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Bevezetés.   
 
Változó világunkban a piac követelményei kihívást jelentenek a terméktervezőknek és 

gyártóknak éppúgy, mint a termék előállításához szükséges eszközök tervezőinek és gyártó-
inak. A kiindulás a konstrukció megalkotása, amelynek során az anyag pontos kiválasztását 
követi a gazdaságos gyártás-, és szereléstechnológia megtervezése, illetve megvalósítása. 
Az előbbieket döntően befolyásolja a piac követelményei, a versenyképesség, a műszaki 
technológiák fejlettségi színvonala.  

A járművek esetében korszerű konstrukciónak például eleget kell tenni a gyártáshelyes-
ség, a szereléshelyesség, a korrózióállóság, a javíthatóság, a karbantarthatóság, a környe-
zetbarát megoldás, az újrahasznosíthatóság, a gazdaságos és az esztétikus kialakítás köve-
telményeinek. Az élettartam és a gazdaságos értékesíthetőség is fontos szempontok. 

A konstrukció születését meghatározó műszaki és gazdasági (kereskedelmi) folyamatokat 
egyaránt a minőség iránti elkötelezettségnek kell jellemeznie. Ebből kiindulva a jegyzet kere-
tében a szereléstechnológia és a minőségbiztosítás szoros összhangban kerül ismertetésre.  

Ha a világpiacon a járműipar példáján vizsgáljuk a gazdasági környezetet, a globalizáció 
hatása nem hagyható figyelmen kívül. Ez számos szempontot jelent az új jármű fejlesztésé-
től, az értékesítési láncon keresztül a vevőig. A 90-es évek végétől a nagy autógyárak - a 
márkák fenntartása mellett - fúziója (egyesülése) folyamatos. Naprakész adatokat erről a 
folyamatról nehéz adni. 

Az utóbbi két évtizedben a járműipar lett a húzóágazat, szemben a korábbi felfogással, 
amely szerint a hadiipar volt a húzóágazat. Ezt legjobban az eredmények igazolják. A jármű-
ipar mindig előre kitűzött célokat igyekszik elérni. Ezeket 10 évvel ezelőtt a következőképpen 
határozták meg a 2005-ig terjedő időszakra: 1978-hoz képest 40%-os üzemanyag fogyasz-
tás csökkenés, 50%-os káros anyag kibocsátás csökkenés, az alkalmazott anyagok 80%-
nak újrahasznosítása. A fenti célok elérése folyamatos és részlegesen már teljesültek is. 

A konstrukció kifejlesztése és megtervezése során számos új módszer segíti a konstruktőr 
munkáját, például a sokoldalú informatika (számítástechnika, szoftverek, Internet), a gyors 
prototípus készítés, stb. Például az anyag alapos megválasztása korábban kizárólag táblá-
zatokból és szabványból történt ("engineering material"). Ezt manapság a követelményeknek 
megfelelően tervezett ötvözött anyagok számos fajtája ("engineered material") egészíti ki. 
Ezután a felügyelt gazdaságos gyártáson, és szerelésen át vezet az út a termék megvalósu-
lásához. Ezt a folyamatot átszövi az új termelésszervezés, amelynek részei a „beszállítás”, 
és az "outsourcing" (erőforrás kihelyezés) is. Az előbbieket átszövi a logisztika, amely új fe-
ladatok megoldását követeli meg. 

Ezeket a bonyolult, és összetett feladatokat csak korszerű informatikai ismeretekkel ren-
delkező szakemberek és komoly logisztikai háttérrel rendelkező cégek tudják akadálymente-
sen megoldani. Ezzel jobban megérthető az új minőségfilozófia kiterjesztése a teljes terve-
zési és gyártási folyamatra. Az előbbiekben vázolt szempontok is igazolják, hogy alaposan 
megfontolandó a technológia és a technikai megoldások kiválasztása.  

Szűkítve a témát a szereléstechnológiára gyakran a szerelést, mint gépipari technológiai 
tevékenységet csak az új konstrukciók gyártásánál vették figyelembe. Ez azonban csak 
részben igaz, mert a karbantartás és javítás során is gyakran, nagy százalékban előfordul a 
különböző bonyolultságú szét- és összeszerelési feladat. Ehhez kapcsolódik az újrahaszno-
sítás céljából történő szétszerelés technológiai feladata is. 

Míg az új gyártmányok esetében a konstrukció és a darabszám meghatározzák a szerelés 
szervezési formáit és a technológia tartalmát, addig a javítás esetében a konstrukció és a 
hiba mellett a javítási technológia a meghatározó. A gyártó cégek a gyártmányaikhoz gondo-
san összeállított gépkönyvet mellékelnek, amely karbantartási-, javítási utasításokat és aján-
lásokat tartalmaz a felhasználók számára. A gyártók mindenkori érdeke, hogy a szervizeket 
felszerelje olyan részletes javítási dokumentációval, amely tartalmazza a típushibákat és az 
elhárításukhoz szükséges szerelési és javítási módszereket és eszközeit. Példa erre a sze-
mélygépkocsi szervizek ilyen irányú felszereltsége. 

A tantárgy keretein belül a konstrukcióról a méretláncos szerelés szempontjából és gya-
korlati szempontból (tapasztalati megoldások, új kötések és megoldások) lesz szó. A minő-
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ségbiztosítás szempontjából a termékfelelősség, a CE jelölés, és a LCM (Life Cycle 
Managment) érinti a konstrukciót, amelyek a szereléstechnológiával szemben is támaszta-
nak követelményeket.  

A jegyzet technológiai részében a kötéstechnika és kezeléstechnika műveletei mellett szó 
lesz a gépesítés és automatizálás megoldásairól, továbbá a szerelőgépek, szerelőcellák és 
szerelőrendszerek felépítési és üzemelési kérdéseiről is. Külön foglalkozunk a robotos szere-
léssel és a szerelőrendszerek tervezésével.  

A minőségbiztosítás keretén belül részletesen ismertetésre kerülnek a minőségügyi szab-
ványok, a beszállító ipar működése és az auditálás témaköre. Ennek keretében szó lesz a 
minőség és a szerelés kapcsolatáról.  

A szereléstechnológia és a minőségbiztosítás témakörökhöz kapcsolódó fogalmak értel-
mező szótára is segíti majd az olvasókat.  
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1 A szereléstechnológia fejlődéstörténete  
 
A szerelés fejlődésének a történetét meglehetősen nehéz elkülöníteni a gyártás fejlődés-

történetétől. A következőkben rövid áttekintést próbálok adni a teljesség igénye nélkül, publi-
kációs források és kiállítási saját tapasztalatok alapján a szereléstechnológia utóbbi 100 
éves fejlődéséről. 

Egy gyártmány születésének folyamata mindig a fejlesztéssel veszi kezdetét. A tervezés 
után az alkatrészek gyártását követően az összeszerelés a legnagyobb feladat. A szerelés 
módszere és eszközei iránt már az egyedileg elkészített alkatrészek, gyártmányok esetében 
is felmerült igények voltak, azonban a fejlődés kezdetein csak az emberi kéz ügyessége volt 
a megoldás kulcsa. 

Az egyedi gyártás mellett egyre inkább megjelent a sorozatgyártás igénye, ahol a szerelési 
műveleteken és eszközökön kívül foglalkozni kellett a folyamat szervezésével is: például 
megjelentek a munkahely, és a műhely kialakításának a feladatai is. 

A XX. század elejéig meghatározó volt a kézi szerelés, az 1920-30-as években megjelen-
tek az egyszerűbb szerelőgépek. A kézi szerelés módszerének fejlődésében meghatározó 
volt az időállandós rendszerek megjelenése. Ennek lényege, hogy az emberi mozdulatokat 
17 mozdulatelemre vezették vissza. Ez volt az MTM - alapmozdulatok előzménye. 1940-ben 
kezdődött az MTM (Methods-Time-Measurement) módszer kidolgozása. 

Ezzel párhuzamosan a technikai fejlődésre jellemző volt, hogy a negyvenes évektől folya-
matosan születtek a sorozatgyártó szerelő automaták és célgépek. A szakemberek széle-
sebb körben a publikációkból a 60-as években tájékozódhattak. Például az USA-ból a jármű-
iparban bevezetett új szerelési megoldásokról, szerelési rendszerekről. Ebben az időszak-
ban a fejlett országokban már megjelentek a robotok is. A fejlődés tükrei a kiállítások voltak. 

Például 1972-től Zürichben (Svájc) 2 évenként megrendezték az INDUSTRIAL-
HANDLING szakkiállítást, amelynek témája az automatizálás és a szerelésfejlesztés volt. Itt 
került bemutatásra például a Bosch cég ikerhevederes szerelőszalagja, a Lanco cég órasze-
relő automatái és számos adagoló berendezés. Ezek akkoriban a szerelésgépesítés alaptí-
pusaiként kerültek bemutatásra. 

1974-ben több körasztalos szerelő automatát gyártó cég mutatkozott be, és számos mani-
pulátor-, és robotalkalmazás is bemutatásra került. 

Az 1976-os kiállításra különösen jellemző volt a kezeléstechnika és az anyagmozgatás 
szétválása, újabb megoldások kerültek bemutatásra és jól érzékelhető volt, hogy a cégek 
többet fordítanak racionalizálásra és automatizálásra. A robotoknál a második generáció 
bevetésre kész, és a harmadik generáció fejlesztése is laborfázisban volt. A vezérléstechni-
kában a szabadon programozható (például mikroprocesszoros) vezérlések terjedtek. 

1978-ban a kis-, és középsorozat gyártás került jobban előtérbe. Ehhez alkalmazkodott a 
fejlesztés fő iránya is: a berendezések rugalmassá tételét a gépek modulrendszerű felépíté-
sével és a szabadon programozható vezérlések fejlesztésével, és fokozott alkalmazásával 
valósították meg. 

Az 1980-86-ig terjedő időszakra jellemző volt, hogy távoli célként a felügyelet nélküli gyár 
kifejlesztését jelölték meg. Európában a Bosch cég bemutatta az FMS (Flexible-Montage-
System) rendszerét, amelyet a rugalmas szerelőrendszerek egyik alaptípusának szántak. 

Az 1986-89-ig terjedő időszakban fejlesztették ki a szerelőcellát ( programozható, automa-
tizált, komplex szerelési feladatra alkalmas rendszerelem) különösen a robotizált változat.  
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Ekkor került bevezetésre számos új járműipari alkalmazás: például szélvédő beszerelése 
robottal, kerékszerelés robotizálása, stb. Egyre bővült a CAD alkalmazásának köre, és vizs-
gálták a szerelés CIM (Computer-Integrated-Manufacturing) – be (a gyártási folyamatba) 
való integrálásának lehetőségét is. Egyre szélesebb körben alkalmazták a Just-In-Time („ép-
pen a megfelelő időben”) módszert, amely a raktározást küszöböli ki a szerelésből és ezzel 
jelentős költség megtakarítást jelent. 

Az 1989-90 közötti időszakra jellemző a logisztika és a termelésirányítás fejlődése is. A 
szereléstechnológiában kísérletet tettek szakértői rendszerek kifejlesztésére is. Az elektroni-
kai szerelés tovább fejlődött, különösen az SMD (Surface Mounting Design – felületszerelt 
tervezés) - technika, és a NYÁK (nyomtatott áramköri ) - lapok szerelése (beültetés-
technika). Egyre jobban előtérbe került a konstrukciók szereléshelyességének a hangsúlyo-
zása, ugyanakkor a robottal végzett szerelésnek már jelentkeztek a határai is (pl. a mellék-
idők csökkentésében). 

1990-től világszerte recesszió jellemzi a gépipart. Ennek ellenére a robottechnikában a fej-
lesztés folytatódott, például   autonóm robotot tartalmazó rendszereket fejlesztettek ki. Japán 
a vezető szerepét a robottechnikában megszilárdítja, ebben az időszakban 325-400 ezer 
robot üzemelt Japánban.  

A másik terület a kötéstechnika, amelyben új megoldásokat fejlesztettek ki, például a csa-
varkötések kiváltására a ragasztás és a gyorsrögzítési technika került előtérbe. Az új anya-
gok fejlesztése új kötési technológiák bevezetését segítik a járműiparban, például lézersuga-
ras forrasztás és hegesztés, stb. 

1999-ben a miniatürizálás növekedő ütemével a mikro gyártás és szerelés nagyobb hang-
súlyt kapott a fejlesztésben. Ezt a növekvő piaci igények és a minőség is igényelték. A mikro 
szerelés az automatizálás területén az adagolás technikában és a kötéslétesítésben újabb 
eljárások kifejlesztését tette szükségessé. Hangsúlyt kapott az alkatrészek előkészítésének 
a pontossága és az automatizálás „rugalmassá” tétele a szerelésben. Az óraiparból induló 
fejlesztések (mikro robot, tárolók, alakfelismerő rendszerek, stb.) a finommechanika más 
területén is megjelentek.  

2000-től a járművek konstrukciós fejlesztésében nőtt a bonyolultság, az elektronika alkal-
mazása a motorvezérlésben, stb. Ennek megfelelően a minőség – idő - költségek hármas 
követelményrendszere továbbfejlesztésre került. A minőségi módszereknél a 0-hibás prog-
ramok, a TQM, a tanúsított folyamatok, az EFQM, és a Kaizen alkalmazását hangsúlyozták 
az autógyártók. Az idő vonatkozásában a platformstratégiák, a virtuális prototípus készítés 
és tesztelés, a mérnöki szolgáltatások kiszervezése került előtérbe. A költségek tekintetében 
kedvezőbbnek bizonyult a kiszervezés, a globális beszerzés megvalósítása és a gyártás egy 
részének alacsonyabb bérszínvonalú országokba telepítése. 

2004-től a szerelés ellenőrzése kapott nagyobb hangsúlyt. Például a szenzorok fejlődése 
eredményeképpen helyezték üzembe a személygépkocsik differenciálművének automatikus 
szerelésére és ellenőrzésére gyártott robot-cellát. Ebben az időben jelent meg az új – csa-
varmeghúzást ellenőrző - digitális „Tenzor” csavarozó, amely a járműszerelésben jelentős 
minőségjavulást eredményezett. Az ultrahangos-torziós hegesztéssel lehetőség nyílt a kör-
alakú alumínium alkatrészek kötésére. Továbbra is a tervezéssel jelentős időmegtakarítást 
(50%) értek el a folyam-szerelésnél az időtakarékosság területén.  

2005-ben az Airbus A-380 repülőgép gyártása és szerelése során számos szervezési új-
donságot, elsősorban logisztikai megoldást vezetett be, és ezzel új lehetőségek nyíltak a 
költség és idő megtakarítására.  
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2006-ban Németországban a „Jövő termelés kutatása” projekt keretében két időben egy-
másra épülő trend a jellemző: foglalkoztatás szempontjából történő racionalizálás, a másik a 
szerelés kompetencia (globális tervezés, németországi megvalósítás). Ehhez számos szoft-
ver került kifejlesztésre.  

2008-ban a hibridhegesztés területén értek el eredményeket a fejlesztők. A lézer és a tan-
dem hegesztés egyidejű alkalmazása megnöveli a hegesztés sebességét és a kötés minő-
ségét. Feléledt egy vita a szerelő-automaták gazdaságossága kapcsán, a görbetárcsás ve-
zérlésű vagy a pneumatikus vezérlésű olcsóbb. Közel hasonlók a beruházási költségek. 

2009-ben a kötőelemek fejlesztésével foglakoztak többet. A szegecsanyák új generációja, 
az elektromos csatlakozók, a lyukasztó szegecsek, az átnyomásos szegecselés új változatai 
jelentek meg. Több mint 60 cég innovációs társulást hozott létre a „zöld karosszéria techno-
lógiák” kifejlesztésére. Továbbá új csavarozó célgépeket fejlesztettek a négy és hathengeres 
motor hengerfej szerelésére. Ezeknél a gépeknél olyan csavarozó orsók (Power-Macs-4000-
Controller) kerültek alkalmazásra, amelyek teljes műveleti felügyelet mellett dolgoznak.   

A műszaki-gazdasági környezet meghatározó a szereléstechnológia helyzetét illetően. A 
nemzetközi és a hazai környezetet külön, de mégis kölcsönhatásában kell vizsgálni. A ta-
pasztalat alapján a fejlett piacgazdaságokban a tágabban értelmezett gépi technika csak kb. 
1/4 részben hat a növekedésre, 1/3 részben a munkaerő minősége és 10%-ban a K+F és 
annak folyamatos hasznosítása befolyásolja a növekedést. A  többi 32% a termelésirányítás, 
szervezés és az üzemeltetés hatása. 
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2 A szereléstechnológiával kapcsolatos fogalmak. 
 
A következőkben a szerelés és kezeléstechnikával kapcsolatos néhány fogalmat értelme-

zünk részletesebben. 

SZERELÉSI FOLYAMAT. Az alkatrészek meghatározott sorrendben és meghatározott 
követelmények szerinti egymáshoz rendelésére irányuló valamennyi művelet összessége, 
amelynek eredményeképpen adott funkciót kielégítő összetett termék jön létre. 

SZERELÉSI MŰVELET. Valamely szerelési feladat végrehajtására irányuló, behatárolható 
összetett tevékenység, mint például a csavarozás, ragasztás, stb. 

SZERELÉSI MŰVELETELEM. A szerelési művelet elemi része, például ilyen lehet csava-
rozásnál a bekapatás. 

ELŐSZERELÉS - RÉSZEGYSÉGSZERELÉS. Olyan szerelési folyamat, melynek során 
az alkatrészeket adott előírásoknak megfelelően összetett részegységgé szerelik össze. 

VÉGSZERELÉS. A szerelési folyamatnak az a szakasza, amelynek során az előre össze-
szerelt részegységeket és alkatrészeket az előirt műszaki és minőségi követelményeknek 
megfelelően gyártmánnyá egyesítik. 

SZÉTSZERELÉS. Adott gyártmány vagy részegység elemi alkatrészekre való bontása 
adott követelményeknek megfelelően, például javítás céljából vagy selejtezés utáni újra-
hasznosítás céljából. 

GYÁRTMÁNY. Az előzetesen meghatározott műszaki, minőségi, és kereskedelmi köve-
telményeknek megfelelően részegységekből és alkatrészekből összeszerelt konstrukció. 

RÉSZEGYSÉG. A gyártmány több alkatrészből álló konstrukciósan és szereléstechnológi-
ai szempontból is önállóan kezelhető része. 

ALKATRÉSZ. A gyártmány vagy részegység tovább nem bontható elemi alkotórésze. 

BÁZISALKATRÉSZ. A gyártmány vagy a részegység azon alkotóeleme, amely meghatá-
rozza a szerelési műveletben vagy folyamatban résztvevő alkatrészek helyzetét és befolyá-
solja a végrehajtás paramétereit és sorrendjét. 

SZERELÉSHELYES KONSTRUKCIÓ. Olyan konstrukció, amely egyszerű felépítésű, és 
egyszerű műveletekkel, optimális idő alatt az előírt minőségnek megfelelően összeszerelhe-
tő. 

KEZELÉSHELYES KONSTRUKCIÓ. Olyan konstrukció, amely a különböző gépesítésű 
és automatizálási szintű technológiai folyamat során egyszerűen tárolható, továbbítható és 
rendezhető. 

MÉRETLÁNC. Olyan meghatározott sorrendben önmagába visszatérő méretsorozat, 
amely azoknak az alkatrészeknek a felületeit köti össze, amelyeknek kölcsönös helyzetét 
meg kell határozni. 
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Kapcsolódás szerint lehetnek: 

 párhuzamos méretlánc, amelyben a kapcsolódó méretláncok egy vagy több tagja közös, 

 soros méretlánc, amelyben minden következő méretlánc az előző szerelés során kapott 
bázisra épül, 

 vegyes méretlánc. 
Elhelyezkedésük szerint lehetnek: 

 síkbeli méretlánc, amely lehet: lineáris (tagjai egymással párhuzamosak) és nemlineáris 
méretlánc, amelynek tagjai egymással nem párhuzamosak, 

 térbeli méretlánc, amelynek tagjai a térben kapcsolódnak egymáshoz és így alkotnak 
zárt méretláncot, az eredő tagok tűrésének vektorösszege nulla, melyből következik, 
hogy a tagok X,Y,Z irányú vetületében is nulla a tűrések összege, 

 szög méretlánc, melynek tagjai a közös csúcsban találkozó szögméretek. 

MÉRETLÁNCOS SZERELÉS. A szerelési folyamat kialakítása a legmegfelelőbb méret-
lánc-megoldási mód alkalmazásával. A méretláncos szerelés változatai a következők: 

 teljes cserélhetőség, 

 részleges cserélhetőség, 

 válogató párosítás, 

 utólagos illesztés, 

 mozgó beszabályozás. 

SZERELÉS TECHNOLÓGIAI TARTALMA. Mindazon műveletek és a végrehajtásukhoz 
szükséges eszközök összessége, amelyek egy adott gyártmány vagy részegység előirt kö-
vetelményeknek megfelelő összeszereléséhez szükségesek. 

ALKATRÉSZKAPCSOLATLÉTESITÉS. Egy vagy több alkatrész között adott követelmé-
nyek alapján, adott célnak megfelelő kapcsolat létesítése. A kapcsolatok lehetnek: összeállí-
tás és kötés. 

 Összeállítás: mozgáselemekkel létrehozott kapcsolat az összetevő alkatrészek kö-
zött 

 Kötés: lehet alakzáró, erőzáró és anyagzáró 

ÁLLÓ SZERELÉS. (vagy helyhez kötött szerelés) Olyan esetben, amikor a munkatárgy áll 
(méreteinél vagy súlyánál fogva) és a dolgozók mozognak vagy a munkát egy csoport végzi. 

MOZGÓ SZERELÉS. (vagy szalagszerelés) A munkadarabot valamilyen anyagmozgató 
berendezés mozgatja és a dolgozók helyben maradnak. 

KÖTÖTT ÜTEMŰ SZERELÉS. Olyan szerelési művelet, amelynek a kezdési és befejezési 
időpontja előre meghatározott, illetve időtartama adott. 

KÖTETLEN ÜTEMŰ SZERELÉS. Olyan szerelési művelet, amelyet adott időn belül el kell 
végezni, de az időtartama nincs előre meghatározva, és a kezdési illetve befejezési időpont-
ja nincs megadva. 

SZERELŐRENDSZER. Adott termék szerelésére, előre meghatározott technológiai és 
szervezési követelményeknek megfelelően kiválasztott munkaerők, eszközök, eszközcsopor-
tok, gépek és cellák egymáshoz rendelt és együttműködő összessége. 
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RENDSZERELEM. A szerelőrendszer olyan önálló művelet vagy műveletcsoport végrehaj-
tására alkalmas egysége, amely bekapcsolható a szerelőrendszerbe a szerelési folyamat 
műszaki és szervezési követelményeinek megfelelően, például egyedi szerelőmunkahely, 
vagy szerelőgép, stb. 

TECHNOLÓGIAI ELEM.  A rendszerelem egy technológiai feladatra alkalmas egysége, 
például a körasztalos automatán a csavarozó állomás, mint műveletvégző egység, stb. 

FUNKCIONÁLIS ELEM. A technológiai elem azon egysége, amely egy feladat elvégzésé-
re alkalmas, például egy körasztalos automatán a kezeléstechnikai pozícióban, a rezgő-sin 
továbbítási feladatot lát el. 

MUNKADARABBAL KAPCSOLÓDÓ ELEM. A funkcionális elem munkadarabbal kapcso-
lódó része vagy eleme. Például a manipulátor megfogója, vagy a rezgő-sin alkatrésszel kap-
csolódó vezető elemei, stb. 

RUGALMAS SZERELÉS. Olyan szerelési folyamat, amelynek során egyidejűleg többféle 
gyártmánytípus vagy részegység szerelése végezhető el. A rugalmasság lehet: 

 funkció szempontjából, 

 felépítés szempontjából, 

 elrendezés szempontjából, 

 működés szempontjából. 

SZERELŐ KISGÉP. Olyan gépi eszköz, amellyel a dolgozó a munkahelyen a szerelési 
műveletet könnyebben, gyorsabban és nagyobb biztonsággal hajthatja végre.  

SZERELŐAUTOMATA. Olyan automatikusan működő gépi berendezés, amely a dolgozó 
beavatkozása nélkül hajt végre egy vagy több szerelési műveletet a technológiai sorrendnek 
és a minőségi követelményeknek megfelelően. 

EGYEDI SZERELŐMUNKAHELY. Technológiailag elkülöníthető munkahely, amelyen a 
dolgozó egy vagy több szerelési műveletet végez az előre megadott követelményeknek meg-
felelően. 

KEZELÉSTECHNIKA. Az alkatrészek, szerszámok és segédanyagok tárolását, továbbítá-
sát és rendezését a munkatér közvetlen környezetében kezeléstechnikának nevezzük. 

PASSZIV RENDEZÉS: melynek során a nem előírt helyzetű alkatrészeket visszavezetik a 
rendezetlen halmazba. 

AKTÍV RENDEZÉS: amelynek során a nem előírt helyzetben lévő alkatrészek helyzetét 
megváltoztatják. 
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3 A szereléstechnológia és a minőségbiztosítás 
 
A minőség elvont fogalom, amely a vevői követelményeknek való megfelelés. Lényegét 

tekintve a követelmények és a teljesítésük érdekében meghozott intézkedések összessége.  
ISO szerint a minőség egy termék, rendszer vagy folyamat saját jellemzői együttesének az 

a képessége, hogy kielégítse a vevők és más érdekelt felek követelményeit. A szolgáltatást 
vagy terméket sokféle eltérő, sokszor nehezen mérhető tulajdonság jellemzi, ezek például 
lehetnek: a használati tulajdonságok, a megbízhatóság, a használattal kapcsolatos bizton-
ság, az illeszthetőség vagy csereszabatosság, és az esztétikai jellemzők is.  

A szereléstechnológiával (össze- és szétszerelés) kapcsolatban alkalmazni kell a minő-
ségügyi szabványokat, meg kell határozni a vezetőség szerepét, meg kell határozni a be-
szerzés követelményeit, foglalkozni kell a szerelési folyamat működésével, működtetni kell a 
minőségügyi rendszer mérését, ellenőrzését, és dolgozni kell a kockázatok csökkentésén és 
a jobbításon. Ehhez ismerni kell a minőségbiztosítás eszközeit is a termék életciklus során. 
A járműiparban a szereléstechnológia során beszállított alkatrészekkel és részegységekkel 
dolgozik, ezért különös jelentősége van az átvétel, illetve mintavétel eljárásainak.  

A szerelőrendszer esetében is a minőségbiztosítás feltétele a minőségügyi rendszer elő-
írás szerinti auditja, és az integrált irányítási rendszerek ismerete. Ez utóbbi azért szüksé-
ges, mert a részegység- és végszerelés is beleilleszkedik az autógyár teljes minőségügyi 
rendszerébe. A járműiparban a teljes-körű minőségirányítás a jellemző, TQM (Total Quality 
Management), ezért ennek ismerete is szükséges a végszerelés mellett. 

A járműipar minőségbiztosítási szempontból mindig megkülönböztetett figyelemben része-
sült. Ennek okai a következők: a járművek használata során bekövetkező meghibásodások 
életveszélyt, súlyos sérülést, illetve komoly anyagi kárt és komoly környezeti kárt is okozhat-
nak. Másik ok a járműipari termékek széles munkamegosztásban készülnek (beszállítói 
lánc), és ezért a gyártó-beszállító kapcsolatban a minőségbiztosítási módszereket folyama-
tosan fejleszteni kell.  

A járműiparban gyorsan fejlődik a személygépkocsi gyártás minőségbiztosítási követel-
ményrendszere és módszertana. Az ismert követelményrendszereket a különböző szabvá-
nyok tartalmazzák.  

Ilyen szabványok az ISO 9000, a QS-9000, a VDA 6.1, az ISO/TS 16949. Röviden sorra 
véve a szabványok szerkezetét és tartalmát az ISO 9000 család az 1. ábra szerint épül fel. 

 Az ábra alsó részében látható azoknak a szabványoknak a kapcsolatrendszere, amelyek 
az alapoktól mutatják a minőségirányítási rendszeren keresztül a teljes körű minőségirányí-
tásig (TQM – Total Quality Management) az összefüggéseket vázlatosan. Ezzel a minőség-
biztosítási tevékenység során a szabványokat célzottan lehet használni.  
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1. ábra. ISO 9000-es szabványcsalád 
 
Az ISO szabványcsalád 1992-es kidolgozása óta hosszú idő telt el, akkor még csak aján-

lás volt, de a 2000-es évtől kötelező jelleggel alkalmazandók a szabványok. Ebben a válto-
zatban a szakértők beépítették az alkalmazás során felhalmozódott tapasztalatokat. A gya-
korlat folyamatosan fejlesztésre ösztönzi a szabványosítással foglalkozó szakembereket, és 
így került sor az EN ISO 9001:2008 kidolgozására és – Magyarország is tagja az európai 
szabványügyi szervezetnek – a magyar nyelvű változat (MSZ EN ISO 9001:2009) megjelen-
tetésére. Az új változatok számos pontosítást tartalmaznak, jobb összhangot teremtenek az 
MSZ EN ISO 14001:2005 – ös Környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó szab-
vánnyal, továbbá megkönnyíti az auditálást. Az új szabványban nagyobb hangsúlyt kap a 
jogszabályoknak való megfelelés, pontosítja a „folyamat” fogalmát, újradefiniálták a „termék” 
fogalmát (szolgáltatás is bekerült), a termék előállítás folyamatába hangsúlyt kapott a mérés 
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és a vevői elégedettség figyelése. Az elkövetkező években sorra bevezetésre kerül az ISO 
9000 család többi tagjának továbbfejlesztett változata. 

A QS-9000 szabvány (a Chrysler-Ford-GM közös fejlesztése) teljes rendszere, tartalmát 
tekintve 7 kötetből áll:  

 minőségbiztosítási követelmények 

 a minőségbiztosítási rendszer értékelése 

 gyártásengedélyezési folyamat 

 korszerű termékminőség-tervezési és ellenőrzési terv 

 statisztikai folyamatszabályozás 

 hibamód és -hatás elemzése 

 mérési rendszerek elemzése. 
A QS-9000 célja olyan minőségmenedzsment rendszerek bevezetése, amelyek az ISO 

9000 szabványon túlmenően a folyamatos javítást, a hibamegelőzést, és a hibafeltárás he-
lyett a beszállítói láncban az ingadozások és pazarlás csökkenését eredményezik. A szab-
ványnak hármas tagozódása van: az ISO 9000 szabványra épül, szektor-specifikus követel-
ményrendszere van, és vannak speciális egyedi vevői igények, amelyeket a létrehozó nagy 
cégek saját beszállítóik részére előírnak és a betartását kötelezővé teszik. 

Az 1990-ben kidolgozott QS-9000 célja a beszállítók felé egy közös minőségi követel-
ményrendszer támasztása volt. A közel 20 éves tapasztalat alapján néhány következtetés 
vonható le. Ezek röviden a következők: 

1. a nagy bizottságok helyett kisebb elkötelezett bizottságok is elegendők 
2. a követelmények egységesítése egyszerűsíti a beszállítók auditálását 
3. szükséges az értékek szabványosítása 
4. a szektor-specifikus szabványok a globális ISO-9000 szerves részét képezik, és így 

azzal együtt tovább fejlődnek 
5. a harmadik fél által végzett megfelelőségi auditok nem nyújtanak kellő biztosítékot ar-

ra, hogy a tanúsított szervezetek valóban konzisztens terméket szállítanak. A poten-
ciális új beszállítók számára megfelelő „belépési követelményt” jelentenek 

6. 1994 óta a követelmények céljai és tartalma bebizonyították széleskörű stabilitásukat 
az amerikai autóiparban. Úgy tűnik, hogy ezek a követelmények még évtizedekig 
életképesek maradnak. 

A VDA 6.1. a német autógyártók egyesülésének a szabványa, amely további ajánlásokat 
(szigorításokat) tartalmaz a járműipar szereplői felé.  

A termék előállításából kiindulva mindig fontos egy olyan időszakos felülvizsgálat, amely 
azonosítja, hogy mely folyamatokra van szükség a vevői igényeket kielégítő termék előállítá-
sához. A vevői követelmények meghatározásához a következőket használják: 

 Ajánlatkérésekből nyerhető információk 

 Piackutatás 

 Törvények és szabványok változásai 

 Versenytársak összehasonlítása. 
Az ISO/TS 16949-2002 szabvány a járműgyártásban jól ismert beszállítói rendszer fejlesz-

tését szolgálja. A szabványban előírt követelmények különleges figyelmet fordítanak a vevő-
beszállító kapcsolatra. A szabvány a Deming féle elemeken (PDCA) belül kiterjeszt és pon-
tosít fogalmakat, amellyel a beszállító minőségirányítási rendszere fejleszthető és így a  
szervezet eredményessége javul. Az előbb említett szabvány szerinti tanúsítást csak autó-
ipari beszállító szerezheti meg.  

A járműipari cégek esetében az előírt követelmények teljesülése mellett gyakorlattá vált az 
első minta vizsgálata, amely a szállítói képesség megítélésének az alapja. 

Első mintának nevezzük az olyan kis darabszámú termékeket, amelyeket teljesen sorozat-
szerű üzemi eszközökkel és a sorozatgyártás körülményei között állítottak elő. Az első minta 
vizsgálata lehetővé teszi a méretek és tűrések felülvizsgálatát, feltárja a gyártással és elle-
nőrzéssel kapcsolatos hibákat, amelyek alapján lehetségessé válnak a korrekciók. 

Az első minta vizsgálati jelentéshez csatolni kell: a mérési bizonylatokat, az anyagvizsgá-
lati jegyzőkönyveket, valamint a működésvizsgálatnál felvett bizonylatokat.  
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Az átvételi mintavételhez számos szabvány nyújt segítséget. Ezekből néhányat az aláb-
biakban lehet megtalálni: 

1. ISO 2859-1: 1999 – Tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel (AQL) jelzett minta-
vételi programjai 

2. ISO 2859-2: 1985 - Egyedi tételek visszautasítási hibaszinttel (LQ) jelzett mintavételi 
tervei 

3. ISO 2859-3: 2005 - Tételelhagyásos mintavételi eljárások 
4. ISO 2859-4: 2002 - A kinyilvánított minőségszintek értékelési eljárásai 
5. ISO 2859-5: 2005 – Tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel (AQL) jelzett szek-

venciális mintavételi terveinek rendszere 
6. ISO 14560: 2004 – Előírt hibaszintek az egymillió egyedre eső nem-megfelelő 

egyedek számában 
7. ISO 18414: 2006 – Nulla átvételi számú mintavételi rendszer, amely a kimenő hiba-

szint ellenőrzésére vonatkozó credit elven alapszik 
8. ISO 13448-1:2005 – A prioritások elve megosztásán (APP) alapuló átvételi mintavé-

teli eljárások – 1. Rész: Irányelvek az APP eljárásra 
9. ISO 13448-2: 2004 - A prioritások elve megosztásán (APP) alapuló átvételi mintavé-

teli eljárások – Egyeztetett egylépcsős mintavételi tervek minősítéses átvételi minta-
vételre 

Az előbb felsorolt szabványok 1-5. tétel alatti változatai a minősítéses (alternatív jellemző-
kön alapuló) átvételi mintavétel hagyományos eljárásait az ISO 2859 szabványsorozat tagjai 
tartalmazzák. Ezek a klasszikus eljárások nem veszik figyelembe a korszerű termékek ala-
csony hibaszintjét, a folyamatszabályozás által vezérelt gyártás minőségjavításának a min-
tanagyságra gyakorolt hatását, a szállító és a vevő között kialakult hosszú együttműködés 
során kialakult tapasztalatcsere hasznát.  

A 6,7,8,9 tételek alatt található szabványok ugyanakkor korszerű módszereket tartalmaz-
nak a megkövetelt kis hibaarányok ellenőrzésére vonatkozó átvételi eljárásokra.   

A járműipari cég csak akkor tud hatékony minőségbiztosítási tevékenységet végezni, ha a 
szállítók is megfelelően teljesítenek. Ezért elengedhetetlen követelmény a szállítók minőségi 
teljesítményének rendszeres nyilvántartása és értékelése. Ez az idegen áru átvétel, az ide-
genáruk feldolgozása és a végtermék felhasználás során szükséges. Az első eset azonnali 
intézkedést igényel. A hibák nyilvántartási rendszerét úgy kell kialakítani, hogy alkalmas le-
gyen a szállítók által hozott intézkedések ellenőrzésére is.  

A termelésirányítás szempontjából a gyártási folyamatot úgy kell megtervezni – beleértve 
a szerelést – hogy szabályozottan végrehajtható legyen. 

A gyártás ütemezése akkor a legmegfelelőbb, ha megrendelések vezérlik. A gyártás üte-
mezése összhangban van a vevői megrendelésekkel és a szállítási határidőkkel. A gyártási 
előírásoknak (műveletterv, technológiai sorrend, stb.) írásos, ábrás vagy mindkét formájában 
a dolgozók rendelkezésére kell állniuk. A beállításokat minden egyes alkalommal az első 
darab ellenőrzése után jóvá kell hagyni és a helyességet bizonylattal igazolni kell.  

Az előbbieken túlmenően a gyártó- illetve a szerelő berendezéseket folyamatosan fel-
ügyelni kell a selejt elkerülése végett. Ezt ma már a távfelügyelet illetve távdiagnosztika 
eredményesen kezeli. A készletek optimális forgási sebességét segíti a készletfigyelő rend-
szer. Másik fontos funkció az alapanyagok, és alkatrészek beérkezés sorrendjében történő 
felhasználása a termelésben (FIFO elv).  

A minőségellenőrzés rendszerének biztosítani kell, hogy bármely termék - amely kikerül a 
vevőhöz – megfeleljen a vevői követelményeknek. Ennek érdekében három szinten kell az 
ellenőrzést megvalósítani: 

 Bejövő áruk ellenőrzése (átvételi ellenőrzés) 

 Gyártásközi, szerelés közbeni ellenőrzés a nem megfelelő termék további feldolgozá-
sának megakadályozására 

 Végellenőrzés az összes korábbi ellenőrzés kielégítő elvégzésének igazolására. 
Az első darab ellenőrzés során meg kell állapítani, hogy a termelő berendezést a techno-

lógiai előírásoknak megfelelően állították be.  
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Futóellenőrzés során a minőségellenőr rendszeres időközönként a gyártás folyamatában 
ellenőrzi a sorozatban készülő termékek minőségét.  

Szerelés közben a minőség-ellenőrzés a beszerelésre kerülő alkatrészek ellenőrzésére, a 
szerelés közbeni beállításokra és beszabályozásra továbbá a szerelt egység funkcionális 
ellenőrzésére terjed ki.  

A végellenőrzés a működés vizsgálatára illetve annak ellenőrzésére szolgál, hogy a gyár-
tás illetve a szerelés során feltárt hibákat megszüntették-e.  

A minőség kérdése és az ellenőrzés a szétszerelés esetében is felmerül. A szétszerelés 
történhet javítás céljából, de történhet újrahasznosítás céljából is. Itt megjelenik a szolgálta-
tás minőségbiztosítási szempontrendszere is. 

 

3.1 A minőség evolúciója és belső struktúrája 

 
A minőséggel kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok világméretű cseréjét 1969-ben, To-

kióban megtartott kongresszuson kezdték meg. A megfelelés és hibátlan eredmények eléré-
se és ellenőrzése a gyártásban különböző időben és meglehetősen eltérő módon történt a 
különböző fejlettségű országok iparában. A technikai fejlődés felgyorsulásával, a piaci ver-
seny éleződésével a minőség fogalma felértékelődött és elkezdődött a tartalom rendszere-
zett kidolgozása világszerte. A folyamat lassú előrehaladásával 25 éves távlatból – amely a 
minőségszabályozás tanulási szakasza volt – eljutottunk a fejlődés legfelső szintjére, a tel-
jes-körű minőségirányításhoz (TQM - Total Quality Managment). 

Ha Kano professzor modelljét (1984-es) vesszük alapul, akkor a versenyelőnyt jelentő mi-
nőség változását 3 szint képviseli: 

 Az ügyfelek alapkövetelményeinek való megfelelés 

 Az ügyfelek elvárásainak való megfelelés 

 Az ügyfelek látens igényeinek való megfelelés 
A mai világ, gazdasági versenyhelyzete szerint az 1. és 2. színtű minőség már nem elég, a 

cél a harmadik szint elérése. A modellből kiolvasható az is, hogy a minőség filozófiáját alap-
vetően az ügyfél elégedettségére kell építeni, tehát vevőközpontúnak kell lenni. A 2. ábrán a 
minőség fentiek alapján lerajzolható kétdimenziós felfogását szemléltetjük.  

 
2. ábra. A minőség kétdimenziós modellje 

 
A minőség belső struktúrájának ismerete szükséges a minőségi célok eléréséhez. A minő-

ségtervezés az értéktengely, az időtengely, és a gazdasági tengely mentén történik. A 3. 
ábrán ennek szemléltetésére törekedtünk, a tengelyek belső szerkezeti szemléltetésével 
Kano professzor 2004-ben a 2. ANQ Kongresszusán tartott előadása alapján.  
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3. ábra. A minőség belső struktúrája 
 
 
 

3.2 A minőségellenőrzés hagyományos módszerei 

 
A kezdet a mindendarabos ellenőrzés volt, és látszólag biztosítja minden egyes termék 

minőségét. A nagyobb darabszámok esetében a minőségellenőr fáradásával megnő a téve-
dés kockázata. Tehát át tud menni a hibás darab is. Másik probléma, hogy nem lehet minden 
fontos tulajdonságát egyszerűen ellenőrizni.  

A típusvizsgálatot illetve azt követően a típusazonossági vizsgálatot olyankor alkalmaz-
zák, amikor a termék megfelelő voltát elsősorban annak konstrukciója határozza meg. Az 
összehasonlítás alapja a prototípus. A típusvizsgálatot néhány évenként ismételni szokták, 
hogy időközben nem történt konstrukciómódosítás.  

A mintavételes ellenőrzés módszerét a tömeggyártásban szokták alkalmazni, melynek 
során egy legyártott mennyiségből meghatározott mintát vesznek. Az eljárást szabványok 
szabályozzák.  

A hagyományos módszerekhez képest az új filozófia szerint nem a végtermék ellenőrzé-
sén keresztül kell a minőséget biztosítani, hanem a gyártást kell lépésről lépésre ellenőrizni. 
Ez vezet olyan minőségszabályozási rendszerek kiépítéséhez, amely alkalmazásával a gyár-
tási (szerelési) folyamatból gyakorlatilag nem kerülhet ki hibás termék.  
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3.3 A minőségszabályozás, a minőségbiztosítás, és a minőségirányítás 

 
A minőségszabályozás legfontosabb módszere a statisztikai folyamatszabályozás (SPC 

– Statistical Process Control). A módszer lényege a mért értékekből számított jellemzők áb-
rázolása és lehetővé teszi az eloszlás vizsgálatát. A gyakorlatban a mért értékeket szabályo-
zási kártyákon szemléltetik, feltüntetik az előírt értékeket és a beavatkozási határokat is, va-
lamint a mért értékekből számított jellemzőket is. A szabályozás akkor éri el a célját, ha a 
szerelés teljes folyamatát folyamatos ellenőrzés alatt tartja, és az ellenőrzés eredményéről 
informálja a megfelelő helyet (visszacsatolás). Ezzel a visszacsatolással az ellenőrzést sza-
bályozássá egészítik ki. Rendszer esetében minden részfolyamat esetében is végig kell vinni 
a gondolatmenetet, és meg kell vizsgálni, hogy milyen módon lehet kizárni valamilyen hiba 
keletkezését.  

A rendszer behatárolása: beleértendők a gyártást, szerelést kiszolgáló illetve vele kapcso-
latos tevékenységek is. Például az ellenőrzésnél használt műszereket kalibrálni kell, az elle-
nőrzött terméket jelölni kell. Minden esetben a teljes technológiai folyamatot végig kell gon-
dolni és minden műveletet dokumentálni kell.  

A műszakilag jól átgondolt, dokumentált szabályozási rendszert minőségbiztosítási vagy 
minőségirányítási rendszernek nevezik.  

 

3.4 A minőségbiztosítás eszközei a termék életciklus során 

 
A minőségbiztosítás mindazon tevékenységek gyűjtőfogalma, amelyek hozzájárulnak egy 

módszeresen összehangolt munkafolyamat kialakításához és végrehajtásához az ügyfél 
(vevő) teljes elégedettsége érdekében. Ehhez el kell végezni a vevő igényeinek felmérését, 
a teljesíthetőség biztosítását, a teljesítést és a vizsgálatát, továbbá eltérések esetén ezek 
elemzését és megfelelő korrekciós intézkedések kidolgozását. A minőségbiztosítás ott haté-
kony, ahol a termelési rendszerbe integrálva alkalmazzák.  

 
 

Tervezés Végrehajtás 

• célok kitűzése • képzés + gyakorlás 

• folyamatok vizsgálata, eltérések okainak felde-
rítése • adatgyűjtés 

• célok elérésének meghatározása • javítási módszer kiválasztása 

Ellenőrzés Beavatkozás 

• adatok elemzése 
• folyamat dokumentálása, szabvá-

nyosítás 

• jelenlegi és tervezett eredmények összeha-
sonlítása • eredmények ellenőrzése 

• javított folyamat értékelése • további javítások értékelése 

 
4. ábra. PDCA módszer 

 
Az előbbiekből következik a PDCA (Shewhart) módszernek nevezett tevékenységlánc, 

amely Deming munkássága alatt terjedt el a világon. Ennek lényegét a 4. ábra szemlélteti: 
Tervezni – Végrehajtani –Ellenőrizni - Beavatkozni (Plan – Do – Check - Act). Ez a szerelés-
technológiára vonatkoztatva az alábbi módon alakul: 

 Tervezni (Plan): szerelési minőségi célok kitűzése és az elérés módjának meghatá-
rozása, a szerelés javítási lehetőségeinek felismerése, a technológiai folyamat elem-
zése és az eltérések okainak felderítése. 
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 Végrehajtani (Do): képzés és a technológia begyakorlása, javító módszerek kivá-
lasztása, adatgyűjtés. 

 Ellenőrizni (Check): adatelemzés, a futó és a tervezett eredmények összehasonlí-
tása, a javított szerelési műveletek (folyamatok) kiértékelése. 

 Beavatkozni (Act): eltérések megszüntetése, a javított műveletek (folyamatok) do-
kumentálása, eredmények ellenőrzése, szabványosítás, az elért szint tartásáról gon-
doskodni kell, és további intézkedéseket kell mérlegelni. 

A PDCA ciklust folyton ismételni kell, így válik az állandó minőségjavítás eszközévé. 

 
5. ábra. A minőségbiztosítás eszközrendszere 

 
Az 5.ábrán látható a minőségbiztosítás eszközrendszere egy termék életciklus során. A 

gyakorlati tapasztalat alapján látható, hogy a minőségbiztosítás során mely eszközöket 
használnak a termékek élettartamának különböző szakaszaiban és milyen hosszan. A rövidí-
tések jelentése a következő: 

 FTA – Failure Tree Analysis: az FMEA-val ellentétben a csoportban való intuitív hiba 
felderítését segíti a hibafa  

 DOE – Design of Experiments: olyan részletesen kidolgozott vizsgálati terv, amelyben 
a befolyásoló tényezőket úgy vizsgálják, hogy a minőségi jellemzők elérése milyen 
beállítások mellett érhetők el 

 FMEA – Failure Mode and Effect Analysis: a hiba lehetőségeket és a fejlesztett rend-
szerre gyakorolt hatásait elemző módszer a konstrukcióra és a gyártási/szerelési fo-
lyamatokra vonatkoztatva 

 QFD – Quality Function Deployment: a szisztematikus és a teljeskörű termék- és mi-
nőségtervezés módszere 

 SPC – Statistical Process Control: felügyeli a termelést a meghatározott minőségjel-
lemzők szempontjából. 



3. A SZERELÉSTECHNOLÓGIA ÉS A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS. 23 

 Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME                                             www.tankonyvtar.hu 

A minőségszabályozáshoz az alábbi – általánosan használt - 7 módszert lehet javasolni a 
szereléstechnológia kapcsán is. 

1. Adatgyűjtés: megfogalmazni az adatgyűjtés célját (például jelenlegi helyzet 
rögzítése vagy műveletek megváltoztatása, stb.). Mivel az adatfeldolgozás 
módja az adatok jellegétől függ, ezért meg kell adni az adat-megjelenési for-
mákat (például mért értékek, számlált értékek, sorszámok, stb.). meg kell ha-
tározni az adatgyűjtés lépéseit. Mintavétel. Adatcsoportosítás előírt szem-
pontok alapján (például hiba jellege, fellépésének helye, gyártás ideje, stb.).  
 

2. Vonalkázásos gyakoriság kimutatás: gyakran szükséges olyan egyszerű, a 
munkahelyen is végezhető adatrögzítés, amely áttekinthető és kis ráfordítás-
sal megvalósítható. Ez történhet előre elkészített formanyomtatványon táblá-
zatban vagy a vizsgált alkatrészről készült vázlaton.  
 
 

3. Hisztogram (6. ábra) : térköz nélkül rajzolt oszlopdiagram.  

 
6. ábra. Hisztogram 

 
4. Vannak olyan méretek, amelyek szorosan kapcsolódnak a szerelési művele-

tekhez, ezeket előírják. Ennek ellenére számolni kell egy bizonyos szórással. 
Ha nagyobb darabszámról van szó, akkor kockázatos egy-két értéket vizsgál-
ni. Az adatokat két szempont szerint vizsgálhatjuk: 

 Milyen érték körül oszlik meg az adathalmaz? (középérték) 
 Milyen az eloszlás mértéke? (szórás) 
 Milyen az eloszlás típusa? (Poisson, binomiális, stb.) 

A hisztogram olyan eszköz, amellyel jól ki lehet egészíteni a megérzést a 
statisztikai tapasztalattal.  
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5. Pareto-diagram (7. ábra): a legfontosabb kikeresésének a segítségére al-

kalmazzák. 

 
7. ábra. Pareto-diagram 

 
Az oszlopdiagram olyan speciális fajtája, amelyben az ábrázolt ténye-

zőket nagyságuk sorrendjében tüntetik fel. A diagramot hibák, veszteségek, 
selejtfajták ábrázolására használják. A Pareto elv lényege, hogy „Az okok 
20%-a felelős az okozatok 80%-áért.” Ezt az elvet a nagy számok törvénye 
alapozza meg és a gyakorlat is igazolja.  

6. Ok-hatás (Ishikawa, 1943) diagram (8. ábra): népszerű nevén „halszálka” 
diagram. A módszer célja egy jelenség, hatás, hiba létrejöttét kiváltó okok 
vizsgálata. A módszert elsősorban a gyártásban és szerelésben előforduló hi-
bák felderítésére használják, de alkalmas egy folyamat javítására is. A diag-
ram gerince egy balról jobbra mutató nyíl, amely a hatást szemlélteti. Erre 
alulról és felülről ferde irányban csatlakoznak a fő okok nyilai. A gépiparban 4 
fő ok szerint történik az okok meghatározása, amelyet 4M-el jelöl az angol 
szakirodalom: Material (anyag) – Method (technológia) – Machines (gép, 
szerszám) – Measurement (műszer).  
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8. ábra. Ishikawa diagram 
 

Az ok-hatás diagram hátránya, hogy csak ötleteket vet fel rendszerezett 
formában, de a megoldás érdekében további munkára van szükség. Ezért a 
további eredmények gyorsabb elérése érdekében a Pareto diagrammal együtt 
szokták alkalmazni. 
 

7. Korreláció diagram: két változó közötti kapcsolat mértékének szemléltetésé-
re szolgál, amelynek alapja a korrelációszámítás. A minőség elemzésénél két 
esetet különböztetnek meg: a diszkrét esetet, amelynél a megfigyelt minta-
elemeket két szempont szerint négy csoportba osztják és az egyes csopor-
tokban lévő mintaelemek száma alapján határozzák meg a korreláció mérté-
két.  

A másik a folyamatos eset, amelynél két mérhető változót hasonlítanak ösz-
sze és számszerűen meghatározzák az összefüggés mértékét. A Cramer 
együtthatóból kapott mérőszám az ismérv változatok számától függetlenül 
mindig 0 és 1 között veszi fel az értékét. A kiszámított érték a korrelációs 
együttható, amely -1, és +1 közé esik. Ha az együttható 0, akkor a két ismérv 
független egymástól, ha +1 közelébe esik, akkor az összefüggés erős. A kor-
reláció diagramok sokfélék lehetnek. A diagram elkészülése után gondos kiér-
tékelést kell végezni. A korreláció diagramnak ott van jelentősége, ha alkal-
mazásával költséges vizsgálatok megtakaríthatók, például roncsolásos 
anyagvizsgálat helyett egyszerűbb ellenőrzési eljárás alkalmazása  
 

8. Ellenőrző (szabályozó) kártyák: olyan űrlap, amely azoknak az egyedi 
eredményeknek az időrendben történő grafikus ábrázolására szolgál, amelye-
ket a folyamatos mintavételek sorozatában alkalmaznak, és amelyeket figyel-
meztető és/vagy beavatkozási határral hasonlítanak össze. Például beavatko-
zási határokat is feltüntető ellenőrzőkártyát akkor alkalmaznak, ha a minőség-
jellemzők az idő függvényében változhatnak. Az adatok száma és típusa sze-
rint többféle kártyát alkalmaznak:  

 Méréses kártyák: átlag-szórás kártya, átlag-terjedelem kártya, 

 Minősítéses kártyák: hibakártya, selejtkártya. 
A szabályozókártya figyelmeztető határt, beavatkozási határt, és legtöbb-

ször szabályozási határt tartalmaz. A szabályozási határ a figyelmeztető és a 
beavatkozási határ közé esik.  
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3.5  QFD - A „Minőség Háza”. 

 
A „minőség háza” a módszeres minőségfejlesztés szemléletes megjelenítése, amely adott 

minőségi rendszerekre illetve a teljes körű minőségirányításra is alkalmazható.  
 

3.5.1 Általános értelmezés. 

 
A „minőség háza” a minőségi funkció módszeres fejlesztésének az eszköze. A szakiroda-

lomban QFD (Quality Function Deployment) angol kifejezéssel azonosítják, amelynek a ma-
gyar jelentése: minőségi funkció fejlesztése.  

Lényegét tekintve a minőségi igények lebontása, a vevő minőségi elvárásainak műszaki 
jellemzőkkel való kifejezése, elsősorban a termékjellemzőkkel kapcsolatban. A QFD team 
munkájának eredményeit mátrixban jelenítik meg, amelynek alakja házra emlékeztet, amely-
ben a műszaki jellemzők korrelációja a mátrix tetején, a háztető alakú rovatban található. A 
QFD noha elsősorban a terméktervezést célozza, de a konstrukcióra, a technológiára és a 
gyártásra is alkalmazható. A „minőség háza” szerkezete a 9.ábrán látható. 

A létrehozásának a lépései a következők (a lépések számozása az ábráéval azonos): 
1. a vevő igényei: a „vevő hangja” 
2. igények rangsorolása, súlyozása 
3. összehasonlítás konkurens termékekkel, vevői megítélés 
4. tervezési jellemzők megadása mérhető értékekkel 
5. kapcsolat-mátrix: kapcsolat a vevői igények és a minőségjellemzők között 
6. tervezési jellemzők korrelációja (tetőmátrix) 
7. a készterméken mérhető értékek 
8. a versenytársakkal való összehasonlítás 
9. az egyes jellemzők műszaki jelentősége 
10. eladási súlypontok. 
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9. ábra. A minőség háza 

 
A QFD tovább bontható más „házakra” is, például a 10.ábrán látható módon. A „minőség 

háza” elv alapja, hogy tiszta kapcsolatot teremtsen a gyártási feladatok és a vevői igények 
kielégítése között. A 4 összekapcsolt ház tükrözi a vevőigényt a gyártásig.  

 

 
10. ábra. QFD továbbontása „házakra” 
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A vevők igényeinek (szükségleteinek) megfelelő tervezés esetén megtakarítható az az idő, 
amely a termék piaci felfuttatására és a vevői igények szerinti módosításra fordítandó. A 
11.ábrán látható a QFD felhasználásával egy japán és egy amerikai autógyártó tervmódosí-
tásainak mennyiségbeli változása.  

 

 
11. ábra. Két autógyártó tervmódosításainak mennyiségbeli változása 

 
4.5.2. Példa. 
 
Példának egy személygépkocsi ajtót választottunk, amelynél a vevői igényekhez 

(1.táblázat)  súlyszámokat rendeltek. Az igények elsődleges, másodlagos, harmadlagos 
csoportokba sorolhatók. Elsődlegesek például a jó működés, a jó megjelenés. A másodlago-
sak például az ajtó könnyű nyitása, csukása, szigetelés, belső kivitel, illeszkedés. A harmad-
lagos csoportba sorolhatók a könnyen csukható kívülről, nem rúg vissza, könnyen nyitható 
belülről, nem engedi be a szélzajt, könnyen tisztítható, stb. az igényekhez rendelhetők a 
súlyszámok, amelyeknek összege 100% kell, hogy legyen. A piaci alternatívák minősítését 
és összemérését a 12. ábra szemlélteti. 
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1.táblázat: Vevői igények 

 
 

 

 
12. ábra: A piaci alternatívák minősítése és összemérése 

 
Az ábra jobb oldala – marketinges szakemberek szerint – vélemény térkép, ez a termék 

stratégiai helyzetét adja meg. A ház felső részén a tervező csoport megadja a műszaki jel-
lemzőket. A mínusz azt jelenti, hogy a műszaki paraméter csökkentése a kedvező. Bármely 
műszaki jellemző befolyásolhat több vevői igénypontot. A minőség-ház középső része a kor-
reláció mátrix, amelyet komplex ismeretekkel rendelkező szakcsoport tölt ki. 5,4 számokkal 
jelölik a pozitív, 2,1 számokkal a negatív korrelációt.  

A 13.ábrán látható ház alsó része, amelyben a műszaki jellemzők alatt objektív mérték-
egységek találhatók. A műszaki jellemzők azonosítása után a mérési értékek táblázata ki-
tölthető.  



30    SZERELÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

www.tankonyvtar.hu                                              Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME 

 

 
13. ábra. Minőségház műszaki jellemzőkkel és objektív mértékegységekkel 

 
A tető-mátrix a műszaki jellemzők kapcsolatát mutatja, és lehetővé tesz műszaki hatás-

vizsgálatokat. Ezután meghatározásra kerül a műszaki szempontok összesített fontossága. 
A j-edik műszaki jellemző összesített fontossága %-ban (F): 

m

2

j i i , j i i

i 1

F S m (6 V ) (10 O )



       

ahol:  m =a vevői igénypontok száma, 

 
i

S  = az i-edik igénypont súlya, 

 
i , j

m  = az i-edik igénypont és a j-edik műszaki jellemző korrelációja, 

 
i

O  = a termékre adott osztályzat az i-edik igénypont alapján, 
i

0 O 9  , (legjobb = 9) 

 
i

V  =  viszony a konkurrenciához az i-edik igénypontból 

 
j

F  = a j-edik műszaki jellemző összesített fontossága %-ban 
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A becsült költséget a pénzügyi szakértők határozzák meg. A hatékonyság a fontosság és 
a becsült költség hányadosa. A tető-mátrixban meghatározott korreláció alapján pedig ki-
számítható a műszaki paraméterek változásainak összhatása. Ezek figyelembevételével a 
szakértők a 14. ábra alsó 4 sorában kitölthetik a célértékeket. A „minőség háza” kitöltésével 
kapcsolatos számításokat számítógépes program segíti.  

 

 
14. ábra. A teljes minőségház 
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3.5.2  A „minőség háza” további értelmezése. 

 
 Az egyik értelmezés a világszerte ismert Toyota gyártási rendszert (TPS) bemutató „Toyo-

ta Ház” modell, amelyet a 15. ábra szemléltet. Az alap az ember, aki nem versenyez a má-
sikkal, inkább együttműködik, és csapatban dolgozik. Másik fontos szint a stabilitás szintje, 
amelyre építhető a szabványosított munkavégzés kiegyenlített gyártásütemezéssel 
(heijunka) és folyamatos tökéletesítéssel, fejlesztéssel (kaizen). A ház egyik oszlopa a Just-
In-Time (JIT) és benne a Kanban rendszer. A JIT – re jellemző a folyamatos anyagáramlás, 
a húzórendszer és az ütemidő.  

 

   CÉLOK   

  Legjobb minőség   

  Legalacsonyabb költség   

  Legrövidebb átfutási idő   

 Just-in-Time   
Inteligens automati-

zálás (Jidoka) 
 

 Húzórendszer   
Inteligens automatizá-

lás 
 

 Ütemidő   Automata leállás  

     
Munkaerőgép haté-

konyság 
 

     
Hibavédelem (Poka-

yoke) 
 

  Kiegyenlítés (heijunka) 
Szabványosí-

tott munkavégzés 
Folyamatos tökéletesí-

tés (Kaizen) 
  

  STABILITÁS   

  megbízható berendezések, stabil folyamat, jó minőségű alapanyag   

  EMBEREK   

 
15. ábra: Toyota Ház modell 

 
A Kanban a húzórendszert szabályozza azzal, hogy jelzi a következő fázis (munkahely) 

igényét. A ház másik oszlopa az intelligens automatizálás, amelynél a hiba esetén a szalag 
leállítása szükséges. Addig álljon a szalag, ameddig a hibát meg nem találják, és el nem 
hárítják (jidoka). Ez a módszer manapság is nehezen elfogadható. A Toyota rendszert (lean 
production), gyakran szembeállítják a tömeggyártással. Az utóbbira jellemző az elfogadható 
mennyiségű hiba, egy minimális készlet és szűk terméktípus skála. A Toyota rendszer a tö-
kéletes megoldásra törekszik, folyamatos költségcsökkentés, hibátlan gyártás és végtelen 
számú terméktípus gyártására törekszik. A Toyota módszer 14 alapelvre épül, amelyet a 16. 
ábra szemléltet.  
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16. ábra. A Toyota módszer szakaszai 

 
I. szakasz: Hosszú távú filozófia 
1. alapelv: alapozzuk vezetési döntéseinket hosszú távú filozófiára, akár a rövid távú 

pénzügyi célok rovására is! 
II. szakasz: Megfelelő folyamat meghozza a kívánt eredményt 
2. alapelv: hozzunk létre megszakításmentes folyamatáramlást, hogy felszínre hozzuk a 

problémákat! 
3. alapelv: Használjunk húzórendszereket a túltermelés elkerülésére! 
4. alapelv: Egyenlítsük ki a termelést („heijunka”)! 
5. alapelv: Alakítsuk ki annak kultúráját, hogy megállunk és orvosoljuk a problémákat, így 

már az első alkalommal is kiváló minőséget érünk el! 
6. alapelv: A feladatok szabványosítása a folyamatos fejlesztés és az alkalmazottak önirá-

nyításának („empowerment”) alapja. 
7. alapelv: Alkalmazzunk vizuális irányítást, így nem maradnak rejtve a hibák! 
8. alapelv: Csak megbízható, alaposan tesztelt, a munkatársainkat és a folyamatainkat 

szolgáló technológiát használjunk! 
III. szakasz: Teremtsünk értéket a vállalatnál a munkatársak és a partnerek fejleszté-

sével! 
9. alapelv: Neveljünk ki olyan vezetőket, akik teljes mélységig értik a munkát, megélik és 

másoknak is tanítják a filozófiát! 
10. alapelv: Fejlesszünk kivételes, a cégfilozófia szellemében dolgozó munkatársakat és 

csapatokat! 
11. alapelv: Tiszteljük partnereinket és beszállítóink hálózatát: adjunk nekik feladatokat és 

segítsünk nekik, hogy fejlődjenek. 
IV. szakasz: A problémák gyökerének folyamatos orvoslása hozzájárul a vállalat ta-

nulási folyamatához 
12. alapelv: Első kézből szerezzünk információt, hogy teljes mértékben megértsük a hely-

zetet! 
13. alapelv: Lassan, konszenzus útján, minden lehetőség gondos mérlegelése után hoz-

zuk meg, majd gyorsan valósítsuk meg a döntéseket! 
14.Alapelv: Váljunk tanuló vállalattá a szűnni nem akaró, folyamatos újragondolás 

(„hansei”) és a folyamatos fejlesztés („kaizen”) segítségével! 

 
 
 
 
 

Probléma-

megoldás  

Munkatársak és partnerek 
 

(tisztelete, kihívása és erősítése) 

Folyamat 

(veszteségek kiküszöbölése) 

Filozófia 

(folyamatos  
fejlesztés és tanulás) 

(hosszú távú gondolkodás) 

IV. szakasz: A problémák gyökerének folya-
matos orvoslása hozzájárul a vállalat tanulási 
folyamatához 

 

III. szakasz: Teremtsünk értéket a 
vállalatnál a munkatársak és a partne-
rek fejlesztésével! 

 

I. szakasz: Hosszú 
távú filozófia 

 

II. szakasz: Megfelelő folyamat 
meghozza a kívánt eredményt 
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3.6 Hiba-, ok- és hatáselemzés 

 
Angolul FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). A módszert párhuzamosan alkalmaz-

zák a termék konstrukciójára és az előállítási folyamatra hiba-, ok- és hatáselemzés céljából. 
Az FMEA a FORD minőségbiztosítási rendszerének a része. A módszerrel a szakértők a 
leggyakrabban előforduló és súlyos következményeket kockáztató hibákat keresik meg és 
javaslatokat fogalmaznak meg a hibák gyakoriságának csökkentésére illetve a megszünteté-
sére.  

A konstrukciós FMEA kiterjed az összetevő alkatrészekre és a technológiai előírásokra 
is. Az elemzés kiterjed az anyagválasztásra, a technológiai előírások (gyártási, szerelési, 
vizsgálati, stb.) és a tervezett ellenőrzések (tűrések, eszköz, gyakoriság, stb.) vizsgálatára is.  

A folyamat FMEA célja a gyártás során az anyagbeszerzéstől a készáru kiszállításáig a 
technológiai fegyelmezetlenségekből, anyag-, gép-, szerszám-, és eszközhibákból származó 
hibák, kockázatok feltárása és megszüntetése. Ezt a szerelésre alkalmazva kiterjed az alkat-
részekre, a kéziszerszámokra, a műveletvégző kisgépekre, szerelő-automatákra, anyag-
mozgató gépekre, az anyagátvételre, a tárolásra, és a kiszállításra is. A konstrukciós-, és a 
folyamat FMEA kölcsönösen feltételezi és kiegészíti egymást. A módszer alkalmazása a kö-
vetkezőképen tagolható: előkészítés, elemekre bontás, funkciók meghatározása, hibák, 
okok, következmények, ellenőrzések nevesítése és súlyozása, kiértékelés, javaslat kidolgo-
zása és ellenőrzés. Az FMEA alkalmazás folyamatát a 17. ábra szemlélteti.  



3. A SZERELÉSTECHNOLÓGIA ÉS A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS. 35 

 Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME                                             www.tankonyvtar.hu 

(ahol: 
ijk

O - a hibaok előfordulásának gyakorisága; 
ijk

S - a hiba következményének súlyos-

sága; 
ijk

D - az ellenőrzés hatékonysága; i - elem futóindexe; j – hiba futóindexe; k – hibaok 

futóindexe) 

 
17. ábra. FMEA alkalmazás folyamata 
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A módszer alkalmazása néhány fontos fogalom ismeretét feltételezi. Ilyenek: 

 funkció: valamely termék, szolgáltatás, gyártási művelet, folyamat feladata. A fő és 
részfunkciók struktúrát alkotnak. 

 Hiba: azt jelenti, hogy nem teljesül a funkció. A hibák meghatározásánál szükségte-
len a funkcióra utalni.  

 Következmény: amit a vevő észlel, ha eljut hozzá egy hibás termék. Mivel a vevő 
nem ismeri részleteiben a terméket, ezért felhasználói szemszögből fogalmazza meg 
a hibát. 

 Ok: a hiba oka mindig valamilyen tervezési vagy technológiai fegyelemsértés. Egy-
egy hibának több oka is lehet. Törekedni kell az összes lehetséges ok feltárására.  

 Ellenőrzés: célja a hiba okainak megszüntetése, az okok létrejöttének megakadályo-
zása, és ha a hiba bekövetkezik, akkor a hibás termék kiszűrése mielőtt a vevőhöz 
kerül. 

A módszerben alkalmazott fontossági mérőszámokat a szakértők – rögzített irányelvek 
alapján – szubjektív értékítélettel határozzák meg. Az értékmegadás titkos, egymástól füg-
getlen, és értéke 1-10-ig terjedő tartományban választható.  

A fontossági mérőszámok meghatározásának irányelvei: jelentőség („severity”) 

 Nagyon csekély: 
o a vevő egyáltalán nem észleli a hibát   1 

 Csekély: 
o Csak egy kicsit zavarja a vevőt a hiba, esetleg a  2 
o teljesítmény kismértékű csökkenését észleli  3 

 Közepes: 
o A hiba mérsékelt, mert bosszantja vagy   4 
o Kényelmetlenséget okoz neki                                    5 
o A vevő a teljesítmény csökkenését észleli                 6 

 Erős:  
o A vevő nagyon elégedetlen a hiba miatt.                   7 

Működésképtelen vagy használhatatlan termék. 
o Nem érinti a termék biztonságát illetve 

          nem szeg törvényt.         8 

 Nagyon erős: 
o A hiba a termék biztonságát veszélyezteti                 9 

          és/vagy törvényt sért.      10 
 

A hiba-okok mérőszámának megadásakor figyelembe kell venni egyrészt a gyakoriságot, 
másrészt annak a valószínűségét, hogy a hiba realizálódik és következmény formájában 
eljut a vevőhöz. A hiba következményének a jelentőségét a vevő szemszögéből aszerint kell 
pontozni, hogy alig észleli vagy a biztonságát veszélyezteti a hiba.  

Az ellenőrzés hatékonysága azzal arányos pontszám, hogy a minőség-ellenőrzés mekkora 
valószínűséggel tárja fel a hibát vagy következményét, és így nem jut el a hiba a vevőhöz.  

A fontossági mérőszámok ismeretében a következőképpen célszerű a minőségstratégia 
kialakítása: 

 Meg kell keresni a kritikus alkatrészt vagy műveletet. A minőségi problémák meg-
szüntetésére meg kell bízni a konstruktőrt, a technológust, és a termelésirányítót a 
módosítással, elhagyással vagy helyettesítéssel.  

 Meg kell nézni a – nem kritikus – többi elemnél a jellemző hibákat. Itt az okok meg-
szüntetése után az ellenőrzés hatékonyságának javításával kell próbálkozni a hiba-
láncolat megszüntetésére.  

 Meg kell vizsgálni és megszüntetni minden olyan láncot, amelynél az RPN > 120.  
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3.7 Vevő-központúság. 

 
Az ISO 9000 szabványsorozat előtérbe helyezi a vevőt, mivel benne látja a további tevé-

kenységekhez szükséges anyagi erőforrások megteremtőjét, aki egyben a többi érdekelt fél 
igényeit is kielégíti. Az ISO 9000:2000 szabvány ezt a felismerést követelmények formájában 
határozza meg. Ezek a következők: 

 A rendszer célja a vevői igényeket kielégítő termékek előállítása. 

 A felső vezetők elkötelezettsége a minőségirányítási rendszer létrehozása, működte-
tése és folytonos fejlesztése területén. 

 A vevői folyamatoknál a termékre vonatkozó követelmények meghatározása és át-
vizsgálása, valamint a vevővel való kapcsolattartás. 

 A vevő-elégedettség mérésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó előírások. 
A vevő elégedettsége vagy elégedetlensége több tényezőtől függ, amelyek lehetnek piaci-

környezeti tényezők (pl. a termék/szolgáltatáshoz való hozzáférés), a termék/szolgáltatás 
minőségére vonatkozó tényezők (pl. használati alkalmasság), logisztikai tényezők (pl. pótal-
katrész ellátás), olyan tényezők, amelyek a gyártást megelőző vagy követő tevékenységhez 
kötődnek (pl. a vevő tájékoztatása a gyártásról, az esetleges akadályokról).  

A vevőközpontúságnak úgy kell előnyt biztosítani, hogy ne veszélyeztesse más érdekelt 
felek követelményeinek, elvárásainak érvényesülését. A vevő elégedetlenségét általában 
egyértelműen kimutatja, például reklamáció formájában. Mégis a vevő elégedettségének 
mérése akadályokba ütközik. Ilyen eset például az, hogy a vevő ritkán nyilvánít véleményt 
szabványos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Másik probléma a vevői vé-
lemények torzulása az információs láncban. Biztosabb a vélemény egy reklamációs jegyző-
könyv formájában. Például hasznosnak bizonyult a „vásárlók könyve” is.  

Jelenleg a vevői elégedettség vagy elégedetlenség mérésére alkalmasak a látogatások il-
letve a minőségfejlesztési technikák ismeretében a „benchmarking” (a minőségi szint össze-
hasonlítása) módszere.   

Összefoglalva, a fentiek alapján, ha nem lehet mérni a vevői elégedettséget, akkor követni 
kell az elégedetlenségét. Ha valaki a terméket vagy szolgáltatást túl magasztalja, akkor más 
forrásból is le kell ellenőrizni. A vevőkkel kapcsolatot tartó személyzetet az értékelés objekti-
vitásának biztonsága céljából időnként cserélni kell.  

 

3.8 A minőség gazdasági vonatkozásai. 

 
A minőségügy feladata a gyártás- és a teljes szereléstechnológia során a költségek szem-

pontjából hatékony működés és megvalósítás. A haszonelvű erőforrás gazdálkodás feltétele 
az alapos költségtervezés, költségelemzés, a ráfordítás/eredmény arány rendszeres vizsgá-
lata minden beruházás jellegű tevékenység beindítása előtt (például új termék fejlesztése, új 
technológia bevezetése, minőségügyi rendszer felépítése, stb.). A minőséggel kapcsolatos 
költség-információk használhatók szabályozásra és tervezésre.  

A költségek szabályozó funkció szerint érzékelőként úgy működnek, hogy a gazdasági tí-
pusú adatok rendszerezett és rendszeres gyűjtése jelzésekre használható. 

A tervezési funkció pedig a gyártási hibák megelőzésére és csökkentésére használható.  
A minőség piaci értékelésével kapcsolatban ismételten felmerül a minőség javításának 

igénye. Egy másik összefüggésben a termék piaci versenyképessége elsősorban az ártól és 
a minőségtől függ. A minőség költségének és piaci árának összefüggését a 18. ábrán lehet 
látni.  
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18. ábra. A minőség költségének és piaci árának összefüggése 

 
A vállalat érdeke, hogy a maximális nyereség – ahol a két görbe különbsége a legnagyobb 

– helyére az elvárt és egyben optimális minőségszint kerüljön. Egyébként a minőség piaci és 
gazdasági megítéléséből következik az a feltételezés, hogy a minőségnek van értéke. A mi-
nőséget a szállító és a vevő eltérően értékelik. A szállítónak a minőség értéke a költségeinek 
csökkentésében jelentkezik.  A gyártott termékkel kapcsolatos költségek az alábbiakból te-
vődnek össze: 

 Természetes gyártási/szerelési költség, amelyeket a szokásos kalkulációs eljárások 
egyikével határoznak meg.  

 A minőség érdekében használt ráfordítások és a minőséggel kapcsolatos vesztesé-
gek. 

A minőségköltségek azok a költségek, amelyeket a termék teljes életciklusa során a ter-
mék megfelelésének biztosítása érdekében használnak fel, illetve amelyek a termék nem 
megfelelő minősége következtében keletkeznek. A költségek egy része kimutatható számvi-
telileg, a másik része nehezen (például elvesztett vevő, stb.). A 19. ábrán a hibaköltségek 
növekedése látható a termék életciklusa során. A termék életciklusán belül a hiba-elkövetés 
időpontja jelentősen befolyásolja a keletkező veszteségek mértékét. 

 

 
19. ábra. Hibaköltségek növekedése 
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A tapasztalatok szerint az összes hibaköltség kevesebb, mint a fele eredeztethető a gyár-
tásból/szerelésből. Részleteiben a hibák jelentős része (max. 75%) a gyártást megelőző fá-
zisokra vezethető vissza, nagy részük mégis felderítetlen marad, vagy a vevő veszi észre.  

A hibák keletkezésének és felfedezésének elkülönülését a 20. ábrán lehet látni.  
A minőséggel kapcsolatos költségek meghatározására a világ három eltérő műszaki, kultu-

rális és földrajzi régiójában három eltérő szemlélet alakult ki. 
A távol-keleti (japán) megközelítés szerint a minőség megvalósítása az előállítási folya-

mat szerves része. A termék megfelelő, előírt minőségben való gyártása teljesen természe-
tes és megszokott feladat, ezért azok a beruházások és intézkedések, amelyeket a gyártó a 
megfelelőség biztosításáért tesz a termék tervezett költségeinek részét képezik. Az elkészült 
termék funkciója, rendeltetése és minősége nem választható szét. Szerintük a minőségkölt-
ségek kategóriába csak a nem tervezett, a termék hibájával, nem megfelelésének kapcsola-
tos költségek taroznak.  

Az európai szemlélet szerint a hibaköltségeken kívül a minőség megvalósítása érdeké-
ben használt ráfordítások is a minőségköltségek közé tartoznak. Például a termék minőség 
vizsgálatához szükséges eszközök, a minőségügyi rendszerek építési, működési, fejlesztési 
kiadások, a minőségbiztosításhoz szükséges infrastrukturális háttér (informatikai rendszer).  

Az amerikai szemlélet szerint hibamentes termék vagy szolgáltatás nem létezik, ezért 
egy meghatározott hibaszintet feltételezve un. "tervezett veszteséggel” számolnak. A cél a 
tervezett veszteség csökkentése. Az amerikai minőségköltség modellben a célköltség számí-
tás elvét („target costing”) alkalmazzák.  

A minőségköltségek a hagyományos felosztás szerint az alábbiak: 

 Hiba megelőzési költségek: minőségtervezés költségei, rendszerfejlesztés, irányítás, 
információs rendszerrel kapcsolatos költségek, folyamatszabályozás költségei, minő-
ségügyi képzés költségei, auditok. 

 Vizsgálati költségek: fejlesztési prototípus vizsgálata, beérkező termék vizsgálata, 
idegenáru vizsgálata. 

 Hibaköltségek: üzemen belüli hibák és üzemen kívüli hibák költségei. 
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4 A szereléstechnológia tartalma. 
 

A szereléstechnológiának, mint a termék előállítás részfolyamatának a megismeréséhez a 
„mit – mivel – hogyan” kérdéseket megválaszoló nagy terjedelmű ismeretanyagot kell elsajá-
títani. Éppen ezért fontos feladat az ismeretek rendszerezése, behatárolása és a fontossági 
sorrendjük meghatározása az előfordulási gyakoriságuk alapján.  

A technológiai ismeretek részletezése előtt célszerű megismerkedni néhány szempont 
szerinti csoportosítással, és ezek értelmezésével.  Ezek elsősorban az összeszerelésre vo-
natkoznak, és az alábbiak lehetnek. 

 
1. A szerelés tárgya alapján megkülönböztethető: 

- elektronikai szerelés, például NYÁK - lapba történő alkatrész-beültetés, stb. 
- finommechanikai szerelés, pl. műszerek szerelése, stb. 
- gépészeti szerelés, pl. szerszámgép szerelése, stb. 
- helyszíni szerelés, pl. vegyi üzemek berendezés szerelése, stb. 
- járműipari szerelés, pl. gépkocsi motorszerelése, stb. 

 
2. A szerelés tárgyának készültségi foka szerint lehet: 

- előszerelés vagy részegység szerelés 
- végszerelés. 

 
3. A szerelés gépesítési-automatizálási szintje szerint lehet: 

- kézi szerelés 
- kézi kisgépesített szerelés 
- félautomata szerelés 
- automatizált szerelés 

 
4. A szerelés szervezése alapján megkülönböztethető: 

- egyedi munkahelyen történő 
- csoportban végezhető 
- szerelőrendszeren végezhető szerelés 
- szalagszerű szerelés 
- elrendezés geometriája szerint: egyenes, körbefutó, tetszőleges  
- munkatárgy mozgatása szerint: álló, mozgó 
- helyszíni szerelés: pl. gyárszerelés, vasszerkezet szerelése, stb. 

 
5. A szerelés ütemideje szerint lehet: 

- kötött ütemidejű 
- kötetlen ütemidejű 

 
6. A szerelés tárgyának állandósága szerint lehet: 

- merev: egycélú, egytárgyú 
- rugalmas: ütemidő, elrendezés, funkció szempontjából, többtárgyú, stb. 
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7. A szerelés technológiai műveletcsoportjai szerint lehetnek: 

- Alkatrész kapcsolatlétesítési műveletek: a szerelendő alkatrészek egymással 
kapcsolódó felületei illeszkedő felületek. Illeszkedésnek két egymással kapcsolat-
ba hozott alkatrész viszonylagos helyzetét nevezzük. Az illeszkedés jellegét a két 
munkadarab közötti méretkülönbség határozza meg.  
- Összeállítási műveletek: mozdulatelemekkel létrehozott kapcsolat (például al-

katrészek felfűzése) 
- Kötési műveletek: 

- Erőzáró kötések (például csavarkötés) 
- Alakzáró kötések (például bordástengely) 
- Anyagzáró kötések (például hegesztett kötés) 

- Kezelési műveletek: tárolás, továbbítás, rendezés 
- Ellenőrzési műveletek: például méretellenőrzés, jelenlét vizsgálat, stb. 
- Kiegészítő műveletek: például tisztítás, olajozás, zsírozás, stb. 
- Szerelés közbeni megmunkálások: fúrás, marás, stb. 

 
A szétszerelés történhet javítás céljából, és történhet újrahasznosítás céljából is. Minde-

gyik esetben vannak specialitások, amelyeket a körülmények határoznak meg. A javítás ese-
tében a tisztítás mellett a hiba felderítése jelent újabb műveleteket a szerelés közben. Az 
újrahasznosítás esetében egy összeroncsolódott járműből a nem sérült részegység vagy 
alkatrész kiszerelése során merülhetnek fel speciális műveletek. 
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5 A konstrukció szereléshelyessége.  
 
Az 1970-es években többször utaltak a konstruktőr felelősségére a termékkel kapcsolatos 

költségek kapcsán. A tapasztalatok szerint a kedvező termékkialakítással a szerelési idő 
legkevesebb 10%-al csökkenthető. Ma a minőség iránti elkötelezettség jegyében megállapít-
ható, hogy a konstrukció, a gyártás és a szereléstechnológia egyaránt minőségbefolyásoló 
tényezők. 

A szereléshelyességet két esetben kell és lehet vizsgálni: 

 új konstrukció tervezésénél, 

 egy már meglévő konstrukció javítása (felújítása) során. 
Az új konstrukció tervezésénél a szerelés szempontjából például különösen fontos a mé-

retláncok megfelelő kialakítása, mivel szereléskor meghatározott méretű alkatrészeket hoz-
nak kapcsolatba oly módon, hogy az alkatrészek között megfelelő helyzet, és távolság jöjjön 
létre. Az alkatrészek a közöttük lévő távolságokkal olyan méretláncot alkotnak, amely két 
vagy több gépelem egymáshoz viszonyított, előírt helyzetét meghatározza. 

A méretláncok felvételénél különösen ügyelni kell, hogy a méretlánc tartalmazzon egy 
olyan eredő méretet, amely a gyártás során kiadódik, vagy a szerelésnél kompenzálódik. 

Összetettebb szerkezeteknél, ahol több eredő méret (záró-tag) is előfordul, olyan méret-
láncokat kell felvenni, amelyek megoldása lehetővé teszi a záró-tag meghatározását. Például 
hegesztett szerkezeteknél vagy beépülő részegységek szerelésénél záró-tagnak kell tekin-
teni minden olyan méretet, amely az utolsónak behegesztett alkatrész vagy beépített rész-
egység mérete.  

Az alkatrészgyártás pontossága, a tűrések választás, és a méretláncok tervezése szerint a 
szerelés lehet: 

 az alkatrészek cserélhetőségét lehetővé tevő szerelés, 

 utólagos illesztéssel végzett szerelés, 

 beszabályozással végzett szerelés kiegyenlítő alkatrésszel. 
A „méretláncos szerelésnél” az egyik legfontosabb feladat a bázis helyes megválasztása, 

mert ez jelöli ki a munkadarab azon felületét, amelyből más elemek helyzete meghatározha-
tó. A bázis lehet valóságos (pl. egy gép vezetéke) vagy elméleti (pl. prizmás vezetéknél a 
prizma csúcspontja).  

Például a bázis kiválasztásának szempontjait a gyakorlati tapasztalat alakította ki. Ezek ki-
vonatosan a következők: 

 a szerkesztési bázis lehetőleg legyen azonos a gyártási bázissal, 

 ha a szerkesztési bázis nem használható gyártási bázisként, akkor a szerkesztési 
méretekről át kell térni a technológiai méretekre, 

 a felfogási és mérési bázis lehetőleg essen egybe, 

 megmunkálás közben kerüljük a bázisváltást, 

 a felfekvési bázis a legterjedelmesebb felület legyen, 

 nyersbázist csak egyszer, az első befogásnál szabad használni, 

 ha a természetes bázisok nem megfelelőek, akkor segédbázisról kell gondoskod-
ni. 

A fentiektől részben eltérően a szerelésnél a bázisalkatrész megválasztása jelent alapos 
megfontolást. Itt első sorban az előírásoknak megfelelő technológiai sorrend betartása és a 
műveletek gazdaságos elvégzése a cél.  

 

5.1 A szerelési méretláncok 

 
 A szerelni kívánt gyártmány konstrukciós bírálatának egyik lényeges része a szerelési 

méretlánc elemzése. Ehhez azonban ismernünk kell a méretláncok általános szabályait, 
csoportosítását és a szerelésnél alkalmazott módszereket. A méretláncokkal kapcsolatos 
pontos számítások jelentősen befolyásolják a konstrukció minőségét és a szereléstechnológiát 
is. 
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5.1.1  A méretláncok csoportosítása 

 
A méretláncokat típus, és egymás közötti kapcsolataik alapján lehetnek: 

 síkbeli méretláncok 

 térbeli méretláncok 

 szög méretláncok. 
A síkbeli méretláncok lehetnek: 

 lineáris méretlánc: olyan síkbeli méretlánc, amelynek tagjai egymással párhuzamosak, 
(21. ábra) 

 
21. ábra. Síkbeli méretláncok 

 

Az ábrán szereplő méretlánc tagjai: összetevő tagok (A1, A2, A3), a záró-tag (A) 
Az összetevő tagok lehetnek: 

 növelő tagok (A1), melynek növelésével a záró-tag (A) nő, csökkentésével pedig 
csökken, 

 csökkentő tagok (A2, A3) amelyek csökkentésével a záró-tag nő, növelésével pedig 
csökken, a többi tagot változatlanul hagyva. 

A méretlánc eredő tagjának névleges, maximális és minimális értékét az alábbi 
összefüggésekkel számíthatjuk, ahol:  k = a növelő tagok száma, és  n = a méretlánc tagjainak 
száma. 

 
 k  növ         n-1 csökk 

Anévl =   inévl  -       Ainévl 
          i=1             i=k+1 
 
            k  növ       n-1  csökk 

Amax =   imax  -       Aimin 
          i=1               i=k+1 
 
           k  növ      n-1 csökk 

Amin =   imin  -        Aimin 
          i=1            i=k+1 
 
A záró-tag tűrésmezejének szélességére felírható: 

      n-1 

a =   ai     
      i=1 

összefüggés, amely azt fejezi ki, hogy az eredő tag tűrése egyenlő az összetevő tagok 
tűrésmező szélességének összegével. 

 

 nemlineáris méretlánc: olyan síkbeli méretlánc, melynek tagjai nem párhuzamosak 
egymással (22. ábra). 
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22. ábra. Nemlineáris méretlánc 

 
Az ábra jelöléseinek felhasználásával a záró-tagok névleges, maximális és minimális 

értékére felírhatók az alábbi összefüggések: 

Anévl = A1névl + Cnévl  cos  

Amax = A1max + Cmax  cos  

Amin = A1min  + Cmin  cos  

Bnévl = B1névl + Cnévl  sin  

Bmax = B1max + Cmax  sin  

Bmin = B1min  + Cmin  sin  

Az egyszerűsítés kedvéért az összefüggések felírásakor figyelmen kívül hagytuk, hogy az 

„” szögnek is van egy „” tűrése. További egyszerű trigonometriai összefüggések 
felhasználásával az összefüggések erre az esetre is felírhatók. 

A térbeli méretláncok esetében a méretláncok tagjai térben kapcsolódnak egymáshoz és 
így alkotnak zárt méretláncot, melyet a 23. ábra mutat. 

 
23. ábra. Térbeli méretlánc 

 
Az ábra jelöléseivel az általános összefüggések alapján: 
 

  n        

     Ai = 0                  azaz    
          i=1 

             

A1 + A2 +A = 0                 
 

vetületi egyenletekkel: 
A1x + A2x +Ax = 0 
A1y + A2y +Ay = 0 
A1z + A2z +Az = 0 
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A szög-méretláncot a 24. ábra szemlélteti. Tagjai szögméretek, amelyek közös csúcsban 

találkoznak. A korábbiakhoz hasonlóan a  - záró-tag névleges, maximális és minimális 
értékei egyszerűen számíthatók. 

 
24. ábra. Szögméretlánc 

 
 

Az általános összefüggések: 
            k növ       n-1 csökk 

névl =   inévl  -        inévl 
          i=1             i=k+1 
 
            k növ        n-1 csökk 

max =   imax  -       imin 
          i=1               i=k+1 
 
           k növ       n-1  csökk 

min =   imin  -        imin 
          i=1            i=k+1 
 

5.1.2  Méretláncok kapcsolódása 

 
A méretláncokat egymáshoz való kapcsolódásuk alapján három csoportba oszthatjuk: 

 párhuzamos kapcsolat, 

 soros kapcsolat, 

 vegyes csatlakozás. 
A méretláncok akkor párhuzamos csatlakozásúak, ha egy vagy több közös tagjuk van. A 

25. ábrán a méretláncok közös tagja C. 
 

 
25. ábra. Párhuzamos csatlakozású méretlánc 



46    SZERELÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

www.tankonyvtar.hu                                              Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME 

Célszerű a méretlánc szerkesztését úgy végezni, hogy a közös tag (C) egyik méretláncban 
se legyen záró-tag, mivel a záró-tag tűrésmezője a másik méretláncban az összetevő tag 

szélességeként jelentkezhet, és ezáltal túlságosan megnövelheti a méretlánc záró-tagjának a  
tűrésmezejét. A 25. ábrán a C - mint közös tag - sem az A, sem a B méretláncban nem záró-

tag. 
A soros csatlakozású méretláncok esetében minden következő méretlánc az előző 

méretláncból adódó bázisból indul ki. Soros csatlakozású méretláncot mutat a 26. ábra. 
 

 
26. ábra. Soros csatlakozású méretlánc 

 
Ilyen csatlakozás esetén bármelyik méretláncon belüli tag megváltozása vagy 

megváltoztatása az összes ráépülő méretlánc kezdő és végpontját megváltoztatja.  
Vegyes csatlakozású a méretlánc akkor, ha egyidejűleg sorosan és párhuzamosan is 

kapcsolódnak. Ilyen példát mutat a 27. ábra.  
 

 
27. ábra. Vegyes csatlakozású méretlánc 

 

5.1.3  Szerelési méretláncok. 

 
A konstruktőrök által megtervezett több alkatrészből álló gépet, a különféle gyártási tűréssel 

elkészített alkatrészekből úgy kell összeszerelni, hogy a késztermék működőképes legyen. 
Ezért a szerelési méretlánc záró-tagjának pontosságát biztosítani kell.  

A szerelési méretláncok megtervezésekor két cél lehet: 

 a tagok tűrésmező szélességének ismeretében a záró-tag pontosságának 
meghatározása : 

              n-1 

    a =      ai     összefüggés alapján, 
                  i=1 
 

    ahol: a = a záró-tag tűrésmező szélessége, 
             ai  = az i-edik összetevő tag tűrésmező szélessége, 
             n  = a méretlánc tagjainak száma. 

 a záró-tag pontosságának ismeretében valamelyik összetevő tag pontosságának 
meghatározása: 

         n-2 

    ak =  a -    ai   összefüggés alapján, 
              i=1 
 
    ahol: ak = a k – ik  tag tűrésmező szélessége. 
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Az alkatrészgyártás pontossága, valamint a tűrések és a méretláncok tervezése szerint a 
szerelés lehet: 

 az alkatrészek cserélhetőségét biztosító szerelés   

 teljes cserélhetőség, 

 részleges cserélhetőség, 

 alkatrész párosításon alapuló cserélhetőség, 

 utólagos illesztéssel végzett szerelés 

 beszabályozással végzett szerelés, kiegyenlítő (kompenzáló) alkatrésszel. 
 
6.1.3.1. A teljes cserélhetőség módszere 
 
Teljes cserélhetőség esetében a szerelést az azonos megjelölésű alkatrészek bármelyikével 

el lehet végezni, vagyis a méretlánc minden egyes tagjára olyan tűrést írunk elő, hogy azok 
minden válogatás, külön illesztés vagy beszabályozás nélkül minden esetben biztosítják a 
záró-tag előírt pontosságát.  

Ebben az esetben a záró-tag tűrését az egyes összetevők tűrése között felosztjuk, és az így 
megállapított tűréseket az alkatrészek gyártásakor kell biztosítanunk.  

A szükséges számítások sorrendje: 

 a méretlánc felállítása, 

 a záró-tag (záró-tagok) kiválasztása, 

 a tagok névleges méreteinek megállapítása, 

 a záró-tag megengedhető tűrésének meghatározása a berendezés működési 
feltételeinek figyelembevételével, 

 az összetevő tagok közepes tűrésének kiszámítása: 
 

                                                          a 

    aköz  =  
                                                          n-1 
 
   a gyakorlatban az összetevő méretek nagyságrendje jelentősen különbözik, ezért 
            nem jobb a nagyobb méretre ugyanolyan tűrésmező szélességet előírni, mint a 

kisebb  
            méretekre, ezért  

 a tagok gazdaságos megmunkálási pontosságának figyelembevételével az aköz 
 értékének növelése vagy csökkentése úgy, hogy teljesüljön  

 
               n-1 

      a =    ai  
                    i=1 
 

 párhuzamos csatlakozású méretláncok esetén mindkét méretláncból először 
meghatározzuk a közös tag mérettűrését, majd a két érték közül a kisebb tűrésmező 
szélességét kell figyelembe venni. A nagyobb tűrésmező szélességét adó méretlánc 
tagjainak méreteit megnövelhetjük, azaz a megtakarított tűrést szétoszthatjuk a 
méretlánc tagjai között.  

A teljes cserélhetőség előnyei: 

 a szerelés egyszerű és gazdaságos, mivel minden illesztési munkát, válogatás, és  
     beszabályozást nélkül az alkatrészek összerakására korlátozódik, 

 nincs szükség szakképzett munkaerőre, a szerelést betanított munkások végezhetik, 

 a szerelésre pontos műszaki normákat lehet megállapítani, amellyel könnyebb a szerelés 
ütemezése, 

 a teljes cserélhetőség révén a gépek részegységeit egymástól függetlenül, több üzemben  
      is külön végezhetik, 

 az alkatrészgyártás kooperációban is végeztethető, 
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 lehetőséget nyújt a szerelés automatizálásához  

 a teljes cserélhetőség miatt a tartalék alkatrészek gyártása és biztosítása a felhasználók   
 számára kedvezőbb. 

A módszer alkalmazásának hátrányai: 

 az alkatrészek megmunkálásától viszonylag nagy pontosságot kíván, és ez a pontosság 
gazdaságosan nem mindig érhető el, 

 az alkatrészek megmunkálásához pontos, jó műszaki állapotú gépek szükségesek, 

 a viszonylag kis gyártási tűréssel készülő alkatrészek megmunkálásánál nő a gyártási 
selejtveszély. 

A teljes cserélhetőség módszere akkor gazdaságos, ha a tagok száma nagy, a megkövetelt 
pontosság kicsi, vagy ha a tagok száma kicsi és a megkövetelt pontosság nagy, mivel az 
összetevő tagok tűréseinek csökkenése növeli a megmunkálási költségeket és a 
selejtveszélyt.  

A teljes cserélhetőség módszerét gazdaságosan alkalmazzák a tömeggyártás területén, a 
hadiiparban, a repülőgépgyártásban, az autóiparban, a műszergyártásban, szerszámgép-
gyártásban.  

 
6.1.3.2.  A részleges cserélhetőség módszere 

 
Az alkatrészek tűrésének szigorítása növeli az önköltséget. Ezért a pontossággal szemben 

támasztott követelményeket csak olyan mértékig szabad fokozni, amennyire azt az előírt 
szerelési pontosság szükségessé teszi.  

A szereléstechnológusok körében a méretláncok számításánál a teljes cserélhetőség 
esetére a legegyszerűbb módszerként az ún. maximum-minimum számítás terjedt el. Ez a 
számítás az összes méretlánc-elem tűrésének számtani összegzésén alapul.  Gyakorlatilag 
azonban az összes tűrésérték ilyen összegződésének valószínűsége csekély, ezért ezt a 
bekövetkezési lehetőséget kizárhatjuk. Ezzel szemben célszerű egy gyártási sorozat 
tapasztalatait felhasználni és azt megvizsgálni, hogy bizonyos előírt tűrésekkel gyártott 
alkatrészeket összeszerelve, milyen eredő méretet kapunk. Ha a statisztikai ellenőrzés 
módszereit alkalmazzuk és például bizonyos számú munkadarab hosszúságát ellenőrizzük, 
majd az előfordulás gyakoriságát a méreteltérések függvényében ábrázoljuk, Gauss-görbét 
kapunk. A 28. ábrán látható Gauss-görbén a függvényértékek a névleges méretre 
szimmetrikusak. 

 
28. ábra. Gauss-görbe 
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A tapasztalat azt mutatja, hogy a munkadarabok méretszórása normális eloszlású, vagyis 
ha az A alkatrész alapmérete 100mm és a megengedett tűrés + 0.25mm, úgy a gyártott A 

alkatrészekből a Gauss-féle eloszlási törvény szerint 99.73% a + 3  összesen 6 érték közzé 

esik (   = a méretszóródás). Ebből következik, hogy a    érték a teljes tűrés 1/6-od része 
lehet, vagyis: 

 

           2  0,25 

      =   = 0,083 mm 
                                                          6 
 
Tételezzük fel, hogy az A, B, és C alkatrészekből összeszerelt egység a 29. ábra szerinti 

méretű és tűrésű.  

 
29. ábra. Példa a méretszóródásokhoz 

 
A valószínűség számítás alkalmazásával bizonyítható, hogy az A, B és C alkatrészekből 

összeszerelt gyártmány eredő méretszóródása az egyes méretszóródások négyzetes 
középértéke:  

 

 
A példa értékeit behelyettesítve: 
 

σT = 0 083 0 083 0 083, , ,   

 
σT = 0,144 
 
Ebből következik, hogy az A,B,C alkatrészekből összeszerelt gyártmány méretláncának 

közös tűrése 99.73% valószínűségű:  
    

   3 T   =  + 3 x 0.144 = +  0.432 ,  
 
szemben a 29. ábrán feltételezett + 0.75 milliméterrel.  
Az előző gondolatmenet megfordításával a záró-tag tűrésének ismeretében meghatározható 

az egyes összetevők tűrése. Az így kapott tűrésértékek nagyobbak mint a teljes cserélhetőség 
figyelembevételével számított értékek.  

222

CBAT
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Ha a szereléskor bizonyos százalékú selejtet megengedünk, akkor az alkatrészek gyártási 
tűrései tovább növekedhetnek.  

A méretlánc részleges cserélhetőséggel való megoldásakor a méretlánc összetevő tagjainak 
tűrését a teljes cserélhetőség módszerével kapott értékekhez képest megnöveljük. Ez egyben 
az eredő méret előírt tűrésmező szélességét is növeli. Ezzel csökkentjük az alkatrészek 
megmunkálási költségeit, csökkentjük a gyártási selejtveszélyt, de növeljük a szerelési 
selejtveszélyt.  

Az alkatrészek méreteit úgy kell minél nagyobbra növelni, hogy a szerelési selejt ne haladjon 
meg egy előre meghatározott százalékos értéket.  

A számítás menete: 

 meghatározzuk az összetevő tagok közepes tűrésmező szélességét a teljes 
cserélhetőség elve alapján: 

 
 

                 ai           a 

    aköz  =   =   
                                                            n-1           n-1 
 

 megnöveljük a közepes tűrésmező szélesség értékét (aköz) -re, amely azt 
eredményezi, hogy az eredő tag tűrése is megnövekszik. 

               A megnövelt közepes tűrésmező szélességét az:  
 

                             a 

              a'köz  =   -------------      összefüggés alapján számíthatjuk. 

                            t     n 1  

   
   Az alkalmazott jelölések:  

   a  = a záró-tag megkívánt tűrése, 
   n  = a méretlánc tagjainak száma, 

    = az eloszlási görbe jellegétől függő együttható, amely a gyártás folyamán 
   előforduló Gauss-görbével jellemezhető eloszlás esetén értéke 1/9,  
   egyéb (esetleg ismeretlen) eloszlásnál 1/3, 
   t  = a záró-tag tűrésének viszonya a záró-tag szórásához a 30. ábra jelölésével 
                                   

                                         a 

   t =  

        A 
 
A bizonytalansági vagy tervezett selejtszázalék függvényében a “t” értéke az 1. számú 

táblázatban található.  
 ____________________________________________________________________ 
 Bizonytalansági 
 százalék                0.27 0.6 1 2 4 6 8 10 33 
 ____________________________________________________________________ 
   
           t            3    2.7 2.57 2.34 2.06 1.88 1.75 1.65 1 
 ____________________________________________________________________ 
 
       1. táblázat.  Egyes bizonytalansági százalékokhoz tartozó “t” értékek 
 
Selejt vagy bizonytalansági százalékon a 30. ábra bevonalkázott területének arányát értjük 

az “eredeti” a-hoz tartozó eloszlási görbe alatti területekhez, vagyis a statisztikai számítások 
szerint ez a vonalkázott terület várhatóan a szerelési selejtes gyártmányok számával arányos. 
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30. ábra: Selejt vagy bizonytalansági százalékok 

 

 Az aköz alapján az egyes alkatrészek gyárthatósági és gazdaságossági szempontokat 
figyelembe véve elosztjuk a tűréseket az összetevő tagok között. Feltétlenül be kell 
tartani, hogy az alábbi összefüggés érvényes legyen: 

 

     a2    n-1 

               =         ai
2                                                               

                 t2             i=1 
 
A részleges cserélhetőség elvei alapján felépített méretlánc megoldások előnyei: 

 viszonylag kis bizonytalansági százalék mellett 1.5 – 5 - szörös tűrésmező növelést lehet  
elérni a teljes cserélhetőséget biztosító módszerhez képest, 

 gazdaságosan alkalmazható több tagból álló méretlánc esetén is, amikor nagy eredő 
pontosságot kívánunk elérni. 

A méretlánc megoldás hátrányai: 

 mivel ki kell szűrni a megkívánt pontosságot nem teljesítő, selejtes terméket 
eredményező alkatrészeket ( és azokat külön megvizsgálva dönteni kell, hogy 
azon alkatrészek még javíthatók vagy esetleg már nem) ezért lényegesen 
nagyobb gyártásközi, minőségellenőrzési apparátust igényel, 

 ha több kapcsolódó méretláncból áll a konstrukció, akkor a várható 
selejtszázalék a méretláncok számával növekszik. 

A gyakorlatban megfelelő matematikai, statisztikai elemzések elveinek betartásával a 
módszer gazdaságosan alkalmazható a gépgyártás szinte valamennyi területén.  

 
6.1.3.3. Az alkatrész párosításon alapuló cserélhetőség 
 
Ezt a módszert még szokásos kiválasztásos vagy válogatásos módszernek is nevezni. 

Ezzel a módszerrel a záró-tag előírt tűrését úgy biztosítjuk, hogy az összetevő tagok “m”-
szeresen megnövelt tűrését “m” csoportba osztjuk és az azonos csoportba tartozó elemeket az 
illeszkedés jellegének változatlanul hagyásával szereljük össze. Másként megközelítve a 
gyártott alkatrészeket a gazdaságosan biztosítható tűrésmező szélességgel készítjük és a 
tűrésmezőt “m” részre osztjuk a fenti feltételeket biztosítva.  

A 31. ábrán egy laza és egy könnyen sajtolható illesztés furat és csap tűrése látható négy-
négy csoportba osztva (az illesztés jellegének biztosításával!). 
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31. ábra. Egy laza és egy könnyen sajtolható illesztés furat és csap tűrése 

 

A 31. ábrán a csap tűrését  c-vel jelölik, értéke: -0.00 - -0.04mm, a furat tűrését  f-fel 
jelölik, és értéke +0.01 - +0.05mm.  Ha nem végezzük el a válogatást, akkor a laza illesztés 
esetén a legkisebb játék értéke: KJ = +0.01-0.00 = 0.01mm, a legnagyobb játék: NJ = +0.05 -(-
0.04) = 0.09mm, vagyis a tűrésmező szélessége: 0.09 - 0.01 = 0.08mm. A válogatást 
elvégezve, és az azonos méretcsoportokat párosítva például az “A” csoportba tartozó 
alkatrészek esetén az értékek a következők:  

KJ = +0.04 - 0.00 = 0.04mm, 
NJ = +0.05 - (-0.01) = 0.06mm. 

A tűrésmező szélessége: 0.06 - 0.04 = 0.02mm – re, vagyis az eredeti tűrésmező szélesség 
értékének (0.008 mm) negyedére csökkent.  

Könnyen sajtolható illesztés esetén a “D” csoportba tartozó alkatrészek legkisebb és 
legnagyobb fedését szintén a 31. ábra mutatja. A KJ, NJ és tűrésmező szélesség számítása 
hasonló elven történik.  A példában az egyszerűség kedvéért mind a furat, mind a csap tűrését 
azonosra vettük, így a párosított csoportok nagy játékai és kis játékai azonosak. Amennyiben a 
furat átmérőjének tűrése nagyobb, mint a csapé, akkor a 32. ábra szerint változnak a játékok.  

 
 

32. ábra. Furat és csap átmérő tűrésének változása 
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Az ábra alapján felírhatók a következő összefüggések:  
  
NJI = 2a1 + KJ‟ + a2 

NJII = a1 + KJ‟ + 2a2 
 

amelyből figyelembe vehető, hogy a1  a2 , felírható:  
 

NJI  NJII 
KJI = a1 + KJ‟ 
KJII = a2 + KJ‟ 
 

A fentiekből következik, hogy:  KJI  KJII  
Ez a módszer nem használható olyankor, amikor ugyanaz az alkatrész két vagy több 

méretlánc közös tagja, ugyanis a párhuzamos méretláncokat ugyanilyen csoportosításban 
kellene szerelni, így a tagok névleges méretei is változnak, ezért ez nem lehetséges.  

Az alkatrész-párosítás gazdaságos alkalmazása a következő alapfeltételeket kívánja meg: 

 csak az azonos csoportba sorolt alkatrészek csereszabatosak egymással, 

 az alkatrészek tűrései lehetőleg azonosak legyenek, 

 a gazdaságosan gyártható még elfogadható legkisebb gyártási tűréseket kell 
alkalmazni, 

 a párosítandó alkatrészek gyártási méretmegoszlási görbéi a tűréshatárokon 
belül azonosak legyenek, vagyis a korábbi jelöléseink szerint mind a furat mind 
a csap „A”,  “B”, “C” illetve “D” méretcsoportba válogatott darabszámoknak 
azonosaknak kell lenniük, 

 az alkatrészek osztályozását, tárolását, szállítását és szerelését igen pontosan 
kell szervezni az esetleges csoportok közötti keveredések kizárása miatt, 

 a csoportok mérettűrése és a megmunkálás alaktűrése illetve felületi érdessége 
            között az összhangot biztosítani kell, vagyis a csoportok tűrésmezejét nem  
            lehet tetszőlegesen kis értékre csökkenteni, bár  

 a záró-tag pontossága a csoportok számának növelésével növelhető, 

 az alkatrész párosítást kis tagszámú méretlánc esetén nagy záró-tag 
pontossággal lehet alkalmazni. 

A kiválasztásos vagy válogatásos méretlánc megoldási módot a gyakorlatban egyaránt 
alkalmazzák csapágyak, motorok és kompresszorok szerelésénél.  

Az alkatrész párosítással az alkatrészek gyártási tűrései növelhetők, és így az alkatrészek 
megmunkálási költsége csökken, azonban jelentősen növekszik az ellenőrzési, válogatási idő 
és költség. Ezért a módszer bevezetése előtt gazdaságossági szempontból mérlegelni kell a 
kapott előnyöket és hátrányokat, vagyis konkrét gazdaságossági számításokat kell végezni.  

 
6.1.3.4. Méretlánc megoldás utólagos illesztéssel 
 
Utólagos illesztéssel végzett szereléskor a kapcsolódás megkívánt pontosságát (a záró-tag 

tűrését) úgy érjük el, hogy a méretlánc tagjainak mérettűréseit a gazdaságos megmunkálás 
szempontjait figyelembe véve állapítjuk meg és gyártjuk le, majd kiválasztunk egy tagot, 
melynek méretét a szereléskor úgy alakítjuk ki (többnyire forgácsolással), hogy ez a tag 
kompenzálja a tagok tűrésnövekedéséből adódó mérethibát. Kiegyenlítő (kompenzáló) tagként 
nem szabad olyan alkatrészt választani, amely párhuzamos méretláncok közös ágába tartozik, 
mert ebben az esetben a hibák az egyik méretláncból a másikba tevődnek át.  

A kiegyenlítő tag gyártási tűrését úgy kell megválasztani, hogy a ráhagyás elég legyen a 
méreteltérés legnagyobb mértékének kiegyenlítésére. A 33. ábrán egy 3 tagú méretlánc 
utólagos illesztéssel történő megoldásának elvi vázlata látható.  
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33. ábra. Méretlánc utólagos illesztéssel 

 
A 33. ábra jelöléseit figyelembe véve a számítás menete a következő: 

 a ismeretében meghatározzuk a közepes tűrésmező szélességet: 
 

                                  a 

  aköz =  
   n-1 
 

 a méretlánc tagjainak tűrését a‟i -re növeljük, 

 megállapítjuk a megnövelt a‟i -vel az eredő tag tűrését: 
 
             n-1 

  a‟ =    a‟i  
              i=1 
 

 meghatározzuk az eltávolítandó anyagréteg vastagságot a: 
 

                               ak = a‟ - a 
 

 a kompenzáló tag eredeti méretéből (Ak) eltávolítjuk az  ak méretet. 
A módszer alkalmazásának előnyei és hátrányai: 

 az alkatrészek gyártási költségei alacsonyak a megnövelt tűrésérték miatt, 

 a szerelésnél mindig helyszíni munkára és mérésre van szükség, 

 szakképzett munkaerőt igényel, 

 a kompenzálási művelet egyrészt megnöveli a szerelés időszükségletét, 
másrészt 

 annak változó mértéke kizárja a kötött ütemű szerelés alkalmazását, 

 olyan egyedi és kissorozat-gyártásnál gazdaságos, ahol a méretlánc sok tagból 
áll. 

 
6.1.3.5. A beszabályozási módszer 
 
A módszer másik szokásos megnevezése méretlánc mozgó kiegyenlítéssel. E módszer 

esetén a zárótag előírt pontosságát úgy biztosítjuk, hogy egy kiválasztott tagot kompenzáló 
tagnak kinevezünk, és a méretét alakítás nélkül (vagyis nem forgácsolással, alakítással) 
változtatjuk meg. Kétféle kompenzátor használata terjedt el, az álló és mozgó kompenzátor.  

A mozgó kiegyenlítő taggal (kompenzátor) történő beszabályozásnál az eredő tag előírt 
pontosságát úgy biztosítjuk, hogy a kompenzáló tag elemeinek helyzetét változtatjuk, például: 
fordítással, eltolással stb. Egy eltolásos mozgó kompenzátorra mutat példát a 34. ábra. 
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34. ábra. Eltolásos mozgó kompenzátor 

 
A méretláncban a kompenzáló tag az A3. Az A1 és A2 méreteket a gazdaságos 

megmunkálási pontossággal készítjük és az A3 méretet eltolással  úgy változtatjuk, hogy a az 
előírt méretűre adódjék. A gyakorlatban az adott konstrukció kialakításától függ a 
kompenzálható mérettartomány. 

Az álló kiegyenlítő tagos (kompenzátoros) megoldásnál az eredő tag előírt pontosságát 
úgy biztosítjuk, hogy a méretláncba kompenzáló tagként különleges alkatrészt (alkatrészeket) 
építünk be. Rendszerint hézagoló lemezeket, betétgyűrűket, alátéteket, perselyeket azaz 
általában egyszerű alkatrészeket használunk kiegyenlítő tagként. Ezt az alkatrészt előre 
meghatározott méretfokozatokban gyártják, és a szerelésnél a megfelelő méretű alkatrészt 
mérés után építjük be. A 35. ábrán a méretláncba épített kompenzáló tag az A3 lemez.  

 
35. ábra. Méretláncba épített A3 kompenzáló tag 

 
Meg kell határozni, hogy egy adott méretlánchoz hány fokozatú lemezkészlet álljon 

rendelkezésre, és milyen legyen a lemezek mérete. A kompenzációs tagok meghatározásának 
elvét mutatja a 36. ábra. 

 

 
36. ábra. A kompenzációs tagok meghatározásának elve 
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A lemezfokozatok száma egyenlő: 
          an 

Nl =    

 a 
 

az ábra jelöléseivel esetünkben: Nl = 1 , mivel ak = a, így a lemez mérete:  A„1 = A1 + a 
Általánosan “N” lemezfokozat esetén a lemezméretek: 

  1. fokozat A1 + 1  a 

  2. fokozat A1 + 2  a 
          ……..          .. 

  N fokozat A1 + Nl  a 
A beszabályozási módszer előnyei: 

 a méretlánc záró-tagjának tetszőleges pontossága elérhető valamennyi 
többi tag gazdaságos gyártási tűrési értéke mellett, 

 szereléskor illesztési munkákra nincs szükség, ezért a szerelés ütemezése 
könnyebb, 

 a záró-tag eredeti pontosságát a kiegyenlítő tag időszakos cseréjével vagy 
állításával folyamatosan biztosítható vagy helyreállítható, azaz a méretlánc 

után-szabályozható, 

 olyan helyen alkalmazható előnyösen, ahol a tagok mérete a gép 
üzemelése során kopás, hőmérséklet-ingadozás, vagy rugalmas 
alakváltozás következtében változik. 

A méretlánc megoldás hátrányai: 

 nő a méretlánc tagjainak száma, 

 szerelés közben mérésre és kiválasztásra vagy beszabályozásra időt kell 
                fordítani. 

Általános szempontként elmondhatjuk, hogy a megfelelő módszer kiválasztása előtt a kész 
termék gazdaságos előállítása a célunk, vagyis az alkatrészek gyártási költségeinek és az 
összeszerelés költségeinek minimalizálása. Ez a feladat mindkét esetben alapos és részletes 
vizsgálatokat illetve számításokat igényel.  

Mindenkor figyelembe kell venni a konkrét helyi lehetőségeket, és azok fejlesztésének 
esetleges lehetőségét.  

A kiválasztott méretlánc megoldási módszernek összhangban kell lennie az alkalmazott 
szerelési rendszerrel. A helyszíni illesztési munkákat nem alkalmazhatjuk folyamatos, kötött 
ütemű szerelési rendszerben, ilyenkor kötetlen ütemű szerelési rendszert, vagy más méretlánc 
megoldást kell választani. 

 

5.2  Gyakorlati szempontok a szereléshelyességhez.  

 
 A már meglévő konstrukcióknál a tűrésekkel és tűrésláncokkal nem lehet a szereléshe-

lyességet alapvetően befolyásolni, inkább a gyakorlatban alkalmazott példákat lehet össze-
gyűjteni, és a fejlesztések eredményeként bevezetett új anyagokkal és gépelemekkel lehet a 
régi megoldásokat feljavítani. Itt meg kell jegyezni, hogy az új anyagok és megoldások al-
kalmazásánál nagyon körültekintően kell eljárni, mivel a konstrukciómódosításnak szigorú 
jogi és műszaki korlátjai vannak. 

Az új anyagok alkalmazása területén a fejlesztés stratégiai területe a repülőgépipar és az 
űrhajózás. Itt kiemelt jelentősége van - a számos speciális követelmény között - a 
súlycsökkentésnek és a magas szilárdságnak. Ilyen ágazatokban, a gyártásban a 
gazdaságosságot a kis darabszám miatt a magas költséghányad jellemzi. További jellemzője a 
speciális (esetenként időigényes és költséges) technológiák alkalmazása. 

A személygépkocsik gyártásában a piac követelményei a kényelem, biztonság, alacsony 
fogyasztás és a környezetkímélő megoldás (beleértendő az újrahasznosítást is). Ennek 
megfelelően folyamatosan jelentős fejlesztési tevékenység folyik az új anyagok alkalmazására.  
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A személygépkocsikban olyan anyagok felhasználása a cél, amelyek alacsonyabb önsúly 
biztosítása mellett újra hasznosíthatók és alacsony emissziós értékek mellett üzemeltethetők. 
Gazdasági szempontból a százezres sorozatnagyságok és a kiélezett piaci verseny jelentősen 
felgyorsítják a fejlesztést. 

A haszonjárműveknél részben a személygépkocsi gyártás jellemzői érvényesek, részben - 
például az autóbuszok esetében - a fokozott biztonság illetve a szállítmányozás speciális 
jellegéből származó követelmények irányában történik a fejlesztés. A gyártást kisebb 
sorozatok jellemzik, de a piaci verseny és a mai korszerű logisztika a szállítmányozás 
folyamatos fejlődésével állandóan ösztönzik a fejlesztést.  

A gépészet első helyen említendő szerkezeti anyagai a fémek. Ezt elsősorban jó szilárdsági 
tulajdonságai, alakíthatósága, a nemfémes anyagoknál nagyobb sűrűsége, jó hő és 
elektromos vezetőképessége indokolja. Ehhez az átlátszatlanság és az esztétikai előnyös 
megjelenés is hozzájárul. Az acélok a járműgyártásban a vezető helyen szerepelnek, de ezt  a 
korrózióra való hajlam és a súly megkérdőjelezi. 

Az új fejlesztésű acélok a jármű súlyánál a következő csökkenést eredményezik: 
karosszériánál 20%, futóműnél 15%, erőforrásnál 18%. A szerelés szempontjából különösen 
előnyösek: 

 A "tailored blank" lemezek, amelyekre jellemző, hogy a különböző vastagságú 
lemezeket a legújabb technológiával lehet összehegeszteni, hasonló előnyei 
vannak a "tailored tube" csöveknek is. 

 Az acél szendvics szerkezeteket nagy merevség mellett jó csillapítási 
tulajdonságok jellemzik. A konstrukciójukra jellemző, hogy két (0.5-1.5 mm) 
acéllemez között műanyag réteget vagy bevonatot alakítanak ki. 

Az alumínium kedvező tulajdonságai (kis sűrűsége, jó alakíthatósága, jó vezetőképessége, 
korrózióállósága, és újrahasznosíthatósága) komoly esélyt jelent a járműipari alkalmazások 
jövőbeli bővülésére. Noha a súlycsökkentés a járműipar egyik fő célja, meg kell említeni, hogy 
az alumínium súlyegységre eső előállítási és megmunkálási költsége kb. négyszer nagyobb, 
mint az acélé. A tiszta alumínium szilárdsága kisebb az acélénál, de ötvözéssel, kiválásos 
keményítéssel, és hengerléssel javítható. 

A titán szintén könnyűfém, sűrűsége 4,507 g/cm3 , az acélhoz képest 45%-al könnyebb, de 
az alumíniumnál 60%-al nehezebb, viszont szilárdsága kétszer nagyobb. Árát tekintve 50-ször 
többe kerül, mint az acél. Noha nagy szilárdság, korrózióállóság, hőállóság jellemzi, rossz a 
szívóssága. A járműipari alkalmazása a magas ára miatt nem bővül. 

A magnézium könnyűfém, sűrűsége 1,738 g/cm3, alumíniumnál 35%-al könnyebb, jobb 
mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik és jó rezgéscsillapító. Az autóiparban évente 10-
15%-al nő az alkalmazása, leggyakrabban alumínium ötvözetek formájában. Tömegegységre 
vetítve nagy szilárdság és jó alakíthatóság jellemzi. A korrózióállóságot az un. HP (High Purity) 
ötvözetek kifejlesztésével oldották meg. Ennek lényege, hogy ezek az ötvözetek minimális 
mennyiségben tartalmaznak fémes szennyező anyagokat. Autóipari alkalmazásai: kormány-
oszlop, olajteknő, sebességváltó-, kuplungház, ülésvázak, stb. 

A kerámiákat jellemzi a nagy mechanikai szilárdság, szívósság, kopásállóság és hőállóság. 
Különösen jól bírják a változó hő és mechanikai terheléseket. Elektromos tulajdonságaik 
különböző kerámiáknál eltérő: vannak szigetelők, szupravezetők, félvezetők és 
piezoelektromos tulajdonságúak is. A jármű-szerkezetekben az utóbbi években például a 
következő kerámiákat alkalmazták: cirkonoxid (lambda-szondák érzékelői), szilíciumnitrid, 
alumíniumoxid, alumíniumtitanát (katalizátor távtartó gyűrű). A jelenleg járműiparból ismert 
további kerámia-alkatrészek: tömítések, befecskendező fúvókák csúcsa, szelepek, 
szeleprugótányér, szelepemelő, dugattyúcsapszeg, siklócsapágyak, dugattyúk, henger 
futófelülete, stb. 

A kompozitok több anyag makroszkópikus méretű kombinációja, és olyan tulajdonságokkal 
rendelkeznek, amelyekkel egyik anyag sem. Az összetevők a gyártás során megőrzik eredeti 
fizikai formájukat, közöttük felismerhető a fizikai választóvonal. Hasonlattal élve "szendvicsre" 
hasonlítanak.  Összetevői: bázisanyag (kötő-, mátrix anyag), erősítő anyag. Az összetevők 
anyagi minőségben eltérnek egymástól, az erősítő merevebb, erősebb és térfogatát tekintve 
kisebb, mint a bázisanyag. Az erősítő szálak és szemcsék csak akkor tudják kifejteni kedvező 
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tulajdonságaikat, ha egy olyan megfelelő bázisanyag veszi körül őket, amely a terheléseket 
egyenletesen elosztja és megvédi őket a közvetlen külső behatásoktól. 

A járműgyártás számára két csoportnak van különös jelentősége: 

 a karosszéria és vázgyártás anyagai: szálerősítésű műanyag kompozitok, például 
üvegszál erősítésű kompozitok, kevlar (szén- és aramid-szál erősítésű 
műanyagbázisú kompozit) 

 a mechanikailag erősen igénybevett alkatrészek: fém bázisanyaggal készült 
kompozitok, például alumínium MMC (Metal Matrix Composit), titán MMC 

Néhány sorozatgyártási példa a személygépkocsik gyártása területén:  

 járműváz és karosszéria: üveg és szénszál FRP 

 féktárcsák: Al MMC 

 gumiabroncsok: acéllal erősített gumi 
Az autóbusz karosszériánál a SCRIMP (Seeman Composite Resin Infusion Moulding 

Process) technológia megjelenése jelzi az új lehetőséget. 
A fejlesztés területei:  

 üzemanyagtartály:  

 lendkerék: szénszál FMC 

 fogaskerekek, szelepek: Ti MMC 

 dugattyúk, motorblokkok: Al MMC 

 féktárcsák: Al/Al2O3  

 henger futófelület: CMC, MMC 
A szendvicsszerkezetek a laminált kompozitok egy speciális fajtája. Az alkalmazásuk célja 

a gyártáshoz használt anyagok tulajdonságainak kombinációjából származó jelenségek 
kihasználása. Például a Thyssen-Krupp Stahl cég a haszonjárművek homlokfal elemét 
BONDAL-ból készíti, amely szendvicsszerkezet két acéllemezből áll közötte egy viszko-
elasztikus műanyagréteggel. Ez jelentős hangszigetelést eredményez. Ugyanebből az 
anyagból készítenek olajteknőt, szelepfedelet és ékszíjburkolatot is. A tapasztalat kb. 25%-os 
zajcsökkenés. 

A szendvicsszerkezetek kapcsán meg kell említeni a fémhabokat, amelyeket ilyen 
konstrukcióban használnak haszonjármű felépítményeknél. A jövőben további alkalmazások 
várhatók, jelenleg a fejlesztés egyik fontos területe. Az új anyagok a gyártásban és a 
szereléstechnológiában is jelentős fejlesztéseket igényelnek. 

A szereléshelyességre vonatkozó néhány gyakorlati elvet – a teljességre törekvés nélkül - 
három csoportba lehet sorolni: 

- a gyártmányra és részegységekre vonatkozó szempontok, 
- az összetevő alkatrészekre vonatkozó szempontok, 
- a szerelési műveletre vonatkozó szempontok. 

A gyártmány és részegységek tervezésekor az alábbi elvekre célszerű figyelni: 
- az alkatrészek számának csökkentése, amely történhet elhagyással, összevo-

nással, ld. például 37. ábra. itt mérlegelni kell minden esetben, hogy az összevo-
nással létrehozott alkatrész gyártása nem jelent-e nagyobb költségnövekedést, 
mint az eredeti két alkatrész összeszerelése, 

 
37. ábra. Alkatrészek számának csökkentése 
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- az alkatrészek egységesítése, 
- előszerelt részegységek alkalmazása, a modul-elv érvényesítése, 
- szabványos elemek alkalmazása, 
- a kereskedelemből beszerezhető alkatrészek és részegységek alkalmazása, 
- egységes kötésfajták alkalmazása (pl. csavarkötés, szegecskötés, stb.) 
- az alkatrészekhez való hozzáférés illetve a megfelelő illesztés biztosítása (ld. 38. 

ábra.), 

 
38. ábra. Példák az alkatrészekhez való hozzáférés illetve a megfelelő illesztés biztosítá-

sára 
 

- alakzáró gyártmánykialakításra való törekvés, 
- segédelemek alkalmazása a gyártmány vagy részegységek könnyebb kezelhető-

sége érdekében, 
- a bázisalkatrész kiválasztásánál az egyszerű rögzíthetőségre törekvés. 

Az összetevő alkatrészek esetében a szereléshelyesség szempontjai többségükben a 
kezeléshelyességre is vonatkoznak. A szempontok a következők: 

- a kötéslétesítő művelet végrehajtását segítő felületek kialakítása, például lemezek 
esetében (ld. 39. ábra) a beakasztás, pozicionálás segítése, 

 
39. ábra. A kötéslétesítő művelet végrehajtását segítő felületek kialakítása 
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- megfelelő méretarányok alkalmazása (például a csavarok automatikus adagolhatóságá-
nak feltétele, hogy a csavarfej átmérője nem egyenlő a csavar hosszával), 

- legyen egyértelmű az alkatrész súlypontjának a helye, 
- legyenek egyértelműek az alkatrész szimmetriaviszonyai (pl. az automatikus adagolás 

esetében a szimmetrikus kialakítás a kedvező), 
- az alkatrészek tárolhatóságát segíti a jó térkitöltő képesség, 
- az alkatrészek egyszerű továbbíthatóságára való törekvés, gördülés vagy csúszás bizto-

sítása, 
- lemezprofilok és hajlított alkatrészek alakjánál a máglyázható tárolás illetve a függő hely-

zetben történő továbbítás biztosítása, 
- a nehezen rendezhető alkatrészeken rendezést segítő felületek illetve elemek kialakítása 

(ld.40. ábra), 
- törekedni kell az alkatrészek alakjának lehetőség szerint összeékelődés-, összeakadás-, 

és összetapadás mentes megválasztására (ld.40. ábra.). 

 
40. ábra. Helytelen és helyes alkatrész kialakítások 

 
- az alkatrész szerelhetőségét és kezelhetőségét még nagymértékben befolyásolja 

a felületének állapota (pl. tisztasága), hőmérséklete, továbbá érzékenysége (pl. 
törékenység, karcolás, stb.). 

A szerelési műveletek szereléshelyességét a műveletek egyszerű és gazdaságos elvé-
gezhetősége jelenti, amelyet az alábbi néhány szempont jellemez: 

- a kötőelemek számának a minimalizálása, 
- időtakarékos kötéslétesítési megoldások alkalmazása, 
- lehetőség szerint műveletek összevonása, pl. többorsós csavarozó alkalmazása, 

A nyitott felmetszésű alátétek könnyen 
összeakadnak, a zárt felmetszésűek csak 
akkor, ha összenyomják. 

A bemarás nem funkcionális felület, ha-
nem az alkatrész rezgő adagolón történő 
helyzetbe hozását könnyíti meg. 

A keresztezett bevágás (egyenes bevágás 
helyett) megakadályozza az alkatrészek ösz-
szeakadását. 

A nyitott végű rugók összeakadnak, a zárt 
végűek csak akkor, ha összenyomják. 

Könnyebb az alkatrészt helyzetbe hozni, 
ha a lyukak tengelyével párhuzamosan la-
posra készítik az oldalait. 
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- a kötési műveletek egységesítése, például csak ragasztás vagy csavarozás, 
- törekedni kell a rövid kapcsolódási utakra, 
- a csavarkötéseknél törekedni kell a hasonló fejkialakításokra, mert így elkerülhető 

a gyakori szerszámcsere. 
- az előszerelt részegységek fokozatos összekapcsolódásának biztosítása (ld. 41. 

ábra.) 

 

41. ábra. Előszerelt részegységek fokozatos összekapcsolódásának biztosítása 
 

- a kötések eredményének fenntarthatósága, például a csavarok oldódás elleni biz-
tosítása,  

- törekedni kell a műszakilag és gazdaságosság szempontjából kedvező kötésmó-
dok alkalmazására, például csavarkötés helyett ragasztás.  
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6 A termék élettartama. 
 
A termékekkel szemben támasztott követelmények nemcsak az átadás-átvétel időpontjáig 

érvényesek, hanem a felhasználásuk során is. Minőség szempontjából a legfontosabb jel-
lemző a megbízhatóság, amely gyűjtőfogalom, és magába foglalja a hibamentességet, 
használhatóságot, tartósságot, karbantarthatóságot és a karbantartással való ellátottságot is. 

A termékek élettartama adott feltételek mellett olyan időtartam, amely adott időpontban 
kezdődik, és akkor fejeződik be, amikor elfogadhatatlan lesz a meghibásodás, vagy a termék 
javíthatatlanná válik valamely oknál fogva. 

A termékek élettartamának szakaszai: a fejlesztés, a piaci bevezetés, a piacon tartózko-
dás, és a piacról való kivezetés időszaka. A termékek életciklusának végén eddig az értékü-
ket 0-ra leírták. A jelenlegi környezetbarát gondolkodásban bekövetkezett fejlődés eredmé-
nyeképpen előtérbe került az újrahasznosítás megoldása. Ennek megfelelően az elavult ter-
mékből visszanyerhető alkatrészek, anyagok 0 feletti értéket képviselnek. A mai konstruktő-
rök számára új gondolkodásmódot jelent a környezetbarát megoldások tervezése. Ennek 
megfelelően a gyártás és szerelés technológiájára is kihatással van az új szemléletmód. 
Például a szerelés szempontjából a szétszerelés technológia felértékelődik.  

A termék élettartam másik oldala a „korlátozott” élettartamra tervezés, amelynek lényege a 
fogyasztói társadalom lényegéből fakad. Ez lényegében a termékek nem hosszú élettartam-
ra tervezését jelenti, és a fogyasztás fenntartását szolgálja. Ezzel foglalkozik az élettartamra 
tervezés irányítása, angol nevén LCM (Life-Cycle-Management). A műszaki termékek élet-
ciklusának kulcstechnológiái a szerelés és szétszerelés, amelyet a 42. ábra szemléltet. 

 
 

42. ábra. A műszaki termékek életciklusának kulcstechnológiái, a szerelés és szétszerelés 
 

A fentiek alapján az új elfogás szerint a műszaki termékek teljes életciklusa során a gyártó 
számításba veszi az érték optimalizálását és a tervezésből, a szerelésből, a szervizelésből, a 
karbantartásból és a szétszerelésből származó előnyöket. Tehát a gyártó a teljes életciklus 
alatt végigkíséri a terméket. A korábbi felfogás szerint csak a gyártásból és a vég felhaszná-
lónak való eladásból származó profitra fókuszált a gyártó. A műszaki termékek életciklusá-
nak a gyártó és a felhasználó szemszögéből való áttekintését szemlélteti a 43. ábra.  
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43. ábra. A műszaki termékek életciklusa különböző szempontokból 
 

A műszaki termékekbe beépülő intelligencia, a moduláris felépítésű konstrukció, az életcik-
lusban való előrehaladás követése az internet segítségével sok előnyt jelent a gyártó számá-
ra.   
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7 A termékbiztonság 
 
A termékekkel kapcsolatban sokféle követelmény kerül megfogalmazásra a vevő és gyártó 

oldaláról egyaránt. A vevő a funkcionális, esztétikai, gazdaságossági és környezetvédelmi 
szempontokat tartja többek között és termékektől függően fontosnak. Járművek tekintetében 
a biztonság és a tartósság is szempontok. A gyártó szempontjából az egyszerűség, a gaz-
daságosság, a gyárthatóság, szerelhetőség, karbantarthatóság, javíthatóság és újrahaszno-
síthatóság egyaránt fontos szempontok. Az előbbiek természetesen különböző termékek 
esetében kiegészülnek további speciális követelményekkel.  

Összességében a fentiek együtt alkotják a termékbiztonság fogalmát, amely szoros össze-
függésben van a termékfelelősséggel és a fogyasztóvédelemmel.  

A nemzetközi gyakorlatban elterjedt a megfelelőség-értékelés gyűjtőfogalom, amelyet az 
európai ún. globális megközelítésű irányelvek, illetve az ISO/IEC 17011:2004 szabvány is 
tartalmaznak. A megfelelőség-igazolás az előbb említett értékelés eredményének dokumen-
tált formája. A nemzeti jogszabályok közötti eltérések összehangolása az európai unióban a 
jogharmonizáció (jogközelítés) keretein belül történik. Ez a jövőben elvezet a különböző ré-
giók fejlettségi szintjének kiegyenlítéséhez. A részletek megismeréséhez a jogalkotás alap-
fogalmaival és elveivel meg kell ismerkedni.  

Az európai jogrendszerben az elsődleges jogforrás az EU alapdokumentuma, a Római 
szerződés (1957. március 25.). a másodlagos jogszabályok az alapszerződésben megfo-
galmazott célok elérését szolgálják. Ilyeneket az Európa Tanács, az Európai Parlament, és 
az Európai Bizottság alkothat. Három változata van: 

 Rendelet („regulation”):alkalmazása kötelező. 

 Határozat („decision”): arra nézve kötelező, akinek szól. 

 Irányelv („directive”): kötelező minden olyan tagállamra, akinek szól, az elérendő 
eredményt tekintve, és nemzeti szabványként be kell vezetni. 

A termék életciklusával kapcsolatban további fontos jogi fogalmak értelmezésére van 
szükség. Ilyenek az uniós általános szabályozási elvek, amelyek a következők: 

 Az azonos elbírálás elve: az unióban a termékek szabad forgalmának szabályozása. 

 A kölcsönös elismerés elve: olyan műszaki szabályozás esetén alkalmazandó, ahol 
a normák harmonizációja nem történt meg. 

 Az áruk szabad mozgásáról szóló előírásokat az arányosság elvének kell jellemez-
nie. 

 Az ésszerűség elve: ennek értelmében a nemzeti műszaki tartalmú jogszabályok el-
térései elfogadhatók, ha azok garantálják a hatósági felügyeletet, a közegészség 
megóvását, a tisztességes kereskedelmet, és a fogyasztók védelmét. 

 Az objektivitás elve: az előírásoknak tényszerű és igazolható feltételrendszeren kell 
alapulniuk. 

A jogharmonizációt a gyakorlatban az indokolja, hogy az Európai Unió belső piaca csak 
akkor képes hatékonyan működni, ha a tagállamok jogértelmezése és a végrehajtás a lehető 
legegységesebb.  

A régi megközelítés elve („old approach”) alapján készült irányelvek teljes részletességű 
szabályozást nyújtanak, nagyon hasonlítanak a műszaki szabványokra. Alkalmazásuk a na-
gyobb kockázattal járó, veszélyesebb területekre jellemző (például élelmiszerek, gyógysze-
rek, stb.), de hasonlóan alkalmazzák a gépjárművek, mezőgazdasági gépek, vegyszerek 
esetében is.  

A kölcsönös elismerés elvének a lényege, hogy a termékek előállítását és forgalmazását 
szabályozó, nem harmonizált nemzeti előírásokat a tagállamok kölcsönösen elismerik.  

Az új megközelítés elve („new approach”) szélesebb terjedelmű, a termékkör és a haszná-
latával kapcsolatos kockázatokra épül szemben a régi megközelítés pontos műszaki jellem-
zőket is meghatározó elvével. A műszaki harmonizáció és szabványosítás új megközelítése 
a termékek szabad áramlásának fontos tényezője. A következő négy alapelvre épül: 
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 A jogi szabályozás harmonizációja olyan biztonsági előírások meghozatalára vonat-
kozik, amelyeknek a termékeknek meg kell felelniük a szabad áramlás biztosítása ér-
dekében. 

 A termékekre vonatkozó minimális műszaki követelmények a harmonizált szabvá-
nyokban jelennek meg. 

 A szabványok alkalmazása önkéntes marad. 

 Ha a termékek az összehangolt, harmonizált szabványok szerint készülnek, akkor fel-
tételezhető, hogy megfelelnek az irányelvben előírt követelményeknek. 

Az EU szabályozási gyakorlata szerint a régi és új megközelítés nem zárja ki egymást. Az 
irányelvek alapvető követelményeinek teljesítése kötelező, a harmonizált szabvány alkalma-
zása a megfelelőség értékelési eljárás során viszont nem. Ennek értelmében a nem szabvá-
nyos minőségű termék is eleget tehet az irányelv biztonsági követelményeinek.  

Az Európa Tanács 1990 decemberében hozta meg a „a vizsgálati és tanúsítási kérdések 
globális megközelítése” tárgyú határozatát. A globális megközelítés a következő elemekből 
áll: 

 A jogilag szabályozott területeken: 
o Megfelelőségi eljárások rendszerének meghatározása az új megközelítésű 

irányelvek keretében, 
o Bejelentett szervezetek, azaz az egyes tagországokban a megfelelőség érté-

kelési eljárások alkalmazására felhatalmazott szervezetek kijelölési szempont-
jai, 

 A jogilag nem szabályozott területeken a kölcsönös elismerési megállapodások köté-
sének elősegítése a vizsgálat és a tanúsítás területén működő szervezetek között, 

 A jogilag szabályozott és a nem szabályozott területeken a megfelelőség értékelésbe 
bevont szervezeteknek az EN 45000, az ISO/IEC 17000 és az ISO 9000 szabvány-
sorozat ajánlása.  

Tanúsítani csak azt a terméket kell, amelynél ezt valamely irányelv előírja. A tanúsítás 
módját az irányelv írja elő, és a megfelelő eljárás nyolc modul kombinációjával állítható elő. 
A különböző új megközelítésű irányelvek követelményeinek való megfelelés igazolására az 
Európa Tanács 93/465/EGK határozata vezette be a modulrendszert, amelyre az MSZ 
25051:1996 magyar nemzeti szabvány épül. A terméktől függően a modulokból kombinálha-
tó a megfelelő eljárásváltozat. A modulokat és kapcsolatukat a 44. ábra szemlélteti. 
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44. ábra. Az MSZ 25051:1996 magyar nemzeti szabvány modulrendszere 
 

A gyártó a megfelelőségi nyilatkozata alapján a termékein feltünteti a bejelentett szervezet 
azonosító számával kiegészített CE jelölést. 

A globális megközelítés modulrendszere megfelelően tükrözi a megfelelőség értékelést 
végző szervezet működését és kapcsolatait a nemzetközi egyezményekkel. Ezt szemlélteti a 
45. ábra. A CGPM – Conférance générale des poids et mesures (Általános Súly- és Mérték-
ügyi Értekezlet) a párizsi nemzetközi méteregyezmény legfőbb szerve. WTO – World Trade 
Organization (Kereskedelmi Világszervezet) célja a nemzetközi kereskedelem liberalizációja. 
IAF – International Accreditation Forum (Nemzetközi Akkreditálási Szövetség) célja a megfe-
lelőség értékelés világméretű programjának fejlesztése és a kereskedelmi kockázatok csök-
kentése tanúsítványokkal közvetített bizalom megteremtésével. Az ILAC – International 
Laboratory Accreditation Cooperation (Nemzetközi Laboratóriumi Akkreditációs Együttműkö-
dés, amely alkalmas a megállapodást aláíró tagszervezetek kölcsönös értékelésére és elis-
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merésére. Az ISO – International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabvány-
ügyi Szervezet), 156 ország szabványügyi szervezeteinek világméretű szövetsége.  

 

 
 

45. ábra. A megfelelőség értékelést végző szervezet működése és kapcsolatai  
a nemzetközi egyezményekkel 

 
A technika fejlődésével a szabványok folyamatos fejlesztése is szükséges. Erre jó példa, 

hogy 2009 végén az érvényben lévő 98/37/EK gépdirektívát felváltotta az új 2006/42/EK 
gépdirektíva (magyar megfelelője a 16/2008 (VIII.30.) NFGM - rendelet a gépek biztonsági 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról). A gép gyártójának a kockázatértéke-
lés eredményeinek figyelembevételével kell a gépet megtervezni és legyártani. A direktíva 
előírja a vezérlő- és védelmi berendezések, a zaj-, a vibrációs- és emisszió-szintek, valamint 
a gép ergonómiai megfelelőségének értékelését is.  

A gépdirektíva új változatában újra fogalmazták a géprészekkel, illetve a kész gépekkel 
szemben támasztott követelményeket. Eddig elég volt a gyártói nyilatkozat, a jövőben a 
részben elkészült gépet kísérni kell a szerelési utasításoknak és a beépítési nyilatkozatnak, 
illetve meg kell adni, hogy a részben elkészült gépre a direktíva melyik követelménye vonat-
kozik. A sorozatban gyártott gépeknél a műszaki dokumentációnak tartalmazni kell azokat a 
belső intézkedéseket is, amelyek garantálják, hogy a gép az irányelv rendelkezéseinek fo-
lyamatosan megfelel. Az EK típusvizsgálati tanúsítvány 5 évig érvényes. A lejárat után csak 
akkor tarthatja meg a CE jelölést, ha elvégzik újra a tanúsítást. A gyártó és a minősítő intézet 
15 évig köteles megőrizni a tanúsítványt, a műszaki dokumentáció és valamennyi vonatkozó 
dokumentum másolatát. A gépet a forgalomba hozatal előtt el kell látni a CE jelöléssel.  
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8 Járműipari beszállítás 
 
Bevezetésnek néhány fogalmat kell tisztázni. Beszállítónak nevezik az olyan 

vállalkozásokat, amelyek alkatrészeket és részegységeket gyártanak egy termékhez, és ezt az 
értéknövelő tevékenységet a megrendelő felhasználja a végtermék előállításánál.  

Rendszer integrátornak nevezik azokat a beszállító vállalkozásokat, amelyeknek több 
olyan beszállítója van, akiktől a megrendelt alkatrészeket, részegységeket további 
megmunkálási, szerelési tevékenység hozzáadásával bonyolultabb részegységgé fejlesztik 
tovább (például sebességváltó, futómű, stb.). Az autógyártók előnyben részesítik a rendszer 
integrátorokat, mert így kevesebb beszállítóval kerülnek közvetlen kapcsolatba. 

Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb jelentősége van a beszállító iparnak a mai gazdasági 
fejlődésében, világszerte. A beszállítási tevékenységről elsősorban a húzóágazatok közül a 
járműiparról lehet olvasni és hallani, pedig a szakkiállítások tanúsága szerint a beszállítás az 
ipar és szolgáltatás számos más területén is megtalálható. Az új termelési struktúrák mindenütt 
úgy számolnak a beszállítási tevékenységgel, mint olyan gazdaságilag előnyös, és 
logisztikailag jól kezelhető megoldással, amely szoros kapcsolatban van a termelési 
rendszerrel. 

A globális vállalatok leányvállalatokkal kapcsolatos stratégiáját a 46. ábra szemlélteti.   

 
46. ábra. A globális vállalatok leányvállalatokkal kapcsolatos stratégiája 

 
Az autógyártás beszállítói három nagyobb képességcsoport mentén kapcsolódhatnak az 

ellátási láncba: 

 kapacitás vagy folyamat orientált beszállítók: a termelési kapacitásukat viszik a pi-
acra, 

 kapcsolat vagy rendszer orientált beszállítók: a gyártás mellett a kapcsolódó alsóbb 
rendű beszállítók tevékenységének a koordinálását végzik, 

 termék fókuszú beszállító: termékek saját fejlesztése, és részegységek saját fej-
lesztése, gyártása és piacra vitele. 

Magyarországon a 80-as évek végétől foglalkoznak különböző szintű beszállítói tevékeny-
éggel, összhangban az ipari szerkezet átalakulásával párhuzamosan. Húsz év a világpiaci 
változásokon túlmenően a hazai iparban is jelentős változást eredményezett.  Éppen ezért a 
mai eredményekről, problémákról és lehetőségekről csak a nemzetközi és hazai helyzet ösz-
szefüggésében és ismeretében lehet véleményt formálni. 

A beszállítóipar gyökerei a japán autógyártásban keresendők, éppen ezért a japán 
beszállítóipar a legnagyobb múltra tekint vissza és a mai követelményeknek megfelelően 
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működik. A második világháború után a Toyota autógyárat alapító Eiji Toyoda és a gyár fő-
mérnöke Taiichi Ohno először a beszállítást vezette be a „lean production” (soványított ter-
melés) keretén belül, majd később többszintűvé tette a beszállítói folyamatot. Ugyanakkor a 
termelés keretében megvalósították a „kanban” (most „JUST-IN-TIME”-nak ismerjük) mód-
szert, az „éppen a megfelelő időben és helyen” elvét.  

Amerikában 1931-ben Henry Ford a gyárkapun belül a teljes gyártási vertikumot valósítot-
ta meg a tömegtermelés kereteiben belül. Jelenleg az Észak-Amerikai Autóipar beszállítói-
nak egy részét az OESA (Original Equipment Suppliers Association = Első beépítésű alkat-
részeket beszállítók szövetsége) tömöríti. A szövetség 270 tagot számlál. A szövetségben a 
tagok, különböző bizottságokban foglalkoznak az első beépítésű alkatrészek árkérdéseivel, a 
beszállítói lánc irányításával, az összehangolt termékfejlesztéssel, környezetvédelmi és biz-
tonsági szabályozásokkal, stb. 

Európában élénk érdeklődés és vita kísérte a 90-es években a kb. 20 millió kis- és köze-
pes vállalkozás helyzetének alakulását. Ezeknek kb. a 20%-a dolgozik a beszállítói szektor-
ban különböző ipari ágazatokban. Az EU direktívákat és közös fejlesztési, illetve támogatási 
politikát dolgozott ki a kis- és közepes vállalkozások számára, különös tekintettel a beszállí-
tással foglalkozó cégekre. Jelenleg a közös érdekeknek megfelelő témákra pályázatok útján 
lehet anyagi forráshoz jutni.  

Németországban a beszállító iparban dolgozó cégeket szövetségi államonként különböző 
célprogramokkal segítik. Például Bajorországban a „BAIKA” program segíti a vállalkozásokat.    
A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével és megvalósításával is a beszállítóipari kis- és 
közepes vállalkozások versenyképességét van hivatva szolgálni. A program kapcsolatot tart  
más tartományok hasonló kezdeményezéseivel.   

A globalizációs kihívás, a válságjelenségek egyre több prognózis készítésére ösztönzik a 
gazdaság szereplőit. Az „Auto 2010” tanulmány a vezető német autógyárak vezetőinek kívánt 
a tervekhez, és elvárásokhoz támpontot nyújtani a beszállítói szektorban végzett részletes 
felmérés alapján. A tapasztalatokat a következőkben foglalták össze: 

 A beszállítók egyenjogúakká válnak, mert bevonják őket a technológiafejlesztésbe. 

 A járműintegráció és a termékfejlesztés középtávon még a gyártó feladata marad. 

 Amennyiben az Internet 20% megtakarítást jelent a folyamatban, és 15%-t a darabköltség-
ben, akkor 2010-re nagyrészt megvalósul az online beszerzés. 

 A túlméretezett kapacitások és a kihasználatlanság ellenére új gyártó kapacitásokat fognak 
kiépíteni. 

 A környezetbarát megoldás és a gazdaságosság jobban előtérbe kerül a gyártóknál, a jár-
műtechnika és a beszerzési ár jelentősége nem változik.  

 A második beépítés piaca megerősíti a hűségkoncepciót és a bonusz-programokat. 
A tanulmány megállapításait nagyrészt a 2008-2009 években rögzítették, de mára 

többségében az élet igazolta őket. 
A beszállító iparban tevékenykedő vállalkozások Írországban és Hollandiában különösen 

eredményesek, és az EU fórumokon aktívan kiállnak a közös támogatási rendszer fejlesztése 
mellett. A kihívás a „JUST-IN-TIME” (éppen a megfelelő időben) illetve a „JUST-IN-SEQUENZ” 
(éppen a megfelelő sorrendben) elv által támasztott követelményeket teljesítő professzionális 
szállítmányozó, logisztikai vállalatokkal szemben jelentkezik, például az autópályák 
zsúfoltsága, estleges vasúti szállítással való kombinálás.  

További kihívást jelent a termék és márkahamisítások köre, amelynek értéke évenként 
milliárd dollárokban kifejezhető összegre rúg. Okát a beszerzés és a terjesztés gyenge 
pontjaiban keresik, és az ellene való harcot az elemzés, megfelelő üzletpolitika kidolgozásában 
és a „controlling” tevékenység fejlesztésében látják. A beszállító ipar kapcsán – összetettsége 
miatt - mindig az autóipar kerül előtérbe, pedig ez csak egy ágazat. Igaz, hogy az autó a 
kb.18000 db alkatrésze között szinte minden iparág termékét meg lehet találni.  

A közép-kelet európai országok közül például Lengyelországban és Csehországban az 
autógyártásnak jelentős múltja volt. Most a Cseh Köztársaságban a SKODA teljes értékű leány 
vállalata a VW konszernnek, ezért sok szempontból – követelmény oldalról – a németországi 
viszonyok tükröződnek az új konstrukciókban és a gyártásban. A beszállítói oldalt tekintve 
1998-tól 255 beruházási projekt érintette az autóiparral kapcsolatos beszállítói szektort, ahol 
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több mint 260 cégben kb. 200 000 munkatárs dolgozik. Ez a tendencia tovább növekszik. 
Fontos megjegyezni, hogy a cégek 85%-a ISO 9000 tanúsítvánnyal rendelkezik és 50%-a 
külföldi leányvállalat (például Bosch, Matsushita, Hella, Mannesmann, stb.). A csehországi 
beszállítók részben a Cseh Autóipari Szövetség tagjai (15 gyártó- és 88 beszállító cég). A cseh 
helyzetre – az autóipari példát tekintve - a növekedés jellemző. Más iparágat tekintve a gépipar 
– főleg az autóipart kiszolgáló –beszállítói köre és néhány végtermék előállító is megtalálható, 
például REIS robotokat gyártó cég. 

Az autóiparban megállapítható, hogy a fejlesztéshez szükséges pénzforrásokat csak azok a 
cégek tudták eladásból előteremteni, akik legalább 20%-os részesedéssel bírtak a világ három 
legfejlettebb ipari térségében, Észak-Amerikában, Európában, és Délkelet-Ázsiában. Ehhez 
viszont minden termékkategóriában erős pozíciókkal kell rendelkezni. Ennek megfelelően 
alakulnak a cégegyesülések, és így a piac globalizálódik. Ez a tendencia nemcsak az 
autógyárakra jellemző, hanem a beszállítóikra is. Ennek specialitása, hogy az autógyártók 
egyre kevesebb beszállítóval akarnak közvetlen kapcsolatot, amely a többszintű beszállításnak 
kedvez, ahol a közvetlen beszállító az integrátor.  

A hazai beszállítással az autóipar kapcsán szoktunk foglalkozni, pedig más ágazat is komoly 
eredményeket tud felmutatni ezen a téren, például az elektronikai-, a műanyag- és a gumiipar 
is. A magyar járműiparban a beszállítói tevékenység a 90-es évektől fejlődött, és 1998-tól a 
Beszállítói Célprogram beindulásától meggyorsult. A KKV-k (Kis- és közepes vállalkozások) 
fejlesztésének folyamatos problémája a forráshiány. Jelenleg az autóiparban kb. 2500 
beszállítással foglalkozó vállalkozás működik.  

A magyar beszállítók a következő járműipari termékcsoportokban versenyképesek: 
műanyag alkatrészek, elektromos szerelvények, műszerek, fékrendszerek, fékalkatrészek, 
futóművek, szervokormányok, mechanikus sebességváltók, tengelykapcsolók.  

Másik fontos ágazat az elektronikai szakágazat, amelynek fejlődésére jellemző volt, hogy a 
korábbinál kisebb létszámot foglalkoztató, de hatékonyabb és korszerűbb, az európai és 
világpiaci folyamatokba integrálódó, versenyképes ágazat lett. A fejlődésben meghatározó a 
betelepült multinacionális cégek tőkebefektetései (pl. ERICSSON, SIEMENS, IBM, PHILIPS, 
stb.). Több multinacionális cég a termelés mellett kutató-fejlesztő tevékenységet is telepített 
Magyarországra. A beruházások alapján megállapítható, hogy az összeszerelési tevékenység 
mellett az alkatrész és részegység gyártás részaránya jelentősen nőtt. Az elektronikai iparban, 
a betelepült külföldi cégek a zöldmezős beruházásokat alapul véve jelentős arányt 
képviselnek. A szakmai tematika szerinti megoszlás: telekommunikáció, számítógépgyártás, 
szórakoztató elektronika, elektronikai alkatrészgyártás az autóiparnak. Az elektronikai iparban 
több száz magyar vállalkozás végez beszállítói tevékenységet.  

A beszállító ipar további területe itthon a gépipar, amelynél a számos szerszámgyártón kívül 
meg kell említeni a csapágyforgalmazókat, a hidraulikai elemeket gyártókat, és forgalmazókat 
illetve a gépelemeket gyártókat (például a golyósorsó gyártók, készülékelemeket gyártók).  

Az utóbbi évtizedben egyre erősebb a szolgáltató tevékenység beszállítóként való 
megjelenése, például a hidraulika rendszerek tervezése, karbantartás és diagnosztikai 
feladatok ellátása, javítás és felújítás, software fejlesztés, stb. 

Általánosan az autógyártó-beszállító partnerkapcsolat fő jellemzői az alábbiak lehetnek: 
1. A beszállítót kötelezik hibátlan termék szállítására. 
2. A beszállító teljes felelősséggel tartozik a szállított termék minőségéért és határidőre törté-

nő szállításáért. 
3. A beszállító kiválasztásának fő feltétele a nála bevezetett minőségbiztosítási rendszer fe-

lülvizsgálata. 
4. A sorozatgyártás beindítása előtt a beszállítónak „kezdeti minta” gyártást és vizsgálatot kell 

végeznie és ezt jóvá kell hagyatni a megrendelővel. 
5. A sorozatgyártás során a gyártó folyamatosan értékeli a beszállítót és szükség esetén javí-

tó intézkedéseket dolgoz ki. 
6. A gyártó elvárja a beszállítótól a folyamatos minőség- és hatékonyságjavítást. 
7. A gyártó szakmai támogatást nyújt a beszállítónak a követelmények megértésében, a 

megvalósításban és a folyamatos fejlesztésben.  
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A beszállítóvá válás általános követelményrendszere: 
1. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos követelmények: 

1. A szervezet kialakítása a vezető feladata. 
2. Minőségtervezés: a vevő által igényelt minőségi jellemzőket objektíven és 

számszerűen meg kell határozni. 
3. Műszaki dokumentációk: a beszállítónak dokumentált eljárás rendszerrel kell 

rendelkeznie. 
4. Ellenőrzési utasítások: a gyártó köteles olyan írásos ellenőrzési utasításokat 

készíteni és használni, amelyekben részletesen meghatározzák a vizsgálandó 
jellemzőket, ellenőrzési követelményeket, az alkalmazott statisztikai módszere-
ket, bizonylatokat és beavatkozási eljárásokat. 

5. Mérő- és vizsgáló berendezések: a cégnek az említett berendezéseket karban-
tartó és hitelesítő programmal kell rendelkeznie. 

6. Alvállalkozói szolgáltatások és szállítások: a cégnek gondoskodni kell, hogy a 
beszállító hatékony és érvényes minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezzen. 

7. Gyártás: a műveletterveket és utasításokat az érintett munkahelyen ki kell he-
lyezni, a megfelelő és nem megfelelő terméket azonosítani kell, és el kell külö-
níteni. 

8. Végellenőrzés és vizsgálat: minden ellenőrzés és vizsgálat eredményét bizony-
latban kell rögzíteni. 

9. Anyagok tárolásának és mozgatásának biztosítása. 
10. Termékazonosítás és nyomon követhetőség biztosítása.. 
11. Minőségbizonylat megléte. 
12. Hibajavító tevékenység: képzés, ösztönzés, készletcsökkentés. 
13. Belső felülvizsgálat: belső audit, intézkedési terv készítése. 
14. Környezet: megfelelő munkafeltételek biztosítása. 
15. Minőségi eljárások: a beszállítói kézikönyv tartalmazza. 

2. Biztonságot és a működést meghatározó jellemzőkkel szemben támasztott speciális 
követelmények: 

– Kritikus és fontos jellemzőket befolyásoló alkatrészeknél mindig FMEA-t kell al-
kalmazni, az ellenőrzési tervben külön jellemzőket kapnak.  

– Az anyagbeszerzési forrásokat csak vevői beleegyezéssel szabad változtatni. 
– A gyártás előtt gépképességi- és folyamatképességi vizsgálattal kell meggyő-

ződni a gyártóberendezések alkalmasságáról. 
– A beszállító köteles megjelölni azokat a munkahelyeket, ahol a biztonsági alkat-

részek gyártása folyik. 
3. A dokumentálásra kötelezett termékekkel szemben támasztott követelmények célja, 

hogy egy bekövetkezett káresemény oka egyértelműen tisztázható legyen. A dokumen-
tálás kötelezettség jelét az műszaki és gyártási dokumentációban alkalmazni kell (raj-
zon, darabjegyzéken, változás értesítőkön, műveletterveken, ellenőrzési tervekben). 

          Ezekkel a dokumentumokkal bizonyítani kell: 
– Elegendő és megfelelő gyártási és ellenőrzési előírás állt rendelkezésre. 
– Mindig ezek szerint a gyártási és ellenőrzési utasítások szerint jártak el. 
– A minőség ellenőrzéseket és kielégítő mértékben végezték, hitelesítették idő-

ben a mérőeszközöket és folyamatosan dokumentálták az eredményeket. 
– A dokumentálás hozzárendelhető bizonyos gyártási tételekhez, ellenőrzéshez 

és bizonyos szállítmányokhoz, időtartamokhoz.  
– Intézkedések, amelyeket nem megfelelőség esetén tettek a minőség helyreállí-

tása, és a hiba jövőbeni előfordulásának kiküszöbölése érdekében, továbbá, 
hogy ezeket az eljárásokat mikor és milyen eredménnyel zárták. 

Összefoglalva a beszállítóvá válás folyamatát a 47. ábra szemlélteti. 
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47. ábra. A beszállítóvá válás folyamata 
 

Bevezető szakasz 

- Piackutatás 

- Információgyűjtés minden szállítóról 

Régi szállító? 

1. Vizsgálati szakasz 

 Új szállítók kiválasztása 

 Potenciális beszállítók azonosítása 

 Döntés stratégiai kérdésekben 

 Lehetséges beszállítók listája 

2. Kiválasztási szakasz 

 Tárgyalások árakról, szállítási határ-
időkről 

 Konkrét vizsgálati, értékelési mód-
szerek 

- Beszállítók kiválasztása 

3. Gyakorlati szakasz 

 Szerződéskötés 

 Teljesítés 

 Beszállítók értékelése 

Megfelelő 
szállító? 

A bizonyított beszállítóval középtávú kölcsönös 
előnyökre alapozó szerződés megkötése 

Folyamatos értékelés: 
intenzív kapcsolatok, közös fejlesztések 
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Hosszú távú megállapodások kötése 
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szállító 

értékelése 

Új szállítók 
keresése 

Segítség a 
szállítónak 
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A beszállítói tevékenység minden részletét az érintett cégnek a beszállítói kézikönyvben kell 
dokumentálni. Az említett dokumentum az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: 

• A cég bemutatása. 
• Etikai kódex. 
• Beszállítói adatlap. 
• Szerződések. 
• Az ajánlatkérés irányelvei. 
• Fuvarparitások. 
• Első minta követelmények. 
• Beszerzések ütemezése és lehívások. 
• Az anyagkezelés, raktározás, csomagolás, állagmegóvás és szállítás módja. 
• Termék nem megfelelőségének és a helyesbítő tevékenységnek a dokumentálása. 
• A szállítói teljesítmény értékelésének a dokumentálása. 
• Mellékletek a fentiekhez kapcsolódó dokumentumokról.  

 
A szállítási teljesítmény értékelését az alábbi módon lehet eredményesen elvégezni: 

1. A teljesítménycélok kialakítása: milyen teljesítményt várunk el a szállítótól. 
2. Az értékelés szempontjainak kiválasztása: pl. likviditás, jövedelmezőség, teljesítmény-

mutatók, alkalmazott minőségbiztosítási technikák, vállalati kultúra, értékrend, stb. 
3. Az információ gyűjtésének és kezelésének módja: az ellátási lánc megfelelő lefedettsé-

ge. 
4. Egy átfogó értékelő rendszer kialakítása: pl. a „benchmarking” (eredményességi szint 

összehasonlítás), a „balanced scorecard (BSC)” alkalmazása (a Balanced Scorecard 
egy stratégiai tervezési és irányítási rendszer, amelyet széles körben használnak a ke-
reskedelmi,  ipari, kormányzati és nonprofit szervezetek világszerte az üzleti tevékeny-
ség összehangolására a szervezet stratégiájával, hogy javuljon a belső és külső kom-
munikáció, továbbá ezzel figyelemmel kísérik a szervezet teljesítményét és a stratégiai 
célok megvalósulását), ISO 9000 szerinti tanúsítvány megléte. 

5. Az értékelés gyakorlati végrehajtása: „auditorok” képzése, informatikai módszerek 
használata, egyértelmű kérdőívek. 

6. Interaktív visszacsatolás: az információáramlás legyen kétirányú. 
A szállítói teljesítmény mérésének eredményei alapján folyamatos fejlesztés szükséges. 
A beszállítók továbbfejlesztése folyamatos feladat, amelyre néhány szempontot az 

alábbiakban lehet találni. 
• Ha a beszállítók már rendelkeznek ISO 9001:2000 tanúsítással, akkor célszerű a mű-

ködő minőségirányítási rendszert az ISO 9004:2000-es szabvány szerint továbbfejlesz-
teni. 

– Ezzel nagyobb lesz a céggel szembeni bizalom, 
– Hatékonyabb, eredményesebb folyamatok működtethetők 
– Megvalósítható a szabvány szerinti folyamatos fejlesztés 
– Lehetőség a meglévő piaci szegmens növelésére 

• A továbbfejlesztés iránya az ISO/TS 16949:2002 szerinti tanúsítás, amelyet csak akkor 
lehet megkapni, ha 12 hónap tényadataival igazolja, hogy működése megfelel a szab-
vány előírásainak és a szállítói lánc végén autógyár van. 

• Az ISO 16949:2000 hangsúlyt helyez a vevő-beszállító kapcsolatra. Előnyei: 
– lehetőség a piac bővítésére, 
– a beszállítói tevékenység nem rövid távú, 
– jó kapcsolat esetén biztos a vevő, 
– típusváltáskor a jól bevált szállítót alkalmazzák, 
– a vevőnek is érdeke, hogy a beszállító vállalkozás sikeres legyen. 

„Hátrányai”: 
– konkrét számokkal kifejezhető célokat kell megfogalmazni, 
– a célokat ismertetni kell a munkatársakkal, 
– az adatokat megfelelő helyen kell gyűjteni, 
– a célok nem teljesülése esetén javító intézkedéseket kell hozni, 
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– a javító intézkedéseket vizsgálni kell (elemzési technikák), 
– a vevői igényeket és követelményeket gyűjteni kell! 

A szabványok folyamatos fejlesztésével és a piaci folyamatok követésével nagymértékben 
javítható a beszállító vállalkozások versenyképessége. További fontos szempont a 
tanúsítványok előírás szerinti, időszakos megújítása. Ennek az utóbbi feladatnak a 
teljesítéséhez szükséges az audit (felülvizsgálat). 

Az audit az előírt követelmények teljesülésének vizsgálatára irányuló módszeres, független 
és dokumentált módszer, amelynek során a kinyert információk kiértékelésével hiteles kép 
kapható egy szervezetről és a folyamatokról. Az auditok többségét a módszeres előkészítés és 
a tervszerűség jellemzi. Az auditok csoportosítását mutatja a 48. ábra.  

 

 
48. ábra. Az auditok csoportosítása 

 
Az auditot olyan személy végzi, aki a szükséges ismeretek és készségek birtokában van, és 

érvényes jogosítványokkal rendelkezik. Az auditálás dokumentumai az audit program, az audit 
terv, az auditjelentés. Az auditorra vonatkozó alapelvek:  

• etikus magatartás 
• tényszerű és tisztességes beszámolás 
• szakmai alaposság. 

Az auditra vonatkozó alapelvek: 
• függetlenség 
• bizonyítékokon alapuló megközelítés. 

Az auditálás folyamatának menete a következő: 
• az audit indítása: cél megjelölése, auditor kijelölése, végrehajthatóság megállapítása 
• dokumentumok átvizsgálása 
• helyszíni audit előkészítése: auditterv készítése, munkadokumentumok előkészítése 
• helyszíni audit végrehajtása 
• az audit dokumentálása 
• audit befejezése: ellenőrzés és jóváhagyás 
• az auditált szervezet által hozott, auditot követő intézkedések 
• az audit lezárása. 
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A gyakorló auditorok tíz szabályban foglalták össze a legfontosabbakat: 

 az auditáltak érezzék úgy, hogy ők is részesei az audit team-nek, 

 az auditor háromféle kérdést tehet fel: 
o nyílt kérdések, amelyre a partnerek tetszőleges válaszokat adhatnak, 
o zárt kérdések, amelyre csak igen-nem vagy rövid specifikus válasz adható, 
o tisztázó kérdések, amelyeknél az auditor valamire rákérdez. 

 az auditor legyen figyelmes hallgató, csak 10%-ot beszéljen az auditor, 

 ne engedjük, hogy az auditálandó fél maga válogasson a dokumentumok vagy a min-
ták között, 

 az auditor mindig próbálja meghatározni a megállapításainak pénzügyi következmé-
nyeit, 

 az auditálás befejezése előtt a megállapításokat mindig meg kell az auditáltakkal kon-
zultálni, 

 kerülni kell a kicsinyeskedést, 

 az írásos jelentésben mindig legyen olyan háttér információ, amely az auditáltat segíti a 
hiányosságok megértésében, 

 dicsérhet is az auditor, de pontosan meg kell határozni a dicséret tárgyát, 
A beszállítással kapcsolatban gyakran felmerülnek a vizsgálatok és ellenőrzések követel-

ményei. Az erre való jogosultságot az akkreditálás tartalmazza. Az akkreditálás annak hiva-
talos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos tevékenysé-
gek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) elvégzésére. Az akkreditálás 
célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szer-
vezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbíz-
hatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának 
elősegítése, megteremtve ezzel az ismételt vizsgálatok kiküszöbölését és a kereskedelem 
műszaki akadályainak elhárítását. 

Az akkreditálás kérelmezése önkéntes, hazánkban a Nemzeti Akkreditáló Testület 
(NAT) végzi a  

 vizsgálólaboratóriumok 

 mintavevő szervezetek 

 kalibráló laboratóriumok 

 jártassági vizsgálatot végző szervezetek 

 terméktanúsító szervezetek 

 irányítási rendszereket tanúsító szervezetek 

 személyzettanúsító szervezetek 

 ellenőrző szervezetek, a hatóságok kivételével 

 referenciaanyag-gyártó szervezetek 

 környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) hitelesítő szervezetek 
és természetes személyek 

 közbeszerzési eljárásokat és gyakorlatot tanúsító szervezetek és természetes 
személyek akkreditálását. 

Az akkreditált szervezet kötelessége, és felelőssége teljesíteni az akkreditáló szervezet ál-
tal nemzetközi dokumentumokkal meghatározott, és mindenki számára megismerhető köve-
telményeket. Az akkreditált kalibráló laboratóriumok rendszerének a következő szemponto-
kat kell kielégítenie: 

 feleljen meg a hazai mérésügyi jogszabályoknak 

 legyen alkalmas a kölcsönös elismerésre (EU) 

 tevékenysége illeszkedjen a NAT tevékenységéhez 
Ahhoz, hogy a gyártók és a beszállítók az auditálás során megfeleljenek, egyik fontos in-

tézkedés a termelésben használt eszközök rendszeres kalibrálása illetve a hitelesítése. Ez 
egyaránt vonatkozik a gyártó, szerelő, és mérőeszközökre. Részletesebben a kalibrálás 
azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel (meghatározott feltételek mellett) meg-
állapítható az összefüggés a mérőeszköz vagy a mérőrendszer értékmutatása, illetve a mé-
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rendő mennyiségnek mértékkel vagy anyagminta által megtestesített, esetleg használati eta-
lonnal megvalósított (helyes) értéke között.  

Joghatással járó mérésekhez használt eszközök kalibrálásának feltételei: 

 az alkalmazott etalont vissza kell vezetni az országos etalonra vagy elismerhető 
külföldi etalonokra, 

 a használt etalon legyen pontosabb a kalibrálandó eszköznél, 

 az alkalmazott kalibrálási módszert dokumentálni kell, 

 az eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
A hitelesítés és a kalibrálás igen hasonló fogalmak, amelyek összehasonlítását a 2. táb-

lázat tartalmazza.  

2. táblázat. A hitelesítés és a kalibrálás összehasonlítása 

Hitelesítés Kalibrálás

A jog eszközei által szabályozott (hatósági) tevékenység 

(Magyarországon az 1991. évi XLV. törvény)
Nem hatósági tevékenység

Mérésügyi hitelesítést csak az erre feljogosított szervezet, 

hatóság végezhet (Magyarországon az OMH)

Mérőeszközöket bárki kalibrálhat, ha erre megfelelően fel 

van készülve

Hitelesíteni a jogszabály által meghatározott mérőesz-

közöket kell (Magyaro. 127/1991. (X.9.) korm.rendelet)

Kalibrálni bármely eszközt lehet, ha visszavezetettségét 

igazolni szükséges

A hitelesítésnek jellemzően előfeltétele a mérőeszköz-

típusra vonatkozó hitelesítési engedély megléte
A kalibrálásnak nincs engedélyezési előfeltétele

A (sikeres) hitelesítést tanusító jel (hitelesítési bélyeg, 

plomba stb.) és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanusítja
A kalibrálás eredményeként kalibrálási bizonyítvány készül

A hitelesítési bizonyítvány hatósági dokumentum és 

meghatározott időtartamig érvényes

A kalibrálási bizonyítvány nem hatósági dokumentum és 

nincs érvénytartama

A hitelesítést jogszabályban előírt időközönként meg kell 

ismételni (Magyaro. 127/1991. (X.9.) korm.rendelet)

A kalibrálás megújításáról a tulajdonos saját hatáskörében 

és felelősségére dönt

 

Az ellenőrzések és vizsgálatok során fontos az ismételhetőség és a reprodukálhatóság 
fogalmainak pontos ismerete. Ezek a fogalmak, valamint az ezekhez kapcsolódó, ún. R&R 
vizsgálat kifejezés értelmezését az alábbiakban lehet megismerni. 

Az ismételhetőség az azonos mérendő mennyiség azonos körülmények között megismé-
telt mérései során kapott eredmények közötti egyezés mértéke. A megismételhetőségi feltéte-
lek: 

 azonos mérési módszer, 

 azonos mérőszemély és használati feltételek, 

 azonos mérőeszköz, azonos környezeti feltételek, 

 azonos mérési hely, 

 rövid időtartamon belüli ismétlés. 
A reprodukálhatóság azonos mérendő mennyiség különböző körülmények között meg-

ismételt mérései során kapott eredmények közötti egyezés mértéke. A megváltozott körül-
ményeket jelentheti: 

 a mérési elv, 

 a mérési módszer, 

 a mérőszemély, 

 a mérőeszköz, 

 az alkalmazott etalon, 

 a mérési helyszín, 

 a használati feltételek, 

 az idő változását.  
Az R&R vizsgálat célja a mérőeszköz ismételt alkalmazásának („repeatibility”), és a mérés 

reprodukálhatóságának („reproducibility”) meghatározása, valamint az ezekből képzett, a mé-



8. JÁRMŰIPARI BESZÁLLÍTÁS  77 

 Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME                                             www.tankonyvtar.hu 

rés összetett hibájára jellemző mutató számítása. Az R&R eredményei támpontot nyújtanak a 
mérési hibák okainak felderítéséhez, illetve megszüntetéséhez. 

A verifikálás a követelmények teljesülésének vizsgálattal való megerősítése.  
A visszavezethetőség a kalibrálás esetében azt jelenti, hogy a mérőberendezés, illetve a 

vele való mérés egy vagy több lépcsőn keresztül, de megszakítás nélküli láncon át, nemzeti 
vagy nemzetközi etalonokra, alapvető fizikai állandókra, anyagtulajdonságokra vagy anyagjel-
lemzőkre vezethető vissza.  

Az MSZ EN ISO 9001, 9002, és a 9003 szabvány 4.11.2.c) szakasza szerint rögzíteni kell 
az ellenőrző, mérő- és vizsgálóberendezésekhez alkalmazott kalibrálási folyamatokat, ame-
lyek tartalmazzák a berendezés típusának, egyedi azonosításának, elhelyezésének, az elle-
nőrzés gyakoriságának, módszerének, és a jóváhagyási kritériumoknak a részleteit is, vala-
mint azokat a tevékenységeket, amelyeket akkor kell végrehajtani, ha az eredmények nem 
kielégítőek. 
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9 Kötéslétesítés technológiái. 
 
Az alkatrész kapcsolatlétesítési műveletek a szerelendő alkatrészek egymással kapcsolat-

ba hozására irányulnak. Illeszkedésnek két egymással kapcsolatba hozott alkatrész viszony-
lagos helyzetét nevezzük. Az összeállítási műveletek során mozdulatelemekkel hoznak létre 
kapcsolatot az alkatrészek között (például alkatrészek felfűzése). Az illeszkedés jellegét a 
két munkadarab közötti méretkülönbség határozza meg. A kötési műveleteknél további köve-
telményeket kell a kapcsolódó alkatrészeknek teljesíteni. Ennek megfelelően megkülönböz-
tetünk erőzáró kötéseket (például csavarkötés), alakzáró kötéseket (például bordástengely), 
anyagzáró kötéseket (például hegesztett kötés). A következő fejezetekben a járműiparban 
nagy gyakorisággal előforduló kötések és eszközei kerülnek ismertetésre.  

 

9.1 Menetes kapcsolatok létesítése. 

 
Előfordulási gyakoriságát tekintve a leggyakrabban alkalmazott kötésfajta a csavarkötés, 

noha a szereléshelyes konstrukció alapkövetelményei között kerülendő megoldásként jelölik. 
Értelmezését tekintve olyan művelet, amelynek során menetes gépelemek között létesíte-

nek kapcsolatot az előírt követelményeknek (pl. alkatrészek összekapcsolása, szorító erő, 
stb.) megfelelően. 

Általános jellemzői: 

 a csavarkötések fajtái (pl. csavarozás zsákfuratba), 

 csavarkötések száma és elrendezése (pl. egy fedél lefogása egy kör mentén 
elhelyezkedő 6 csavarral), 

 a kapcsolatlétesítő mozgás jellege (pl. a szerszám tengelye egybeesik a csa-
var tengelyével és így csavarozható), 

 a menetes részek geometriai jellemzői: (pl. menetemelkedés szöge, a menet-
profil szöge, menet iránya, bekezdések száma), 

 az erőátadó felület jellemzői (pl. mérete, érdessége, stb.), 

 a szerszámmal kapcsolódó felület helye és geometriai jellemzői (pl. alakja, 
méretei), 

 a kötésben résztvevő alkatrészek méretei, 

 hozzáférési irányok és a hely mérete, 

 a meghúzási nyomaték mértéke és tűrése, 

 a csavarok meghúzásának sorrendje, 

 a csavarbiztosítás módja. 
 

9.1.1  A csavarozási folyamat. 

 
1. Konstrukciós előkészítés.  

A csavarkötésben résztvevő alkatrészek kialakításánál a gyártók a fenti jellemzők leg-
kedvezőbb teljesülését tartják szem előtt. Ez a csavar szempontjából a következőket je-
lenti: 

 fejkialakítás: a kedvező alakú horony vagy fejalak jobb erőátvitelt tesz lehetővé pl. 
Knipping-Torx megoldás, vagy a fej alsó felületén alkalmazott fogazás a kötésbiz-
tonságot növeli pl. Bossard megoldás, 

 kedvező menet-profil = kisebb meghúzási nyomaték és nagyobb furattűrés meg-

engedhető, 

 a szár végének alakja, 

 a csavarbiztosítás  
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A 49.ábrán a rúgós és fogazott alátéteken kívül látható sasszeges biztosítás továbbá 
huzalos rögzítés is. Az ábra alsó részén látható a zsákfuratban alkalmazható műanyag-
dugó, amelynek a besajtolás után a csavarorsó külső átmérőjéig kell érni.  Becsavaráskor 
a csatlakozó alkatrész menetei a műanyagba menetet vágnak, a dugó rugalmasan defor-
málódik, és nekifeszül a menetszelvénynek. A másik megoldás az orsó körhornyába elhe-
lyezett műanyag gyűrűbe vág mentet a csatlakozó alkatrész menete. Az alsó megoldásnál 
látható üreges csavarmenetes részeit horony választja el egymástól. A két egyforma me-
netes rész egymástól a „h” menetemelkedés tört részének megfelelő tengelyirányú elto-
lással készül. Így becsavaráskor az orsó két részén levő menet az anyameneten ellenté-
tes irányban rugalmasan feszül és a csavart kicsavarodás ellen biztosítja.  Természete-
sen a csavarkötések biztosítására folyamatosan fejlesztenek ki új megoldásokat (pl. 
„Nord-Lock” alátét pár, stb.) ezért a példák csak egy részét mutatják be a megoldásoknak. 
A Nord-Lock alátét páros az 50.ábrán látható.  

 
49. ábra. Csavarbiztosítások. 
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50. ábra. A Nord-Lock alátét páros. 

 
2. Csavarmeghúzás.  

 A csavarkötés jóságának fokmérője, az előírt követelményeknek megfelelően 
meghúzott csavarkötés.  

 

 

 

1. meghúzás nyomatékra, 

2. meghúzás elfordulási szög 
alapján, 

3. meghúzás folyáshatárra, 

4. meghúzás egy adott tűréstar-
tomány figyelembevételével, 
számítógépes ellenőrzés mel-
lett, 

 

51. ábra. A csavarmeghúzás folyamata. 
 
A csavarmeghúzás folyamatát szemlélteti a 51. ábra, a nyomaték (M) és az elfordulási 

szög (Φ) közötti kapcsolattal. Az ábrán látható számokkal jelölt tartományok (1-4-ig) a külön-
böző meghúzási eljárások előfordulási helye a diagramon. További meghúzási módszerek is 
ismeretesek.  

Meghúzás a csavarszár nyúlásának felhasználásával olyan maghúzási eljárás, amelynek 
során a csavar szárát a két végén hidraulikus készülékkel meghúzzák, és ezután az anyát 
ütközésig csavarva elengedik. Az eljárás csak két oldalról hozzáférhető kötések esetén al-
kalmazható és meglehetősen költséges eljárás. 

Meghúzás speciális kötőelemek alkalmazásával olyan meghúzási eljárás, amelynek során 
a gyártók a kötőelem kialakítása során gondoskodott a meghúzás mértékének pontos eléré-
sét jelző elem kialakításáról. Ilyenekre mutat példákat az 52. ábra.  
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52. ábra. Példák a meghúzás mértékének pontos elérését jelző elem kialakításokról 

 
A meghúzásnál a közvetett módon mért nyomatékot és meghúzási szöget használják a fo-

lyamat vezérlésénél. A súrlódási viszonyok ingadozása ( 20- 60% )a menetben és a fej alatt 
az előfeszítő erő jelentős szóródásához vezetnek. Ezért a kötésben lévő elemeket sokszor 
túlméretezték. Ennek a csökkentésére az előfeszítő erő pontos ismerete szükséges. A leg-
újabb tapasztalat az akusztikus emisszió jelenségének a felhasználása ennek pontos megál-
lapítására. 

A csavarkötés meghúzásakor a mérési jellemző az akusztikus emisszió (AE). Ennek lé-
nyege, hogy a fémes anyagokból mechanikus terhelés hatására hangimpulzusok formájában 
energia szabadul fel. Ezek az anyag belsejében, mint nagyfrekvenciás hullámok terjednek 
tovább, amelyek a felületen piezoelektromos szenzorokkal összegyűjthetők. A legtöbb acél 
fajtánál a szakítóvizsgálatnál magas akusztikus emisszió jellemzi a szakítási tartományt. A 
„sonofast” eljárás lényege az a hatás, amelynek során az anyag plasztikus alakítása folya-
matos akusztikus emissziót eredményez. A 53. ábrán látható a nyomatéklefutás, az előfeszí-
tő erő és az akusztikus emisszió (RMS-jel) a csavar meghúzása során (csavar típusa: 
M10x100 10.9.). Az RMS (Root-Mean-Square) a jel váltófeszültségű részéből képezett telje-
sítményérték négyzetgyöke. A „sonofast” eljárások lehetővé teszik a csavarozási folyamatok 
felügyeletét is, ha még egy további jellemzőt is hozzávesznek. Ez lehet például a meghúzási 
nyomaték vagy elfordulási szög.  

Az AE eljárásokhoz olyan speciális modult fejlesztettek ki, amelynél a szenzort és az elekt-
ronikát egy közös házba építették. A jel előzetes feldolgozása után az RMS jel zavarmente-
sen a forgó orsóról a csavarozó vezérlésébe kerül továbbításra. 

A „sonofast” csavarozó előnyei: 

 olyan csavarozási esetben, ahol a súrlódás ingadozik 

 a szokásos csavarozási eseteknél is alkalmazható 

 a csavarkötések méretezése egyszerűsíthető 

 a jövőbeli konstrukcióknál súlycsökkentés lehet. 
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 Az RMS jel kétféle vezérléshez 
használható a meghúzás során: 

 a csavart a folyáshatárig húzzák 
meg, úgy hogy az akusztikus jelben 
lévő maximumot lekapcsoló jelnek 
használják fel („sonofast s” eljárás) 

 a kívánt előfeszítő erő a rugalmas 
tartományba esik, az RMS integrál 
és az előfeszítő erő közötti korrelá-
ció használható („sonofast e” eljá-
rás) 

A csavarkötésnél a becsavarás na-
gyobb fordulatszámmal hajtható végre 
és a végső meghúzás fordulatszáma 
csökkenthető. Így a dinamikus hatások 
alacsonyan tartásával a lekapcsolási 
időpont elérhető. 

 
53. ábra. Nyomatéklefutás, előfeszítő erő és az akusztikus emisszió  

a csavar meghúzása során 
 
Összefüggések a meghúzási nyomaték számításához: 
 1. Előfeszítési nyomaték meghatározása: 
    
                                 Me = Mm + Ms + Mf  
  
                                     

 Fe 
d

2

2
tg                      Feraa 

   
 
 

   10%               Fe 
d

2

2 2



cos
    40% 

            50%           

Fe - előfeszítő erő 

d2 - menet középátmérő 

   - menetemelkedés szöge 
   - menetprofil szöge 
ra  - fej felfekvő felületének a sugara 

a - súrlódási tényező a fej felfekvő felületén 

   - menetsúrlódási tényező 

  
        2. Szorítóerő meghatározása: 
   

Fsz 
M

h d D

f

f
0 16 0 58 0 5

2
. . .       

 
Fsz  - szorítóerő 

Mf - felvett nyomaték 

h - menetemelkedés 
 - súrlódási tényező 
Df - fej felfekvő felületének átmérője 
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2. Összefüggés a csavarkötések oldásához szükséges nyomaték meghatározására: 
   

Mo Fe  
d

tg
D

m

f

f

2

2
1 15

2
    









  .  

Mo - oldási nyomaték 

m - menetsúrlódási tényező 

f - fej felfekvő felületének súrlódási tényezője 

 - menetemelkedés szöge 
Fe - előfeszítési erő 

 ha m = f =  és tg = 
h

d
2
 

   , akkor  

 

 Mo = Fe     
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A csavarkötések létesítése során a minőségi követelmények figyelembevételével kétféle 

alapelvet érvényesítenek a gyakorlatban: 
A felügyeletelvű végrehajtás olyan passzív lehetőség, amelynek során a rendszer tárolja 

a mért értékeket és a csavarozási folyamat után összehasonlítja az előre beállított értékkel 
(ilyen pl. nyomaték, szög, stb.) majd az eredménytől függő jelet ad ki. Ez a felügyelet minden 
eltérést összegyűjt a szerszám teljesítményéről, és a pontosságáról. Módszerei: 

 nyomatékellenőrzés, 

 nyomaték/elfordulási szög ellenőrzése, 

 nyomatéknövekedési ráta ellenőrzése (kemény csavarozásnál magas, 
lágynál alacsony), 

 eltérés ellenőrzése. 
A vezérlés-, irányításelvű végrehajtás olyan dinamikus folyamat, amelynek során folya-

matosan gyűjtik a mérési értékeket és összehasonlítják, majd az előírt érték elérésekor le-
kapcsolja a csavarozót. Ennél a módszernél az előírt szorítóerő pontos elérése a cél. Mód-
szerei: 

 nyomatékvezérlés 
 nyomaték/elfordulási szög vezérlése  
 folyáshatár pont vezérlése 
 akusztikus emisszió 

   A gyakorlatban a vezérlési módszereket minden esetben egy felügyeleti módszerrel 
kombinálják, mert a felügyeletet az irányítási mód befolyásolja. 

A konstrukcióban egy részegység vagy alkatrész több csavarral történő rögzítése során 
ügyelni kell a meghúzás sorrendjére is. 

 
3. A  csavarkötések ellenőrzése. 
A piaci követelmények növekedésével megnőtt a csavarkötés biztonságának a jelentősé-

ge, mert: 

 a sorozatgyártásban megnőttek a minőségi követelmények, 

 a gyárthatóság javításával lehetővé vált új szerszámok alkalmazása a  
csavarozási műveletek  során,  

 lehetővé vált, hogy a csavarozás eredményét nemcsak a dokumentációk, 
hanem a gépek is rögzíteni tudják, és ezzel a személyes felelősség is 
azonosítható. 

Egy jól meghúzott csavarkötés több lépésből álló folyamat eredménye: 

 a csavarmeghúzás módszerének és a meghúzási adatoknak a helyes 
megválasztása, 

 a kötésben résztvevő alkatrészek megfelelő előkészítése, 

 a csavarozó beállítása és végrehajtás, 
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 az eredmények felülvizsgálata. Az Atlas Copco által kifejlesztett nyoma-
tékellenőrzéssel (RE-Reporting) ellátott kisgép a nyomásértékeket gyűjti, 
és a csavarozó belsejében méri állandóan a nyomásszintet. A meghúzási 
folyamatot két nyomás/időablakkal ellenőrzi. A kisgép a hálózati nyomást 
is ellenőrzi a csavarozás kezdetekor. (1 bar csökkenés 25% szerszámtel-
jesítmény csökkenést okoz) 

 
4. Csavarkötések biztosítása. 

A csavarkötések oldható kötések, ezért fokozott jelentősége van – a konstrukciótól füg-
gően – az oldódás elleni biztosításnak. Ennek többféle megoldása ismeretes. Például a 
járműiparban széles körben alkalmazzák a ragasztókat az oldódás megakadályozására.  

 

9.1.2  A csavarkötés létesítésének eszközei.  

 
A csavarkötések vagy menetes kötéseknek az alkalmazások sokfélesége miatt számos 

műszaki megoldását fejlesztették ki. Ennek legjobb megismerési lehetősége az eszközök 
csoportosításán keresztül lehetséges.  

 A csavarozás gépei működés szerint lehetnek: 

 a forgó csavarozók: a motor forgómozgása az áttételen keresztül köz-
vetlenül működteti a szerszámot,  

 az impulzus csavarozók: a dolgozóra visszaható reakció felvételére 
fejlesztették ki. Működésére jellemző, hogy a rotor forgatja a folyadék-
kal (hidraulika olaj) töltött rotor-házat, amíg a rotor-lapát el nem éri a 
házban kialakított élt. A további forgatás nyomásemelkedést eredmé-
nyez és „hidraulikus ütés” következik be. Ez az impulzus majdnem tel-
jes egészében a csavarra ható nyomatékká alakul és csak kis mérték-
ben terheli a dolgozó kezét. A rotor túlhaladásával, az él után felgyor-
sul a következő ciklushoz.  

 az ütve csavarozók: az impulzus csavarozókhoz hasonló, de konstruk-
ciójában és működésében eltér. Míg a forgatva csavarozók nyomaté-
kának teljes reakcióját a csavarozás során a gép kezelője viseli, addig 
az ütve csavarozóban a motor egy kalapácsot forgat , amely nincs me-
rev kapcsolatban a szerszámmal, és fordulatonként ütést mér a szer-
számhoz rögzített üllőre. Így felveszi a csavarozás reakcióját és nem 
terheli a gép kezelőjét. Alkalmazása M10 mérettől felfelé szokásos. Az 
54. ábrán az „a” megoldás lengőkalapácsos ütőművet, míg a „b” ket-
tőskalapácsos rendszert szemléltet. 

 

 
54. ábra. Lengőkalapácsos (baloldal), illetve kettőskalapácsos (jobboldal) rendszer 
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A csavarozók az automatizálás foka szerint lehetnek: 

 kézi csavarozók, 

 gépi csavarozók, 

 félautomata csavarozók, 

 automata csavarozó (aggregát) egységek. 
 A működtető energia szerint lehetnek: 

 kézi csavarozó, 

 elektromos csavarozók, 

 elektromos intelligens csavarozók, 

 pneumatikus csavarozók (55. ábra): 
 

 
55. ábra. Pneumatikus csavarozók 

 

 hidraulikus csavarozók (56. ábra):  

 
 

56. ábra. Hidraulikus csavarozók 
 
 A gyakorlati tapasztalat alapján a kézi nyomatékkulcsokat M24 méretig lehet bizton-

sággal használni, ezen segítenek a HYTORC nyomatékkulcsok különféle típusai. Az 56. áb-
ra két alkalmazási példát mutat. A bal oldali ábrán látható megoldás korlátozott hozzáférés 
esetén olyan eszközt mutat, amely a beépített reakciókar segítségével a szomszédos csava-
ron támaszkodik, és ezzel biztosítja a gyors és biztos csavarozási műveletet. A jobb oldali 
ábrán négyszögkihajtású kulcs látható, állítható reakciókaros változatban.  

 A műveletvégző szerszámok száma szerint lehetnek: 

 egyorsós csavarozók, 

 többorsós csavarozók: több csavarozási művelet egyidejű végrehajtá-
sára alkalmasak.  
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A konstrukciós kialakítás szerint lehetnek: 

 kézi fogantyús,  

 asztali állványos gépek (57. ábra), 
 

 
 

57. ábra. Asztali állványos gép               Forrás: Weber 
 

 aggregát csavarozó egységek: célgép építésben alkalmazhatók, 

 adagolóval egybeépített kézi csavarozók (58. ábra): 
 

 
 

58. ábra. Adagolóval egybeépített kézi csavarozó          Forrás: AEG 
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 adagolóval összekapcsolt állványos csavarozó (59. ábra): a több hely-
zetbe állítható állvány nagyobb munkatér kiszolgálást tesz lehetővé. 

 

 
59. ábra. adagolóval összekapcsolt állványos csavarozó 

 
A csavarozás iránya szerint lehetnek: 

 egy irányból, 

 több irányból csavarozó gépek. 
A fenti szempontokon túl további csoportosítási szempontok lehetnek még a forgási irány 

változtathatósága, a nyomatékhatárolás módja, a működtetés (kapcsolás), a meghúzási 
nyomaték szórása, vagy az elektronikus adatgyűjtővel való felszereltség is. 

A csavarozó kisgépek konstrukciós felépítése: 
1. géptest, fogantyú: ergonómiailag és a feladatnak megfelelő kialakítás lehetővé te-

szi a nehezebb hozzáférésű helyen is a csavarozási művelet végrehajtását. Erre 
mutat példát az 60.ábrán az Ingersoll cég néhány csavarozási megoldásváltoza-
tával. 

 
60. ábra. Különböző csavarozási megoldások Forrás: Ingersoll 
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2. motor és hajtómű: pneumatikus hajtásnál csúszó lapátos légmotort (61. ábra) al-
kalmaznak, amely lehet egykamrás és újabban kétkamrás. A kétkamrás légmotor 
két csatornán juttatja a levegőt a rotorhoz. Így alacsonyabb fordulatszámon is na-
gyobb nyomaték leadást lehet elérni. A fordulatszám csökkentését bolygóműves 
hajtóművel érik el. 

 
61. ábra. Csúszó lapátos légmotorok 

 
3. nyomatékhatárolók és nyomatékszabályozók: mechanikus körmös kapcsolók, 

elektronikus nyomatékszabályozás, stb. (ld. 62. ábra). Az ábrán látható körmös 
kuplung olyan hullámzó nyomatékok esetén alkalmazható, ahol a felfutási nyoma-
ték meghaladhatja a végső nyomatékot, például a lemezcsavarokhoz. Az állítható 
csúszó-kuplung kiváló általánosan használható nyomatékhatároló. A mechaniz-
mus 24 acélgolyó révén fejti ki a hatását. Ezzel nő a kuplung élettartama és ki-
sebb a rezgés.  

 

 
62. ábra. Nyomatékszabályzók 

 
4. az ábra bal oldali részén a fejrész látható, amely a szerszám befogására és veze-

tésére szolgál, továbbá az elmozdíthatóságával segíti a művelet irányítását, kap-
csolását. A jobb oldalon olyan fejkialakítás látható, amely automata csavaradago-
ló csatlakoztatását teszi lehetővé. A három lépés a működést szemlélteti (63. áb-
ra.). 
 

  
 

63. ábra. Automata csavaradagoló csatlakozása 
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A fenti csoportosításból érdemes kiemelni az intelligens (számítógép vezérlésű) elektro-
mos csavarozókat, mert ezeket a típusokat – többek között - a járműipar magas minőségi 
követelményeinek kielégítése céljából fejlesztették ki.  

Az eddig alkalmazott gépekkel szemben a legfontosabb előnyük, hogy ezek a gépek a fe-
lügyelet- és vezérléselvek együttes alkalmazásával valósítják meg az előírt feladatokat. Ezál-
tal a minőségbiztosítás számára szükséges dokumentáláshoz felhasználhatóak a teljes fo-
lyamat során mért adatok és egy adatbázisba elmenthetőek. 

További előnyei közé tartoznak a csatlakoztatható számítógépen lévő szoftver által bizto-
sított lehetőségek, ilyenek a statisztikai folyamat szabályzás lehetőségei, a csavarozási ka-
rakterisztikák megjelenítésének lehetőségei, a programok összeállításához szükségek külön-
féle stratégiák megvalósításának a lehetőségei, stb. Ezenfelül rendszerbe építhetőek, és 
különféle perifériák csatlakoztathatóak hozzá. 

A Bosch Rexroth AG. cég által gyártott csavarozó felépítésében meghatározó elv a mo-
dulrendszer. Mind a csavarozó gép, mind pedig az orsó kis részegységek választékából 
építhető fel az alkalmazási területnek megfelelően. A csavarozó-egység egy állványból, és a 
bele illeszthető „kártyákból” áll, ez az állvány behelyezhető egy rendszerdobozba, amelyhez 
szükség esetén csatlakoztatható a kijelző. A szerkezet elemei a kommunikációs egység, a 
vezérlőegység, a jelerősítő (teljesítmény egység), a 19”-os tároló állvány (rack), a rendszer-
doboz tápegységgel, a kijelző és a kábelek. Az előbb felsorolt egységeket többféle kivitelben 
gyártják (pl.: a rendszerdoboz lehet 1 orsót vezérlő kialakítástól az 5 orsót vezérlőig). Az 
egységek csatlakozó felületei az elülső részükön találhatóak, így az elemeket egyszerűen 

lehet kicserélni. 
A csavarozó rendszer elemei (64. ábra): a csavarozó-egységek, az orsók, a programozó 

számítógép, az Ethernet hálózat segítségével további számítógépek és egyéb perifériák 
(azonosító eszközök, nyomtatók, I/O-eszközök, stb.). A csavarozó rendszerbe építhető orsók 
0,6 Nm-től 1000 Nm-es értékkel rendelkezőkig megtalálhatóak. A csavarozó-állomások ter-
vezésének felső korlátja, maximálisan összeépíthető egységek száma 16, és a maximálisan 
vezérelhető csavarozó orsók száma 40. 

 

 
64. ábra. Csavarozó rendszer elemei Forrás: Bosch 
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A csavarozás során alkalmazott funkciók megvalósításához a nyomaték és a szögelfor-
dulás mérését használja alapul a rendszer. A berendezés a következő célértékek alapján 
képes a stratégiák megvalósítására: a nyomaték, a szög, a gradiens, a folyáshatár, az idő és 
egy programozható bemeneti érték vezérlésével. 

A felügyeleti rendszere a mért szög és nyomaték értékek, valamint ezek hányadosából 
képzett gradiens érték figyelésére alkalmazható. Továbbá képes a „relaxálásból” adódó 
szögkorrekcióra, a menethibák és az akadozó csúszás (stick slip) felismerésére, a gradiens 
és a gradiens átlag vizsgálatára, valamint az átlagérték felügyeletére is. A csavarozáshoz 
szükséges programok az előző programelemek egymás után építésével vagy azon belüli 
beállításaival készíthetőek el. Lehetőség van korlátozások és javítási kísérletek beállítására 
is. 

A Deprag cég EC Servo csavarozó rendszerének két változata létezik. Az egyik az 
AST10-es, a másik az AST30-as csavarozó gép. Az AST10-es programozása web-
szerveren keresztül valósítható meg, és a vezérlése a léptetőmotor áramfelvételének szabá-
lyozásával történik. 

Az AST30-as csavarozás vezérlő esetén a programozás a TC30-PC szoftver segítségé-
vel valósítható meg, és a vezérlés a mért nyomaték és szög alapján történik. A rendszer fel-
építése azonban megegyező. A vezérlőhöz (65. ábra) csatlakoztatható számítógép, nyomta-

tó, Ethernet hálózat segítségével további 
számítógépek és egyéb perifériás eszkö-
zök (66. ábra). A ki- és bemeneteket lehet 
konfigurálni, ezért lehetőség van további 
elemek használatára (pl.: vonalkód olva-
só). A csavarozó-géphez az orsók 0,02 – 
120 Nm-es nyomatéksávon belül választ-
hatóak. A kialakításuk az általános kézi és 
gépi csavarozó-orsóknak megfelelően le-
hetnek egyenes és szögben való kihajtás-
sal, kézi esetben pisztoly markolatú is ta-
lálható. 

A csavarozó-gép funkciói között két 
meghúzási stratégia található, a nyomaték-
ra és a szögelfordulásra történő meghú-
zás. A folyamat figyelési stratégiái az 
előbb említett két paraméter, valamint az 
eltelt idő figyelésének alkalmazásával tör-
ténik. A szoftver segítségével lehetőség 

van az adatok kiolvasására, mentésére és nyomtatására. További alkalmazásként lehetőség 
van a karakterisztika megjelenítésére és a statisztikai folyamat ellenőrzésre is. 

 

65.ábra. Csavarozó, és vezérlője 
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Az Ingersoll Rand cég i320-as csavarozás-vezérlő családja három tagból áll. A különb-
ség a felépítésükben és kezelőfelületeiken jól látható. Az M-es vezérlő a család legkisebb 
tagja, ezen csak egy egysoros LED kijelző található. A középső a D jelű, ezen egy kis színes 
kijelző és az alap programozás elvégzéséhez szükséges gombok kerültek kialakításra. A G-s 
a legnagyobb, és ezt már teljes program készítésére alkalmas kezelőfelülettel látták el. A G-s 
vezérlő egyszerre két csavarozó orsó meghajtására képes, és ezek adatait egyszerre meg is 
tudja jeleníteni.  

A csavarozó rendszer elemei a számítógép, a csavarozó orsó, a csavarozás-vezérlő, a 
kiegészítő berendezések (pl.: Ethernet), és egyéb perifériák (pl.: nyomtató, I/O eszközök 
stb.). Az Ethernet hálózat segítségével egyszerre több csavarozás-vezérlő kapcsolható 
rendszerbe (67. ábra.). A csavarozó orsó 2 Nm és 1000 Nm-es nyomatékhatárok között vá-
lasztható. Az orsók az általános kézi és gépi csavarozó orsókhoz hasonlóan rendelkezhet-
nek egyenes és szögben való kihajtással, kézi esetében pisztoly markolatú változatban is. 

 

 

67. ábra. Csavarozó vezérlő rendszerbe kapcsolása 

 

66.ábra. Vezérlőhöz kapcsolható modulok 
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A csavarozó rendszerrel a következő csavarozási stratégiák valósíthatók meg, meghúzás 
nyomatékra, szögelfordulásra, folyáshatárra, lehetőség van újrahúzásra, előhúzásra, nyoma-
tékugrás és un. elő-nyomaték beállítására, hibajavításra, sebesség szabályozásra, lágyindí-
tásra, a hibajavítási sebesség változtatására, növekmény és csavarszám kezelésére és „hol-
landi” csavarozására. Továbbá lehetőség van a szoftver segítségével statisztikai folyamat 
ellenőrzésre és karakterisztikák megjelenítésére. 

A PowerMACS 4000 rendszer az Atlas Copco Tools and Assembly Systems cég új csa-
varozási rendszere. A fejlesztések főként a megvalósítható stratégiák kibővítésére és a fel-
használóbarát felhasználói szoftver megalkotására irányultak. A PowerMACS 4000 támogat-
ja az összes ismert csavarozási és folyamatfigyelési módszert. 

A PowerMACS 4000 moduláris felépítésű, amely korszerű szoftver segítségével haszno-
sítja az új, továbbfejlesztett intelligens csavarozás-vezérlőt (Tightening Controller-t), valamint 
széles körű perifériatámogatást és kommunikációs lehetőségeket nyújt. A csavarozás-
vezérlő önálló egységként könnyen beépíthető a gyártósorba. 

 

 
68. ábra.Csavarozó munkaállomás felépítése 

 
Jól látható, hogy a csavarozáshoz szükséges egy csavarozás-vezérlő, egy hozzá csatla-

koztatott orsó és az elvégzendő csavarozásnak megfelelő munkadarab (a 68.ábrán csavar-
ként jelölik). Ez a legkisebb rendszernek tekinthető megvalósítás. A PowerMACS rendszer 
egy vagy több munkaállomásból állhat, és minden egyes munkaállomás egy vagy több csa-
varozó orsót vezérelhet. A legnagyobb rendszer 15 darab csavarozás-vezérlőt tartalmazhat, 
és maximum 50 darab orsóval rendelkezhet. A rendszer által megvalósítani kívánt feladatok-
hoz szükséges programok egy konzol számítógép (Consol Computer) a rá telepített Tools 
Talk PowerMACS nevű szoftverrel hajthatók végre. A ToolsTalk PowerMACS a PowerMACS 
4000 rendszer beállítására szolgáló Windows operációs rendszerrel kompatibilis alkalmazás. 
Automatikus üzemeltetés esetén nem szükséges, de ekkor is használható a rendszer figye-
lésére, valamint különféle adatok gyűjtésére és megjelenítésére. A ToolsTalk PowerMACS 
több rendszerhez is használható, ha azok ugyanahhoz a számítógépes hálózathoz tartoz-
nak, de egyszerre csak egy rendszerrel tud kommunikálni. 
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A PowerMACS rendszer hardver felépítési lehetőségeit szemlélteti a 69. ábra. 

 

 

69. ábra. Csavarozó rendszer hardver felépítése 
 

A kézi csavarmeghúzásnál a kéz és a technikai eszközök alkalmazása során egyrészt 
nem elegendő minden esetben a kimeneti oldalon a meghúzási nyomaték, másrészt a 
nagyméretű berendezések esetében a csavar meghúzás végrehajtása is nehézkes. A köve-
telmények teljesítése érdekében kifejlesztették az un. „nyomaték-sokszorozókat”. A 
70.ábrán a működés elve, és egy alkalmazási példa látható. 

 

 

 
 

 

 
70. ábra. Nyomatéksokszorozó működési elve 
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A nyomaték-sokszorozó tartalmaz egy egy vagy több fokozatú bolygókerekes fogaskerék 
áttételt. Mindegyik fokozat a NORBAR cég típusai esetében ötszörös, amelynek megfelelően 
az arányok 5:1, 25:1,125:1. A reakció kar a külső gyűrű tartására szolgál.  

A nyomaték sokszorozók pneumatikus változatai három vagy több fokozattal rendelkeznek 
és pontosabb nyomatékhatárolást tesznek lehetővé. A pneumatikus megoldások időtakaré-
kosabbak, és zajszintjük is 85 dB-nél alacsonyabb, ezért kevésbé fárasztó a dolgozó számá-
ra az alkalmazásuk.  

Az elektromos nyomaték-sokszorozó esetében a légmotor helyett robusztus 48V –os DC 
motort alkalmaznak. A szerszám áll a szerszámfejből (benne van a motor és hajtómű) és külön 
dobozban van az átalakító és szabályozó egység. A szabályozó digitális kijelzőjén látható az 
előírt nyomaték értéke. Az elektromos változat előnyei a gyorsaság (teljes fordulatszám), 

pontosság (3%)  és az alacsonyabb üzemeltetési költségek.  
A csavarozó eszköz kiválasztásánál első szempont a termelési követelmények figye-

lembevétele, amelynek során ismerni kell például a gyártási sorozatnagyságot, továbbá a 
feladat műszaki jellegét (71. ábra, kemény vagy lágy csavarozás, geometriai jellemzők, mi-
lyen pontossággal kell meghúzni, kell-e biztosítani, stb.). A következőkben vegyük sorra a 
kiválasztás szempontjait. 

 
71. ábra. Csavarozási megoldások jellemzői. 

 

 Milyen üzemű legyen? Pneumatikus: egyszerű felépítés, de levegőhálózat kell, ha-
tásfoka 10-20%,  zajos, nagyobb méretű, nem igényel nagy karbantartást. 
Elektromos: 50-60% (jó) hatásfok, igényes és bonyolultabb karbantartás, veszélyes 
üzem. 

 Milyen legyen a fogantyú?  Egyrészt a műveletvégzés helyétől függ, másrészt a ki-
sebb csavarok  behajtásánál lehet egyenes vagy pisztoly markolat egyaránt, a na-
gyobb csavarok esetében és  az ütve csavarozóknál a pisztolyfogantyú ajánlott. 

 Milyen legyen az indító kapcsoló? A kapcsoló megválasztása a művelet helyének és 
a gépesítés, illetve az automatizálás szintjének a függvénye. 

 Milyen legyen a fordulatszám? A gyakorlatban a legjobb eredményt az 1000-1300 
/min fordulatszám értékekkel érték el. Magasabb fordulatszámoknál romlik a nyoma-
ték pontossága, de kisebb a reakciónyomaték, viszont alacsonyabb fordulatszámok 
esetén javul a pontosság, de nő a reakciónyomaték. 

 Milyen legyen a hajtómű? A pneumatikus hajtásnál egy vagy kétkamrás csúszó lapá-
tos légmotort alkalmaznak bolygóművel egybeépítve a fordulatszám redukció miatt. 
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M10-es vagy nagyobb méretű csavarok esetében impulzus- vagy ütve- csavarozók 
alkalmazása ajánlott. 

 Milyen legyen a nyomatékkapcsoló? A körmös kapcsolóknál a szétkapcsoló változat - 
a korábbi tapasztalat alapján - a legkedvezőbb, a pontossága miatt. A pengekopás 
70%-al csökkenthető és a légfogyasztás is alacsonyabb, mint a csúszó-kapcsolónak. 
A csúszó változat általános megoldás, és akkor alkalmazható jól, ha csavarról csa-
varra  történik a csavarozás. 

A csavarozó kisgépek tesztelését és hitelesítését a szabványok és a gyártói előírások 
szabályozzák. 1982-ben vezették be az ISO 5393 “Rotary Pneumatic Assembly Tools for 
Threaded Fasteners” szabványt, amely teljesítményteszt módszerekkel is foglalkozik. Ez 
lehetővé tette a gyártóknak a termékek hasonló műszaki specifikációval való ajánlását, to-
vábbá a felhasználóknak a szabványos műszaki információkhoz való hozzáférést. A teszt-
módszerek alkalmazásának lépései: 

 a tesztkötés meghatározása, 

 a mérési feltételek meghatározása, 

 a mérőműszerek kiválasztása.  
A mai korszerű gyártás során a fokozott követelmények miatt szükséges a csavarozó kis-

gépek és a szerszámok rendszeres kalibrálása és időszakos hitelesítése, amelyet a gyártó 
és üzemeltető ír elő. A csavarozók esetében az ISO 6789:2003 szabvány a következő köve-
telményeket írja elő: 

 a tényleges munkatartomány a maximális nyomatékérték 20-100%-a 

 nyomatékcsavarozóknál a pontossági követelmény ±6%, nyomatékkul-
csoknál ±4%, vagy a 10 Nm alatti kulcsoknál ±6% 

 a megengedett túlterhelés a maximális nyomaték 125%-a 

 a kalibrálási élettartam 5000 ciklus 

 a teszt és mérési eljárások körülményei 23±5 C° 

 a kalibráló eszköz maximális megengedhető bizonytalansága ±1%. 

9.1.3  A csavarkötések hibái. 

 
A minőségszabályozás szempontjából fontos ismerni az előforduló hibákat a csavarköté-

sekben résztvevő elemeknél és a csavarozás végrehajtásánál. Néhány hiba a teljességre 
való törekvés nélkül a következő: 

 menet hiánya, 

 menet sérült, 

 menetbekezdés hiányzik, 

 a menet nem elég hosszú, 

 a menetes felületen nincs bekapatást segítő letörés, 

 a kapcsolatba hozandó menetek eltérőek (pl. típus, stb.) 

 a csavarkötést nem lehet meghúzni, 

 a csavarkötésben résztvevő elemek sorjásak, 

 a csavarkötésben résztvevő elemek helyzetpontossága eltérő, 

 a csavarkötés elemeinek hőmérséklete az előírástól eltérő, 

 a csavarkötésben résztvevő elemek szerszámmal kapcsolódó felületének a    
geometriája nem megfelelő,  

 a csavarkötés nem hozzáférhető, 

 a csavarkötés nem oldható, 

 a csavarkötés oldódás ellen nem biztosítható. 
A hibák megoszlása a gyakorlati tapasztalat alapján 50% mérethiba, 15% anyaghiba, 

súrlódási értékből származó hiba 15%, felülethiba 20%. A csavarkötések meghibásodására 
utal a 3. táblázat, amelyben a kenőanyagok és a károsodás esetei követhetők. 

A 4. táblázatban az M8 csavarkötés példáján áttekinthetők a csavarozás technika minős 
égbiztosításának fokozatai.  
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Paszta  
bevonás 

/ / / / / / / / / / / / / 
Ideális egy vékony, egyenletes film 

 

Kenőpaszta 
hiány 

1 1 1 / 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
Menet- és fej felfekvés paszta nélkül 

Nem megfelelő 
szilárd kenőanyag 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 / 
Hő-stabilitás nem megfelelő 

Nem megfelelő 
alapolaj 

/ / 2 1 / / 1 2 2 2 2 1 / 
Például öregedés 

Alapolaj  
öregedés 

/ / 2 1 / / 1 2 2 1 / 1 1 
Kenéshatás elvesztése, festék 

maradék 

Additív  
lebomlás 

/ / 1 1 / / / 1 1 1 1 1 1 
Pl. korrózió előfordulás növekszik 

Felhordási hiba 
2 2 2 / 1 2 2 2 2 / 1 / 1 

Sok vagy hiányzó kenőanyag, 
anyagköltség magas 

/-függőség nem valószínű, 1-függőség lehet, 2-erős függőség                        Forrás: Instandhaltung-1996.április 
 

3.táblázat. Csavarkötések meghibásosodása
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 Pneumatikus 
szerszám auto-
matikus lekap-
csolással 

Pneumatikus for-
gó- vagy impulzus 
csavarozó nyo-
más- és idő elle-
nőrzésű automati-
kus lekapcsolással 

Vezérelt elektromos 
csavarozó közvetett 
nyomaték- 
méréssel 

Ellenőrzött pneuma-
tikus csavarozók 
közvetlen nyoma-
ték-méréssel 

Vezérelt elektromos 
csavarozó közvetlen 
nyomaték-méréssel 

Többcsatornás csavarozó 
rendszer rögzített csavar-
orsókkal 

Nyomatékmérő fej  
Nyomaték meg-
adása lekapcsoló 
kuplunggal 

 
Nyomaték meg-
adása lekapcsoló 
kuplunggal 

 
Algoritmus képzése 
az áramból, frekven-
ciából, feszültségből, 
hőmérsékletből 

 
közvetlen nyoma-
tékmérés mérőfejjel 

 
közvetlen nyomatékmé-
rés mérőfejjel 

 
közvetlen nyomatékmé-
rés mérőfejjel 

Szögmérő fej       
Túlhatározottság 
 (tartalék) 

    Mérőfej és áram Mérőfej és áram 

Nyomaték felügyelet  Lekapcsolás felü-
gyelet 

    

Becsavarási hossz  
felügyelet 

 Időről 36-os szöglépések    

Nyomatékvezérlés (lekapcsoló 
kuplung) 

(lekapcsoló kup-
lung) 

 (lekapcsoló kup-
lung) 

  

Szögfelügyelet       
Szögvezérlés       
Folyáshatár vezérlés       
Oldás – után húzás       
Csavarozási fokozatok 1 1 2 1 3 32 /orsó 

Többcsatornás     2 Max. 100 orsó 

Paramétercsoport  /csatorna 
 

1 1 6  15 32/orsó 

Fordulatszám szabályozás   fokozatmentes  fokozatmentes fokozatmentes 

Folyamat idejének a felügyelete   

 

   

 

 

 
Dokumentáció       
Csavarszámlálás       
Folyamat felügyelet       
Csavarozási adatok  
dokumentációja 
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Grafikus feldolgozás       
Hibajavítás       
SPC - funkció 
A kockázati osztályoknak meg-
felelően 
A: biztonság szempontjából  
B: funkció szempontjából 
C: vevő szempontjából 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nyomaték pontossága 12,5% felett 

6 

12,5% felett 

6 

7,5% felett 

6 

12,5% felett 

6 

5% felett 

6 

3% felett 

6 

Meghúzási tényező „” 
 
 

1,7-2,5 1,7-2,5 1,6-1,8 1,7-2,5 1,4-1,6 1 

Árszint 100% 200% 400% 400% 800% 600-800% 
csatornánként 

 A kockázati osztályokat az autóipar számára a 2862. sz. VDI irányelvek tartalmazzák (1999. július 1-től érvényes). 
 A szorítóerő szórása (a max. és min. szorítóerő aránya). 
 

4. táblázat: A csavarozás technika minőségbiztosításának fokozatai 
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Végül néhány szereléshelyességi szempont ajánlható az üzemi gyakorlatból a csavarozott 
konstrukciókhoz: 

 ugyanazon a konstrukción belül egységes szabványok alkalmazása (például csak 
DIN vagy csak MSZ szabvány) 

 ugyanazon a konstrukción belül egységes csavarkötés fajták alkalmazása (pl. átme-
nő csavarkötések, stb.) 

 ugyanazon a konstrukción belül a csavarkötések méretváltozatainak minimalizálása, 

 a csavarkötésben résztvevő elemeknek biztosítani kell a szerszámmal való kapcso-
latba hozását (pl. fejkialakítás, vagy segédfelület kialakítása), 

 menetes furatoknál a bekapatást könnyítő letörések alkalmazása, 

 a csavarkötésben résztvevő elemek számának csökkentése (pl. csavarfej és alátét 
összevonása, stb.), 

 a meghúzhatóság biztosítása (pl. elegendő menetes hossz legyen, stb.), 

 a kötéshez való hozzáférhetőség biztosítása egy oldalról, két oldalról, vagy oldal-
irányból, 

 a csavarok automatikus rendezésének a feltétele a szár és fejméret arányának jelen-
tős eltérése egytől, 

 a szétszerelhetőség biztosítása a csavarozás előírásnak megfelelő végrehajtásával, 

 a csavarkötés biztosítása kilazulás ellen, 

 az ellenőrizhetőség biztosítása a megfelelő hozzáférés biztosításával, 

 az egyszerűbb műveletvégzés segítése a rövidebb műveleti utakkal, és a jobb hozzá-
férés biztosításával. 

 

9.2  Szegecselés. 

 

Régebben a szegecselés a szerkezetépítés fő kötési módja volt. A folyamatos fejlődés so-
rán a korszerű hegesztési eljárások és a szegecselési technológiák fejlődése részben kivál-
totta, részben csökkentette illetve módosította az alkalmazását.  

A szegecselés a nem oldható kötések csoportjába tartozik. Általában a hegesztéssel szok-
ták összehasonlítani, amelynek megfelelően olyan esetekben ajánlható, amikor: 

 a konstrukció hozzáférése indokolja, 

 az alkatrészben ébredő belső feszültségektől kell tartani, 

 a nagy hőmérséklet okozta tágulás miatt nagy alakváltozás várható, 

 az alapanyagokban káros anyagszerkezeti változások léphetnek fel. 
A kötésen túlmenően vannak olyan esetek is, amikor a szegecskötést más funkció céljából 

létesítik, például technológiai segédfuratok elzárása (dugózás). 
A szegecskötések többféle szempontból csoportosíthatók:  

1. A kötés konstrukciója szempontjából: 
 átlapolásos alkatrész kapcsolatok, 

 hevederes alkatrészkapcsolat, 

 funkcióhordozó alkatrészek rögzítése: például a 72.ábrán látható szegecs-
anya rögzítése lemezben 

 
72. ábra. Szegecsanya rögzítése lemezben 

 

 segédfuratok elzárása, dugózás, 
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2. A kötéslétesítés iránya szempontjából:  

 egy oldalról szerelhető szegecskötés: például az áthúzó csapos (POP) 
szegecsek, a menetes szegecsanyák (73. ábra), stb. 

 

 
            Forrás: Böllhoff  

 
73. ábra. Menetes szegecsanya 

 
 két oldalról szerelhető: például hagyományos fejalakú-, és lyukasztó-

szegecsek ( 74. ábra), 

 

 

 
lyukasztószegecsek 

 

74. ábra. Hagyományos fejalakú-, és lyukasztó-szegecsek 
 

3. A hőmérséklet szerint lehetnek: 

 Meleg-szegecselés: a szár, a hűlés során bekövetkező zsugorodása miatt 
keletkező húzófeszültség következtében erőzáró kötést eredményez, a 14 
mm-nél nagyobb átmérőjű szegecseknél alkalmazott technológia. 

 Hidegszegecselés: csak alakzáró kapcsolat létrehozására alkalmas, 
amelynél a szegecsszár igénybevétele nyírás. Általában 14 mm-nél kisebb 
átmérőjű szegecseknél alkalmazható technológia. 

4. A kötéslétesítő technológia szempontjából lehetnek: 

 tengelyirányú sajtoló: a szövetszerkezetben káros változásokat okozhat, 

 tengelyirányú kovácsoló: zajos és a szövetszerkezetben káros változásokat 
okozhat, 

 körbekalapáló: zajos, 

 forgógörgővel alakító, 

 bolygó- és radiál szegecselés: csöndes, kedvező alakítási folyamat, 

 alakítással, saját anyagból létrehozott kötés („TOX” technológia): például a 
járműiparban a karosszériagyártásnál alkalmazzák. 

5. A szegecskötés minősége szerint: ez a kötés funkciójára utaló jellemző 

 szerkezeti kötés: a kötés szilárdsága a követelmény, 

 tömítő kötés: a kötésen kis nyomású gőz, gáz, folyadék és levegő sem 
szivárogjon.  
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9.2.1  Szegecselési technológiák. 

 
A következőkben a járműgyártásban is alkalmazott néhány szegecselési technológia kerül 

ismertetésre. A tömörszegecselés folyamata (75. ábra) a következő: 

 az előkészítésnél a furat mérete a szegecsszár átmérőnél 0,1 - 0,2 mm-rel na-
gyobb legyen, 

 a szegecs furatba helyezése, a szár hossza mindig a záró fej kialakításától függ, 

 a szegecs gyámfejét – a megfelelő profilú szerszámmal – alá kell támasztani (két 
oldalról szerelhető szegecs esetében) 

 
 

75. ábra. Tömörszegecselés folyamata 
 

A csőszegecselés folyamata pedig a 76.ábrán látható. Minden esetben fontos az összekö-
tendő anyagok összeszorítása és a szegecs esztétikai kialakítása is.  

 

 
76. ábra. Csőszegecselés folyamata 

 
Az utóbbi évtizedekben a szegecselési eljárások közül a bolygó- és radiális szegecselés 

terjedt el legjobban. A bolygó szegecselés lényege, hogy a szerszám a függőlegessel 5-6 -
os szöget zár be és egy körpályán, egy kúp alkotói mentén mozog és a munkadarabbal vo-
nal mentén kapcsolódik. A forgó szerszám a szegecs irányában lassú előtoló mozgást vé-
gez. A tengelyirányú mozgás a hagyományos tengelyirányú kovácsoló szegecselési techno-
lógiának kb. 10 %-a. Alkalmazása tömör szegecsnél max. 16 mm, csőszegecsek, vagy cső-
alkatrészek peremezésnél max. 100 mm átmérőig lehetséges.  
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Bolygószegecselés 

 

 
Radiál szegecselés 

 
 

 
77. ábra. A bolygószegecselés és a radiál szegecselés elvi vázlata 

 
A tömör szegecselésnél a szerszám a szegecs kerületéről indul és a középvonal felé ha-

lad, üregesnél a szerszám középről indul. 
A radiál szegecselés a bolygó szegecseléstől abban különbözik, hogy a szerszám kör-

mozgására egy radiális mozgás szuperponálódik. A szerszám pályája ciklois, tengelye a 
szegecs tengelyével az előbbi kis szöget zárja be. A tengelyirányú nyomóerő a bolygó sze-
gecseléséhez képest kb. 10-20%-al kevesebb. A 77.ábrán a bolygószegecselés és a radiál 
szegecselés elvi vázlata látható.  

A járműiparban a súlycsökkentés céljából kifejlesztett új ötvözetek a karosszéria gyártásá-
nál két mechanikai szegecselési eljárás terjedését hozták magukkal: a lyukasztó szegecse-
lését és az átnyomásos („clinch”) szegecselési technika alkalmazását. Az utóbbit a TOX cég 
1986-ban szabadalmaztatta. A két szegecselési eljárás kétoldali hozzáférést igényel. A 
ponthegesztéssel szemben a lyukasztószegecselés és az átnyomásos technika a mérgező 
gázoktól való mentesülés és a hő hatására bekövetkező anyag rideggé válását küszöböli ki.  
Az alumíniumötvözetek hegeszthetősége pedig meglehetősen korlátozott. A próbatestek 
kötésszilárdsága az átnyomásos szegecselésnél (3 mm összes lemezvastagság esetén) 
4102 N/mm2 (irodalomban kb.3400-4600 N/mm2), a lyukasztó szegecselésnél 5962 N/mm2 
(az irodalomban 6500-7000 N/mm2) volt.  

A TOX-Pressotechnik cég a 80-as évek elején kifejlesztett eljárása azonos és különböző 
vastagságú lemezek sajtolt kötéséhez alkalmazható. A körpontos megoldást hideg alakítás-
sal hozzák létre. A művelethez két szerszámból álló készlet kell. A 78. ábra a háromféle kö-
tés létesítésének a folyamatát mutatja (a.-körpontos, b.-síkpontos, c.-variopontos). 
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             a./    b./    c./ 
 

 
a.körpont – b.síkpont – c.variopont 

                                                                            Forrás: TOX 
78. ábra. TOX kötéstípusok 

 
Az ábrán látható technikának számos előnye van: nincs varrat, csavar, szegecs, ragasztó 

anyag. A háromféle kötéspont közül a körpontos megoldás terjedt el az autóiparban. További 
előnye, hogy azonos és különböző anyagú, azonos és különböző vastagságú, bevonatos 
vagy nagy értékű felülettel rendelkező lemezek kötése oldható meg. Mivel a kötéslétesítés 
alatt a felület nem sérül, ezért a bevonatos lemezeknél különösen előnyös az alkalmazása. A 
folyamat automatikusan felügyelhető és dokumentálható. Alkalmazása a legtöbb autómárka 
karosszéria szerelésénél megtalálható.  

A síkpontok alkalmazására ott van szükség, ahol a felületen nem lehet kiemelkedés. A 
„vario”-pontos megoldást ott alkalmazzák, ahol nagy vastagságkülönbség van (1:4) a leme-
zek között. A ponthegesztéssel összehasonlítva a TOX technikát, 30-60%-os megtakarítás 
érhető el. Ehhez tartozik, hogy a dinamikai szilárdsága is nagyobb a ponthegesztett kötés-
nél, és nem utolsó sorban a költségek alakulása is kedvezőbb. Ezt szemlélteti a 79. ábra 
második diagramja. A harmadik diagramban látható a szerszám élettartam alakulása külön-
böző anyagok esetén. 
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Igénybevételek a Tox kötés és a lyukasztó szegecs esetében 

 
Költségösszehasonlítás 

 
 

79. ábra. TOX kötések szerszám élettartama. Forrás: TOX 
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TOX technológiák rendszerbe kapcsolását, és teljes számítógépes felügyeletét is megol-
dották. A rendszer felépítését a 80.ábrán lehet látni. 

 

 
80. ábra. TOX kötések számítógépes felügyelete. Forrás: TOX 

 
 
A bolygó „clinch” eljárást a Fraunhofer Gyártástechnikai és Automatizálási Intézetben 

(IPA) fejlesztették ki az előbb ismertetett eljárások alapján. Ezzel a kötést létrehozó erőt 70-
80%-al tudták csökkenteni, továbbá az eszközöknél is súlycsökkentést tudtak így elérni. Az 
eljárás a bolygószegecselés elvéhez hasonló.                                                                           

Másik eljárás a lyukasztószegecselés, amelynek során az anyagba behatolva több réteg 
szilárd összekötése valósul meg anélkül, hogy az összefogott lemezeket teljesen 
átlyukasztanák. Ehhez többségében félig lyukas szegecseket alkalmaznak. A lyukasztó 
szegecsek alak-, erőzáró- és tömör kötéseket alkotnak. A szegecselés folyamatát a 81. ábra 
szemlélteti. 

 
81. ábra. A lyukasztó szegecselés folyamata 

 
A kötés különös előnyei, hogy nem kell előfúrni, továbbá folyadék és gáz közegekkel 

szemben tömített. Különböző anyagvastagságokhoz és eltérő szilárdságú anyagokhoz  al-
kalmazható. A kötéslétesítés egyszerű, gyors és automatizálható továbbá környezetbarát és 
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felügyelhető. Alkalmazását tekintve acél esetében 6,5 mm-ig, alumínium esetén 11 mm-ig. A 
82.ábrán néhány példa látható különböző anyagú és vastagságú lemez kötésére. 

 

 
82. ábra. Példák a különböző anyagú és vastagságú lemezek szegecselésére.  

Forrás: Böllhoff 
 

 
Egy másik jól ismert egy oldalról gyorsan végezhető szegecselési eljárás az áthúzó csa-

pos szegecselés – közismert nevén POP szegecselés. Három típusát alkalmazzák (83. áb-
ra.): 

 Szabványos nyitott típus (83a. ábra),  egy rögzítő szárral ellátott hüvelyes szegecs. A 
szegecselés során a rögzítő szár egy előre meghatározott ponton akkor törik el, ami-
kor a beágyazott szegecs már szorosan, tökéletes szilárdsággal összefogja a szege-
cselendő munkadarabokat. 

 Lezárt típus (83b. ábra), amelynél a szegecs hüvely egyik vége teljesen zárt. A tömí-
tett rögzítő szár beágyazás után tökéletesen zár, és szigetel (35 kg/cm2 –ig terjedő 
víz és gáznyomás). A rezgéssel szemben ellenálló, ugyanakkor nem alkalmas töré-
keny és puha anyagok szegecselésére. 

 Hornyolt típusú szegecs (83c. ábra) a törékeny, morzsolódó és puha anyagok rögzí-
tésére alkalmas.  

A POP szegeccsel létesített kötésekre jellemző általánosan a megbízható tartóképesség, 
alacsony szegecsfej, és a felület nem rongálódik. 

 

 
  a./    b./    c./ 
           

83. ábra. POP szegecselés  Forrás: Tucker 
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A segédfuratok lezárását szolgáló dugózásra számos példát lehet bemutatni, néhány 
megoldást lehet látni a 84.ábrán.  

A gyártástechnológia során gyakran alkalmaznak segédfuratokat, amelyeknek nincs mű-
ködést érintő funkciója. Ezért a megmunkálások, és a gyártás előrehaladásával ezeket biz-
tonságosan le kell zárni. A következőkben ilyen megoldásokat ismertetünk. A golyós feszítés 
lényege egy külső fogazású expanziós hüvely, amelybe egy golyót sajtolnak. Egyszerűen 
szerelhető (84a. ábra), és kis, közepes keménységű alapanyagoknál alkalmazzák. Kemény 

anyagok esetében a furat felületi érdessége Rz = 10-40 m legyen.  
A húzó szakító elemes megoldás egy radiálisan deformálható acélhüvely (84b. ábra), 

amelyet elsősorban könnyűfémeknél alkalmaznak, és nem szükséges a felületi érdességi 
követelmény előírása. Amennyiben kemény az alapanyag, akkor az előző esetben előírt ér-
dességi követelmény a mérvadó. A sajtolással rögzített dugó (84c. ábra) egy felületedzett,  
rugalmas, kúpos hüvely, amelynek külső felületén labirintus alakú külső fogazás található. A 
hüvely radiálisan, és a részleges rugalmas deformáció hatására  önzáró kúpos kötést alkot. 
Kemény alapanyag esetében a korábban említett felületi érdességet kell előírni.  

 

 
a./ 

 
 
 

b./ 
 

 
 
 

c./ 

84. ábra. Segédfuratok ledugózása Forrás: Koenig 
 
A 85.ábrán látható szegecsanya (menetes hüvely) lemezalkatrészek gyors összefogására 

alkalmas egy oldalról végezhető szereléssel. A menetes hüvellyel több rétegű fém, műanyag 
és más anyagból készült alkatrészek összefogására alkalmas. A szegecsanyákat többféle 
kivitelben készítik, korrózióálló bevonattal, a külső paláston elfordulás elleni kialakítással 
(bordázat, ovális és hatszög alakú nyakrész). A szegecsanya jobb alakíthatósága, és a ké-
sőbbi alkalmazás miatt egyes részeit eltérő módon hőkezelik. Ezt mutatja az ábra felső ré-
szén a megoldás. 

 
 



108    SZERELÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

www.tankonyvtar.hu                                              Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME 

 

 
85. ábra. Lemezalkatrészek összefogására alkalmas szegecsanya. Forrás:  Böllhoff 

 
A záró-gyűrűs, csapos kötéstechnikai megoldást nagy húzó és nyíró szilárdság jellemzi, 

rezgésbiztos, lazulásmentes. A kötéslétesítés zajtalan. Az FRP (Fiberglass Reinforced 
Plywood – üvegszál erősítésű furnírozott fa) típusú anyaghoz, a konténergyártás számára 
fejlesztették ki. A megoldás neve a „Hucktainer” típusú szorítógyűrűs kötéstechnika, amely a  
86.ábrán látható. A szereléshez kétoldali hozzáférés szükséges az alkatrész behelyezése 
miatt, de a záró gyűrű-szerelés egy oldalról történik. A cinkbevonat korrózióállóvá teszi a 
kötést. A műveleti sorrend: 

1. a csap és a gyűrű bevezetése az előre elkészített lyukba, 
2. a szerszám felhelyezése a csapra és a gyűrű rávezetése a spirál részre, 
3. a gyűrűt a csapra szorítják, amellyel szorosan összefogják az anyagot, 
4. az összeszorítással egyidejűleg a szerszám a csap szerszámvezető részét töré-

sig húzza, és ezzel befejeződik a szerelési művelet. 
 

 
86. ábra. „Hucktainer” típusú szorítógyűrűs kötéstechnika. Forrás: HUCK 
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A 87.ábrán látható „Magna-Grip” megoldásnál a húzó mozgás mellett a szerszámszorító 
pofái a gyűrűt a csapra is rászorítják és a felesleges kiálló csapszárat letörik. Az összefogható 
tartomány csapnagyságtól függően 14-24 mm lehet. Az axiális hidegalakítás következtében 
erőzáró, és rezgés-biztos kötés létesíthető. A hidraulikus szerszámmal a szerelési sebesség 2 
sec/csap. Alkalmazási területe a haszonjárművek karosszéria gyártása, acélszerkezetek, építő 
és mezőgazdasági gépek, stb. 

 
                                                                            Forrás: HUCK 

87. ábra. „Magna-Grip” típusú kötéstechnika. 
 

9.2.2  A szegecselés eszközei. 

 
A szegecselés eszközeit a kötési módoknak megfelelően fejlesztették ki, különös tekintet-

tel a minőségbiztosítás követelményeire és a gazdaságos megoldásra. A következőkben 
néhány szegecskötéshez alkalmazható eszközöket ismertetjük.  

 A tömör szegecsek kétoldali szerelésének a szerszámai lehetnek kézi szerszámok (pél-
dául kalapács + fejező szerszámok (88. ábra.), illetve kézi kisgépek.  

 
88. ábra. Tömör szegecsek szerelésének szerszámai. 

 

 Kézi eszközöket és kisgépeket többféle szegecskötéshez és az adott speciális követel-
ményeknek (például hozzáférés, stb.) megfelelően fejlesztették ki. Ezek az eszközök 
részben alkalmassá tehetők megfelelő gépészeti megoldással automatákban történő al-
kalmazásra is. A 89. ábra a POP szegecselés kézi eszközeit szemlélteti.  

Az a) ábrán egyetemes szerszámlátható, szakaszos kisüzemi termelésre. A b) ábrán 
nagyobb méretű szegecsekhez alkalmazható erősebb kivitelű szerszám látható. A c) áb-
rán látható nagy teljesítményű húzószegecselő minden szabványos szegecshez használ-
ható. A d) ábrán látható rögzítő-csapos szerszámot főleg az építőipar használja.  
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89. ábra. POP szegecselés kézi eszközei. 
 

A Rivkle szegecselők a menetes szegecsanyák szerelésére használhatók, két változata 
látható a 90. ábrán. A kézi fogó be- és kicsavarásra illetve gyors löketállításra is alkalmas. 
Kis sorozatokhoz használják és 5 db/min a teljesítménye. A jobb oldali ábrán látható hidro-
pneumatikus hajtású kisgép a nagysorozatú kézi szerelést segíti. A löket állítógyűrűvel sza-
bályozható.  

 

 
 

Rivkle kézi szerelőeszköz      
menetes szegecsek beültetésé-

re 

 
     Hidro-pneumatikus      

hajtású Rivkle beültető 
kisgép 

 
90. ábra. A Rivkle szegecselők szerszámai.  Forrás: Böllhoff 

 
A korszerű lemez kötéslétesítés során egyre gyakrabban alkalmazott átnyomásos (TOX) 

szegecselés-technológia  kézi irányítású szerelő eszköze látható a 91.ábrán. 

 
 

 91. ábra. TOX kézi irányítású szegecselő.   Forrás: TOX 
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A szegecs nélküli lemezalakítással való kötés („clinching”) alkalmazási tartománya 0,3-2 
mm vastagságú acél, alumínium és vörösréz lemezek közbenső réteg nélküli kötése.  

A hagyományos szegecselés gépesítésének eszközei a szerelősajtók, amelynek néhány 
típusát a következőkben lehet megismerni.  

 Az asztali szerelősajtók lehetnek: 

 mechanikus szerelősajtók (92. ábra):  

 a könyökös kivitel elvét az első vázlatos ábra mutatja, általában 0-60 
mm lökethosszal és 50-200 N erőtartományban dolgoznak  

 a fogasléces kivitelt 0-80 mm lökethosszal és max. 2,5 kN-ig alkalmaz-
zák  

                                                   
 

                    A könyökös sajtó elve    Fogasléces sajtó 
 

 92. ábra. Mechanikus szerelősajtók.  Forrás: Schmidt 
 

A könyökös asztali szerelősajtó esetében a kifejthető erő az elmozdulás során változik, 
ezért célszerű a végzett munka nagyságát meghatározni. Például 0,4m hosszú kart feltéte-
lezve (érintőirányú) és 150N nagyságú kézi erőt véve, az erő munkája 0,4 x 150 =60 
Nm=6000 J. A függőleges irányú (Fs ) sajtolóerő: 

Fs = C
tg

kézier ő
 ahol a C a sajtó szerkezetétől függő állandó 

 
A fogaskerék-fogasléc áttételű sajtó esetében a sajtolóerő a löket során állandó.  
 

                                Fs = 
r

k
Fk  - ahol k - a kar hossza 

                                 r – a fogaskerék osztókörének a sugara 
            Fk – kézi erő 

 

 a pneumatikus szerelősajtókat (93.a. ábra) 1,6-32 kN sajtolóerő tartomány, max. 
100 mm lökethosszig alkalmazzák, a pneumatikus-könyökös sajtókat 15-60 kN saj-
tolóerő, max. 60 mm lökethossz jellemzi, és különös előnye, hogy a löket végén is 
megfelelően nagy erőt fejt ki. 

A pneumatikus sajtók lehetnek membrános és dugattyús sajtók. A membrános 
sajtóknál a sajtoló erő a p nyomás és az A membránfelület szorzata. A gyakorlatban 
használnak hidraulikus illetve hidro - pneumatikus sajtókat is a feladattól függően.  
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                    a) Pneumatikus sajtó           b) Hidro - pneumatikus sajtó 
 

93. ábra. Pneumatikus szerelősajtók.  Forrás: Schmidt 
 

 a hidro - pneumatikus szerelősajtókat (93.b. ábra) 15-72 kN erőtartomány 
és max. 100 mm lökethossz jellemzi. 

  
A szerelősajtókra jellemző az alacsony légfogyasztás, az ergonómiailag megfelelő kialakí-

tás, a gyors átállíthatóság más feladatra, kettősműködésű henger, a vezérlés pedig alkal-
massá teszi a rendszerbe kapcsolásra. A kétcsatornás és ellenőrzött biztonsági kapcsolással 
van ellátva az összes pneumatikus és hidro-pneumatikus sajtótípus. Ez a kapcsolás kizárja 
az elemek meghibásodása következtében bekövetkező veszély helyzeteket.  

Az alakítási folyamat felügyelete a fenti sajtóknál kiterjed a kötési helyzet ellenőrzésére, a 
kötési erőre, és az előbbi kettő kombinált ellenőrzésére. Az így kifejlesztett rendszer lehetővé 
teszi a precíziós szerelést, és kizárja a munkadarab és szerszám mechanikus ütközését. A 
modulok kompakt, helytakarékos kivitelben készülnek, és digitálisan kapcsolódnak a CAN-
buszhoz. A rendszer elemei: elektronikus mérési adatgyűjtés, folyamat felügyelet, 2 csator-
nás biztonsági kapcsolás, szervo átirányítás, hajtás, áramforrás. A rendszerben az összes 
rendszerelemet és adatot a vezérlés központilag kezeli és dokumentálja. A 94. ábra a külön-
böző technikai színvonalú berendezések együttes rendszerbe kapcsolási lehetőségét szem-
lélteti. Ez a kiépítési lehetőség maximálisan 6 rendszer szimultán elérését teszi lehetővé PC-
vel. 
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94. ábra. Sajtók rendszerbe kapcsolási megoldása.  Forrás: Schmidt 

 
A legkorszerűbb és minőségbiztosítási szempontból is a legmegfelelőbb szervo rendszerű 

sajtók rendszer sokkal több lehetőséget kínál. Az ipari számítógépben SPS van, integrált 
CNC teljes digitális hajtásszabályozással 6 tengelyig, teljes folyamat felügyelet továbbá di-
agnosztikai és szervizfunkciók. Az adattárolást a beépített merevlemez biztosítja. 

A bolygó-, és radiál szegecselő gépek közül egy kézi megoldás látható a 95.ábrán. Az áb-
ra jobb oldalán szerszámmegoldások, a baloldalon egy asztali fúrógéphez hasonló konstruk-
ciójú egyszerű bolygószegecselő láthatók. A működtetés kézi előtolással történik. Az ábrából 
levonható következtetés, hogy az asztali fúrógép is megfelelő fordulatszám változtatás után 
alkalmassá tehető bolygószegecselésre. A tokmány helyére kell befogni a 92. baloldali ábrán 
látható szerszámfejet. 
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95. ábra. Kézi bolygó-, és radiál szegecselő.  Forrás :KMT 
 

A gépek az alakító eljárás következtében nem használódnak el gyorsan, továbbá a szer-
számkopás alacsony, a zajszint kb. 55 dB, amely nagyon kedvezőnek mondható üzemi kö-
rülmények között. A radiál szegecselés a bolygószegecseléshez képest egy radiális mozgás 
hozzáadása a bolygószegecseléshez.   

Az asztali, és állványos típusokon kívül CNC technikát is alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy 
a legkisebb szegecstávolság nincs behatárolva, nincs munkadarab korlátozás. Tetszőleges 
számú szegecshely lehetséges, záró fejalakkal, dimenzióval és helyzettel. Kiegészíthető 
automata szerszám- és matrica cserélővel, illetve készdarab kivetővel.   A szerszámfej cse-
rélhető.   

Az alkalmazást tekintve a bolygószegecselés a tömör szegecsnél maximális szegecsátmé-
rő 16 mm, peremezés esetén az átmérő maximálisan 100 mm.  

A radiál szegecselésnél a tengelyirányú nyomóerő 10-20%-al kevesebb a bolygószege-
cselésénél. Tömör szegecsnél az alkalmazási tartomány 0,2-25 mm. A 96.ábrán egy szer-
számos és a több szerszámos fej látható. 

 

 
96. ábra. Egyszerszámos és a több szerszámos szegecselő fej.  Forrás: Taumel 
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A radiális szegecselés új gépei követik a minőségbiztosítási követelményeknek fejlődését. 

Például a Baltec cég új 3 koordinátás CNC gépének (97. ábra) számítógépes vezérlése a 
kötéslétesítés felügyeletére is alkalmas. A szegecselő modul többféle elhelyezése lehetsé-
ges megfelelő állványon. A vezérlés feladata, hogy a szegecselési folyamatot út-idő-erő ösz-
szefüggésben irányítja és felügyeli.  

 

 
 

 97. ábra. 3 koordinátás CNC szegecselő munkahely. Forrás: Baltec 
 

 A szegecselő automatákat a járműiparban az igényes, és sorozatgyártás-
ban készülő konstrukcióknál alkalmazzák. Az ilyen célgépek alapja az áll-
vány, a pozíciók, a készülékezés, az automatizálási szint és a vezérlés. 

A minőségi követelmények a szegecselt kötésekkel szemben is jelentősen megnöveked-
tek, ezért a technológiák továbbfejlesztése során a kötés minőségét befolyásoló tényezőket 
igyekeznek felügyelni és a kockázatokat pontosan meghatározni. Például a lyukasztó szege-
cselésnél a minőséget befolyásoló tényezők a következők: 

 a kötéslétesítő berendezés: típusa, az erő előállítás módja, statikus alakítási viszo-
nyok, dinamikus alakítási viszonyok, kinematika, vezérlés, 

 az összekötendő alkatrészek: száma, anyaga, vastagságuk, felületük állapota, geo-
metria, hozzáférhetőség, 

 a kötéslétesítő szerszám: matrica geometriája, kötéslétesítő erő, 

 a kötőelem: lyukasztószegecs anyaga, geometriája, a lyukasztószegecs keménysé-
ge. 

 a kötéslétesítési folyamat: térbeli elhelyezkedés, ütemidő, környezeti befolyás. 
Az eszközök fejlesztésénél a  következő célokat lehet kitűzni: 

 olyan technológiák kidolgozása, amelyek a kedvezőtlen szövetszerkezeti változásokat 
csökkentik, 

 nem igényelnek nagy erőkifejtést, 

 csendesebb műveletvégzést tesznek lehetővé, 

 egyszerűbbé teszik a szegecselés műveletét, 

 a műveleti paramétereket javítják, pl. ciklusidő csökken, ismétlési pontosság javul, stb. 
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9.3  Tengely-agy kötések. 

 
A gépészeti megoldásokban a forgató nyomaték átvitelének különböző megoldásai isme-

retesek. A tengely és agy kapcsolata többféle módon valósítható meg. A kapcsolatokra sze-
relés szempontjából jellemző lehet, hogy oldhatók (pl. reteszkötés) vagy nem oldhatók (pl. 
sajtolt kötés). A másik szempont a kapcsolat jellege is lehet, erőzáró (pl. kúpos kötés) vagy 
alakzáró (pl. bordástengely), illetve a kettő kombinációja (pl. poligon kötés).  

 

9.3.1 Oldható kötések. 

 
Az ékkötésnél a kapcsolódó alkatrészek között „közvetítő” elem az ék. A tengely és a fu-

rat között az illesztési hézagtól függően excentricitás van. Az éket és hornyot illeszteni kell. 
Az éket oldalirányban hézaggal illesztik, mivel ezek nincsenek nyírásra igénybe véve. Az ék 
működéséből adódik, hogy a tengelyen és az agyon a feszítőfelületek illesztése hántolással 
vagy finom reszeléssel történjen. Az illesztés akkor megfelelő, ha az ék végig felfekszik a 
tengelyen és a horonyban. A 98. ábra az ékkötés elvét és jellemzőit szemlélteti.  

 
98. ábra. Ékkötés. 

 
A tengelyt és az agyat az ék feszítő hatásából adódó súrlódás rögzíti. Ennek mértéke: 
Összeszerelés során:  Fs  = p x b x l x tg(α+ρ) -  ahol      p - felületi nyomás 
                   b - ék szélessége 
                   l -  ék hossza 
                   α - ék hajlásszöge 
                   ρ - súrlódási szög 
Szétszerelés esetén: Fs = p x b x l x tg(α-ρ)  
Az ékeket rendszerint kis lejtéssel készítik, 1:100. Az ékkötések típusai (99. ábra.) lehet-

nek:  

 Hornyos (a,b ábrák): hajtómű fogaskerekek, szíjtárcsák, lendkere-
kek tengelyre szerelése. 

 Lapos (e ábra): kisebb nyomaték átvitelére alkalmas, imbusz csa-
varral rögzítik. 

 Fészkes (d ábra). 

 Orros (c ábra): sajtológépek, lemezollók, lendkerekek tengelyre 
szerelése. Fontos a hozzáférés biztosítása.  

 Tangenciális (érintő) (f ábra): nagy váltakozó irányú erők felvételére 
alkalmas. 
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Az ékkötést úgy kell összeszerelni, hogy a tengelyre helyezett agyba az ékhorony maga-
sabb végéről betolják az éket, majd réztüske közbeiktatásával beütik a helyére. Az ékköté-
sek fel- és leszerelésére mutat példát a 100. ábra.  

Ha a beszerelt ék vékonyabb végéhez nem lehet hozzáférni, akkor az ékkötés szerelése 
az agy lehúzásával történik. Ilyen esetekben az orros ék alkalmazása előnyösebb, mert az 
ékkötés szétszerelése az önzáró kapcsolat miatt általában nehezebb. Az orros ék kiszerelhe-
tő, ha az orr és az agy oldalfelülete közé egy megfelelő méretű edzett szerelőéket vernek be. 
Az orros ék kiszerelésére használható eszköz -  üzemi nevén – az ékűző, amelyet a 100. 
ábra jobb oldalán lehet látni.  

 
99. ábra. Ékkötések típusai. 

 
 

 
 
 
 

100. ábra. Ékkötés fel-le szerelése. 
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Ennek a módja, hogy az ék fejrészére felcsavarozzák a készüléket majd a szár végütköző-

jére a csúszó kalapáccsal ütéseket mérnek.  
Az ékkötés hibái: 

 az ék tengelyének elferdülése a tengely középvonalához képest, 

 az ék magassága nem megfelelő, 

 az ék lejtős felülete nem sík, 

 az ékek elhelyezése nem szimmetrikus. 
Az ékkötések képességét csökkentik az excentricitásból és szerelhetőségből adódó prob-

lémák. A pontosabb kötésekhez a reteszkötések alkalmazása ajánlott. 
A reteszek a tengely és agy alakzáró kapcsolatát biztosítja, és mindig nyírásra vannak 

igénybe véve. A reteszeket az agy hornyába sugárirányú játékkal – befeszítés nélkül – sze-
relik, ezért a nyomaték átvitelére a tengelybe hornyot vagy fészket kell marni. Éles sarkokkal 
nem szabad hornyokat alkalmazni a kifáradásos törés veszélye miatt, továbbá a retesz sar-
kait is le kell törni.  

A reteszeket a tengely hornyába kis túlfedéssel kell illeszteni, szokásos illesztése P9/h9. 
Az agy hornyának a tűrése szoros illesztéskor P9, akadó illesztés esetén J9 és futó illesztés 
során H8.  

A reteszek típusai a 101.ábrán láthatóak: hornyos (a), fészkes (b), és íves (d) reteszek. 
Amennyiben a fészkes reteszt a tengelyhez csavarral rögzítik és az agyhorony futóillesztésű, 
akkor siklóretesznek (c) nevezik.  

 
101. ábra. Retesztípusok. 

 
Szereléskor mindig a reteszt szerelik először a tengelyre, és utána húzzák fel az agyat a 

helyére. Ügyelni kell arra, hogy az agyhorony a reteszhez képest azonos szögben álljon. 
Szétszereléskor az agyat készülékkel húzzák le, és a reteszt lapos vágóval megütve emelik 
ki a fészkéből. A retesz és a hornyok illesztését – az ékekhez hasonlóan – hántolással vagy 
finom reszeléssel végzik.  
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A kúpkötést önálló kötésre ritkán használják, általában más kötéssel kombinálják a gya-
korlatban. A szerelés a kúp és a kúpos furatellenőrzésével kezdődik. Ennek során megvizs-
gálják az alkatrész kúpját és az illeszkedés pontosságát az alkotó mentén (pl. festékpróba, a 
játék ellenőrzése). A kötéshez szükséges erőt behúzással vagy besajtolással állítják elő. Az 
Fax behúzó erő, és a kúp palástjára ható (Fn) erő között az alábbi kapcsolat áll fenn (102. 
ábra): 

 
 Fax    

Fn  = --------       ahol - Fax – behúzó erő 

         2sinα     α – kúpszög       
 
Szereléskor ügyelni kell a behúzó erő nagyságára. Nem megfelelő esetben a kapcsolat 

nem jön létre. Túl nagy erő esetén repedés keletkezhet az agyban. A kúpos kötés hibáira 
mutat példákat a 103. ábra. Kúpkötést általában szíjtárcsák, fogaskerekek tengelyvégre sze-
relésénél és vasúti kerék tengelyre szerelésénél használnak. 

 
 

 
102. ábra. Kúpkötés. 

 
103. ábra. Kúpos kötés hibái. 

 
A bordástengely kapcsolat az agy és a tengely között mozgó kapcsolatot tesz lehetővé a 

104.ábrán látható példa alapján. A mozgó kapcsolat mellett nagy nyomaték átvitel jellemzi, 
ezért szerszámgépek főhajtóművében és sebességváltókban alkalmazzák. A bordák száma 
és mérete szabványos. Az átvihető nyomaték nagysága (Niemann) szerint a következő: 

  

75,0M φ z
dD

c
dD

4
)2

2
(





lp    ahol   z – a bordák száma 

        Φ - dinamikai tényező, értéke: 0,4-1 (a 
                                                                           dinamikai terheléstől függően) 
         p – a megengedett felületi nyomás, MPa 
        l – a borda felfekvési hossza (mm) 
        c – a sarkítás és lekerekítés okozta csökkentési 

     tényező, értéke:0,03……..0,05 mm. 

 

104. ábra. Bordástengely. 
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Az evolvens kapcsolat (105. ábra) dinamikus, és váltakozó irányú terhelésre alkalmas 
tengelykötés. Általában csúszó vezetékeknél használatos.  

 
105. ábra. Evolvens kapcsolat. 

 
A poligon kapcsolatot más néven „K” profilnak is szokták nevezni (106. ábra). A „K” profil 

köszörű fejlesztésével került bevezetésre ez a megoldás. A köszörűt 1936-1943 között a 
bécsi Ernst Krause & Co. cég fejlesztette ki és a fejlesztés 1946-ban – a háború után - feje-
ződött be. Nagy nyomatékok átvitelére alkalmas és jó csúszási tulajdonságokkal rendelkezik. 
Általában a szerszámgépekben és nehéz gépeknél alkalmazott kötéstípus. Hengeres és kú-
pos tengelyvégen is alkalmazzák. A DIN 32711 és DIN 32712 szabvány szerinti poligon pro-
filok egy általános trochoid (cikloidális vonalú) speciális formái. 

 
106. ábra. Poligon kapcsolat. 

 
A profilok lehetnek: 

 diszharmonikus (107.a. ábra)profilalakú kapcsolat, amely a tengely-agy kapcso-
latban az elmozgathatóságot (tolhatóságot) biztosítja a tengelyen, 

 harmonikus (107.b. ábra) profilalakú kapcsolat, amely nem tesz lehetővé elmoz-
dítást a tengelyen. 

 
 

107.a. ábra. Diszharmonikus kapcsolat. 
 

107.b. ábra. Harmonikus kapcsolat. 
 
Az ETP szorítóhüvelyek hidraulikus elven működő gépelemek (108. ábra). Például az 

ETP-EXPRESS konstrukciójára jellemző, hogy edzett, kettősfalú, nyomófolyadékkal töltött 
acél persely. A karimáján csavar és dugattyú szolgál a nyomás létrehozására. A működésére 
jellemző, hogy a nyomócsavar meghúzásával a persely a tengely és az agy között kitágul és 
szilárd kötést eredményez. Oldásnál az expanzió megszűnik és visszanyeri eredeti alakját és 
méretét. A szorítás beállításával biztosítható az előírt nyomaték átvitel a kapcsolatban. A 
működését (ETP-T) a 109. ábra szemlélteti. Ez utóbbi megoldás különösen megfelelő a köz-
pontos szorításra. A D= 15 -100 mm átmérőtartományban gyártják, és az alkalmazott tűrés-
értékek tengelyre h8, agyra H7. Üzemi hőmérséklet: -30-tól +85 Cº. 
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108. ábra. Szorítóhüvelyek. 

 
 

109. ábra. Szorítóhüvely működése. 

 
A szorítóhüvelyek előnyei: 

 gyors össze- és szétszerelhetőség, a nyomócsavarhoz jó a hozzáférés, 

 könnyű és pontos kezelhetőség és beszabályozhatóság jellemzi, 

 jó körfutási pontosság, például az ETP – EXPRESS - nél 0,03 mm. 
Alkalmazásuk a megmunkáló központoknál, a robotoknál, a munkagépeknél, és a textilgé-

peknél egyaránt elterjedt.  
A szabványos típus szerelésére a 110. ábra mutat példát. A hidraulikus típus (ETP-

HYLOC) fel- és leszerelését szemlélteti a 111. ábra. Ennél a típusnál  dugattyú közvetítésé-
vel történik az expanzió. Ezt a típust nagy átmérőkhöz alkalmazzák.  

 
 

110. ábra. Szabványos típus szerelése. 
 

 
 

111. ábra. Hidraulikus típus szerelése. 
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9.3.2 Nem oldható tengely-agy kötések. 

 
Merev kapcsolat létesíthető két alkatrész belső és külső illeszkedő felülete között, ha szi-

lárd illesztést alkalmazunk a szerelés során. Az illeszkedés változatait a 112. ábra szemlélte-
ti. 

 
112. ábra. Különböző illesztés típusok. 

 
Az a) ábra a laza illesztést, a b) ábra az átmeneti és a c) ábra pedig a szilárd illesztést 

szemlélteti. 
A tengely-agy illetve csap-furat között létrehozható szilárd, sajtolt kötések lényege az, 

hogy az illeszkedő felületek közötti méretkülönbség (fedés) következtében a szerelés ered-
ménye az illeszkedő elemek okozta alakváltozás, amely következtében a két elem között 
egyenletesen eloszló felületi- és palástnyomás alakul ki. Ez a súrlódás révén előállított kötés-
típus a reteszes kötéshez képest 10% súly-, 20% anyag-, 75% időmegtakarítást eredmé-
nyez.  

A szilárd illesztéssel létrehozott kötések lehetnek sajtolt kötések vagy zsugorkötések.  

 Hidegen sajtolt kötés: szobahőmérsékleten végzik, a két alkatrészt tengelyirányba 
sajtolják össze. A szerelés során sajtókat használnak és a kisméretű, tömeggyártás-
ban készülő kötésekhez alkalmazzák.  

 Zsugorkötés: radiális sajtolt kötés. Az agyat 280-360 Cº-ra felhevítik olajban, forró 
gázban vagy kemencében. Az így kitágult furatba a tengelyt behelyezik és lehűtés 
után az agy sugár irányba összezsugorodik és a csapra nagy nyomást fejt ki.  

 Táguló kötés: olyan zsugorkötés, amelynek során a csapot lehűtve (általában -193 Cº 
hőmérsékletű folyékony nitrogénben) létrehozzák a kapcsolatot az aggyal, és a fel-
melegedés után a csap kitágulásával létrejön a kötés. 

A zsugorkötéseket elsősorban nagy igénybevételű helyeken, magas üzemi hőmérséklet 
esetén használják. 

A sajtoláshoz szükséges néhány számítást a következő képletekkel lehet elvégezni. 
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Azt a hőmérsékletet (t), amelyre a befogó alkatrészt kell felmelegíteni az alábbi módon le-
het meghatározni: 

 
       d2  -d1 < t x α x d1     - ahol   d2 és d1 a kapcsolódó átmérők  (mm) (ld.113. ábra) 
      d2 – d1 a fedés mértéke (mm) 
             α – az alkatrész lineáris hőtágulási együtthatója [1/Cº] 

 
 
 
 

t > 
1

12

d

dd




    

 
 
 

113. ábra. Zsugorkötés különböző kapcsolódó átmérői. 
 
Tengelyirányú sajtoláskor az illeszkedő felületeken nagy erőhatások ébrednek, ezért a sé-

rülések elkerülésére a következő szempontokat érdemes figyelembe venni: 

 az éleket és sarkokat mindkét illeszkedő felületen le kell törni, 

 a tengelycsapon kúpos bevezető felületet kell készíteni, 

 a felületeket meg kell tisztítani és be kell kenni gépzsírral, 

 alkatrészeket pontosan be kell állítani a sajtoláshoz, 

 a sajtolást megszakítás nélkül kell elvégezni, 

 sajtolás után ellenőrizni kell a helyzetpontosságot. 
 

A besajtolás folyamán a sajtolóerő alakulását a 114. ábra szemlélteti.  

 
114. ábra. Sajtolóerő alakulása besajtolás során. 

 
A sajtoláshoz szükséges erő függ a túlfedéstől, a felületi érdességtől, a sajtolási hossztól, 

az alkatrész átmérőjétől és a sajtolási sebességtől. Ha a sajtolási sebesség nem haladja 
meg az 5 mm/sec értéket, akkor a sajtolóerő (Fs ) a következő képlettel számítható: 

 
Fs = μ x d x π x l x p [daN] -     ahol  μ – súrlódási tényező 
                          d – névleges átmérő (mm) 
                          l – sajtolási út hossza (mm) 
                          p – az illeszkedő felületen ébredő nyomás  
A p fajlagos nyomás attól függ, hogy tömör csapot vagy perselyt sajtolunk a furatba. A saj-

tolás eszközeiről a 11. fejezetben (szegecselés) lehet többet megtudni. A sajtolóerő megha-
tározása az egyes sajtó típusoknál a konstrukciótól függően is meghatározható.  
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9.4  Képlékeny alakítással létrehozott kötések. 

 
Az ipari gyakorlatban sokszor előfordul az érintkezővel ellátott kábelek alkalmazása. Ilyen 

csatlakozók hidegsajtolással hozhatók létre. Ezek tartós, roncsolás nélkül nem oldható köté-
sek. A következőkben a kábelek és a lemezek képlékeny alakítással történő kötését mutatjuk 
be.  

Kábelek (vezetékek) esetében a kötés lényege, hogy a vezeték végét a csatlakozóelem 
hüvelyvégződésébe bevezetik és a hüvelyt rásajtolják. Ezt szemlélteti a 115. ábra. 

 
115. ábra. Kábelek, vezetékek rögzítése. 

 
Az egységnyi felületre jutó nagy nyomás hatására az összekötendő fémrészek képlékeny 

deformációt szenvednek, és az érintkező felületek hidegfolyása következtében intenzív kap-
csolat jön létre közöttük. Az ilyen kötés jó vezető, gázzáró, hő- és rezgésálló. A sajtolóerőt 
úgy kell beállítani, hogy a kötőelem a rugalmassági határon túl, a kapcsolt vezeték pedig a 
rugalmassági határ alatt legyen a művelet befejeztével. A technológiának legjobban megfele-
lő fémek a lapközepes köbös térrács szerkezetű tiszta fémek (Cu, Al, Ni, Ag..stb.). A hideg-
sajtolás hatására a fémek felkeményednek, nyúlásuk csökken és az ellenállásuk megnő. 
Ugyanakkor megnő a rácshibák koncentrációja, amely az alakított fémek termodinamikai 
stabilitását csökkenti. Ha az acélokat felmelegítik (500…600 Cº), akkor visszanyerik eredeti 
tulajdonságaikat és újrakristályosodnak.  

A kötésben részvevő felületek kialakítása a diffúzió szempontjából is fontos, mert ez a jobb 
villamos kapcsolatot eredményezi. Ennek előnyeit ott lehet kihasználni, ahol aránylag kicsi 
az érintkező felület (például a Wire-wrap kötés.). A fémek felületi diffúziója több nagyság-
renddel nagyobb, mint a térfogat diffúziója, mert ehhez van szükség a legkisebb aktiválási 
energiára. Ezért célszerű olyan bevonó fémeket  alkalmazni, amelyek könnyen diffundálnak 
a velük érintkezésben levő fémekbe (pl. ón, kadmium, ezüst, stb.). A diffúzió mértékét és 
sebességét a kötésben résztvevő fémek hőmérséklete és az érintkező felületeket egymás-
hoz szorító mechanikai feszültség terheli. A hidegen sajtolt kötés jellemzőit a 116. ábra 
szemlélteti a sajtolóerő (Fn ) függvényében. 

 

 
116. ábra. Hidegen sajtolt kötés jellemzői. 
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Az ábrán látható jelölések: Fk – kihúzóerő, H – keménység, Grel – relatív vezetőképesség, 
Gk –kötés vezetőképessége, Gh – kötésmentes vezető vezetőképessége. A sajtolás csak az 
Fn min és az Fn max között megfelelő.  

Hidegsajtolással húzás szempontjából is szilárd kötések készíthetők. A kötés szilárdsága 
kisebb legyen, mint a kötésen kívül a vezetékek szilárdsága.  

Rovásos hidegsajtolt kötés: ha a vezeték keresztmetszet egy vagy több oldalról nyomott. 
Egy rovásos kötést mutat a 117. ábra, míg a 118.ábrán négyrovásos kötés látható. 

 
117. ábra. Egy rovásos kötés. 

 
118. ábra. Négyrovásos kötés. 

  
A zárt kötéstechnikai megoldások mellett nyitott sajtolható sarukat és egyéb vezeték kötő-

ket is alkalmaznak. Nyitott, hidegen sajtolható kötőelemekre mutat példákat a 119. ábra. 

 
119. ábra. Hidegen sajtolható kötőelemek. 

 
A nyitott elemekhez alkalmazott sajtolóbélyegre mutat példát a 120. ábra. Mivel ezeknek a 

kötéseknek a mechanikai szilárdsága, merevsége kisebb, a sajtolóbélyeg általában tagol-
tabb. 

 
120. ábra. Nyitott elemekhez alkalmazott sajtolóbélyeg. 
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A gépjárműveknél és más mozgó berendezéseknél használt lemezből készült csatlakozó-
kat körmöléssel („crimpeléssel”) erősítik fel a kábelekre. A csatlakozócsapra vonalérintke-
zéssel illeszkedik és az egész elem rugózása miatt a kötés szilárdsága nagy, és olyan ki-
képzésű, hogy a végén lévő hosszabb fülekkel a vezeték szigetelését is megfogja és így 
csökkenti a törésveszélyt. Körmölhető, dugaszolható sarura mutat példát a 121. ábra. Az 
előalakított sarukat hosszú hevederszerű szalagokban hozzák forgalomba, amelyet a 122. 
ábra szemléltet. 

 
 

121. ábra. Körmölhető, dugaszolható saru. 

 
 

 
122. ábra. Hevederszerű sarú szalag. 

 
Az elektrotechnikában számos más kötési mód is ismeretes például csévélt huzalkötésnek 

(wire-wrap) nevezik azt a huzalrögzítési eljárást, amelynek során a vezetéket megfelelő erő-
vel egy szögletes keresztmetszetű fém bekötő csúcsra csévélik (123.ábrán látható). A fel-
csévéléskor először a csupaszolt végű vezetéket egy pisztolyszerű szerszám fejrészébe fű-
zik majd a csőszerű fejrészt a huzallal együtt a kijelölt csúcsra vezetik rá. A szerszám fej-
részének a megforgatásával a csúcs körül, a vezetéket a csúcsra szorosan felcsévéli. Ezt a 
műveletet a 124. ábra szemlélteti. 

 
123. ábra. Huzalrögzítési eljárás. 

 
 

124. ábra. Huzalrögzítési eljárás művelete. 

 

9.5  Lemezkapcsolatok mechanikus alakítással. 

 
A lemezek kötéslétesítésének alakítással történő megoldása történhet merev kötések lét-

rehozásával és történhet rugalmas illetve alakítással kombinálva. Természetesen az első 
esetben az anyagtól és a vastagságtól függően hozhatók létre a lemezkapcsolatok (korcos 
kötések). A 125.ábrán látható összeállításban az a) ábra merőleges lemezcsatlakozást mu-
tat be hasítékkal és füles megoldással. A b) ábrán sík lemezcsatlakozás látható szintén hasí-
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tékkal és füllel. A c) ábra merőleges lemezcsatlakozásokat a d) pedig sík lemezcsatlakozá-
sokat mutat peremezéssel.  

A rugalmas lemezkötések többségében a kapcsok, amelyek a járműipar fejlődésével kerül-
tek előtérbe és egy nyomásra létesítenek kötést különböző minőségű és alakú alkatrészek 
között. Előnyük, hogy gyors és többször össze illetve szétszerelhetők. Néhány példát mutat 
a 126. ábra. A a) ábrán szekrényes léc felerősítése történik az alaplemezre. A b) ábrán a 
lemez felerősítése történik „u” tartóra, a kapcsokat takarólemez burkolja. A c) ábrán domború 
és szögletes övlemez felerősítése látható az alaplemezre. A d) ábrán csövek és rudak fel-
erősítéséhez látható megoldás. Az e) ábra a lemezek derékszögű felerősítését mutatja.  

 
125. ábra. Merev lemezkötések. 

 
126. ábra. Rugalmas lemezkötések.  
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9.6  Csapszeges kötések. 

 
Egyszerű szerkezeti megoldásuk miatt alkalmazzák olyan kötések esetében, ahol a kötés-

sel szemben tengelyirányú erő nem lép fel. A csapszegek alaptípusai:  

 sima felületű csapszegek: hengeres és kúpos csapszegek, 

 sugárirányban rugózó csapszegek: hasított és csavar keresztmetszetű csapsze-
gek 

ezeknek az előnyei a könnyű és gyors szerelhetőség, egyidejűleg több felada-
tot látnak el, ismételten felhasználhatók, rezgéssel szemben ellenállók. 

A 127.ábrán az a) ábrán a rugós csapszeg fajtái és a b) ábrán néhány alkalmazási példa 
látható. 

 
127. ábra. Rugós csapszegek, és alkalmazási példái. 

 

9.7  Gyors működésű kapcsolatok (kötések) 

 
A gyors és biztos rögzítésre, kapcsolatlétesítésre és kötéstechnikára számos megoldást 

dolgoztak ki a témával foglalkozó cégek. A megoldások konstrukciótól és funkciótól függe-
nek.  

Az egyik elterjedt megoldás sok változattal a bepattintós megoldások előre kivágott he-
lyekre (128.a. ábra). Lehetnek hengeres furatba és szögletes kivágásba alkalmazható meg-
oldások. Ezeknél a megoldásoknál eltérő anyagú alkatrészek is összekapcsolhatók. Lemez-
hez rögzítésre mutat példát a 128.b. ábra. 

 

 
a) 

 

 
b) 

128. ábra. Bepattanó kötések. 
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A rugós rögzítők nagyobb fedő lapok ajtók, burkolatok rögzítésére alkalmasak (129. ábra). 

 
129. ábra. Rugós rögzítők. 

 
A korszerű járműiparban egyre több burkolati elemet rögzítenek olyan műanyag bepattin-

tós gömbcsuklós kötéssel, amely a rezgéseket csökkenti a védelmen és a zajcsökkentés 
funkcióján túl. A VW és BMW személygépkocsikban a motor burkolati elemeinél lehet külön-
böző méretben találkozni a 130.ábrán bemutatott megoldással. A Böllhoff cég széles körben 
gyárt ilyen megoldásokat. Például a „SNAPLOCK” a rezgésveszély és zörejek kiküszöbölé-
séhez biztos megoldás. Előnyei: olcsóbb a fémes változatnál, könnyen szerelhető, csak két 
darabból áll, a tengelytáv eltérések könnyen kiegyenlíthetők. 

 
                                                                             

130. ábra. Bepattintós gömbcsuklós kötés.  Forrás: Böllhoff 
 

A gyártásban és a javítás során a különböző pneumatikus és hidraulikus szerszámok 
gyors és biztonságos cseréjét segíti a gyors csatlakozó. Erre mutat példát a 131. ábra. A 
kiválasztott megoldásnál a közeg típusa és a nyomásviszonyok különös jelentőséggel írnak. 
Az ábrán látható megoldással 345 bar nyomás alkalmazható. A gyorscsatlakozók külső és 
belső menetes kapcsolatok létrehozására alkalmasak. 
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131. ábra. Gyors szerszámcsatlakozó. 
 

9.8  Anyagzáró kapcsolatok. 

 
Az alkatrészek közötti anyagzáró kapcsolatok kialakítása hegesztéssel, forrasztással, és 

nyomásos öntéssel történhet. 
 

9.8.1 Hegesztési összefoglaló. 

 
A hegesztés alkalmazása a mechanikai kötésekkel szemben akkor előnyös, ha folyadék- 

illetve nyomásálló kötést kell létesíteni, vagy a munkadarabok hőérzékenyek, vagy csak 
egyik oldalról hozzáférhető a konstrukció. A hegesztési eljárások jól képzett szakmunkást 
igényelnek és az adott feladattól függően költséges eszközöket. Konstrukciós szempontból 
előny, hogy sok esetben a mechanikai kötések átlapolást igényelnek megoldástól függően, 
ez a hegesztésnél nem szükséges.  

A következő összeállítás a hegesztési eljárásokról próbál összefoglaló képet adni néhány 
kiemelt megjegyzéssel. Az idegen nyelvű megnevezések az irodalomkutatásban kívánnak 
segítséget nyújtani. (A = angol, N = német)  

A járműipar fejlődésével számos új eljárást fejlesztettek ki, amelynek oka az új ötvözött 
anyagok térnyerése a járművek konstrukciójában. Itt az alumínium, a titán, a magnézium és 
ötvözeteinek megjelenése számos korábban ismert hegesztési eljárás továbbfejlesztését 
eredményezte. 
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Ívhegesztés 

 

A: Arc-welding 
N: Lichtbogenschweissen 
A hegesztésre használt villamos ív az elektróda 

és a munkadarab közötti gázban történő kisülés. 
Hegesztő eljárásonként az elektródák anyaga, az 
ívben lévő gáz fajtája, az ív feszültsége és az ív 
árama eltérő. A kézi ívhegesztés a varrathelyek 
egyenlőtlenségeinek kisméretű áthidalására ké-
pes. 

A kézi ívhegesztés előnyei az eltérő vastagsá-
gú anyagok hegesztése, kényszerhelyzetű he-
gesztés, javítás, stb. 

 

 
Fogyóelektródás, védőgázos  
ívhegesztés (AFI) 

 

A: GMA – Gas Metal Arc 
   SMA – Shielded Metal Arc 
N: MIG – Metal Inert Gas 
  MAG - Metal Aktiv Gas 
Az ív egyik pólusa a munkadarab, a másik pó-

lusa a hegesztendő alapanyaghoz hasonló, he-
gesztőívben leolvadó hegesztőanyag (huzal). Az 
eljárások az alkalmazott hegfürdő, a védelem, a 
hegesztőanyag formája és minősége, a gépesítés 
szintje, a varrattípus, stb. szerint csoportosítha-
tók. 

 

 
Wolframelektródás, 
védőgázos ívhegesztés (AWI) 

 

A: TIG – Tungsten Inert Gas 
N: WIG – Wolfram Inert Gas 
Az ív a nem fogyó wolframelektróda és a he-

gesztendő anyag között létesül, miközben az ívet 
és az ömledéket folyamatosan áramló argon vé-
dőgáz védi. 

Előnyei: védelem a levegő káros hatásával 
szemben, csökkenti a salak és gázzárvány lehe-
tőségét, könnyen automatizálható, a varrat jó 
mechanikai tulajdonságú és korrózióálló, stb. 

 

 
Hegesztés porbeles elektródával 

 

A: FCAW – Flux- Cored – Arc 
N: Metall-Lichtbogenschweissen mit  
   Stabelektrode 
A porbeles elektróda részben vagy teljesen zárt 

cső, amelynek a belseje ionizáló, salak- és védő 
gázképző-, dezoxidáló- és denitridáló-, valamint 
ötvöző anyagokat tartalmazó porral van töltve. 
Csak acélok kötő- és felrakó hegesztésére alkal-
masak.  

Előnyei: jól gépesíthető, a varrat anyaga tet-
szés szerint, viszonylag egyszerűen ötvözhető, 
vízszintes elrendezésnél termelékenyebb, mint a 
bevont elektródás kézi ívhegesztés.  
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Fedettívű hegesztés 

 
 
 

 
A: SAW – Submerged Arc 
N: Verdecktes Lichtbogenschweissen 
Az ív fedőpor alatt ég. Elektródája dobra csé-

vélt, bevonat nélküli vagy rézzel bevont, porbeles 
huzal, amelyet szabályozott fordulatszámú görgők 
folyamatosan, a leolvadási sebességnek megfele-
lően továbbítanak a munkadarabon kialakult heg-
fürdőbe. Általában hosszú, egyenes tompa- és 
sarokvarratok készítéséhez használatos. 

Előnyei: termelékeny eljárás, és környezetvé-
delmi tulajdonságai is kedvezőek. 

 
Lánghegesztés 

 

 
A: Gas Welding 
N: Gasschweissen 
A lánghegesztés olyan ömlesztő eljárás, 

amelynek során az összeolvadás gáz-láng heví-
tésével, nyomás alkalmazásával vagy anélkül, 
hozaganyag felhasználásával vagy anélkül törté-
nik. A lánghegesztéskor az alapfém és a hegesz-
tőpálca anyaga egybeolvad az égőfej fúvóka nyí-
lásánál kialakult szúróláng hatására. Égő gáznak 
rendszerint acetilént használnak. A lángkúp mére-
te 2-5mm és a legmagasabb hőmérséklet 3150 
Cº. 

 

 
Ponthegesztés 

 

 
A: Spot welding 
N: Punktschweissen 
Olyan ellenállás-hegesztés, amelynél a szük-

séges hőt a munkadarabon átvezetett illetve az 
abban indukált áramnak az átmeneti és anyagel-
lenálláson fejlődött hője adja. Ponthegesztésnél a 
kötés anyagát a munkadarabon átfolyó áram Jou-
le hője és az érintkezési helyeken fejlődő hő öm-
leszti meg, továbbá a nyomóerő segíti a kötés 
létrehozását. 

 

 
Vonalhegesztés 

 

 
A: Seam welding 
N: Rollennahtschweissen 
Olyan ellenálláshegesztés, amelynél egymás-

sal szemben forgó görgők az elektródák. A vonal-
hegesztés felfogható pontok sorozatának is. Elő-
nye a folyamatos alkalmazás lehetősége és al-
kalmazható acél és alumínium ötvözetek hegesz-
tésére.  
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Nagyfrekvenciás hegesztés 
 

 
a) Konduktív eljárás 
b) Induktív eljárás 

A: HFW – High frequency welding 
N: HF – Hochfrequenzschweissen 
Olyan ellenálláshegesztés, amellyel kivágott 

lemezek csövekhez illetve „tailored blank” leme-
zekhez hegeszthetők. Az összekötendő alkatré-
szekbe az energia bevitel történhet konduktív 
illetve induktív módon. A konduktív eljárásnál a 
nagyfrekvenciás generátor szekundér áramát 
megfelelő érintkezőkkel  közvetlenül a hegesz-
tendő alkatrészekhez vezetik. Az induktív eljárás-
nál a generátor kimenethez egy induktort csatol-
nak, amely által az alkatrészekben melegítőáram 
indukálódik. 

Az áramforrásként alkalmazott nagyfrekvenciás 
generátor frekvenciatartománya 200-2000 kHz. 
Ennek a hegesztésnek számos előnye van: fi-
nomszemcsés kötés jön létre, rövid hegesztési 
idő és gyors művelet, nem befolyásolja a hegesz-
tés környezetét, magas hatásfok, nincs hatással a 
bevonatra, jó automatizálási lehetőségek, a ha-
gyományos hegesztési eljárások számos hátrá-
nya elkerülhető.  

 

 
Lézeres hegesztés 
 
                              

  

A: LAW – Laser beam welding 
N: Laserstrahl Schweissen 
A lézersugár tulajdonságai: egyszínű, koherens 

fénysugár, a rezonátorból kilépve összetartó, tel-
jesítménysűrűsége nagy, különböző sűrűségű 
közegek határán áthaladva szóródik, reflektálódik. 
A lézersugár hatása a megmunkálandó fémre: kis 
felületi rétegre korlátozódik (kis=adott sugár hul-
lámhosszával azonos vastagságú) és szűk a hő 
hatászónája. Előnye, hogy kis keresztmetszetek 
és különböző fémek hegeszthetők vele.  

Lézerek fajtái: szilárdtest (rubin, neodin, üveg), 
gázlézerek (CO2 , He-Neon), félvezető lézerek 
(dióda lézer), stb.   

 

 
Plazmahegesztés 

 

 
A: PAW – Plasma Arc 
N: Plasma Schweissen 
Plazmán az anyagok hőmérséklettől függő, a 

termodinamikai egyensúlynak megfelelő arány-
ban disszociált és ionizált gázállapotát értjük. A 
nagy hőtartalmú plazma alkalmas ömlesztő he-
gesztés hőforrásának. A plazmaképzéshez hasz-
nált gáz plazmaállapotának előállítására a villa-
mos ív szolgáltatja az energiát. Változatai:  

 plazmasugár hegesztés: az ív a wolfram-
elektróda és a vízhűtésű rézfúvóka között 
ég (belső ívű plazma), 

 plazma ívhegesztés: elektróda és a mun-
kadarab között ég (külső ívű plazma).  

A fémes anyagok kötőhegesztéséhez az utób-
bit használják. 
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Elektronsugaras hegesztés 

 
 

 
A: EBW – Electron beam 
N: Elektronenstrahl – Schweissen 
Az eljárás alapja, hogy a felgyorsított, koncent-

rált elektronok a munkadarab felületébe ütközve 
lefékeződnek és mozgási energiájuk nagy része 
hővé alakul. Az elektrontechnológiai berendezé-
sek alapvető egysége az elektronágyú, amelynek 
feladata, hogy az izzó katódból kilépő és az anód 
irányába gyorsított elektronokat nyalábba szerve-
zi és fókuszálja. 

Fő jellemzője a nagy teljesítmény sűrűség.  
 

 
Dörzshegesztés 

 
 

 
A: Inertia welding 
N: Reibschweissen 
A dörzshegesztés során a munkadarabokat 

homlokfelületükkel közvetlenül egymáshoz he-
gesztik. A hegesztéshez szükséges hőt mechani-
kai energiából nyerik. A mechanikai energia az 
érintkező felületeken  alakul át súrlódás hatására 
hővé. Ehhez biztosítani kell a megfelelő relatív 
elmozdulást és a felületek összenyomását. Az 
eljárás változatai:  

 összenyomó dörzshegesztés: ennek során 
az ütközési felületek összenyomása után 
a hegesztési hőmérséklet elérése után to-
vább sajtolják egymáshoz az alkatrésze-
ket.  

 leégető dörzshegesztés: az egyenetlen 
homlokfelületű alkatrészek hegesztésére 
használják. Megfelelő áramerősség ese-
tében a felületek megolvadnak és így 
könnyebb a kötéslétesítés.  

Alkalmazása: eltérő geometriájú és anyagmi-
nőségű alkatrészek hegesztése. 

 

 
Súrlódásos dörzshegesztés  

 
 
 
 
 
 

 
A: Friction STIR welding 
Olyan szilárd kötés, amely létrehozása során a 

fém nem teljesen olvad meg, és műszaki jellem-
zői nem változnak meg. Elsősorban alumínium és 
nagyméretű alkatrészek hegesztésére alkalmaz-
zák. 
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Ultrahangos hegesztés 

 

 
A: Ultrasonic  welding 
N: Ultraschall Fügeverfahren 
Alkalmazását tekintve olyan eljárás, amely  

minden olyan fém alkatrész kötéslétesítésére 
alkalmas, amelyeket szegecseléssel, kemény 
forrasztással vagy hagyományos ellenállás he-
gesztéssel egyébként kapcsolatba hozhatók. 
Ugyanakkor alkalmas műanyag alkatrészekbe 
fémbetétek rögzítésére és műanyag alkatrészek 
hegesztésére is. Az eljárás előnyei: gazdaságos, 
mert energiatakarékos (a hálózati csatlakozás 
készenléti költségei elmaradnak pl. a hegesztés-
hez képest),  másik előnye, hogy a hegesztés 
rövidsége miatt (1,2-10 ms) csak a hegesztés 
helye melegszik fel  (az alkatrészek gyakorlatilag 
hidegen jönnek ki a gépből), a nagy áramerősség 
miatt olyan nagy elektromos- és hővezető képes-
ségű fémek, mint például a réz, az ezüst, továbbá 
a különböző keresztmetszetű és anyagú alkatré-
szek, az eljárást rövid ütemidő jellemzi és a kötés 
után-munkálást nem igényel. 

 

 
Salakhegesztés 

 

 
A: ESW – Electroslag 
N: Elektroschlackeschweissen 
Ömlesztő ellenállás hegesztés. Alulról felfelé 

végzik. A leolvasztott elektróda és a megolvadt 
alapanyag ömledéke képezi a hegfürdőt. Kötő és 
felrakó hegesztésre  is alkalmas. Az eljárás válto-
zatait az elektróda alakja, és a bevezetési módjai 
alapján különböztetik meg. Jellemzői: nagy beol-
vadási mélység,  széles hőhatás övezet.  

 
A gyártásban és szerelésben egyaránt alkalmazzák a csaphegesztést, mint lyukasztást 

nem igénylő és egy oldalról végrehajtható kötéslétesítést. Az MSZ EN ISO 4063:2000 szab-
vány 7 változatát különbözteti meg: ellenállás csaphegesztést, a kerámia gyűrűs vagy védő-
gázos ívhúzásos csaphegesztést, a rövidciklusú ívhúzásos csaphegesztést, a kondenzátor-
kisüléses ívhúzásos csaphegesztést, a kondenzátor-kisüléses csúcsgyújtásos csaphegesz-
tést, a gyűrűs gyújtásos csaphegesztést, a dörzs-csaphegesztést. Az előbbi eljárások közül 
három eljárást említünk meg. 

A kondenzátor-kisüléses csúcsgyújtásos csaphegesztés ötvözetlen, CrNi-acélból, 
alumíniumból, rézből készült menetes csavarok, csapok, dugók vagy fülek felhegesztésére 
alkalmazzák fémes anyagokra. Az alkalmazható mérettartomány: 2-8 mm.  
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                   a)                                                      b)              c) 
          Forrás: Soyer 

132. ábra. Hegesztés elve és folyamata. 
 

A hegesztés elvét és folyamatát a 132. ábra szemlélteti. A hegesztési ívet nem közvetle-
nül az áramforrás, hanem a kondenzátorban tárolt energia gyors kisülése hozza létre. Az a) 
ábrán látható, hogy a csapcsúcs érintkezik az alapanyaggal és kialakul az ív gyulladásának 
a feltétele. A b) kigyullad az ív, a csapvég és az alapanyag felülete megömlik. A c) a csapvég 
belemerül a hegfürdőbe, az anyag megdermed és létrejön a kötés. Az eljárás gyors és köny-
nyű kezelése mellett nagy előnye, hogy a lemez hátoldalán nem marad nyom, deformáció 
vagy elszíneződés.  

A másik módszer az ívhúzásos csaphegesztés kerámiagyűrűvel vagy védőgázzal. Az 
eljárást szemlélteti a 133. ábra. Ez az eljárás járulékos védelemmel, a csap elemelésével 
történő sajtoló ívhegesztés nagyobb keresztmetszetű, nagy igénybevételű hengeres csapok 
illetve csavarok hegesztésére alkalmazható. 

 
          a)                                                 b)                                                  c) 
          Forrás: Soyer 

133. ábra. Ívhúzásos csaphegesztés kerámiagyűrűvel vagy védőgázzal. 
 

Az a) ábrán látható, hogy csapcsúcs érintkezik az alapanyaggal és kialakul az ívgyulladás 
feltétele. A b) a csap elemelkedik a munkadarabtól és létrejön az ív majd a csap és az alap-
anyag felülete megömlik. A c) a csavar belemerül a hegesztő fürdőbe és az anyag megder-
med és létrejön a kötés. Ez a technológia max. 2 mm vastag anyagok esetében alkalmazha-
tó legeredményesebben, a max. beolvadási mélység kb. 1-3 mm. Az eljárás egyik változata 
a rövidciklusú ívhúzásos csaphegesztés, amellyel ötvözetlen, CrNi, hő és saválló acélból 
készült csapok, csavarok 3-16 mm átmérő tartományban hegeszthetők.  

Az autóiparban az utóbbi tizenöt évben az Al-ötvözet konstrukciók száma jelentősen kibő-
vült és ennek megfelelően a hegesztésüknél egyre jobban teret hódít a lézerek alkalmazása. 
A VDMA szerint 2002-ig több, mint 50%-al nőtt az autóipari lézeralkalmazások száma.  

A BMW fejlesztőközpont hegesztési és kötéstechnikai részlegvezetője szerint  ezt tá-
masztja alá például, hogy a BMW 5-ös típuson 2002-ig 14 millió méter hosszon készítettek 
lézervarratot 1,4 millió darab karosszérián. A kedvező tapasztalatokat azóta további típusok-



9. KÖTÉSLÉTESÍTÉS TECHNOLÓGIÁI  137 

 Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME                                             www.tankonyvtar.hu 

nál is használták (adott követelmények szerinti alkatrész-kialakítás, gyártási rugalmasság, 
alacsony hőbevitel a hegesztendő alkatrészekbe). Néhány példa 2002-ből: 

 A cabrio „A” oszlopánál (amely belső nyomással alakított csőkonstrukció) az oldal ke-
retek 3 dimenziós lézeres hegesztése 

 A tartók tartományában (Schwellenbereich) az oldal keretek és az erősítés is ónozott 
lemez, amelyet átlapolásos hegesztett kötéssel rögzítenek 

 A BMW 3-asnál a mellső futómű és a karosszéria kötése lézerhegesztéssel. Itt 2 Al 
lemez AlMg4,5Mn (1 és 2 mm vastagok)  átlapolva kerül hegesztésre. A 44 átlapolt 
varratlépés teljes varrathossza 1,6 m.  

 A 7-es típusnál a tetőlemezt az oldal keretekkel és a hátsó szélvédő keretét lézerrel 
hegesztik. 

Az AUDI AG-nál (az alumínium karosszériák úttörője) az A8-nál a karosszérián a lézerrel 
hegesztett teljes hossz 25 m. Akkoriban újdonság volt a lézer - MIG hibrid - hegesztés alkal-
mazása az A8 oldalkarosszéria kereteknél, a varrat hossza 4,5 m/kocsi. igazolást nyert, hogy 
az új hegesztési eljárás termelékenység, gazdaságosság és varratminőség szempontjából 
kedvezőbb (jobb a folyamatbiztonság és a hézag áthidaló-képessége jobb). 

A TRANSRAPID mágneses vasút gyártásánál az ALCAN Technology & Managment AG a 
svájci Neuhausen-ben 3 kW-os szilárdtest lézert használ hegesztésre. A 28 méter hosszú 
kocsi Al rúdsajtolt profilját a szendvicslemezre sarokvarrattal hegesztik. Ebben a különleges-
ség, hogy a varrat hossza max. 12 méteres.  

Jelenleg a Stadler cég szolnoki üzemében készülő „Flirt” vonat, könnyűfém kocsiszekré-
nyei is új hegesztéssel készülnek. 

A repülőgép gyártásban is teret hódított a lézeres hegesztés. Az AIRBUS A380 repülőgép 
hosszmerevítőit (stringer) eddig a külső részhez szegecselték, 2001-től-től azonban lézerhe-
gesztést alkalmaznak, amely 20%-al olcsóbb, sebessége 15 m/min. A súlycsökkenés pedig 
10%.  

Az alumíniumon kívül egyre nő az autóiparban a magnézium, titán és a műanyagok alkal-
mazása a súlycsökkentés jegyében. A Mg tulajdonságai: jól önthető és megmunkálható fém. 
Relatív magas szilárdságú és jól újrahasznosítható. Hátrányos tulajdonsága, hogy 60%-al 
drágább az alumíniumnál. A magnézium alkalmazásának történetéhez tartozik, hogy a VW - 
bogár autóban 21 kg magnézium ötvözetet alkalmaztak a gyártásnál. A rossz korrózióállóság 
és a forgácsolásnál tapasztalt fokozott tűzveszély miatt a 70-es években visszaesett az al-
kalmazása. A fejlesztés eredményeként a 80-as években megjelentek a „nagy tisztaságú” 
ötvözetek, amelyek már korrózióállóak lettek. A kísérletek igazolták, hogy a magnézium öt-
vözetek lézeres és elektronsugaras hegesztése kedvező, mivel ezeknél a hegesztési eljárá-
soknál alacsony az energia bevitel és rövidebb az olvadék lehűlési ideje.  

A titán előnyös tulajdonságai az alacsony sűrűsége ( 4,5 g/cm3  ), nagy szilárdság (tiszta 
fém szakítószilárdsága: 750 N/mm2 , ötvözet esetében: 1850 N/mm2 ), nagy korrózióállóság.  

A titán hegesztésére a legalkalmasabb a WIG védőgázos hegesztés, mert az olvadáspont 
200 Cº körül van és a hővezetése megegyezik a rozsdamentes acéléval (Cr-Ni acél). A he-
gesztéshez Argon védőgázt alkalmaznak és a folyamat jól szabályozható. A kézi hegesztés-
nél egyenáramot és negatív pólusú W elektródát használnak. Az ív „nyugodtsága” miatt tisz-
ta W elektróda ajánlott. Az alkalmazási terület főleg a repülőgépipar, az űrhajózás, a vegyi-
par és néhány éve a ventilátorgyártás.  

Az autóiparban a súlycsökkentés miatt egyre vékonyabb lemezek és - a védelem miatt - 
felületkezelt lemezek kötése miatt egyre nagyobb igény mutatkozik az alternatív hegesztések 
iránt (a MÍG/MAG hegesztésekhez képest). A szempontok a következők: az üzemi költsé-
gek, a beruházási költség, a termelékenység, a varrat alakja, az utólagos megmunkálás költ-
sége, és a nagy hőbevitel.  

A TU-Berlin és az OvG-Uni Magdeburg új MAG eljárást fejlesztett ki az eddigi hátrányok 
kiküszöbölésére. Az új MAG Chop Arc eljárás lényege, hogy programvezérelt energia hozzá-
vezetéssel minimális hő bevitel valósul meg az ívbe. A hő bevitel optimalizálásával megoldó-
dott a korábbi MAG hegesztéssel hegeszthető 0,5 mm vastagsághatár csökkentése 0,2 mm 
alá. Ezzel az eljárással finomlemezek különböző helyzetű varratai és a „tailored blank” leme-
zek gazdaságosan és folyamatosan hegeszthetők. 
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9.9  Forrasztás. 

 
A forrasztás diffúziós kötés, amely a hegesztéstől abban különbözik, hogy az összeköten-

dő alapanyagok megolvadása nélkül lehet anyagzáró kötést létrehozni. A forrasztás, az 
alapanyagoktól eltérő olyan anyaggal történik, amelynek olvadáspontja lényegesen alacso-
nyabb az alapanyagokénál. A forrasztáshoz a legkülönbözőbb fémeket, és azok ötvözeteit 
lehet használni, amelyek az előbbi követelménynek megfelelnek. A lágyforraszok (olvadás-
pont 450 °C alatt van) anyagai: ón, bizmut, kadmium, ólom, cink. A keményforrasz (olvadás-
pont > 650 °C), anyagai: ezüst, arany, réz.   

A forrasztott kötések kivitele különböző lehet. Alapelv, hogy minél egyszerűbb a kötés, an-
nál megbízhatóbb. 

A forrasztási eljárásokat lehet hőmérséklet szerint osztályozni: 

 Lágyforrasztás: 450 °C alatti olvasztási hőmérséklet és kis kötési szilárdság, el-
sősorban az elektronikában használatos, ahol a vezetőképesség  a fontos. A me-
legítés módja szerint lehetnek: 

 Pákával 
 Gázégővel 
 Villamos kemencében 
 Lézersugárral 

 Keményforrasztás: 650-1100 °C tartományban alkalmazzák, nagy szilárdságú 
kötésekhez. A keményforrasztásnál a forraszanyag legalább egyik alkotója a for-
rasztandó anyaggal ötvöződjön. Ennek feltételei: a forraszanyagnak és a forrasz-
tandó anyagnak fémtisztának kell lenni, a forrasznak jól kell terülni a fémen (ned-
vesítés). A melegítés módja szerint lehetnek: 

 Gázégővel 
 Villamos hevítéssel 
 Mártással 
 Kemencében 
 Lézersugárral 

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 (134. ábra.) és a villamos követelményekhez való kialakítása között.  

 
134. ábra. Különböző forrasztási konstrukciók. 

 
A lágyforrasztás az elektronikai és elektrotechnikai iparban terjedt el, és a legfontosabb 

kötési eljárás. Előnyei a jó villamos- és hővezető képesség, kevés helyet foglalnak el, a felü-
leti oxidáció elhanyagolható mértékű, jól tömítenek, kis energiaigény, könnyen oldhatók és 
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javíthatók, elhúzódás és vetemedés nem történik a kötéseknél, a művelet könnyen automati-
zálható és egyidejű végrehajtása is megoldható. 

Hátrányai a korrózióveszély, a kötés helyét gondosan kell kialakítani, a forrasztandó felüle-
teket alaposan elő kell készíteni, csak kis mechanikai és termikus igénybevételt képes elvi-
selni. 

A keményforrasztás előnyei, hogy különböző anyagok köthetők, a vetemedés kismértékű, 
több lépésben végezhető különböző forrasz anyagokkal, különböző vastagságú anyagok 
köthetők, öntött és hengerelt anyagok köthetők, fémes és nemfémes anyagok forraszthatók 
össze, ha a nemfémes anyag fémbevonatú, az alapanyag fémtani szempontból nem károso-
dik, az illesztések nem, vagy csak kismértékű utómunkálást igényelnek.  

A forrasztási eljárások a következők:  

 Forrasztópákával: a szerszámban előállított hőenergiát a pákacsúcsra ve-
zetik 

 Mártó forrasztás : (135. ábra.) a munkadarabot a tisztítás és a folyasztó 
szerrel való kezelés után a folyékony forraszt tartalmazó fürdőbe mártják. 
Sorozatgyártásra alkalmas. 

 

 
135. ábra. Mártó forrasztás. 

 

 Vontatóforrasztás: mártó forrasztás továbbfejlesztése főleg nyomtatott 
áramköröknél alkalmazzák. 

 Hullámforrasztás: az előbbi két esetben a forraszfürdő áll, addig itt mozog.  

 Hőtároló tömbbel végzett forrasztás: Fémtömbbel kb. 80 °C-ra melegítik 
elő a munkadarabot és utána pákával végzik el a forrasztást. Olyan helyen 
alkalmazzák, ahol nem lehet elég hőenergiát bevinni a pákacsúccsal. 

 Lángforrasztás: (136. ábra.) a hevítést kézzel irányított égővel, gázzal fű-
tött készülékkel végzik. Kis sorozatokhoz használják. 

 

 
136. ábra. Lángforrasztás. 

 

 Forrasztás kemencében: 3 változata ismeretes, a folyasztó szerrel vagy 
védőgázzal vagy vákuumos atmoszférában. Az alkatrészek előszerelve, 
forrasz anyaggal  pl. konvejorra akasztva haladnak át a kemencén. Ott al-
kalmazzák, ahol a helyi felmelegítés és lehűtés a feszültségek kialakulása 
miatt nem ajánlatos. 

 Forrólevegős forrasztás: a hőenergiát a forró levegő viszi a forrasztás he-
lyére. Alkalmas lapos tokozású áramkörök kivezetéseinek forrasztására.  

 Olajfürdős forrasztás: az összekötendő alkatrészekhez a forrasztást meg-
előzően juttatják el a forraszt alakos testek formájában.  
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 Gőzfázisú forrasztás: hibrid áramköröknél a hullámforrasztás nem megfe-
lelő, ezért olyan ráolvasztásos forrasztást alkalmaznak, amelynél a for-
raszt és folyasztó szert együtt, a felhevítés előtt a forrasztási résnél helye-
zik el. Az így előkészített szerelvényt a forrasztási hőmérsékletre kell heví-
teni. Amint a normál hőmérsékletű szerelvény a gőzzel telített térbe jut a 
gőz lecsapódik és leadja a hőenergiáját.  

 Kemencés forrasztás izzólámpákkal. A hőforrást izzólámpák biztosítják 

 Fénysugárral végzett forrasztás: tükör gyújtópontjában fényforrást helyez-
nek el, s a fókuszált fény nagy energiasűrűsége adja a kötéslétesítés he-
lyén a hőenergiát.  

 Ultrahangos forrasztás: 2 változata ismeretes: felmelegítés koncentrált ult-
rahang nyalábbal, vagy a korábbi módszerrel megolvasztott forrasz ned-
vesítő képességét ultrahanggal fokozzák. Minden fémet lehet vele forrasz-
tani.  

 Dörzsforrasztás: az oxidhártya felszakítása, az alapanyag és a forrasz kö-
zötti közvetlen kapcsolat létrehozása a forrasz dörzsölésével is elérhető. 
Folyasztó szert ilyenkor nem használnak.  

 Ellenállás forrasztás (137. ábra.): az ismert folyasztó szerek és forraszok 
használhatók. Az anyagon átfolyó áram hőenergiát fejleszt. Az elektronikai 
iparban a vékonyréteg áramköröknél alkalmazott módszer.  

 

 
 

137. ábra. Ellenállás forrasztás. 
 

138. ábra. Indukciós forrasztás. 
 

 Indukciós forrasztás (138. ábra.): a forraszanyaggal előszerelt alkatrésze-
ket indukciós tekerccsel melegítik. A hő a munkadarabban keletkezik 
(szekundér tekercs), a körülötte levő tekercs a primer tekercs. 

 Szóró forrasztás: a forraszanyagot por vagy huzal alakban használják és 
szórják fel a forrasztás helyére, majd ezzel egy időben megolvasztják.  

 Vákuumforrasztás: nem szükséges folyasztó szer hozzá. Szakaszos 
üzemmód miatt folyamatos gyártásba nehezen integrálható. 

A forrasztás területén a növekvő követelmények és az új anyagok megjelenése új techno-
lógiák kifejlesztéséhez vezet. például néhány új eljárás a diffúziós forrasztás, az exotermikus 
forrasztás, stb.  

 

9.10  Kötéslétesítés nyomásos öntéssel. 

 
A technológia lényege, hogy nyomásos öntéssel két vagy több alkatrész úgy szerelhető 

össze, hogy cink- vagy ólomötvözetet lövellnek az összeállítás helyén érintkező felületek 
közé. Az összekötendő alkatrészeket az előírt szerelési helyzetben készülék tartja össze. A 
készülékben van az öntési üreg is. Öntés után a készülék azonnal szétnyitható. Az öntő-
anyag mennyisége nagyon csekély, ezért az alkatrészekkel történő hőközlés jelentéktelen. A 
kötés előnyei: 

 elmarad az alkatrész költséges megmunkálása, 

 különböző anyagok egyesíthetők (pl. fém-kerámia, műanyag-fém), 
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 a konstrukcióban nem kell helyet hagyni csavar illetve szegecs számára, 

 utólagos megmunkálás nem szükséges, 

 termelékeny módszer. 
A költséges készülékek és az automatikus öntőberendezés miatt csak nagysorozat esetén 

gazdaságos. A következőkben a 139. ábrán néhány példa látható. Az első sorban látható 
példáknál a nagypontosságú szerelésen van a hangsúly. Ezekben az esetekben a szerszám 
a folyékony fém megszilárdulásáig pontos helyzetben tartja az alkatrészt.  

A következő sorban a fogaskerék és tengely kötésénél a folyékony fémből olyan alak való-
sítható meg, amely egy alkatrészként használható fel a későbbiekben. 

Az utolsó sorban a baloldalon látható megoldásnál a belső kúpos üreg lehetővé teszi az 
egyszerűbb injektálást. A központ furatot párhuzamos fallal öntik. A jobb oldali megoldásnál 
a folyékony fém lehűléskor a középpontban együtt zsugorodik.  

A példák a Fishertech Ltd. kanadai cégtől származnak, ahol az öntéssel létrehozott köté-
seknek nagy múltja van. A legtöbb alkalmazás a fogaskerék + tengely, tárcsa + tengely vagy 
kábelvégek kötése területén található és főleg a finommechanika területén. A gépesítés ese-
tében egy automatán 550 db/óra teljesítmény érhető el.  

 

  

 
  

. 
139. ábra. Különböző nyomásos öntési technológiák. Forrás: Fishertech  Ltd 
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9.11  Ragasztás. 

 
A ragasztás a hegesztés, forrasztás mellett számos előnye következtében egyre jobban 

terjed az iparban. A járműiparban is számos helyen – például a személygépkocsiban több, 
mint 360 helyen - alkalmaznak ragasztót.  

A ragasztott kötésekben a ragasztó hidat képez a munkadarabok felületei között függetle-
nül attól, hogy azonos vagy eltérő anyagokról van-e szó. Alkalmazás szempontjából a kötés 
mechanizmusára jellemző két jelenség az adhézió és kohézió.  

Az adhézió a két anyag érintkezési felületén ható tapadó erő. A ragasztásnál a fizikai von-
zó- és abszorpciós erőknek (Van der Waals erők) jelentős szerepe van . Ezeknek az inter-
molekuláris erőknek a létrejötte kisebb, ha a megmunkált felületek érdességének mélysége 
miatt a ragasztóanyag nem kerül közvetlen kapcsolatba a ragasztandó anyaggal. Ebből kö-
vetkezik, hogy a ragasztónak ki kell töltenie az érdességet és a teljes felületet be kell nedve-
sítenie. Az adhéziós erők nagysága függ a nedvesítés mértékétől, amely a felület ragasztha-
tóságának alapja.  

Kohéziónak azokat az erőket nevezzük, amelyek a ragasztóanyag molekulái között hat-
nak, azok összetartása céljából. Ezeknek az erőknek az alábbi összetevői vannak: 

 molekulák között ható vonzerők (Van der Waals), 

 polimer molekulák egymással való kapcsolódása. 
A ragasztott kötésben az adhéziós és kohéziós erőknek lehetőleg azonos nagyságúnak 

kell lenni. Kötési tulajdonságaik alapján a ragasztóanyagokat az alábbi módon lehet csopor-
tosítani: 

 Anaerob kikeményedésű ragasztók, 

 UV- fény hatására kikeményedő ragasztók (szekundér kötési rendszerek-
kel is), 

 Anionosan kikeményedő ragasztók (ciánakrilátok), 

 Aktívátorok segítségével kikeményedő ragasztók (modifikált akrilátok), 

 Nedvesség hatására kikeményedő ragasztók (szilikonok, uretánok), 

 Melegen kikeményedő ragasztók (epoxigyanták). 
A ragasztók alkalmazását tekintve a következőket különböztetjük meg: 

1. a gépészet területén:  

 csavarrögzítés például kirázódás ellen (140. ábra.), 

 menettömítés csőcsatlakozásoknál, 

 impregnálás (a mikroporozítás tömítéséhez:  pl. fémöntvényeknél,  mű-
anyagoknál, hegesztett szerkezeteknél, stb.), 

 felülettömítés folyékony állapotban alkalmazva vagy előzetes 
                           bevonatként kezelhető, illesztő peremek tömítése, 

 felületkezelés és rozsdavédelem, 

 Tengely-agy illesztéseknél (pl. elektromotor házba csapágy rögzítése), 

 Karimás tengelykapcsolóknál (a mechanikus vagy súrlódó  tengelykapcso-
lók nagyobb szilárdságot érnek el és nagyobb terhelést képesek elviselni), 

 Karosszéria-javításnál (141. ábra.). 
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                               Forrás: LOCTITE 
140. ábra. Csavarrögzítés ragasztással.        141. ábra. Karosszériajavítás ragasztással. 

 
2. az elektronika területén: NYÁK-lapok ragasztása, újraolvasztó lágyforrasztásnál a 

forrasztópaszta alkalmazása, litze-huzalok rögzítése, alkatrészek kiöntése, tömíté-
se és tokozása, stb.), 

3. az orvostudományban a sterilitás jegyében az egyszer használatos fecskendők,  
katéterek,stb. illetve a többször használatos endoszkópok, műtéti                 be-

rendezések, stb. konstrukciójában alkalmaznak ragasztást. 
A ragasztott kötések alkalmazását és elkészítését már a tervezésnél alaposan elő kell ké-

szíteni. Elsősorban az igénybevételek elemzését kell végrehajtani, ehhez nyújt segítséget a 
142.ábrán látható néhány elvi példa. 

 



144    SZERELÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

www.tankonyvtar.hu                                              Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME 

 
142. ábra. Ragasztott kötések kialakítása. 

 
A másik fontos szempont a kapcsolat megtervezése. Ennél fontos a megfelelő réskitöltés 

biztosítása. Erre mutat példákat a 143. ábra. Az alkatrészek összekapcsolásánál mindig arra 
kell ügyelni, hogy a felvitt ragasztó ne tolódjon el illetve ne töröljék le. Az elemek illesztését is 
ellenőrizni kell, és a korrekciókat is végre kell hajtani, mert a ragasztó kikeményedése során 
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erre nincs lehetőség (143a. ábra). Például hengeres alkatrészeknél előfordul, hogy az élek a 
ragasztót lehúzzák. Erre jó megoldás (143c. ábra) a 15o és 35o – os illesztési letörések al-
kalmazása. Zsákfurat esetén (143b. ábra) célszerű légtelenítő furat alkalmazása, hogy a 
ragasztó furatból való kinyomódását megelőzzék.  

 
 

143. ábra. Réskitöltés biztosítása a ragasztásnál. 
 
A ragasztott kötés annál szilárdabb, minél alaposabban megtisztították és előkezelték előt-

te a felületeket. A ragasztott kötés szilárdságát az illesztési felületek és a ragasztóanyag 
közötti adhézió (tapadás) határozza meg. Az adhéziós erők növelhetők az alábbi módokon: 

 a nemkívánatos felületi hártyák eltávolítása zsírtalanítással vagy mechanikai csi-
szolással, 

 új aktív felület létrehozása primer felhordásával, 

 a felületi aktivitás megváltoztatása pácolással, alacsony nyomású plazmakeze-
léssel stb. 

A ragasztott kötések tervezésekor az ütő és lefejtő igénybevételt a lehető legkisebbre kell 
csökkenteni, a ragasztási felületet a lehető legnagyobbra kell növelni.  

Az átlapolt ragasztási hézag optimalizálásának szempontjai: 

 az excentrikus erőhatások kialakulását kerülni kell, 

 a ragasztási hézag szélességének növelése, 

 az átlapolás optimalizálása nem azt jelenti, hogy a ragasztási hézagot a lehető 
legnagyobb mértékben meghosszabbítjuk, mert a szakítóterhelés nem nő arányo-
san a ragasztási hézag hosszával vagy a ragasztási felülettel, 

 a ragasztóréteg vastagsága: nagyobb vastagság a nyíró igénybevétellel szemben 
mutat rugalmasabb viselkedést. 

A műanyagok ragasztásánál két szempontnak kell teljesülni: a ragasztónak nedvesíteni 
kell a műanyagot, és a műanyag felületének adhézióbarát tulajdonságokkal kell rendelkez-
nie.  

Másik példa a járműiparban a személygépkocsi-szélvédők ragasztással történő beszerelé-
se, amelyet a gyártósorokon robotokkal automatizáltak. A szélvédő ragasztása a karosszéri-
ába a 144. ábrán látható rétegek sorrendjében történik. A ragasztó felvitele olyan adagoló 
készülékkel történik, amely egyenletesen adagol és kézi illetve gépi (robotos) megoldással is 
alkalmazható. A szélvédő mozgatása vákuumos megfogókkal történik kézi és robotizált 
megoldás esetén is. A művelettervben pontosan megadják a ragasztás folyamatának műve-
leti sorrendjét a kikeményedési idővel együtt. 
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144. ábra. Szélvédő ragasztás karosszériába. Forrás: Gurrit-Essex 
 

Az autóbuszoknál is számos helyen alkalmaznak ragasztókat. Elsősorban a karosszéria 
külső és belső burkolatainak rögzítésére.  

A műanyag karosszéria elemek javítása szintén alkalmazási terület, mert az egy darabból 
készült bonyolult felületi elemek ára meglehetősen magas. Ilyen sérülés javítására mutat 
példát a 145. ábra. További fejlesztési terület az egyre több helyen alkalmazott üvegszál-
erősítésű elem javítása.   

 

 
145. ábra. Műanyag karosszéria elem javítása. 
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10 Alkatrész-kezelési megoldások a szerelésben. 
 
A kezeléstechnika (n: Handhabung, a: Handling) a szereléstechnológia olyan műveletcso-

portja, amely a kapcsolatlétesítési műveletek termelékenységét befolyásolja, illetve a szere-
lési folyamat akadálymentes előrehaladását segíti. A kezeléstechnikát a szerelő munkahe-
lyen a munkatér közvetlen környezetében értelmezzük. A kezeléstechnika a munkadarabra, 
a szerszámokra és a segédanyagokra alkalmazható tárolási, továbbítási, rendezési, és be-
fogási műveleteket jelent, függetlenül a kézi, gépesített és automatizált megoldástól. A keze-
léstechnika eszközrendszerébe tartozó eszközök jelentős része az automatizálásában hasz-
nálatos.  

A kezeléstechnika témaköre 1970-es évek elején vált ki az anyagmozgatásból, és szakmai 
körökben nagy vitát váltott ki. A vita a hasonló műveletek (pl. továbbítás, tárolás, stb.) értel-
mezése miatt zajlott.  A döntő érv a műveletek és eszközeik eltérése volt. Eleinte a robot-
technikával hozták kapcsolatba, majd rohamosan bővült az alkalmazási területe. A tervezés 
megkönnyítésére a német szakemberek irányelveket dolgoztak ki a műveletek értelmezésé-
re, majd az eszközeire is (VDI- Richtlinien 3237/3240). A 146. ábra a műveleteket és a - ter-
vezést könnyítő - szimbólumokat szemlélteti.  

 
                                        

146. ábra. A kezeléstechnika műveleteinek szimbólumai. Forrás:VDI 
 

A tárolás a szereléshez a munkadarabok készletezését jelenti a munkatér környezetében. 
Jellemzői: a mennyiség, a térkitöltés foka, a rendezettség, a térfogat, a darabszám. A tárolás 
lehet rendezetlen, részben rendezett és rendezett. 

A továbbítás a munkatér környezetében a munkadarabok helyváltoztatása adott követel-
mények szerint. Jellemzői: iránya, időbeli lefolyása, távolsága, és a mozgás jellemzői. A to-
vábbítás változatai lehetnek elágaztatás és összevezetés. 

A rendezés során a munkadarabokat átvezetik a rendezetlen halmazból egy adott szem-
pont szerinti rendezett helyzetbe. Jellemzői: rendezési célhelyzet, rendezési lépések száma, 
rendezés jellege szerint lehet passzív vagy aktív. 

Fordítás a munkadarab helyzetének megváltoztatása adott szöggel, adott tengely körül. 
Jellemzői: szöge, tengelye, lépései. 

Leválasztás (egyenkénti adogatás) a szerelési művelet előkészítéséhez a munkadarab 
elkülönítése a rendezett halmazból. Jellemzői: módja, leválasztandó darabszám, időbelisé-
ge. 



148    SZERELÉS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

www.tankonyvtar.hu                                              Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME 

Beadás a munkadarab bejuttatása a munkatérbe. Jellemzői: helye, iránya, munkadarab 
helyzete, időbeli lefolyása. 

Befogás a munkadarab szabadságfokainak elvétele a szerelési művelet végrehajtása cél-
jából. Jellemzői: módja, iránya, befogó erő nagysága. 

Kivetés a munkadarab eltávolítása a munkatérből. Jellemzői: módja, helye, iránya. 
A kezeléstechnika eredményes alkalmazására számos különböző bonyolultságú eszközt 

fejlesztettek ki az egyszerű kézi szerelőmunkahelyen alkalmazható tárolóktól, táraktól az 
automatákig. 

 

10.1  Rezgőrendszerű adagolók. 

 
A rezgőrendszerű adagolók a szerelő-automaták és megmunkáló gépek automatikus ada-

golási feladatainak megoldásánál alkalmazott eszközök. Fajtái: a rezgőtartályos adagolók, a 
rezgősínek, rezgőasztalok.  

A működésükre jellemző, hogy olyan kéttömeges lengőrendszernek foghatók fel,  ame-
lyeknél a rezgést előállító egység  rugókötegeken keresztül adja át a mozgási energiát az 
adagolandó alkatrészeket tartalmazó egységnek (tartály, sín, stb.). Ennek eredményeképpen 
az alkatrészek a pályán apró ferde hajításokkal haladnak előre. A rezgőtartályos adagoló 
szerkezeti felépítése a 147.ábrán látható.   

 

 
 
 
 
1 – pálya 
2 – tartály (m2  = tartály + alkatrészek 
                                         tömege) 
3 – elektromágnes 
4 – lábak 
5 – alsó öntvény (m1 – tömeg) 
6 – rugókötegek ( 3 db 120 fokonként) 
7 - kilépőnyílás 

147. ábra. A rezgőadagoló felépítése. 
 
A rezgőtartályos adagoló kisméretű alkatrészek (max. 180mm hosszú) tárolására, továbbí-

tására és rendezésére alkalmas berendezés. Fő részei:  

 a tartály a rendezőelemekkel felszerelt pályával,  

 a rezgés-előállító egység és a rugókötegek, 

 a fokozatmentes vezérlés, 

 a felső és alsó öntvények, 

 fokozatmentes szabályozás (tirisztoros vezérlés).  
Az adagolóhoz minden esetben egyenkénti adogató és csatorna is kapcsolódik. 
Az adagolók az alábbi módon csoportosíthatók:  

 a konstrukciós kialakítás szerint: egyszintes, többszintes (ld. 148. ábra), 

 a tartály jellemzői szerint: az átmérő, a csatornák száma, a tartály anyaga 
és  alakja, stb. szerint, 

 a rezgés-előállító egység típusa szerint lehet: elektromágneses,   
           pneumatikus, kiegyensúlyozatlan tömegű ,stb. 

 a működtető energia szerint: elektromos, pneumatikus. 
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Az adagoló kiválasztásának szempontjai: a gyakorlati tapasztalat szerint az első a tartály 
átmérője és magassága, mert ebből számolható a tárolási térfogat illetve a rendelkezésre 
álló helyet is figyelembe lehet venni.  

A nagyságrendre lehet az alábbiakból következtetni: 
 

  D  8 - 12L  (ahol L az alkatrész hossza mm-ben, és D a tartály  átmérője) 
  H = (0,2 - 0,4)D  (ahol H a tartály magassága mm-ben) 
 
A tartályban helyezkedik el a pálya, amelyet felfelé haladó, spirál alakban hegesztenek a 

lemeztartályok falához. A tartályban a pálya kialakítása alumínium esetében esztergálással 
történhet és lépcsős, illetve műanyag szálerősítésű tartályok esetében a lépcsős alakot a 
gyártáskor kell megadni. 

 
                                                             

148. ábra. Rezgőadagoló alkalmazások. Forrás: Podmores Ltd. 
 

A tartály anyagát az adagolandó alkatrész illetve az üzemi követelmények határozzák 
meg. A rezgőtartály cseréjével a berendezés alkalmassá tehető más alkatrészek rendezésé-
re is. A lemeztartályban a pályára csak forrasztással illetve hegesztéssel lehet a rendező 
elemeket rögzíteni. 
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A pálya geometriai jellemzőit az adagolandó alkatrész méreteiből lehet számítani. A szá-
mítás a 149. ábra jelöléseivel az alábbiak szerint végezhető el.  

 
 

                  h = r – 0,5  l  -4r
2  2

  

  

B = h + c + d 
 

tgβ = 
2




 

r – tartály sugara 
l – munkadarab hossza 
c és d konstrukciós tapasztalati tényezők 
B – a pálya szélessége  
α – pályaemelkedés szöge 
β – a ferde hajítás szöge 
μ – súrlódási tényező 
 
 

 
 

 
 

149. ábra. Pályaméretezés a rezgőadagolóban. 
 

A feladattól függ a pálya emelkedésének szöge és az oldalfallal bezárt szög. A rezgőtartá-
lyos adagoló lehet „jobbos” (órajárás irányával egyező) és lehet „balos” (órajárás irányával 
ellentétes), amelyek a szállítás irányát jelentik.  

Az üzemeltetés szempontjából fontos szempontok a zajvédelem, és a robbanásveszélyes 
környezet.   

A rezgőtartályos adagoló kibocsátási teljesítményét a rendezés bonyolultsága (rendezési 
lépések száma) és a tartály kiürülésének gyorsasága befolyásolja. Minden esetben a feladat 
bonyolultságától függően a szállítópályára rendezőelemek szerelhetők abból a célból, hogy 
az alkatrészeket mozgás közben helyzetváltoztatásra kényszerítsék, vagy a rendezetlen 
halmazba való visszaterelést elősegítsék.  

 
    a)      b) 

150. ábra. Rendezőelem megoldások rezgőadagolóhoz. 
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Maga a rendezési folyamat az alábbi feladatokból tevődik össze: 

 fő feladatok: egy sorba rendezés, nem előírt helyzetű alkatrészek kiküszöbölése, 
helyzetváltoztatás, 

 mellékfeladatok: tovább terelés, túlcsordulás biztosítása a kilépésnél. 
A fenti feladatokhoz rendelhetők az alábbi rendezőelem típusok: a 150.a. és b. ábra né-

hány rendezőelem típust mutatja csavar rendezésének a példáján: 

 kapu (6), 

 lépcső (150.b. ábra), 

 hasítás (4), 

 terelő elem (2) 

 tartály fala (1) 

 a (3,5) alkatrészek rossz rendezési helyzetben vannak 
A rezgőrendszerű kezelő berendezések csak továbbítására alkalmas tagja a rezgősín. A 

rezgősínek különböző méretű alkatrészek továbbítására alkalmasak (ld.151. ábra). 
 

 

 

 

 
Forrás: RNA 

151. ábra. Rezgősin felépítése. 
 
Csoportosítási szempontjai: 

 rendezett vagy rendezetlen helyzetű alkatrészek továbbítása szerint 

 konstrukciós kialakítás szerint lehetnek: modulrendszerű felépítés, egycélú vagy 
átállítható vezető elemek más alkatrészek továbbítására  

 szállítási jellemzők alapján: sebesség, szabályozhatóság szerint. 
Az előbbiekben ismertetett adagolók szabályozása fokozatmentes, és az adagolási telje-

sítményt a leürülés sebessége befolyásolja.  
A rezgőtartályos adagolók utántöltésére úgynevezett rezgő rendszerű silókat alkalmaznak, 

mert részben a tartály konstrukciója miatt (max. 1000 mm átmérő), részben az automatáknál 
a korlátozott hely miatt nem lehet a tárolási térfogatot növelni. A silókat a tartályhoz állítva 
egy szintérzékelővel kapcsolják össze, és a tartályban az adagolandó alkatrészek mennyi-
ségének kritikus szint alá csökkenése bekapcsolja a silót utántöltés végett. Ilyen kombinációt 
mutat a 152. ábra. 
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152. ábra. Rezgőadagoló utántöltővel. Forrás: Feldpausch 
 

A rezgőtartályos adagolóknál az üzemeltetés során jelentős terhelést jelent a dolgozók 
számára a zaj. Ezért a gyártók több rétegű, műanyag szivaccsal bélelt, levehető burkolatot 
illetve tartály fedelet szállítanak a berendezésekhez.  

 

10.2  Ferde felhordó (Elevátor). 

 
Az alkatrészkezelő berendezések között a ferde felhordót ott alkalmazzák, ahol a művele-

tek vagy a gépesítés helykihasználása különböző szintekkel számol. Ezek a berendezések 
tárolási, továbbítási, és rendezési feladatokat is elvégeznek.  A berendezést a 153. ábra 
szemlélteti. Fő részei: a felhordó egység, amely a felhordó tagok lánca, a tartály, a hajtómű, 
az egyenkénti adogató, és a rendezett alkatrészeket elvezető elemek (pl. csatorna, stb.). 

 
       

153. ábra. Ferde felhordó. Forrás: Winkhaus 
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A ferde felhordó konstrukciós jellemzői: 

 a hajtás helye szerint lehet felső vagy alsó hajtású, 

 a felhordó egység lehet dönthető vagy rögzített helyzetű, 

 a felhordóhoz csatlakozó alkatrésztartály lehet cserélhető (154. ábra) vagy egybe-
épített, 

 
          

154. ábra. A ferde felhordó tartálya. Forrás: Winkhaus 
 

 a felhordó tagok lehetnek egycélúak vagy más alkatrészhez is alkalmassá tehető 
átállítható megoldások (155. ábra), 

 
155. ábra. Felhordó elemek rugalmas alkalmazása. 

 

 a geometriai jellemzői a felhordási szélesség és magasság. 
A működési jellemzők szerint lehetnek folyamatos vagy szakaszos működésűek illetve a 

sebesség szabályozásának módja szerint lehetnek állandó vagy fokozatmentesen szabá-
lyozható megoldások. 

A ferde felhordóknál a cserélhető tartály jelentős időmegtakarítást (utántöltés) eredmé-
nyez, egyszerűen kezelhető, ugyanakkor zaj és sérülésveszély szempontjából kedvezőbb. A 
ferde felhordókat a gyártóberendezések automatizálásánál és a csomagolástechnikában is 
meg lehet találni éppúgy, mint a szerelés gépesítésénél. A felhordó által mozgatott alkatré-
szek sérülhetnek a tartályból való kiemelés során, ezért erre fokozott tekintettel kell lenni. 
Másik fontos szempont a felhordó elem és tartály közé való beékelődés kiküszöbölése. Az 
előbbiekből következik, hogy az alkalmazás tervezésénél fokozott figyelemmel kell lenni az 
adagolandó alkatrészek sérülékenységére és a berendezés működésének zavartalanságára. 
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10.3  Forgóelemes adagolók. 

 
A forgóelemes adagolók kisméretű alkatrészek kezelésére alkalmas olyan berendezések, 

amelyek tárolásra, továbbításra és rendezésre is alkalmasak. A gyógyszeriparban és cso-
magolástechnikában régen alkalmazott berendezések. Három megoldást mutat a 156. ábra. 

 

  

 
 

156. ábra. Forgóelemes adagolók. 
 

Működésüket tekintve részben a rendezetlen alkatrészhalmaz mozgatásában, részben a 
kezelendő alkatrészek elvezetésének megoldásában térnek el egymástól.  

Az előbbi esetben két változat ismeretes:  

 a tartály áll és a tárcsa forog,  

 a tárcsa áll és a tartály forog. 
A forgó tárcsás változat esetében további változatok képezhetők a tárcsa kialakítása alap-

ján. Ezek szerint megkülönböztethetők zsebes-, sík- és mágneses elemekkel ellátott tárcsák. 
Az alkatrészek elvezetése háromféleképpen történhet:  

 a tartály alján, 

 a tartály oldalán, 

 a tartály középső nyílásából. 
A forgóelemes adagolók fő részei a tartály, az adagoló tárcsa, a hajtómű, és az állvány. 
A forgóelemes adagolók adagolási teljesítménye: 

 rekeszes forgótárcsás adagolóknál:        

                                                 Q = (10....18)zk 
v

D
 

   z - rekeszek száma 
   k - a rugalmas alkalmazásra utaló tényező 
   v - szállítási sebesség 
   D - tárcsaátmérő 

 forgótartályos adagolóknál:      
                                                  Q = (0,5....0,9)ikn 
   i - szállítózsebek száma 
   n - fordulatszám vagy kettőslöket 
 

10.4  Lengőelemes adagolók. 

 
A lengőelemes adagolók (157. ábra), más néven merülő szegmenses adagolók korlátozott 

feltételek mellett alkalmazhatók. Működésükre jellemző, hogy az alkatrészhalmazból alterná-
ló mozgással emelnek ki egy vagy több alkatrészt. 
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157. ábra. Lengőelemes adagoló. 

 
Az alkatrészek kiemelése után számolni kell a lengőelem kivárásával a felső állásában 

addig, amíg a kiemelt alkatrészek kicsúsznak. Ez növeli az adagolási művelet idejét. A len-
gőelemes adagolókat kétféle működési elv alapján különböztetik meg: 

 alternáló íves mozgással: a tartály vagy a szegmens végzi a mozgást, 

 egyenes-vonalú alternáló mozgással: a tartály vagy a szegmens végzi a mozgást. 
A lengőelemes adagolókkal adagolható alkatrészek mérete a gyakorlati tapasztalat alapján 

l/d  (15-19). Néhány nagyságrendi konstrukciós javaslatot a gyakorlat alakított ki az adagoló 
elemeinek méretezésére:   

 a szegmens vastagsága: l/12 

 az emelkedés szöge:  45  

 a szegmens horonymélysége: d/4 

 a szegmens hossza: (1-8) x l 
Az adagoló adagolási teljesítménye: 

     Q  =  x k x n 
 

    - hatásfok = lengésenként adagolt alkatrészek száma / k 
   k - a szegmensen elhelyezkedő alkatrészek száma 
   n - szegmens lengésszáma 
A szegmens adagolásban résztvevő elemének kialakítása az adagolandó alkatrésztől függ 

(158. ábra) és a mozgatását gondosan be kell szabályozni, mert túl gyors működés esetén a 
pályáról leesnek az alkatrészek. A berendezés előnye a gyors átállíthatóság, hátránya a za-
josság, továbbá a szegmens gyors kopása. Működési sebessége kb. 60 kettőslöket / perc. 

 
158. ábra. Lengőelem kialakítások. 
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10.5  Egyenkénti adogató készülékek. 

 
Az egyenkénti alkatrész-adogató készülékek feladata egy vagy több alkatrész leválasztása 

a rendezett alkatrészfolyamból és a műveletvégző munkatere felé továbbítása. Az adogatók 
az alkatrészkezelő berendezésekhez (pl. csavarozó kisgép) kapcsolódnak. Az adogatást 
megvalósító szerkezetek leggyakrabban előforduló típusait az alábbi 159. ábra mutatja be: 

 

1
. 

 

Egyenes vonalú, 
egyirányú mozgást 
végző szerkezetek. A 
példán látható megol-
dásnál a két szalag 
eltérő sebessége alap-
ján történik a szét- 

választás.  

2
. 

 

Egyenes vonalú, vál-
takozó irányú mozgást 
végző adogatók.  

Teljesítmény: 
20-50 db/min 

3
. 

 

Egyenes vonalú 
szakaszos mozgást 
végző adogatók. 

Teljesítmény:  
60-100 db/min 

4
. 

 

Egy irányba forgó 
elem végzi az adoga-
tást. 

 
 

5
. 

 

Egyirányú szakaszos 
forgó mozgást végző 
szerkezet. 

Teljesítmény: 
80-120 db/min 

6
. 

 

Két irányú íves moz-
gást végző adogatók. 

Teljesítmény: 
40-70 db/min 

159. ábra. Egyenkénti adogató megoldások. 
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10.6  Továbbító csatornák. 

 
Az alkatrészkezelés fontos eszközei a továbbító csatornák, amelyek funkciója a rendezett 
vagy rendezetlen alkatrészek eljuttatása az előírt helyre, az előírt helyzetben. A legegysze-
rűbb megoldás a továbbító csatorna, amelynek méretezésénél figyelni kell a továbbítandó 
alkatrész geometriai jellemzőire, a továbbítás fizikai hatására (pl. gravitációs pályánál gördü-
lés vagy csúszás jelenségére, stb.), a beékelődés elkerülésére és a továbbítási feladatra is, 
közöttük az elágaztatás és összevezetés feladataira. 

A csatorna méretezése során a gördülés illetve csúszás feltételeit kell tisztázni. Ezt köve-
tően tisztázandó az önzárás elkerülése. Ezt a 160. ábra jelöléseivel az alábbi módon lehet 
számítani: 

Az Ra  és Rb  reakcióerők az a és b pontban ébrednek, az Fa és Fb  a két súrlódó erő. Ha 

x=
2

B
, akkor 

 

 
 

160. ábra. Alkatrész a továbbító  
csatornában. 

a b

G
R R

2 tg
 

 
 

0
Fs Fa Fb (Ra Rb)    

 

G
Fs

tg

 



 

az önzárás akkor kerül-

hető el, ha F G és 
tg    

ahol G súlyerő 
Fs súrlódóerő 

 

 
A geometriai szempontokat alapul véve, hengeres alkatrészek esetében a csatorna szé-

lességére érvényes feltétel  L<B<C.  
A csatornaelemek csatlakoztatásánál az üzemzavarok elkerülése végett az áthaladáshoz 

szükséges erőt is célszerű számítással ellenőrizni. a 161. ábra jelöléseivel a számítás az 
alábbiakban látható. 
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161. ábra. Alkatrész áthaladása a csatlakozáson.  

 
A csatlakozáson való áthaladáshoz szükséges erő: 

2
2RH H

F Q
R H


 


, 

2H
F Q

R
   (az OAB háromszögből), 

2
B

H
8R

 , 

B
F Q

2 R
 


. 

 
A továbbítás másik feladata az elágaztatás lehet, amelynek során egy alkatrészfolyamot 

több csatornába irányítanak. Ez olyan esetekben szükséges, amikor az adagoló teljesítmé-
nye nagyobb a műveletvégző egységnél. Az előzővel ellentétes összevezetés is továbbítási 
feladat, ahol a műveletvégző egységek gyorsabbak az adagolónál. Az összevezetés fel-
használható összeállítási műveletek elvégzésére is, ennek elvét szemlélteti két példa kap-
csán a 162. ábra. a tervezés során fontos az alkatrészek találkozási pontjának meghatáro-
zása és az alkatrészek mozgási folyamatának pontos beszabályozása. 

 

  
162. ábra. Összeállítás összevezetéssel. 

 

10.7  Készülékek a szerelésben. 

 
A termék előállítás folyamán a készülékeknek döntő szerepe van a műveletek biztonságos 

és sikeres végrehajtásában. A készülékek számos technológia – közöttük a szerelés - alap-
vető tartozékát képezik, például a fúrókészülék, a hegesztőkészülék, a szerszám befogó 
készülék, stb. Ezeket a funkciókat szemlélteti a 163. ábra. 
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M: munkadarab, K: készülék, S: szerszám, G: gép. 

 
163. ábra. A készülékezés előfordulása a gépen. 

 
A gyártási folyamatban a készülék célja többféle lehet: 

 a technológia végrehajtásának műszaki megoldása, 

 a technológiai követelmények pontos betartása, 

 a technológia végrehajtásának a segítése, 

 a technológiai feladatok végrehajtásához kapcsolat létesítése a gép, a szerszám, 
és a munkadarab között továbbá a gépek között a szerelő-, illetve a gyártórend-
szerben (a hagyományos és az NC technika között a kapcsolat tartalmában elté-
rés van),  

 a sorozatgyártás illetve szerelés végrehajtásának gazdaságos műszaki megoldá-
sa, 

 az automatizált gyártás és szerelés műszaki feltétele, 

 a technológiáknak a biztonsági és munkavédelmi előírások szempontjából megfe-
lelő végrehajtása. 

A készülék konstrukciós értelmezését tekintve olyan önállóan alkalmazható gépegység, 
amely nem gyártástechnológiai feladatot lát el, de a gyártási folyamat nélkülözhetetlen ele-
me. A műszakilag megfelelő készülékek alkalmazása az ISO 9000 szabvány előírásainak 
betartását segítik. 

A készülékeket többféle szempont szerint lehet osztályozni, amelyet a 164. ábra szemlél-
tet: 
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164. ábra. Készülékek osztályozása. 

 
A készülékek feladata alapvetően a munkadarab szabadságfokainak részleges vagy teljes 

elvétele. Például néhány feladatot az alábbiakban lehet látni: 

 beállítás: a munkadarab valamely geometriai eleme, jellemzője szerinti irányítás  

tájolás, ha a beállítás automatikusan méretre történik, akkor  helyzet meghatáro-
zás 

 befogás és leszorítás: szabadságfokok részleges vagy teljes elvétele. 
A helyzet meghatározásának analitikai megközelítése a „hatpont - szabály”. Ennek lénye-

ge, hogy valamely munkadarabnak a helyzetváltoztatását egy x, y, z koordináta-tengellyel 
meghatározott térben vizsgáljuk. Megállapítható, hogy egy munkadarabnak 6 elmozdulási 
lehetősége van, amelyeket szabadsági fokoknak nevezünk.  

A készülékek a következő konstrukciós elemekből épülnek fel: ülékek, támasztékok, szorí-
tó elemek, készüléktájoló elemek, és a készüléktest. Az ülék a készülék azon támasztó ele-
mei, amelyek rendeltetése a munkadarab helyzetének meghatározása. Típusai: 

 sík ülék: sík felület (3 pontos támasztás), 

 fix ülékek, 

 határoló csapok: a munkadarab egy szabadságfokának elvételére szolgál, 

 állítható ülék: többféle munkadarabhoz való alkalmazkodás, (pl. méretszóródás köve-
tése) 

 mozgó ülék: a méretek egyenlőtlenségét követi, 

 elosztó ülék: a pontszerű alátámasztásnál ható erőt a munkadarabon a kívánt nagysá-
gú felületre osztja el, 

 központosító ülék: akkor alkalmazandó, ha nem egy felületet kell, hanem a közepet kell 
beállítani azonos helyre, fajtái: álló például a prizma, központosító kúp, esztergacsúcs, 
stb., mozgó például esztergacsúcs+szegnyereg, patronok, stb. 

 tájoló ülék: a munkadarab valamely irányvonalának a beállítására szolgál, lehet álló 
vagy mozgó. 

A támasztéknak nem feladata a munkadarab helyzetének a meghatározása. A  mun-
kadarab azon felülete, amely a támasztékon nyugszik a felfekvő felület. Ha a támasz nem 
okoz túlhatározottságot a munkadarab  helyzetének  meghatározásában, akkor egysze-
rű (FIX) támasznak, ha túlhatározottságot okoz, akkor beálló támasznak nevezzük.  

A szorító elemek a forgácsolásnál és szerelésnél egyaránt a művelet során fellépő erőkkel 
szemben a munkadarab helyzetben tartását végzik. 

A szorítás történhet kézi erővel, csavarral: közvetlen és közvetett módon, szorítóvassal 
(kallantyú), körhagyóval (excenter). Lehet ékszorítás, csuklós szorítás, rugós szorítás, hidra-
ulikus szorítás. 
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A szorítás gépi úton történhet pneumatikus rásegítéssel, vákuum alkalmazásával, mágne-
ses erővel. 

A készüléktájoló elemek feladata a munkadarab és készülék együttesének a beállítása. Ez 
a beállítás a következő lépésekből áll: tájolás, a gép asztalára való rögzítés és a méretre 
történő beállítás. A  típusai lehetnek: 

 készüléklábak: feladata a készülék egyirányú tájolása, 

 tájoló tuskók: a készülék teljes tájolása (pl. a szerszámgép asztalán a „T” 
hornyok felhasználhatók), 

 készülék központosítása: pl. körmegmunkálásnál,  

 osztó berendezések: az irányváltoztatáson túl bizonyos mértékű helyzet 
meghatározás is szükséges,  

 hengeres és hasábos reteszelés: minden helyzet meghatározásnál az ülék 
felületeinek tisztasága a pontosság első feltétele, ezért a reteszt és fészket 
úgy kell kialakítani, hogy reteszeléskor a forgácsot leseperje a felületről, 

 kúpos vagy ékes reteszelők: a retesz és fészek közötti kotyogás kiküszö-
bölhető, a retesz ék alakú vagy kúpos kialakításával. 

A készüléktest a készülék legterjedelmesebb eleme, amely a készülék elemeinek felfogá-
sára szolgál és a munkadarab relatív helyzetét biztosítja az előírások szerint. A törekvés az, 
hogy minél több készülékelemet - beleértve a készüléktestet – igyekeznek tipizálni.  A készü-
léktestnek meg kell felelni merevség szempontjából, gyártása gazdaságos legyen, üzembiz-
tosan kezelhető legyen, balesettel szembeni védelmet biztosítson. 

A készülékelemek anyaga főleg acél, a készüléktestet gyakran öntöttvasból készítik. A he-
gesztett készüléktest esetében, hegesztés után a belső feszültségek csökkentése miatt 
hőkezelni kell. Az utóbbi évtizedben teret hódított az alumínium is. A készülékekben alkal-
maznak műanyag betéteket is a befogandó alkatrész sérülésének elkerülésére. 

A következőkben néhány olyan példa kerül ismertetésre, amelyek a munkadarabok hely-
zetének biztosításán kívül egyes szerelési műveletek elvégzését is segítik.  
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1. A 165. ábrán az acélszerkezetek hegesztésénél alkalmazott leszorító látható. 

 

 
165. ábra. Leszorító készülékek. 
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2. A 166.ábrán különböző szerelési műveleteket könnyítő készülékek láthatók.  

 
166. ábra. Szerelő készülékek. 

 
3. A 167.ábrán lánchajtásnál alkalmazott olyan szerelőkészülék látható, amellyel a lán-

cok összehúzását lehet végrehajtani az összekapcsolás megkönnyítése céljából. 
 

 
167. ábra. Láncfeszítő. 
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4. A robotok és manipulátorok munkadarabbal kapcsolódó fontos részegységei a meg-
fogók, amelyek befogó készüléknek tekinthetők, és meghatározó szerepük van egy-
egy szerelési művelet eredményes és gazdaságos végrehajtásában. A 168. ábra né-
hány megoldást szemléltet. 

 
a. 

 
b. 

 
c. 
 

 
d. 

Forrás: SIMRIT 

 
                                      Forrás: Felss 

e. 
 

f. 
  

168. ábra. Robot megfogók. 
 

A 168. ábrán az a. ábra a paláston kívülről alkalmazható pneumatikus megfogót mutat. A 
b. ábra a furatban belülről megfogó pneumatikus „ujjat” mutat. A c. ábrán látható ujjszerű 
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megfogó csapos alkatrészt tud külső paláston axiálisan megfogni. A d. ábra a vákuumos 
megfogó, lemezek mozgatásához. Az e. ábra villanyborotva megfogásához mutat megfogót. 
Az f. ábrán látható „rugalmas” megfogót a csavarozáshoz fejlesztették ki, mert a „bekapatás” 
művelete merev megfogóval nem valósítható meg.  

 
 

169. ábra. Lemez megfogó. Forrás: BILSING 
 

Az autógyártásban a karosszériák szerelésénél a lemezelemek megfogása szívókorongos 
megfogókkal történik, amelyeket a lemez alakjának megfelelően rendeznek el. Ezt szemlélte-
ti a 169. ábra.  

A 170. ábra a csomagtartó tér fedelét mozgató megfogó készüléket mutat. A megfogók el-
rendezése követi a munkadarab alakját. 

 
Forrás: Bilsing  

170. ábra. Karosszéria elem megfogó.           
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A 171. ábra a sajtóknál alkalmazható lemez-megfogó készüléket szemléltet. Ezeket a ké-
szülékeket a lemezek munkatérbe való behelyezésére és kivételére használják. 

 
Forrás. Bilsing 

171. ábra. Lemez megfogó. 
 

  5. A készülékek egy külön fejlesztési területe a „Alufix” rendszer, amely lehetővé teszi 
alumínium elemekből készülékek építését. A 172.ábrán egy VW Golf karosszéria oldal ele-
me látható mérésre előkészítve. 

 
Forrás: WITTE 

172. ábra. ALUFIX készülék. 
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Az Alufix anyaga nagyszilárdságú – a repülőgépiparban alkalmazott – alumínium ötvözet 
(F47 szilárdsága > 470 N/mm2 ). Vegyi összetétele AlMgZnCu1.5. A rendszer előnyei a mo-
duláris felépítés, a könnyű szerelhetőség (kézi szerszámokkal), elemeinek újra használható-
sága, nagy pontosság (± 0.01 mm 100 milliméterenként), a munkadaraboknak nincs súly és 
mérethatára, korrózióállóság. 

A technológiák sokoldalúsága és a gazdaságosság miatt fejlesztették ki az elemekből ösz-
szerakható készülékeket (EÖK). A hagyományos készülékezés nagyszámú gyártmányának 
elemzéséből következtek, hogy olyan készülékelemeket egységesítettek, amelyek össze-
kapcsolhatók. A tipizálás lehetővé tette a különböző technológiákhoz való alkalmazásukat.  

Ezt a készüléktípust a II. világháború előtt az angol Wharton cég fejlesztette ki, és ezt kö-
vetően több országban fejlesztettek ki hasonló készülékrendszereket. A Wharton rendszer 
összesen 578 darabból állt és egyszerre 2-4 készüléket tudtak összeállítani a munkadarab 
méretétől és bonyolultságától függően. Az egyes elemek anyaga CrNi acél volt, 60 ±2 HRc 
keménységre edzve, köszörült felülettel (Ra = 0,2 μm), méretpontosságuk pedig IT4-IT5 volt.  

Magyarországon az 50-es években a Ganz – Mávag-ban fejlesztettek ki hasonló készülé-
ket, amely 1100 darabból állt és egyidejűleg 8 készülék összeszerelésére volt alkalmas a 
készlet. Az elemek anyaga C10  acél volt, betétedzve 0,8 -1 mm-es kéregvastagsággal, és 
56 ± 2 HRc keménységgel. A magyar változat alapja a Wharton rendszer volt. Az előbb emlí-
tett rendszerek T-hornyos megoldások.   

Az EÖK rendszerek fejlesztésének két iránya ismeretes, a T-hornyos elemek rendszere és 
a furatos elemek rendszere. Mindkét konstrukcióra jellemző építőelemek funkció szerint a 
következők: 

 az alapelemek, 

 a felépítmény-elemek, 

 a  helyzet meghatározó elemek, 

 a szorító- és kötőelemek. 
A furatos EÖK rendszert meghatározott osztásokkal négyzetes alakzatban furatokkal lát-

ták el a tervezők (pl. Zeiss-, Zoller-, Yasda rendszer). Az elemeket kizárólag kötőelemek fog-
ják össze, és a vezetésre pedig illesztő furatok (esetenként hornyok) szolgálnak. Elemei 
könnyűfém betétes alapelemek, és erre illeszkednek edzett acélból készült vezetőelemek. 
Csak egyszerű készülékek szerelhetők össze belőle, és szerelése nehézkes. Az elemkészlet 
300-400 darabból áll.  

Az összetett EÖK rendszerek kifejlesztését a furatos és T-hornyos megoldások előnyeinek 
egyesítése indokolta.(Forkardt, Römheld, Halder rendszerek) A T-hornyok adott mérethatá-
ron belül bármilyen méretű munkadarab felfogására alkalmasak, azonban nem tudnak meg-
felelni nagy pontossági követelményeknek. Az egyes elemek pontos illesztése legjobban 
illesztő furatokkal valósítható meg. Ennek megfelelően az illesztés szempontjából fontos 
elemek (pl. ütközőelem) helyzetét az illesztő furatok, a másodlagosan fontos elemek (pl. tá-
masztóelem) helyzetét a T-horony biztosítja. A szorítás is a T-horonyból oldható meg. A T-
hornyos EÖK rendszer jellegzetes elemei a következők: alaplapok, hasábelemek, horonyve-
zető elemek, beállító (vezető) elemek, szerszámvezető elemek, szorítóelemek, szerelt egy-
ségek és tartozékok.  

Gazdaságossági szempontból a magas beszerzési költségek mellett 3500-4000 darabig 
gazdaságosabb az alkalmazása a hagyományos készülékeknél. Az EÖK előnyei a követke-
zők: 

 jelentős anyagmegtakarítás,  

 gyártási kapacitás és önköltség megtakarítás 

 átfutási idő megtakarítás, 

 karbantartása egyszerű 

 tárolása egyszerű és áttekinthető 

 készülékezési tervezői kapacitás megtakarítása jelentős, 

 a gyártási kultúra fejlesztése. 
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Az EÖK készülékrendszerek nemcsak a gyártásban (pl. NC technika), hanem a hegesztés 
és szerelés területén is elterjedtek. Az elv mindenütt alkalmazható, ahol méretben eltérő 
termékcsaládok készülnek.  

A HALDER cég néhány EÖK rendszerére látható példa a következőkben. A T-hornyos 
rendszert a 173. ábra szemlélteti. A két alaplap változaton 40 és 70 mm közökkel helyez-
kednek el a hornyok. Alakzáró rögzítés nagy rugalmasság jellemzi a felépítésben.  

 
Forrás: Halder 

173. ábra. T-hornyos EÖK rendszer. 
 

A 174. ábrán a furatos alaplapú rendszer látható. Különösen nagy munkadarabok felfogá-
sára alkalmas. 

 
 

Forrás: Halder 
174. ábra. Furatos EÖK rendszer. 
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A kétféle rendszer között nem szükséges választani, mert a kettő kombinálására is van 
mód. Ezt a 175.ábrán lehet látni. 

 

 
175. ábra. EÖK rendszer kombináció. Forrás: Halder 

 

10.8  Összeakadó alkatrészek kezelése. 

 
Az összeakadó alkatrészek a szerelés során már az előkészítés műveleteinél jelentős rá-

fordítást igényelnek. Az ilyen nehezen kezelhető, kisméretű alkatrészek első sorban a huzal-
ból készült (pl. rugók, stb.) és a lemezből hajlított alkatrészek. Ezért a tervezés során már 
gondolni kell a szereléshelyes kialakításra. 

Az összeakadó alkatrészek között elsősorban a rugókkal foglalkozunk. A tervezők a csa-
varrugók esetében az alábbi megoldásokkal próbálták az összeakadást csökkenteni: 

 a rugó két végén egy illetve két-három zárt csavarás található. Így a rugók nem tud-
nak egymásba csavarodni. 

 nem stabil rugóknál a stabilitás növelhető a középen alkalmazott 3 szoros menettel. 

 a kúpos rugóknál a nagyobb átmérőjű végén a huzalt a középen célszerű áthúzni, 
hogy a rugók egymásba csúszását meg lehessen akadályozni. 

 a két végén alkalmazott lezárás a rugók egymásba akadását akadályozza meg. 

 a két végén kúpos rugó végein 3-4 szoros menetet kell alkalmazni a jobb kezelhető-
ség érdekében. 

Ezek a javaslatok még 1980-as években születtek, és 14 különböző csavarrugó 200 vizs-
gálatán alapultak. 

A kézi szerelésnél a rugók megfogása és beültetése nagy körültekintést igényel. A legna-
gyobb gond a rugók rendezetlen tárolása, amely a szerelést végző dolgozó számára a meg-
fogás és kiválasztás miatt jelentős időt igényel. A rendezetlen rugóhalmazban a rugók leg-
többször összeakadt állapotban vannak, ezért jelentős fejlesztés irányult a tárolás lehetőség 
szerinti kiküszöbölésére.  

Ezt az automatizálás során úgy tudták megoldani, hogy a rugógyártót a szerelő-
automatára telepítették. Ezzel lehetővé vált az elkészült rugó azonnali beszerelése is az elő-
írt helyre.  

Ezeknek a csavarrugó gyártók működésének a lényege, hogy a hajtást a körasztalos au-
tomatáknál a központi hajtásról kapja, és görbetárcsás vezérléssel működnek. Az acélhuzalt 
axiális előtolással a radiálisan elhelyezett szerszámok a görbetárcsás vezérléssel alakítják a 
kívánt alakra. Ezután az elkészült rugót rögtön levegő impulzussal juttatják a beültetés helyé-
re. 
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A 176.ábrán látható példán látható rugógyártó egységet 1-12 db/impulzus kapacitásra 
gyártották. A gyártó egység kis méretei következtében alkalmas a munkahelyen való közvet-
len alkalmazásra. Fő adatai: 0,5-2,5 s az ütemidő, a huzalátmérő 0,7 mm, huzal hossza 300-
1000 mm-ig terjedhet, átállási idő 1-2 óra. 

 
 

 
176. ábra. Rugógyártó modul. Forrás: STIWA 

 
Amennyiben a kész rugók tárolását kell megoldani a kézi szerelő munkahelyen, akkor a 

dolgozó munkahelyi tevékenységébe be kell számítani a rugók korántsem egyszerű kivétel-
ét. A kézi szerelőmunkahelyen alkalmazható a rázó tálcás tárolás, amelynél a dolgozó a tel-
jes rugóhalmaz rázásával tudja a szétválasztást megoldani. Ez a rázható tálca egy speciáli-
san erre kialakított eszköz. 

A következő technikai szint egy fokkal magasabb gépesítési szintet jelent. Ez a 177. ábrán 
látható forgó kefés megoldás, amely gépi és mechanikus úton segíti a szétválasztást. A be-
rendezésnél a tartály alakjának a keféhez kel vezetni a rugóhalmazt.  

 
177. ábra. Rugó szétválasztó. 
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A gépi kezelési megoldásoknál általánosan az egyes műveletek a következő helyeken tör-
ténnek: a tárolás helye, a szétválasztási zóna, a leválasztás helye, és az elvezetés helye.  

Másik gépi megoldás a dobrendszerű szétválasztó (178. ábra), amely egy állandó fordu-
latszámmal forgó dobból áll, a dob belsejében tölcsér alakú tartály van, amelynek kilépőnyí-
lásánál egy hengeres kefe van. A hajtás beállítható úgy, hogy a kefe oszcillálva adott szög 
alatt forogjon. A szétválasztott alkatrészek a dobból a kefe hatására szétválasztva kerülnek 
ki. 

 
 

178. ábra. Rugó szétválasztó. 
 

A szétválasztott alkatrészek a kivezető csatornán rendezetten hagyják el a berendezést. A 
rugók esetében az adagoló 1-50 mm külső átmérőjű rugók 100 mm rugóhosszúságig alkal-
mazható. Kivezető csatornák száma: 1-16-ig. Teljesítmény 20-250 db/perc/kivezetés. A ru-
gók megfelelő eszközökkel rögtön a helyükre beültethetők. 

A rezgőrendszerű szétválasztók elve és felépítése a rezgőadagolók működésével azonos. 
A rezgőmozgás hatására az összeakadt alkatrészek kapcsolata lazul és a bonyolultságuktól 
illetve az összeakadás mértékétől függően leválnak a halmaztól. Az egyszerű rezgőrendszer 
szétválasztó képessége további konstrukciós megoldásokkal fokozható. A halmaz mozgatá-
sára a rezgésen kívül más lehetőség a pneumatikus hengerrel mozgatott tűágyas szétvá-
lasztó. A 179. ábrán látható ilyen berendezés.  
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179. ábra. Tűágyas szétválasztó. 

 
A sűrített levegő azonban nemcsak közvetítő elemeken (henger), hanem közvetlenül az 

összeakadt alkatrészhalmaz szétválasztására is használható. Ilyen rugóadagoló a 180. áb-
rán látható hengeres tartállyal felszerelt berendezés.  

 

 
Forrás: Robert Seckler 

180. ábra. Rugóadagoló. 
 

A hengeres tartályban kialakított pályák a leválasztott alkatrészeket a kilépő nyílás felé te-
relik. A készülék működésére jellemző, hogy az összeakadt alkatrészhalmazt ellentétes irá-
nyú levegő befújással tartják mozgásba. Az ellenfújás és fújás között az időköz beállítható 
0,1-30 sec. Az örvénylő mozgás és az ellentétes levegő befújás hatására rugók válnak le a 
halmazból és a kilépőnyíláshoz kényszerülnek. A levegő nyomása beállítható 0,5-6 bar-ig. A 
működés jobb megértését segíti a 181. ábra.  
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181. ábra. Örvénylevegős rugó szétválasztó. 

 
A berendezés d = 1,5 – 10 mm átmérőjű, és l = 3-20 mm  hosszú rugók szétválasztására 

és adagolására alkalmas. A kapacitás a rugó geometriájától függően max. 150 db /perc/ ki-
vezetés. A tartály két méretben készül 150 mm és 200 mm-es átmérővel. A kivezetések 
száma  maximálisan 25 lehet. A működés feltétele 6 bar levegőhálózati nyomás. A gyakor-
latban 6 kilépőnyílással 1000 db/min adagolási teljesítményt értek el.  

 

 
182. ábra.  Rugóadagoló modul 

Forrás: Menziken 
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Szerelő automatákra építhető függőleges elrendezésű rugóadagolót mutat a 182. ábra. A 
berendezés csavarrugók szétválasztására és rendezett adagolására alkalmas. Többféle mé-
retben készül 1,5 – 16 mm átmérőjű, és 1,5d – 3d hosszúságú rugókhoz alkalmazható. Ada-
golási teljesítménye 10-60 db/min/ kivezetés. A berendezés működésére jellemző a levegő 
rásegítés, vagyis alternáló levegőimpulzussal megy végbe a rugók szétválasztása. Az ábrán 
látható egy 6 tartályos utántöltő, amely a manuális kiszolgálást könnyíti meg. A kézi szere-
lésnél segít a rugó beültető ceruza, amely a kivezető cső végén helyezkedik el.  

A levegő rásegítésű rugó szétválasztó egyszerűbb típusa látható a 183. ábrán. Ezt a be-
rendezést csak kézi szerelő munkahelyeken alkalmazzák. A váltakozó levegő befújás hatá-
sára szétváló rugók a kilépőnyíláson a tálcára esnek, ahonnan a dolgozó rögtön el tudja 
venni, és be tudja ültetni a megfelelő helyre. A kilépőnyílás mérete max. 10 mm, és fokozat-
mentesen állítható. A szétválasztandó rugók mérete max. d8 x 40 mm lehet.  

 
183. ábra. Rugóadagoló kézi munkahelyre. Forrás: Menziken 

 
A rugók és kisméretű alkatrészek adagolására alkalmas berendezés a SPEEDFEEDER, 

amely szintén levegő rásegítéssel dolgozik, azonban elektronikusan szabályozott sűrített 
levegővel dolgozik. Alkalmazható alkatrész méretek: max. d10 mm x 50 mm. Adagolási telje-
sítmény max. 1000 db/min. A kivezető cső hossza max. 30 m lehet, és további különleges-
sége, hogy max. 3 m magasságig hatékony. A 184. ábra szemlélteti a működési elvet és 
magát a berendezést is.   
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184. ábra. Rugóadagoló. Forrás: SPEEDFEED  LTD. 
 

A SPEEDFEEDER típusú adagolókat több olyan készülékkel egészítették ki, amelyek ru-
gók kézi szereléshez való előkészítését biztosítja, továbbá a kézi szereléshez alkalmazható 
beültető ceruza is tartozék lehet. Az előbbiekben bemutatott eszközök egyedileg rendelhe-
tők, és a gyártók így „testre szabott” megoldásokat, illetve adott feladatra illesztett készülé-
keket szállítanak. 
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11 Szerelőrendszerek anyagmozgató eszközei. 
 
A szereléstechnológia kapcsán feltétlenül fontos szerep jut azoknak az anyagmozgató 

rendszereknek, amelyek alkalmasak szerelő munkahelyek, szerelő automaták és szerelőcel-
lák összekapcsolására. Ennek megfelelően ezek az anyagmozgató eszközök egyben a sze-
relőrendszerek alapját is képezhetik. A leggyakrabban alkalmazott anyagmozgató eszközök 
a különböző szalagok, görgősorok, konvejorok, robot-kocsik, szerelő-kocsik. 

Milyen követelmények alapján sorolhatók ide ezek az anyagmozgató eszközök? Elsősor-
ban a konstrukciójukra jellemző több célú alkalmazhatóság, a moduláris felépítés, alkalmas-
ság munkadarab hordozók adott szempontok szerinti továbbítására, szerelési műveletek 
elvégzésére, szerelő munkahelyek, illetve gépek technológiai összekapcsolására, és a sze-
relési folyamat időbeli szabályozására.  Az ilyen – szerelőrendszerben alkalmazható - 
anyagmozgató eszközök kiválasztási szempontjai: 

 a szerelés tárgyának súlya és méretei, 

 a munkadarab-hordozó szállítására való alkalmasság, 

 a szerelési egységekhez való hozzáférhetőség, 

 a helyzetpontosság biztosítása a szerelőállomáson. 

 a kötési technológiához szükséges erők és nyomatékok mértéke, 

 szállítási sebesség nagysága, folyamatosság vagy szakaszosság, 

 állomások és ütemek száma és geometriai elrendezhetősége, 

 elágaztatások és összevezetések megoldhatósága, későbbi bővíthetőség, 

 más gyártmányra való átállítás lehetősége. 
A szereléstechnológiában alkalmazható szalagok számos konstrukciós megoldásban ké-

szülnek. Ezek között a legegyszerűbb kivitel az olyan könnyű és nehéz kivitelű szállítósza-
lag, amelyet a gyártmányok, illetve alkatrészek munkahelyek közötti továbbítására használ-
nak. Ez a közbenső tárolás nélküli, folyamatos szalagszerű szerelés eszköze. Magyarorszá-
gon 1975-óta a német BOSCH cég licence alapján a Bakony Művek gyártotta a szalagokat. 
A szalagok felépítésére akkoriban az acél vázelemek voltak jellemzőek. Ezeket 20 éve fel-
váltották az üreges alumínium profilok.  

A szalag kiválasztásánál a geometriai méreteken túl a hajtást, a tényleges terhelést, a ter-
helési módot, az üzemeltetési körülményeket és a szalag saját súrlódását is figyelembe kell 
venni. A szalag sebességét a gyártó ajánlása alapján lehet kiválasztani, majd a G0 terhelhe-
tőséget az üzemi feltételeknek megfelelően a G, illetve G1 vagy G2 és R értékekkel lehet ki-
számítani.  

 
G0 = G + R  vagy  G0 = G1  + R  vagy  G0  = G2  + R  
 
ahol a  G – összetorlódott teher (N) az egész szalaghosszon szabályos körülmények kö-

zött, 
          G0 – a szalag terhelhetősége (N) a saját súrlódást is beleértve, 
          G1  - torlódás nélküli teher az egész szalaghosszon szabályos körülmények között,  

 

G1 = 
5,1

G
 

 
 G2 – nehéz üzemelési körülmény (pl. olajos, emulzióval bevont vagy sorjás, 
                 éles,  sarkos alkatrészek továbbítása). Nagyobb súrlódás vagy magas környe-

zeti 
                 hőmérséklet esetén (kb. 40-100 C0 ) 
                               G2 = 1,5G illetve G2 = 1,5G1  

 R – saját súrlódás (N), amely a szalag szélességétől, hosszától és kivitelétől függ. 
A gyártó például a könnyű kivitelre a minimális 750 mm – t adja meg, és a számítása a kö-

vetkező: 
L = 750 mm + n x 150 mm ahol n – az osztások száma a közbenső szakaszoknál. 
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A nehéz kivitel esetében a tengelytáv L = 850 + n x 150 mm.  
A szerelőrendszereknél a szalagok hajtóművének elhelyezésére is ügyelni kell a helyigény 

és a hozzáférés miatt.  
Az ikerhevederes szalagok már szerelési műveletek elvégzését is lehetővé teszik. Ezeket 

a szalagokat először a BOSCH cég (német) szerelésgépesítéssel és automatizálással fog-
lalkozó részlege fejlesztette ki és Magyarországon először a Bakony Művek gyártotta licenc 
alapján a 70-es évek elejétől.  

Az ikerhevederes szerelőszalag egy zárt, rugalmas szalagrendszer. A működésének a lé-
nyege a két folyamatosan együttmozgó heveder, amely alkalmas a felhelyezett munkadarab 
hordozók munkahelyközi továbbítására. Az egyes munkahelyeken az „eleresztők” meg-
akasztják a munkadarab-hordozókat, miközben a hevederek folyamatosan haladnak tovább. 
Ezzel lehetőség van a művelet elvégzésére, és utána a hordozót továbbviszi a szalag. Az 
eleresztőt vagy a dolgozó vagy a vezérlés működteti. A szalag végén a munkadarabot leve-
szik és a hordozó egy visszatérítő rendszeren keresztül a szalag elejére kerül. A rendszer 
első változatainál ez csúszda volt, és mivel a szalag összes eleme acélból készült rendkívül 
zajos volt. Ezt később a szalag végein alkalmazott liftegységekkel kiváltották.  

A munkadarab-hordozók anyaga és konstrukciós kialakítása részben a feladattól függ, de 
a szalag konstrukciójához is alkalmazkodni kell.  

A szalagszélesség a munkadarab-hordozó méreteitől is függ. Ehhez tudnunk kell a készí-
tendő termék méreteit és szerelési helyzetét. A munkahelyek számát a szerelési folyamat 
tagolása és az ütem-idők összehangolása határozza meg. Ez egyben meghatározza a sza-
lag hosszát is. Ajánlatos azonban a kapacitás változtatása miatt pótmunkahelyeket is beter-
vezni. A helyigény irányértékei: 

a) kézi munkahely tervezési hosszmérete: 800-1000 mm,   
b) automata munkahely: A helyigényt a berendezés méretei határozzák meg. Ezen túl-

menően megfelelően hosszú puffer-szakaszt kell figyelembe venni az egyes állomá-
sok előtt,  

c) kézi munkahelyek esetében lehetőleg négy munkadarab-hordozó közbenső tárolá-
sára legyen hely. 

A szalagsebesség kiválasztásának szempontjai: 
a) a berendezés ütemideje, 

b) a munkadarab-hordozók befutási ideje a munkahelyre, 
c) a munkadarab-hordozók súlya: például 9 és 12 m/perc esetén 10-12 kp, 

vagy 18 m/perc esetén 10 kp, 
d) a munkadarab stabilitása a munkadarab-hordozó ütköztetésénél. 

A szalagterhelés kiszámításánál a termékek és munkadarab-hordozók súlyát, valamint 
ezek számát is figyelembe kell venni. A munkadarab-hordozók számának kiszámítása:  

nösszes = n1 + n2 (db) = az állomások száma x z (db) 

n2 = c + (Lzw  x 60) / Vb x t (db) 

ahol: 
nösszes = a munkadarab-hordozók száma 
n1 = a munkadarab-hordozók száma a munkasíkban 
n2 = a munkadarab-hordozók száma a visszavezető síkban  
z = a munkadarab-hordozók száma a munkahelyeken, a méreteitől és a helyi 
    viszonyoktól függően 3-5 db 
c = a munkadarab-hordozók száma a liftben, a lift előtti várakozó szakaszt is 
    beleértve kb.7 db. 
Lzw = a közbenső szakasz hossza (m) 
Vb = szalagsebesség (m/perc) 
t = ütemidő / munkadarab-hordozó (sec) 
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A megengedett szalagterhelést a gyártó táblázatosan szokta ajánlani. Egy szalag összes 
terhelését a következőképpen számíthatjuk  ki: 

           n, = A munkadarab-hordozók száma a munkasíkban 
            n2  = A munkadarab-hordozók száma az alsó síkbon.  
             Gwt   = Egy munkadarab-hordozó súlya. 
            Gwst = A munkadarab súlya.  
Amennyiben a kiszámított érték magasabb, mint a megengedett szalagterhelés, úgy a kö-

vetkezőket mérlegelhetjük: 
a) Lehet-e könnyíteni a munkadarab-hordozó súlyán könnyebb anyag felhasználásá-

val, vagy a hordozólap vékonyításával? 
b) Lehetséges-e a munkadarab-hordozók számának csökkentése a munkasíkban? 

A szalagot számos tartozékkal lehet felszerelni, ilyenek például a kiemelő, és a munkada-
rab-hordozó pozicionálásához szükséges elemek.  

Az acélszerkezetes szalagmegoldást a 80-as évek elején a Bosch cég továbbfejlesztette 
és a vázszerkezetet azóta egyre bővülő alumínium profilelemekből tervezik. Ez a megoldás 
részben többféle kialakítást tesz lehetővé, részben lehetőséget biztosít a vezetékek elrejté-
sére is. Ezt a rendszert FMS-nek nevezték eleinte, amelynek jelentése Flexible 
Montagesystem (= rugalmas szerelőrendszer). A rugalmasság abban az elemkészletben 
van, amelyből számos változat alakítható ki különböző gyártmányok szerelési rendszerének 
megtervezésére és kialakítására.  

 
A 90-es évek első felétől az alábbi rendszereket forgalmazták: 
 

Típus TS 0 TS 2 TS 3 TS 4 

Teherbírás 1,5 kg 30 kg 70 kg 220 kg 

Munkadarab 
hordozó típusa 

WT 0 WT 2 WT 3 WT 4 

Munkadarab 
hordozó mérete 

80x80 
120x120 

160x160 
480x480 
800x480 

300x400 
600x600 
800x800 

460x460 
860x860 
860x1260 

 A táblázatban a TS= szállítórendszer (Transportsystem) 
     WT=munkadarab-hordozó (Werkstückträger) 
 
A rendszer az alkalmazásokkal tovább bővült, és a folyamatos fejlesztés eredményekép-

pen 
Új alumínium profilváltozatokat és oldható kötési megoldásokat alkalmaznak. Ezekkel az új 

elemekkel lehetővé vált a különböző automatizálási szintű szerelőrendszer körének bővítése 
is. Példaként a 185.ábrán az alumínium profilok egy szűkített választéka látható. Ezeknek az 
elemeknek a méretre szabásával alkalmazkodni lehet a rendelkezésre álló helyhez, és a 
feladat megoldásához is. A méretre vágott elemek összekapcsolására több gyorsan szerel-
hető megoldást is kifejlesztettek, amelyet a 186. ábra látható példa szemléltet. 
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  185. ábra. Állványok profilelemei.  Forrás: Bosch 

  
186. ábra. Profilelemek összekapcsolási megoldásai. Forrás: Bosch  

 
A  Bosch cég  legújabb szállítórendszereire jellemzők a következő egységek továbbfej-

lesztése: munkadarab-hordozó kiemelők, hossz- és kanyarodó szállítóegységek, kereszt 
szállító egységek, a pozícionálás megoldása, a szállítás vezérlése, a munkadarab-hordozók 
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azonosítása.  A táblázatban felsorolt típusok rövid ismertetésén keresztül átfogó képet lehet 
kapni a szereléstechnológiában alkalmazott szalagok mai fejlettségéről.. 

A TS 1 (Transfer System) max. 3 kg súlyú termékek szerelésére különösen alkalmas 
kompakt kiépítésű, elemekből felépíthető és kis helyigényű szállítórendszer. A rendszer kar-
bantartás igénye alacsony, és ugyanakkor nagypontosságú munkákat tesz lehetővé, amelyet 
a pontos pozícionálási és újra beállási pontossága tesz lehetővé. A munkadarab hordozók 
készülhetnek műanyagból és acélból egyaránt. Méretei: 80x80, 120x120, 160x160 mm. Al-
kalmazási példák: villanykapcsoló, lemezmeghajtó számítógéphez, szerelt NYÁK-lap, kis 
méretű villanymotor, stb. 

Az MTS 2 (Modulare Transfer System) (187. ábra) szállítórendszer max. 10 kg súlyú 
termékek szerelésére alkalmas. A moduláris felépítésére jellemző, hogy kevés modulból épül 
fel. A modulokra jellemző a sokoldalú összeépíthetőség. Ez azt jelenti, hogy minden ehhez 
szükséges mechanikus, pneumatikus elem, programozható vezérlés, azonosító rendszer, 
adathálózat bennük van.  Így a modulok összeépítési ideje csak néhány óra. A munkadarab 
hordozók méretei lehetnek: 160x160, 240x240, 320x320 mm. Alkalmazási területek: NYÁK - 
lap, telefon, autórádió, stb. 

A TS 2 plus (Transfer System) rendszer robusztus felépítése alkalmassá teszi max. 70 
kg súlyú termékek szerelésére. A szerelési folyamattól függő négyféle szállítóelemmel sze-
relhető (polyamid heveder, fogas-szíj, síklapos lánc, görgős-lánc). A rendszerhez tartoznak 
íves és kereszt áthordó egységek is. A munkadarab hordozók lehetnek: 160x160-tól 
1040x800 mm méretig. Szállítási sebesség: 12 m/min. A munkadarab-hordozók adattárolója 
információkat tartalmazhat a szerelés előrehaladásának állapotáról. Alkalmazási példák: 
dobfék, mikrohullámú sütő, laptop, háztartási robotgép, stb. 

A TS 4 plus (Transfer System) (188. ábra) rendszer a nehéz gyártmányok (max. 250 kg) 
szereléséhez alkalmazható szállítórendszer. A szállító elemek kis súrlódású, hosszú élettar-
tamú görgős elemek. A munkadarab hordozóknak 30 szabványos típusa a 443x443 - 
1243x1243 mm mérettartományban található. Szállítási sebesség: 12 m/min. Alkalmazási 
példák: mosógép, hűtőszekrény, televízió, autóülés, villanytűzhely, stb. 

 

 
             

187. ábra. MTS 2 szállítórendszer  Forrás:  Bosch 
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188. ábra. TS 4 plus szállítórendszer Forrás: Bosch 
 

Az EcoFlow kézi szerelő munkahelyek összekapcsolására szolgáló szállítórendszer max. 
30 kg súlyú termékek szerelésére. A szerkezetére jellemzők az alumínium profilból készült 
alapegységek, görgőtartók, vezető profilok, görgők.  Továbbító elemként kétféle görgőtípust 
használnak (műanyag vagy acélgörgők). A szállítórendszer kiépítése tetszőleges hosszban, 
és 300-500 mm szélességben lehetséges. Alkalmazási példák: kézi kisgépek, kávéfőző au-
tomaták, vérnyomásmérők, stb.  

Másik szerelősorban alkalmazható szállítórendszer a MONTECH cég MONTRAC nevű 
egysínes szállítórendszere, amelynek szabványos elemekből álló modulrendszere lehetővé 
teszi a tetszőleges kialakítást. A szállítópálya olyan eloxált alumínium sajtolt profil, amelynek 
oldalán T-hornyot alakítottak ki a vezetékek, és rögzítő elemek számára. A sínrendszeren 
mozgó, elektromos meghajtású kocsik alkalmazhatók különböző üzemi körülmények között 
(pl. antisztatikus üzemmód, „tisztaszoba”, stb.). A kocsik érzékelői biztosítják az ütközés el-
leni védelmet, továbbá saját fékrendszerrel is rendelkeznek. A kocsik mozgási sebessége 
max.30 m/min. A kocsik mozgását a különleges alakú önbeálló meghajtó görgői biztosítják.  
A műszaki adatok: paletta méretek 200x300mm- 300x400mm, pozícionálási pontosság 
±0,02mm, kocsi súlya, munkadarabbal max.17 kg, nyomóerő a palettán max.3000N, emelési 
magasság max. 2500mm. A rendszer gazdaságossága az ikerhevederes szalaggal össze-
hasonlítva a következő: 

 a beruházási költsége kedvezőbb, 

 gyorsabb fel- és átépítési lehetőség, 

 20x alacsonyabb energiaköltség, 

 minimális kopás, 

 a hevedercserével járó idő megtakarítása. 
A 189.ábrán sorban baloldalon látható a billenthető palettával szerelt kocsi, amely lehető-

vé teszi a kézi szerelési művelet elvégzését. A másik ábrán a MONTRAC pályarendszere 
látható a fordító irányváltó egységgel együtt.  
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189. ábra. MONTRAC pályarendszere. Forrás: MONTECH 
 

A görgősorok esetében a szerelési folyamatban az alkatrészek részegységek mozgatási 
feladatát  látják el a különböző fázisok között. A görgők megkülönböztethetők anyag, alak, 
méret, hajtás szerint. A súrlódó görgőt akkor használják, ha kis nyomóerőt igénylő torlasz 
üzemről van szó. Ha a súrlódó görgők hordereje nem elegendő, vagy a szállított termék nem 
a közepén helyezkedik el, akkor dupla súrlódó görgőket alkalmazunk. Az acél palettaszállító, 
meghajtott görgők biztosítják a nehéz termékek hosszabb szállítási útvonalon történő súrló-
dásmentes továbbítását. 

A szerelés során a továbbító rendszerekben számos típusú görgőelemet alkalmaznak. A 
190. ábra ilyen példákat mutat.  

 
190. ábra. Görgőelemek. 

 
Ezek az elemek a többirányú továbbítást is megkönnyíthetik. A görgős továbbítást olyan 

esetekben alkalmazzuk a szerelés során, amikor a dolgozó műveletvégzéséhez nem kell 
pozícióban rögzíteni a szerelvényt vagy részegységet. Az ábrán az alsó sor utolsó görgős 
elemének az a fő tulajdonsága, hogy elemei több irányban lehetővé teszik a továbbítást.  

A görgősoroknál a hajtás szempontjából meg kell említeni az úgynevezett dobmotorokat, 
amelyek szalagok hajtására alkalmasak, de beépíthetők állvány modulokba is.  

A járműiparban gyakran alkalmazzák a karosszériaszerelésben és a végszerelő sorokon is  
a konvejorokat. Ezek a rendszerek végtelen vonóelemes berendezések, amelyek a rakomá-
nyokat hordozó szállítóelemeket (függeszték, kocsi, asztal stb.) a kialakított, és támaszul 
szolgáló szállítópályán egy vagy több hajtott végtelen vonóelem, általában lánc, esetleg kötél 
segítségével vontatja. A konvejor rendszerek feladattól függően egy vagy több végtelenített 
vonóelemből épülhetnek fel, és alkalmasak szerelőmunkahelyek összekapcsolására is.  
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A konvejorok fő típusai: 

 egyszerű függő konvejor (191.a. ábra): alkalmazása ott célszerű, ahol a 
munkahelyek között előre megadott sebesség és útvonal a jellemző, és 
lehetőség van a le és felrakás automatizálására. A 191.b. ábra az 1980-as 
évek megoldásaira mutat példákat. 

 
a) egyszerű függőkonvejor 

 
b) továbbfejlesztett megoldás 

 
191. ábra. Konvejorok. 

 

 az egypályás függő konvejorok fő jellemzői a következők: 
     - merev anyagmozgató rendszer építhető ki, 
     - kötött pályán, meghatározott szállítási sebességet biztosít, 
     - tárolás csak a rakomány körbefutásával érhető el, 
     - a szállítóelemre történő fel- és leadás,mozgás közben végezhető el. 

 függő konvejor kardáncsuklós vonólánccal: kisebb terhelésre alkalmas tí-
pusok és kis sugarú irányváltoztatásokra alkalmas, 

 kétpályás vonszoló konvejor: olyan helyen alkalmazzák ahol nincs gépesí-
tés. Hátránya, hogy a teherpályának csak az egyik oldalán helyezkedhet 
el. 

 kétpályás függő konvejor: a legalkalmasabb a teljes automatizálásra. Hát-
ránya a magas beruházási költség.  

 a padlószint alatti vontatású konvejor: előnye, hogy elmaradnak a tartó-
szerkezet és oszlopai. Hátránya, hogy érzékenyek a láncpályába hullott 
szennyeződésekre. Vonóelemként majdnem minden lánctípus használha-
tó. A vonóelem szokásos sebessége v=0,02…0,15 m/s, egyes esetekben 
0,6 m/s-ig növelhető. A pálya hossza 100-200 métert is elérheti. A telje-
sítmény 50-600 egység/óra lehet. 
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A konvejorok általánosan a többi anyagmozgató eszközhöz képest a következő előnyös 
sajátosságokkal rendelkeznek: 

- üzemen belül, technológiai folyamaton belül és között, technológiai folyamatok és 
tárolók, ill. elosztási folyamatok közötti szállítást valósíthat meg, 

- általában darabárus szállításnál használható, 
- a zárt vonalú térbeli pályák, amelyek lehetnek önállóak, ill. egymáshoz kapcsolódóak, 

egymásba átjárhatóak,  
- adott pályaszakaszon több fel-, le- és átadó hely is kialakítható, 

- a helyigénye csekély, jó térkihasználás valósítható meg, 
- moduláris felépítésűek, 
- az útvonalkövetés vagy célvezérlés címzéssel (kódhordozó elhelyezése) jól 

 automatizálható, 
- - mozgó raktárnak is használható, 

- alacsony szállítási energiaigény (1 tonna teherre eső fajlagos vonóerő 150-300 N). 
A vonóelem fajtája alapján lehetnek: láncvontatásúak vagy sodronykötél vontatásúak. Haj-

tás szerint egyhajtású illetve több hajtású megoldások. A pálya szelvénye alapján lehetnek: 
egysíkú, vízszintes és térbeli konvejorok.  

Az egypályás függő konvejorok felépítése: 

 Vonóelemek: láncok (szétszedhető, szemes, kétcsuklós, kombinált), sodronykötelek. 

 Futóművek: görgőből és futómű-vázból áll, követelmény a könnyű mozgás kis ellenál-
lási tényezővel, futópályával való kapcsolata megbízható legyen, megbízható műkö-
dés és egyszerű felépítés jellemezze. A futóművek felépítése és típusa az eltérő al-
kalmazások üzemi feltételei miatt jelentősen eltér. A 192.ábrán látható hajtott kocsis 
megoldás szemlélteti a jelenlegi alkalmazások színvonalát. 

 
 

192. ábra. Hajtott kocsis konvejor. 
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 Szállító és futópályák. A pályaszelvény kialakítását a konvejor pálya-elrendezése ha-
tározza meg. A pályák anyagát tekintve régen kizárólag acélprofilt használtak (példá-
ul ”I” szelvényt, vagy acéllemezből hajlított alakokat), manapság a könnyű szerelőso-
rokon az alumínium profilok egyre nagyobb teret nyernek. 

 Hajtóelemek  

 Szállítóelemek 
A konvejor rendszerek legfontosabb műszaki jellemzői: a szállítható teher tömege szállító 

elemenként 1-10 gr - 1-5 t, a vonóelem sebessége 0,2-30 m/perc, és a szállítási úthossz 10-
20 m -től 1-2 km-ig terjedhet. 
  A tervezésnél és a kiválasztás során fontos néhány jellemző ellenőrzése illetve meghatáro-
zása: 

 a lánc-húzóerő, és az alkotóelemekben fellépő feszültségek, 

 a haladási sebesség, 

 a mozgórész vontatási ellenállási tényezője. 

 A konvejorok megbízhatósága és munkavédelmi szempontrendszere mindig az al-
kalmazásnak megfelelően kerülnek meghatározására.  

A konvejorok üzeme három mutatóval jellemezhető: 
1. a konvejor tervezett és tényleges üzemideje, 
2. az elméleti maximális és tényleges terhelésének aránya, valamint a vonóelem 

és a teherszállító-elem elméleti adatainak, és a tényleges terhelések viszo-
nya, figyelembe véve az egyes terhelések időtartamát is, 

3. az üzemi feltételek és a környezeti adottságok. 
A gyártórendszerekben és a szerelőrendszerekben az anyagmozgatásban az automatizá-

lás szintjének növelését a követelményekhez igazították. Kb. 50 évvel ezelőtt fejlesztettek ki 
olyan automata kocsikat (robot-kocsikat), amelyek alkalmazása túlmutat a rendszeren vagy 
üzemen belüli szállításon. Az AGVS (Automated Guided Vehicle System = automata irányí-
tású járműrendszer) különös előnye volt eleinte, hogy rejtett vezetékek mentén nagy bizton-
sággal mozgatható. Ezzel megtakarítják az üzem padlózatába épített nyitott vezeték bale-
setveszélyes és üzembiztonság szempontjából is rossz megoldást, amely még zajos is. A 
padló alatti vezeték (mint egyik megoldás) nem zavarja az egyéb üzemi tevékenységet.   
További előnyök a konvejoros és szalagos rendszerekkel szemben az üzemi terület jobb 
hely kihasználása, és a kocsik funkcióinak sokoldalúsága. Az előbbinek a lényege, hogy a 
kocsik elhaladása után a területen közlekedni lehet, az utóbbi előny pedig abban áll, hogy  a  

kocsikon a szállítási és tárolási feladatokon túl szerelési műveletek elvégzése is lehetsé-
ges. Ez azt jelenti, hogy a kocsira telepített befogó készülékben elhelyezett részegységen a 
kocsi beérkezése után a munkahelyen komplex szerelési feladatok végezhetők el. A követ-
kező fokozat a vezeték nélküli, lézer irányítású megoldások fejlesztése volt. 

A robot-kocsik felépítésére jellemző, hogy felépítményből, hajtásból és vezérlésből állnak. 
A gyakorlatban a járművek végszerelése során szívesen alkalmazzák a robot-kocsis, és 
konvejoros rendszerek kombinációját is.  
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193. ábra. Robot kocsi alkalmazási példa. 
 

A 193.ábrán a Porsche gyárban a szerelősoron alkalmazott automata kocsi látható. 
A John Deer traktorgyárban a robot-kocsik minden változata megtalálható, a 106 munka-

helyet a szereldében 62 „intelligens” robot-kocsi szolgálja ki és kapcsolja össze. A 194. áb-
rán a robot-kocsin elhelyezett részegység különösen alkalmas a több oldalról történő szere-
lési műveletek elvégzésére. 

 

 
 

                           194. ábra. Robot kocsin végzett szerelés.                     Forrás: AGV 
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12 Szerelőrendszerek. 
 

A szereléstechnológia eredményes alkalmazása alapvetően a termék konstrukciójának, a 
technológiai fegyelemnek, és a műszaki-piaci követelményeknek (pl. darabszám, stb.)  
függvénye. Egy adott termék szerelésénél kiemelt szerepe van a szervezésnek és a 
végrehajtás gépesítési illetve automatizálási  megoldásának. A szerelés szervezése alapján 
lehet: 

 egyedi munkahelyen végzett szerelés, 

 csoportban végzett szerelés, 

 szerelőrendszeren végzett szerelés, 

 helyszínen végzett szerelés: pl. gyárszerelés, vasszerkezet szerelése stb. 
A gépesítés-automatizálás fokozatai a szerelésben a következők: 

 kézi műveletvégzés technikai segédeszköz nélkül, 

 egyszerű kézi szerszámmal végzett művelet, 

 motoros kézi szerszámmal (kisgépes) végzett művelet, 

 dolgozó által kiszolgált és működtetett géppel (félautomata) végzett műve-
let, 

 automata géppel végzett művelet, 

 automata, több pozíciós gépsorral végzett műveletsor. 
A technológia, a szervezés, a technika (eszközrendszer) és a humán erőforrás együttesen 

alkotja a szerelőrendszert. A szerelőrendszer általános modellje a 195.ábrán látható. 
 

 
 

195. ábra. A szerelőrendszer modellje. 
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Alapvetően a szerelőrendszer rendszerelemekből épül fel, amelyek lehetnek kézi egyedi 
szerelőmunkahelyek, szerelő-automaták, szerelőgépek, robotok vagy szerelőcellák. A rend-
szerelemeket anyagmozgató rendszer köti össze, amely lehet szalag, konvejor, robot-kocsi, 
görgősor, szerelő-kocsi.  

A rendszerelemek technológiai egységekből állnak, amelyek lehetnek műveletvégző egy-
ségek (pl. szerelősajtó), alkatrészkezelő egységek (pl. adagolási feladatra), ellenőrző egysé-
gek (pl. mérő-ellenőrző feladatra), stb. A rendszerelemeket anyagmozgató rendszer kapcsol-
ja össze. 

A technológiai egységek funkcionális elemekből állnak, amelyek önálló feladatra alkalmas 
működő részegységek. Ilyenek például az alkatrészkezelő egységben az egyenkénti adoga-
tó, rezgősín vagy készülék, stb. 

A funkcionális elemek a technológiai egység, szerelés tárgyát képező alkatrésszel kapcso-
lódó elemei (a szerelésben közvetlenül résztvevő elemek). Ilyenek például a manipulátor 
megfogói, a készülék befogó elemei, a rezgősín továbbító pályája, stb.  

A teljes szerelőrendszer működését a vezérlés biztosítja a technológiai követelmények 
szerint.  

A szerelőrendszerek többféle szempont szerint jellemezhetők: kialakítás szempontjából 
lehetnek termék-, szervezési forma-, anyagmozgatás- és személyzet szerint súlyozott meg-
oldások. Ugyanakkor szervezési forma szerint eltérő szempontok jellemzik a helyszíni szere-
lés, a csoportszerelés, a sorozatszerelés, az ütemezett szerelősoros, és a kombinált folya-
matos szerelést is.  

A rendszerstruktúra kialakításának néhány alapelve a következő: 

 A megvalósítandó rendszer céljának és feltétel rendszerének behatárolása és leírása 

 A rendszer szempontjából kedvező termék és szerelési folyamat struktúra és a ter-
mékféleségek számának rögzítése. 

 A rendszer felépítésének a kialakítása a befolyásoló összes tényező figyelembe véte-
lével. 

 Elemzés és kiértékelés a statikus és dinamikus módszerekkel. 

 A követelményeknek legjobban megfelelő optimális rendszer leírása. 

 Az integrálandó intézkedések és tervek összehangolása, részletes kidolgozás. 
A 12. fejezetben a rendszerek alapját képező anyagmozgató eszközök részletes ismerte-

tése megtalálható. 
A kiindulás minden esetben az egyedi munkahelyből (196. ábra) történik.  

 
196. ábra. Egyedi szerelő munkahely. 
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197. ábra. Kézi szerelő munkahelyek. 

 
A következő a sorozatszerelés, amelynél több hasonló munkahely összekapcsolása lehet-

séges. Ezek a munkahelyek egyformák, és a munkatartalom is azonos. A kézi szerelő-
munkahelyek időbeli kapcsolata a 197. ábrán látható. 

 A folyamatos szerelést (a gyakorlatban folyamszerelést) mélyebb munkafelosztás továbbá 
a munkafolyamatok, helyileg haladó, időben meghatározott, ingadozásmentes következése 
jellemzik.  

A folyamszerelést egy magasabb szervezési forma jellemzi. A folyamszerelés bevezeté-
sének feltételéi: a kielégítő termelési darabszám, a biztos gyártási távlat, a szerelési folyamat 
tagolhatósága, a kiforrott és szereléshelyes konstrukció, a szükséges gyártás előkészítés, a 
megfelelő munkaerők alkalmazása, és a munkaerők aktív bevonása a folyamszerelés beve-
zetésének előkészítésébe. 

A folyamszerelés alapformái: 
1./ Váltó tárgyú szerelés állótárggyal  
2./ Váltó tárgyú szerelés továbbmozgó tárggyal 
3./ Állandó tárgyú szerelésálló tárggyal 
4./ Állandó tárgyú szerelés mozgótárggyal 
Az állandó tárgyú szerelés esetében hosszabb időn keresztül ugyanazt a terméket szere-

lik. A munkahelyek specializálódása az alkatrész előkészítés, az egész szerelési folyamat 
szempontjából a legkedvezőbb, azonban alkalmazása korlátozott, és sokszor alkalmazása 
kihasználatlansághoz vezet. 

A váltó-tárgyú szerelés esetében hasonló vagy azonos típusú szerelési egységek válta-
koznak a szerelősoron, és általában kis sorozatokról van szó. Ezekben az esetekben az elő-
készítési munka megnő, a megváltozott szerelésnek megfelelően változik. A munkahelyek 
specializálódása is kismértékben módosul, mivel a készülékeket a megváltozott munka-
tárgynak megfelelően kell átállítani, vagy átszerelni. 
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A váltó tárgyú folyamszerelésnél a munkaerők számát állandó szinten tartják. Sok esetben 
ez a megoldás a legkedvezőbb, mert ennél a formánál egy feladatcsoportért egy közösség 
felelős. A szerelési idők eltérésének függvényében különböző ütemidőkkel kell dolgozniuk. 
Az ütemidők közötti különbség az egyik szerelvényről a másikra való átállás miatt lehetsé-
ges, és ez veszteséghez vezethet. A kiegyenlítést a munkahelyek számának változtatásával 
oldják meg. 
Állandó tárgyváltozás során a munka tárgya tetszőleges sorrendben állandóan váltakozhat, 
pl. A-B-C-B-C-B-A-. Ebben az esetben az átállási veszteség megnő. 

Periodikus tárgyváltozás során egy-egy típust hosszabb ideig szerelnek, és ezért meg kell 
vizsgálni mindig, hogy adott számú szerelvénytípust egy évben hányszor szerelnek.  Figye-
lembe kell venni, hogy a munkaerők száma a szerelési időráfordítás függvényében változik, 
ha az egyes szerelvények szerelési ideje eltér.  Ennek a formának az előnye, hogy egy idő-
egység alatt ugyanennyi szerelvény (részegység) készül el. Hátránya, hogy a munkaerők 
egy bizonyos %-a nem alkalmazható folyamatosan. 

Álló szerelési egység (részegység): az egész szerelési folyamat alatt a részegységet a fo-
lyamszerelésben egy meghatározott helyhez rendelik. Ennek a formának az előnye, hogy 
nem kell munkahely-közi szállítóeszközöket alkalmazni. Hátránya, hogy a dolgozónak nincs 
meghatározott munkahelye és a szerszámokat, és az eszközöket magával kell vinni. 

Haladó (mozgó) részegység: A folyamszerelés során a részegység szerelési állomásról ál-
lomásra továbbhalad. Ennek megfelelően a szerelvényhez munkaerőt és felszereléseket 
rendeltek. Ezt a formát ott alkalmazzák, ahol a darabszám és a ráfordítás érték-kiegyenlítése 
egy munkahelyközi szállítóeszköz alkalmazását indokolja. Előnye, hogy a munkahelyekét a 
feladatoknak megfelelően rendezik be. Hátránya, hogy a munkahelyközi szállítóeszköz, 
amely a szerelvényt továbbítja, a nagymértékű specializálódás következtében fellépő zava-
rokat az egész folyamszerelésre kiterjeszti. 

A párhuzamos soroknál egy részegység szerelése nemcsak egy soron történhet, hanem 
párhuzamos sorokon is. A párhuzamos sorokat általában a nagysorozat-, és tömeggyártás-
ban alkalmazzák illetve, ha az ütem nagyon alacsony és káros a dolgozókra. A párhuzamos 
sorok előnye, hogy az ütemidő megnövelésével a mellékidők leszoríthatók. Hátránya a mun-
kahelyek alacsony szakosítási foka.  

A folyamsorok elrendezési változatai a kézi munkahelyek szempontjából a 198.ábrán lát-
ható. 

Egyébként Joachim Adamczyk 1969-ben a folyamatos szerelés előnyeit a következőkben  
jelölte meg: 

o rövid átfutási idő, 
o alacsony adminisztrációs ráfordítás, 
o a gyártás áttekinthető, 
o a minőség növekedése, 
o a gyártási idő csökkenthető, 
o biztonságosabb munkavégzés, 
o betanított dolgozók alkalmazhatók, 
o emberi képesség figyelembe vehető, 
o kedvezőbb feltételek a dolgozó számára. 

A hátrányos jellemzők pedig a következők: 

 nagyobb érzékenység, 

 változásra érzékenyebb, 

 nehézségek az ütemidő összehangolásánál, 

 zavar előfordulhat,  

 tervezési ráfordítás kell, 

 nagyobb beruházási ráfordítás szükséges. 
A nemzetközi szakirodalom alapján kialakítható a leggyakrabban előforduló szerelőrend-

szerekre egy csoportosítás, amely elsősorban a technikai megoldások szervezési oldalára 
vonatkozik. 
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198. ábra. Munkahely elrendezések a szerelőrendszerben.      Forrás:Schilling 

 
A csoportosítási szempontok a következők: 

 a rendszerek homogenitása: a szerelőrendszer egyféle vagy többféle rendszerelem-
ből áll, pl. csak kézi munkahelyekből áll, vagy van még körasztalos szerelőautomata 
is, stb. 

 a rendszerelemek együttműködésének geometriai kapcsolata: itt elsősorban az el-
rendezési formákra lehet gondolni: pl. egyenes, körbefutó, összetett alakzatban he-
lyezkedhetnek el a rendszerek (az összetett alakzathoz nemcsak a síkbeli alakzatok 
tartoznak, hanem a térbeliek is), 

 az automatizálási szint: a szerelősor automatizálási szintjei, pl. kézi, félautomata, au-
tomata vagy vegyes megoldás is lehetséges,  

 a munkatárgy, a szerszám, és a munkahely relatív mozgása, 

 a mozgás lefolyása lehet: folyamatos, szakaszos, 

 a rendszerelemek típusai: egyszerű egyedi (pl. kézi szerelő) munkahely, rotoros-, 
körasztalos-, hossztranszfer-, célgép, robot cella, 

 az elemek funkciója és típusa. 
 
 
 
 
A megfelelő munkadarab hordozó alkalmazásának előnyei: a szerelési részegység számá-

ra meghatározott helyzetet biztosít. Az egységesített munkadarab hordozók sorozatban 
gyárthatók és gazdaságosak. A munkadarab hordozók azonosítását a központi vezérlés 
végzi. A munkadarab hordozó alkalmazásának eldöntéséhez az alábbi szempontok figye-
lembevétele szükséges: 

1. a munkadarab hordozónak egységesnek kell lenni két vagy  több felfogást kell tudnia 
biztosítani, 

2. az üres munkadarab hordozót az első szerelési állomásra vissza kell tudni juttatni, 
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3. a munkadarab hordozó alkalmazása mindig egy kiegészítő tömeg mozgatását is je-
lenti, 

4. a munkadarab hordozó költségeit a kialakítás bonyolultságától függetlenül kell meg-
határozni, 

5. a szerelési részegységek a felfekvő oldalakon nem hozzáférhetők, 
6. az egyes szerelési állomások közötti távolság a munkadarab hordozó hosszának 

többszöröse kell, hogy legyen. 
A                           A munkadarab hordozó nem használható gazdaságosan, ha: 

1. a szállító rendszer nagy ráfordítást igényel, 
2. ha a felfogást a műveletek után a mindenkori szükségletnek megfelelően változ-

tatni kell, 
3. ha a szerelvényhez való hozzáférés miatt a műveletek közben a szerelvényt 

mozgatni kell. 
A folyamatos szerelés során gyakran a kézi szerelő- munkahelyek az eltérő tevékenysé-

gek ütemidő különbség problémája miatt puffereken (közbenső tároló) keresztül kapcsolód-
nak a rendszerben. Ezt szemlélteti a 199. ábra első ábrája, a második összetett megoldást 
mutat a munkahelyek és a puffer eltolására. 

 

 
 

199. ábra. Szerelő munkahelyek ütemfüggetlen kapcsolata.            Forrás:Schilling 
 
Amennyiben az automatákat (szerelőgépek) is betelepítik a kézi szerelő munkahelyek kö-

zé, akkor ezt az elrendezés tervezésénél is figyelembe kell venni. Erre mutat példát a 200. 
ábra. 
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 200. ábra. Automata és kézi munkahelyek kapcsolata.          Forrás:Schilling 

A következőkben néhány tipikus  rendszer alapján kísérelhető meg a csoportosítás. 
1. Az ikerhevederes szalagra épülő rendszerek: a BOSCH rendszerek rugalmas kiépíthe-

tőségét szemlélteti a 201. ábra. A felső ábrán látható rendszer lineáris elrendezésű, míg az 
alsó ábrán látható körbefutó szögletes elrendezésű. A vonal elrendezés esetében az üres 
munkadarab hordozókat az alsó szinten juttatják a sor elejére. A másik változatnál ez a 
munkasíkban történik. A vonal elrendezés nyitott, a szögletes elrendezés zárt rendszer. 

 
201. ábra. Szerelőrendszerek.                         Forrás: Bosch 
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2. A finommechanika (óraipar, elektronika) területén a LANCO svájci cég rendszerei több 

évtizede ismertek. Az egyik rendszert szemlélteti a 202. ábra. Ennek lényege a miniatűr al-
katrészeket tartalmazó tárolók (15-50 db alkatrész) technológiai sorrendnek megfelelő feltöl-
tése és rendszerbe kapcsolása. Ezek a munkahelyek különösen a NYÁK-lap szerelésben 
népszerűek, és nagyobb rendszerré fejleszthetők. A 203. ábra az előbbi félautomata megol-
dásokkal szemben automata transzfer megoldásokat mutat közbenső tárolási lehetőséggel. 

 

 
 

   202. ábra. Kézi szerelő munkahelyek                Forrás: LANCO 
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203. ábra. Félautomata és automata munkahelyek   Forrás:LANCO 
 
 

A cég egy további rendszerváltozata a számos munkahely telepítésére alkalmas, és több 
irányban bővíthető HFL 2001 típusú hatszög rendszer (ld. 204. ábra), amelynek első változa-
tát 2000-ben fejlesztették ki. A baloldali ábrán látható a hatszög elrendezés kézi és automata 
munkahelyekkel. A jobb oldalon a hatszögrendszer bővíthetőségére látható példa.   A rend-
szert a gazdaságosság, a rugalmasság és gyors bővíthetőség jellemzi. Az ötszög minden 
oldala szalagos egység. A szállítási sebesség 150 mm/s. Terhelhetősége palettánként 
max.225 N. A paletta pozicionálási pontossága ±0,02 mm. Szállítási paletta nagysága: 
200x200 mm-200x500 mm-ig. Az állványok anyaga könnyűfém. Kézi szerelésnél 10-15 pa-
letta egyidejű jelenléte lehetséges egy hatszög egységen. 

 
                                                         

204. ábra. Rugalmasan bővíthető szerelőrendszer.      Forrás: LANCO 
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A nagyobb vegyes rendszereknél tároló szakaszokat is kifejlesztettek az ütemidő kiegyen-

lítésére. A 205.ábrán egy példagyűjtemény látható a megvalósított megoldások alapján.  
 

 
205. ábra. Szerelőrendszer kiépítési példák.     Forrás: LANCO 

 
4. A több évtizedes múlttal rendelkező Flex Link Systems AB svéd cég a szerelő-

rendszerek területén többféle kivitelű sort fejlesztett ki és szállít a világ minden tá-
jára továbbá egy különleges szoftver platformot is kifejlesztettek. A legegyszerűbb 
változat egy ikerhevederes, XT típusú, elemekből építhető változat, amely köré 
automata és kézi munkahelyek telepíthetők. A rendszer egy részletét szemlélteti a 
206.ábrán látható „U” alakú egység, amelyre egymással szembe 2 munkapozíció 
telepíthető. A hajlékony és az íves pályát is követni tudó műanyag lánc alumínium 
vázelemekből építhető pályán halad. A lánctagokra helyezhető paletták alkalma-
sak a szerelési egység hordozására.  
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206. ábra. FLEX-LINK szerelőrendszer modul. 
 

Jelenleg az ilyen anyagmozgató rendszerekre épülő szerelőrendszerek PLC vezérléssel 
rendelkeznek, amelyeket az adott feladathoz előre beprogramoznak. Ezek a vezérlések a 
termelésbe kapcsolva alkalmasak a minőségi követelmények teljesítésére is.  

A DAS 30 (Dynamic Assembly System) könnyű kivitelű sort max. 30 kg-os termékekre fej-
lesztették ki (207. ábra). A munkadarabok palettán kerülnek továbbításra a könnyűfém váz-
szerkezetű rendszerben. A rendszer moduláris felépítésű, és liftegységgel is rendelkezik.  A 
típus megjelölésben szereplő DAS koncepció a hardver, a logikai vezérlés és a szoftver kü-
lönleges kombinációja, amely a gyártási logika olyan eszköze, amely a legrugalmasabb 
rendszert kiegészíti a folyamatirányítással és a gyártmány követhetőségével.  

A nagy kapacitású műanyag alkatrészek szerelésére készülő sorok a MES (Manufacturing 
Execution System) szoftverrel olyan platformot alkotnak, amely minden olyan logisztikai in-
formációt szolgáltat, amely a rugalmas gyártási rendszerhez kell. Ez olyan standard modulo-
kat jelent, amelyek a Dynamic ERP (Enterprise Resource Planning) kapcsolatot, a sor folya-
matvezérlését,  a nyomkövetést, az adagolást és puffer állapotokat, statisztika és jelentés-
készítést végeznek. További funkciók a rendelés-teljesítés, operátor információk, automata 
cella integráció, és minőségszabályozás.  
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207. ábra. Szerelőrendszer. Forrás:FlexLink 
 

A FlexLink szerelőrendszerek előnyei az automatizált üzemi terület logisztika, a termék 
élettartamából származó magas jövedelmezőség, követhetőség, könnyen újra konfigurálha-
tó, a berendezések újra használhatósága.  

A 208. ábra a munkahelyi kapcsolatokon túl az informatikai háttérre ad felvilágosítást. A 
néhány rövidítés angol értelmezése a következő: 

 LAN – helyi hálózat (Local Area Network) 

 MIM – gépek integrált irányítása (Machine Integration Management) 

 QAS – minőségbiztosítási rendszer (Quality Assurance System) 

 SFM – Stock Flow Management 

 SQL – Structured Query Language 

 
208. ábra. A szerelőrendszer informatikai kapcsolatrendszere.   Forrás: FlexLink 
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4. Az EWAB rendszerek között teherbírásban és a munkadarab hordozóban van eltérés. 
Az egyik 50 kg teherbírású palettás rendszer, a másik munkadarab hordozós rendszer 100-
1500 kg teherbírású és szállítási sebessége 12 m/min. A közepes rendszert a 209. ábra 
szemlélteti. 

 

 
 

 209. ábra. Szerelőrendszer Forrás: EWAB 
 

5. A rendszerek között meg kell említeni a MONTECH svájci cég MONTRAX rend-
szerét, könnyűfémből készült sínen mozog és a munkadarab hordozó számos ál-
lítási lehetőségével különlegességnek számít. A rendszer egy részletét  a 210. 
ábra szemlélteti. 

 

 
 

210. ábra. MONTRAX rendszerben alkalmazott munkadarab hordozó.  Forrás: MONTECH 
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Az előbbi rendszereket nagyrészt síkbeli elrendezésben alkalmazták.  
6. A konvejorra épülő rendszerek jelentősége abban áll, hogy a konvejor mozgó tagjaira 

helyezett szerelvényhez a dolgozó jól hozzáfér, nem kell fizikai erővel le- és felemelni a bá-
zisalkatrészt a munkahelyeken, és a tárolás is megoldható megfelelő térbeli és szintbeli el-
rendezés kialakításával. A számos rendszer lehetőségből a 211. ábra szemlélteti az egyik  
lehetőséget. A járműgyártásban főleg a karosszéria és a végszerelésnél alkalmazzák a 
konvejorokat.  

 
 

211. ábra. Konvejoros szerelőrendszer    Forrás:DEMAG 
 
7. A robot-kocsikat  (AGV – Automated Guided Vehicle) a járműgyártásban és szerelésben 

egyaránt széles körben alkalmazzák. Az ilyen szerelőrendszerekre jellemző a munkahelye-
ken a jó hozzáférhetőség, a rugalmas irányíthatóság. Korábbi fejezetben erről részletesen 
volt már szó. A 212. ábra a szerelőrendszer egy munkahelyét szemlélteti. Az ábrán látható a 
munkahelyre beérkező kocsi és a környezetében kialakítható alkatrész- és szerszámtárolás. 
A rendszer teljes kiépítése rugalmas lehetőséget biztosít. 
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 212. ábra. Robot kocsis motor szerelőrendszer.  Forrás: BMW-Steyr 
 
8. A robotokra épülő szerelőrendszerek két elterjedt változata ismert a járműszerelésben: 

a karosszériaépítés (ld. Később) és a cellákban végzett műveletcsoport. A cellákat egyenes 
és szögletes geometriai alakzat mentén kapcsolják össze. Egy robotizált cellára mutat példát 
a 213. ábra.  

A szerelőcellában az egyes számozott tételek jelentése a következő: 
1. TS 2 típusú palettás, ikerhevederes szállítórendszer négyszög elrendezéssel. 
2. TS 4 típusú, görgős láncos szállító rendszer, négyszög elrendezésben. 
3. TS 2 és TS 4 lábak különböző szintekhez. 
4. 240x240 mm paletták (munkadarab hordozó) 
5. 400x400 mm alkatrésztár 
6. TS 2 hajtómű. 
7. TS 4 hajtómű láncfeszítővel 
8. TS 2 üresjárati egység 
9. TS 4 üresjárati egység 
10. TS 2 emelő továbbító egység 
11. TS 4 emelő továbbító egység 
12. B állomás tárpozicionáló 
13. Szabványos profilokból épített gépállvány az A állomáshoz 
14. Szabványos profilokból épített gépállvány az B állomáshoz 
15. Portál elrendezésű, 5 tengelyes megfogóval felszerelt szerelőrobot 
16. Portál elrendezésű, 5 tengelyes revolverfejes megfogó tartóval felszerelt szerelőro-

bot 
17. PC/NC vezérlés, egyedi NC tengelyvezérléssel. 
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 213. ábra. Robotizált cellák a szerelőrendszerben.  Forrás:  Bosch 

 
A következőkben néhány példa rövid ismertetése alapján az elmúlt évtizedekben kifejlesz-

tett járműipari szerelőrendszerek fejlődése követhető nyomon.  
A svéd ABB Robotics AB több évtizede dolgozta ki az automatikus hengerfej szerelés tel-

jes koncepcióját. A 80-as évek közepén kifejlesztett rendszer a saját IRB 1000 típus robot 
alkalmazásán és a szabványosított perifériákkal való felszerelésen alapult. A megfogási és 
tárolási elemeket is szabványosították és a szerelési műveletek megtörténtét ellenőrző má-
sodik TRB 1000 típusú robot kamerával biztosította a 100 %-os pontosságot (csak tökéletes 
szerelvényt enged tovább). Az összeszerelendő alkatrészeket szoros tűréssel szerelik ösz-
sze, az ehhez alkalmazott robot funkció a korábbi RCC egység helyett új megoldással törté-
nik. A különböző típusú hengerfejek szereléséhez nagyfokú rugalmassággal alkalmazkodnak 
a rendszerben alkalmazott 6 szabadságfokú robotok. A rugalmasságra jellemző, hogy azóta 
is üzemelnek hengerfej szerelésére alkalmas sorok, de már kifejlesztésre kerültek az új mo-
torokhoz 8,12,16 szelepes megoldások szerelőrendszerei is. A rendszerek kibocsájtása 50-
300 hengerfej/óra közé esett. 

A fejlesztés a 80-as évek elején kezdődött a cég jogelődjénél, amely a jól ismert ASEA 
volt, amely a szerelés automatizálásának keretében elsősorban a járműiparban a motorsze-
reléssel foglalkozott. Az eleinte kézi csoportos szerelésből egyre több feladat automatizálá-
sával 1983-ban már 10 robotot alkalmaztak a szerelésben, majd fokozatosan tovább fejlődött 
a koncepció.  

A hengerfej-szerelésre kifejlesztett Volvo (Svéd), Mazda (Japán), Chrysler (USA) rugalmas 
rendszerei kibocsájtási teljesítményben, hengerfej típusokban és elrendezésben van eltérés.  
Az IRB robotok megfogói speciális érzékelők révén lehetővé teszik a változatok azonosítá-
sát. A rendszerben a REL TOOL funkció egy olyan utasításkészlet, amely síkban egy spirál 
mentén bizonyos számú helyzetet azonosít. A programozáskor a pontok távolsága 0,1 mm. 
A próbálkozás és a korrekciós program kölcsönhatása alapján a szerszám speciális része 
segítségével lehetővé válik a szelep behelyezése. 
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A személygépkocsi motorok szerelését részfolyamatokra bontják, amelyeket külön részle-
gekben valósítanak meg. Az első részlegben azok az automata állomások tartoznak, ame-
lyek az úgynevezett „alapmotort” állítják elő. Ilyen elv szerint megoldható az egyes részegy-
ségek előszerelése. A korábbi merev megoldásokat a rugalmas rendszerek bevezetése tud-
ta feloldani: így a motorok konstrukciós eltérései követhetők, a különféle elrendezésű szere-
lőállomások a programozható robot-kocsikkal összeköthetők, és a közbenső tárakkal pedig 
biztosítható az állomások ütemfüggetlensége. A személygépkocsi motorok szerelésének 
fejlesztését gazdaságossági szempontból úgy vizsgálták, hogy a munkatartalmat idővel jel-
lemezték, majd különböző automatizálási intézkedésekkel csökkentették, amelyek a beruhá-
zási költségeket kedvezően befolyásolta.  

A motorok rugalmas szerelésére tervezett rendszerek szép példája az Olaszországban a 
80-as évek közepén üzembe helyezett felügyelet nélküli gyár volt, amelyben a gyártást és 
szerelést összekapcsolták és teljesen automatizálták. A gyárban készültek a FIRE 1000 tí-
pusú motorok változatai egyidejűleg. A motort a FIAT és RENAULT cégek közösen fej-
lesztették ki, és a legkorszerűbb műszaki megoldásokat alkalmazták. 

Motorblokk szerelő robotizált részrendszert az akkori NSZK-ban a Fraunhofer-Institut IPA 
Intézetében (Stuttgartban) fejlesztettek ki a 80-as évek közepén az akkori nyugatnémet au-
tógyártók igényei alapján. A KUKA cég akkor 10 millió DM-ért egy 98 egységből álló rugal-
mas motorszerelő rendszert szállított Augsburgba és 1987-ben üzembe helyezték. 

Differenciálműveket szerelő rugalmas rendszer. 
Kétféle típusú differenciálmű összeszerelésére mutat példát a 214. ábra. A szerelés egy 

időben történik úgy, hogy a két típus között nincs szükség átállításra. A munkaciklus 21 má-
sodperces. A különböző szerelési műveletek mellett a forgatónyomaték és a pontosság elle-
nőrzése is része a szerelési feladatnak. A feladatnak része volt a teljes kezelési rendszer és 
a szerelési munkahelyek elhelyezésének megtervezése is, amelyet négyszög-alakú rend-
szerrel oldottak meg.  

 
214. ábra. Differenciálmű szerelőrendszer. 

 
A rendszer a kézi szerelés területére, az automatikus szerelés területére és a javítás terü-

letére oszlik. Szállító-rendszernek görgőpályát választottak. A kiindulási alkatrészeket a szál-
lítórendszer palettáira helyezik. Egy másik, alsóbb szinten a palettákat az egyes kézi szere-
lő-munkahelyekhez tartozó pufferekben tárolják. Összesen 8 helyen folyik kézi szerelés a 
rendszerben, mindenütt ugyanazon feladattal. Kiemelten fontos a finom illesztés és a kúpke-
rekek megfelelő beállítása különböző vastagságú alátétek segítségével. Ez a szerelési mű-
velet olyan ügyességet kíván, amely csak kézzel biztosítható, és ezért nem automatizálható. 
Az előszerelt egység a felső szinten lévő palettára kerülve továbbhalad. Kb. 3 perc áll ren-
delkezésre a kézi szerelés elvégzésére. 
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Minden szerelőszalagnál fontos a paletta kialakítása, amelyek egyrészt az egyes szerelő 
állomások közötti továbbításra alkalmasnak kell lennie, másrészt segíteni kell az alkatrészek 
pozicionálását az egyes szerelési műveletekhez. Az automatikus szakaszon először az al-
katrészek helyzetét ellenőrzik, majd elvégzik a megfelelő szerelési műveleteket. Az egyes 
állomások feladatköre eltérő: van, amelyiken csak ellenőrzés történik, van ahol bonyolult 
szerelési műveleteket, és ellenőrzést is végeznek. A mérésék alapján hibásnak talált alkat-
rész-csoportokat a javító munkahelyekre irányítják. A szerelési folyamat a szerelő-kosarak 
automatikus kiürítésével ér véget. 

A vezérlést a Modicon 584 típusú programozható vezérlő látta el. Egy 32K-s memóriával 
rendelkező  központi egység  (CPU) ellenőrzi, és vezérli az anyagmozgatást, az automatikus 
állomásokat és a kézi szerelés területét. 1100 be-, és 700 kimenet áll rendelkezésre. A sok 
vezérlési funkció miatt megközelítően 12 000 logikai jelet kell feldolgozni egy 21 másodper-
ces ciklus alatt. A betűszámos kijelzővel ellátott hibadiagnosztikai rendszer teszi lehetővé az 
egész szerelő-rendszer állandó felügyeletét, illetve meghibásodás vagy akadály esetén a 
gyors beavatkozást. 

A járműiparban a karosszéria vagy kocsiszekrény műveletei az elemek összeállítása, és 
többségében hegesztéssel való rögzítése. A gépkocsi szerelősorokon ez a feladatcsoport 
volt az első, amelyekre robotokat alkalmaztak.  A világ autógyárai a legkorszerűbb rugalmas 
szerelő rendszereket helyezték üzembe a 80-as évek végétől, mivel a piaci igények elsősor-
ban a változatok számának és a minőségi követelmények növekedését jelentették.  

Például a Mazda japán autógyár határozott programot dolgozott ki még 1980-ban az első 
fronthajtású 323-as autótípusának karosszéria gyártásához, mivel akkor robotizálták a kocsi-
szekrény hegesztését. Az 1983-ban megnyitott Hafu-i gyár pedig a 626-os típus gyártására 
rendezkedett be, kibocsájtási teljesítménye 20000 db/hónap volt. Míg a 323-as korábbi tí-
pushoz alkalmazott programozható szerelőrendszer ciklusideje 120 s volt, addig az új rugal-
mas rendszer 40 s. Ütemidővel dolgozott, amely havonta 30000 egység kibocsájtását tette 
lehetővé. Az ütemidő csökkentését egy új, 3 autótípushoz alkalmazható készülék alkalmazá-
sával, továbbá az ajtószerelés fejlesztésével érték el. Az ajtószerelésnél alkalmazott robot 
Kawasaki 4000 típusú, de a cellában további típusok is találhatók. Ezek az utóbbiak a ka-
rosszéria elemeket behelyezik a készülékbe, amely a továbbító rendszeren van. A rendszer 
lehetővé teszi a 323-as típus három, négy és öt ajtós változatainak, és a FORD verzióinak a 
szerelését is.  

A BMW gyárban a gépkocsiajtók szerelésére fejlesztettek ki rugalmas  szerelőcellát.  Első 
lépésben az ajtó  konstrukcióját  tették alkalmassá az automatikus szerelésre (egyszerű kö-
tések alkalmazása). Az ajtón egy cellában megoldható automatikus szerelési feladatok :  
ablakvezető gumik beszerelése, zárak és csatlakozók felrakása, ajtószigetelés felrakása.  
Egy másik cellában az  ablaküveg egyes alkatrészekkel való felszerelése történhet.  A rend-
szerben 4 robot működik 1,5 perces ütemidővel.  

A szerelő rendszerek fontos része a vezérlés. A vezérlés tervezésénél és kiválasztásánál 
a rendszer bonyolultsága a meghatározó. A bonyolultság függ a rendszerelemek számától, 
az egyes elemek összekapcsolásának a módjától, az automatizálási foktól, a rugalmasság-
tól, a kezelési és kötéslétesítési feladatok bonyolultságától és a folyamat ellenőrzésétől 
(mindezekben fő szerepe van a szenzoroknak).  

További fontos szempont a szerelés beillesztése a teljes gyártási folyamatba nemcsak 
anyagáramlás szempontjából, hanem információ technikailag is. Az információ áramlás a 
vezérlés egyes síkjai között helyi hálózatokon keresztül történik (LAN – Local Area Network) 
vagy a gép közelébe telepített szenzor / beavatkozási tartományban feldbusz rendszeren 
keresztül. Egy vállalat tervezési és vezérlési hierarchiáját az ISO TR 10314 szabvány szerint 
tervezési, vezetési, irányítási, vezérlési és beavatkozó / szenzor szinteken képezik. A vezér-
lés és a szabályozástechnika fogalmait a DIN 19226 szabvány tartalmazza.  

Az elektromos vezérlések két változata ismert (DIN 19237). Az eltérés a vezérlő progra-
mokban van. Az egyik a boole-algebra alapján teremt kapcsolatot a bemenő és kimenő jelek 
állapota között. A másik, a folyamat végrehajtása „kényszerlépések” sorozatával. Természe-
tesen az előbbiek csak számos feltétel teljesülése mellett alkalmazhatóak.  
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A vezérlésben az információ feldolgozás történhet mechanikus, hidraulikus, elektromos 
(érintkezős), és elektronikus (érintkezés nélkül) funkcióelemekkel. A gépi szerelőrendszerek 
többségében programtárolós, digitális elektronikus vezérléssel működnek. Ezek a vezérlések 
minden különbség ellenére az információ feldolgozó egység funkciócsoportjaiból és a megfe-
lelő mennyiségű és típusú, kapcsolt illesztett be- és kimeneti egységekből állnak. Ezek al-
kalmasak a speciális mikro-processszoros, programtárolós-, NC/CNC-, és robotvezérlések-
hez. Egy digitális elektronikus vezérlés elvi felépítését szemlélteti a 215. ábra.  A vezérlések 
alkalmazásának határai és lehetőségei a szerelő berendezésekhez vagy rendszerekhez való 
hozzárendelés során a bonyolultságból adódnak. Ezt jól szemlélteti vázlatosan a 216. ábra.  
A hozzárendelés mellett a vezérléstípusok besorolhatók a tipikus vezérlés struktúrák közé a 
helyzetük alapján. Ez a következő lehet: 

Tervezési funkció – folyamatirányító számítógép (PC/IPC) 
Irányító vezérlési funkció – SPS 
Cellavezérlési funkció – NC-tengely vezérlés / robotvezérlés 
Gépvezérlési funkció – spec. Mikroprocesszor vezérlés 
Egyes funkciók – diszkrét spec. Vezérlés  
Fizikai síkon – relés és védő vezérlés 

  
215. ábra. Elektronikus vezérlés elvi felépítése. 
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216. ábra. Vezérlések alkalmazása a szerelőrendszerben. 

 
A szerelés során a teljes rendszer vezérlésén belül vannak olyan mikroszámítógépes ve-

zérlések, amelyek a kötéslétesítés folyamatát szabályozzák vagy/és felügyelik. Jelenleg a 
szerelésben ezeknek a mikro-rendszereknek nagy jelentősége van a minőség biztosítása 
szempontjából. Néhány példa a mai gyakorlatból: 

1. Hegesztés vezérlése (ponthegesztés): amplitudó, hegesztési áramerősség, előtartási 
idő, utántartási idő. 

2. Csavarozás vezérlése: meghúzási eljárás, folyamat fokozat, lekapcsolási nyomaték 
vagy határérték ellenőrzés, elfordulási szög vagy határérték ellenőrzés. 

3. Sajtolás vezérlése: sajtoló eljárás, folyamat fokozat, lekapcsolási erő, határérték elle-
nőrzés, lekapcsolási út vagy határérték ellenőrzés.  

4. adagolás vezérlés: idő, mennyiség. 
Az SPS vezérlésben a jelfeldolgozáshoz szükséges programot egy programozható félve-

zető tárolóban helyezik el (PLC – programmable logic controller). Az SPS a következő kom-
ponensekből áll:   

 mikroprocesszor (vezérlő mű), 

 programtároló, folyamat leképezése (jelek), időtagok, számláló, akku, stb., 

 jelbeviteli egység, 

 jelkiadó egység, 

 kommunikációs egységek, 

 külső berendezésekhez kapcsoló egységek, 

 áramellátás. 
A moduláris automatizálásban rejlő nagy előny a funkciókhoz rendelhető nagyszámú egy-

ségben van, mert ez a rugalmas alkalmazás kulcsa. Az SPS vezérlés esetében ez az alábbi 
módon szemléltethető: funkciók + hozzárendelhető egységek. 
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1. vezérlés – digitális és analóg be- és kimeneti egységek 
2. szabályozás – intelligens szabályozó egység jel előzetes feldolgozással (hőmérsék-

let, adagolás, számlálás,stb.) 
3. pozicionálás – intelligens pozicionáló egység jel előzetes feldolgozással (bütykös 

kapcsoló, út- és fordulatszám szabályozó) 
4. jelentés – csatlakozási lehetőség egy programozható egységen keresztül szöveges 

kijelzőhöz, operátor panelhez, monitor panelhez, PC-hez. 
5. felügyelet – riasztási képesség (megszakító egység bemenet) 
6. dokumentálás – nyomtató csatlakozás 
7. kapcsolat – egység a „feldbus” vagy a helyi hálózathoz (LAN-local area network), az 

irányítóhoz, alapberendezés és a bővítés közé, a szenzorokhoz és a beavatkozók-
hoz. 

Az adatbusz egy olyan jeltovábbító kábel, amelyet a nagy adatforgalom gyors lebonyolítá-
sára fejlesztettek ki. Részletesebben például egy kapcsoló bekapcsolásával az áram nem a 
felhasználás helyére (fogyasztó), hanem egy számítógéphez jut el, amely egy jelcsomagot 
formál, és ezt juttatja el az adatbuszra. 

A szerelésautomatizálásban számos pozicionálási feladat van, amelyhez az NC (tengely)- 
vezérlés nyújt megoldást.  

A részlegesen vagy teljesen automatizált szerelőrendszerekben nagyon fontos szerepe 
van a szenzoroknak (érzékelőknek). A szenzorok hármas feladata a folyamat előrehaladá-
sának biztosítása, a szerelés tárgyának, és a rendszer illetve elemeinek paraméterellenőrzé-
se, és a berendezések kezelésének és biztonságának biztosítása.  

Néhány tipikus szenzoros feladat a szerelőrendszerben: jelenlét ellenőrzés, helyzetvizsgá-
lat, rendezés, kötéslétesítéseknél erő és nyomatékellenőrzés, műveletközi méretellenőrzés 
és anyagvizsgálat, a működő gépeknél ütközésvizsgálat, stb.  

A szenzorok csoportosíthatók az érzékelés tárgya szerint (pl. hőmérséklet, szög, nyoma-
ték,stb.), az érték felvétele szerint (pl. zavarással, zavarás nélkül), a mérés elve (pl. mecha-
nikus, mágneses, akusztikus, optikai) és az információ jellege (pl. analóg, digitális) szerint.  

A szenzorrendszereknek a feladata az érzékelt jellemző felvétele és átalakítása, jelfeldol-
gozás és információ feldolgozás. A szenzorok alkalmazásánál az alábbi szempontokat kell 
megvizsgálni: 

 pontosság: a kiértékelt jelek tűréstartománya 

 mérési tartomány: alsó és felső határ és a relatív hiba 

 mérési sebesség: a mért értékek összegyűjtésétől a kiadásig, két mérés közötti távol-
ság 

 kalibrálás: a mérő skála stabilitása a kalibrálás után 

 élettartam: a lehetséges mérések száma 

 a környezeti hatásokkal szembeni biztonság: hőmérséklet, nedvesség, szennyező-
dés, sugárzás, stb. 

 megbízhatóság: tartósság, kiesés valószínűsége 

 kompatibilitás: a vezérlés illeszthetősége 

 tömeg, méretek 

 alkalmazási feltételek: szerelési ráfordítás, szerelővel szembeni követelmények, ki-
szolgáló 

 költségek: beszerzési, előkészítési, üzemeltetési költségek. 
Végül meg kell említeni, hogy a gyakorlatban egy termék vagy részegység szerelésére 

műszaki és gazdaságossági szempontból vegyes rendszereket terveznek. Sőt gazdaságos-
sági megfontolásból bizonyos gyártási technológiákat is beintegrálnak a rendszerekbe.  
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13 Szerelőgépek. 
 
A termékek, részegységek szerelése során a gépesítés és automatizálás olyan esetekben 

gazdaságos, ha a sorozatnagyság (darabszám) megfelelő, a minőségi követelmény teljesít-
hető vagy a munkaerő minősége alacsony és hiányzik. További szempontok a munka egy-
hangúsága vagy a műveletek illetve alkatrészek összeszerelése műszakilag kézzel nem vé-
gezhető el.  

Első lépésben meg kell vizsgálni a gépesítés automatizálás további előfeltételeit: 

 A konstrukció felépítése automatikus szerelhetőség szempontjából mennyire 
megfelelő: méretarányok, tagoltság, hozzáférhetőség, stb. 

 Szerelési műveletek szempontjából lehetséges-e: a technológiai sorrend, a kötési 
műveletek, a szerelés közbeni ellenőrzés, a folyamatba tartozó nem szerelési jel-
legű műveletek jellege (tisztítás, olajozás, stb.). 

 A gépek, automaták tervezési, gyártási illetve beszerzési lehetőségei. 

 A gépek, automaták, felügyeleti igénye, karbantartási és javítási szempontjai. 

 Gazdasági kérdések: a megtérülés ideje, a beruházás finanszírozása. 

 Humán erőforrás minőségi követelményei. 

 További kapacitásbővítési lehetőségek. 
A korábban ismert megmunkáló célgépek és a szerelő-automaták között számos hasonló-

ság és eltérés van. Ezeket célszerű alaposabban elemezni. A hasonlóság a felépítés típusá-
ban és a belső funkcionális elrendezésben van, mint például aggregát vagy modulrendszerű 
felépítés, illetve az egységek funkcionális gépen belüli elrendezése lehet lineáris, köraszta-
los, cellarendszerű. Azonban van néhány fontos eltérés is: a megmunkáló célgépek nagy 
teljesítményűek, a szerszámok rövid úton mozognak, merev szerkezetűek, rezgésre érzéke-
nyek, nagy pontosságúak, forgács és hűtő-kenő folyadék szennyezi a munkadarabot. 

A következő példákon egy 1984-ből származó DIEDESHEIM gyártmányú megmunkáló 
célgépet és 2005-ből származó GIULIANI célgépeket mutatunk be. A 217. ábrán látható a 
gép két nézetben is. A fő részek: az állvány (3 kivitelben a 218.ábrán), az osztófej, a befo-
gókészülékek (219. ábra.), és a megmunkáló egységek (3 hajtás a 220.ábrán). A célgép 
konstrukcióját a technológiai és a termelési feladat határozza meg.  

A Giuliani cég számos iparág számára gyárt megmunkáló és szerelőipari célgépeket. Az 
autóipari alkalmazásokból mutat példát a 221.ábrán látható TRANSTABLE 9 pozíciós kör-
asztalos megmunkáló célgép. A megmunkálandó munkadarab Mg ötvözetből készült kor-
mánymű ház. A gép teljesítménye: 360 db/óra. Tűzveszély (Mg) szempontjából biztonságos, 
takarékos helyigényű és magas automatizálási szint jellemzi.  

A gépen 1 automata, adagoló manipulátorral felszerelt állomás, 8 megmunkáló állomás (1 
üres) van. A 7 dolgozó egységből 1 üregelésre szolgál, és hidraulikus meghajtású, 6 egyor-
sós egység hidraulikus szánokon mozog.  

 
 



13. SZERELŐGÉPEK  209 

 Göndöcs, Weltsch, Vehovszky, BME                                             www.tankonyvtar.hu 

 
 

217. ábra. Megmunkáló célgép    Forrás: Diedesheim 
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218. ábra. Állványok. 

 
220. ábra. Hajtások. 

 
219. ábra. Munkadarab befogás. 

Forrás: Diedesheim 

 
 

  221. ábra. 9 pozíciós célgép.                                                        Forrás:GIULIANI 
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A szerelőgépek és megmunkáló célgépek között az eltérések az alábbiak: 

 a sajtolást kivéve az erőszükséglet kisebb,  

 a rezgések megengedhetőek, könnyebb szerkezet, 

 több és hosszabb távú mozgatási művelet, 

 pontosságban feladattól függő követelmény, 

 nincs szennyező anyag probléma, 

 zajosak, ezért zajvédelemről gondoskodni kell. 
A szerelőgépek felépítése:  

 Állványegység, 

 Hajtás, 

 Pozíciók (több szerelési művelet is lehet) egységei: mechanizmusok, szerszámok, 
készülékek. A pozíciók lehetnek kezelő, műveletvégző, ellenőrző, stb., 

 Pozíciók közötti továbbító egység (anyagmozgató): pl. körasztal, 

 Készülékek a bázisalkatrészhez, részegységhez, 

 Vezérlés: főleg elektro-pneumatikus, 

 Munkavédelmi és környezetvédelmi egységek: „ketrec”, hangszigetelő, stb. 
A szerelőgépek és automaták moduláris felépítésűek, ami azt jelenti, hogy egy-egy szere-

lési művelethez vagy műveletcsoporthoz egy modul (önálló, műszakilag elkülöníthető egy-
ség) tartozik. Ennek a gépen belüli elrendezése lehet lineáris, körasztalos vagy cellarendsze-
rű.  

A szerelőgépek, és automaták megkülönböztethetők a szerelés tárgya szerint (pl. elektro-
nika SMD - technika, részegység szerelés autóiparban, végtermék-szerelés, stb.), az auto-
matizálás mértéke szerint, a működés folyamatossága szerint (szakaszos - körasztalos, roto-
ros – folyamatos), a működtető energia szerint, elrendezés szerint, vezérlés szerint, ellenőr-
zés illetve felügyelet szerint.  

A következőkben részletesebben megvizsgáljuk a szerelőgépeket. A szerelőgépek lehet-
nek egy pozíciós gépek, amelyeken egy műveletvégző egység dolgozik egy szerelvényen. A 
többség több pozíciós gép, és több műveletből álló folyamatot végez.  

A szerelőgépek állványa a gyakorlatban hegesztett szerkezet vagy öntvény lehet. Fontos 
feladata a hajtás befoglalása, továbbá a körasztalos vagy lineáris elrendezés esetén a to-
vábbító rendszer működési feltételeinek biztosítása. Fontos feladata még a pozíciók számá-
ra az átadó mechanizmusok kapcsolódásának a biztosítása.  

A körasztalos szerelőgépek széles körben ismertek a szereléstechnológiában. A járműipa-
ri részegység szerelés, a háztartási gépek, stb. gyártói körében. A körasztalok adott köve-
telményeknek megfelelően   gondoskodnak a bázisalkatrész továbbításáról (pl. osztás idő, 
készülék hordozása, osztás pontossága, stb.). A konstrukciók fejlesztésénél a tervezők a 
nagy termelékenységre és a gyors működésre helyezték a hangsúlyt. A ciklusidő 1-2 s lehet 
és a teljesítménye max. 4-5000 db /óra. A méretére jellemző, hogy az asztalátmérő 600-
1000 mm, kivételes esetben max. 3000 mm. A körasztal köré telepített állomások száma 
max. 60, de a legcélszerűbb hozzáférés szempontjából a 6-24 állomás. A körasztallal szem-
ben támasztott követelmények a terhelhetőség, a gyors működés, a pontos beállás és a 
megbízhatóság.  

A terhelhetőség és a működési sebesség összefüggése: a körasztalt terhelő erők közül a 
tehetetlenségi erők a legnagyobbak, amelyek a sebesség négyzetével arányosak.  

A pontos beállás vagy osztáspontosság azt jelenti, hogy pl. egy 12 állású körasztal mindig 
30º-kal forduljon el és az elfordulás hibája kisebb legyen 10-20” – nél. A felhasználás miatt a 
körasztalok csoportosítását a szerkezeti felépítés szerint célszerű elvégezni. A szakaszos 
mozgást megvalósító mechanizmusok lehetnek: 

 Kilincsműves mechanizmusok, amelynek előnyei, hogy egyszerű és olcsó. Hátrá-
nya, hogy nincs megoldva a felgyorsított tömegek fékezése. 

 Máltai keresztes mechanizmusok, amelynek előnye, hogy az asztal léptetésében 
egy gyorsító és egy lassító szakasz van. Hátránya, hogy az osztásidő és műveleti 
idő aránya kötött. 
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 Váltópályás mechanizmusok, amelyeket nagyobb méretű körasztalok esetében 
alkalmaznak. Előnye a merevsége. A vezérpályát a hajtótengelyen alakítják ki.  

 Léptetőmotoros körasztalok: a számítógéppel vezérelt gépek eleme. A hidraulikus 
szervo berendezéssel egybeépített léptetőmotorok pl. 5-10 Nm nyomatékot ad-
hatnak le. Mivel a tisztán villamos léptetőmotor kimenő nyomatéka kicsi (kb.5 
Ncm), ezért hidraulikus szervomotorral építik egybe. Ezek 4 fő egységből állnak: 
villamos léptetőmotor, különbségképző egység, tolattyús vezérlőszerkezet és a 
hidromotor.  Például a léptetőmotor egy lépése 1,2 vagy 1,8º, amelyet  ± 20‟  pon-
tossággal tart. Így elérhető a ±10” beállítási pontosság egy 120-szoros módosítást 
adó csigahajtással, 1500-2000 mm átmérőjű asztalok esetén is. 

A körasztaloknál az asztalátmérő, az asztalra szerelt alapkészülékek tömege és a tömeg-
középpont ismeretének alapján meg kell határozni a lendítőnyomatékot, mD2 .  

 
             mD2 

mD1
2  = -------   ,      ahol  m - az asztal tömege, D – az asztal átmérője 

              2 
 
mD2

2  =  4 nmR2   ,    ahol  n – a készülékek száma, 
                                       m – a készülékek tömege, 
                                       R – a készülékek tömeg-középpontjának a sugara 
 
mD2   =  mD1

2  +  mD2
2 (kgm2  ) 

 
A körasztal hajtás elrendezése többféle lehet: alsó, felső vagy oldal elrendezés. A körasz-

talos gépek kétféle szerkezeti belső elrendezését mutatja a 222. ábra. 

 
222. ábra. Körasztalos automaták különböző hajtás elrendezéssel. 

  Forrás: SORTIMAT 
 
A fenti ábrán jól láthatók a mozgás átadás mechanizmusai. A vezérlés sík- és fazék görbe-

tárcsákról történik közvetítő elemek segítségével. Így a mozgások átvihetők a pozíciókba. A 
körasztal körüli hely célszerű kihasználásáért többféle elrendezési megoldás született.  

Egy másik körasztalos gép elrendezésére mutat példát a 223. ábra. Az OKU cég 
OKUMAT gépe főleg a pozíciókba alkalmazott egységek asztal körüli elrendezésére utal.  
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     223. ábra. OKUMAT körasztalos szerelőautomata                      Forrás:OKU 
 
A körasztalos szerelőgépek felső terének kihasználására mutat példát az IMA cég megol-

dása a 224.ábrán. 
 
 
A körasztalos szerelőgép köré te-

lepíthető munkaállomások lehetnek: 

 Kezeléstechnikai egységek: pél-
dául a bázisalkatrészek készü-
lékbe helyezésére 

 Műveletvégző egységek: például 
csavarozó, szegecselő, pereme-
ző, stb. 

 Alkatrészrendező egységek: 
például rezgőtartályos adagoló, 
ferde felhordó, stb. 

 Ellenőrző egységek: például je-
lenlét ellenőrzés, alak és hely-
zetellenőrzés, funkcionális elle-
nőrzés, stb. 

 
            
 

224. ábra. Körasztalos szerelőautomata.                  Forrás:  IMA 
      
A vezérlőrendszer a szerelőgép teljes működését meghatározza. A műveleteket végző fe-

jek mozgatása egyenes és forgó mozgásokkal történik, amelyek mértékéről, irányáról, és 
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sebességéről hengerek, vezértárcsák és a „bütykök” gondoskodnak. A szerelőgépek ma 
általában vegyes vezérlési megoldásokat alkalmaznak, amelyek a pneumatikus, hidraulikus 
és elektronikus rendszerek gazdaságos „keveréke”. A pneumatikában az egyenes mozgáso-
kat a hengerekkel valósítják meg. A hengerek vezérlésére szolgáló szelepek többfélék lehet-
nek: útszelepek, áramlás mennyiségét szabályozó szelepek, és nyomásszabályozó szele-
pek.  

Az elektronika fejlődésével (szenzorok, képfeldolgozás, jel feldolgozás sebességének nö-
vekedése, stb.) a számítógép a vezérlés mellett a teljes felügyeletet is ellátja. A szerelőgé-
pek jelentős fejlődésével és a bonyolultabb folyamatok vezérlése miatt összekapcsolhatóvá 
tették, tehát nagyobb összetett rendszerekké fejleszthetők tovább. A körasztalos gépek ese-
tében az alapegység költségei alacsonyabbak, mint a hossztranszferé, továbbá a munkada-
rab költségek alacsonyabbak, mivel kevesebb munkadarab kell, pontosabb pozícionálási 
lehetőség van, a piacon szélesebb választék áll rendelkezésre.  

A körasztalos gépek alkalmazásának számos korlátja is van: 

 a funkcionális elemek elhelyezése a radiális elrendezés miatt korlátozott, 

 a szerelvények és a munkadarab-hordozók mellett a körasztal is terheli a hajtást 
gyorsulás és lassulás szempontjából,  

 a körasztalos gépre telepített kézi szerelőmunkahelynek nagyobb hely kell. 
A transzferrendszerek nyitott és zárt elrendezésben egyaránt előfordulnak az iparban. A 

körasztalokkal szemben az alkalmazásuknak a következő előnyei vannak: 

 a gép hosszának és a szerelőállások számának összhangja a körasztalénál kevésbé 
kötött, 

 a szerelő állomások egymás mellett és egymással szemben is jól elhelyezhetők, 

 nagyobb méretű és súlyú munkadarabokat lehet szerelni rajta, 

 a körasztalos gépeknél 20-30%-al magasabb gyártási költségekkel kell számolni, 

 a körasztalos gépeknél nagyobb helyigénnyel kell számolni, 

 a munkadarab-hordozók száma nagyobb, 

 a kézi szerelő munkahelyek jobban beépíthetők a rendszerbe, mint a körasztalos gé-
peknél. 

Néhány példa a fentiek alátámasztására: például a MIKRON cég szerelőrendszereit (pl. 
Mikron-Bodine lineáris elrendezés részlet, ld. 225. ábra) és gépeit (pl. Polyfactor) olyan prog-
ramozható vezérlésekkel szerelik fel, amelyek a következő fő egységekből állnak: 

 Ellenőrző egység, amely minden szerelési műveletet ellenőriz. 

 Memória rendszer, amely a hatásfok növelését szolgálja. 

 Kommunikációs képesség.  
A szerelőgépek között számos olyan integrált megoldás van, amely gyártási (megmunká-

lási) műveletet is tartalmaz, például lemezből kivág, alakít és hegeszt vagy forraszt. Ilyenek a 
BIHLER cég automatái. A cég a gépeit sok évtizede a piac igényeinek megfelelően fejlesz-
tette tovább. 
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     225. ábra. Lineáris elrendezésű szerelőautomata. Forrás: MIKRON 
 
 

 
226. ábra. Gyártó és szerelő kombinált automata.        Forrás: BIHLER 

 
A 226.ábrán látható a CC1 típusú központ, amely a felszerszámozástól függően a kivágás 

és alakításon túl kötési műveleteket is végez. A gép lineáris és körelrendezésű is lehet.  
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A 227.ábrán a gép állványa látható. A furatos előlapon 19 pozícióra van lehetőség a radiá-
lis és lineáris funkcionális elrendezéshez.  

 
 

 
 

227. ábra. A kombinált automata állványa Forrás: BIHLER 
 

A gépbe integrált excentersajtó (800 kN) mellett a kivágó szerszámnak nagy beépítési hely 
áll rendelkezésre. A sajtó elektronikus sajtolóerő felügyelettel rendelkezik. A szerszámok 
gyors cserélhetősége biztosított. Fokozatmentes löketszám 5-200 /perc tartományban. Az 
NC görgős előtolás mellett hidraulikus anyagszorítással dolgozik. A szalagvastagság max. 3 
mm, szélesség max. 200 mm. A szánok (228. ábra.) mozgatását a 229.ábrán látható 2 gör-
betárcsa vezérli. 

 
 

228. ábra. Műveletvégző szánmodulok  Forrás: BIHLER 
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229. ábra. Vezérlő tárcsák a modulban.    Forrás: BIHLER 
 

A cég az összes gépéhez alkalmas vezérlést fejlesztett ki, amely az alkalmazásokhoz il-
leszthető kezelőfelületekkel, és egyszerűen programozható, érintéses, 15”-os képernyővel 
rendelkezik.  

A rotoros szerelőgépek a tömeggyártás automatái csak nagy sorozatoknál gazdaságos az 
alkalmazásuk. Az egységek folyamatos forgó továbbító mozgás közben végzik a művelete-
ket. A gépekre a nagy teljesítmény (nagy sorozat) jellemző. A terméktől és a sebességtől 
függ a gép felépítése és működése. A fő részei a rotorok, a szerszámozás, vezérlés és áll-
ványzat. A gépek elvi felépítését a 230. ábra szemlélteti. Az ábra számozásával az egyes 
rotorok a következők: 

1. összekapcsoló rotorok: átadási vagy szállítási feladatra szolgálnak, 
2. fő kötéslétesítő rotorok, 
3. kötés előkészítő rotorok, 
4. megmunkáló rotorok. 

A szerszám és a munkadarab tengelyének helyzete egymáshoz képest nem változik. A ro-
toros gépek teljesítménye 150-200 db/min. Gazdaságos éves termelési darabszám kb. 5-10 
millió.  

 
230. ábra. Rotoros szerelőautomaták. 
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A 231.ábrán egy LADA típusú személygépkocsi műszerfal világítás foglalat automatikus 
szerelésének elrendezési vázlata látható (1980-as évek elejéről). Az alapgép az OKU cég 
körasztalos állvány egysége. Az ábra felső részén a foglalat látható és a peremezési műve-
let, mint egyetlen kötési művelet. Az alsó részen a műveletet végző pozíciók elrendezése 
látható. A szerelés során döntően alkatrész kezelési (rendezési), és összeállítási feladatokat 
kellett megoldani. Ezzel kapcsolatban az alkatrészek előrendezése és adagolása meglehe-
tősen bonyolult feladat volt.  

 
231. ábra. Lámpafoglalat szerelő automata elvi elrendezési vázlata. 

Forrás: Gépipari Technológiai Intézet 
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