárja a darabot 

(2. alapeset). Száras darabok egy részének síklappal történő zömítése esetén fejezésről 

beszélhetünk, amikor a zömített fej szintén hordósodott alakú (3. alapeset). Ha a kiinduló 

darab egy részét alakos szerszámmal zömítjük, hengeres fejjel rendelkező darabot kapunk (4. 

alapeset). 
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5.4. ábra. A hidegzömítés alapesetei 

A hidegzömítés fontos geometriai jellemzője az l/d viszony, melyet zömítési viszonynak 

nevezünk. Ez a viszonyszám a kihajlás veszélye miatt, a hidegzömítésre jellemző képlékeny 

alakváltozás körülményei között sokkal kisebb lehet, mint rudak rugalmas terhelésénél. Az  

1-es és 2-es alapesetben a zömítési viszony nem lehet nagyobb, mint 2. Ellenkező esetben az 

előgyártmány képlékenyen kihajlik, a szálasodás nem követi a munkadarab alakját, a 

képlékenyalakítással gyártott darab alakhibás lehet, a szálfutás nem lesz kedvező. A 3-as és 4-

es alapeset a kihajlás szempontjából kedvezőbb, hiszen a hossztengely irányában nyomott rúd 

egyik vége beforgott. Ekkor az l/d zömítési viszony 2.3 lehet maximálisan. 

Egy adott fejes-száras alkatrész esetén a zömítendő kiinduló hossz a térfogat-állandóság 

elvéből határozható meg (5.5. ábra). 

 
5.5. ábra. A zömítendő hossz(l) meghatározása 
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A D átmérőjű, k magasságú fej térfogata egyenlő a d átmérőjű l hosszirányú előgyártmány 

rész térfogatával azonos. 

 l
d

k
D







44

22


 (5.1) 

Ebből az összefüggésből a zömítendő hossz meghatározható: 

 k
d

D
l 

2

2

 (5.2) 

Ha ez a l, ill. az l/d viszony nagy, az utóbbi nagyobb mint 2,3, egy csavarfej egy lépésben, a 

kihajlási veszély miatt nem készíthető, nem zömíthető készre. Ilyenkor előzömítést kell 

alkalmazni. Az előzömítés vázlata a 5.6. ábrán látható. 

 
5.6. ábra. Az előzömítés vázlata 

Az előzömítés során a rúd, vagy huzal előgyártmánynak egy része (b) vesz részt az 

alakításban. Előzömítéssel egy rövidebb, kevésbé karcsú darabot kapunk. Az előzömítésben 

az előzömítési viszony (b/d) nagyobb, 2,6 lehet, hiszen ekkor a rúd vagy huzal mindkét végén 

befogottnak tekinthető. Két műveletben – egy elő- és készre zömítéssel – akkor készíthető el a 

fejezett darab, ha az l/d viszony kisebb mint 4.5. 

Az előzömítő szerszám méretei is a térfogat-állandóság elvén határozhatók meg. A 6. ábra 

jelöléseivel: 
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Ebből: 

  3

2

6
1


tgal

d
dD

e
  (5.4) 

Ahol:  De – az előzömített csonka kúp elméleti legnagyobb átmérője 

 C – a csonka kúp elméleti magassága 

  – a csonka kúp előzömítő üreg kúpszöge 
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Geometriai összefüggésből: 
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  (5.5) 

Jó, ha a szerszámok a zárás pillanatában nem érnek össze, mert a szerszám magassága 

 CCC   (5.6) 

Ahol: C=0,2-0,2 mm 

Az előzömítő csonka kúp legnagyobb átmérője pedig 

 
2


tgCDD   (5.7) 

Egy hengeres fejű csavar két lépésben történő zömítése a 5.7. ábrán látható. 

 
5.7. ábra. Kétlépéses hidegzömítő folyamat lépései 

A hidegzömítés erőszükséglete 

Hengeres darab síklapok közt történő zömítésekor a szerszámra ható nyomás (az alakítási 

ellenállás) az alábbi függvénnyel írható le: 
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 (5.8)  
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Ahol: kf – az anyag alakítási szilárdsága 

  - a felületeken fellépő súrlódási tényező, ami a jó felületi minőségnek és a jó 

kenés eredményeként nem lehet nagyobb 0,1-nél 

 h – a darab magassága 

 d – a darab átmérője 

 r – a vizsgált pont sugara, változó 0-tól d/2-ig. 

A 5.8. ábrán látható a függvény. 

 
5.8. ábra. A sík lapok közötti zömítésnél fellépő alakítási ellenállás [p=f(r)] 

A zömítés erőszükségletét a nyomásfüggvény teljes felületre (r=0-tól d/2-ig) történő 

integrálásával kapjuk. Azaz: 
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 [N] (5.9) 

Az integrálás nem túlságosan bonyolult lépéseit elvégezve az alábbi összefüggést kapjuk: 
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ahol a: 
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 [MPa] (5.11) 

kifejezés nem más, mint az alakító felületeken fellépő átlagos (közepes) nyomás (pköz). 

A 5.8 összefüggés a zömítési művelet egy közbenső pillanatában adja meg az alakító nyomás 

értékét. Ezért beszélhetünk az ún. kezdeti erőszükségletről, ahol az anyag alakítási szilárdsága 

az alakítatlan anyag jellemzője (kf0), ill. a méretek is a kiinduló méreteket jelölik. Így 
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 [N] (5.12) 

Az alakítás végén az anyag már alakított, felkeményedett, alakítási szilárdsága kf1 a zömített 

darab mérete a kész méretet jelentik.  
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Így 
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 [N] (5.13) 

Ahol: k – a zömített fej magassága (kötőelemek fejmagasságát jelöli a szabvány „k” betűvel) 

Munkaszükséglet 

A zömítő művelet munkaszükségletét is meghatározhatjuk a folyamatot leíró egyenletekkel, 

az átlagos alakító erő és magasságcsökkenés szorzatával. Egyszerűbb azonban, ha alkalmaz-

zuk azt az ismeretünket, miszerint a képlékenyalakító művelet fajlagos (térfogategységre 

vonatkozó) ideális munkaszükséglete arányos a folyásgörbe alatti területtel. 
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] (5.14) 
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Az ideális kitétel pl. azt jelenti, hogy nem hatnak súrlódó erők. A valós, de fajlagos munka-

szükséglet egy hatásfok tényező figyelembe vételével határozható meg. Azaz: 
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Ahol:  - a körülményektől pl. súrlódás, kenés, a szerszámok állapota, stb. függő hatásfok 

tényező, értéke kisebb, mint 1, hidegzömítésnél 0,8…0,9 között lehet. 

Egy adott hidegzömített térfogat alakításához szükséges teljes, valós munkaszükséglet: 

 





Vk
W

öfköz  [Nmm] (5.16) 

Ahol: V – az alakított rész (zömített fej) térfogata 
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A hidegzömítés gépei és szerszámai 

A 5.9. ábrán egy egynyomású osztatlan matricás hidegzömítő sajtó vázlata és működése 

látható. 

 
5.9. ábra. Egynyomású hidegzömítő sajtó működése 

Az egyengetett huzalt ütközőig tolja előre a gép. A megfelelő hosszt a levágó-megfogó 

levágja és az alakító osztatlan matricába továbbítja. A rendszerint vízszintes elrendezésű 

gépen a mozgó szánba rögzített fejező szerszám végzi el a fejező zömítést. A zömítő 

matricában a darab szárrésze nem alakváltozik, viszont a fej egy részének lehet kimunkált 

helye a matricában is. A kész munkadarabot a kilökő távolítja el a matricából. 

A sokszor szükséges többműveletes gyártásra példa a 5.10. ábrán látható kétnyomású, osztott 

matricás sajtó. 
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5.10. ábra. Kétnyomású, osztott matricás (pofás) sajtó működése 

Itt a levágó hüvely előtt elmozduló matrica fél (pofa) nyírja el a huzalt elmozdítva az egy 

levágó hüvely előtt, egyben megszorítja a munkadarab szárát. Az előzömítést egy billenő 

vagy alternatív mozgást végző szerszámtartóban lévő előzömítő és készre zömítő fejek végzik 

el. A pofák szétnyílása után a kész darab a következő darab előtolásával lesz a pofák közül 

eltávolítva. 

A valóságban bonyolultabb szerkezetű zömítő sajtók percenként 3-400 db-ot képesek elő- és 

készre zömíteni. 

A következő ábrákon jellegzetes hidegzömítő szerszámok láthatók. 

Szerszámok 

A 5.11 – 5.17. ábrákon a zömítő sajtókon alkalmazott szerszámok láthatók. Szerepük a 5.10. 

és 5.11. ábrán láthatók, követhetők. 



5. KÖTŐELEMGYÁRTÁS 159 

© Danyi József, Végvári Ferenc, Kecskeméti Főiskola www.tankonyvtar.hu

 
5.11. ábra. Osztatlan zömítő matricák 

 
5.12. ábra. Osztott zömítő matricák (pofa-párok) 

 
5.13. ábra. Tömör fejező betétek 
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5.14. ábra. Rugós kilökővel ellátott fejező szerszámok 

 
5.15. ábra. Keményfém betétes fejező és előzömítő szerszámok 

 
 

(a) (b) 
5.16. ábra. Levágó kések (a), levágó hüvelyek (b) 
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5.2 Redukálás 

Redukálás során a rúd vagy huzal előgyártmány átmérőjét kúpos alakító üregen történő 

átnyomással nem jelentős mértékben csökkentjük. Jelentős átmérőcsökkentéshez nagy erőre 

(nyomófeszültségre) lenne szükség, ami a kúpos alakító üreg előtt zömítéshez vezetne. A 

5.17. ábra jelöléseivel kifejezve az átmérő viszony 

 2,1...1,1<
d

D
 (5.17.) 

kell legyen. 

Ez azonban a csavargyártásban elegendő, hiszen a csavar névleges átmérőjének megfelelő 

átmérőről a menetközép-átmérőre történő alakítás a határokon belül van, hiszen a metrikus 

csavarok menetközép-átmérője a névleges méret 0,9-szerese. 

 
5.17. ábra. A redukálás vázlata 

A redukáláshoz szükséges nyomás, ill. az erőszükséglet 

Az 5.18. ábrán látható, hogy redukálás során a D átmérőjű kiinduló darabból d átmérőjű darab 

lesz azzal, hogy a kiinduló darab egy részét átnyomjuk a kúpos szerszámüregen. A D 

átmérőjű rész nincs zárt szerszámban. Az alakító erő, ill. nyomás nem lehet túl nagy, azért, 

hogy a darab a kúpos üreg előtt ne zömüljön meg. (A 4.2. összefüggés szerint D/d  1.1  1.2) 

Ez az alakítási mérték jól megfelel a csavargyártáshoz, amikor a névleges csavar átmérőről a 

huzalt (vagy rudat) menetközép átmérőre csökkentjük.(Metrikus menetnél ez 0,9-szeres 

átmérőcsökkentést jelent.) 

A redukált középátmérőjű részre menethengerléssel készített menet szilárdsági, kifáradási 

jellemzői jóval kedvezőbbek, mint a forgácsolt meneteké, mert a menet felülete képlékenyen 

vasalt lesz és a szálasodás is követi a menetprofilt. (Hasonlóan mint a zömített fej esetében.) 

A redukálás (a kúpos üregben történő alakítás) alakító nyomása így erőszükséglete is három 

részből tevődik össze. 

 red=al+súrl+torz (5.18) 
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ahol: red = a redukálás összes, 

 al= az alakváltozáshoz szükséges 

 súrl= a kúpos szerszámban fellépő súrlódás, 

 torz=a kúpos üregben végbe menő torzításhoz szükséges nyomás komponens 
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Ahol:  – a súrlódási tényező 

  - a redukáló szerszám félkúpszöge 

 ö=
d
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ln2  , illetve 

A

A

ö

0ln  

 kfköz=
2

kk
1f0f


 az alakítás előtti és utáni alakítási szilárdság középértéke 

Látható, hogy a redukáló szerszám félkúpszöge fontos tényező a redukálás erőszükséglete 

szempontjából. Növelésével nő kúpos üregben ható csúsztató feszültségek torzító munkájából 

származó többlet erő, ugyanakkor csökken a kúpban fellépő súrlódó erők hatása. Ezért 

mindkét hatást figyelembe vevő kompromisszumra (optimális értékre) kell törekedni. 

Optimális félkúpszög alatt a minimális alakító nyomást eredményező félkúpszöget értjük. A 

red () függvény minimumát kell tehát keresnünk, amely a függvény első deriváltjából 

határozható meg. 
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 (5.20) 

Ebből: opt= ö
 

2

3
 (rad) (5.21) 

Azt, hogy ennél az -nál a függvénynek minimuma, vagy maximuma van-e. a második 

derivált pozitív vagy negatív előjeléből dönthetjük el. De ezt esetünkben a függvény 

összetevőjének ábrázolásából is láthatjuk (5.19. ábra). 

 
5.18. ábra. A redukáló erő és összetevőinek változása a redukáló félkúpszög függvényében 
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Ahhoz, hogy a munkadarabnak a redukáló kúp előtti része  ne zömüljön be, a zömítő 

nyomásnak biztonságosan kisebbnek kell lenni, mint az anyag alakítás előtti alakítási 

szilárdsága. 

 redakf0 (5.22) 

Ahol: a - biztonsági tényező (~ 0,9) 

 kf0 – a redukálás előtti alakítási szilárdság 

Ebből a relációból adódik a (5.17.)-ben kifejezett átmérőviszony korlát. 

Ilyen jellegű átmérőcsökkentés húzó igénybevétellel, rúd, ill. dróthúzással is elvégezhető. Ez 

esetben a húzófeszültség teljesen azonos kifejezéssel számítható, mint a redukálásnál 

szükséges nyomófeszültség.. A művelet elvégezhetőségének ekkor az a feltétele, hogy a 

húzott (már alakított rész) a húzó feszültség következtében ne alakváltozzon, ne szakadjon el, 

azaz 

 húzkf1 (5.23) 

Ahol:  húz – a drót, v. a rúdhúzó feszültség 

 a – biztonsági tényező (~0,9) 

 kf1 – az alakított anyag alakítási szilárdsága 

Redukáló matricák 

Tekintettel arra, hogy a redukálás a csavargyártásban alkalmazott eljárás, a már ismertetett 

zömítő matricák kialakíthatók úgy is, hogy a bennük redukálható kúp is kialakításra kerül. 

Ilyen redukáló matricák láthatók az 5.20. ábrán.  

 
5.19. ábra. Redukáló matricák 

A keményfém betétes zömítő-redukáló matrica élettartama többszöröse a szerszámacélból 

készítettének. 

Hidegzömítéssel és redukálással szinte teljes mértékbe fogácsolás nélkül készülhet el egy 

csavar. A csavarfej éles sarkú hatszögre vágása csak azért szükséges, hogy a csavarkulcs ne 

forduljon el a csavar fején, hatszögűre történő zömítéskor ugyanis a sarkok lekerekítettek 

lennének. 
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5.20.ábra. Hidegzömítéssel, redukálással, menethengerléssel készített 

hatlapfejű csavar gyártási fázisai 

5.3 Hidegfolyatás 

A hidegfolyatásnak az egyik alapesete a csavargyártásban is alkalmazott tömör test 

előrefolyatása (5.3. ábra).  Ez a művelet kifejezetten megfelel a kerékfelfogó csavarok 

gyártásának. A kiinduló darab lehet hengeres vagy hatszög keresztmetszetű rúd. A kiinduló 

keresztmetszet jelentősen csökken hidegfolyatáskor, hiszen ekkor kapjuk meg a csavar 

névleges átmérőjét, vagy menetközép átmérőjét attól függően, hogy tövig menetes csavarról, 

vagy csak részben menetes csavarról van-e szó. Hidegfolyatásnál a nagyon zárt szerszám is a 

benne ébredő háromtengelyű nyomófeszültség miatt az elérhető keresztmetszet-csökkenés 

jelentős lehet. Ennek csak a folyató gyűrű terhelhetősége szab határt. (Tövig menetes csavar 

esetén a fejrészt menetközép-átmérőre folyatjuk. Részben menetes csavar esetén előbb 

névleges átmérőre kell folyatni. Ez azután a kívánt metszethosszon kell menetközép-átmérőre 

redukálni.) 

A hidegfolyatásnak több esete lehetséges. Valamennyire jellemző, hogy az anyag viszonylag 

kis résen folyik ki a szerszámból, tehát nagyon zárt a folyató matrica. Ebben pedig az anyag 

feszültségi állapota nagy nyomófeszültségekkel jellemezhető háromtengelyű nyomás, 

amelyben az alakíthatóság, az anyag képlékeny viselkedése jelentős. Az anyag áramlásának és 

az alakító szerszám egymáshoz való viszonyától függően, a darabok geometriájának 

megfelelően beszélhetünk tömör test előre- és hátrafolyatásáról, vastag és vékonyfalú üreges 

testek elő- vagy hátrafolyatásáról. 

A csavargyártás esetében a redukálás mellett elsősorban a tömör test előrefolyatása a fontos 

hideg-térfogatalakító művelet. (5.3 ábra) 

Tömör test előrefolyatása 

Az 5.3. ábrán látható, hogy tömör test előrefolyatásánál az alakváltozás – a redukáláshoz 

hasonlóan – az  félkúpszögű  alakító kúpban megy végbe. A jelentősen nagyobb alakválto-

zás (D/d viszony) nagyobb nyomófeszültséget igényel, a kiinduló darab az alakító kúp előtt 

belezömül a folyató matricába. Itt az anyag és a hengeres szerszám fal között súrlódás lép fel. 

Ezért az alakító erőnek ezt a súrlódó erőt is le kell győzni. Így a tömör test előrefolyatásához 

szükséges nyomás négy részből áll: 

 foly=al+súrl+torz+falsúrl (5.24) 
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Ahol: foly – a tömör test előrefolyatásához, 

 al – a kúpban végbemenő alakításhoz 

 súrl – a kúpban fellépő súrlódás legyőzéséhez 

 torz – a kúpban végbemenő torzításhoz 

 falsúrl – a hengeres szerszámfalon fellépő súrlódás legyőzéséhez szükséges nyomás. 

A redukálás nyomás szükséglete (5.19. összefüggés) kiegészül a negyedik összetevővel, azaz 

a tömör test előrefolyatásához szükséges nyomás 
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Ahol: pb – a szerszámfalon fellépő belső nyomás 

  – a falon fellépő súrlódási tényező 
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  az alakítás előtti és utáni alakítási szilárdság középértéke 

Mivel az alakváltozás ugyanúgy a kúpos alakító üregben megy végbe mint redukáláskor, az 

alakító kúp optimális félkúpszöge (opt) a foly=f() függvény minimumaként határozható 

meg, azaz: 
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 (5.26) 

Mivel tömörtest előrefolyatásánál az előgyártmány egy-két tized mm-t zömülve kitölti a 

szerszám kúpos alakító üreg előtti részét, az előrefolyatással elérhető alakváltozás mértékét 

(D/d viszonyt) nem a bezömülés veszélye, csak az alakító szerszám terhelhetősége korlátozza. 

Az anyag alakíthatósága a folyató matricában érvényes háromtengelyű nyomó feszültségi 

állapot miatt jelentősen nagyobb mint például a szakítóvizsgálattal meghatározható 

alakíthatósági mérőszámok. Minél nagyobb a D/d viszony, annál nagyobb három nyomó 

feszültség jellemzi az anyag feszültségi állapotát. 

Hidrosztatikus folyatás 

Az 5.22. ábrán látható hidrosztatikus folyatás arra példa, hogy az anyagok képlékeny 

viselkedése, (állapota) az egy műveletben elérhető alakváltozás mértéke háromtengelyű 

nyomás feszültségi állapotban a legnagyobb. Ez itt folyadéknyomással érhető el. Ismertek 

szélsőséges példák az alakváltozás mértékére, több százszoros keresztmetszet csökkenésre 

hidrosztatikus folyatásnál. 
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5.21. ábra. Hidrosztatikus folyatás 

A hidegfolyatás szerszámai 

A hidegfolyató szerszámoknak általában két aktív (egyben legfontosabb) szerszámelemük 

van. Ezek: a folyató bélyeg és a folyató matrica. A hidegfolyatással elérhető méret pontossága 

(IT8-9) és jó felületi minőségű (Ra1m) darabok gyártásához nagypontosságú és merev 

felépítésű szerszámokat követelnek meg. Gondoljunk csak az egy-két tized milliméter 

falvastagságú tubusok, ill. aeroszolos palackok gyártására. Ezeknél nagyon kis excentricitás is 

azt okozhatja, hogy a kevéssel vastagabb résen folyik ki a matricából ezzel selejtet okozhat. 

Tömör testet előrefolyató szerszám összeállítási rajza látható a 5.22. ábrán. 

 
5.22. ábra. Tömör testet előrefolyató szerszám összeállítási rajza. 
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Vastag falú üreges testet hátrafolyató szerszám összeállítási rajza látható a 5.23. ábrán 

 
5.23. ábra. Vastag falú üreges testet hátrafolyató vezetőoszlopos szerszám 

Vékony falú üreges testeket sok szerszámfészekkel bíró vízszintes folyató préseken gyártják 

több tíz (esetleg száz) percenkénti löketszámmal. 

Különböző folyató bélyegek láthatók a 5.24. ábrán. 

 
5.14 ábra. Folyató bélyegek 
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Előrefolyató matrica kialakítása látható a 5.25. ábrán. 

 
5.25 ábra. Tömör testet előrefolyató matrica 

Üreges testek hátrafolyató matricákat gyakran készítik osztott megoldásokkal, azzal acéllal, 

hogy a nagy fellépő belső nyomások miatti törést (különösen kis lekerekítésű sarkokban) 

elkerüljék. Hátrafolyató matricák láthatók a 5.26. ábrán. 

 
5.26. ábra. Hátrafolyató matricák 
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6 Gépjármű vázszerkezetek elemeinek egyesítése 

A személy és tehergépkocsik hordozó és burkoló elemei együtt biztosítják a járművek 

karosszériájának szilárdságát, az utasok személyi biztonságát, ütközés esetén a vázrendszer 

energia elnyelő képességét. Az önhordó karosszériát alkotó lemezalkatrészek mindegyike 

hordozó résznek tekinthető. A vázszerkezetek döntő többsége lemezből készül, hajlítással, 

helyi mélyhúzással. Egy bonyolult vázalkatrészen belül lehetnek hajlított és mélyhúzott 

részek egyaránt. Ezek a teherviselő részek általában 3-4 mm vastag esetenként még vastagabb 

lemezből készülnek. 

Gyakori különböző vastag lemezből készült alakított alkatrészek egyesítése, de egyre 

gyakrabban használják az előzetesen különböző vastag lemezből összehegesztett ún. „tai 

lored” lemezből történő alkatrészgyártást is. Így egy bonyolult és nagyobb méretű alkatrész 

egyenszilárdságú lehet, és tömege is kisebb lehet mintha teljes egészében a vastagabb 

lemezből készülne. 

A gépjárművek hordozó lemezalkatrészei egyesítése módjai: 

- hegesztés, 

- ragasztás, 

- mechanikus, ill. alakításos kötés. 

Fentiek közül a leggyakoribb a hegesztés, de az utóbbi időben a ragasztás és az alakító kötés  

(a klincselés) is egyre többször nyer alkalmazást. 

6.1 Hegesztés [25] 

A hegesztés az oldhatatlan kötések csoportjába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a kötésben 

résztvevő alkatrészek szétválasztásuk után újra nem használhatók fel. A járműalkatrészek, a 

vázszerkezetek többsége acéllemezből készül. Megfelelő eljárással gyakorlatilag minden acél 

hegeszthető. 

Hegesztés során az egyesítendő részek anyagai között hő és/vagy nyomás hatására kohéziós 

kapcsolat jön létre. 

6.1.1 A hegesztőeljárások csoportosítása 

Ömlesztő eljárások 

 Gáz,- ill. lánghegesztés, 

 Ívhegesztési technológiák 

 bevontelektródás kézi ívhegesztés 

 védőgázos hegesztési eljárások, (semleges gázos, aktív gázos, kevergázos he-

gesztések) 

 fedett ívű hegesztés 

 Plazmahegesztés 

 plazmaívhegesztés 

 plazmalánghegesztés 

 kombinált plazmahegesztés 

 Sugárhegesztés 

 elektronsugaras hegesztés 

 lézersugaras hegesztés 
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Ömlesztve sajtoló hegesztési eljárások 

 Ellenállás hegesztés 

 ponthegesztés 

 dudorhegesztés 

 csaphegesztés 

 leolvasztó tompahegesztés 

Sajtoló hegesztő eljárások 

 kovácshegesztés 

 zömítő tompahegesztés 

 dörzshegesztés 

 ultrahanghegesztés 

 hideghegesztés 

A következőkben a járműgyártásban és felújításban leggyakrabban alkalmazott hegesztési 

eljárások rövid ismertetésére kerül sor. 

6.1.2 Gáz,- ill. lánghegesztés 

Az anyag megolvasztásához szükséges hőt valamilyen éghető gáz elégetésével nyerjük. Az 

éghető gázzal szemben több követelményt állítunk, amelyek közül csak a legfontosabbakat 

tekintjük át. Az acélok és öntöttvasak hegesztéséhez azok a gázok jöhetnek szóba, amelyek 

lánghőmérsékletes magas, ez a gyakorlatban min. 3000°C-ot jelent. Nagy égési sebességre és 

nagy égési hőre van szükség ahhoz, hogy időegység alatt nagy hőenergia szabaduljon fel, 

amely a hegesztendő anyagot gyorsan tudja felhevíteni. 

Hegesztő gázok: hidrogén, propán és bután, földgáz, acetilén. 

A felsorolt gázok közül gyakorlatilag csak az acetilén gázt használjuk lánghegesztéshez. 

Az acetilén a levegőnél kissé könnyebb gáz (relatív sűrűsége ~0,9), és a jellegzetes szagáról is 

felismerhető. Előállítása a kalcium-karbid vízzel való reagáltatása útján történik, miközben 

jelentős hőmennyiség is felszabadul. 

Az acetilén hegesztőpisztolyon keresztül keveredik a tiszta oxigénnel és 3100-3200°C 

hőmérsékletű láng keletkezik. A láng szerkezete a 6.1. ábrán látható. 
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6.1. ábra. A láng szerkezete 

Az 1. zóna szemmel nem látható, itt a kiáramló gázok mechanikusan keverednek. A 2. zóna a 

lángmag. Ez előtt uralkodik a legmagasabb hőmérséklet. A 3. zóna a pillangó, mely csak gáz 

dús láng esetén látható, sárgás színű. A 4. zóna a söprű, ahol a végleges égés bekövetkezik. 

Ehhez az oxigént a környezet adja. Az éghető gáz és az oxigén arányától függően a láng gáz 

dús, semleges és oxigén dús. Gáz dús lángot csak öntöttvasak hegesztésénél használnak. 

Leggyakrabban semleges lángot használnak, ahol az oxigénfelesleg kb. 10%. A lánghegesztés 

történhet hozaganyaggal vagy a nélkül. A hozaganyag (pálca) és a hegesztő pisztoly 

mozgásirányától függően balra és jobbra hegesztésről beszélhetünk (6.2. ábra). 
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a) balra hegesztés 

 
b) jobbra hegesztés 

6.2. ábra. A balra (a)- és jobbra(b) hegesztés mozgásirányai 
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Balra hegesztésnél a láng a megolvadt anyagot előre, a nem megolvadt felületre fújja, így 

kötési hiba könnyen előfordulhat. Jobbra hegesztésnél a hegesztő láng halad elől, megolvaszt-

ja az alapanyagokat, a hegesztő pálca az ömledékben van. Jó gyökkel rendelkező, jó 

minőségű varrat elsősorban jobbra hegesztéssel készíthető. A hegesztőpálca (hozaganyag) 

összetétele megegyezik az alapanyagok összetételével, átmérője d  s/2 + 1 mm balra 

hegesztésnél, kb. 5 mm kisebb mint 5 mm vastag lemezek jobbra hegesztésénél. 

A gázhegesztésnél használt acetilén gázt acetonban oldott állapotban, porózus anyaggal 

(kovafölt, azbeszt) töltött vastag falú acélpalackban tárolják. 

Nyomáscsökkentő (reduktor) 

A nyomáscsökkentő feladata a palackból kiáramló gáz nyomását acetilén gáznál 0,1-0,5 bar-

ra, oxigén esetén 2-2,5 bar-ra csökkenteni. A leggyakrabban használt nyomáscsökkentő 

felépítése a 6.3. ábrán látható 

 
6.3. ábra. A nyomáscsökkentő felépítése 
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Hegesztőpisztoly 

A hegesztő pisztoly (6.4. ábra) három fő részből, markolatból (1), cserélhető keverőszárból 

(2) és égőfejből áll. 

 
6.4. ábra. Hegesztő pisztoly 

6.1.3 Ívhegesztő technológiák 

Ívhegesztésnél az anyag megömlesztéséhez szükséges hőt villamos ív szolgáltatja. Az ív 

általában a munkadarab és egy leolvadó (fogyó) vagy egy nem leolvadó (volfrám) elektróda 

között jön létre. Az ívfeszültség az alkalmazott eljárástól függően 10-50 V között változhat. 

Bevont elektródás kézi ívhegesztés 

A bevont elektróda adja a hegesztéshez szükséges hozaganyagot, bevonata pedig több 

funkciót lát el. Ezek: 

 Ívstabilizálás: különböző alkáli fémek vegyületeiből (NaCl, CaCO3, stb.) olyan gázok 

keletkeznek, melyek könnyen ionizálhatók, ebben az ív biztosan fenntartható a vi-

szonylag kis feszültség mellett is.  

 Védőgázos képzés: a keletkező gázok megvédik a levegő oxigénjétől, nitrogénjétől az 

ívet és az ömledéket. 

 Salakképzés: a hegfürdő felületen képződő és megszilárdult salak védi az ömledéket, a 

szennyeződéstől és a gyors hűtéstől is.  

 Ötvözés: A bevonatból lehetséges ötvözők bevitele a hegfürdőbe. 

 Teljesítménynövelés: a bevonatban vaspor is lehet mely beolvad a varratba. 
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Az elektródák jelölése 

Az elektródák jelölésével az egyes országok szabványai külön-külön is foglalkoznak, azonban 

van egységes jelölési rendszer is az EN szerint, amelyet a magyar szabvány is használ.Az 

európai szabvány szerinti jelölést az EN 499 adja meg, a jelölés felépítésére vagyük a 

következő példát: 

EN 499-E 46 3 INi B 5 4 H5 

A jelölésben a szabványszám utáni E betű a bevont elektródára utal, a 46 a folyáshatár 

minimumát adja meg (Re460 MPa), de a szabvány hozzárendeli a Rm és A értékét is. A 3 azt 

az átmeneti hőmérsékletet adja meg, amely 47 J ütőmunkához tartozik (-30°C). Ha az 

elektróda ötvözött, akkor ezt az ötvözöttségre utaló jel követi (1Ni  1,4% Mn+0,6…1,2% 

Ni). A B betű jelentése most is a bevonat bázikus jellegére utal, és az egyes betűk jelentése 

megfelel az ISO-nál alkalmazottal. A bevonat jele után következő szám a kihozatali tényező 

és az áramnem együttes kódszáma (1..8). Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az EN 499 a 

váltakozó áramú hegesztésre való alkalmasságot csak akkor ismeri el, ha az elektróda 

váltakozó áramú üresjárási feszültségigénye  65 V. A következő szám a hegeszthetőségi 

helyzetre utaló kódszám (1…5). A H5 jelölés együtt értelmezhető, és a heganyag maximális 

hidrogéntartalmát adja meg ( 5 ml/10 g). 

A szabvány megengedi a teljes jelölés helyett az alapjel alkalmazását, amely a bevonat jelével 

zárul. Így az EN 499 szerinti példa alapjele az EN 499 E 46 3 1Ni B. 

A különböző bevonatú elektródatípusok főbb tulajdonságai a táblázatban találhatók meg 

összefoglalva. 

A bevonat típusa A bevonat fő alkotói Az elektróda jellemzői 

A= savas (vékony és 

vastag) 

Vas-oxid (ércek), 

ferromangán 

Ha vastag bevonatú, igen finomcseppes „forró” 

hígfolyós melegrepedésre érzékeny 

R= rutilos (vékony és 

közepesen vastag) 

Rutil (TiO2) A leolvadás durvától közepes cseppig, jó pozíciós 

hegesztéshez és vékony lemezekhez. 

RR=rutilos (vastag) Rutil Közepestől finomcseppesig, szép varratalak, jó az 

ív újragyújthatósága, sokoldalúan alkalmazható. 

AR= rutil-savas 

(vastag) 

Rutil, vas-oxid Finomcseppes, hígfolyós, könnyű salakeltávolítha-

tóság, egyenletes varratfelület. 

C= cellulóz 

(közepesen vastag) 

Cellulóz (szerves 

anyagok) 

Kiváló pozícióhegesztésnél (csövek). Forró jellegű, 

közepes cseppekben olvad le. 

R(C)=rutil-cellulóz 

(közepesen vastag)  

RR(C)=rutil-cellulóz 

(vastag) 

Rutil, cellulóz 

 

Rutil, cellulóz 

Középcseppes, jó pozícióhelyzetben, igen 

egyenletes varratfelület, alkalmas felülről lefelé. 

RR(B)= rutil-bázikus 

(vastag) 

Rutil, mészpát Közepestől finomcseppesig, kedvező minden 

pozícióban, jó mechanikai tulajdonságok.  

B= bázikus (vastag) Alkáliföldfémek 

karbonátjai (mészkő, 

folypát stb.) 

Hideg elektróda, közepes cseppek, igen kedvező 

negatív hőmérsékleten. 

B(R)= bázikus (nem 

bázikus alkotókkal) 

Mészpát, folypát, 

rutil 

Jó ütőmunka, repedésmentes varrat, váltakozó 

árammal is leválasztható. 

6.1. táblázat. Az elektróda bevonatok jellemzése 



176 GÉPJÁRMŰGYÁRTÁS, FENNTARTÁS 

www.tankonyvtar.hu © Danyi József, Végvári Ferenc, Kecskeméti Főiskola

A hegesztésnél keletkezett hőhatásövezet problémája 

Az ömlesztő-hegesztéseknél leggyakrabban előforduló C<0,22% széntartalmú ötvözetlen acél 

hőhatásövezete látható a 6.5. ábrán. 

 
6.5. ábra. A hegesztés hőhatásövezete 

Az ábra alapján az is belátható, hogy a hőhatásövezetben az ömledék hőmérsékletétől kezdve 

az alapanyag viselkedését már nem befolyásoló hőmérsékletig (~500 °C) minden hőmérséklet 

előfordul. A kötés tulajdonsága nagymértékben függ az egyes zónák szélességétől és hűlési 

sebességétől, ezért röviden áttekintjük a különböző övezeteket. 

A varrat övezete (1) a hegesztéskor teljesen megolvadt és a részlegesen megolvadt zóna, 

amelyben a folyékony anyagok egymással keveredtek. Kémiai összetétele függ a hegesztett 

alapanyagoktól, az alkalmazott hozaganyagtól és a hegesztési paraméterektől. A varrat öntött 

szerkezetű és általában kisebb-nagyobb hibákat, dúsulásokat is tartalmazhat, ezért döntően 

befolyásolja a kötés milyenségét. 

Túlhevített övezet (2) a szolidusz alá, acélok esetében ~1100-1400 °C-ra felhevült zóna. Ezen 

a hőmérsékleten az ausztenit szemcsék nagyon eldurvulnak, hűlés közben kevés kristálycsíra 

áll rendelkezésre, ezért az ausztenitből keletkező szekunder fázisok is durvák lesznek. Ezen 

kedvezőtlen tulajdonságot még tovább rontja az, hogy gyors hűtés hatására a túlhevített 

övezet be is edződhet, ami az anyag repedését okozhatja, ezért törekedni kell arra, hogy ez a 

zóna a lehető legkeskenyebb legyen. 

Normalizálási (finomszemcsés) övezet (3) az A3 fölé ~100-200 °C-kal felhevült zónára 

jellemző, hogy itt finomszemcsés az ausztenit. A hűlési sebességtől függően vagy finom-
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szemcsés ferrit-perlites, vagy edződött szövetszerkezet fog kialakulni a hegesztés utáni 

lehűlés közben, ha C>0,22 %. 

Részlegesen átkristályosodott övezet (4) az A1 és A3 hőmérsékletek közé felhevült zóna, 

amelyen belül csak részben következik be az átkristályosodás. A tényleges hőmérséklettől 

függő mennyiségben maradnak még ferritszemcsék is a felhevülés után. 

Újrakristályosodási övezet (5) a hegesztéskor ~500 °C és A1 hőmérséklet közé hevült rész. Ha 

hegesztés előtt az anyag hidegalakítást szenvedett, akkor ezen a zónán belül bekövetkezhet 

egy nagymértékű szemcsedurvulás. 

Kéktörékenység övezete (6) a hegesztés közben ~100-500 °C-ig felhevült zóna, amelyen belül 

szövetszerkezeti változás nem játszódik le, de bekövetkezhet az öregedésre hajlamos acélok 

mesterséges öregedése. 

A hőhatásövezet mérete függ a hegesztési eljárásra jellemző teljesítménysűrűségtől. Az egyes 

hegesztő eljárásokra jellemző teljesítménysűrűség értékeket a 6.2. táblázatban láthatjuk. 

Jellemzők Mérték-

egység 

Hőforrás 

Láng Ív Plazma Elektron-

sugár 

Lézer 

Folyamatos Impulzus 

Jellemző 

teljesítmény-

sűrűség 

 

W/mm
2
 

 

2…6 

 

5…400 

 

5…1000 

 

5…5∙10
5
 

 

1…10
8
 

 

10
10 

Jellemző 

hőmérséklet 

 

 

0
C 

 

2400..2600 

 

(5…20)∙10
3
 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

A hevítés 

hatásfoka 

 

 

% 

 

27…87 

 

50…90 

 

10…50 

 

70…90 

 

20 

 

5 

6.2. táblázat. A hegesztő hőforrások jellemzői 

Védőgázos hegesztések 

A hidrogén védőgázos hegesztés aktív gázos hegesztésnek tekinthető. A hidrogénből jelentős 

mennyiség nyelődik el az ömledékben, ami ridegedést okoz. Alkalmazása ezért nem jelentős. 

Az argon védőgázos, volfrámelektródás ívhegesztés (TIG, AWI). Az argon semleges gáz 

olcsóbb, mint a hélium, ezért semleges gázként elsősorban argont használnak. 

A TIG (Tungsram Inert Gas), továbbiakban AWI (argon védőgázos volfrámelektródás 

ívhegesztés) hegesztés esetén az elektróda volfrám alapú, magas olvadáspontú fém (6.6.ábra). 

Esetenként hegesztőpálcát is alkalmazunk a hegfürdő képzéséhez. 
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6.6. ábra. AWI hegesztés 

Az argon alkalmazása az alábbiakkal indokolható. 

Az argon alkalmazása az alábbi tulajdonságokkal indokolható: 

- az argon semleges gáz, nem lép reakcióba a hegfürdővel és gyakorlatilag nem is 

oldódik benne; 

- az ív könnyen gyújtható, alacsony feszültségen (10…15 V) és rendkívül stabilan ég; 

- rossz a hővezető képessége, ezért koncentrált ívet szolgáltat; 

- teljes védelmet nyújt a levegő oxidáló hatása ellen, így minden fémhez használható; 

- fordított polaritás esetén alkalmas az oxidhártya feltörésére, ezért folyósítószer nélküli 

hegesztést tesz lehetővé még alumínium esetén is; 

- a hegesztés könnyen elsajátítható, minden pozícióban alkalmazható és könnyen 

automatizálható; 

- megfelelő technikával vékony anyagok is jól hegeszthetők. 

Az AWI hegesztés az elektróda polaritása szerint három fajta lehet. Az egyenes polaritású 

hegesztésnél az ív hőjének ~70%-a jut a munkadarabba és ~30%-a melegíti csak az 

elektródát, ezért kedvező lesz a varrat beolvadási mélysége. Az eljárás hátránya, hogy nem 

tudja feltörni az alumíniumon levő oxidhártyát, ezért a gyakorlati alkalmazási területe az 

összes fém az alumínium és ötvözetei kivételével. Fordított polaritás esetén a becsapódó 

argonionok fel tudják törni az alumínium oxidhártyáját, ezáltal elvileg lehetővé téve az 

alumínium hegesztését. A hő eloszlása viszont nagyon kedvezőtlen, mert a rosszabb 

hővezető-képességgel rendelkező volfrámelektródára jut a hőnek ~70%-a és a munkadarabra 

csak 30%-a. Ennek az a következménye, hogy kicsi lesz a munkadarab beolvadása, és az 

elektróda túlterhelése miatt fenn áll a volfrám leolvadásának veszélye. Mivel az elektronokat 

az alacsonyabb hőmérsékletű hegfürdő fogja emittálni, ezért az ív kevésbé stabil, mint 

egyenes polaritású hegesztésnél. Az említett hátrányos tulajdonságok miatt a fordított 

polaritású hegesztés gyakorlatilag nem terjedt el. Ha váltakozó áramot használunk, akkor a 

hőeloszlás kiegyenlítődik, 50-50% jut az elektródára és a munkadarabra egyaránt. Ez ugyan 

kedvezőtlenebb, mint az egyenes polaritásúnál kapott, de jobb, mint a fordított polaritású 

hegesztésé. Azokban a félperiódusokban, amikor a munkadarab a negatív, az argonionok 

feltörik az oxidhártyát (fordított polaritás), az egyenes polaritású félperiódusokban viszont az 
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argon védőhatása miatt nem tud újra oxidálódni. A váltakozó áramú hegesztés az oxidbontó 

hatása miatt alkalmas az alumínium és ötvözeteinek hegesztésére, és a gyakorlatban 

széleskörűen elterjedt. 

Fogyóelektródás védőgázos ívhegesztés (MIG, vagy AFI, MAG) 

A fogyóelektródás hegesztésnél nagyobb a termelékenység, mint volfrámelektródásnál. Az 

elektróda egy darabra cserélt és szabályozottan előtolt huzal. Használhatunk semleges gázt 

(argont) és aktív gázt is, (CO2-t) vagy kevert gázt, például A+O2/CO2 keveréket. Az eljárások 

vázlata azonos és a 6.7. ábrán látható. Az argon védőgázos (MIG, azaz Metal Inert Gas) 

hegesztés a magyar irodalom (AFI) azaz argon védőgázos fogyóelektródás ívhegesztésnek 

nevezi. 

 
6.7. ábra. Fogyóelektródás hegesztés 

Az argon védőgázos fogyóelektródás ívhegesztés előnyei: 

- biztosítja azokat az előnyöket, melyeket az argon alkalmazása az AWI-nál is nyúj-

tott; 

- nagy áramsűrűség (i>80 A/mm
2
) alkalmazható, ezáltal nagy lesz a hegesztés telje-

sítménye; 

- a technológia könnyen gépesíthető, automatizálható; 

- megfelelő paraméterek és technika választásával jól használható gyöksor és vé-

kony lemezek hegesztésére is. 
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Az eljárás az argon semleges volta miatt alkalmas minden technikai fém hegesztésére, de a 

védőgáz magas ára miatt csak indokolt esetben használjuk. A gyakorlatban a legfőbb 

alkalmazási területe a korrózióálló acélok valamint az alumínium és ötvözeteinek hegesztése. 

A hegesztési paramétereket általában úgy választjuk meg, hogy az anyagátmenet permetszerű 

legyen, mert így stabil ív mellett szép varratfelületet kapunk. 

A szerkezetépítésekben legnagyobb mennyiségben az ötvözetlen vagy alacsony ötvözöttségű 

kis széntartalmú hegeszthető acélokat használják fel. Ezek az anyagok nem követelik meg a 

költséges argon alkalmazását, ezért olyan eljárást kerestek, amely megfelelő hegesztett kötés 

készítését teszi lehetővé jóval olcsóbb védőgázzal. Ezt a szén-dioxid védőgázas hegesztőeljá-

rásban találták meg. A CO2 lényegesen olcsóbb gáz, mint az argon. Előnyös tulajdonságaként 

szerepel még az is, hogy szobahőmérsékleten nyomás hatására cseppfolyósítható, így a 

palackban nagy mennyiségű gáz tárolható. 

Keverék gázos hegesztés 

Az argon alkalmas minden fém hegesztésére, de költséges, és ötvözetlen acélok esetében nem 

nyújt olyan jó védelmet a hidrogén ellen, mint a CO2 védőgázos eljárás. A CO2 védőgázos 

hegesztés olcsó gázzal dolgozik ugyan, de az erős oxidáló hatása miatt csak kevés anyaghoz 

használható. A CO2-es hegesztésnél a másik nagy problémát az jelenti, hogy hegesztés 

közben erős fröcskölés jelentkezik, ami sok esetben szükségessé teszi a felületek költséges, 

utólagos tisztítását. A két gáz előnyeinek egyesítésére, és ez által az alkalmazási területek 

kiterjesztésére a gázok keverése ad lehetőséget. Az eljárásnak külön előnye még, hogy az 

áramforrással és a hegesztőpisztollyal szemben nem támaszt külön követelményt, a CO2 

védőgázos illetve AFI berendezés változtatás nélkül felhasználható. A gázkeverékek alapgáza 

mindig az argon (esetleg hélium), amihez aktív gázként még O2; CO2 vagy H2 külön-külön 

vagy együtt hozzá van keverve. Az egyes keverékek felhasználási területe a keverés arányától 

függően változik. 

Fedett ívű hegesztés 

A fedett ívű hegesztés elvi elrendezése megegyezik a 6.8. ábrán látható védőgázos 

fogyóelektródás ívhegesztések elrendezésével, de most a gáz helyett hegesztőport adagolunk 

az ív köré. A hegesztőpor megolvadva az ívet teljesen eltakarja (6.8. ábra). 

 

6.8. ábra. Fedett ívű hegesztés 
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A fedett ívű hegesztés lényegében egy olyan ívhegesztésnek fogható fel, ahol az elektróda 

„bevonata” a helyszínen készül. Az ív környezetében olyan nagy gáznyomás uralkodik, hogy 

az olvadt salakot és a fedőport barlangszerűen képes megtartani. Az ívnek annyira erős a 

fúvóhatása, hogy az olvadt fémet kifújja a talppontja alól, így a beolvadás mértéke jelentősen 

megnövekszik. A fedett ívű hegesztésnél a huzal adagolásán kívül a hegesztőfej mozgatása is 

gépesített, ezért ezt az eljárást az automatikus ívhegesztések közé kell sorolnunk. 

6.1.4 Plazmahegesztés 

A plazmahegesztéseknél az anyag megolvasztása plazmaállapotú gáz segítségével történik. A 

plazmaállapot az anyag negyedik halmazállapota, amelyben az atomok vagy molekulák ionos 

állapotban vannak, és a molekulás gázra a nagyfokú disszociáció a jellemző. Hegesztésnél (és 

vágásnál) a plazmaállapot gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gáz hőmérséklete T>10
4 °

C, és igen 

nagy a kiáramló sugár sebessége. 

Mikro-plazmahegesztésről akkor beszélünk, ha az alkalmazott áramerősség I≤45 A. A mikro-

plazmaív már igen kis áramerősség esetén is (I≥0,02 A) fenntartható, és még nagy ívhossz 

esetén sem veszíti el a stabilitását. A mikro-plazma a nagy energiasűrűsége miatt keskeny 

hőhatásövezetű, és kisméretű varrat készítésére ad lehetőséget, ezért alkalmas s=0,1…1,5 mm 

vastagságú anyagok hegesztésére, de impulzustechnikával s≤0,1 mm-es anyagok is 

hegeszthetők. Mivel az ilyen vékony anyagok nagyon hajlamosak a vetemedésre, ezért a 

hegesztést az impulzus AWI-hoz hasonlóan megfelelő készülékben kell elvégezni. 

6.1.5 Elektronsugaras hegesztés 

Az elektronsugár-hegesztésnél az anyag megolvasztásához szükséges energiát a nagy 

sebességgel becsapódó elektronok mozgási energiája szolgáltatja. Az elektronok a kis 

tömegük miatt az útjukba kerülő gázrészecskéken intenzíven szóródnak, ezért az elektronsu-

gár előállítására és gyorsítására szolgáló berendezéshez (az ún. elektronágyúhoz) erős 

vákuumot kell biztosítani. Az elektronágyúban a katódtér nyomása ~10
-8

…5∙10
-8 

bar értékű, 

ezért a berendezés nagyon költséges. Az elektronsugaras hegesztés előnye, hogy vele a 

kötőhegesztésnél ideálisnak tekinthető ψ=0 varratalak jól megközelíthető, és vele egyes olyan 

fémek is összehegeszthetők, amelyek ívhegesztéssel nem lennének hegeszthetők. A keskeny 

és mély beolvadás számos előnyös konstrukciós kialakítást tesz lehetővé, pl.: fogaskerekeknél 

(6.9.ábra), csoportkerekeknél, cső jellegű kötéseknél stb. Az eljárást a hozzá szükséges drága 

berendezés miatt elsősorban a repülőgépiparban, az űrtechnikához stb. alkalmazzák. 

 

6.9. ábra. Elektronsugaras eljárással hegesztett fogaskerék test 
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6.1.6 Lézersugár-hegesztés 

A lézersugár abban különbözik a normál fénytől, hogy benne a fotonok azonos frekvenciával, 

azonos fázishelyzettel és egy irányba terjednek, ezért a lézersugár kitűnően fókuszálható. A jó 

fókuszálhatóságának köszönhetően a teljesítménysűrűsége elérheti a 10
8
…10

10 
W/mm

2
 

értéket. Ilyen intenzív energia alkalmas bármely anyag megolvasztására és elgőzölögtetésére, 

ezért hőforrásnak a hegesztéshez is alkalmas. A lézersugár közvetlen hatása a megolvasztandó 

fémnek csak egy vékony (kb. a fény hullámhosszával megegyező) felületi rétegére 

koncentrálódik, a mélyebb rétegek pedig hővezetéssel fognak felhevülni. Ahhoz, hogy a 

felület megolvadjon, a sugár teljesítménysűrűségének el kell érnie a  

10
3 

W/mm
2
 értéket. Ha csak a felületi réteget akarjuk felhevíteni (pl. felületi edzésnél) vagy 

megolvasztani, akkor viszonylag nagy sugárfoltot használunk (kismértékű fókuszálás). 

Mikrohegesztéshez erősen fókuszált sugarat kell alkalmazni, „mély” hegesztésnél pedig már 

olyan nagy teljesítménysűrűséggel kell dolgozni az erős fókuszálás mellett, hogy az anyag 

egy része elpárologjon. 

Hegesztésre a lézerek közül a szilárdtest-lézereket (elsősorban a Nd-YAG-t) és a gázlézereket 

(főleg a CO2-lézert) használjuk. A szilárdtest lézerek előnye a kisméretű és ebből adódóan a 

kis tömegű rezonátor alkalmazhatósága, továbbá a sugár jó fókuszálhatósága (elérhető vele a 

d<0,02 mm sugárátmérő). A Nd-YAG lézer folyamatos üzemben kW nagyságrendű 

teljesítményt szolgáltat, de a korszerű lézerek impulzusüzemben MW, sőt GW nagyságrendű 

impulzusteljesítményre is képesek. A szilárdtest-lézersugaras hegesztő berendezés elvi 

felépítése az 6.10. ábrán látha-

tó.

 

6.10. ábra. Szilárdtest-lézersugaras hegesztő berendezés elvi felépítése 

A hegesztésre használt CO2-gázlézer aktív gáza a szén-dioxid, melyhez nitrogént és héliumot 

kevernek (szokásos összetétele:~3% CO2; 22% N2 és 75% He). A gázlézer egyik legnagyobb 

hátránya a nagy szerkezeti hossz és a nagy tömeg. Ezért hegesztéskor mindig a munkadarabot 

mozgatjuk. A CO2-lézerek hatásfoka ~20%, ami a lézerek esetében meglehetősen jónak 

mondható. A teljesítményük pedig meghaladhatja a 20 kW-ot, ezért ipari hegesztésekhez és 

vágásokhoz kiválóan alkalmazhatók. A lézersugaras hegesztésnek az a legfőbb előnye az 

elektronsugarassal szemben, hogy nem igényel vákuumos munkateret, tehát nyitott 

munkatérrel hegeszthetünk. 
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Az erősen koncentrált energianyaláb miatt a lézerhegesztés kiválóan alkalmas finommechani-

kai alkatrészek, félvezető kivezetések stb. hegesztésére. Alkalmazhatóságát (főleg a 

folyamatos üzemű lézerét) korlátozhatja az, hogy egyes fémek (főleg, ha polírozott felületűek) 

a felületüket érő energiának csak kevesebb, mint egy százalékát nyelik el. Meg kell 

említenünk még azt is, hogy a lézersugár tükrök segítségével jól irányítható, ezért olyan 

hozzáférhetetlen helyeken is készíthető vele varrat, ami más hegesztési eljárással el sem lenne 

képzelhető. 

Ömlesztve sajtoló hegesztő eljárások 

Elektromos ellenállás-hegesztések 

Az ellenállás-hegesztések az ömlesztve sajtoló eljárások közé sorolhatók, mivel az 

egyesítendő alkatrészek közötti kohéziós kötés a hő és a sajtolóerő együttes hatására jön létre. 

A szükséges hőt az egymással érintkező munkadarab-felületek átmeneti ellenállásán átfolyó 

áram Joule-hője szolgáltatja. Az áramforrása egy olyan nagy áttételű transzformátor, 

amelynek a szekunder tekercse általában csak egyetlen menetből áll. Jellemző paraméterei az 

U=1…10 V nagyságú üresjárási feszültség és az 1000…10000…100000 A nagyságú 

hegesztőáram. 

6.1.7 Ponthegesztés 

A ponthegesztés az átlapolt lemezek kötésére alkalmas eljárás (6.11 ábra). A jó hő- és 

villamos vezetőképességű réz (vagy rézötvözet) elektródák által összeszorított lemezeken 

átfolyó áram hőt termel. 

 
6.11. ábra. Ponthegesztés 

Az áram hatására az érintkező munkadarab-felületek között egy lencse alakú tartományban 

megolvad az anyag, ami az áram kikapcsolása (vagy jelentős csökkentése) után megdermed és 

létrehozza a kötést. Dermedés és hűlés közben az anyag jelentős térfogatcsökkenést szenved, 
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aminek az lenne a következménye, hogy a hegpont a lencse középső síkjában szétválna. Ezért 

a hibamentes kötést csak úgy tudjuk biztosítani, ha megfelelő sajtolóerővel az anyagot „utána 

nyomjuk” a zsugorodásnak, ez a zömítő hatás érzékelhető utólag a ponthegesztett kötés 

felületén látható benyomódásból. 

A munkadarab-párosítás ponthegesztett kötésének minősítésére a kötés által elviselt 

maximális nyíróerőt szoktuk alkalmazni. A nyíróerő nagysága döntően függ a munkadarabok 

felületének minőségétől, az elektródákat összeszorító erőtől, a hegesztőáram nagyságától és 

az áramátfolyás idejétől. Egy adott áramerősségnél a hegpont átmérője (és vele arányosan a 

nyíróerő nagysága) a hegesztési idő növekedésével növekszik (6.12. ábra). 

 
6.12. ábra. Ponthegesztett kötés vizsgálata 

Ha az áramerősséget növeljük, akkor azonos minőségű kötés kialakulásához rövidebb idő is 

elégséges. Az ábra alapján az belátható, hogy azonos minőségű kötés több különböző idő-

áramerősség paraméterpárral is létrehozható. Az azonos nyíróerőt szolgáltató paramétereket 

közös diagramban ábrázolva eljutunk a hegesztési munkarend fogalmához (6.13..ábra). 

 
6.13. ábra. A hegesztési munkarend és a nyíróerő kapcsolata 
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Kemény munkarendről beszélünk, ha nagy áramerősséggel és rövid idővel (néhány periódus) 

dolgozunk. Kemény munkarenddel kell hegeszteni a jó vezetőképességű (pl.: Al és ötvözetei), 

az eltérő olvadáspontú, a nagyon különböző vezetőképességű és a jelentősen eltérő 

vastagságú anyagokat. Lágynak nevezzük a munkarendet, ha viszonylag kis áramerősséggel 

és hosszú idővel (sec. nagyságrend) dolgozunk. Lágy munkarenddel célszerű hegeszteni az 

edződésre hajlamos anyagokat, mert így elkerülhető azok beedződése. A kis széntartalmú, 

ötvözetlen lágyacélok gyakorlatilag érzéketlenek a munkarendre. 

6.1.8 Dudorhegesztés 

Ha a munkadarabok hegesztésével szembeni követelmény nem elégíthető ki egyetlen 

hegponttal, akkor a szükséges több pont elkészíthető egyidejű hegesztéssel is. Több pont 

egyidejű hegesztéséhez az áram átfolyását meghatározott helyekre kell koncentrálni. Ez 

elvégezhető több elektróda egyidejű alkalmazásával, vagy úgy, hogy az összehegesztendő 

darabok csak bizonyos helyeken tudnak érintkezni egymással, és sík elektródákkal szorítjuk 

őket össze. Ezen utóbbi eljárást nevezzük dudorhegesztésnek. A dudorok eredete alapján 

megkülönböztethetünk természetes dudorokat (pl.: drótháló hegesztése), vagy mesterséges 

dudorokat (pl.: csavarok és anyák felhegesztése lemezre) 6.14. ábra. 

 
6.14. ábra. Dudorhegesztés 

6.1.9 Csaphegesztés [26] 

A csaphegesztéssel csapokat, csavarokat lehet a munkadarabok, lemezalkatrészek felületére 

felhegeszteni furatkészítés, ill. lyukasztás nélkül. Olyan esetekben is hasznos, melyeknél csak 

egy oldalról férhetünk hozzá az alkatrészhez, mint például zárt profiloknál.  

A csaphegesztésnek több változata ismert, melyek közül lemezalkatrészekre, váz és 

karosszéria elemekre történő csapok felhegesztésére főleg két eljárást, 

- a kondenzátor-kisüléses csúcsgyújtásost és 

- a ívhúzásos kerámiagyűrűs, vagy védőgázos csaphegesztő eljárást alkalmazzák. 
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A kondenzátorkisüléses csúcsgyújtásos csaphegesztés folyamatai a 6.15. ábrán láthatók. Ezt 

az eljárást ötvözetlen, gyengén ötvözött (CrNi) acélból, rézből, alumíniumból készített 

csapok, csavarok, lemezkonzolok felerősítésére alkalmazzák. A csapra vagy lemezfülre 

kialakított csúcs hozzáér az alaptesthez és kondenzátorban tárolt energia segítségével 

kigyullad az ív a csúcs és az alapanyag felülete és a csapvég egy része is megolvad. Az 

olvadék megdermedésével létrejön a hegesztett kötés. 

A folyamat 1-3 s alatt játszódik le. 

 

6.15. ábra. Csúcsgyújtásos csaphegesztés 

Ezt az eljárást vékonyabb, akár 0,5 mm vastag lemezeknél is lehet alkalmazni a nagyon kis, 

kb. 0,1 mm-es bemerülési mélység miatt. Előnye még az is, hogy a lemez másik oldalon nem 

lesz égési nyom, vagy deformáció, akkor sem, ha a lemez bevonatolt, fóliázott vagy pl. 

galvanikusan kezelt. Csúcsgyújtásos csaphegesztésnél a csapok csavarok mérettartománya 3-8 

mm. 

Az ívhúzásos, kerámiagyűrűvel, vagy védőgázzal együtt végezhető csaphegesztés nagyobb 

méretű, és nagyobb terhelhetőségű csapok, csavarok hegesztésére alkalmas. Az eljárás menete 

a 6.16. ábrán látható. A folyamat időtartama 0,1-2 sec. Az áramforrás egy áramirányító, mely 

folyamatos ívet biztosít. 
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6.16. ábra. Ívhúzásos csaphegesztés 

Az ábrán látható módon a csap érintkezik az alapanyaggal, hogy létrejöjjön az ívkeletkezés 

feltétele. A csap ezután eltávolodik a felülettől, megolvad a csap vége és az alaptest felülete. 

A csap az olvadékba merül. Az olvadék megdermedésével létrejön a kötés, mely mélyebb 

mint a csúcsgyújtásos eljárásnál, 1-3 mm is lehet. A csavarok, csapok mérettartománya 3-16 

mm. A csapok anyaga általában ötvözetlen acél, gyengén ötvözött acél, hő- és korrózióálló 

acél is lehet. 

A két csaphegesztő eljárás csapkialakítására, ill. alkalmazására láthatók példák a 6.17. ábrán. 

 

6.17. ábra. Csapok, csavarok, fülek csaphegesztéshez 

Csaphegesztett alkatrészek láthatók a 6.18. ábrán. 
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6.18. ábra. Csaphegesztéssel készült alkatrész 

A csaphegesztett kötések minőségét szövetszerkezeti és mechanikai vizsgálatokkal is lehet 

ellenőrizni. A 6.19. ábrán DC04-St37-3 (lemez-csap) párosítás keménység lefutása látható. 

Az alkalmazott eljárás csúcsgyújtásos csaphegesztés volt. Látható, hogy a keménység 

maximuma különböző töltőfeszültségek esetén mindig megközelítette a 400HV0,2 értéket. 

 

6.19. ábra. A keménység alakulása a csaphegesztett kötésben és környezetében 

A csaphegesztés, illetve a kötés fontos jellemzője az az erő, amely a csapot kiszakítja a 

kötésből. Ez természetesen függ a kötésben résztvevő anyagok minőségétől, azonos 

anyagpárosításon belül pedig a töltőfeszültségtől 6.20. ábra. 
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6.20. ábra. A csapot kiszakító erő változása a töltőfeszültség függvényében 

A csaphegesztésnél rendkívül fontos a hegesztendő felületetek tisztasága.  

6.2 Forrasztás [27] 

A forrasztás a hegesztéshez hasonlóan diffúziós kötés, azonban a hegesztéstől abban 

különbözik, hogy az összekötendő alapanyagok megolvadása nélkül lehet anyagzáró kötést 

létrehozni. A forrasztás, az alapanyagoktól eltérő olyan anyaggal történik, amelynek 

olvadáspontja lényegesen alacsonyabb az alapanyagokénál. A forrasztáshoz a legkülönbözőbb 

fémeket és azok ötvözeteit lehet használni, amelyek az előbbi követelménynek megfelelnek. 

A lágyforraszok (olvadáspont > 650°C) anyagai: ezüst, arany réz. 

A forrasztott kötések kivitele különböző lehet, alapelv, hogy minél egyszerűbb a kötés, annál 

megbízhatóbb. 

A forrasztási eljárásokat a következő módon lehet osztályozni: 

– Lágyforrasztás: 450°C alatti olvasztási hőmérséklet és kis kötési szilárdság (5-7 

kp/mm
2
), elsősorban az elektronikában használatos, ahol a vezetőképesség a fon-

tos. A melegítés módja szerint lehetnek 

- pákával, 

- gázégővel 

- villamos kemencében 

– Keményforrasztás: 650-1100°C tartományban alkalmazzák, nagy szilárdságú köté-

sekhez (50 kp/mm
2
). A keményforrasztásnál a forraszanyag legalább egyik alkotó-

ja a forrasztandó anyaggal ötvöződjön. Ennek feltételei: a forraszanyagnak és a 

forrasztandó anyagnak fémtisztának kell lenni, a forrasznak jól kell terülni a fémen 

(nedvesítés). 

A melegítés módja szerint lehetnek: 

- gázégővel 

- villamos hevítéssel 

- mártással 

- kemencében 
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A forrasztandó felületek nedvesíthetősége döntő fontosságú a forrasztás eredményessége 

szempontjából. A forrasztási hézagot a forraszanyag kitölti. A forraszanyag behatolását a 

hézagba a kapilláris nyomás okozza, amelyet befolyásol a hézag szélessége és tisztasága. 

Konstrukciós szempontból különbség van a mechanikai követelményekhez való kötési hely 

kialakítása és a villamos követelményekhez való kialakítás között (6.21, 6.22.ábrák). 

 
6.21. ábra. Terhelés elviselésére létrehozott forrasztott kötések 

 
6.22. ábra. Elektromos csatlakozást biztosító forrasztott kötések 

6.3 Ragasztás [27] 

A ragasztás egyre elterjedtebben használt kötési forma a járműiparban. A ragasztó egyaránt 

lehet rugalmas és megfelelően erős kapcsolat az alkatrészek között, bármi is az összekötendő 

alkatrészek anyaga. A ragasztott kötés minősége, a kötés erőssége függ a ragasztóanyag 

ragadási szilárdságától a ragasztandó felületeken. Ez az adhéziós kapcsolat. A ragasztóanyag 

szilárdsága a kohézió. 

Adhéziós kötéskor erősebb, ha a ragasztóanyag befedi a ragasztandó felületeket, a felületek 

egyenetlenségeit. Fontos tehát, hogy az összekötendő felületek felületi érdesség mélypontjait 

is elérje a ragasztóanyag. A kohéziós erők a ragasztóanyagon belül hatnak, a ragasztóanyag 

szilárdságát adják. 
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A ragasztóanyagok kötési folyamataik szerint többfélék lehetnek: 

– Anaerob kikeményedésű ragasztók 

– UV-fény hatására kikeményedő ragasztók (szekundér kötési rendszerekkel is) 

– Anionosan kikeményedő ragasztók (ciánakrilátok) 

– Aktivátorok segítségével kikeményedő ragasztók (modifikált akrilátok) 

– Nedvesség hatására kikeményedő ragasztók (szilikonok, uretánok) 

– Melegen kikeményedő ragasztók (epoxigyanták 

A ragasztók alkalmazását tekintve a következőket különböztetjük meg a gépészet területén: 

– Csavarrögzítés például kirázódás ellen 

– Menettömítés csőcsatlakozásoknál 

– Impregnálás (a mikroporozitás tömítéséhez pl. fémöntvényeknél, műanyagoknál, 

hegesztett szerkezeteknél, stb.) 

– Felülettömítés folyékony állapotban alkalmazva vagy előzetes bevonatként kezel-

hető 

– Tengely-agy illesztéseknél (pl. csapágy elektromotor házba illesztése) 

– Karimás tengelykapcsolóknál (a mechanikus vagy súrlódó tengelykapcsolók na-

gyobb szilárdságot érnek el és nagyobb terhelést képesek elviselni) 

– Karosszéria javításnál 

A ragasztással készülő kötések a várható terhelésektől is függően különböző kialakításokat 

igényelnek. A 6.23. ábrán néhány ragasztott kötés kialakítása látható. 

 
6.23. ábra. Ragasztott kötések különböző terhelésekhez 

A ragasztott kötés csak jól megtisztított előkészített felületek közt lehet elég erős. Az adhézió 

erősségét növelhetjük: 
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– A felületek zsírtalanításával, csiszolásával 

– Aktív felület létrehozásával pl. közbenső (alapozó) anyaggal 

– Fémek ragasztásánál az oxidréteg eltávolításával 

A ragasztott kötéseket úgy kell kialakítani, hogy a terhelő erők szimmetrikusan húzásra, 

nyomásra, nyírásra terheljék a kötést. Nem jó ha a terhelés csavarja feszíti vagy lefejteni 

akarja a ragasztást. 

Járműépítésben és javításban ragasztás alkalmazására jellemzően jó példa a szélvédők 

beépítése, cseréje. 

A kereskedelemben többféle (márkájú) ragasztóanyag és ragasztó-javító készlet kapható. 

Ezek is csak a közölt alkalmazási mód pontos betartásával eredményeznek megfelelő 

szilárdságú, tömítettségű kötést. 

6.4 Sajtoló kötés (klincselés) [28] 

Különböző vastagságú, és anyagú, bevonat nélküli, vagy bevonatos lemezek kötésére egyre 

gyakrabban alkalmazzák az együttsajtolással történő kötést. Ez esetben a két (esetleg három) 

lemezt átlapolással egymásra helyezik és együtt a mélyhúzáshoz hasonlóan alakítják úgy, 

hogy a húzóművelet végén a bélyeg felütközik, kismértékben szétlapítja a kisméretű 

mélyhúzott edény fenékrészét. Ezzel oldhatatlan kötés jön létre a két lemez között (6.24. 

ábra). Az alakítással történő kötésnek több módja van. A járműiparban azonban a 6.24. ábrán 

látható kötés nyer egyre szélesebb körben alkalmazást. Ez a kötési forma „clinch kötés” néven 

szerepel a kötéstechnika irodalmában. A kötéshez nem szükséges hozzáadott anyag, vagy 

alkatrész, mindössze két viszonylag egyszerű aktív szerszámelem. A klincs kötés kialakulásá-

nak folyamata a 6.25. ábrán látható. 
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6.24. ábra. Sajtoló alakítással létrehozott kötés 

Ez a kötési mód is járműiparban fontos súlycsökkentéshez is hozzájárul. További előnye pl. a 

ponthegesztéssel szemben az, hogy nincs gázfejlődés, nincs a hőhatásból adódó esetleges 

ridegedés. Bevonatos lemezek is szerepelhetnek a kötésben, mivel a bevonat nem sérül meg. 

Az alumínium hegesztési problémái sem jelentkeznek. Nincs tehát varrat, plusz alkatrész vagy 

anyag, nincs ragasztó anyag sem. Ezeknek az előnyöknek köszönhető, hogy járművek 

karosszéria elemeinek, vázszerkezeteinek egyesítésénél egyre inkább alkalmazást nyer a 

„clinchelés”. A 6.26. ábrán egy személyautó váza látható, melyben több mint száz „clinch” 

kötést alkalmaztak. 
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6.26. ábra. Több mint száz „clinch” kötést tartalmazó jármű vázszerkezet 

A sajtoló (klincs) kötések minőségének, megfelelőségének vizsgálata különböző irányú 

terhelésekkel végezhető (6.27. ábra) 

 
6.27. ábra. Sajtolt (klincselt) kötések terhelhetőségi vizsgálata 

A járműépítésben a bemutatott alakítással történő kötéseken kívül alkalmaznak különféle 

– üreges és tömör – szegecseléseket, támolygó szegecselési eljárásokat, melyek a kötéstechni-

kából jól ismertek. 
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