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1 Félkész gyártmányok a gépiparban 
(Dr. Bán Krisztián) 

 Félkész gyártmányok szerepe a gépiparban 1.1

 

Egy alkatrészgyártási folyamatnak három fontosabb szakasza különböztethető meg (1.1. áb-

ra). Az első szakaszban az alapanyag előállítása a cél, az anyag tulajdonságai közül ebben a 

fázisban a vegyi összetétel beállításának van a legnagyobb jelentősége. Ide tartoznak a fémek 

előállításában alkalmazott kohászati technológiák, de a polimerek gyártásának vegyipari eljá-

rásai is. 

 

Az előgyártmány- vagy a félkész gyártmánygyártás szakaszában a késztermék geometriáját 

jól közelítő alakot állítunk elő. Termékeit a további megmunkálásban alapanyagként használ-

ják fel. Ebben a gyártási fázisban az alapanyag kiinduló és sok esetben végső tömbi fizikai 

tulajdonságai kialakulnak (a fizikai tulajdonságokat a késztermékgyártási szakaszban is mó-

dosíthatják, de az alaptulajdonságok itt alakulnak ki). Szerkezeti anyagoknál ez főleg a mec-

hanikai tulajdonságokat jelenti, amelyek végső értéke függ az alkalmazott technológiától és 

egyéb tulajdonságot módosító eljárástól (pl. hőkezelés stb.). Az alakadásnak ebben a szaka-

szában megkülönböztethetünk elsődleges, másodlagos és harmadlagos alakadást [1, 2]. Az 

elsődleges alakadáskor az anyag az első szilárd formáját nyeri el valamilyen öntészeti vagy 

porkohászati eljárással. A másodlagos alakadáskor az ún. durva termékeket állítják elő, az 

ötvözetek gyártásában ezt főleg melegalakítással (kovácsolás, meleghengerlés) végzik. A fi-

nomabb felületi minőséggel és nagyobb tűréssel gyártott félkész gyártmányok a harmadlagos 

alakadó technológiákkal gyárthatók. Itt a melegalakítás mellett szerepet kapnak a hidegalakí-

tási technológiák (hideghengerlés, húzás, folyatás), könnyűfémeknél alkalmazzák még a rúd-, 

cső- és idomsajtolást. Fényes termékeknél anyagleválasztó technológiák is előfordulnak, mint 

hántolás, köszörülés, polírozás. A műanyag, elasztomer, kerámia és kompozit anyagok gyár-

tásánál az adott anyag feldolgozási technológiája miatt törekednek a késztermék előállítására. 

A műanyagoknál például költségkímélőbb és egyszerűbb készterméket előállítani. A műszaki 

kerámiák sokféle anyaga és tulajdonságai miatt gyártási eljárásuk sajátos sorrendet követnek. 

A félkész termék, ami gyakran szárazon sajtolt por, túlzottan érzékeny, és az alkatrész alakját már 

jól közelíti (az anyagmegtakarítás miatt), valamint a szinterelés után nehezen utómunkálható. 

Ezért az üzemek az alapanyagtól (pl. sajtolópor) a késztermékig az egész gyártási folyamatot 

végigviszik. Ennek ellenére léteznek kerámia rudak, csövek, amelyeket száraz vagy nedves 

sajtolással, majd szintereléssel állítanak elő. A kompozit lemezek, rudak, csövek és idomok 

jellegzetes technológiája a rostok, szálak vagy szövet átitatása, levákuumozása, a réteges le-

mezeknél ragasztást és sajtolást alkalmaznak együtt. 

A késztermék gyártási fázisában készül el az alkatrész műhelyrajzának megfelelő alak és mé-

ret az előírt tűrésekkel és felületi érdességgel. Az alkatrész fizikai tulajdonságai a késztermék 

gyártási szakaszában is módosíthatók (pl. hőkezeléssel stb.). A forgácsolási technológiák fő-

leg ebben a szakaszban kapnak szerepet, de képlékenyalakítási eljárások, mint pl. lemezalakí-

tási technológiák, is megtalálhatók benne. Ezek után következhet az alkatrész felületi kezelése 

és szerelése. 
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1.1. ábra Az alkatrészgyártási folyamat fontosabb lépései 

 

A késztermékgyártási folyamatban feldogozott félkész termék jellemzően kétféle lehet: egye-

di előgyártmány vagy félkész gyártmány. 

Egyedi előgyártmányról akkor beszélhetünk, ha a félkész termék a megfelelő ráhagyásokkal 

jól követi a késztermék alakját. Az egyedi előgyártmányok kereskedelmi forgalomban nem 

kaphatók, méreteik egyediek, a késztermék méretei alapján (pl. ráhagyásszámítással) határoz-

zák meg azokat, általában nagyobb bonyolultságú alkatrészek, de megtalálható közöttük ki-

sebb bonyolultságú de egyedi méretűek is. A gép- és járműiparban a nagyobb sorozatú termé-

keknél gazdaságos alkalmazása. 

A félkész gyártmányok kisebb bonyolultságú termékek, pl. tömbök, bugák, tárcsák, hosszú- 

vagy lemeztermékek. Méreteik meghatározottak, méretsorozatot követnek, amelyeket szab-

ványban is rögzítenek, kereskedelemben beszerezhető félkész termékek. 

 Félkész gyártmányok minőségi követelményei 1.2

A félkész gyártmányok minőségi követelményeit kétféle módon lehet meghatározni. Az 

egyik, amikor  

 a minőségi követelményeket a szabvány rögzíti, és mind a gyártó, mind a vevő ezek-

hez igazodik, azonban 

 a szabványban rögzített követelményektől el lehet térni, de ekkor a gyártó és a vevő 

egy egymás közötti megállapodásban rögzíti a követelményeket. 

Arról, hogy a gyártó által szállított termék megfelel a követelményeknek, a gyártó egy minő-

ségazonossági bizonyítvánnyal nyilatkozik. (l. 1.2.6. fejezet). A minőségi követelmények az 

alábbi csoportokba sorolhatók: 

 vegyi összetétel,  

 a felhasználás szempontjából fontos fizikai tulajdonságok, szövetszerkezeti előírások 

(pl. szemcseméret), 

 felületi minőségi előírások, 

 alak, méret és azok tűrései, 

 egyéb minőségi előírások: szállítási állapot, szállítási előírások, gyártási hibákra vo-

natkozó előírások, feldolgozás követelményei, technológiai előírások (pl. hegeszthető-

ség, élhajlíthatóság stb.), vizsgálatokra vonatkozó előírások (minták darabszáma, min-

tavételezés helye, vizsgálati körülmények stb.). 

Az adott termékre vonatkozó alakokat, méreteket és azok tűréseit, valamint a vizsgálatukra 

vonatkozó fontosabb előírásokat a méretszabványok, a többi előírást a minőségi és termék-

szabványok tartalmazzák. Egyes szabványok mindhárom típusú szabványelőírást egy szab-

ványban rögzítik (l. szabványjegyzékeket). 

1.2.1 A félkész gyártmányok vegyi összetétele 

A félkész gyártmányok vegyi összetételét az olvadék egy adagjában, például a villamos ívke-

mence egy olvasztási ciklusában, beállított vegyi összetétel adja meg. Egy adagból többféle 

félkész terméket is gyárthatnak, de az adagazonosítás lehetőségét a gyártónak meg kell adnia. 

Erre a gyártók az ún. adagazonosító számot használják, amely minden, az adott adagból gyár-

tott félkész gyártmány nyilvántartásában szerepel és minden termékre azonos.  
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1.2.2 A gyártási technológia hatása a félkész gyártmányok fizikai tulajdonságaira 

A másodlagos és harmadlagos alakadó technológiák lényegesen módosítják a félkész gyárt-

mány elsődleges tulajdonságait. Példaként tekintsük át egy hidegen húzott, négyzet szelvényű 

acél gyártásának technológiai lépéseit és a fontosabb fizikai tulajdonságok módosulását (a 

technológiai sor követéséhez lásd még az 1.7. ábrát). A primer alakadó technológia, a folya-

matos öntés, egy jellemző, kristályosodási szövetszerkezetet eredményez. A folyamatosan 

öntött előtermék szövetszerkezete a meleghengerlés során újrakristályosodik (az ausztenites 

tartományban a nagymértékben alakított ausztenitszemcsék határán finomabb ausztenit-

szemcsék csírái alakulnak ki és növekednek). A melegen hengerelt előtermék szövetszerkeze-

te finomabb és homogénebb lesz. A szövetszerkezetet még befolyásolhatják a hűlés során 

végbemenő további fázisátalakulások is. Ha a hengerlés hatása normalizáló volt, akkor a 

lágyacélra jellemző mechanikai tulajdonságok mérhetők. Ez például a szakítódiagram alakjá-

ban is megmutatkozik (1.2. ábra 1-es görbe). Az utolsó alakítási műveletben a melegen hen-

gerelt előterméket áthúzzák egy négyzet alakú húzógyűrűn. Ez a hidegalakítás a szemcsék 

megnyúlását és az alapanyag felkeményedését eredményezi. A képlékeny hidegalakítás hatása 

vázlatosan ábrázolható a normalizált állapotú alapanyag szakítódiagramjában. A diagramon a 

húzás alakváltozásának ( h) megfelelő terhelési állapotáig jut el az alapanyag. A húzás után 

felvehető szakítódiagramban (2. görbe) az e pontnak megfelelő helyen lesz a rugalmas-

képlékeny átmenet. Tehát a hidegen húzott állapotnak nem lesz alsó, felső folyáshatára, csak 

egyezményes folyáshatár mérhető (pl. Rp0,2), aminek az értéke nagyobb lesz, mint a normali-

zált állapoté, és a szakadási nyúlása kisebb lesz a kiindulási melegen hengerelt állapothoz 

képest. 

 

1.2. ábra A szakítódiagram vázlatos ábrázolása melegen hengerelt, normalizált állapotban (1. görbe), és a hideg-

alakítás (húzás) után (2. görbe) 

 

Az előgyártási technológiák hatásának egy másik fontos eleme, hogy mennyire okoznak 

irányfüggést a fizikai tulajdonságokban [3]. Kristályosodáskor, például, az egyirányú hőel-

vonás vagy a nagy mértékű alakváltozás egy irányban okozhat jelentős irányfüggést. A hatás 

nagy jelentőségű a lemez félkész gyártmányoknál. Például a hengerlés irányával párhuzamos 
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vagy arra merőleges irányban az alakváltozási képesség és a szilárdsági értékek is nagy mér-

tékben eltérhetnek (1.3. ábra). A mélyhúzási műveletnél ez okozza az alkatrész fülesedését. 

 
1.3. ábra Anizotróp lemezben a fizikai tulajdonságok értéke az iránytól is függ 

 

Az olyan félkész gyártmányt, amelyiknél egy adott fizikai tulajdonság minden irányban azo-

nos, az adott fizikai tulajdonságra nézve izotrópnak nevezzük. Ha megállapítható egy kitünte-

tett irány (pl. megmunkálás iránya), és ehhez viszonyítva a fizikai tulajdonság valamelyike 

változik, akkor az adott tulajdonságra a félkész gyártmány anizotróp. 

1.2.3 A gyártási technológia hatása a félkész gyártmányok felületi tulajdonságaira 

A gyártási technológia meghatározza a félkész gyártmány adott technológiával elérhető felü-

leti minőségét, valamint méret- és alaktűrését. Egy kovácsolással, vagy meleghengerléssel 

gyártott félkész gyártmány felülete a melegítés miatt oxidálódik (revésedik), majd a megmun-

kálás során a reveréteg részlegesen lepattogzik. A felületi érdességet lényegesen befolyásolja 

az alakító szerszám felületi minősége is, pl. hengerek érdessége, kopása, kipattogzása stb. 

Ezért a melegen alakított darabok felülete oxidos, és átlagos felületi érdességük (Ra) ennek 

megfelelően nagyobb. A hidegen alakított, pl. hidegen húzott, darabok átlagos felületi érdes-

sége kisebb, és felületük is fényesebb. A hidegalakításkor a felület mintázatát és érdességét az 

alakító szerszám felületi minősége határozza meg. A szerszám (pl. henger vagy húzógyűrű) 

állapotának itt még nagyobb jelentősége van. A melegalakított, vagy durva megmunkálási 

felülettel rendelkező gyártmányok felületi tulajdonságai utómunkálással javíthatók. Ilyen pl. 

az utólagos hengerlés, húzás, vasalás, hosszesztergálás, hántolás, köszörülés, polírozás, és 

egyéb anyagminőségtől függő felületmódosító eljárások, mint az acélok pácolása, vagy az 

alumínium eloxálása. A félkész gyártmányoknál alkalmazott fontosabb technológiák, és az 

azokkal elérhető átlagos felületi érdességek láthatók az 1.4. ábrán. 
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1.4. ábra Az egyes előgyártási technológiákkal elérhető átlagos felületi érdesség (Ra) átlagos (sötét), valamint 

különleges és durva (világosszürke) gyártási körülmények között [4, 5] 

 

1.2.4 A gyártási technológia hatása a félkész gyártmányok geometriai tulajdonságaira 

Az alkalmazott technológia meghatározza a technológiával gyártható félkész gyártmányok 

mérettartományát. A meleghengerléssel gyártott legkisebb méret például körszelvényű 

hosszú acélterméknél (köracél) 8 mm, négyzet szelvényűnél 6 mm, lapos hosszúterméknél 

pedig 3 mm. Az ez alatti mérettartományban befejező lépésként hidegalakítást (húzás, henger-

lés) alkalmaznak. Természetesen az ennél nagyobb méretek is gyárthatók hidegalakítással 

(húzott négyzet szelvény legnagyobb mérete 80 mm), de a gazdaságos gyártásnak itt is van 

egy felső határa. 

 

Az átlagos felületi érdesség és gyártási technológia közötti összefüggés érvényesül az elérhető 

mérettűréseknél is (l. 1.5. ábra). Melegalakítási technológiákkal általában nagyobb tűrésme-

zővel gyárthatók a félkész gyártmányok, a hidegalakító eljárások pedig szigorúbb tűrésmezőt 

is megengednek. A kisebb tűrés eléréséhez alkalmaznak utóhengerlést, hosszútermékeknél 

húzást, hántolást, köszörülést stb. Egy melegen hengerelt 10-es négyszögszelvényű acél előírt 

mérettűrése -0,4 és +0,4, míg a hideg húzott változatának tűrése h11-es (-0,09 és 0). 

 

A félkész gyártmányok alaktűrésére vonatkozó előírásokat szintén a technológiához igazítot-

ták. Hosszútermékeknél a szelvény alaktűrése mellett a hullámosság és a csavarodás jelenhet 

meg, mint eltérés. A lapos szelvényű acéloknál, szalagoknál az említetteken kívül megjelenő 

hiba még a kardosodás (elhajlás a nagyobbik oldalak síkjában). 
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1.5. ábra Átlagos gyártási körülményekkel elérhető felületi érdességek és a tűrésmező nagyságának összefüggése 

félkész gyártmányok gyártásnál használt fontosabb technológiák esetében. A tűrésmező értéke 25 mm-es méretre 

igaz [3] 

1.2.5 Egyéb előírások 

Egyéb technológiából adódó gyártási hibák: 

Az eddig említett hibákon (fizikai tulajdonságok változása, felületi, méret- és alakhiba) kívül 

egyéb, a termékre jellemző hibák fordulhatnak elő, mint: 

 anyagfolytonossági hibák, repedések, 

 idegen anyagrész ráhengerlése, bekovácsolása, 

 rálapolódás, 

 oldott gázok, 

 a felület megégése és az ebből adódó revésség, repedések keletkezése, 

 ötvözők vagy a karbon kiégése, a karbon kiégése a felületi rétegből stb. 

Ezek megengedett mennyiségét, előfordulását, méretét a megfelelő szabványok szabályozzák. 

A további feldolgozás szempontjából fontos a szállítási állapot meghatározása. A melegen 

hengerelt acéloknál ez lehet normalizált vagy termomechanikusan hengerelt, a nemesíthető 

acéloknál lágyított vagy nemesített. 

A szállítási előírások között szerepel például a kötegelés vagy tekercselés módja, súlya, a jelö-

lési előírások, az átmeneti korrózióvédelem. 

A feldolgozás követelményei a leggyakrabban a darabolásra, vágásra vonatkoznak: például 

ollóval mekkora vastagságig darabolandók a lemeztermékek, a lángvágás mely feltételek mel-

lett alkalmazható, az esetleges hőkezelést a lángvágás után kell elvégezni stb. 

A további feldolgozhatóság érdekében a szabványok tartalmaznak előírásokat technológiai 

követelményekre és vizsgálatokra. Ilyen előírás a hegeszthetőség, hidegalakításra szánt leme-

zeknél, szalagoknál az élhajlíthatóság, mélyhúzhatóság, hidegalakításra szánt acéloknál a zö-

míthetőség. 
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A gyártó által elvégzendő vizsgálatokat és azok módját (száma, próbatest kivételének a helye stb.) 

a termék- és méretszabványok határozzák meg, a vizsgálatokat a vizsgálati szabványokkal (pl. 

szakítóvizsgálati szabvány) összhangban kell elvégezni. Például a szakító próbatest alakját a ter-

mék alakja és a vizsgálati szabvány együttesen határozza meg (l. következő fejezet). 

1.2.6 Gyártói nyilatkozat a minőségről (minőségazonossági bizonyítvány) 

A termék megfelelőségét a gyártó egy minőségazonossági nyilatkozattal (minőségazonossági 

bizonyítvány, műbizonylat) igazolja. A műbizonylat tartalmát a gyártó határozza meg a szab-

ványok és előírások figyelembevételével. Ettől természetesen a vevő és a gyártó közötti egye-

di megállapodás alapján el lehet térni. 

A gyártó által kiadott minőségazonossági bizonyítványra és az azokon feltüntetendő fonto-

sabb adatokra látható példa az 1.6. ábrán. A bizonylaton a többi azonosítást segítő és kiegészí-

tő adat mellett tétel szerint megnevezik a terméket, annak méreteit, valamint a megfelelő ter-

mék-, méret- és minőségi szabványt. A termék- és méretszabvány előírásainak megfelelő 

vizsgálati és mérési eredményeket nem tüntetik fel, hiszen minden egyes szálra ez nem lehet-

séges, helyette hivatkoznak a megfelelő szabványra, és ezzel igazolják, hogy a termék a szab-

vány előírásait teljesíti.  

A termék anyagára vonatkozóan feltüntetik az anyagminőséget, a jelzett félkész gyártmányok 

esetében ez E235, és a szállítási állapotot is. A vizsgálati eredmények között a vegyi összeté-

tel és a fontosabb fizikai tulajdonságok mérési eredményeit tüntetik fel. A vizsgálatokat a 

gyártó vagy a saját vagy megbízott, minősített laboratóriumban végzi el.  

A kémiai összetételt egy adagra (egy gyártási cikluson végigvitt acéladag) vonatkozólag adják 

meg úgy, hogy az adag a későbbiekben is azonosítható legyen. Az adag beazonosítására szol-

gál az adagazonosító szám. Az ábrán szereplő félkész termékekre adagjelet nem tüntettek fel, 

helyette a próbaszám szerepel, mint azonosítási alap. A bizonylat legtöbbször tartalmazza a 

minőségi szabvány által előírt határértékeket is, hogy a vizsgálati eredmények könnyen ösz-

szehasonlíthatóak legyenek a bizonylat alapján is. A gyártott termék gyártástechnológiájának 

és méreteinek a mechanikai tulajdonságok megadásánál lesz jelentősége. A bemutatott bi-

zonylaton a szakítóvizsgálat során meghatározható szilárdsági jellemzők közül megadták a 

terhelt állapotban mért egyezményes folyáshatárt (Rp0,2) és a szakítószilárdságot (Rm). A hi-

degen hajlított zárt szelvényű idomacélok előtermékét (szalagacél) hideghengerléssel gyárt-

ják. A technológiából adódóan, ahogy ezt már egy korábbi fejezetben (1.2.2. fejezet) láthat-

tuk, a szakítódiagram alakja módosul, így a felső folyáshatár (ReH) nem határozható meg, he-

lyette az egyezményes folyáshatár adható meg. A termék geometriájából következik a szakí-

tóvizsgálatból meghatározott alakváltozási tulajdonságok megadása. A bizonylaton az A80 és 

az A5 százalékos szakadási nyúlások szerepelnek. Az A80 egy nem arányos próbatestet jelent, 

ahol az eredeti jeltávolság, L0= 80 mm. Ennek meghatározását a szakítóvizsgálatról szóló 

szabvány a 0,1 – 3 mm vastag lapostermékek vizsgálatánál írja elő. Az A5 jelölés rövid ará-

nyos próbatest szakadási nyúlását jelöli, amely a hatályos szabvány szerint nem szabványos 

jelölés, helyette A-t használnak index nélkül. A rövid arányos próbatest alkalmazását a szab-

vány a legalább 3 mm vastagságú lapostermékek vizsgálatánál írja elő, ahol az eredeti jeltá-

volság, L0= 5,65√S0 (S0 az eredeti keresztmetszet). A szabvány megengedi a 3 mm vastagság 

alatti lapostermékeknél is az arányos próbatest és a nagyobb vastagságnál a nem arányos pró-

batest alkalmazását, ha a termékszabvány vagy egyéb előírás ezt indokolja. A próbatesteket 

természetesen az utolsó olyan állapotban kell kivenni, amely a felhasználáskori tulajdonságo-

kat adja, azaz a hidegen hajlított zárt szelvényű idomacélnál a szalagacélból (hajlítás előtti 

előtermék), vagy a hajlított szelvény olyan részéből, amelyik nem tartalmazza a hegesztési 

varratot, és kellően messze van a hajlított résztől. A megadott bizonylaton szereplő 0J ütő-

munka feltehetően arra utal, hogy vagy a vizsgálat elvégzését vagy a vizsgálati értékek feltün-

tetését nem írja elő a szabályozás). 
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1.6. ábra Hidegen hajlított zárt szelvényű idomacél félkész gyártmányokra kiadott gyártói minőségazonossági 

bizonyítvány 
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 Félkész gyártmányok acélokból 1.3

Az acélból gyártott félkész gyártmányok jellegzetes csoportjait a technológiai folyamat hatá-

rozza meg (1.7. ábra). Az öntött előtermék lehet öntött tuskó (általában kisebb mennyiségben 

gyártott anyagminőségeknél) vagy folyamatosan öntött előtermék. Az öntött tuskót az előala-

kító folyamatban, ami lehet kovácsolás vagy hengerlés, továbbalakítják. Az előalakító 

meleghengerléssel, attól függően, hogy melyik termékcsoport gyártási folyamatáról van szó, 

blokkbugát, ill. bugát (hosszútermékek hengerlése vagy további kovácsolás előgyártmánya), 

vagy lemezbugát (bramma, lemeztermékek előgyártmánya) állítanak elő. A félkész gyártmány 

mérete és tűrése szerint a készsori hengerlésnél megkülönböztetnek durvasori, középsori, és 

finomsori hengerlést. Ezek után következnek a további feldolgozási (harmadlagos alakadási 

és egyéb) technológiák: 

 pl. finomlemezek gyártásakor a hideghengerlés, majd bevonatolás, 

 hidegen hajlított zárt szelvényű idomacélok gyártásában a hideghengerlés után szala-

got hasítanak, majd a szelvény hajlítása görgős hajlító gépsoron, végül hegesztés. 
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1.7. ábra Az acél félkész gyártmányok gyártási folyamata [1, 2, 6, American Iron and Steel Institute] 
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A félkész gyártmányok csoportosításában és szabványosításában több szempontot vettek fi-

gyelembe. A legfontosabb szempontok 

 a félkész gyártmány alakja, 

 a gyártási technológia, 

 a felhasználás célja (pl. nyomástartó berendezésekhez, hidegalakításra szánt, korrózió-

álló, rugóacél stb.). 

1.3.1 Lapos acéltermékek 

Melegen hengerelt lemezek (szélesacélok): A melegen hengerelt lemezek között megkülön-

böztetünk finom (3 mm lemezvastagság alatti) és durvalemezeket (legalább 3 mm-es vastag-

ságú). A melegen hengerelt lemezeket általában tábla formájában (vastagság: 2–120 mm, szé-

lesség: 1000–3000 mm, hossz: 2000–12000 mm, anyagminőségtől függően) szállítják. A 

gyártási technológia szempontjából megkülönböztetnek: 

 termomechanikusan hengerelt, 

 normalizált vagy normalizálva hengerelt lemezeket. 

A felhasználási cél szempontjából a fontosabb csoportok: 

 nyomástartó berendezésekhez, 

 hidegalakításra, 

 korrózióálló, 

 nagy folyáshatárú, 

 csúszásgátló lemez stb. 

A melegen hengerelt durvalemezeket főleg nehézgépek, mint pl. erőművi berendezések gyár-

tásához, acélszerkezetek, hidak, hajók építéséhez használják. 

Hidegen hengerelt lemezek (szélesacélok): Általában tábla formájában (vastagság: 0,4–3 eset-

leg 4 mm, szélesség: 1000–1500 mm, hossz: 2000–3000 mm, anyagminőségtől függően) szál-

lítják. A felületkezelésük lehet: 

 bevonat nélküli, 

 átmeneti védőbevonattal ellátott, 

 bevonatos: tűzi mártó eljárással vagy elektrolitikusan, esetleg egyik oldalán védőfóliá-

val bevont. 

A hidegen hengerelt lemezek termékcsoportjában jelentős mennyiséget képviselnek a hideg-

alakításra szánt termékek. Az autóipar jelentős felvevője a nagy folyáshatárú, korszerű minő-

ségeknek, mint például a lakkbeégetésre keményedő (BH), összetett fázisú (DP, CP) vagy 

átalakulás keltette képlékenységű (TRIP) acélok, amelyekből karosszériaelemeket, szerkezeti 

elemeket gyártanak. 

Melegen és hidegen hengerelt szalagok: Alakjukat tekintve gyártanak: 

 széles szalagokat: a szélesség nagyobb, mint 600 mm, 

 keskeny szalagokat: a szélesség kisebb, mint 600 mm. 

A szalagokat tekercsben szállítják, de előfordulhat szálban is. A laposacélok, noha szelvény-

alakjuk hasonló, nem ebbe a csoportba sorolják, hanem a hosszútermékek közé. A szállítási 

állapot a melegen hengerelt szalagnál lehet termomechanikusan hengerelt, normalizált vagy 

normalizálva hengerelt, a hidegen hengereltnél: 

 kezeletlen, hengerlési keménységű, 

 lágyított, 

 lágyított dresszírozott, vagy utánhengerelt, 

 a nemesíthető minőségeket nemsítetten is szállíthatják. 

A szalagok, felhasználásának fontosabb területei szerint: 

 főleg hidegalakításra, de 

 a megfelelő anyagminőségeknél hőkezelésre, rugók gyártására, 
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 csomagolóipari, élelmiszeripari felhasználásra, 

 elektrotechnikai iparban transzformátorok, motorok és generátorok vasmagjainak ter-

melékeny gyártására alkalmas félkész gyártmánytípus. 

A szalagok nagy automatizáltsági fokú, folyamatos vagy ciklikus ütemezésű, fémtömegcikkek 

gyártásának alapanyagai. Jellemzőek a szerelvények (bútoripar, építőipar, villamos és elekt-

ronikai ipar) vagy háztartási gépek szerkezeti elemeinek gyártásában. Az autóiparban a szer-

kezeti elemek, a félkész gyártmányok közül a csövek, hidegen alakított nyitott és zárt szelvé-

nyek folyamatos ütemű (görgős hajlításra alkalmas) előállításában alkalmazzák. 

Alakos lemezek, perforált lemezek: A lemezben kialakított profil alapján megkülönböztetnek 

hullám, trapéz és expandált (rombusz nyílású) lemezt. A perforált lemez leggyakrabban kör 

vagy négyzet alakú perforációval készül. 

Kompozit lemezek: A plattírozott, más néven borított lemez kopás-, korrózió- vagy hőálló 

acéllal vagy ötvözeteivel bevont lapostermék. A szendvicslemez két lemez közötti, míg a 

szendvicspanel alakos lemezek közötti szigetelőanyaggal ellátott kompozit lemez. 

 
Fontosabb szabványok: 

MSZ EN 10029:2011 Melegen hengerelt, legalább 3 mm vastagságú acél durvalemezek. Méret- és alaktűrések 

MSZ EN 10048:1999 Melegen hengerelt keskeny acélszalag. Méret- és alaktűrések 

MSZ EN 10111:2008 Folytatólagosan melegen hengerelt lemez és szalag kis karbontartalmú acélból, hidegalakí-

tásra. Műszaki szállítási feltételek 

MSZ EN 10130:2007 Hidegen hengerelt lapos termék kis karbontartalmú acélból, hidegalakításra. Műszaki 

szállítási feltételek 

MSZ EN 10139:2000 Hidegen hengerelt, bevonat nélküli lágyacél keskeny szalag hidegalakításra. Műszaki 

szállítási feltételek 

MSZ EN 10140:2006 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag. Méret- és alaktűrések  

MSZ EN 10143:2006 Folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont acéllemez és -szalag. Méret- és alaktűrések 

MSZ EN 10149-1:2000 Nagy folyáshatárú acélokból melegen hengerelt lapos termékek hidegalakításra 

     1. rész: Általános szállítási feltételek 

MSZ EN 10149-2:2000   2. rész: A termomechanikusan hengerelt acélok általános szállítási feltételei 

MSZ EN 10149-3:2000  3. rész: A normalizált vagy normalizáló hengerléssel gyártott acélok szállítási 

feltételei 

MSZ EN 10268:2006 Hidegen hengerelt, nagy folyáshatárú lapos acéltermékek hidegalakításra. Műszaki szállí-

tási feltételek  

MSZ ISO 7788:1992 Melegen hengerelt lemezek és szélesacélok felületi minősége és szállítási követelményei 

MSZ ISO 9034:1992 Szerkezeti acélból melegen hengerelt szélesacél méret- és alaktűrései 

 

1.3.2 Hosszútermékek acélokból 

Hengerhuzal: Meleghengerléssel gyártott, legalább 5 mm szelvényméretű, kör, négyzet, négy-

szög, hatszög keresztmetszetű hosszútermék. További feldolgozásra, főleg huzalok hideghú-

zására gyártják. Szabálytalan tekercsbe tekercselve szállítják. 

Huzaltermékek: A huzalok hidegen húzott, kör, négyszög, négyzet stb. keresztmetszetű fél-

kész termékek. Anyaguk sokféle lehet, kis karbontartalmú, betétben edzhető, nemesíthető 

acél, korrózióálló acél, rugóacél vagy korrózióálló rugóacél is. A bevonat és a szállítási álla-

pot szerint lehetnek: 

 bevonat nélküli lágy fekete huzal, fényes félkemény, vagy kemény huzal, 

 horganyzott lágy, horganyzott, rezezett, nikkelezett félkemény és kemény huzalok, 

 patentírozott (borított) rugóacél huzalok. 

A felhasználásuk sokrétű: 

 kötőelemek gyártása: huzalszegek, csavarok, szegecsek, 

 rugók gyártása, 

 egyéb fémtömegcikkek gyártása. 
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Melegen hengerelt rúdacélok: Az egyik legszélesebb felhasználási területtel rendelkező fél-

kész gyártmány a lapostermékek mellett. A gyártott anyagminőségek választéka is ennek 

megfelelően széles. A leggyakoribb keresztmetszetalakok a kör (Ø8–280 mm), négyzet (6–80 

mm), négyszög és lapos (3–30 mm vastagság, 10–300 mm-es szélesség) és hatszög. Szálak-

ban, kötegelve szállítják, a gyártási hossz általában 6 méter. 

Az alakos rúdacélok és hengerhuzalok: Az alakos rúd- és huzaltermékek kör keresztmetszetű, 

bordázott palástú hosszútermékek. Felhasználják őket betonvasalatok, síkhálók készítésére 

betonerősítéshez. 

Fényes acéltermékek: A fényes acéltermékek kisebb felületi érdességű és nagyobb pontossági 

fokozatú félkész gyártmányok. Nagyrészt rúdacélok tartoznak ebbe a csoportba. A felület 

minősége és az elért méretpontosság lehet: 

 hidegen húzott: négyszög vagy hatszög szelvényűnél IT11–IT12 tűrésosztályig (a szo-

kásos a h11), köracélnál IT9-estől IT12-ig (a szokásos a h9 vagy h11), 

 hántolt, esztergált köracélnál IT9–IT12-es tűrésosztályig (szokásos a h9 vagy h11), 

 köszörült köracélnál IT6–IT12-ig (szokásos a h9), 

 polírozott köracélnál IT6–IT12-ig. 

Felhasználják kötőelemek, mint pl. illesztőcsapok, reteszek gyártására, automataacélként fém-

tömegcikkek forgácsolására, a szerszámacél minőségeket lyukasztószerszámok, kilökőcsapok 

gyártására. 

Melegen hengerelt idomacélok: Leggyakoribb formájuk az I, H, U, T és L alakra hasonlító 

keresztmetszetű tartóelemek, sínprofilok (vasúti, daru), és egyéb célra szánt profilok (vasút-

építés profiljai, mint például alátétlemezek, bányabiztosító idomok stb.). Anyagminőségük 

általában valamilyen ötvözetlen szerkezeti acél. 

Hegesztett idomacélok: Az idomacélok készülhetnek hegesztéssel melegen vagy hidegen 

hengerelt lemezből (hasított, vágott szalagból), ill. hengerelt szalagból is. 

Hidegen alakított idomacélok: Melegen vagy hidegen hengerelt szalagacélból vagy táblale-

mezből hasított szalagból hidegen hajlított hosszútermék. A keresztmetszet alakja lehet U, C, 

Z és egyéb bonyolultabb profilok (pl. ajtók, ablakok kereteinek, tokjainak gyártásához). A 

szelvény lehet zárt, illeszkedő felületekkel, de kötés nélküli (a hosszvarratos idomacélok a 

zárt szelvények és csövek kategóriájába tartoznak. 

Zárt szelvényű vagy acélcső termékek: Az acélcső termékek kör, sokszög vagy egyéb (pl. D 

szelvényű) üreges hosszútermékek. A kialakítás szempontjából lehetnek: 

 varrat nélküli csövek, amelyeket egy melegalakítási eljárással lyukasztanak, majd 

hengerléssel, húzással továbbalakítanak, vagy 

 hosszvarratos csövek és zárt szelvények, amelyeket hidegen vagy melegen hengerelt 

lapostermékből melegen vagy hidegen hajlítanak, majd a palást mentén összehegesz-

tenek. Ezeket a termékeket a felhasználási céljuk szerint szabványosították, amelyek 

lehetnek: 

 szerkezeti célú acélcsövek, vagy acélcsövek mechanikai és általános célra, 

 acélcsövek nyomástartó berendezésekhez, 

 acélcsövek víz, és vizes folyadékok szállítására, 

 menetvágásra alkalmas acélcsövek, 

 nagy méretpontosságú acélcsövek. 

 
Fontosabb szabványok: 

MSZ EN 10034:1994 I és H szelvényű idomacélok. Alak- és mérettűrések 

MSZ EN 10058:2004 Általános célú, melegen hengerelt laposacél. Méretek, valamint a méret és az alak tűrései 

MSZ EN 10059:2004 Általános célú, melegen hengerelt négyzetacél. Méretek, valamint a méret és az alak tűré-

sei 

MSZ EN 10060:2004 Általános célú, melegen hengerelt köracél. Méretek, valamint a méret és az alak tűrései 

MSZ EN 10162:2003 Hidegen hajlított idomacélok. Műszaki szállítási feltételek. Méret- és alaktűrések 
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MSZ EN 10219-1:2006 Hidegen alakított, hegesztett, szerkezeti zárt idomacélok ötvözetlen és finomszemcsés 

acélokból.   1. rész: Műszaki szállítási feltételek 

MSZ EN 10219-2:2006  2. rész: Mérettűrések, méretek és keresztmetszeti jellemzők 

MSZ EN 10221:2000 Melegen hengerelt rudak és hengerhuzalok felületi minőségi osztályai. Műszaki szállítási 

feltételek 

MSZ EN 10296-1:2004 Hegesztett acélcsövek mechanikai és általános műszaki célra. Műszaki szállítási feltéte-

lek. 1. rész: Ötvözetlen és ötvözött acélcsövek  

MSZ EN 10297-1:2003 Varrat nélküli acélcső mechanikai és általános műszaki célra. Műszaki szállítási feltéte-

lek. 1. rész: Ötvözetlen és ötvözött acélcsövek  

MSZ EN 10279:2000 Melegen hengerelt, U szelvényű idomacél. Alak-, méret- és tömegtűrés 

MSZ EN 10305-1:2010 Nagy méretpontosságú acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. 

  1. rész: Varratmentes, hidegen húzott csövek 

MSZ EN 10305-2:2010   2. rész: Hegesztett, hidegen húzott csövek 

MSZ EN 10305-3:2010  3. rész: Hegesztett, hidegen alakított csövek 

MSZ EN 10305-5:2010  5. rész: Hegesztett, hidegen alakított, négyzet és négyszög szelvényű 

csövek 

MSZ EN 13674-1:2011 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 1. rész: Legalább 46 kg/m-es nagyvasúti sín 

 

Az acél félkész gyártmányokra vonatkozó fontosabb, általános szabványok: 

MSZ EN 10021:2007 Acéltermékek általános műszaki szállítási feltételei 

MSZ EN 10079:2007 Acéltermékek fogalommeghatározásai 

MSZ EN 10168:2004 Acéltermékek. Vizsgálati bizonylatok. Az adatok és a leírások jegyzéke 

MSZ EN 10204:2005 Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai 

 Félkész gyártmányok színes- és könnyűfémekből 1.4

A színes és könnyűfémek fázisviszonyait, fázisátalakulásait az Anyagismeret című jegyzet 

részletesen tárgyalta. Ezek a jellegzetességek (szilárd oldat, túltelített szilárd oldat lehetősége, 

kiválásos keményedés, vegyületfázisok) meghatározzák az előgyártmányok anyagminőségé-

nek fontosabb csoportjait, amelyek: 

 alakítható vagy önthető ötvözetek, 

 nemesíthető vagy nem nemesíthető ötvözetek. 

Az acélokhoz képest a színes- és könnyűfémek alakadó technológiái is eltérnek, ennek megfe-

lelően alakulnak a félkész gyártmányok méretei, alakja és azok tűrései, szövetszerkezete és 

fizikai tulajdonságai is. Az acéloknál leírt hatások érvényesülnek ezeknél a félkész gyártmá-

nyoknál is. 

 
1.8. ábra Sajtolással gyártott alumínium profilok [P&A] 
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1.4.1 Félkész gyártmányok alumíniumból 

Az alumínium félkész gyártmányok fontosabb alakadó technológiái láthatók a 1.9. ábrán. 

fém  + fém hulladék +  ötvözők O lvasztás

Ö ntvehengerlésTuskóöntés v. fo lyam atos tuskóöntésForm aöntés

Ö ntvény Tuskó

M eleghengerlés Sajto lás Kovácsolás

H úzásH ideghengerlés

H őkezelés H őkezelés

Lem ez

Szalag

Tárcsa

R úd

Idom

C ső

H uzal

Kovácsdarab

Szalag D urva-

huzal

H őkezelés

 
1.9. ábra Az alumínium fontosabb alakadó eljárásai [7] 

 

Az alumínium továbbalakításában fontos szerepet kapnak a különböző hidegfolyatási techno-

lógiák, mint a sajtolás vagy a húzás. A szállítási állapot ennek megfelelően: 

 lágy, 

 félkemény, 

 (hengerlési) kemény lehetnek. 

Alumínium lemezek: Hidegen hengerelt táblákban szállítják. A méretválaszték az anyagminő-

ségtől függően 0,5–6 mm-es vastagságig, 1000–1500-szor 2000–3000 mm-es táblák. A vas-

taglemezeket 6–150 mm-es vastagságban gyártják. A lemezek felületének kialakítása, felület-

kezelése széles választékot ölel fel, rendelhető: 

 normál, 

 eloxált, 

 festett, 

 egy vagy két oldalán UV álló védőfóliával bevont, 

 csiszolt, cseppmintás. 

Alumínium hosszútermékek: A rudakat általában sajtolják vagy húzzák. A szállítási állapotuk 

nemesített, a nem nemesíthető anyagoknál alakítás utáni keménységű. A profilokat (L, T szel-

vények, csövek, zártszelvények, egyéb profilok) sajtolják, és nemesített állapotban szállítják. 

1.4.2 Félkész gyártmányok rézből és ötvözeteiből 

Lemezek: A sárga és vörösrézből hidegen hengerelt lemezeket általában félkemény állapotban 

szállítják. A lemezvastagság 0,5–5 mm, a táblaméret általában 1000-szer 2000 mm-es, és a 
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felületük fényes. A felhasználásuk nagyrészt dekorációs célú, nagyobb mennyiséget dolgoz 

fel a bútoripar, szerelvénygyártás, valamint az építőipar. 

Hosszútermékek: Mérettől és alaktól függően a hosszútermékeket húzzák vagy sajtolják. A 

profilok és csövek nagyrészt sajtolt kivitelűek. A rudakat 3 m-es, a csöveket általában 5 m-es 

szálhosszban szállítják. A szállítási állapot lehet félkemény és kemény. A bronztermékeket 

főleg kör keresztmetszetű, folyamatosan öntött rudak, vagy perselyek formájában gyártják, 

amelyekből forgácsolással csapágyperselyek és egyéb szerelvények készülnek. A sárgaréz 

rudakat dekorációs célra szerelvények, vagy víz-, gáz és egyéb vezetékek szerelvényeinek, 

háztartási gépek, zárak alkatrészeinek gyártására használják fel. A réz és ötvözeteinek nagy 

felvevő iparága még a villamosipar, ahol vezetékeket, és egyéb szerelvényalkatrészeket (pl. 

sín, érintkező, kábelsaru stb.) gyártanak belőlük. A vörösrézcsöveket víz- és fűtésvezetékekbe 

építik be. 

 Félkész gyártmányok polimerekből 1.5

A műanyagokat leggyakrabban zárt szerszámban, készre alakítással dolgozzák fel (fröccsön-

tés, sajtolás, öntés stb.), de gyártanak belőlük félkész gyártmányokat is. A hőre lágyuló mű-

anyagokból készített félkész gyártmányok gyakori technológiái az extrudálás és az öntés. A 

hőre keményedő műanyag félkész gyártmányokat általában öntéssel állítják elő, vagy a kiin-

duló anyagnak (por, massza, sajtolómassza, öntőgyanta...) megfelelő technológiával. A csap-

ágy- és szerkezeti célú műanyagokból lemezeket és kör keresztmetszetű rudakat készítenek. A 

rudakat nagyrészt forgácsolással munkálják meg. A hőre lágyuló lemezek továbbformázhatók 

(pl. vákuumformázásal), a hőre keményedő lemezek forgácsolással dolgozhatók fel. A hőre 

lágyuló műanyagokból extrudálással különböző profilok is előállíthatók. Elasztomerekből 

lemezeket, csöveket gyártanak. 

 Kerámia félkész gyártmányok 1.6

A kerámia félkész gyártmányok a színterelés (égetés) után csak köszörüléssel és egyéb finom-

felületi megmunkálással munkálhatók meg. Ezért a műszaki kerámia félkész gyártmányok a 

kész alkatrész méreteit jól követő, adott feladatra gyártott termékek. Gyakori félkész termékek 

a csövek vagy rudak, különböző alakú keresztmetszettel. Ezeket hőelemek, fűtőszálak szerke-

zeti elemeként használják. Az üvegcsöveket, és rudakat az elektronikai ipar és labor- és üveg-

eszközök készítői használják fel. 

A legnagyobb kerámia félkész gyártmányt előállító iparág a síküveggyártás. A táblaüvegeket 

jellemzően 3–10 mm-es vastagsággal gyártják. Az építőiparban a táblákat méretre vágják, 

széleit csiszolják, kifúrják. Az autóiparban a méretre vágás és csiszolás után az üvegtáblát 

formába helyezik, majd felhevítik. A meglágyult üveg saját súlya hatására felveszi a forma 

alakját. Az üveg hőkezelésével és rétegelési eljárásokkal (ragasztás, fóliázás) biztonsági üveg 

állítható elő. 

 Félkész gyártmányok kompozitokból 1.7

A kompozitok formája és felhasználása széles területet ölel fel. A félkész gyártmány formája 

és mérete az anyaghoz és a felhasználáshoz igazodik. Jellemzően táblákat, rudakat, csöveket 

és idomokat állítanak elő. 

Szálerősítésű kompozit például: 

 farost erősítésűek: a farostlemez, faforgácslap, OSB lap, 

 üvegszál vagy szénszál erősítésű műanyag (pl. műgyanta) táblalemezek és profilok, 

 dróthálóval erősített táblaüveg. 
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Lemezes kompozitok például: 

 az acéloknál említett kompozit lemezek, 

 különböző szendvicspanelek, mint pl. méhsejtmintás panel alumíniumlemez borítás-

sal, műanyag vagy fémhab lemezborítással, 

 rétegelt lemez, 

 együtt hengerelt lemezek. 

A kompozit félkész gyártmányok gyakran csak anyagleválasztó technológiával munkálhatók 

tovább. 

 Félkész gyártmányok fontosabb előkészítési technológiái 1.8

A készremunkálás előtt a félkész gyártmányt szállítási állapota és a feldolgozási technológia 

függvényében előkészítik. Az előkészítés fontosabb csoportjai a következők lehetnek: 

- táblalemez és hosszúterméknél: felületelőkészítés, egyengetés, darabolás, amelyek sorrendje 

a terméktől és technológiától függően változhat, 

- tekercsben szállított szalagnál vagy huzalterméknél folyamatos vagy szakaszos üzemű gép-

soron: felületelőkészítés, gépi lecsévélés, egyengetés, végül végtelenítés vagy darabolás. 

A technológia megválasztásánál arra kell ügyelni, hogy a fizikai és szövetszerkezeti tulajdon-

ságok ne módosuljanak káros mértékben. 

1.8.1 Felületelőkészítés 

A felületelőkészítés, ha szükséges, gyakran tisztítást vagy az átmeneti védőréteg eltávolítását 

jelenti. A termék tömbi tulajdonságait nem befolyásolja, de néhány technológia, mint például 

a pácolás (a reveréteg savas lemaratása) káros lehet. Pácoláskor a keletkező hidrogéngáz fel-

bomlásával, belépésével a felületi rétegbe és diffúziójával kell számolni. A szemcseszórásos 

tisztítás hatása a felületi réteg felkeményedése, és a maradó nyomófeszültség a felületi réteg-

ben. 

1.8.2 Egyengetés 

A tekercsben szállított termékeknél szinte minden esetben, a táblában vagy szálban szállított 

terméknél a termék állapota és a további megmunkálás vagy a végtermék minősége szabja 

meg, hogy szükség van-e egyengetésre. Az egyengetés több görgősoros vagy hengersoros 

egyengetőgépen történik. A henger vagy görgősor a termék egyszeri, vagy többszöri áthajto-

gatásával egyengeti ki a félkész terméket. 

1.8.3 Darabolás 

Lapostermékek darabolhatók táblaollóval, ollóval, szalagfűrésszel, lángvágással, víz-, plaz-

ma-, lézersugaras vágással. A szalag és hosszútermékek darabolhatók gépi keretes, kör- vagy 

szalagfűrésszel, gyorsdarabolóval, vagy nagyobb szelvényméretnél lánggal is. Kovácsüze-

mekben melegen is darabolnak. Huzal és kisebb szalagtermékeket ollóval vagy csavaró nyí-

rással (pl. csavargyártásban) is darabolnak. A termikus eljárások (láng, plazma, lézer és 

gyorsdaraboló) a hőhatásövezet méretétől függően módosítják a fizikai és szövetszerkezeti 

tulajdonságokat, és maradófeszültséget is eredményeznek. A vágott felület minősége átlagban 

rosszabb. A mechanikai eljárások hatásövezete átlagosan kisebb, a felület közelében maradó 

alakváltozás és felkeményedés alakul ki maradó feszültséggel, a vágott felület minősége álta-

lában jobb. 
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2 Termikus és sugaras vágási eljárások 
(Dr. Markovits Tamás) 

Ebben a fejezetben szereplő termikus vágási eljárások alapjait korábban a „Járműszerkezeti 

anyagok és megmunkálások 1” című jegyzetben már bemutattuk. Itt a korábbiakra építve bő-

vítjük tovább a már megszerzett ismereteket.  

 Lángvágás 2.1

A lángvágásnál az oxigén gázsugár a majdani vágási résben lévő anyagot oxidálja (elégeti) és 

kifújja. Így tehát nem megolvasztásról, hanem elégetésről van szó. Ahhoz, hogy az oxidáció, 

vagyis az égés folyamata beinduljon, megfelelő hőmérsékletre van szükség. Mint köztudott, 

az égésnek három feltétele van: éghető anyag (most az acél), égést tápláló közeg (most az 

oxigén), gyulladási hőmérséklet. Acélok esetén az oxidációs hőmérséklet kisebb, mint az 

anyag olvadáspontja. A karbontartalom növekedésével a két hőmérséklet egyre közelebb ke-

rül egymáshoz. Az oxidációs folyamat eredményeként főleg különböző vas oxidok jönnek 

létre. Ezek exoterm reakcióban keletkeznek, tehát a folyamat hőfelszabadulással jár. Az acé-

lok ötvöző és szennyező tartalmának növekedése rontja a lánggal történő vághatóságot, amely 

a munkadarab nagyobb mértékű hevítésével javítható. Ezek alapján adott anyagoknak defini-

álható a hegeszthetőséghez hasonlóan a lángvághatósága is. A problémákat itt is felhevítés és 

gyors lehűlésből adódó felkeményedés, ridegedés, illetve repedések megjelenése jelentik. 

Ezért a 0,3 %-nál nagyobb karbontartalmú ötvözetlen és ötvözött acélok esetén előmelegítést 

kell alkalmazni, és biztosítani kell, hogy a vágás után a munkadarab lassabban hűljön le. 

 

A lángvágásnál a vágóoxigén tisztasága nagymértékben befolyásolja a technológia jellemzőit. 

Az oxigén tisztaságának csökkenésével csökken a vágási sebesség, romlik a felületi minőség, 

szélesedik a vágási rés és növekszik az oxigén felhasználás. Példa: ugyanannak az anyagvas-

tagságnak vágásakor a 0,5 %-ról 2,0 %-ra növekedett szennyező tartalom a sebesség 50 %-os 

csökkenését eredményezi. A tisztább oxigén azonban drágább.   

Az előmelegítő gázkeveréknek acetilén, hidrogén, városi gáz vagy PB gáz használatos, 

amelynek lángja pótolja az exoterm reakció hője mellet, a vágási folyamat fenntartásához még 

szükséges további hőmennyiséget. A különböző előmelegítő gáz és oxigén keveréknél külön-

böző ideig tart a munkadarab felhevítése, a vágás indítása. (Acetilén előmelegítő gázzal 20-

200 mm-es lemezvastagság tartományban ez 6-35 s ideig tarthat). 

 

A technológiát befolyásoló tényezők: 

 vágandó anyaga összetétele, hőmérséklete, 

 oxigén tisztasága, sebessége a vágórésben, 

 hevítőláng fajtája és lángerőssége (éghető gáz időegységre vonatkoztatott mennyisé-

ge), 

 fúvóka kialakítása, távolsága a munkadarabtól, 

 vágott anyag vastagsága. 

 

A megfelelő minőségű vágott felület finoman barázdált, a munkadarab felső felületére merő-

leges és a kilépő élen nem keletkezik sorja (szakáll), vagy könnyen eltávolítható, így utómun-

kálásra nincs szükség. Kis vágósebesség esetén a barázdák föntről lefelé kissé előre hajlanak, 
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a vágási rés szélesebb, a barázdák durvábbak. A túl nagy vágási sebességnél a barázdák szin-

tén erőteljesebbek és hátrafelé hajlanak.  

 

A lángvágás során a hőbevitel következtében a hegesztéshez hasonlóan vetemedéssel lehet 

számolni, ami egyrészt a vágási eljárásból, másrészt korábbi megmunkálások okozta belső 

feszültségekből adódhat. A deformációk minimalizálására helyesen megválasztott vágási irá-

nyok és sorrendek adnak lehetőséget, melyeknél a cél, hogy a vágás során a kivágandó alkat-

rész minél tovább kapcsolatban maradjon a nagyobb méretű és hőelvonást biztosító munkada-

rabbal. A lángvágás történhet a lángvágó fej kézi, vagy gépesített vezetésével. A gépi mozga-

táskor egyenletesebb a mozgatás sebessége, amely miatt a minőség (méretpontosság, vágott 

felület barázdáltsága) kisebb mértékben ingadozik, mint kézi mozgatáskor.  

 

A lángvágó gépek lehetnek hordozható és helyhez kötött kivitelűek.  A hordozható kivitelek 

esetében kisebb, mint 10 kg tömegű berendezésekről van szó, amelyek helyszínre szállítható-

ak és a megmunkálás során egy sablon mellet mozgatva kézi be és kikapcsolás mellet valame-

lyest növelik a megmunkálás reprodukálhatóságát a tisztán kézi mozgatáshoz képest. 

 

A helyhez kötött berendezéseknél a megmunkálás során kihasználhatóak a korszerű számító-

gépes tervezés és mozgatás lehetőségei, illetve az egyszerre több vágófej mozgatás termelé-

kenységet növelő megoldásai. 

 

Lángvágás alkalmazása: lágyacélok esetében a vágható anyagvastagság jellemzően 2,5-300 

mm-között lehet. A magasabb karbon- és ötvöző tartalmú acéloknál egyre nehezebben való-

sítható meg a lángvágás technológiája. Öntöttvasak esetében a repedésveszély miatt nem aján-

lott és alumínium alapanyagok sem vághatóak. Az acélokon kívül a titán alapanyagok vágása 

lehetséges még lánggal. 

 

 Plazmavágás 2.2

 

A plazmavágásnál a sugár hőmérséklete biztosítja a munkadarab megolvasztásához szükséges 

hőmennyiséget. A megolvasztás után az olvadékot kifújva alakul ki a vágási rés.  

A plazmavágás történhet belső vagy külső íves pisztollyal. Külső íves vágásnál abból adódó-

an, hogy a felhevített plazma, a fej és a munkadarab között létrejövő ív egyszerre hevíti az 

anyagot a vágási sebesség vagy a vastagság nagyobb, viszont csak fémes anyagok vághatóak. 

Belső íves eljárásnál (plazmasugaras vágás) csak a plazma sugár hevíti az alapanyagot így a 

vágási sebesség kisebb ezzel szemben nem csak fémes anyagok vághatóak. A gyakorlatban a 

külső íves eljárás terjedt el nagyobb mértékben. Egy ilyen berendezés főbb részei a plazma-

vágó pisztoly, a tápegység, a gázellátó rendszer, vezérlő elektronika és a hűtő rendszer. Egy 

jellegzetes külsőíves plazmavágó berendezés elemei láthatóak a 2.1. ábrán. 
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2.1. ábra Plazmavágó rendszer vázlata 

 

A plazmapisztoly kritikus eleme a szűkítőfúvóka, amely 1-3 mm-es belső átmérővel és (0,5-4 )d 

furathosszúsággal rendelkezik. A megmunkálás közbeni túlhevülés ellen jó hővezető anyagból 

készítik és a kialakított hűtőrendszer is részt vesz a fúvóka hűtésében. A vágófej katódja fon-

tos hogy koncentrikusan helyezkedjen el a fúvókához képest. Egy jellegzetes plazmavágó fej 

kialakítás látható a 2.2. ábrán. 

 

 
2.2. ábra Plazmavágó fej kialakítása 

 

A plazmavágás történhet kézzel és géppel is. Mindkettőnél fontos, hogy a vágófej állandó 

távolságra legyen a megmunkált munkadarabtól. A fémes érintkezést a fej és az áramkörbe 

kötött munkadarab között mindenféleképpen kerülni kell, ezt a berendezésnél kialakított táv-

tartók és vezető elemek biztosítják.    

 

Plazmavágás során a vágandó lemez felületének tisztának kell lennie. A generálógáz, vagyis a 

plazma anyaga és összetétele adott berendezésnél jellemzően nem változtatható. A mennyisé-

ge azonban kihat a vágható anyagvastagságra és az olvadék kifújási sebességére. Növelve a 

gáz sebességét az előbbi két jellemző értéke is növekszik. Az áramerősség növelésével a 
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plazma hőtartalmát, míg a feszültség növelésével az ív hosszát növeljük, amely vastagabb 

anyagok vágásakor célszerű. A vágórés szélességét és párhuzamosságát nagymértékben befo-

lyásolja a vágási sebesség. A sebesség csökkentésével a rés szélessége növekszik, a túlzott 

mennyiségű olvadékképződés miatt. Emellett a vágási rések párhuzamossága javul. A rés fer-

desége abból adódik, hogy a hűlés következtében a plazma hőleadó képessége kisebb a vágási 

rés mélyebben fekvő részein. A kilépő oldalon keletkező szakáll, amely a nem megfelelően 

eltávolított olvadék lemezek éleire tapadása következtében alakul ki, a vágási minőség jel-

lemzői közé tartozik. 

 

Plazmavágás alkalmazása a lánggal nem vágható anyagok köre: az erősen ötvözött, például az 

ausztenites korrózióálló acélok, az alumínium és a réz, valamint ezek ötvözetei. A termikus 

vágásból adódóan az edződésre hajlamos anyagok csak feltételesen vághatóak. Acélok eseté-

ben a vágható anyagvastagság max. 100-150 mm.  

 

 Lézersugaras vágás 2.3

Lézersugaras vágás is a termikus vágási eljárások közé tartozik, amelynél azonban a sugárnak 

nincs hőmérséklete, hanem az adott vágandó anyagban való elnyelődésével alakul ki a kívánt 

hőmérséklet. Vágáshoz nagy teljesítmény és a tized-milliméteres átmérőre fókuszált elektro-

mágneses sugárra van szükség. A 10
6
-10

8
 W/cm

2
 teljesítménysűrűségnek köszönhetően a 

munkadarab hőmérséklet növekedése gyorsabban következik be, mint az eddigi eljárásoknál. 

A lézerfényt a létrehozás helyétől (rezonátortól) a munkadarabhoz vezetve, a lézeres meg-

munkáló fejben a kívánt átmérőre fókuszáljuk a munkadarabra. A lézersugaras vágófej egy 

lehetséges kialakítása a 2.3. ábrán látható. 

 

 
2.3. ábra Lézersugaras vágófej [4] 

 

 

A fejbe vízszintesen belépő nyers sugarat egy saroktükör függőleges irányba téríti. A tükröket 

hűteni kell. A nagyobb átmérőjű nyers sugarat CO2 lézer esetén ZnSe, szilárdtest lézer esetén 

kvarc lencsével fókuszálják. A vágáshoz használt vágógáz bevezetése a fókuszáló optika alatt 

történik. A gáz kiáramlása a lézersugár haladási tengelyével koaxiális, hogy a vágásnál a 

szimmetria és az irányfüggetlenség biztosítható legyen. Ennek érdekében a fejben a fúvóka 
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relatív helyzete a sugár haladási irányára merőleges síkban állítható, centrálható. A különböző 

vágási eljárásoknál (oxidációs, inertgázos, szublimációs) különböző fajtájú védőgázokat 

használnak, amely elsősorban a vágandó anyagtól függ. A lézersugaras vágás vázlata látható a 

2.4. ábrán. 

 

 
2.4. ábra Lézersugaras vágás folyamatának vázlata [4] 

 

A munkadarabot érő lézerfény teljesítményének időbeni lefolyása alapján a lézersugaras vá-

gás történhet folyamatos, illetve impulzus üzemmódban. A technológiát lézeres oldalról több 

tényező befolyásolja, melyek közül a legfontosabbak a lézer teljesítménye, a foltméret a mun-

kadarabon és a vágási sebesség. Impulzus üzemű lézersugár további jellemzői az impulzus 

csúcsteljesítménye, az impulzusidő és az impulzus frekvenciája. A lézersugaras vágásnál a 

foltméret állandó értéken tartása miatt a fej és a munkadarab közötti távolságot szabályozott 

módón állandó értéken kell tartani ahhoz, hogy a vágás minősége emiatt ne változzon. A lé-

zersugaras vágást befolyásoló tényezők láthatóak a 2.5. ábrán.  

 

 
2.5. ábra A lézersugaras vágást befolyásoló tényezők [4] 
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A fenti ábrából látható, hogy a megmunkálást sok tényező befolyásolja. Ezek egy része egy 

adott berendezésnél állandóak, mások változtathatóak. A vágás sebessége a lemezvastagság 

növekedésével csökken, ami a teljesítmény növelésével kompenzálható. A vágás sebessége a 

nagyobb teljesítménysűrűség miatt ugyanannál a lemezvastagságnál jellemzően nagyobb, 

mint a lángvágásnál, vagy a plazmavágásnál, ezért az alapanyagba bejutott hő is kisebb. A 

vágható lemezvastagság azonban kisebb, mint a másik két eljárásnál. A vékony lemezek ese-

tében jól alkalmazható, a megfelelő lézer berendezés és technológia kiválasztásával akár tized 

mm-es lemezek is vághatóak. 

 

 Vízsugaras vágás 2.4

 

Vízsugaras vágás az előző eljárásokkal ellentétben nem tartozik a termikus vágások közé, 

mivel nem hőhatás, hanem a nagy nyomású és sebességű víz mechanikai hatása segítségével 

történik az anyageltávolítás. A tisztavizes eljárás mellet abrazív szemcsék adagolásával kiter-

jeszthető az eljárás alkalmazhatósága és növelhető a vágás hatékonysága. Az abrazív szem-

csék adagolása történhet a vízsugárba keveréssel (abrazív vágás) és szuszpenzió előzetes lét-

rehozásával a tartályban (szuszpenziós abrazív vágás). A már áramló vízsugárba keveréskor a 

nem megfelelő áramlási viszonyok miatt levegő keveredik a víz és az abrazív szemcsék mellé, 

így ez a vágási eljárás a szuszpenziós eljáráshoz képest kisebb hatékonyságú. Tehát a szusz-

penziós eljárásnál csak víz és az előzetesen elkevert abrazív szemcsék vannak jelen kilépő 

sugárban.  

A vízsugár munkadarabbal érintkezve a nagy mozgási energiája következtében leválasztja 

azokat az anyagrészeket, amelyeknek nekiütközik, ezáltal itt is kialakul egy vágási rés, de a 

hőmérséklet észrevehetően nem növekszik. Az abrazív vízsugaras eljárás vázlata látható a 2.6. 

ábrán.  

 

 
2.6. ábra Vízsugaras vágó berendezés felépítése 
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A nagynyomású szivattyú hozza létre a néhány ezer bar nyomást, amely a vizet a milliméteres 

átmérőjű fúvóka 500-1000 m/s sebességre gyorsítja. A vízbe az abrazív adalékanyag por for-

májába kerül bekeverésre a vágófejben. A víz feladata a mozgási energia átadása a szemcsék-

nek és a vágott anyag hűtése. Az abrazív anyag bórnitrid, korund szilíciumkarbid lehet. A 

szemcsék méret tartománya 0,1-0,3 mm. 

A megmunkálás speciális munkadarab elhelyezést igényel: a lemez síkja alatti asztalban 50-

70 cm mély vízzel teli kádnak kell lennie, hogy a vízsugár energiáját felfogja és összegyűjtse 

a vizet, az abrazív szemcséket és a leválasztott anyagrészeket. 

A megmunkálást csak gépesített változatban alkalmazzák, ahol a fejet jellemzően CNC vezér-

léssel mozgatják. A megmunkálást általában sík felület menti vágásokra használják. 

A vágási rés felületi minősége megfelel a köszörült felület minőségének. A megmunkálás 

nem okoz hőhatást és ebből adódóan nincs vetemedés sem, amely a termikus vágásoknak – 

eltérő mértékben ugyan de – mindenféleképpen jellemzője.  

 

 A vágási eljárások összehasonlítása 2.5

 

A bemutatott eljárások összehasonlítása a vágható anyagvastagság, a pontosság, a vágási rés 

szélessége és a hőérintett zóna szempontjai alapján érdekes. A vágható anyagvastagság a 

lángvágás esetén a legnagyobb, azonban a vágható anyagok köre korlátozott. A plazmasuga-

ras vágásnál a vastagság kisebb, de a vágható anyagok az acélok esetén kibővülnek és a nem 

vasalapú fémek is vághatóak. A vízsugaras vágással a lézeres vágáshoz képest vastagabb 

anyagok véghatóak, ráadásul hőhatás nélkül, azonban előfordul, hogy a vizes környezet miatt 

a vízsugaras vágás nem használható. A 2.7. ábrán láthatjuk az eljárások összehasonlítását pon-

tosság alapján 20 mm-es anyagvastagságig. 

 

 
 

2.7. ábra A vágási eljárások összehasonlítása pontosság szempontjából [4] 

 

A fenti ábrán megfigyelhető, hogy az egyes területek között vannak átfedések, de jellemzően 

a vékonyabb lemezeknél a lézersugaras eljárások a legkedvezőbbek, majd ezt követik a vízsu-

garas és a plazmasugaras, illetve lángvágás eljárásai. 
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A 2.8. ábrán a vágási rés és a hőérintett zóna összehasonlítása látható, amelynél a vágási rés 

tekintetében a legkisebb réssel a lézersugaras eljárás, míg a legnagyobbal a lángvágás dolgo-

zik. A hőérintett zónánál is ez a sorrend a termikus vágások között. Természetesen a vízsuga-

ras vágásnál nincs ilyen zóna. 

 
2.8. ábra A hőérintett zóna és a vágási rés alakulása a különböző vágási eljárásoknál [4] 

 

 

 

Konkrét esetre vonatkozóan a műszaki szempontokon kívül a gazdasági szempontok figye-

lembevételével születhet megfelelő döntés. A döntést befolyásolja még a vágás tömegszerű-

sége, a gyártás rugalmassága, illetve a berendezés egyéb célokra való alkalmazhatósága is 

(pl.: lézeres berendezésnél lézeres hegesztés, felületi hőkezelések).  
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[2] Szunyogh L. (szerk.): Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, GTE, Budapest 

2007 

[3] Báránszky-Jób I. (szerk.): Hegesztési kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

1985 

[4] Takács J. Korszerű technológiák a felületi tulajdonságok alakításában, Műegyetem 

Kiadó, ISBN 963 420 789 8, Budapest 2004 
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3 Mechanikus lemezvágás (Vehovszky Balázs) 

 Bevezetés 3.1

Lemezalkatrészek a járműgyártásban különösen nagy arányban kerülnek felhasználásra: a 

személygépjárművek vázszerkezete szinte kivétel nélkül lemezalkatrészekből épül fel, de a 

haszonjárművek funkcionális és borító elemei között is nagy számban találunk lemezgyárt-

mányokat. 

A tömeggyártásban a kiinduló lemeztekercsből, nagy táblalemezekből darabolási, kivágási-

lyukasztási, mélyhúzási műveletek során jutunk el a kész darabig, amely végső mechanikai 

tulajdonságait sokszor csak a festék beégetés során nyeri el (ezek az ún. bake-hardening acé-

lok). 

Ebben a fejezetben a lemezek különböző vágási műveletei kerülnek bemutatásra. Tekintettel 

arra, hogy a járműiparban jelenleg is az acéllemezek felhasználása dominál, alapvetően ezen 

anyagokon keresztül mutatjuk be az egyes technológiákat – kiemelve azokat a különbségeket, 

melyek egyéb (főként Al-ötvözet) lemezanyagok esetében jelentkeznek. 

A témakörrel röviden már foglalkozott a Járműszerkezeti anyagok és technológiák c. jegyzet. 

Az ott leírt alapokat röviden átismételjük, valamint számos olyan ismerettel kiegészítjük, 

amelyeket – akár a tömeggyártásban használatos technológiák, akár egyéb speciális vágási 

műveletek kapcsán – egy gyártástechnológus nem nélkülözhet. Ugyanakkor itt is igaz, hogy 

csak általános ismerteket van módunkban átadni, minden egyes alkatrész gyártástechnológiá-

jának megtervezése egyedi feladat, melyhez az adott cégnél, adott gépen és technológiákkal 

dolgozók sokéves tapasztalata adja a legfontosabb támpontot. 

 

 

 
3.1. ábra Korszerű autókarosszéria robbantott axonometrikus rajza 

(Forrás: http://www.autoakademia.hu/cikk/az-audi-a8-nyerte-az-euro-car-body-dijat) 

 

http://www.autoakademia.hu/cikk/az-audi-a8-nyerte-az-euro-car-body-dijat
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 A lemezvágás általános alapismeretei 3.2

Bár az ipari lemezvágás sokféle gépen és szerszámmal történhet – az alkatrész vastagságának, 

méretének és alakjának függvényében, valamennyi vágásfajta közös alapelvek szerint törté-

nik, melyek a következőkben kerülnek bemutatásra 

 Lemezek tulajdonságai 3.3

A vágás alapanyaga a lemez, melynek, a következő tulajdonságai fontos kihatással vannak a 

technológiára: 

 vastagsága (2 mm-ig finomlemez, fölötte kazánlemez ill. durvalemez) 

 szakító- és nyírószilárdsága 

 képlékeny alakváltozó képessége (alakíthatóság) 

 anizotrópiája 

3.3.1 Hideg-meleg hengerlés, anizotrópia 

Az acélok megmunkálását (így a lemezek hengerlését is) alapvetően két csoportba oszthatjuk: 

hideg- és meleg megmunkálásra. Alapvető különbség a kettő között, hogy előbbi az újrakris-

tályosodási hőmérséklet alatt történik, míg utóbbi újrakristályosodással jár, tehát ausztenit 

állapotban történik. Ennek az alakíthatóság mértékén, az alakítási erőn és munkán túl két fon-

tos hatása van: 

 Hengerlés során erősen elnyúlt szemcseszerkezet jön létre az acéllemezben, mely erős 

anizotrópiával (a mechanikai tulajdonságok jelentős irányfüggésével) jár. Meleg hen-

gerlés esetén ez a mikroszerkezet az újrakristályosodás során eltűnik, és csak az egy-

kori elnyúlt szemcsehatárok mentén összegyűlt szennyeződések és zárványok őrzik a 

hengerlés hatását, mely a lemez ún. szálasságában jelenik meg. A lemez anizotrópiá-

jának vizsgálatára szakítópróba-testeket vágnak ki a lemezből három különböző irány-

ban a 3.2. ábra szerint. 

 Képlékeny alakváltozás következtében az acélok felkeményednek: folyáshatáruk 

megnő, deformációs tartalékuk lecsökken. Hideg hengerléssel ennek következtében 

félkemény-kemény lemezeket kapunk, míg meleg hengerléssel lágy lemezeket. Ezt a 

hatást kihasználva be lehet állítani a lemez alapanyag szilárdságát a későbbi megmun-

kálások illetve az alkatrész rendeltetése szempontjából optimális értékre. 

 

 
 

3.2. ábra Szakítóminták kivágási helye anizotróp lemezből 
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 Vágás-típusok, szerszámok 3.4

A vágási műveleteket két csoportba oszthatjuk: 

 vágás nyílt kontúr mentén: darabolás, kicsípés, felhasítás, szétvágás 

 vágás zárt kontúr mentén: kivágás lyukasztás 

 

 

 

3.3. ábra Vágási műveletek: darabolás (a), lyukasztás (b), kivágás (c), kicsípés (d), 

szétvágás (e), felhasítás (f) 

 

A mechanikus darabolás eszköze a tábla- vagy lemezolló (shearing machine), célja a folyto-

nos tekercslemez – letekercselés és egyengetés után – kisebb darabokra történő vágása egye-

nes él mentén. Működtetése lehet hidraulikus, mechanikus vagy kézi. 

 

 
 

3.4. ábra CNC táblaolló (Forrás: http://www.aclmachine.com) 

 

A többi vágási művelet hidraulikus vagy mechanikus (esetleg kézi) présgéppel működtetett 

szerszámbetéttel történik, különbség csupán a vágás illetve a munkadarab alakjában van. 

a) b) 

c) d) e) 

f) 

http://www.aclmachine.com/
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 A vágás elméleti lefolyása 3.5

A vágási művelet általános elrendezése a 3.5. ábrán látható. A vágás folyamata a következő 

lépésekből áll: 

1. a bal oldali első szerszám elem áll, míg a jobb oldali lefelé elmozdul v sebességgel 

2. A szerszámfelek rugalmasan deformálják a lemez felületét. Közben a fellépő csavaró 

nyomaték kissé elcsavarja a lemezt a síkjából. 

3. A deformáció eléri a folyáshatárt, képlékeny deformáció jön létre, melynek hatására 

felkeményedés következik be. 

4. A lemezben létrejövő feszültség eléri az anyag nyírószilárdságát, a lemez elkezd elnyí-

ródni 

5. A szerszám sarkainál a feszültséggyűjtő hatás eredményeképp repedések jelennek 

meg. 

6. A szerszámfelek további közeledésével a repedések tovább terjednek, végül összeér-

nek, így a vágási folyamat befejeződik. 

 

 
3.5. ábra Az általános vágási elrendezés (bal oldalon), a vágás folyamata (jobb oldalon) 

 Vágórés mérete 3.6

A vágórés méretének fontos szerepe van a vágási erő, a felületek minősége, méretpontossága 

és a szerszám kopása szempontjából. A vágórés (vagy más néven robbantási hézag – amely 

megnevezés az anyag átszakadásakor lejátszódó gyors folyamatra utal) mérete általában a 

lemezvastagság 1/10-e és 1/20-a között van. Lágyabb anyagok esetében használunk kisebb 

rést – csökkentve ezzel az anyag kenődését és deformációját. 

A vágórés csökkentésével a vágott felület deformációja csökkenthető, a nyírt felület aránya 

növelhető, azonban a túlzottan kis vágórés a szakadt felület egyenetlenségét eredményezi. A 

vágórés hatását a szakadt felületre a 3.6. ábra mutatja be, az optimális Vopt -hoz viszonyítva. 

 

 
3.6. ábra A vágórés méretének hatása a vágott felületre 

1. 
2. 

u < uopt u > uopt uopt 
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 Vágott felület minősége, méretpontossága 3.7

Az 3.5. pontban ismertetett vágás folyamatának megfelelően a vágott felület az alábbi részek-

re osztható (lásd 3.7. ábra): 

 felső képlékenyen alakváltozott zóna 

 tisztán nyírt zóna 

 szakadt zóna 

 alsó képlékenyen alakváltozott zóna 

A képlékenyen deformálódott zóna mérete az anyag nyúlási tartalékától függ: keményebb 

lemezeknél kisebb deformációk lépnek fel vágás során, valamint az anyag „kenődése” (mint 

pl. lágy alumínium lemeznél) sem lép fel, így ezek vágása kedvezőbb. 

A nyírt zóna esztétikailag kedvező, felületi érdessége jellemzően kicsi, a lemez felületére kö-

zel merőleges. 

A szakadt (vagy tört) zóna tipikus kristályos törési képet mutat nagyobb érdességgel és egye-

netlen, ferde felülettel. 

A nyírt és szakadt felületek aránya jellemző az anyag nyúlási-szakadási tulajdonságaira, kép-

lékeny deformációs tartalékára. 

 
3.7. ábra az 1. számmal jelölt lemezvég vágott felülete (jobb oldalon) 

és ennek szemből nézeti képe (bal oldalon) 

 

A vágott alkatrészek mérettűrése jellemzően az IT9-IT12 tartományba esik. 

A kivágással készült darabok méretét a vágólap, a lyukasztott felület méretét a bélyeg mérete 

határozza meg – a 3.5. ábra alapján ez könnyen megérthető: 

Az 1. lemezvég szempontjából lyukasztást végzünk, a lyuk méretét a bélyeg által elnyírt felü-

let adja. Ugyan itt a 2. lemezvég szempontjából kivágás történik, a kivágott darab külső mére-

tét a vágólap által elnyírt felület adja. 

 Vágóerő számítása 3.8

Mivel a vágás folyamata több, nehezen elhatárolható folyamatból áll (rugalmas-, képlékeny 

alakváltozás, nyírás, repedés megindulása, repedés terjedése), a vágóerő pontos számítása 

nem egyszerű feladat. A gyakorlatban használt módszer alapelve az, hogy a maximális vágó-

erő jellemzően a nyírási fázisban lép fel. Így tehát a vágóerő számításánál tiszta nyírással kö-

zelítik a vágási folyamatot, ami alapján a maximális vágóerő felírható: 
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 Fmax = τ ·  A (3.1) 

 

ahol: 

Fmax a vágás során fellépő maximális vágóerő, 

τ a vágott anyag nyírási szilárdsága, 

A az egyidőben vágott keresztmetszet: a lemezvastagság (s) és a vágási hossz (k) szorzata. 

Közelítő elméleti számítás szerint az anyag nyírószilárdsága vágás során 0,577 · Rm (Rm az 

anyag szakítószilárdsága), azonban az elhanyagolásokat is figyelembe véve a 

 

 τ  = 0,8 · Rm [N/mm
2
] (3.2) 

 

egyenlettel számolnak a gyakorlatban. Ha a vágóél kopására, a vágott anyagra és egyéb külső 

hatásokra tapasztalati korrekciós tényezők állnak rendelkezésre, akkor ezeket egy c > 1 ténye-

zővel veszik figyelembe, így a vágóerő értéke: 

 

 Fmax = 0,8 · Rm · k · s · c [N] (3.3) 

 

Érdemes megjegyezni, hogy a valóságban a nyírt keresztmetszet a vágás előrehaladtával fo-

lyamatosan csökken (ezt hívják geometriai lágyulásnak), míg az anyag szilárdsága nő (ez a 

képlékeny alakváltozás hatására bekövetkező ún. felkeményedés). E két hatás eredőjével kell 

számolnunk, amikor a maximális vágóerőt határozzuk meg. 

A gyakorlatban a vágóerő alakulását kísérleti úton is meg lehet határozni – ekkor a szerszám 

elmozdulásának függvényében mérik a vágóerőt. Egy tipikus vágóerő diagramot mutat be a 

3.8. ábra. 

 
3.8. ábra Tipikus vágóerő diagram 
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 Lemezdarabolás 3.9

A nagyobb lemezek, lemeztekercsek egyenes él mentén történő darabolására szolgál a táblaol-

ló. Kialakítás és méret szerint sokféle lehet: a néhány mm-es lemez átvágására szolgáló, 0,5 m 

vágási hosszal rendelkező kézi működtetésűtől az akár 4 méteres vágási hosszal és több ezer 

kN vágási erővel rendelkező hidraulikus gépekig. 

A vágás geometriai viszonyai szerint a táblaollókat két fő csoportra oszthatjuk: 

 egyenes élű táblaollók (helytállóbb megnevezés a párhuzamos élű táblaolló) 

 ferde élű táblaollók 

A táblaolló mellett egy másik darabolási technológia a lemezhasítás. Ennek során a hosszú 

lemezsávot keskenyebb csíkokra vágják folyamatos, körkéses vágással. 

3.9.1 Egyenes élű táblaolló 

Egyenes élű táblaollók esetében a kés éle párhuzamos a lemez felületével, így a teljes ke-

resztmetszetet egyszerre vágja át. Ennek megfelelően a vágott felület egyenletes lesz, viszont 

a vágóerő értéke nagyon nagy lehet: 

Egy egyszerű példában vegyünk egy b = 1 m széles, s = 1 mm vastag lemezt, melynek szakí-

tószilárdsága Rm = 500 MPa. 

Ebben az esetben a nyírt keresztmetszet:   A = 1000 mm
2
, 

a lemez nyírószilárdsága:                            τ = 400 MPa. 

Így egyenes élű táblaolló alkalmazása esetén a maximális vágóerő: Fmax = 400 kN, ugyanak-

kor a vágóerő a szerszám elmozduló útja mentén változik. 

3.9.2 Ferde élű táblaolló 

Ferde élű táblaolló esetében a maximális vágóerő csökkentése – ezzel együtt a kés és a szer-

számgép terhelésének mérséklése – céljából a táblaolló kését kis mértékben megdöntik. Így 

nem egyszerre kerül átvágásra a teljes keresztmetszet. A vágás geometriai viszonyait a 3.9. 

ábra mutatja be: 

Az alsó, kinagyított képen látható három keresztmetszet közül az A1 jelű még nem kap igény-

bevételt, az A3-mal jelölt rész vágása már megtörtént, így az aktuális nyírt keresztmetszet az 

A2-vel jelölt háromszög alakú terület. Ennek mérete a lemezvastagság (s) és az élferdeség 

szöge (a) alapján: 

 

 

  (3.4) 

 

Elméletileg tehát az élferdeség szögének növekedésével a vágóerő csökken. A valóságban két 

okból nem célszerű nagy élferdeséget használni: 

Egyrészt a vágóerőnek nem csak függőleges, de vízszintes összetevője is keletkezik, ami az 

élferdeség növelésével nő. Ez az erő a lemezt igyekszik kitolni oldalirányba, valamint a kést 

is oldalirányba terheli. 

Másrészt a ferde élű ollóval történő vágás a vágott felület elcsavarodásával jár. Az elcsavaro-

dás mértéke az élferdeség növelésével szintén nő. 

E három tényező figyelembe vételével az élferdeség szögét 0,5-3° közé szokták beállítani. 

 

2

nyírt

s
A

2 tan( )
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Az egyenes élű táblaolló esetén számított (3.9.1. pontban ismertetett) adatokkal és 1°-os 

élferdeséggel számolva a nyírt keresztmetszetre A = 28,6 mm
2
 adódik, maximális vágóerőre 

Fmax = 11,5 kN – ami az egyenes élű táblaolló esetén kapott értéknek nem egészen 3%-a. 

Ugyanakkor a vágóerő a sokkal nagyobb szerszámelmozdulás miatt hosszabb úton ébred. 

 

Amikor azonban fontos, hogy a vágott felület ne csavarodjon meg, egyenes élű táblaollót 

(vagy egyéb vágási technológiát) kell használnunk. 

 
3.9. ábra Vágás ferde élű táblaollóval 

 

   Lemezhasító gépek 3.10

 

Sok esetben a szabványos méretű lemeztekercsek használata túl sok hulladékkal járna. Ilyen-

kor szélesebb lemeztekercset hasítanak fel a használni kívánt szélességű, keskenyebb sávokra. 

A hasítás ún. körkésekkel történik, általában tekercslemezből folyamatosan, egyengetést kö-

vetően. 

 

 

 

3.10. ábra Körkéses lemezhasítás (Fénykép: www.acellemezkft.hu) 

 

 

 
. 

A1 A2 A3 
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A 3.10. ábra szerinti technológiai beállítások: 

u – vágórés: a 3.6. fejezetben ismertetett elvek alapján 

x – körkések átfedése: a lemez behúzási szög () szempontjából a minél kisebb átfedés az 

előnyös, ami még biztosítja a lemez teljes átvágását. Tapasztalati úton beállítandó 

érték. (Lágyabb anyagoknál nagyobb átfedés szükséges.) 

 – behúzási szög: biztosítania kell a lemez egyenletes, folyamatos behúzását. Ha túl nagy a 

behúzási szög, de az átfedés tovább már nem csökkenthető, akkor nagyobb átmérő-

jű körkéseket kell használni. 

  Kivágás-lyukasztás 3.11

A kivágás a munkadarab zárt, külső kontúr menti történő körülvágását jelenti, tehát a szer-

számból a munkadarab esik ki, és a hulladéksáv halad tovább. 

A lyukasztás zárt, belső kontúr mentén végrehajtott vágás, ami után a hulladék esik ki. 

Technológia szempontjából a két művelet megegyezik. 

3.11.1 Kivágó-, lyukasztószerszámok felépítése 

A kivágó-lyukasztó szerszám alapelemei a következők: 

 
Az alsó és a felső szerszámfél összevezetésére két megoldást használnak: 

- vezetőlapos szerszám esetén a vágólaphoz rögzített vezetőlapban mozog a bélyeg 

- vezetőoszlopos szerszámnál a vágólaphoz kétoldalt rögzített vezetőoszlopokon golyósko-

sárral vagy siklócsapággyal vezetik meg a felső szerszámfelet. 

 

A rugalmas szerszámépítést lehetővé téve egyes gyártók üres szerszámházakat is árulnak, 

melyekbe rögzíthetők akár kivágó-lyukasztó, akár mélyhúzó szerszámbetétek (lásd 3.11. áb-

ra). 

A kivágás történhet táblalemezből, hosszú lemez-sávból vagy folytonos (tekercsről származó) 

lemezből – ez utóbbit szalagkivágásnak nevezik. Az adott lépésközzel, egymás utáni kivágá-

sokat végző szerszám az ún. sorozat-kivágó. 

- alaplap 

- vágólap (vagy matrica) 

- kivágó v. lyukasztó bélyeg 

- bélyegtartó lap 

- nyomólap 

- fejlap 

- befogócsap 

alsó szerszámfél 

felső szerszámfél 
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3.11. ábra Bal oldalon: vezetőoszlopos szerszámház (Forrás: www.gyartastrend.hu) 

Jobb oldalon: vezetőlapos kivágószerszám felépítése (Forrás: www.std.sulinet.hu) 

 

   Speciális kivágás-lyukasztási technikák 3.12

3.12.1 Sorozatkivágás: blokkszerszám, összetett szerszám 

A lemezalkatrészek a legritkább esetben készíthetők el egyetlen kivágási művelettel: általában 

5-10, vagy akár még több lemezalakító lépésen esnek át még az egyszerűbb, kisebb darabok 

is. A gyártási idő, költség és gépigény is csökkenthető, ha ezeket a lépéseket egy géppel, egy 

szerszámházzal vagy akár egy szerszámbetéttel végzik a hagyományos, egymás utáni műve-

letvégzés helyett. Erre szolgálnak a bemutatásra kerülő sorozat-kivágószerszámok. 

 

 

3.12. ábra Sorozatszerszámmal készült lemezsáv (lyukasztás, hajlítás, levágás) 

 

3.12.2 Blokkszerszám működése 

Blokkszerszámról akkor beszélünk, amikor egy szerszámmal egyszerre több műveletet vég-

zünk a sávon elhelyezkedő egymás utáni munkadarabokon. Ezek a műveletek akár lehetnek 

különböző lemezalakítási technológiák is: vágás, hajlítás, mélyhúzás. 

Egyszerű példa a blokkszerszám alkalmazására a csavaralátét gyártása, melyet a 3.13. ábra 

mutat be: első lépésként megtörténik a munkadarab lyukasztása, majd a sáv továbblép, ahol 

megtörténik az alátét külső átmérőjének kivágása is – mialatt a következő munkadarabot már 

ismét lyukasztjuk. 

 

http://www.gyartastrend.hu/
http://www.std.sulinet.hu/
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3.13. ábra Alátét gyártása vezetőlapos blokkszerszámmal 

 

Blokkszerszámok tervezésénél fontos szempont a működtető csap helye: azért, hogy a felső 

szerszámfél ne ékelődjön, szoruljon be, a működtető erő hatásvonalának (tehát a befogócsap 

tengelyének) át kell menjen a vágóerő PF redukált középpontján, ami a vágási vonalak súly-

pontjával egyezik meg. (Ez a szempont természetesen igaz bonyolultabb alakzatot kivágó, 

egyszeres működésű kivágószerszámok esetén is.)  Több vágási vonal esetén a súlypontot 

megkapjuk, ha az egyes vágási vonalak súlypontjait azok hosszával súlyozva átlagoljuk. A 

súlypont helyét mutatja be az alátét kivágása esetén és néhány további  példán a 3.14. ábra. 

 
3.14. ábra A súlypont helyének számítása néhány példán 

 

3.12.3 Összetett szerszám működése 

 

Az összetett szerszám működésének lényege, hogy egy szerszámmal egy munkadarabon egy-

szerre több – akár különböző jellegű – lemezalakító műveletet hajtunk végre. Összetett 

kivágószerszámokban így több vágólap és bélyeg is lehet, a tervezés során fontos szem előtt 

tartani ezek együtt működését. 

Egy egyszerűbb, alátét kivágására szolgáló összetett szerszámot mutat be a 3.15. ábra. 
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3.15. ábra Összetett szerszám alaphelyzetben és működés közben. 

 

3.12.4 Utánvágás 

A hagyományos kivágással készült darab méretpontossága és a vágott felület minősége az 

3.6-3.7. pontokban ismertetettek szerint kompromisszumos, ha mérettűrésre vagy felületi ér-

dességre előírás van, a vágott felület utólagos megmunkálása szükséges. 

 

A kivágáshoz hasonló, finomfelületi megmunkálás az ún. utánvágás vagy borotválás. Ennek 

lényege, hogy a kivágott darab szakadt felületét vékony rétegben, forgácsolással leválasztjuk 

– csökkentve így a vágott felület ferdeségét, javítva a felületi minőséget és méretpontosságot. 

Az utánvágás működési elvét a 3.16. ábra mutatja be. 

 

 
3.16. ábra Utánvágás folyamata, és a kapott munkadarab 

 

Utánvágással a vágott felület IT7-IT8-as mérettűrése is elérhető, azonban itt is keletkezik egy 

vékonyabb, szakadt sáv, ami rontja a munkadarab esztétikai értékét. 

3.12.5 Finomkivágás 

Láttuk, hogy a kivágással készült darabok mérettűrését, és a vágott felület minőségét az átsza-

kadáskor keletkezett, kristályos törött felület határozza meg. Ha a felhasználás szempontjából 

fontos a vágott felület minősége, utánvágást kell alkalmazzunk, amely azonban még mindig 

nem ad az alapsíkra merőleges, teljes egészében nyírt felületet. Mivel az utólagos megmunká-

lás gép-, szerszám- és időigényes, kifejlesztették a finomkivágás technológiáját, mellyel akár 

finommechanikai eszközökben (fényképezőgépek, laptopok stb.) is utómegmunkálás nélkül 

felhasználható, IT6-IT8 méretpontosságú lemezalkatrészek gyárthatók. 
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(b)      (j) 

3.17. ábra Hagyományos kivágással (b) és finomkivágással (j) kapott vágott felület 

A finomkivágási technológia mechanikai alapját a három tengelyű feszültségi állapot, illetve 

az ekkor elérhető jóval nagyobb képlékeny alakváltozási tartalék adja: míg hagyományos ki-

vágásnál a lemez bizonyos alakváltozás után elkezd szakadni, finomkivágásnál a teljes folya-

mat alatt nyírjuk az anyagot, repedések nem keletkeznek. Ennek következtében a vágott felü-

let is teljes egészében nyírt lesz. 

 

 
3.18. ábra Finomkivágó szerszám és a vágás folyamata 

 

3.12.6 Finomkivágás technológiája 

A hagyományos kivágáshoz képest három fő különbség van a kivágószerszámban: 

 Egy ún. ékgyűrűt nyomnak a vágandó lemezbe, amely biztosítja a lemez stabil rögzí-

tését, illetve a háromtengelyű feszültségi állapotot a nyírás környezetében. Az ékgyűrű 

magassága jellemzően 0,2-0,3 mm, távolsága a vágási síktól 0,6-0,7 mm. Mivel az ék-

gyűrű belenyomódik a lemezbe, a finomkivágásnak valamivel nagyobb az anyagszük-

séglete, mint a hagyományos kivágásnak. Az ékgyűrű benyomásához szükséges Fgy 

erő a vágóerőnek 60-90%-a – az ékgyűrű méretétől és a vágott geometriától függően. 

Nagyobb lemezvastagságok esetében a vágólapba is építenek ékgyűrűt a felsővel 

szemben. 

 A kivágó bélyeggel szemben egy ellenbélyeg helyezkedik el, mely rugós vagy hidrau-

likus támasztással tart ellen a kivágó bélyegnek. Az Feb ellenbélyeg erő a szükséges 

vágóerő 30-50%-a. 

 A pontos megmunkáláshoz tartozik, hogy az u vágórés – azaz a bélyeg és a vágólap 

egy oldalon mért méretkülönbsége – a hagyományos kivágáshoz képest egy nagyság-

renddel kisebb: s/100-s/300 között mozog; vagyis 1 mm vastag lemez esetén 3-10 μm. 

Ez egyrészt nagypontosságú, robosztus sajtót és szerszámházat tesz szükségessé, más-
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részt a bélyeget megmunkálás közben nem is járatják bele a vágólapba: annak felső fe-

lületétől 0,01-0,02 mm-re megáll, majd a sávval együtt visszaemelik, mialatt az ellen-

bélyeg marad az alsó helyzetben. Végül pedig a kivágott darabot az ellenbélyeg ki-

nyomja a vágólapból. 

Mivel megmunkálás közben tiszta nyírás történik, a vágóerő a már megismert (3.3) összefüg-

géssel számítható. A bélyegnek azonban ezen felül működtetnie kell az ékgyűrűt, valamint le 

kell győzze az ellenbélyeg erőt. Így az Fb bélyegerő a szükséges vágóerőnek 2-2,5-szöröse. 

 

 

3.19. ábra Finomkivágással készült darab a lemezsávban 

Finomkivágás esetén az ékgyűrű miatt mind a sáv széle felé, mind az egymás utáni darabok 

felé nagyobb oldaltávolságot kell hagyni, így valamivel több hulladékkal kell számolni. (A 

3.19. ábrán az ékgyűrű nyomok összeérnek – ez anyagtakarékosságra vezethető vissza, tech-

nológiailag helyesen az ékgyűrűnyomok között 1,5 lemezvastagságnyi helyet kell hagyni.) 

Finomkivágási technológia alkalmazásakor figyelembe kell venni, hogy a kívánt vágási minő-

ség eléréséhez megfelelően pontos szerszámházra és működtető sajtóra van szükség. 

 

   Elektromágnes-impulzusos vágás (Electromagnetic Pulse 3.13

Technology – EMPT) 

 

A mechanikus és termikus vágási technológiák mellett újfajta eljárásokat is fejlesztenek, me-

lyekkel jobb minőségben, nagyobb termelékenységgel, olcsóbban vagy kisebb környezeti 

terhelés mellett lehet lemezalakítási műveleteket végezni. Egy ilyen ígéretes eljárás az elekt-

romágneses impulzussal történő vágás. 

A technológia lényege, hogy elektromosan vezető lemezben egy külső, erős elektromágneses 

térrel olyan örvényáramot indukálnak, amely a lemezre nyomást fejt ki. Ilyen technológiával a 

lemezek kismértékű alakítását (pl. csövek szűkítését-tágítását), illetve a legújabb kutatások 

szerint vágását is energiahatékony módon lehet véghezvinni. A Fraunhofer Intézet Szerszám-

gép és Alakítástechnológia Részlege által (Institut für Werkzeugmaschinen und Umform-

technik, IWU) ipari partnerekkel együttműködve kifejlesztett technológiával 300 MPa-nak 

megfelelő nyomást tudtak EMPT technológiával létrehozni, amely elegendően nagy a lemez 

átvágásához. A technológia előnyeként említik az alacsony energiafelhasználást, a nagy se-

bességet (200 ms/kivágás) és hogy nincsenek kopó alkatrészek. A technológia jelenleg kísér-

leti fázisban van, a jövőben továbbfejlesztése és ipari elterjedése várható. 

Forrás: http://www.greenoptimistic.com/2009/12/10/magnetic-power-used-to-cut-stel-in-new-industrial-

technology/ 

Bővebben az EMPT technológiáról: 
http://www.pstproducts.com/index_htm_files/empt%20forming%20welding%20crimping%20and%20cutting.pdf 

http://www.greenoptimistic.com/2009/12/10/magnetic-power-used-to-cut-stel-in-new-industrial-technology/
http://www.greenoptimistic.com/2009/12/10/magnetic-power-used-to-cut-stel-in-new-industrial-technology/
http://www.pstproducts.com/index_htm_files/empt%20forming%20welding%20crimping%20and%20cutting.pdf
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   Szabásterv 3.14

 

A kivágási technológia tervezésénél a minél hatékonyabb anyagfelhasználás szempontjából 

fontos a megfelelő méretű alapanyag-lemez (sáv) kiválasztása, illetve a kivágandó darabok 

elhelyezése a lemezen. Ennek a tervezéséhez van szükség az ún. szabástervre vagy sávtervre. 

Ez tartalmazza az alapanyag, valamint a kivágandó alkatrészek méretarányos kontúrját. 

3.14.1 A szabásterv elkészítésének technológiai alapjai 

Amikor több, azonos munkadarabot vágunk ki egy lemezből, szabályos, periodikus elrendezés 

esetén definiálhatjuk az osztás fogalmát. Ez a legkisebb periodikus ismétlési távolság, jele: e. 

Lemezsáv esetében egy irányban értelmezhető; kivágáskor a sávot osztásonként léptetik. Táb-

lalemez esetében az osztást két irányban, két vektorral adhatjuk meg. Definiálhatjuk ezen túl 

az egy osztásra jutó munkadarabok számát (n). Különböző szabástervek esetén az osztást, és 

az egy osztásra jutó munkadarabok számát a 3.21. ábra szemlélteti. 

A szabásterv elkészítésekor figyelembe kell venni, hogy mind az egyes kivágandó darabok 

között (ún. hídszélesség), mind a darabok és a lemez széle között (ún. szegélyszélesség) meg-

felelő távolságot kell hagyni vágáskor a lemez deformációjának, behúzódásának elkerülésére. 

Az ajánlott oldaltávolságokat a 3.20. ábra adja meg. 

 
3.20. ábra Szegély- és hídszélesség (a, d) ajánlott értékei a szegély- és hídhosszúság (la, ld) 

függvényében különböző lemezvastagságok esetén 

 

   Anyagkihozatali tényező 3.15

 

Az anyagkihozatali tényező a lemezanyag kihasználási hatékonyságának mérőszáma, a kö-

vetkező módon számítható: 

hasznos

összes

A
100%

A
      (3.5) 

 

A szabásterv elkészítésekor értelem szerűen törekedni kell a lehető legmagasabb anyag-

kihozatali tényezőre. A 3.21. ábra egy munkadarab különböző sávtervei esetén mutatja az 

anyagkihozatali tényezőt. 

0,2 0,5 1 2

< 10 0,9 0,9 1 1,6

10 .. 50 1,6 1 1,1 1,7

50 .. 100 2 1,2 1,3 1,9

100 < 2,2 1,5 1,5 2,1

la, ld

(mm)

a, d (mm)

s (mm)
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3.21. ábra Az osztás és az anyagkihozatali tényező egy munkadarab különböző 

 sáv- és szabástervei esetén 

 

  Az anyagkihozatali tényező meghatározása 3.16

 

Sík lemez esetén az anyagkihozatali tényező meghatározása egyszerű: a munkadarabok összes 

felületét (Ahasznos) és a táblalemez felületét (Aösszes) kell számításba venni. 

Lemezsávnál az egy osztásnyi lemezsáv felületével (Aösszes = e · b) valamint a munkadarab 

felületével és az egy osztásra eső munkadarabok számával (Ahasznos = Amdb · n) kell számolni. 

Nagy méretű táblalemez esetében (amikor a tábla széleit elhanyagoljuk, lásd 3.21. ábra utolsó 

elrendezés) a két osztásvektor által meghatározott paralelogrammát (speciális esetben téglala-

pot) tekinthetjük egy osztás teljes felületének (Aösszes), míg az egy osztásra jutó hasznos felü-

let a sáv esetében megismert módon számítható (Ahasznos = Amdb · n). 
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   Sajtók kivágáshoz-lyukasztáshoz 3.17

 

A kivágó-lyukasztószerszámokat sajtókkal működtetik, melyekhez szabványos alkatrészekkel 

rögzíthető a szerszámbetét: a felső, mozgó szerszámfelet befogócsappal rögzítik a sajtó nyo-

mószánjához (ennek szabványos méreteit az MSZ 3453-77 szabvány rögzíti), míg a szer-

számházat csavaros rögzítéssel a sajtó asztalához. 

A sajtókat működtetés szempontjából két csoportba oszthatjuk: hidraulikus és mechanikus 

sajtókra. 

 

A hidraulikus sajtókat lassabb működés (50-100 m m/s), viszonylag kis löketfrekvencia, 

nagy, de korlátos nyomóerő jellemzi (autóipari sajtók esetében akár 5000 tonna). A nyomó-

erőt a hidraulika rendszer nyomása és a munkahenger fizikai mérete határozzák meg. Így a 

hidraulikus sajtókat erő-karakterisztikájú gépeknek nevezzük. 

Bonyolultabb, nagyobb daraboknál – kiváltképp sorozatszerszám esetén – hidraulikus sajtókat 

használnak. Tipikusan ilyen eset a nagyobb autóipari lemezalkatrészek (ajtók, karosszéria-

elemek) gyártása. Ezeknél általában több lemezalakító műveletet is végeznek egy szerszám-

mal (kivágás, mélyhúzás, hajlítás stb.). 

 

A mechanikus sajtó felépítése szerint két féle lehet: forgattyús (vagy körhagyós) illetve csa-

varsajtó. Előbbi az ún. út-karakterisztikájú gép: ez állandó, rövid munkahossz, elméletileg 

végtelen nyomóerő és nagy löketfrekvencia (30-300 löket/min) jellemzik. 

Egyszerű, kis méretű munkadarabokon végzett kivágási-lyukasztási műveletekre legmegfele-

lőbb körhagyós sajtót alkalmazni: ha a művelethez megfelelő teljesítményű, löketű sajtó áll 

rendelkezésre, ez a legtermelékenyebb. 

 

A csavarsajtók mozgó szánját egy menetes orsó mozgatja. Ezekre is jellemző egy elméleti 

maximális nyomóerő, azonban a szán mozgási sebessége itt jellemzően nagy (1-5 m/s), ezért a 

sajtoló erőt alapvetően a mozgó szerszámfél (és a hajtáslánc) kinetikus energiája határozza 

meg – ezeket a gépeket energia-karakterisztikájú gépeknek nevezzük. A csavarsajtók általá-

ban nagy munkaúttal, kisebb statikus nyomóerővel rendelkeznek. Működtetésűk a mechani-

kus hajtáslánc miatt lassabb, mint a hidraulikus sajtóké. 

Lemezmegmunkálásra leginkább kézi csavarsajtókat (műhelyben) illetve szükség esetén álta-

lános rendeltetésű csavarsajtókat használnak. 

 

  Sajtók kiválasztása lemezvágáshoz 3.18

3.18.1 Hidraulikus sajtók 

Hidraulikus sajtó esetén általában kellő munkaút és teljesítmény áll rendelkezésre, a kiválasz-

tás alapja a sajtoló erő (illetve a befogható szerszámház/munkadarab fizikai mérete): 

Például egy gépkocsi ajtó kivágásához s = 0,8 mm lemezvastagság, τ = 400 MPa és l = 3000 

mm vágási hossz esetén közel 1000 kN vágóerőre van szükség. 

 

3.18.2 Forgattyús sajtók 

Excenter sajtók esetében a kiválasztás alapja a munkahossz, illetve a kivágás teljesítményigé-

nye. (Az excentersajtók a 3.22. ábra szerint rendelkeznek egy munkaút kezdetén jellemző 

Fnévl nyomóerővel, a gyakorlatban azonban a hajtásrendszerbe mindig építenek lendkereket, 

így a valós elérhető nyomóerő ennél jelentősen nagyobb.) 
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3.22. ábra Excenter sajtó felépítése és jelleggörbéi 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Mechanikus_sajtók nyomán) 

 

Forgattyús sajtók méretezésénél a fizikai méreteken túl számításba kell venni a gép munka-

hosszát, löketfrekvenciáját (n löket/min), valamint a vágási erőből és a lemezvastagságból 

számított vágási munkát (W = F · s). A szükséges motorteljesítmény (Pmotor) a következő mó-

don számítható: 

motor

W n
P

60


    (3.6) 

ahol η a hajtáslánc hatásfoka. Tehát a löketfrekvencia növekedésével együtt a motorteljesít-

ményt is arányosan növelni kell. Példa egy excenter sajtóval történő kivágáshoz: 

s = 2 mm, τ = 400 MPa lemezből vágunk ki n = 300 löket/min sebességgel d = 20 mm átmé-

rőjű korongokat. Mekkora teljesítményű motort válasszunk? 

A kivágási erő (3.1) egyenlet alapjn F = 50 265 N, a kivágási munka az előzőek szerint: 

W = 100 J. A motor teljesítményigénye ekkor (3.6) alapján η = 0,5-tel számolva: 1 kW. 

 

Út-karakterisztikájú gépeknél figyelembe kell venni, hogy a nyomószán megakadása esetén a 

gép akár saját magát is képes összetörni, így a hajtásláncba minden esetben beiktatnak egy 

tudatosan kiválasztott leggyengébb elemet, ún. törőcsapot. 
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3.18.3 Csavarsajtók 

Csavarsajtók esetén a megmunkálásra egy maximális munkamennyiség áll rendelkezésre, ami 

a nyomószán és a hajtáslánc (lendkerék) kinetikus energiájából származik. Így a sajtó mérete-

zésének alapelve, hogy a 3.18.2. pontban ismertetett kivágási munkát fedezze a gép mozgási 

energiája. 

 

Csavarsajtók kivágásra történő alkalmazásakor gondoskodni kell a megmunkálás után még 

megmaradt mozgási energia felemésztéséről a szerszámház védelme érdekében. Ilyen célból a 

kivágási út végénél rugalmas ütközőt kell a rendszerbe iktatni. 

 

 

3.23. ábra Dörzskerekes csavarsajtó (Forrás: Ammann Equipment Ltd., Warwickshire) 

 

Irodalomjegyzék a 3. fejezethez 
 

[1] Kiss Gy., Pálfi J., Tóth L.: Szerkezetei anyagok technológiája II, Egyetemi jegyzet, 

BME KSK, Budapest 2002. 
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4 A képlékeny alakítás alapjai 
(Dr. Dömötör Ferenc) 

 Bevezetés 4.1

 

A műszaki anyagok ipari feldolgozásában a képlékeny alakítás technológiája egyre inkább 

terjed. Ennek a „népszerűségnek” az az oka, hogy a forgácsoló megmunkálással szemben 

ennek a módszernek lényegesen kisebb a költsége. Az egyik legismertebb szakirodalom [1] 

szerzői szerint a költségarányok egységnyi tömegű gépalkatrész esetén a következők:  

 hidegalakítással történő előállítással 1,  

 meleg kovácsolással 1,6, míg  

 tömör anyagból való forgácsolással kb. 2,9. 

A képlékeny alakítás olyannyira fejlődött, hogy sok esetben már nincs is szükség azt követően 

a forgácsoló megmunkálásra. Ezt az óriási, technológiai fejlődést az tette lehetővé, hogy is-

mertté váltak a fémfizikai folyamatok, kialakult a metallográfia és a számítógépek segítségé-

vel megoldhatóvá váltak a bonyolult matematikai feladatok. 

 

A képlékeny alakítás folyamatának számítását három módszerrel szokás megoldani: 

 egzakt, matematikai módszerekkel (parciális diff. egyenletek, peremfeltételekkel), 

 bizonyos, kézenfekvő, egyszerűsítő feltételek után, közönséges diff. egyenletekkel, de 

matematikailag még mindig ún. zárt formában, 

 kizárólag tapasztalati úton szerzett képletek alkalmazásával, diff. egyenletek alkalma-

zása nélkül, esetenként kielégítő pontossággal.  

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a harmadiknak említett, tapasztalati képletek esetén az 

egyes szerzők ugyanazon probléma megoldására esetleg alakilag is más-más képleteket talál-

tak, amelyek azonban közel azonos eredményeket szolgáltatnak.  

 

A képlékeny alakítás elmélete három nagy feladat köré csoportosul: 

 a munkadarabok átalakításához szükséges erők meghatározása, 

 az átalakítás hatása a munkadarab szilárdsági, fizikai jellemzőire, 

 a gyártástechnológia tapasztalati adatainak összegyűjtése, rendszerzése. 

 

A képlékeny alakítás elméletének kidolgozása – többek között – számos magyar tudós nevé-

hez is fűződik. A teljesség igénye nélkül megemlíthető például többek között Rejtő Sándor, 

Reuss Endre, Orován Egon, Kármán Tódor, Nádai Árpád, Geleji Sándor, Gillemot László, 

Ziaja György, Kaliszky Sándor illetve Voith Márton vagy Tisza Miklós neve. 

 

 Alapfogalmak 4.2

4.2.1 A testek általános, háromtengelyű feszültségi állapota 

A képlékeny alakváltozást leíró matematikai eljárások alapvető feltevése az, hogy az anyag 

homogén és izotróp, amely feltevés az esetek többségében a valóságot jól megközelíti, s en-

nek megfelelően viszonylag egyszerű tárgyalási módot tesz lehetővé.  
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Newton törvénye értelmében, ha egy testre valamilyen külső erő, vagy több erőből álló erő-

rendszer hat, akkor vele azonos nagyságú, de ellentétes értelmű erő (erőrendszer) ébred. Kép-

letekkel leírva, ez azt jelenti, hogy a testre ható erőknek és a nyomatékoknak a három koordi-

náta tengely irányában vett vetülete zérus kell legyen. 

 

 
4.1. ábra A testre ható külső erők [1] 

Képzeletben vágjuk ketté a vizsgált testet egy 

A síkkal, ahogy ez a 4.1 ábrán látszik. 

Egyensúly csak akkor alakulhat ki, ha az A 

síkon egy olyan belső erőrendszer működik, 

amelyik a külső erőkkel egyensúlyt tart.  

 

0F0F0F
zyx ∑∑       (4.1) 

 

0M0M0M
zyx ∑∑∑  (4.2) 

 

Ennek értelmében mind az erők, mind a 

nyomatékok mindhárom koordináta tengely 

irányába eső vetülete zérus kell legyen. 

  

 

 
4.2. ábra A feszültségek értelmezése [1] 

 
 

4.3. ábra Pitagorasz-tétel értelmezése [1] 

  

Mivel a síkon az erő iránya és nagysága is változó lehet, ezért a szakirodalom bevezette a fe-

szültség fogalmát, amely a felületegységre eső erő erőként értelmezhető. 

 

dA

dF

A

F
limp

0A


 





     (4.3) 

 

Egy pont feszültségállapotának vizsgálatához a vizsgált testből egy végtelen kicsinynek tekin-

tett él-hosszúságú tetraédert kivágva jutunk a 4.2 ábrához. Ha a BCD síkon p feszültség mű-

ködik, akkor az mindig fölbontható egyrészt a sík N normálisával párhuzamos, és egy arra 

merőleges, tehát a síkban levő úgynevezett csúsztatófeszültségre, másrészt viszont a koordi-

náta tengelyekkel azonos irányú feszültségekre. Ez utóbbiakra igaz a következő összefüggés: 
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2

2

2

y

2

x

2
pppp       (4.4) 

 

A feszültségállapot jellemzésére a szokásos elnevezések szerint valamely síkra merőleges 

(normális) feszültséget σ -val szokás jelölni, és mellé indexben szokás megadni annak a ko-

ordinátának az irányát, amellyel a feszültség párhuzamos. A csúszató feszültségeket viszont τ

-val jelölik, s ennek, a σ -val szemben - mindig két indexe van. Az első index azt jelenti, hogy 

a feszültség melyik tengelyre merőleges síkban működik, míg a második index azt jelenti, 

hogy melyik tengellyel párhuzamos. A feszültségek előjelére nézve az ún. külső normális 

szabály érvényes. Ez azt jelenti, hogy ha valamely síknak a test belsejéből kifelé mutató nor-

málisa valamely koordináta tengely pozitív irányába mutat, akkor a σ feszültség pozitív, míg 

ellenkező esetben negatív. A σ  feszültséget húzó feszültségnek nevezik, ha az pozitív, míg 

ellenkező esetben nyomófeszültségről beszélünk, ami negatív. Fontos még rögzíteni, hogy a 

tárgyaláshoz használt koordináta rendszer ún. jobbsodrású rendszer, azaz az x tengelytől az y, 

majd a z tengelyek felé haladva a haladás iránya az óramutató járásával ellentétes.  

 

 

 
4.4. ábra A feszültségek jelölése [1] 

 
 

4.5. ábra A feszültségek dualitása [1] 

  

Itt nem részletezett, de a szakirodalomban [1], [2], [3], [4] megtalálható számítások alapján 

kimutatható, hogy a τ  feszültségek páronként egyenlők, azaz  

 

yxxy
ττ    (4.5 a) 

 

zyyz
ττ    (4.5 b) 

 

zyxz
ττ    (4.5 c) 

 

amely törvényszerűséget más, közismert nevén a τ  feszültségek dualitásának is szokás ne-

vezni. Ez azt jelenti tehát, hogy a 9 db feszültségi komponens közül 6 db páronként azonos, 

tehát összesen 6 db feszültségkomponens szükséges a feszültségi állapot meghatározására, 

melyeket az adott ponthoz tartozó feszültségi tenzorba szokás rendezni.  
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4.2.2 Főfeszültségek, invariánsok 

Az ipari gyakorlatban szokásos folyamatok leírásához az általános feszültségi tenzor haszná-

lata túlságosan bonyolult, ezért azt egyszerűsíteni szokták a koordináta tengelyek irányainak 

oly módon történő megválasztásával, hogy a koordináta síkokban a τ  feszültségek rendre 

zérussal legyenek egyenlők. Az olyan síkokat, amelyekben nem ébred τ  csúsztató feszültség, 

főfeszültségi síkoknak nevezzük. Szokás ezeket koordináta síkoknak választani. 

 

Itt nem részletezett, de a szakirodalomban [1], [2], [3], [4] megtekinthető levezetések alapján 

az egyensúlyi egyenletből egy homogén, lineáris egyenletrendszert kapunk, melynek eredmé-

nye egy harmadfokú egyenlet σ -ra nézve. Ebben az egyenletben az együtthatók
21

,...   és 
3

  

értékeit a feszültségi tenzor invariánsainak szokás nevezni.  

 

3211
σσσ     (4.6 a) 

 

3132212
σσσσσσ    (4.6 b) 

 

3213
σσσ     (4.6 c) 

 

A három főfeszültségből, azaz 
1

σ -ből, 
2

σ -ből és 
3

σ -ból ezek után meghatározható a teljes 

feszültségi állapot.  

 

Itt ugyancsak nem részletezett, de a szakirodalomban megtalálható levezetések során eljutunk 

a folyás megindulásának Huber-Mises-Hencky-féle feltételéhez.  

 

     
2

22

2

31

2

21f
σσσσσσ

2

1
k     (4.7) 

 

amely szerint a folyás akkor indul meg, ha főfeszültségekből számolt 
f

k  alakítási szilárdság 

(alakítási ellenállás) elér egy, az anyagra jellemző meghatározott értéket.  

4.2.3 A nyúlás 

A képlékeny alakítási technológia szakmai szóhasználatában megkülönböztetjük  

- a mérnöki nyúlás 
0

0
ε



 
        (4.8 a) 

- a logaritmikus nyúlás 
0

nλ



      (4.8 b) 

- és a kvadratikus vagy négyzetes nyúlás fogalmát. 

 

A képlékeny alakítás során olyan nagy alakváltozások lépnek föl, amelyek során már nem 

lehet korlátozás nélkül alkalmazni a szilárdságtan fejezeteiben leginkább használt „kis alak-

változások elméletét”, és az ehhez tartozó mérnöki nyúlás fogalmát.  

 

A feszültségi tenzor mintájára, azzal teljesen analóg módon levezethető az alakváltozási 

tenzor is, amelynek ugyancsak 9 komponense van.  
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A levezetést itt nem részletezzük, mivel az pontról pontra megtalálható a [1], [2], [3], [4] 

szakirodalomban. Megjegyezzük viszont, hogy a főfeszültségi síkokhoz hasonlóan meghatá-

rozhatók a főnyúlások síkjai is, melyek - a tananyagban tárgyalt esetekben - megegyeznek a 

főfeszültségi síkokkal. (A magyarázatot illetően ismételten hivatkozunk a [1], [2], [3], [4] 

szakirodalomra.) Hangsúlyozni kell, hogy a képlékenység nem egy anyagi tulajdonság, hanem 

az állapottényezők, azaz a hőmérséklet, az alakítási sebesség és a feszültség függvénye.  

 

A fajlagos nyúlások értéke 

 

  
3211

σσνσ
E

1
ε       (4.10 a) 
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σσνσ
E

1
ε       (4.10 b) 

  
1233

σσνσ
E

1
ε       (4.10 c) 

 

Ezt a nyúlás és a feszültség közötti összefüggést az általánosított Hooke törvénynek is szokás 

nevezni, amelyben ν a Poisson tényező, amely a fémekre és ötvözeteikre nézve kisebb, mint 

0,5. A további számításoknak az a feltétele, hogy a kf az adott hőfokon, az adott anyagra, és 

adott technológiára nézve ismert legyen. Ezt a kf értéket alakítási szilárdságnak is szokás ne-

vezni.  

 

A rugalmas és a képlékeny alakváltozások közötti különbségek tehát összefoglalóan az aláb-

biak: 

 képlékeny alakváltozás során a Poisson tényező nem állandó, de a 0,5 értékhez közelít, 

 a mérnöki nyúlások helyett (egyszerűsítési okok miatt) célszerűbb a valódi nyúlásokat 

használni, 

 a rugalmassági modulusz (tkp. a szakítódiagram rugalmas szakaszának iránytangense) 

helyett célszerű bevezetni a képlékenységi modulusz fogalmát (D), amelynek értéke 

pontról pontra változik.  

 

Ezekkel a feltételekkel adódik a következő egyenletrendszer: 
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1233
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λ      (4.11. c) 

 

amelynek a neve Lévy–Mises-egyenletrendszer. Abban az esetben, ha a rugalmas és képlé-

keny alakváltozásokat együttesen kell figyelemmel kísérni, akkor a jóval általánosabb 

Prandtl–Reuss-egyenleteket szokás használni. Szokásos még ezen kívül az ún. összehasonlító 

feszültség és az összehasonlító nyúlás fogalmának a használata is, melyekből alakilag az egy-

szerűsített Hooke törvényhez hasonló kifejezést kapunk.  
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 A képlékeny alakítás alapfeladatai 4.3

4.3.1 Az alakítási szilárdság meghatározása 

Egytengelyű feszültségi állapotban az alakítási szilárdság az a jellemző, amelynek elérése 

során a fém képlékeny alakváltozása megindul. Az alakítási szilárdság f
k  mérése nehéz fela-

dat, mert kimondottan egytengelyű feszültségi állapot pl. a szakítószilárdság vizsgálata során 

csak az egyenletes nyúlás szakaszában – azaz 3,01,0λ   között észlelhető. Ezzel szemben a 

képlékeny alakváltozás során a λ  ennél jóval nagyobb értékeket vehet föl. Az egyes anyagok-

ra a 
f

k  értékét kísérleti úton, olyan módon szokás meghatározni, hogy a feszültségi állapot 

lehetőleg egytengelyű maradjon, és ne kelljen a többtengelyű feszültségi állapotból az egy-

tengelyű feszültségi állapotot számítással meghatározni. 

 

A folyásgörbe meghatározásának egyik legelterjedtebb módszere a húzókísérlet. Ha elkezdő-

dik a kontrakció, akkor beáll a többtengelyű feszültségi állapot, ahogy ez a 4.6 ábrán is látha-

tó. Ebben az esetben meghatározható a közepes valódi feszültség, amely a terhelő erő és a 

kontrahált keresztmetszet hányadosa. A σ  és a kf  közötti összefüggést többek között Siebel 

határozta meg. Tapasztalatait a 4.13 képlet foglalja össze. 

 












ρ4

r
1kσ

fk1
      (4.13) 

 

A mérést az teszi bonyolulttá, hogy a szakítókísérlet során mért paraméterek mellett állandóan 

rögzíteni kell a próbatest ρ görbületi sugarát a kontrakció helyén. Elterjedt módszer, amelynek 

során a próbatest kontrahálódó részéhez egy csonkakúp alakú szerszámot illesztenek, és meg-

vizsgálják, hogy a csonkakúp alkotója mentén, a kontrakció helyén melyik kör illeszkedik 

legjobban a próbatest görbületéhez. Az egyszerű módszer, a kétségtelen előnyök mellett azzal 
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a hátránnyal is rendelkezik, hogy nagy sebességű vizsgálatok esetén a görbületi sugár mérése 

gyakorlatilag lehetetlen.   

 

 
4.6. ábra A közepes valódi feszültség értelmezése [1] 

 
 

4.7. ábra A szakaszonként állandó alakítási szilárdság 

[1] 

  

Egy másik, a gyakorlatban is elterjedt módszer az egyszerű nyomókísérletet használja a kf 

meghatározására. A módszer hátránya, hogy egyrészt a próbatest az összenyomás alatt nem 

marad hengeres, hanem hordó alakot vesz fel, másrészt pedig a nyúlás sebessége a kísérlet 

alatt nem állandó, hanem exponenciálisan változik. Voltak kísérletek a hátrányok kiküszöbö-

lésére pl. a magyar származású Orowan részéről, de a módszer mégsem terjedt el széles kör-

ben. Egy másik kísérlet lapos próbatesten vizsgálta a kf tényező alakulását.  

 

Az alakítási szilárdság meghatározására ma még nincs pontos és megbízható módszer. Meleg 

alakítási technológiák során olykor-olykor lehet a 
f
k  –et a λ függvényében állandónak tekin-

teni, mint pl. a 99,5%-os tisztaságú alumínium esetében [1]. Hideg alakítás során viszont ilyen 

egyszerűsítés nem lehetséges. Ilyenkor a f
k  (λ) görbe egyes szakaszait szokás egyenesekkel 

közelíteni, azaz a f
k  értékét az adott szakaszokon belül állandónak tekinteni.  

 

Az alakváltozási szilárdságot statikus illetve kvázi-statikus kísérletekkel szokás meghatározni, 

ahol a nyúlás sebessége kicsi (10
-3

/sec). Nagyságrendileg ilyen sebességek adódnak pl. sajto-

lásnál. Más technológiák esetén, mint pl. kovácsolásnál a nyúlás sebessége több nagyságrend-

del nagyobb, s ekkor az alakváltozás már semmiképpen sem tekinthető statikusnak. Erre a 

problémára talált egy megoldást Prandtl, aki a következő képlet alkalmazását javasolja: 

0

0ff
c

c
nakk       (4.14) 

 

ahol kf0 a c0 sebességgel mért alakítási szilárdság, míg az a egy anyagtól függő állandó, 

amelynek értékét megtaláljuk a szakirodalomban. 

 

Az alakítási szilárdság – állandó nyúlássebesség esetén – a növekvő hőmérséklettel általában 

csökken. McGregor és Fischer megkísérelték egyetlen képletbe foglalni az alakítási szilárd-

ságnak a hőmérséklettől és a nyúlássebességtől való függését. A képleteket és használatukat 

illetően utalunk a [1], [2], [3], [4] szakirodalomra.  
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4.3.2 A képlékeny alakítás alapesetei 

A mechanika alapelveit követve az egyensúlyi egyenletekből kiindulva eljutunk a képlékeny 

alakítás alapegyenleteihez, melyek a következők: 

 a feszültségek egyensúlyi egyenletei (3 db), 

 a csúsztató feszültségek dualitását kifejező egyenletek (3 db), 

 a nyúlás és a feszültség összefüggéseit leíró Lévy–Mises-egyenletek (3 db), 

 a folyás feltételét kifejező egyenlet (1 db). 

Mindez összesen 10 db egyenletből álló diff. egyenletrendszer, amelyből az első három ún. 

parciális diff. egyenlet. Ezek levezetését mellőzzük, csak hivatkozunk a [1], [2], [3], [4] szak-

irodalomra, ahol ez részleteiben megtalálható.  

 

A fenti egyenletrendszer megoldása különösen bonyolulttá válik, ha a kf nem állandó, hanem 

a nyúlás függvényében változik. Márpedig a valóságban pontosan ez a helyzet, lásd a 4.7. 

ábrát.  

 

A gyakorlat során lényeges egyszerűsítésekre nyílik lehetőség, így emiatt a fenti egyenletek 

megoldásával „csak úgy általánosságban” nem szokás foglalkozni.  

 

 A rúdsajtolás, huzalhúzás elmélete 4.4

 

A kétféle technológiát (rúdsajtolás, huzalhúzás) matematikai szempontból nézve ugyanaz a 

differenciálegyenlet írja le, csupán az integrálási állandók különbözők. Mindkét esetben egy-

egy kúpos csatornán halad keresztül az anyag. Rúdsajtolás esetén ez nyomással történik, míg 

a dróthúzásnál pedig, ahogy a nevében is benne van, húzással.  

 

 
4.8. ábra A rúdsajtolás és a huzalhúzás alapfogalmainak értelmezése [1] 

 

 

A technológiai folyamatok megoldásánál, így a képlékeny alakítás esetén is, a következő lé-

péseket kell megtenni: 

 a szerszám alakjából meg kell állapítani a főnyúlásokat, 

 az ismert főnyúlásokból meghatározhatók a főfeszültségek (Lévy–Mises-egyenletek), 

 az előzőek alapján felírhatók az egyensúlyi egyenletek, és a folyási feltétel, 

 az ily módon kialakuló diff. egyenleteket kell megoldani.  
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Kúpos csatornában való áramlás esetén (azaz rúdsajtolás és huzalhúzás esetén) a levezetéseket 

mellőzve, de hivatkozva a [1] szakirodalomra a következő egyenlet adódik: 

 

  0m1kσm
λd

σd
f

     (4.15) 

 

Ez egy elsőrendű, közönséges, lineáris és inhomogén differenciálegyenlet a  λσ  függvényre 

nézve, ahol az m  a súrlódástól és a kúpszögtől függő állandó, míg a 
f
k  nem állandó, hanem 

a λ függvénye, ahogy ez a 4.7. ábrán is látszik.  

 

Ideális, súrlódásmentes esetben, azaz 0m   esetén  

 

0k
λd

σd
f
    (4.16) 

 

amiből cλkσ
f

  adódik, ahol a c  állandót a peremfeltételekből kell meghatározni.  

 

A súrlódást is figyelembe véve, azaz 0m   esetben, a levezetést mellőzve a helyzet a következő:  

- dróthúzás esetén 

ff
kλ

α

μ
λkσ       (4.17 a) 

 

- rúdsajtolás esetén 

  1e
m

m1
kσ

λλm

f

1 



     (4.17 b) 

 

amelynek a maximális értéke λ=0 helyen  

 

 1e
m

m1
kσ 1λm

fmax





     (4.18) 

 

amely természetesen nyomófeszültség, ahogy erre a negatív előjel is utal.  

 

 A huzalhúzás technológiája 4.5

 

A (4.17 a) egyenlethez – itt nem részletezett számításokkal igazolható módon még egy kor-

rekciós tényezőt is szokás adni, s az ily módon kapott pontosabb egyenlet alakja 

 

αk77,0λ
α

μ
1kσ

ff









     (4.19) 

 

Ebből egyrészt az következik, hogy 

 a húzáshoz szükséges feszültség nem lehet nagyobb, mint a kf , mert különben a huzal 

a szerszámon kívül maradó alakváltozást szenvedne. (Gyakorlati megfontolások alap-

ján a σ < 0,8 kf .) 
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 másrészt pedig az is látszik, hogy a húzófeszültségnek az „α” kúpszög függvényében 

minimuma van. Ennek értelmében kiszámítható az a kúpszög, amelynél a legkisebb a 

húzóerő. 

A [1] szakirodalom közöl egy példát, amely szerint egy alumínium huzal esetén, ha a  

λ1 =0,3, kf = 100 N/mm
2
 és µ=0,1, akkor r0= 4 mm belépő sugárral kb. α= 10

o
–os kúpszög 

adódik. Más-más redukciós értékek esetén természetesen más-más kúpszög adódik. Ha vi-

szont a kúpszög, és a belépő sugár valamint a redukció mértéke adott, akkor a szerszám ösz-

szes, főbb, geometriai adatait meg lehet határozni egy egyszerű számítással.  

 

A számítás révén tehát egy tisztán kúpos szerszám adódott, de a gyakorlati tapasztalatok alap-

ján a szerszám mégsem ilyen, hanem van egy hengeres szakasza is, valamint egy kifelé bővü-

lő szakasza is. Erre azért van szükség, mert a szerszám erőteljes kopását ez által tudják meg-

előzni. A szerszám legfontosabb méreteit egyébként a legtöbb országban szabvány írja elő. A 

szerszám anyaga általában gyorsacél, vagy keményfém, illetve adott esetben gyémánt lehet. A 

felületük általában tükrösre polírozott, és a nagy gyűrű irányú igénybevétel miatt zsugorkötés-

sel vannak a szerszámtestbe foglalva, ami jelentős előfeszítést jelent.  

 

 
4.9. ábra A húzószerszám kialakítása [1] 

 

 

 
4.10. ábra A dróthúzó gép felépítése [1] 

 
. 
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A huzalok gyártásának kiindulási alapja a hengerelt huzal, amelynek átmérője 4-9 mm között 

változik. A vékonyabb huzalok gyártása csak több lépésben valósítható meg. Ki lehet számí-

tani, hogy pl. λ=0,3 esetén egy 6 mm átmérőjű alapanyagból 12 húzással alakítható ki az 1 

mm átmérőjű huzal. Acélhuzal esetén ehhez feltétlenül közbülső hőkezelés szükséges.  

 

A 4.10. ábrán egy szokásos elrendezésű dróthúzó gépet láthatunk. A drót a D1 jelű dobról a D2 

jelű dobra tekeredik föl. Közben végighalad az Sz1 és Sz2 szerszámokon, a vastagsága pedig 

folyamatosan (exponenciálisan) csökken. A húzás megkezdése előtt az alapanyagnak 

fémtisztának kell lennie. Ezt sósavas, vagy kénsavas pácolással érik el. Húzás közben a huzalt 

kenni kell. Erre a célra általában olajat használnak.  

 

 Rúd- és csőhúzás 4.6

 

Az előzőekhez hasonló módon történik az ún. csőhúzó padokon végzett rúd- és csőhúzás 

számítása. A levezetést ezúttal is mellőzve (megtalálható a [1] szakirodalomban) a feszültség-

re a következő egyenlet adódik: 
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ahol 

 

βtgαtg

μμ
m

21




        (4.21) 

 

 

Ez utóbbi képletben µ1 és µ2 a cső belső, illetve külső falain mért súrlódási tényező, míg α  és 

β  a cső belső illetve külső falainak kúpszöge. Az 4.11. ábrán a csőhúzás, és a csősajtolás kü-

lönböző eseteit láthatjuk. 

 

 
4.11. ábra A csőhúzás és csősajtolás különböző esetei [1] 

 

A csőgyártás egyéb módszereit az irodalom [1], [2], [3], [4] irodalom tárgyalja. A járműgyár-

tásban használt csövek, profilanyagok jelentős része hajlított, hegesztett kivitelű, amelynek a 

gyártástechnológiája az itt említetthez képest jelentős mértékben eltérő. 
. 
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 Rúdsajtolás 4.7

 

A rúdsajtolás esetén a kúpos szerszámhoz egy hengeres alakú recipiens csatlakozik (4.12. 

ábra). Itt nem részletezett számítások után a sajtoló nyomás 

 

  R

μ2

f0

x

ekσp        (4.21) 

 

ahol 
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kσ 1λm
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      (4.22) 

 

A képletekben szereplő µ súrlódási tényező a hőmérséklet függvénye. Meg kell jegyezni, 

hogy a rúd, - és csősajtoló gépek általában több száz vagy esetenként több ezer tonna nyomó-

erő kifejtésére alkalmasak, amelyet hidraulikus hengerek révén állítanak elő. Mivel a hajtó 

motor teljesítményigénye ingadozik, ezért annak kiegyenlítésére folyadék akkumulátorokat 

szokás alkalmazni. A rúdsajtolást rendszerint kisebb hőfokon alakítható (alumínium, réz, 

ólom stb.) alakítható anyagok esetén alkalmazzák.  

 

 

 
 

 

4.12. ábra Rúdsajtolás kúpos szerszámban [1] 
 

4.13. ábra Az erő változása a szerszámban [1] 

  

Végül, de nem utolsó sorban említést kell még tenni az ún. présmaradék fogalmáról, amely a 

4.14. ábrán látható. Kis hajlásszögű szerszámoknál a présmaradék nagy. Ezt az α szög növelé-

sével lehetne ellensúlyozni, de akkor az anyag már nem a szerszám körvonalait követi, hanem 

föltapad a szerszám falára. A számítások mellőzésével (megtalálható az irodalomban) megje-

gyezzük, hogy a sajtolási hulladék fajlagosan annál kisebb, minél hosszabb az öntecs. Ebben 

az esetben viszont a recipiens falain fellépő súrlódás növeli az erőszükségletet. 
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4.14. ábra Az ún. présmaradék kialakulása [1] 

 
4.15. ábra Rúdsajtolás 90

0
 –os szerszámban [1] 

  

A teljesség kedvéért említést kell tenni a melegen hengerelt idomacélok, és a hidegen henge-

relt szelvények gyártásának technológiájáról is. Ezzel kapcsolatban azonban, helyhiány miatt, 

csak a szakirodalomra tudunk utalni [9].  

 

 

 Lemezhajlítás 4.8

 

4.8.1 A hajlítás sugara 

A lemezhajlítás során szokásos az a feltételezés, hogy a feszültségmentes szál középen van. 

(Ez azonban nem minden esetben helytálló.) Ebben az esetben a hajlított keresztmetszet külső 

szálának megnyúlása az alábbi képlettel határozható meg: 
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     (4.23) 

 

 

ahol  r a belső sugár, s a lemezvastagság. Ha a hajlítás sugara igen nagy, akkor a nevezőben 

elhanyagolhatjuk az s/2 értékét, és így a megnyúlás közelítő értéke  

 

 

i
r2

s
ε         (4.24) 

 

lesz. Ha túlságosan nagy az r/s viszony, azaz a hajlítás sugara nagy, akkor a hajlítás csak a 

rugalmas tartományban zajlik, azaz a művelet befejezése után visszaáll az eredeti állapot, azaz 

nem történik hajlítás. Ebből következik, hogy léteznie kell egy bizonyos mértékű minimális 

hajlításnak, hogy a képlékeny alakváltozás bekövetkezzen. Ezt a határértéket az ún. legna-

gyobb megengedhető hajlítási sugárral szokás jellemezni, amelynek értéke 

 

 
. 
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F

maxi
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Ezzel szemben létezik az ún. legkisebb megengedhető hajlítási sugár is. Ennek képletében a 

falvastagság már nem hanyagolható el. Itt nem részletezett számítások szerint ennek meghatá-

rozása a következő, egyszerűsített képlet szerint történhet:  

 

scr
min

       (4.26) 

 

ahol s az anyagvastagság, és c pedig az anyag tulajdonságaitól függő állandó, amelyet a szak-

irodalom részletesen ismertet. Ezzel kapcsolatban egyébként felhívjuk a figyelmet a DIN 

9003-as szabványra, amely többek között a minimális hajlítási sugarakra nézve is ad útmuta-

tást.   

 

 
4.16. ábra A szélek deformációja vastag alkatrészek éles élű hajlításakor [10] 

 

 

A hajlításra igénybe vett keresztmetszet nem marad változatlan, hanem torzul, ahogy ezt a 

4.16. ábra is szemlélteti. A változás különösen akkor figyelemre méltó, ha a hajlítás sugara 

kicsi. Ilyenkor ugyanis a belső élen az anyag zömül, míg a külső élen megnyúlik. Ennek kö-

vetkeztében a hajlított sáv szélessége a belső oldalon megnő, míg a külső oldalon lecsökken. 

A csökkenés mértéke mind a szélesség, mind pedig az anyagvastagság tekintetében akár a 

10%-ot is elérheti. A hajlított keresztmetszet nem egy téglalap lesz, hanem egy trapéz. A tor-

zulás mértékét kifejező paraméter értéke 
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       (4.27) 

 

4.8.2 A kiterített hosszúság 

Az alakváltozások miatt a hajlítandó darab kiindulási hosszúsága nem egyezik meg a középső 

szál hosszúságával, azaz a középső szál nem tekinthető „semleges szálnak”. A semleges réteg 

ugyanis feszültségmentes, és ennek következtében alakváltozást nem szenved. A szakiroda-

lom a semleges réteg helyzetének meghatározásához ún. korrekciós tényezőket használ, ame-
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lyek a görbület alakjától függnek. Általában véve, ha a hajlítás sugara nem nagy, akkor a va-

lódi semleges szál a nyomott szálakhoz közelebb kerül. Nagy görbület esetén a semleges szál 

a lemezvastagság közepén van.  

 
4.1. táblázat 

r/s viszony 5,0 3,0 2,0 1,2 0,8 0,5 

 ξ tényező 1,0 0,9 0,8 0.7 0.6 0,5 

   

A 4.1 táblázatban a ξ korrekciós tényezőt adja meg az r hajlítási sugár és az s lemezvastagság 

hányadosának függvényében. A módszernek az a hiányossága, hogy az anyagminőséget nem 

veszi figyelembe.   

4.8.3 Az erőszükséglet 

Az ún. V hajlítás esetén a [10] szakirodalom szerint a b szélességű, s vastagságú,  szakítószi-

lárdságú acéllemez hajlításához szükséges hajlítóerő a következő képlettel számolható: 
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sbσc
F

2

B

b


      (4.28) 

 

A képletben szereplő C tényező a w és az s paraméterek függvényében a következő diagram-

ból vehető át.   

 
4.17. ábra A C tényező meghatározása a hajlító erő számításához [10] 

 

Az U hajlítás esetére egy másik képlet vonatkozik, de ezzel kapcsolatban utalunk a szakiroda-

lomra.  

 

Szabad hajlítás esetén (l. 4.18 ábra) az eddigiekhez képest is különösen szórnak a hajlítási erő 

értékei. A hajlítás sugara függ a bélyeg lekerekítésétől, de nem állapítható meg pontosan elő-

re.  
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4.18. ábra Az r bélyeglekerekítés eltérése a szabadon hajlított munkadarab önbeálló sugarától [10] 

 
4.19. ábra A süllyeszték nyílásának méretei a hajlítási sugár és a szakítószilárdság függvényében [10] 

 

4.8.4 A visszarugózás 

 

Alakításkor az egyes anyagok nem egyformán viselkednek. A keményebbek hajlamosak az 

ún. visszarugózásra, ezért azokat a kívánt mértékűnél tovább kell hajlítani annak érdekében, 

hogy a visszarugózás után a véglegesnek szánt hajlítási szöget kapjuk meg. A visszarugózás 

mértéke azonban nemcsak az anyagtól, hanem a hajlítási sugár és a lemezvastagság hányado-

sától is függ.  Erre vonatkozóan a 4.20. ábra ad útmutatást. 
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4.20. ábra A K visszarugózási tényező az r2/s függvényében [10] 

 

 

A képletből látható, hogy a csökkenő r/s viszonnyal, azaz növekvő görbülettel a rugalmas 

alakváltozás kisebb, azaz nagy hajlítási sugár esetén a visszarugózás nagyobb.  

4.8.5 Csövek hajlítása 

Ha üreges testet (pl. cső) akarunk hajlítani, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy a nyo-

mott oldal megtörik. Ennek megakadályozása céljából az üregbe valamilyen töltőanyagot 

szokás rakni. Ilyen töltelék lehet pl. a kör keresztmetszetű csövekbe rakott csavarrugó, vagy a 

négyszög keresztmetszetű csövekbe helyezett laposrugó. Esetenként homokkal, vagy gumigo-

lyókkal is meg lehet tölteni. Olyan esetről is lehet viszont hallani, amikor a csövek betörésé-

nek megakadályozása érdekében könnyen olvadó (pl. 100 C alatt) fémmel töltik meg a csö-

vet, és a hajlítás után az egészet forró vízbe helyezve a beöntött fém megolvad. Kifolyás után 

összegyűjtve a következő alakításhoz felhasználható.   

4.8.6 Hajlító vizsgálatok 

A szakirodalom nagyon sok lemezvizsgálati eljárást ismer. Ezek közül a legfontosabbak [10] 

szerint a következők:  

- ide-oda hajlító próba (egyszeres, kettős), 

- élhajlító kísérlet (Eisenkolb/Bollenrath illetve Güth szerint), 

- áthajlító és kettős áthajlító vizsgálat (DIN1623 ill. MSZ5702 szerint), 

- Olsen-féle merevségvizsgálat, 
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- lapos hajlító vizsgálat (DIN 50142 szerint), 

- ütő-hajlító vizsgálat (DIN 50116 szerint), 

- visszarugózás vizsgálata, 

- hegesztett varrat hajlító vizsgálata. 

 

4.8.7 Alkalmazási példa 

Az alábbi két ábrán egy-egy lemezhajlítási műveletet láthatunk a pécsi Langtool cég alkalma-

zási példatárából.  

 

 
4.21. ábra rádiuszhajlítás (forrás: www.langtool.hu ) 

 

 

 
4.22. ábra Z hajlítás (forrás: www.langtool.hu ) 

 

 

 

 

http://www.langtool.hu/
http://www.langtool.hu/
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 Mélyhúzás 4.9

4.9.1 A mélyhúzás folyamata 

 

A mélyhúzás egy olyan technológiai művelet, amelynek során egy sík lemezt részben nyomó, részben 

húzó igénybevétellel üreges testté alakítjuk át. A megmunkálandó síklemezt a húzógyűrű és a 

ráncgátló közé fogjuk be. A ráncgátló körbeveszi a húzóbélyeget, amely elvégzi a munkát, azaz üreges 

testté alakítja a lemeztárcsát.  

 

A mélyhúzás folyamata a 4.23. ábra alapján a következő lépésekből áll:  

- I. lépés: a húzógyűrűre fölhelyezik a lemeztárcsa terítéket, 

- II. lépés: a ráncgátló leszorítja a lemezt, a húzóbélyeg elindul lefelé, 

- III. lépés: a húzóbélyeg áthúzza a lemeztárcsát a húzónyíláson, 

- IV. lépés: a teljes áthúzás során kialakul az üreges test, és a húzóbélyeg elindul fölfelé.    

 

A mélyhúzás során olyan, képlékeny alakváltozás jön létre, amelynek során a szilárd test alakja mara-

dandóan megváltozik oly módon, hogy az anyag szerkezete kívülről észlelhető lenne. Az alakváltozás 

mértékének meghatározása céljából a lemezre vonalhálót szokás rajzolni.    

 
4.23. ábra (1) a lemeztárcsa-terítéket (D átmérő) a húzógyűrűre helyezik. 

(2) A ránc-gátló és a húzóbélyeg lefelé halad. A ránc-gátló előbb ér a lemeztárcsára és külső részein leszorítja.  

(3) A bélyeg (dp átmérő) áthúzza a lemeztárcsát a húzógyűrű nyílásán.  

(4) A bélyeg elérte a legmélyebb pontját, és kialakult az üreges test végső formája. [10] 

 

4.9.2 A húzóerő 

A mélyhúzás során a húzóerő elsősorban a húzóbélyeg átmérőjétől, a húzás mélységétől és a lemez-

vastagságtól függ. Ezen kívül persze hatással van még a húzóerőre a kialakítandó test alakja, a 

ráncgátló nyomása, húzás sebessége, a húzó élek lekerekítése, a húzórés és a kenőanyag fajtája, minő-

sége is.   



4. A KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS ALAPJAI                             71 

Dömötör Ferenc, BME      www.tankonyvtar.hu 

 
 

4.24. ábra (a) A húzóerő meredeken növekszik. 

(b) A húzás kezdetén alkalomadtán lökésszerű igénybevétel jelentkezhet.  

(c) Előfordul olyan eset is, amikor a húzóerő maximuma a húzás vége felé a legnagyobb. Ilyen esetben az anyag 

el is szakadhat.  

(d) Nem hengeres, húzott darabok esetén a húzási diagram az előzőektől eltérő lehet.  [10] 

 

 

A húzóerő meghatározásához általánosan használt a Siebel-féle képlet, amely szerint 

 












 c

d
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ln

η

ksπd
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fm     (4.29) 

 

ahol d (mm ) a húzóbélyeg átmérője, D (mm) a teríték átmérője, s a lemezvastagság, ktm a közepes 

alakítási szilárdság (N/mm
2
), ηalak az alakváltozás hatásfoka, amely az rm húzóélsugártól függő ténye-

ző. Ennek értéke kis  rm értéknél 0,6 …0,8 között, míg nagy rm értékeknél   0,55 …0,7 közötti lehet. A 

képletben szereplő c=0,25, amely azt a körülményt veszi figyelembe, hogy a húzóerő legnagyobb ér-

téke nem a húzóerő-löket diagram kezdetén van, hanem annál később lép föl.  

4.9.3 Az anyag kenése 

A mélyhúzás, mint technológia hatékonyságát a kenéssel lehet növelni. A kenőanyagokat egyrészt 

emulgeálható illetve nem emulgeálható, másrészt ásványi eredetű illetve szintetikus anyagokra szokás 

felosztani. A legkevesebb kenőanyag a keménykrómozott vagy keményfém-betétes szerszámokkal 

való megmunkálás során szükséges.  Még ennél tovább csökkenthető a kenőanyag-felhasználás, ha a 

felületet köszörüljük, illetve tükrösítjük. A kenés során fontos szerepet játszik a húzás alakja is. Kör 

keresztmetszetű, üreges testek esetén nem annyira lényeges a kenés, mint szögletes vagy szabálytalan 

alakú testeknél. 

 

Zsírszegény, illetve zsír nélküli kenőanyagokat akkor használhatunk, ha a lemezek felületét foszfáto-

zással vagy rezezéssel kezeljük. A foszfátréteg ugyanis a felvitt kenőanyagot jól megköti, és így zsír 

nélküli vagy zsírszegény kenőanyagok is használhatók. Adalékanyagokat is lehet használni, amelyek 
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közül szilárd töltőanyag (pl. grafit- vagy zsírkőpor stb.) akkor ajánlható, ha a nagy bélyegsebesség 

miatt intenzív a hőképződés.  

 

A munkadarabokat a húzás után meg kell tisztítani. Revés acéllemez húzásakor a kenőanyagot a szer-

szám felületéről 10…20 húzás után mindig el kell távolítani. Ehhez többnyire alkalikus lúgokat szokás 

használni.   

4.9.4 A húzó élek és a bélyeg éleinek legömbölyítése  

Ha a húzó él sugara túl kicsi, akkor a húzószerszám vágószerszámként működik, és fenékszakadást 

idézhet elő. Ha viszont a húzósugár túl nagy, akkor az megkönnyíti a ráncképződést. Éppen ezért a 

húzó élek lekerekítési sugarainak optimális megválasztása döntő fontosságú. Erre nézve a 

 

   sdD50035,0r      (4.30) 

 

képlet ad útmutatást, ahol D (mm) a teríték átmérője, vagy pedig továbbhúzás esetén az előző húzás 

átmérője, míg s (mm) az anyag vastagsága.  

 

Ugyancsak fontos a bélyeg éleinek lekerekítése is. Ennek sugara nem lehet kisebb, mint a hozzárendelt 

húzó él lekerekítési sugara, mert ellenkező esetben a bélyeg belevág az anyagba. A tapasztalatok sze-

rint a húzóbélyeg éleinek lekerekítési sugara a húzó él lekerekítési sugarainak 3…5 - szöröse.  

4.9.5 A húzórés, a húzási sebesség és a ráncgátló nyomása 

Húzórésnek a bélyeg és a húzógyűrű közötti hézagot nevezzük, amelynek értékét a következő képle-

tekkel tudjuk kiszámítani: 

 

acéllemez esetén 

 

s1007,0su
z

      (4.31) 

 

alumínium lemez esetén 

 

s1002,0su
z

      (4.32) 

 

egyéb, nemvasfém esetén 

 

s1004,0su
z

      (4.33) 

 

míg nagy melegszilárdságú lemezek esetén 

 

s102,0su
z

      (4.34) 

 

A húzási sebesség nem más, mint a nyomószán sebessége abban a pillanatban, amikor a lemezhez ér, 

vagyis amikor a húzási folyamat elkezdődik. A maximálisan megengedhető húzási sebesség kiszámí-

tására vonatkozóan a szakirodalom különböző szerzőktől származó, több képletet is megad.  Ezeket itt 

nem részletezve, csupán arra hívjuk föl a figyelmet, hogy a [10] szerint  

- alumíniumlemezekhez 30 m/min, 

- sárgarézlemezhez 45 m/min, 

- rozsdamentes acéllemezekhez 12 m/min, 

- acéllemezhez 18 m/min, 

- horganylemezhez 22 m/min 



4. A KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS ALAPJAI                             73 

Dömötör Ferenc, BME      www.tankonyvtar.hu 

húzási sebességeket ajánlanak. Meg kell említeni az ún. robbantásos technológiát, amely éppen a ne-

hezen alakítható anyagokat veszi célba. Ennél a technológiánál a sebesség sokkal nagyobb.  

 

A ráncgátló optimális nyomásának meghatározása céljából két alapvető szempontot kell figyelembe 

venni. A túl erős nyomás fékezi a lemezt, és ezért az a húzó élen elszakadhat. Ha viszont túl kicsi a 

nyomás, akkor a ráncképződés fölerősödhet.  

 

A szakirodalom szerint az optimális nyomás a következő képlettel határozható meg: 
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    (4.35) 

 

ahol β az átmérők viszonya az alakítás előtt (D/d), d (mm) a bélyeg átmérője, s (mm) a falvastagság,   

a szakítószilárdság, és c értéke 0,2 …0,3 között van. Az oktatás során c=0,25 értéket használunk.   

 

A ráncgátlónak azt az oldalát, amelyik a lemezzel érintkezik, általában köszörülik és keménykrómoz-

zák. A ráncgátló kellő rugalmasságának biztosítása érdekében (a lemezvastagság egyenetlenségeinek 

kiegyenlítése céljából) gumi, tányér vagy gyűrűsrugós rugalmas alátámasztást szokás használni. Végül 

megjegyezzük, hogy ráncgátló nélkül csak kis húzási mélységű darabokat lehet húzni.  

 

 
4.25. ábra A mélyhúzó eljárások határai [10] 

 

4.9.6 A teríték meghatározása és a húzások száma 

A terítékszámítás alapja, hogy a húzott üreges test anyagtérfogata mélyhúzás után nem változik, vala-

mint a lemez vastagsága is ugyanaz marad. Ez a feltételezés ugyan a kísérletek szerint nem teljesen 

igaz, de a pontossága a számításhoz szükséges mértéket kielégíti. A teríték meghatározása aprólékos 

számításokat igénylő, összetett feladat, melynek egyszerűsítése érdekében a felületeket elemi geomet-

riai alakzatokból álló szakaszokra szokás bontani, melyekre nézve az egyenértékű területet egyenként 
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kell meghatározni, majd pedig a gyártáshoz szükséges peremszélességet is hozzá kell adni. Az egyes, 

elemi szakaszokra vonatkozó képletek kézikönyvek táblázataiban megtalálhatók.  

 

A mélyhúzás során keletkező selejt egyik leggyakoribb oka a húzások nem megfelelő lépcsőzése. En-

nek föltehetően az az indítéka, hogy a húzások számának csökkentése jelentős megtakarításokat ered-

ményez, és különösen akkor, ha a szerszám drága. Ha a legyártandó darabszám kicsi, akkor ennek 

különös jelentősége van. Más a helyzet akkor, ha a legyártandó darabszám nagy. Ilyenkor a szerszám 

költsége az anyagköltséghez képest kicsi. Éppen ezért a lépcsőzés nem csupán műszaki, hanem egyút-

tal gazdaságossági kérdés is, és nagy mértékben függ az alapanyag mélyhúzhatósági tulajdonságaitól 

is.   

 

4.9.7 A mélyhúzás hibái  

 

A mélyhúzási technológia során a [10] szerint az alábbi hibák elkövetése fordul elő: 

- visszarugózás és ráncképződés, 

- lemezhibák, gyenge minőségű lemez, egyenlőtlen lemezvastagság, 

- helytelen adagolás, túl nagyra választott lépcsőzés, 

- excentrikus vagy ferde bélyegvezetés, 

- a fenék teljes leszakadása, 

- szabályos vagy szabálytalan fülképződés, 

- hólyagosodás a fenék szélén, 

- szakadás a lemezperem alatt, 

- fényes nyomok a palást szélén, 

- túl nagy húzórés és ajkak képződése, 

- behúzódás (kontrakció) a fenék felett, 

- oldalfalak behúzódása (nem kör keresztmetszetű darabok esetén), 

- átlós sarok hibák elhúzódása, 

- a szerszám szerkezeti hibái.  

 

A hibák elkerülése érdekében [10] szerint a következő vizsgálatokat szokás elvégezni: 

- mélyítő vizsgálat, 

- nyújtó-húzó vizsgálat (Güth szerint), 

- mélyhúzó-szakító vizsgálat (Siebel szerint), 

- szakítóvizsgálat, 

- csészehúzó vizsgálat (Swift ill. Engelhardt szerint), 

- csészehúzó-ütővizsgálat (Petrasch szerint), 

- Ékhúzó vizsgálat (Sachs szerint), 

- kombinált eljárások, 

- tágító vizsgálatok (Siebel/Pomp ill. Fukui szerint), 

- plasztizométer vizsgálat.  
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4.9.8 A terítékszámítás alapesetei   

 

4.2. táblázat A terítékszámítás felületelemei [10] 
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4.3. táblázat A terítékszámítás felületelemei [10] 
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4.4. táblázat Különböző alakú, üreges testek terítékének D1 átmérője [10] 
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4.5. táblázat Különböző alakú, üreges testek terítékének D1 átmérője [10] 
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4.9.9 Alkalmazási példa 

Az alábbi (4.27 és 4.28) ábrákon egy ún. középkategóriás személyautó új generációs, benzines mo-

torjaihoz tartozó hangszigetelő borítás egy tartó (hordozó-merevítő) lemezét láthatjuk, amely 

DC01-es általános hidegalakító acélalapanyagból készül. Az alkatrész egy alap lemez, amelyre ha-

bosító eljárással egy másik szerszámban, további speciális zajszigetelő anyagot sajtolnak. Ennek a 

rávitt anyagnak a megtartását/rögzítését szolgálják az alkatrészen lévő egyforma ovális lyukasztá-

sok. A többi kibontás, kábel és cső férőhelyek, illetve a hajlított nyelven pont hegesztik más alkat-

részekhez. 9 lépéses sorozat szerszám készült hozzá. Az alkatrész alapanyaga 317,0 x 1,5 mm-es 

acél tekercs, amelyet a szerszámba fűzés előtt egy adagoló egyengető berendezésen végig vezetve 

érik el a kívánt síklapúságot. 

 

 

 

 

 
4.26. ábra sávterv (forrás: www.htm-zrt.hu ) 

 

 

 
4.27. ábra kész alkatrész (forrás: www.htm-zrt.hu ) 

 

 

 

http://www.htm-zrt.hu/
http://www.htm-zrt.hu/
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5 Járműalkatrész-gyártás térfogat-alakítással 
(Balla Sándor) 

A térfogat-alakító technológiák olyan képlékenyalakító eljárások, amelyeknél az alakváltozás 

egy véges térfogatra terjed ki és a lemezalakítástól eltérően az alakváltozási zóna méretei a tér 

mindhárom irányában összemérhető nagyságrendűek. 

 

A térfogat-alakító eljárások fő típusai a 

 zömítés, 

 huzal-, rúd- és csőhúzás, 

 redukálás, 

 folyatás, 

 kovácsolás. 

 

Ez a jegyzetfejezet feltételezi az olvasó alapszintű jártasságát a szilárdságtan és a képlékenységtan 

területén, ezért általában csak felhasználja ezek eredményeit. Az alapösszefüggésekről átfogó 

képet ad a Járműszerkezeti anyagok és technológiák I. [8] című jegyzet ötödik fejezete. Ugyane-

zen irodalom összefoglalja a kovácsolás és a huzal-, rúd- és csőhúzás technológiáját, így a jelen 

jegyzetfejezet a zömítés, redukálás és folyatás témaköröket tárgyalja. 

 

 Alkatrész gyártása zömítéssel 5.1

 

Zömítéssel olyan alkatrészek állíthatók elő, amelyeken jellemzően fejeket, vállakat kell kiala-

kítani (pl. szegek, szegecsek, csavarok), illetve olyan alkatrészek, amelyek keresztmetszetét a 

teljes hossz mentén növelni kell (pl. hatlapú anya előgyártmánya). A zömítés kiinduló anyaga 

a legtöbb esetben hengeres, néha más téglalap, négyzet, hatszög szelvényű rúd, illetve huzal 

[1]. 

 

A zömítés alapesetei [1] 

 

 zömítés párhuzamos síklapok között; 

 zömítés zárt matricában (teljes térfogaton); 

 fejezés 

o matricába fogott mdb. zömítése a fejet határoló üreg nélkül; 

o matricába fogott mdb. zömítése a fejet határoló üreggel; 

– az üreg a matricában; 

– az üreg a fejezőben (bélyegben); 

– az üreg a matricában és a fejezőben. 
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Az egyszerű zömítés alapesete: a két párhuzamos nyomólap között a munkadarab teljes térfo-

gata alakváltozik. Ilyenkor a zömített darab alakját nem lehet a célnak megfelelően lehatárol-

ni, ezért ezt az eljárást csak alárendeltebb esetekben, nem túl szigorú alak- és méret előírások 

esetén, például szabadalakító kovácsolás során alkalmazzák. 

 

 
5.1. ábra Az egyszerű zömítés alapesete párhuzamos síklapok között [1] 

 

 

 
 

5.2. ábra Zömítés során kialakult szálelrendeződés [3] 

 

A teljes térfogat zömítése történhet zárt szerszámüregben. Ekkor az alakváltozás a matricában 

a bélyeg és az ellenbélyeg között történik. Megfelelően alakítható anyag és megfelelően nagy 

zömítő nyomás alkalmazásakor a darab felveszi az üreg alakját, miközben a keresztmetszete 

növekszik. 

 

 
 

5.3. ábra Példa teljes térfogat zömítésére zárt üregben [1] 

 

A jellemzően zömítéssel gyártott alkatrészek néhány típusát mutatja be az 5.4. ábra. 
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5.4. ábra Példa néhány, jellemzően zömítéssel gyártott alkatrészre [2] 

 

Jellegzetes zömítő eljárás a csavarok fejének kialakítása a csavar szárrészével azonos átmérő-

jű huzalból. Ilyenkor a fej kialakítása az előgyártmány résztérfogatára kiterjedő zömítéssel 

történik. A d0 átmérőjű előgyártmány L0 hosszát a térfogat-állandóság alapján úgy kell meg-

határozni, hogy a gyártandó csavar fej- és szárrészének össztérfogata megegyezzen az 

előgyártmány térfogatával. Az alakítást megelőzően a szárrészt a matricába helyezik, így a 

rúdanyag fejrészt adó része „l” hosszon szabadon marad. A zömítő bélyeg az előgyártmány 

szabadon álló részét a matrica irányába nyomja a „k” magasság eléréséig (5.5. ábra). 
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5.5. ábra Különböző fejalakok zömítésének elvi vázlata [2] 

 

A fejrész kialakításánál az alakítási szilárdság változását számolni kell. Cél az, hogy az alak-

változást nem szenvedett szárrész és a nagy alakváltozáson átesett fejrész alakítási szilárdsá-

gában nagy különbség ne legyen, hiszen az a fej és a szár szétválásához vezethet terhelés ese-

tén. Az alakváltozás nagyságát a mérnöki nyúlással () és a kereszmetszet-változással () le-

het kifejezni az alábbi módon [2]: 
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      (5.1) 

 

Az összefüggésekben szereplő jelölések értelmezését az 5.5. ábra foglalja össze. 

 

Amennyiben a fejrész alakváltozása – és ezáltal a felkeményedése – a szárrészhez képest 

meghalad egy határértéket, akkor a szárrészt is előalakítják. Így a fej- és szárrész folyáshatá-

rának különbsége csökkenthető. 

 

A zömítés technológiáját úgy kell megtervezni, hogy  

 a zömítendő rész az alakváltozás során ne hajoljon ki, 

 repedés nélkül viselje el a kívánt mértékű alakváltozást, továbbá, 

 a szerszám felületén ébredő nyomás ne haladja meg a szerszám anyagára megengedett 

értéket [2]. 

 

A zömítés alaki jellemzőit a kész munkadarab – vagyis csavar esetén a fejrész – alakja és az 

előgyártmány méretei határozzák meg. Az előző felsorolásban megfogalmazott követelmé-

nyek teljesítéséhez az alaki jellemzőknek az alábbi feltételeket ki kell elégíteniük: 
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Zömítési viszony [2]: 
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Átmérőviszony [2]: 
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      (5.3) 

 

Alakviszony [2]: 
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      (5.4) 

 

 Zömítési viszony 5.2

 

A zömítési viszony a munkadarab kihajlásának lehetőségét jellemzi. Értéke a befogás módjá-

tól függ. Az alábbiakban közölt tapasztalati értékek a zömítendő anyag minőségétől, 

hőkezeltségi állapotától függetlenek, viszont a véglapok alakhibái a megengedett értéket befo-

lyásolják. A ferdén levágott, torzult, vagyis nem merőleges véglapok esetén kisebb értékek 

engedhetők meg [1, 2]. 

 

 
5.6. ábra Az előgyártmány befogásának módjai zömítéskor [2] 

 

 

Teljes térfogat zömítésekor (5.6/a ábra) a legnagyobb a kihajlásveszély. Ekkor a zömítési 

viszony megengedett értéke [2]: 
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Száras darabok zömítésekor (5.6/b ábra) a szárrész a matricában helyezkedik el. Ekkor a 

kihajlásveszély kisebb [2]: 
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Ha a zömítés során a keresztmetszet-növekedést a d0 átmérőjű előgyártmány középső részén 

kell létrehozni, akkor az egyik végét a zömítő matricába, a másik végét a fejezőbe fogják be 

(5.6/c ábra). A kihajlásveszély ekkor a legkisebb, értéke [2]: 

6,2

0
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l
    (5.7) 

 

Az előgyártmány „l” hosszúság tehát a fejrész térfogatából számolható ki. Kis „d0” szárátmé-

rőjű és nagy fejtérfogatú darabok feje a kihajlásveszély miatt egy lépésben nem zömíthető 

készre [1,2]. Tehát ha: 

 

3,2
d

l

0















     (5.8) 

 

akkor a darab fejét – az l/d0 értékétől függően – egy elő- és egy készre zömítéssel, vagy két 

elő- és egy készre zömítéssel lehet megvalósítani. 

Előzömítéskor az előgyártmány „l” hosszúságú szakaszából a zömítő bélyeg „a” méretű részt 

befog, és a szabadon maradó „b” szakaszt csonka kúppá zömíti (5.7. ábra). Az „a” és „b” mé-

ret a befogási modellre érvényes megengedett zömítési viszony alapján határozható meg.  

 

 
5.7. ábra Az előgyártmány befogásának elvi elrendezése előzömítéskor [2] 

 

 

Az 5.7. ábrán látható elrendezés esetén nincs kihajlásveszély, ha [1, 2]: 

6,2
d

b

0

 , amelyből    (5.9)  

0
d6,2b  , illetve    (5.10) 

bla  .      (5.11) 

 

Az előzömítések szükséges számáról az alábbi összefüggések adnak tájékoztatást [1, 2]: 

A fej előzömítés nélkül gyártható, ha 



5. JÁRMŰALKATRÉSZ-GYÁRTÁS TÉRFOGAT-ALAKÍTÁSSAL                             87 

Balla Sándor, BME     www.tankonyvtar.hu 

3,2
d

l

0

      (5.12) 

Egy elő- és egy készrezömítéssel gyártható, ha: 

5,4
d

l
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0

      (5.13) 

Két elő- és egy készrezömítéssel gyártható, ha: 
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      (5.14) 

 

Az előzömítő szerszám zömítő üregének kúpszögére javasolt értékek a következők [1, 2]: 
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 Átmérőviszony 5.3

 

Az átmérőviszony a fejrész zömítésekor lejátszódó összehasonlító alakváltozást jellemzi [2]. 

Adott anyagminőségre is definiálható megengedett átmérőviszony, ami a törésig elviselt ösz-

szehasonlító alakváltozással áll kapcsolatban. Zömítés során az adott geometriai peremfeltéte-

lek és az anyagminőség ismeretében dönthető csak el, hogy adott zömítési feladat elvégezhe-

tő-e. Az átmérőviszonyra megfogalmazott feltétel általános alakja a következő: 
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      (5.18) 

 

Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor a zömítés csak több részalakítással végezhető el, 

amelyek közé lágyító hőkezelést kell iktatni. 

 

Az összehasonlító alakváltozás megengedett értékei: [2] 

Acélra: 

C>0,2% esetén: ,2,2
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Alumíniumra: 
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D
2

0

      (5.21) 

Réz és ötvözeteire: 
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D
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0

      (5.22) 

 

 Alakviszony 5.4

 

Az alakviszony megengedhető értékét a szerszám felületi terhelhetősége korlátozza. A zömí-

tés befejező pillanatában a fajlagos erőszükséglet [2] ( p ): 
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    (5.23) 

Az összefüggésből látható, hogy a szerszám felületére ható átlagos nyomás a zömítő művelet 

végén az anyag alakítási szilárdságán kívül első sorban a D/k viszonytól függ. Keményedésre 

kevésbé hajlamos anyagoknál nagyobb, míg keményedésre hajlamos anyagoknál kisebb alak-

viszony engedhető meg. Megengedett értéke anyagfüggő [1, 2]: 

Acélra: 

C>0,2% esetén: D/k<5, 

C<0,2% esetén: D/k<7. 

Alumínium és ötvözetei esetén: D/k<7, 

Réz és ötvözetei esetén: D/k<9. 

 

 

 Alkatrészek alakítása redukálással 5.5

 

A redukálás olyan térfogat-alakító eljárás, amelynek célja a munkadarab átmérőjének csök-

kentése oly módon, hogy a kiinduló előgyártmány redukáló matricán kívüli része a redukálás 

során ne szenvedjen maradó alakváltozást. 

 

Redukálás során rúdszerű előgyártmány részleges áttolása történik egy kúpos üregen, amely-

nek során a szabad keresztmetszet csökken. A létrehozható keresztmetszet-változás csak 

olyan mértékű lehet, hogy az áttoló erő nem okozza a szerszámmal körül nem fogott anyag-

rész kihajlását és/vagy zömülését. 

 

A redukálást a zömítéssel gyakran egy műveletben végzik. Például a kötőelem gyártásban, 

amikor a menetet képlékeny alakítással (mángorlás, hengerlés) készítik. Ekkor a kötőelem 

szárátmérőjét a menetes résznek megfelelő hosszon, a menet középátmérőjére kell gyártani. 
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5.8. ábra Csavar szárrészének redukálásának elvi elrendezése [2] 

 

A fejező szerszám előremozgása közben tolja be a huzaldarabot a matricába (5.8. ábra). Ami-

kor a huzalvég eléri a matrica redukáló kúpját, elkezdődik a szárátmérő csökkentése, vagyis a 

redukálás. Ez mindaddig folytatódik, amíg a redukált huzalrész vége el nem éri a kilökőt. 

Amikor felütközött, elkezdődik az anyag matricán kívüli részének zömítése, amely a fejező 

alsó holtponti helyzetében fejeződik be. A munkadarabot a kilökő távolítja el matricából. Re-

dukálásnál az átmérőcsökkentés mértékét az alábbi két feltétel közül a szigorúbb korlátot állí-

tó határozza meg [2, 3]: 

(1) A redukálás során a redukálás fajlagos erőszükséglete – vagyis a redukáló bélyeg által 

kifejtett nyomás – (pr) nem érheti el az előgyártmány alakítási szilárdságát (kf0), vagyis a 

darab zömülése nem következhet be az áttoló erő hatására: 

0fr
kp   [2].      (5.24) 

(2) A darab betolásához szükséges redukálóerő nem okozhatja a darab kihajlását: 

tr
FF   [2],     (5.25) 

ahol: 

Fr- a redukálás erőszükséglete, 

Ft - a kihajlást okozó erő. 

 

Redukálás tervezésekor tehát a darab nemkívánatos zömülésére és a kihajlásra a technológiát 

ellenőrizni kell. Ennek módja a következő: 

 

 

A zömülési feltétel ellenőrzése [2] 

 

A redukálás fajlagos erőszükséglete a kúpos üregben végzett alakításra levezetett összefüg-

géssel számítható (Siebel-formula). 
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ahol: 

 a redukáló gyűrű félkúpszöge radiánban, 

  Coulomb-féle súrlódási tényező a redukáló gyűrű és a munkadarab között, 

do a redukálandó átmérő, 

d2  a redukált átmérő, 

kfköz a redukáló csonkakúpban lévő anyag közepes alakítási szilárdsága, 

 az alakváltozás, 

c1, c2 a folyásgörbe egyenletének paraméterei. 

 

A zömülési feltétel akkor teljesül, ha a redukáló nyomás értéke kisebb a munkadarab anyagá-

ra jellemző alakítási szilárdságnál, vagyis: 
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A kihajlás feltétel ellenőrzése [2] 

 

Az előgyártmány helyzetét a redukálás megkezdése előtt az 5.9. ábra szemlélteti. 

  d 0

L

w

0

 
5.9. ábra Az előgyártmány helyzete a redukálást megelőzően; Lo – az előgyártmány darabolási hossza, d0 – az 

előgyártmány átmérője, w – az előgyártmány matricába befogott hossza [2] 

 

A fejezőnek Fr erőt kell kifejteni az előgyártmány végére, hogy a redukálás folyamata elindít-

ható és folyamatosan fenntartható legyen. Az 5.9. ábrán látható elrendezésben az előgyárt-

mányt axiális irányban Fr erővel nyomott rúdnak tekinthető. A redukálás biztonságos elvégzé-

se érdekében ellenőrizni kell az alábbi feltétel teljesülését: 
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Fr < Ft 

amely szerint a redukálás erőszükséglete (Fr) legyen kisebb a kihajlást okozó úgynevezett 

törőerőnél (Ft) [2]. 

A redukálás erőszükséglete az alábbi összefüggéssel számolható: 
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  [2].   (5.30) 

A kihajlást okozó törőerőt a rúd karcsúságának (k) függvényében az Euler- vagy a Tetmajer-

összefüggéssel lehet számolni [2]. 

 

Az Euler-összefüggés az alábbi: 
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A Tetmajer-egyenlet alakja a következő: 
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Az egyenletekben szereplő mennyiségek: 

A0 az előgyártmány keresztmetszete, 

t
(E)

()  az Euler-szerinti törőfeszültség rugalmas kihajlás esetén a karcsúság függvé-

nyében, 

t
(T)

()  a Tetmajer-szerinti törőfeszültség rugalmas-képlékeny kihajlás esetén a kar-

csúság függvényében 

 

 

A kihajlást okozó törőfeszültség (st) változását a rúd karcsúságának (k) függvényében az 

5.10. ábra szemlélteti. Az ábrán látható, hogy a karcsúság függvényében beszélhetünk rugal-

mas tartományról (≤e), ahol a kihajlási törőfeszültség értéke az arányossági határnál kisebb. 

Ekkor a kihajlás az Euler-összefüggéssel számolható. Ha a törőfeszültség a rugalmassági ha-

tár és a folyáshatár közötti értéket vesz fel, akkor rugalmas-képlékeny tartományról beszélünk 

[2]. Ekkor a Tetmajer-egyenlet használandó. 

 

 
5.10. ábra A kihajlást okozó törőfeszültség (t) az előgyártmány karcsúságának () függvényében [2] 
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Az Euler-hiperbola egyenlete [2]: 
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       (5.33) 

A Tetmajer-egyenes egyenlete [2]: 
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ahol: 

E  a rúd (előgyártmány) anyagának rugalmassági modulusa, 

K  a rúd karcsúsága, 

F  a rúd anyagának folyáshatára, 

e  a rugalmas kihajlás kezdetéhez tartozó karcsúság, 

se  a e értékéhez tartozó Euler-féle határfeszültség, amely a 
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        (5.35) 

összefüggéssel számolható. 

 

A rúd (előgyártmány) karcsúsága a  
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I

lA 
       (5.36) 

összefüggéssel számítható [2], ahol: 

A0  a rúd keresztmetszete, 

l0  a kihajló hosszúság, 

I2  a rúd keresztmetszetének legkisebb másodrendű nyomatéka (a második főten-

gelyre számított). 

 

 

A d0 átmérőjű rúd esetén a keresztmetszet másodrendű nyomatéka: 

64

d
I

4

0

2


 ,      (5.37) 

a keresztmetszet: 

4

d
A

2

0

0


 .      (5.38) 

 

A rúd karcsúsága a másodrendű nyomaték és a keresztmetszet behelyettesítésével: 

0

0

d

l
4  .      (5.39) 

 

A rúd kihajló hosszúsága (l0) függ a rúd megfogásának módjától. A lehetséges megfogási 

módokat az 5.11. ábra foglalja össze. 
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5.11. ábra Az l0 hosszúság értékei a megfogás módjától függően [2] 

 

 

Az l0 kihajló hosszúság az egyes megfogási módoknál a következő: 

I. eset:  l0=1, 

II. eset:  l0=2*l, 

III. eset: l0≈0,7*l, 

IV. eset:  l0=1/2*l. 

 

Redukálásnál az előgyártmány megfogását az I. megfogási esettel közelítik általában, mivel a 

matricában „w” hosszban illeszkedő előgyártmány megfogása a H7/h9 illesztés miatt nem 

tekinthető merev befogásnak [2]. 

 

Amennyiben a munkadarab műhelyrajza nem határozza meg a redukálás helyén kialakuló 

félkúpszög nagyságát, akkor a redukálást célszerű az optimális félkúpszöggel végezni, amely-

nél a fajlagos erőszükséglet a legkisebb. Az optimális félkúpszög nagysága a Siebel-össze-

függés függvényeként számított differenciálhányadosának szélső értékéhez tartozik [2]: 
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.    (5.40) 

 

Ebből az optimális félkúpszög: 


2

3
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.      (5.41) 

Az összefüggés szerint az optimális félkúpszög a súrlódási viszonyoktól és a szerszámban 

megvalósított alakváltozástól függ. 

 

 

 

 
. 



94 JÁRMŰGYÁRTÁS FOLYAMATAI I. 

www.tankonyvtar.hu                                                                 Balla Sándor, BME 

 Az alkatrészek előállítása folyatással 5.6

 

A folyatás olyan térfogatalakító technológia, amelynek során az előgyártmányt alakító bé-

lyeggel, az alakot adó nyílás kivételével minden oldalról zárt üregből – a folyatógyűrűből - 

nyomóerő alkalmazásával kisajtoljuk [5]. A darab keresztmetszete alakítás közben mindig 

csökken. Az alakítási folyamat kezdetén az előgyártmány teljes térfogata a folyatógyűrűben 

van és a folyatási folyamat során az alakadó nyíláson keresztül távozhat a folyatott térfogat-

rész. Az alakváltozási zónában a képlékeny alakváltozás többtengelyű nyomófeszültség hatá-

sára megy végbe [5]. Ilyen feszültségállapotban az alakított anyag törésig elviselt képlékeny 

alakváltozása a legnagyobb. Ezért az egy műveletben létrehozható alakváltozás maximumát 

bizonyos esetekben nem az alakított anyag törésig elviselt alakváltozó képessége, hanem a 

szerszámanyag terhelhetősége korlátozza [5]. 

 

Az alakítás hőmérséklete szerint beszélünk: 

 hideg-, 

 félmeleg- és 

 melegfolyatásról. 

 

Hidegfolyatás esetén hőközlés nincs, a technológiát szobahőmérsékleten végzik. Félmeleg 

folyatás során az újrakristályosodási hőmérséklet környezetébe hevített előgyártmányt folyat-

ják. Melegfolyatáskor az alakítási hőmérséklet nagyobb, mint az újrakristályosodási hőmér-

séklet. 

 

A folyatás általános jellemzői a következők [4, 5]: 

 a folyatott darab szálelrendeződése jó, 

 termelékeny gyártási eljárás 15 - 200 [db/perc], 

 kevés hulladék, 

 korszerű technológia, amelynek előnyei főleg a tömeggyártásban használható ki. 

 az átmérő méreteknél IT9 - IT11, a hosszméreteknél IT14-IT15 gazdaságosan tartható, 

 a felületiérdesség Ra = 0,3 - 3,5 [m], 

 hidegfolyatás esetén az alakított anyag szilárdsága, kopásállósága, kifáradási határa a 

hidegalakítás következtében nő, ugyanakkor a folyamat erő- és munkaszükséglete 

nagy, 

 melegfolyatásnál a melegalakításra jellemző előnyök megjelennek (kisebb erő- és 

munkaszükséglet, nagyobb alakváltozás elérhető), ugyanakkor a darab revésedésével 

számolni kell, 

 félmeleg folyatás esetén a hidegalakításnál kisebb erőszükséglettel revésedés nélkül, 

vagy minimális reveképződés mellett hajtható végre a folyatás. 

 

A folyatás eljárásváltozatai jellemezhetők: 

 az alakított anyag a bélyeghez viszonyított relatív mozgásiránya, 

 és a folyatott darab geometriája alapján. 
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Az anyagmozgás szerint megkülönböztethető: 

2. Előrefolyatás, ahol az anyagmozgás a bélyeg mozgásával azonos irányú, 

3. Hátrafolyatás, ahol az anyagmozgás a bélyeg mozgásával ellentétes irányú, 

4. Kombinált, vagy kétirányú folyatás, amikor az anyag egy része a bélyeg elmozdu-

lással megegyező, másik része azzal ellentétes irányban áramlik, 

5. Keresztirányú folyatás, ahol az anyagáramlás döntő mértékben a bélyegelmozdu-

lásra merőleges irányban történik. 

 

 

 
5.12. ábra Példa tömör test előrefolyatására [3] 

 

 

 
5.13. ábra Példa kombinált (tömör test előre és üreges test hátra) folyatásra [3] 
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5.14. ábra Példa üreges test vegyes (előre és hátra) folyatására [3] 

 

 

A munkadarab geometriája szerint megkülönböztethető 

a. Tömör test: üreget nem tartalmazó száras darabok (5.15/a ábra). 

b. Üreges test: belső fenékkel vagy anélküli üreget tartalmazó csésze vagy csőszerű 

alkatrészek (5.15/b, c, d ábra). 

c. Vegyes: a darabnak tömör száras és belső üreget tartalmazó része is van (5.15/e 

ábra). 

 

 
 

5.15. ábra Folyatással gyártható jellegzetes munkadarabok: a – tömör, b – üreges test belső fenékkel, c – üreges 

test fenékrész nélkül, d – csőszerű, e – vegyes [5] 

 

A munkadarab geometriája és a relatív anyagmozgás változatainak párosításával elvileg 12 

féle alapfolyató eljárás képezhető. Ezek közül a főbb eljárásokat a következők: 

 

Tömör test előrefolyatása 

 

Ebben az esetben az előgyártmány leggyakrabban hengeres pogácsa, a folyatógyűrű alakadó 

nyílása kör keresztmetszetű. Ettől eltérő szelvényű előgyártmányból és más geometriájú alak-

adó nyílással is végezhető előrefolyatás. Az anyagáramlás a folyatóbélyeg mozgási irányával 

azonos irányú (5.16. ábra). [5] 
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5.16. ábra Tömör test előrefolyatásának elvi vázlata [5] 

 

 

 

Üreges test hátrafolyatása 

 
5.17. ábra Üreges test hátrafolyatásának elvi vázlata [5] 

 

Üreges test hátrafolyatásakor az előgyártmány általában hengeres rúdból leválasztott pogácsa, 

vagy szalagból kivágott lemeztárcsa. Ezen kívül lehet csőből leválasztott gyűrű, hátrafolyatás-

sal előállított, fenékrésszel rendelkező csésze. Az alakadó nyílás a bélyeg és a matrica, illetve 

a bélyeg és a központi csap közötti körgyűrű keresztmetszet. Az anyagáramlás iránya a bélyeg 

mozgásával ellentétes. [5] 

 

 

Tömör test hátrafolyatása 

 

Ebben az esetben az előgyártmány szintén pogácsa alakú, amelyet huzalból vagy rúdból vá-

lasztanak le. Az alakadó nyílás hengeres szárrész folyatásakor kör keresztmetszetű, amelyet a 

csőszerű üreges bélyegben képeznek ki. Ez általában szilárdságtanilag kedvezőtlenebb egy 

tömör bélyeg alkalmazásánál. Az anyagmozgás iránya ellentétes a bélyeg mozgásirányával. 

[5] 
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5.18. ábra Tömör test hátrafolyatásának elvi vázlata [5] 

 

 

 

Üreges test előrefolyatása 

 

Az előgyártmány megegyezik az üreges test hátrafolyatásának előgyártmányával, az anyag-

mozgás a bélyeg mozgásával azonos irányú.  

 

 

 
 

5.19. ábra Üreges test előrefolyatásának elvi vázlata [5] 

 

 

 

Üreges test keresztirányú folyatása 

 

 

Előgyártmánya gyűrű vagy tárcsa. Az anyagmozgás döntően a bélyegmozgás irányára merő-

leges. 
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5.20. ábra Üreges test keresztirányú folyatásának elvi vázlata [5] 

 

 

 

Tömör test kétirányú folyatása 

 

Kétirányú folyatás esetén az előgyártmány általában tömör hengeres test. Az anyagmozgás 

iránya a bélyegmozgással megegyező és azzal ellentétes irányú. Az ábrán az ellentétes irányú 

mozgás az üreges kialakítású bélyegben valósul meg. [5] 

 

 

 
 

5.21. ábra Tömör test kétirányú folyatásának elvi vázlata [5] 

 

 Alkatrészek gyártása kisajtolással (extrudálás) 5.7

 

A kisajtolás (extrudálás) a termék alakjának változatosságát tekintve az egyik legrugalmasabb 

képlékenyalakító eljárás. Alkalmas alak- és méretpontos huzalok, kör és alakos keresztmet-

szetű rudak, lemez, cső és a legkülönbözőbb keresztmetszetű nyitott és üreges profilokkal 

jellemezhető szálak előállítására. [6] 
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5.22. ábra Példa néhány, jellemzően  kisajtolással gyártott alumínium profilra [7] 

 

 

A termékek anyagát tekintve is széles a választék. Az ólom, cink, ezüst, és a réz ötvözetei, a 

legnagyobb mennyiségben felhasznált alumíniumötvözetek, az acél, a nikkel és ötvözetei ki-

sajtolása mellett alkalmazzák pl. magnézium-ötvözetek, cirkónium és titán, berillium és urán 

képlékenyalakítására is [6]. 

 

Az alumíniumötvözetek építőipari és egyéb szerkezeti célú, valamint a gépjármű- és repülő-

gépgyártásban felhasználása egyre inkább fokozódik. 

A kisajtolás során az anyagjellemzők, a sajtolási sebesség, a hőmérséklet és a termék minősé-

gi jellemzői, vagyis méret- és alakhűsége, felületminősége, illetve a mechanikai tulajdonságo-

kat meghatározó szövetszerkezet komplex kapcsolatrendszer szerint függnek össze. 

 

A kisajtolás alapelvét és kialakult módszereit 5.23. ábra mutatja be. A kisajtolt szál sebessé-

gének a sajtoló tüske haladási irányához viszonyított iránya szerint megkülönböztetünk direkt 

(vagy közvetlen) kisajtolást és indirekt (vagy közvetett) kisajtolást [6]. 
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5.23. ábra A kisajtolás alapelve és a kialakult módszerek: balra fent – direkt sajtolás, jobbra fent – indirekt sajto-

lás, balra lent – hidrosztatikus sajtolás [6] 

 

Az 5.23. ábra az úgynevezett hidrosztatikus kisajtolás elvét szemlélteti (balra lent), amely 

rendkívül nagy sajtolási hányados elérését teszi lehetővé (a tuskó keresztmetszete a sajtolt 

szál keresztmetszetének több ezerszerese lehet). A hidrosztatikus kisajtolás a kialakuló fe-

szültségállapot révén az egyébként kifejezetten rossz képlékenységi tulajdonságokkal rendel-

kező anyagok alakítására is alkalmas. [6] 

 

A kisajtolás elvének szabadalmaztatása óta (Bramah 1797) eltelt kétszáz év első kétharmada 

elsősorban a sajtoló berendezések gépészeti megoldásaiban hozott fejlődést [6]. Az 1930-as 

évekre főbb vonalaikban kialakultak a ma is használatos sajtók legfontosabb építési elvei; a 

négyoszlopos állványkeret, a nagyobb hőmérsékleten is (alumínium és rézötvözetek sajtolása) 

nagyobb felületi nyomó igénybevétellel terhelhető többrétegű recipiensek, az elektromos re-

cipiensfűtés, eltolható vagy kibillenthető recipiens stb. [6]. 

 

A felhasználóipar egyre bonyolultabb, összetettebb alakú, szigorúbb méret- és alakhűségű, 

jobb szilárdsági- és felületi tulajdonságokkal rendelkező profilokat igényel. Ezeknek az igé-

nyeknek a kielégítéséhez jól sajtolható (kiváló meleg-alakíthatósággal rendelkező), nemesít-

hető ötvözetek kifejlesztésére került sor. [6] 

 

A gyártott termékek önköltsége, illetve a gyártás gazdaságossága szempontjából nagy jelentő-

ségű a nemesíthető alumíniumötvözetek sajtolási melegből történő edzésének (AlMgSi ötvö-

zeteknél a kifutó szálnak a Mg2Si fázis szegregációját megakadályozó sebességű lehűtése) 

biztonságos végrehajthatósága. Ez magyarázza a legutóbbi években a kifutó szál hűtésére 

irányuló kutatások megújulását, illetve a gépészeti fejlesztések új irányát. [6] 
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6 Kötéstechnika a járműiparban 
(Dr. Göndöcs Balázs) 

A járművek felépítésére jellemző a többféle anyagból készült nagyszámú alkatrész között 

kapcsolat létesítése. Például egy személygépkocsi közel 20 ezer alkatrészből áll. Az alkatré-

szek közötti kapcsolatlétesítés műveletei két csoportba sorolhatók, az összeállítással történő 

kapcsolatok létrehozása és a kötések létrehozása. Míg az előbbi esetében csak mozgáseleme-

ket használunk a kapcsolat létrehozásához a művelet során, addig a kötések lehetnek anyagzá-

ró (pl. hegesztett), erőzáró (pl. csavarozott) és alakzáró (pl. sajtolt) kapcsolatok, melyek során 

erő, hőhatás és geometria felhasználásával jön létre a kapcsolat. A következőkben néhány 

kötéstípusról – a teljességre törekvés nélkül - részletesebben érdemes szólni. 
 

  Menetes kapcsolat 6.1

A menetes kötésnél elsősorban olyan csavarkötésekre lehet gondolni, amelyek minden jármű-

ben számos konstrukciós megoldásban előfordulnak. A csavarkötés konstrukciós megoldás 

szerint lehet átmenő és anyával rögzített, menetes zsákfuratban, zárt szelvényben, lemezben, 

különböző anyagokban, például fába vagy műanyagba létesített kötésben.   

A csavarkötésben résztvevő alkatrészek kialakításánál a gyártók a funkcionális követelmé-

nyek legkedvezőbb teljesülését tartják szem előtt. Ez például egy csavar esetében jelenti a 

fejkialakítást, a kedvező menetprofilt, a szár végének alakját, és a csavarbiztosítást. Különö-

sen a járműiparban törekednek a csavarkötési művelet gyors végrehajtását célzó megoldások 

alkalmazására. Ilyen például a Flow–Drill-eljárás (l. 6.1. ábra) vagy a karosszéria elemek rög-

zítésére alkalmazott lemezcsavarok kialakítása, amelyeknél a fej felfekvő felületét megnövel-

ték, és enyhén fogazták a kötésbiztonság érdekében. A 6.1.ábrán látható Flow–Drill-eljárás 

lényege, hogy a tüske a zárt szelvénybe nyomva és forgatva a súrlódás hatására felizzik és az 

anyagot kilyukasztja. A lemez lyukasztott részébe a vastagodás miatt rögtön menet is készít-

hető, és a csavarkötés megoldható forgácsolás nélkül. Jelenleg ezt egy lépésben hajtják végre. 
 

 
 

6.1. ábra A Flow–Drill-eljárás szakaszai [Forrás: Flow-Drill] 
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A csavarkötés jóságának fokmérője az előírt követelményeknek megfelelően meghúzott csa-

varkötés. A megfelelő meghúzási módszer kiválasztásában a következő szempontokat kell 

figyelembe venni: 

 a konstrukcióhoz előírt kötéshez szükséges szorítóerő biztosítása, 

 a hibás kötések felismerése: jó oldhatóság stb.  

A csavarkötések létesítése során a minőségi követelmények figyelembevételével kétféle alap-

elvet érvényesítenek a gyakorlatban: 

1. felügyeletelvű végrehajtás: ez olyan passzív lehetőség (off-line üzemmód), 

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 össze-

gyűjt a szerszám teljesítményéről, és a pontosságáról. Módszerei: 

 nyomatékellenőrzés, 

 nyomaték/elfordulási szög ellenőrzése, 

 nyomatéknövekedési ráta ellenőrzése (kemény csavarozásnál magas, 

lágynál alacsony), 

 eltérés ellenőrzése. 

2. vezérlés-, irányításelvű végrehajtás: ez olyan dinamikus folyamat (on-line fe-

lügyelet), amelynek során folyamatosan gyűjtik a mérési értékeket és összeha-

sonlítják, majd az előírt érték elérésekor a programozott értéknél megállítja, re-

laxációs időt biztosít, majd továbbhúzza a pontos értékig (pl. szög, nyomaték) 

és lekapcsolja a csavarozót. Ennél a módszernél az előírt szorítóerő pontos el-

érése a cél. Módszerei: 

 nyomatékvezérlés 

 nyomaték/elfordulási szög vezérlése  

 folyáshatár pont vezérlése 

 akusztikus emissziós felügyelet 

A gyakorlatban a vezérlési módszereket minden esetben egy felügyeleti módszerrel kombinál-

ják, mert a felügyeletet az irányítási mód befolyásolja. 
 

 Szegecskötések 6.2

Szegecskötéseket ott alkalmaznak szívesen, ahol el akarják kerülni a hegesztés következtében 

bekövetkező szövetszerkezeti változásokat, illetve a későbbi korróziós károsodásokat. A sze-

gecskötések is alapos konstrukciós és technológiai megfontolást igényelnek a tervezőktől. A 

járműiparban alkalmazott új anyagok egyre több kihívást jelentenek a szegecselés megfelelő 

alkalmazásával szemben. A hagyományos szegecselési technológiáktól eltérően (tengelyirá-

nyú kovácsoló, körbekalapáló) a bolygó és radiális szegecselés különösen alkalmas a jármű-

ipari részegységekben a minőségi követelményeknek megfelelő szegecskötések létrehozására. 

A technológia lényege a kisebb axiális erő és a több alakítás alkalmazása (l. 6.2. ábra). Gyak-

ran egyszerűbb mechanizmusok (pl. gépkocsi ablakmozgató) forgáspontot leképező rövid 

csapjainak rögzítésére is szívesen használják. 
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Bolygószegecselés    Radiális szegecselés 

 

6.2. ábra A bolygó és radiál szegecselés mozgásviszonyai [2] 

 

A bolygószegecselés lényege, hogy a szerszám a függőlegessel 5-6 szöget zár be, és körpá-

lyán, egy kúp alkotói mentén mozog, és a munkadarabbal vonal mentén kapcsolódik. A forgó 

szerszám a szegecs irányában lassú előtoló mozgást végez. A tengelyirányú mozgás a tengely-

irányú kovácsoló szegecselési technológiának kb. 10%-a. Alkalmazása tömör szegecsnél max. 

16 mm, peremezésnél max. 100 mm átmérőig. A tömör szegecselésnél a szerszám a szegecs 

kerületéről indul és a középvonal felé halad, üregesnél a szerszám középről indul. 

 

A radiálszegecselés a bolygószegecseléstől abban különbözik, hogy a szerszám körmozgására 

egy radiális mozgás szuperponálódik. A szerszám pályája ciklois, tengelye a szegecs tenge-

lyével az előbbi kis szöget zárja be. A tengelyirányú nyomóerő a bolygó szegecseléséhez ké-

pest kb. 10–20%-kal kisebb. 

 

A járműiparban a súlycsökkentés érdekében bevezetett új ötvözetek a karosszéria gyártásánál 

két mechanikai szegecselési eljárás terjedését hozták magukkal: a lyukasztó szegecselését és a 

„clinch” szegecselési technika alkalmazását. A ponthegesztéssel szemben a lyukasztószege-

cselés és clinch - technika a mérgező gázoktól való mentesülés és a hő hatására bekövetkező 

anyag rideggé válását küszöböli ki. 

 

A lyukasztószegecselés lényege, hogy előfúrás nélkül egymáshoz illesztett két lemezen egy 

különlegesen kialakított szegecs (ld. keresztmetszeti rész az ábrán) az első lemezen áthatol, és 

a másik anyagba benyomódik, majd az alakjából adódóan szétnyílva rögzít. A 6.3. ábra egy 

karosszérián alkalmazott küszöblemez rögzítését mutatja.  
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6.3. ábra Lyukasztószegecs kötés metszet [3] 

 

A TOX cég szabadalma az átnyomásos szegecskötés („clinch”), amely nélkülözi a szegecset 

és a kötést a lemezek saját anyagából hozza létre. Ennek három megoldási változatát szemlél-

teti a 6.4. ábra.  
 

 
6.4. ábra Átnyomásos szegecskötések [4] 

 

A 6.4. ábrán látható kötéseknek 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 korróziós 

szempontból is. 

 

A zárt szelvényekbe menetes hüvelyek rögzítésére ad lehetőséget a Böllhoff cég megoldása, 

amely a 6.5. ábrán látható. A szegecselési művelet egyszerűsége, hogy a furatba fűzött mene-

tes hüvelyt a menet felhasználásával visszahúzzák és így több lemez vagy zárt szelvény, és 

lemez összeszorítását tudják megvalósítani.  
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6.5. ábra Menetes hüvely rögzítése [3] 

                                   

Az egy oldalról szerelhető szegecsek közül legismertebb a POP szegecs, amelyet a hétköznapi 

gyakorlatban számos jármű felépítmény szerelése során gyakran alkalmaznak. 

  Sajtolt kötések 6.3

A járműiparban elsősorban a hidegsajtolással létrehozott kötések többféle konstrukciós meg-

oldása ismeretes. Példaként a csapágyszerelés említhető vagy például a kábelsaruk kábelen 

történő rögzítése, amelyet műhelynyelven „crimpelésnek” is nevezünk. 

 

Az egységnyi felületre jutó nagy nyomás miatt az összekötendő fémrészek erős 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 az 

alatt legyen a művelet befejeztével. A technológiának legjobban megfelelő fémek a lapköze-

pes köbös térrács szerkezetű tiszta fémek (Cu, Al, Ni, Ag.. stb.) Ezeknek a fémeknek a képlé-

kenysége azzal magyarázható, hogy az egyes kristályrészek rendszerint a legtömörebb csúsz-

tató síkokon mozdulnak el. A hidegsajtolás hatására a fémek felkeményednek, nyúlásuk csök-

ken, és az ellenállásuk megnő.   

 

Tengelyirányú sajtoláskor az illeszkedő felületeken nagy erőhatások ébrednek, ezért a sérülé-

sek elkerülésére a következő szempontokat kell 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 beállítani a sajtoláshoz; 

 a sajtolást megszakítás nélkül kell elvégezni; 

 sajtolás után ellenőrizni kell a helyzetpontosságot. 
 

 Ragasztott kötések 6.4

 A ragasztást számos előnye következtében egyre több iparágban alkalmazzák. Például a jár-

műiparban számos helyen – például a személygépkocsi gyártásban 360-nál több helyen – al-

kalmaznak ragasztót. Széles körben ismert a szélvédő ragasztás, a motor csavarjainak oldódás 

elleni biztosítása ragasztóval. Az autóbuszok külső karosszéria elemeit részben ragasztják.   
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A ragasztott kötésekben a ragasztó hidat képez a munkadarabok felületei között függetlenül attól, 

hogy azonos vagy eltérő anyagokról van-e szó. Alkalmazás szempontjából a kötés mechanizmusára 

jellemző két jelenség az adhézió és kohézió. A ragasztóanyag kötési szilárdsága a ragasztandó 

anyagon az ún. adhézió. A ragasztóanyag belső szilárdsága az ún. kohézió. 

 

Az adhézió a két anyag érintkezési felületén ható tapadó erő. Az inter-molekuláris erőknek a 

létrejötte kisebb, ha a megmunkált felületek érdességének mélysége miatt a ragasztóanyag 

nem kerül közvetlen kapcsolatba a ragasztandó anyaggal. Ebből következik, hogy a ragasztó-

nak ki kell töltenie az érdességet és a teljes felületet be kell nedvesítenie. Az adhéziós erők 

nagysága függ a nedvesítés mértékétől és a felület ragaszthatóságától.  

 

Kohéziónak azokat az erőket nevezzük, amelyek a ragasztóanyag molekulái között hatnak, 

azok összetartása céljából. A kohéziós erők összetevői: 

 molekulák között ható vonzerők (Van der Waals), 

 polimer molekulák egymással való kapcsolódása. 

A ragasztott kötésben az adhéziós és kohéziós erők lehetőleg azonos nagyságúak legyenek. A 

ragasztott kötések méretezésénél a fentiekre figyelemmel kell lenni.  A konstrukciós megol-

dás helyességét kísérletekkel is igazolni kell. A ragasztott kötések technológiája a felület elő-

készítésével kezdődik, majd a ragasztó felhordása után az alkatrészek kapcsolatba hozását 

követően a száradással, és kikeményedéssel fejeződik be. Néhány példa a járműiparból: a 

hengerfej rögzítő csavarok oldódás elleni ragasztása, szélvédő ragasztás, belső tükörtartó rög-

zítése, autóbuszok külső karosszéria burkoló elemeinek rögzítése stb. 
 

 Ultrahangos kötéstechnika 6.5

A járműiparban is nagy számmal fordulnak elő hőre lágyuló műanyag alkatrészek kötéslétesí-

tésére alkalmazott gazdaságos eljárás az ultrahangos hegesztés, „beültetés”, peremezés. Az 

eljárások lényege a műanyagok lágyításának felhasználása az alakításra és az azt követő lehű-

lés után a kötés előírt minőségének megfelelése mind műszaki, mind esztétikai szempontból.  

Az anyag helyi melegedésének oka – műanyagok esetében – a hang terjedése nyomáshullá-

mok formájában. Ez azt jelenti, hogy a molekulasűrűsödési helyeken háromtengelyű feszült-

ségi állapot keletkezik. A feszültségállapot létrejötte után az anyag alakítási ellenállása le-

csökken, tehát alakíthatóvá válik. Az anyag kilágyulásának másik oka az anyag belső súrlódá-

sa. Mivel a molekulasűrűsödési helyeken az anyag elemi részei tényleges fizikai mozgást, 

rezgést végeznek, ezért a mozgásba jövő molekulák között súrlódás keletkezik. Ez függ az 

anyagtól, a szerkezettől, az anyag rugalmasságától stb. Ez a súrlódás az ultrahang energiáját 

felemészti, és hővé alakítja. Ezt belső veszteségnek nevezik.  

 

Az alkalmazásnak számos előnye ismeretes. A gazdaságosság alapja, hogy az energiát kon-

denzátorban tárolja, amelyeket a hegesztés szüneteiben töltenek fel, így a hálózat csatlakozási 

készenléti költségei csökkenthetők. Gyors eljárás, rövid ütemidők (1,2-10 ms) jellemzik. A 

kötés környezetében nem szükséges utómunkálás.  

 

Az ultrahangos kötés létesítésére alkalmas berendezések fő részei: generátor, a villamos rez-

géseket mechanikai rezgéssé átalakító egység (szonotróda) a koncentrátorral, állvány az előto-

ló egységgel (6.6. ábra). A kötéslétesítés helyén a szonotróda van kapcsolatban az alkatrész-

szel. 
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6.6. ábra Ultrahangos kötéslétesítő berendezés [5] 

 

Az átalakító fej működhet magnetostrikciós elven (a Ni-ből készült rúd a térerősség változta-

tásával a hosszát változtatja) vagy piezoelektromos elven (bizonyos kristályok a villamos tér-

ben megváltoztatják a méretüket). Az utóbbi eljárás meglehetősen költséges.  

 

Az ultrahangos hegesztőgépek lehetnek állandó frekvenciájú kimenőjelűek, változtatható 

frekvenciájú kimenőjelűek és teljesítmény szerint 100W-tól 12000W-ig. A folyamatos fej-

lesztés természetesen számos új megoldást is eredményezett a teljesítménytartományban.  

 

A járműiparban alkalmazzák a fentieken kívül a gyorsrögzítő kötéseket, a kábelkorbácsokat 

összefogó bandázsoló kötéseket, csőkötéseket stb. Természetesen a hegesztés számos változa-

ta is széles körben alkalmazásra kerül a járművek szerelésénél. Jelenleg a kutatások a fémha-

bok és a kompozitok körében létesíthető kötések területére koncentrálódnak. Sajnos a terjede-

lem korlátai miatt ezek részletes ismertetésére itt nincs lehetőség. 

Irodalomjegyzék a 6. fejezethez 
[1] Flowdrill GmbH 123029-0 prospektus 

[2] Göndöcs-Horváth-Zsuppán: A szerelés gépei, 1980 MK 

[3] Böllhoff HE.9690 prospektus 

[4] TOX Pressotechnik 80.0711.02 prospektus 

[5] Herman Ultraschalltechnik 2009.05. prospektus 
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7 Hegesztés (Dr. Markovits Tamás) 

(A fejezet az [1], [2] és a [3] irodalmakra támaszkodik.) 

 

Jelen fejezet a „Járműszerkezeti anyagok és technológiák I” című jegyzetben a hegesztéssel 

kapcsolatos alapismeretek (hegesztés alapjai, eljárásai) bemutatását követően bővíti tovább az 

ismeretanyagot a hegesztéshez használt hegesztőanyagok, hegesztő készülékek, a hegesztett 

kötés vizsgálati eljárásai és a hegesztési technológia tervezésének területein. 

 Hegesztőanyagok 7.1

7.1.1 Hegesztőanyagok csoportosítása 

A hegesztőanyagok csoportosítása két fő szempont szerint történik, amely a hegesztési eljárás 

és a hegesztendő alapanyag. A hegesztési eljárásokat az európai szabvány egy meghatározott 

számmal jelöli, míg az amerikai előírásokban az eljárás nevéből képzett rövidítéssel nevezik 

meg az eljárásokat. A főbb csoportokra vonatkozóan az európai és az amerikai jelölések a 7.1. 

ábrán láthatóak. 

 

Hegesztési eljárások Hegesztő anyag 

termékjele Megnevezése EU jel US jel 

önvédő ívhegesztés 11 SMAW E 

fedett ívű hegesztés 12 SAW S 

fogyóelektródás védőgázas ívhe-

gesztés 
13 GMAW G 

wolframelektródás védőgázas ív-

hegesztés 
14 GTAW W 

plazmaívhegesztés 15 PAW P 

lánghegesztés 31 OFW O 

villamos salakhegesztés 72 ESW ES 

elektrogáz hegesztés 73 EGW EG 
 

7.1. ábra A hegesztő eljárások és a hegesztő anyagok jelölései, megnevezései 

 

A két jelölés rendszerben egy eljárással kapcsolatban van különbség, ugyanis a porbeles hu-

zalelektródával végzett hegesztést az amerikai szabályozás külön eljárásnak tekinti, annak 

külön megnevezése van: FCAW. Az európai száma: 11/13. 

A fenti felsorolásban megadott eljárás típusokhoz a hegesztőanyagokat az európai szabvány 

egy betűjellel (termékjellel) látja el, amely jelen belül a különböző anyagok hegesztéséhez 

megadott szabványokban rögzítik a használatos hegesztőanyagokat. Itt elkülönülnek egymás-

tól az acélok, az öntöttvasak, a nem vasalapú fémek is. Ez alapján lehet tehát az eljáráshoz és 

a hegesztendő alapanyaghoz megkeresni a megfelelő szabványt, amelyből az alkalmas he-

gesztő anyag kiválasztható. 

A hegesztőanyagok szabványos megjelölésének a termékjel az első karaktere. 

A hegesztő anyagoknál meg kell különböztetni egymástól az elektródákat (huzalelektródákat) 

és a huzalokat (pálcákat). Az elektróda esetén ugyanis a rajta átfolyó áram hatására kialakuló 

hőhatás következtében olvad meg, míg a pálca esetében egyéb külső hőforrás olvasztja meg a 

hegesztőanyagot. Az elektródák és huzalok esetében megkülönböztetjük a töltött és a porbeles 
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hegesztőanyagokat. A töltött hegesztőanyag fémporokat és a varrat minőségét befolyásoló 

segédanyagokat tartalmaz, míg a porbeles hegesztőanyagokban gáz és/vagy salakképző, he-

gesztőív stabilizáló, beolvadás és varratképződés szabályozó segédanyagok vannak.  

A hegesztőanyagban található alkotók lehetnek töltő anyagok, amelyek a hegesztés során 

megömlenek, keverednek az alapanyagból képződött ömledékkel, illetve lehetnek védőanya-

gok, amelyek meghatározzák a hegesztéskor lezajló folyamatokat, védik az ívet, a hegfürdőt. 

A hegesztő anyagokat fő típusain belül osztályozzuk a felhasználáskor hegesztendő anyag 

alapján: 

 acélok hegesztőanyagai 

o ötvözetlen és finomszemcsés acélok 

o nagyszilárdságú acélok, hidegszívós 

o melegszilárd, kúszásálló acélok 

o korrózió- és hőálló acélok 

 nemvas-fémek hegesztőanyagai 

o nikkel és nikkelötvözetek 

o réz és rézötvözetek 

o titán és titánötvözetek 

o cirkon és cirkon ötvözetek 

o alumínium és alumínium ötvözetek 

o magnézium és magnézium ötvözetek 

 egyéb hegesztő anyagok 

o öntöttvas 

o felrakó hegesztés anyagai kopásálló felületi rétegekhez 

A továbbiakban az acélok és az alumíniumötvözetek hegesztő anyagait részletesebben tár-

gyaljuk, adott technológiáknál kiegészítve az alkalmazott védőgázzal vagy fedőporokkal. A 

tárgyalásban egy adott hegesztőanyagnál nézzük meg a fent említett alapanyagok esetében 

milyen tulajdonságok fontosak. 

7.1.2 Hegesztőanyagok acélok hegesztéséhez 

Acélok hegesztésénél az ívhegesztéshez használt bevont elektródákat, a védőgázas, a fedőpo-

ros, a porbeles hegesztőanyagokat valamint a láng és az AWI hegesztésnél alkalmazott pálcá-

kat tekintjük át. 

A hegesztő anyagok kiválasztása alapvetően a hegesztendő eljárás és a hegesztendő anyag 

alapján történik. Az általános szerkezeti acélok hegesztendő anyagok esetében a szilárdság 

(szakítószilárdság) és a szívósság (ütőmunka vagy a szívós-rideg átmeneti hőmérséklet) a 

legfontosabb, jellemzésre használt tulajdonságok.  

A gyengén ötvözött, nagyszilárdságú, kis hőmérsékleten használatos acéloknál a tulajdonsá-

gokat kiegészítik az összetétellel is, mivel a nagyobb ötvöző tartalom mellett martenzit jöhet 

létre, ami a varratot elridegíti. A szilárdsági jellemzők közül itt a szakító szilárdság helyett a 

folyáshatárt adják meg. Az átmeneti hőmérséklet növelésére a nikkeltartalom növelésével van 

lehetőség hidegszívós acéloknál.  

A nagy hőmérsékleten alkalmazott acéloknál nem adnak meg szobahőmérsékleten meghatá-

rozható szilárdsági jellemzőket, mert az üzemeltetés során a nagyobb hőmérséklet miatt a 

méretezéshez nem használhatóak. Ezért inkább az összetétellel jellemzik a hegesztőanyagot. 

Jellegzetes ötvöző elemei a Cr, Mo, V, ritkán a W. A létrejövő varrat jellegzetesen 

martenzites szövetszerkezetű, ami miatt a kötés utólagos hőkezelése szükséges. 
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A korrózióálló acélok hegesztőanyaga a vegyi összetétellel jellemzett. Ez alapján krómacél és 

króm-nikkel acélt hegesztő anyagokról beszélhetünk. A króm tartalom mindkét esetben 12 % 

feletti. A Cr acélok ömledékének alapszövete martenzit, vagy ferrit, ami ridegebb a Cr-Ni 

acélok varratainál. A Cr-Ni acélok varratának szövetszerkezete ausztenites, ami szívós, így 

használható a hegesztő anyaghoz hasonló alapanyagok összekötésénél, martenzites szövet-

szerkezetű anyagoknál és különböző szövetszerkezetű, erősen ötvözött acélok hegesztésére is. 

Fokozott savállóság érhető el további Mo ötvözéssel. A szélsőségesen kis vagy nagy hőmér-

sékleten dolgozó alkatrészek hegesztő anyagai is a Cr-Ni típusok közé tartoznak. A Cr-Ni 

hegesztő anyagokat azonban a kénes közeg tönkreteszi, így ott a Cr-acélok alkalmazása lehet-

séges. 

7.1.3 Bevont elektródák acélok ívhegesztéséhez 

A bevont elektródákat jellemzően kézi ívhegesztéshez használják. A hengeres elektróda belsejé-

ben lévő maghuzal a töltőanyag, amely megolvadásával és a hegfürdőbe való jutásával járul hozzá 

szükséges ömledék térfogat kialakulásához, és az alapanyaggal összekeveredve a vegyi összetéte-

le határozza meg a varrat összetételét. A maghuzalt kívülről a bevonat veszi körül, amelynek főbb 

feladatai az ívstabilizálás növelése, a gázképzés, a salakképzés és a dezoxidálás. Emellett tartal-

maz kötőanyagot is (amely összetartja a fenti alkotókat) ötvözőket is. A bevonatból képződött gáz 

és salak jelentősen befolyásolja a varrat minőségi tulajdonságait. 

 

A bevonatnak két fontos tulajdonsága van: a bevonat jellege és vastagsága. A bevonat jellege 

szerint lehet: savas, rutilos, bázikus, vagy cellulóz.  

A savas bevonatú elektródákra jellemző a permetszerű cseppátmenet, a mély beolvadás, a 

hígfolyós salak, az egyenletes varratfelület és a könnyű salak eltávolíthatóság. Emellett 

melegrepedésre és az illesztésekre érzékeny helyzetekben alkalmazható.   

 

A cellulóz bevonatú elektródák jellemzője a permetszerű cseppátmenet, a mély beolvadás, a 

vékony, nem összefüggő salak. A varrat felülete pikkelyezett lesz. Nincs a hegesztési helyzet-

re vonatkozó korlátozás.   

Rutilos bevonatú elektródák jellemzője: a finomcseppes leolvadás, a kismértékű beolvadás, a 

tömör salak, a pikkelyezett varratfelület. Adott esetben hiányos gyökbeolvadás jön létre. Jel-

lemzően vékony lemezeknél, nagyobb résekkel történő hegesztésnél alkalmazható. A hegesz-

tési helyzetre vonatkozóan nincs korlátozás. 

 

A bázikus bevonat jellemzője a nagycseppes leolvadás (rövid hegesztőív), a csekély fröcskö-

lés, a közepes beolvadás, a vastag, könnyen eltávolítható salak. A hegesztési helyzet korláto-

zott. A melegrepedéssel szembeni ellenálló, szívós (nagy ütőmunka, alacsony átmeneti hő-

mérséklet), kis zárvány és diffúzióképes hidrogén tartalmú varrat jön létre.  

Léteznek a cellulóz, a savas és a bázikus bevonatokkal vegyesen kialakított bevonatok is, 

amelyek az egyes bevonatok tulajdonságait ötvözik. 

A bevonatok jelöléseit szabványok rögzítik, amely lehet betű vagy számjel is. 

A bevonat jellemzői közé tartozik a bevonat vastagsága is, amit az elektróda átmérőjének (Db) 

és a maghuzal átmérőjének (Dh) arányaként adnak meg (Db/Dh). 

Ez alapján beszélhetünk vékony, közepes, vastag és különlegesen vastag bevonatokról. Az 

átmérő arányok alapján a következő tartományok szerint: 

 vékony bevonat: Db/Dh <1,2 

 közepes bevonat: Db/Dh =1,2-1,45 

 vastag bevonat: Db/Dh =1,45-1,8 

 különlegesen vastag bevonat: Db/Dh > 1,8 
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A bevont elektródás hegesztéssel létrehozott varratra jellemző tulajdonságai (pl.: vegyi össze-

tétel, szilárdsági jellemzők) meghatározhatóak egy szabványosított körülmények között vég-

rehajtott hegesztéssel, amelynél jellemzően az elektródából adódó különbségek okozzák az 

eltéréseket. Így a hegesztési ömledék tulajdonságai a megfelelő hegesztőanyag kiválasztásban 

segítenek, ahol a hegesztendő anyagtól függően a mértékadó anyagjellemző alapján lehet dön-

tést hozni. A mértékadó anyagjellemzőnek el kell érniük, vagy meg kell haladniuk az alap-

anyag hasonló jellemzőit. 

7.1.4 Technológiai tulajdonságok 

A hegesztés technológiai tulajdonságainak mérlegelése lehetőséget ad az elektródák összeha-

sonlítására, kiválasztására. A következőkben ezen tulajdonságok bemutatása következik: 
 

 A hegesztőív gyújtása, újragyújtása, rugalmassága, stabilitása, intenzitása 

A hegesztéskor létrejövő ív a levegőt részben ionizálja, így vezetőképessége kicsi és könnyen 

megváltozik. A bevonatban található összetevőkből olyan gázok keletkeznek, amelyek az 

ellenállást csökkentik. Az ívgyújtás képessége azzal függ össze, hogy az ívgyújtás után ezen 

gázok képződése mennyire gyorsan történik meg. Azt az ívhosszat használják jellemzésére, 

amelynél megadott feszültségimpulzusra a létrejövő ív fennmarad. Az újragyújtás meleg álla-

potban való ívgyújtást jelent, a hegesztés folyamán megszakadt ív újbóli kialakulása során. 

Az ív stabil, ha koncentrikus geometriájú, nem szakad meg, tehát nem szükséges újragyújtani. 

A cseppátmenet az ívben történik, így ez befolyásolja a cseppátmenet irányíthatóságát is. Ab-

ban az esetben, ha a cseppek mérete kisebb, akkor az irányíthatóság is javul. Az ív stabilitás 

függ a hegesztés során alkalmazott villamos jellemzőktől, az áram nemétől, a polaritástól és 

azon üresjárati feszültségtől, amely a polaritás váltáskor megakadályozza az ív kialvását. Az 

ív rugalmasságán azt a hossztartományt értjük, amelyen belül az ív stabil. A rugalmasság ha-

táresete a szakadási hossz. 

Az ív intenzitását a hegfürdő benyomódása jelzi, amely a beolvadási mélységgel is összefügg, 

ezáltal meghatározza a hegeszthető anyagvastagságot.   
 

 A salak kezelhetősége, varratformáló képessége 

A salak kezelhetőségén az olvadék fémtől való elkülönülését, terelhetőségét és az ív alatti 

területen maradását értik. A varratformáló képessége a varrat felszínének geometriai jellemző-

ivel írhatóak le. Mennyire homorú vagy domború a felület. Milyen az alapanyag varrat átme-

netnél. A varratformáló képesség meghatározza a résáthidaló képességet, amely a munkada-

rabok egyenlőtlen összeillesztésénél is fontos jellemző.   

 Az elektróda kihozatala, hasznosulása, leolvadási tényezője 

A kihozatal (RN, RE) a lerakott varrat (mD) és a leolvasztott maghuzal (mC) tömegének viszo-

nyaként kerül meghatározásra. A kihozatali tényező egy szabványos körülmények között el-

végzett vizsgálat előtt és után tömegmérésből kapott adatokból határozható meg. Meghatáro-

zásra kerül egy névleges (RN) és egy effektív (RE) kihozatali tényező. 
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ahol mCE: leolvasztott maghuzal tényleges átmérőből számolt tömege, mCN: leolvasztott 

maghuzal névleges átmérőből számolt tömege. 

 

A hasznosulás (RG, RD)  a lerakott varrat tömegének és az elektróda teljes tömegének (mE) 

vagy a teljes és a csonk tömeg (mS) különbségének az aránya százalékosan kifejezve, illetve a  
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Az elektróda teljes tömegének nagyjából fele alakul át varrattá. A fennmaradó része az elekt-

ródacsonk tömege, a salak tömege és a fröcskölési veszteség. 
 

Leolvadási tényező (D) a lerakott varrat tömegének (mD), valamint a hegesztési áram (I) és 

idő (t) szorzatának a hányadosaként határozható meg. 
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A hasznosulásból a hegesztéshez szükséges elektróda szükséglet, a leolvadási tényezőből a 

hegesztés idő szükséglete számítható, amely adatok a technológia tervezéshez szükségesek. 

A bevont elektródák jelölésében a kihozatali tényező egy szabványban meghatározott jellel 

szerepel.  Emellett az alkalmazható hegesztési helyzetek, az áram jele is megadásra kerül. 

A jelölés utolsó karakterén a diffúzióképes (oldott) hidrogéntartalom szerepel, amely az elekt-

róda bevonatának nedvességtartalmából, szerves-anyag tartalmából, illetve a hegesztési hely 

szennyeződéséből keletkező hidrogénből adódik, amelynek egy része a hegfürdőben oldódik, 

másik része gáz formájában a környezetbe távozik. A molekuláris hidrogén a hegfürdőbe ke-

rülve, ha a megdermedés előtt távozik, akkor nem okoz problémát. Ha a hidrogén gáz bent 

marad az ömledékben és nem tud eltávozni megszilárdulás előtt, akkor porozitás formájában 

okoz hibát. Az atomos hidrogén oldódik a megdermedt fémben és repedést okoz (hidrogén 

pelyhesség) a varratban és a hőhatásövezetben. Ez a hidrogén diffúzióval a rácsban mozogni 

tud, amely mozgás intenzitása növekszik a hőmérséklet növekedésével, de szobahőmérsékle-

ten is diffundál. 
 

A diffúzióképes hidrogéntartalom (HD) mérése szabványosított eljárással történik, amely so-

rán az adott geometriájú hernyóvarrat felhegesztése után, azonnal lehűtik a próbadarabot szá-

raz jéggel és higannyal töltött üvegcsőbe helyezve mérik az eltávozó hidrogén mennyiségét. A 

hegesztés előtti (me) és utáni (mu) mért tömeg és a hidrogén normál nyomásra és hőmérséklet-

re átszámolt mennyisége (V) alapján meghatározható. A kapott adat 100 g varratra vonatkozó 

hidrogén tartalmat adja meg ml-ben.  

eu

D
mm

100
VH


       (ml/100g)   (7.6) 

Az elektróda jelölésében egy kód utal a diffúzióképes hidrogéntartalomra (pl.: H5 jelölés: 4-5 

ml/100g). Egy elektróda jelölés és értelmezése látható a 7.2. ábrán ötvözetlen szerkezeti acél esetén. 
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7.2. ábra Ötvözetlen szerkezeti acél elektróda jelölése 
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Adott esetekben, amikor ez szükséges, a vegyi összetétel és a hőkezeltségi állapot is megadás-

ra kerül. 

7.1.5 Védőgázas hegesztéshez (huzalok, védőgázok) 

A védőgázas hegesztés esetében a védőgáz három fő jellemzője érdekes. Ezek a reakcióhaj-

lam, a hővezető képesség és a feszültség gradiens. A reakcióhajlam megmutatja, hogy a he-

gesztéskor semleges, redukáló vagy oxidáló hatása van a védőgáznak. A hővezető képesség 

az ívben keletkező hő terjedési irányit és időbeni lefolyását befolyásolják. A feszültség gradi-

ens a gáz elektromos vezetőképességét jellemzi. A lehetséges védőgázok (argon, hélium, 

szén-dioxid, oxigén, nitrogén, hidrogén) közül az argon, a hélium és a nitrogén semleges, a 

hidrogén redukáló, míg az oxigén és a CO2 oxidáló hatású. A hővezető képesség alapján a 

legkisebb hővezető képessége az argon gáznak van. A védőgáz huzal kombinációt a korábban 

bemutatott hegesztendő anyag típustól függően ajánlások alapján kell kiválasztani. Az ötvö-

zetlen szerkezeti acélok esetében alkalmazható szabványok a nagyszilárdságú és kis átmeneti 

hőmérséklet igényű munkadarabok hegesztéséhez is használható, amennyiben az ömledék 

kívánt összetétele ezt lehetővé teszi. Amennyiben erre nincs mód, akkor az ömledék összeté-

tele alapján kell választani. Külön szabványok vonatkoznak a magas hőmérséklet- és a korró-

zióálló ötvözetek hegesztéséhez a védőgáz huzal kombináció kiválasztásához.  A gázokat nem 

csak önmagukban, hanem más gázokkal keverve is használják az előnyös tulajdonságok kom-

binálása miatt. 

7.1.6 Fedőporos hegesztéshez (huzalok, fedőporok) 

Fedettívű hegesztéshez használatos fedőporok jellemző tulajdonsága a maximálisan megen-

gedett áramerősség, a hegesztési sebesség, a hegesztés áram polaritása, az üresjárati feszültsé-

ge, a mangán és a szilíciumtartalom csökkenés, illetve a hegesztési ömledék tulajdonságai, 

amelyek a folyáshatár, a szakítószilárdság, a kontrakció és az átmeneti hőmérséklet. A fedő-

porok és huzalok jelölései a fenti információkat tartalmazzák megfelelő kódok alkalmazásá-

val. A fedőpor megolvadása után sűrűn folyó salakot eredményez, amely lehetővé teszi vé-

kony lemezek hegesztését, azok átlyukadása nélkül. 

A hegesztéshez használatos huzalok összetételét a megfelelő szabványok tartalmazzák és 

megadják az adott huzal esetében az átmérő függvényében, hogy mekkora áramsűrűség mellet 

használhatóak. A huzalok ötvözői közül a szén mennyisége a keménységet és a szakítószi-

lárdságot, a Si a dezoxidációt, a Mn a keménységet, a szakítószilárdságot, a nyúlást és az 

ütőmunkát is befolyásolja. A Mo a melegszilárdságot javítja, a Cr a melegszilárdság mellett a 

keménységet is növeli. A nikkel ötvözés alacsonyabb hőmérsékleten növeli meg a szívóssá-

got. A hegesztőanyag jellemzően kevés szennyezőt tartalmaznak, ezért jó minőségű varrat 

készíthető vele.  A dermedéskor létrejövő hegesztési repedések miatt fontos a mangán és szi-

lícium tartalom arány, amely a kötés létrehozása során az alapanyag összetételétől mindkét 

irányban eltérhet (ötvöződés vagy kiégés). Ezért fontos, hogy a fedőpornak milyen a vegyi 

összetétele. Emellett azonban a térfogatsűrűsége, a szemcsemérete, a felületi feszültsége, az 

elektromos vezetőképessége és a hőtágulása is fontos jellemzője. 

A huzalelektródáknak is megvan a jelölésük, amelyre egy példa a következőekben kerül be-

mutatásra. Hegesztőelektróda jelölése: SA 2 51 1. Jelentése: SA-fedettívű hegesztés, 2-

huzalelektróda vegyi összetételének szabványos kódja, 51-szakítószilárdsága (510-570 MPa), 

1-átmeneti hőmérsékletre utaló jel 28 J ütőmunkához tartozóan (+20 C). 

7.1.7 Porbeles hegesztőhuzalok 

A 7.3. ábrán a porbeles hegesztő huzalok jellegzetes felépítése látható. A huzalok belül üreges 

kialakításúak, amely üregbe a hegesztéshez használt segédanyagot, a hegesztőport helyezik. A 
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nyitott huzaloknál, amelyeknél a keresztmetszet nem teljesen zárt, tároláskor és felhasználása 

előtt a nedvességfelvétel lehetőségére, a szárításra különös figyelmet kell fordítani. A porbe-

les huzalok alkalmazhatóak védőgázas, védőgáz nélküli fedettívű és salak hegesztés esetében 

is. 

 
 

7.3. ábra A porbeles huzalok jellegzetes keresztmetszeti kialakításai [1] 

 

A porbeles huzalok jelölése a következő információkat tartalmazza: 

 porbeles huzal (T betű), 

 hegesztőeljárás fajtája, 

 kötő-, vagy felrakó hegesztése,  

 hegesztőanyag összetétele, 

 lehetséges hegesztési helyzetek, 

 szilárdsági kategóriák, 

 legkisebb átmeneti hőmérséklet. 

 

7.1.8 Hegesztőpálcák (láng és AWI hegesztéshez) 

A láng és AWI hegesztéshez használt hegesztőanyagok összefoglaló neve a hegesztőpálca, 

ami adott hosszúsággal kerül forgalomba, amely könnyen kezelhető. Jellemzően 1000 mm 

körüli érték. 

 

A lánghegesztés esetén a kialakuló atmoszférában használt hegesztőpálca megfelelő összeté-

telű és mechanikai tulajdonságú varratot kell, hogy biztosítson. AWI hegesztésnél a semleges 

védőgáz miatt nem kell magasabb követelményeket támasztani, mint a lánghegesztésnél. Így a 

lánghegesztéshez használatos pálcák jellemzően AWI hegesztéshez is használhatóak. 

7.1.9 Hegesztőanyagok Al hegesztéséhez 

Alumínium hegesztésénél a hegesztőanyag eljárástól függően hegesztőpálca, hegesztőhuzal,  

vagy bevont elektróda lehet. Lánghegesztésnél a hegesztőpálcák ötvözetlen alumínium és 

alumínium öntvények hegesztéséhez alkalmasak.  

Lánghegesztésnél folyasztószereket alkalmaznak, amely feladata, a forrasztáshoz hasonlóan, a 

magasabb olvadáspontú oxidréteg eltávolítása a hegesztés előtt.   

Védőgázas eljárásokhoz minden alumínium ötvözethez kerülnek forgalomba huzalok és a 

pálcák. Az alkalmazott védőgáz minden esetben semleges, így argon vagy hélium védőgáz 

használható. A gáz nagytisztaságú 4.6-os (99,996%) vagy 4.9-es (99,999%). Az argon gáz 

sűrűsége nagyobb, a hővezető képessége kisebb, mint a hélium gázé és az ív stabilitását segíti. 

Hélium alkalmazásával a varrat szélessége és mélysége nagyobb lesz, a nagyobb ívfeszültség 

miatt. Mivel könnyebb, mint a levegő, ezért nagyobb mennyiségre van belőle szükség, mint a 

levegőnél nehezebb argon gáz esetén. A két gáz keveréke is alkalmazható, különböző keveré-
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si arányok mellett, amelyet a gázkeverék esetében I3 jelöléssel látnak el, például a huzal tech-

nológiai ajánlásakor. 

A bevont elektródás hegesztés az alacsony szilárdságú nem nemesíthető Al-ötvözetekhez 

használható. Fontos, hogy a bevonat a maghuzal olvadáspontjához közeli hőmérsékleten ol-

vadjon meg, ne szívja magába a nedvességet, növelje az ívstabilitást és a keletkezett salak 

könnyen eltávolítható legyen. Emellett ötvözőket is tartalmazhat, amennyiben ez szükséges. A 

bevonat olyan összetevőket tartalmaz, amely lehetővé teszi a fémes kapcsolat kialakulását a 

megolvadt alapanyag és az elektródáról leváló cseppek között. 

 

 Hegesztőkészülékek 7.2

 

A hegesztőkészülékek a munkadarabok együttes rögzítésére, kedvező helyzetbe állítására, 

forgatására, mozgatására használatos kézi, vagy gépi működtetésű eszközök. A hegesztőké-

szülékek feladata a munkadarab helyezése, rögzítése, mozgatása, beállítása. Alkalmazásával 

csökkenthető a vetemedés és az elhúzódás, illetve megkönnyíti a hegesztés utáni mérést.  

A hegesztőkészülék a munkadarab és a hegesztő berendezés között teremt kapcsolatot. Ezért 

mind a munkadarabhoz, mind a berendezéshez és a technológiához, gyártási körülményekhez 

szükséges az illesztése. Abból adódóan, hogy a hegesztés előtt és alatt a munkadarabok egy-

máshoz képest elmozdulhatnak, a hegesztőkészülékben a különálló darabokat a megfelelő 

pontokon meg kell támasztani, rögzíteni kell. A hegesztés előtti pontonkénti összekötés (fű-

zés, vagy tűzés) esetén a készülékben az elemek részleges összehegesztése mellett kialakul-

nak az egymáshoz képesti pozíciók. Itt a hőbevitel még jellemzően kisebb, mint a végső he-

gesztésnél. A készüléknek a hegesztés során bevitt hő hatására kialakuló hőtágulást és a hűlés 

során lezajló zsugorodást is lehetővé kell, hogy tegye, a nem megfelelő belső feszültségek 

elkerülése miatt. A hegesztés után az esetleges mérési, utókezelési eljárásokra is alkalmas 

kell, hogy legyen. A gyártási eljárástól függően lehetővé kell tegye, a hegesztő berendezés 

adott elemeinek (hegesztőfej, kábelek) és szerkezeti elemeinek (vázszerkezet, tartók) mozgá-

sát, elhelyezést. A hegesztési technológiánál alkalmazható hegesztési helyzeteket is biztosíta-

ni kell, akár a munkadarab forgatásával, billentésével, amennyiben ez szükséges. A hegesztő-

készülék kialakításánál figyelembe kell venni a gyártás tömegszerűségét is, amely a készülék 

bonyolultságát, összetettségét nagymértékben befolyásolja. A sorozatgyártáshoz a készülék 

komplexebb kialakítása is megengedhető és az egyedileg gyártott készülékek is gazdaságo-

sabban használhatóak. Kis sorozatnál jellemzően egyszerűbb, sokszor meglévő készülékele-

mekből összeállított készülékek használata a kedvezőbb. 

A hegesztőkészülékek csoportosítása a 7.4. ábrán látható 
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7.4. ábra A hegesztőkészülékek csoportosítása [3] 

 

A fenti ábrán látható, hogy a hegesztőkészülékek egyszerű készülékekre segédberendezésekre 

és célgépekre bonthatóak. Az egyszerű berendezések jellemzően a meglévő elemekből épített 

eszközök, míg a célgépek adott célfeladatra kialakított és külön legyártott berendezések. Az 

egyszerű készülékek lehetnek méret, alaktartó, helyzetbeállító, egyengető, mérő és ellenőrző 

készülékek. A készülék elemei lehetnek helyező eszközök (alátámasztások, ütközők, csapok, 

prizmák, sablonok) és rögzítőeszközök (szorítók, összehúzok, szétfeszítők).  A segédberende-

zések jellemzően forgatók, görgős forgató, forgóasztal, forgó-billentő asztal. A célberendezé-

sek lehetnek egy és több munkahelyes, ill. fejes kialakításúak. 

7.2.1 Egyszerű készülékek 

A készülékek kialakításakor 6 db szabadságfok elvételéhez 6 helyezőpont szükséges. 3 a beál-

lító felületen, 2 a vezetőfelületen és egy az ütközőfelületen. A beállító felületen lévő pontok 

elhelyezésénél figyelni kell arra, hogy a hegesztendő elem súlypontja a helyezőpontok által 

alkotott háromszög területén belül legyen, a stabil felfekvés miatt. A kötésben résztvevő ösz-

szes elemnél létre kell hozni a helyezőpontok megfelelő rendszerét. 

7.2.2 Helyezőkészülékek 

A beállító asztalok kisebb alkatrészek vízszintes elhelyezésére alkalmas készülékek, emellett 

adott esetben a mozgatható, vagy billenthető változatban is léteznek. Az asztallap öntöttvas, 

esetleg vastag acéllemez, amely a rácsos szerkezeten fekszik. 

Az alátámasztók nagyméretű és nehéz munkadarabok megtámasztására használatosak. Egy 

speciális változata a fürdőmegtámasztó, amely lehet beolvadó vagy nem beolvadó alátét. Az 

ütközök feladata lehet a munkadarab vezetése, ill. megtámasztása is. Abban az esetben, ha 

megtámasztás is szükséges az ütközővel, akkor a szerkezeti kialakításakor a méretezése során 

ezt figyelembe kell venni. Az ütköző, a feladathoz illesztetten lehet rögzített, vagy mozgatha-

tó (elfordítható, billenthető). Az utóbbi kialakítás akkor indokolt, amikor a darab geometriája 

a szerkezet konstrukciója ezt szükségessé teszi, pl. ha a hegesztés után máshogyan nem, vagy 

nehezen vehető ki a munkadarab. Egy jellegzetes ütköző kialakítás látható az 7.5. ábrán. 
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7.5. ábra Jellegzetes ütköző kialakítás 

 

A helyezőcsapok lehetnek a munkadarabot alátámasztó ülékek, vagy a hengeres felületen tá-

joló beállítócsapok. Belső hengeres felületen való tájolás esetén egy hengeres csap segítségé-

vel történik a munkadarab helyezése. Két hengeres felület esetén a második csap egy lesarkí-

tott beállítócsap kell, hogy legyen a túlhatározottság elkerülése végett. A beállítócsapok a 7.6. 

ábrán láthatóak. 

 

    

 

 
 

(a) 
 

(b) 
 

7.6. ábra A beállító csapok kialakítása, (a) hengeres, (b) lesarkított 

 

Kis átmérőjű hengeres darabok helyezésére prizmákat használhatnak, amelyek felületei állan-

dó távolságra vannak egymástól, vagy állítható kialakítással rendelkeznek. A kopások csök-

kentése érdekében a prizmák felülete edzett, felkeményített. 

A sablonok olyan készülékelemek, amelyek különböző alkatrészek egymáshoz képesti helye-

zésére, esetleges rögzítésére szolgálnak (lemezsablon).  

A rögzítőeszközök az előzetesen helyezett alkatrészeket a meghatározott pozícióban elmozdu-

lás ellen rögzítik. Működési elvük alapján beszélhetünk mechanikus, pneumatikus, hidrauli-

kus és mágneses elven működő szorító eszközökről.  

A szorító eszközök között a legegyszerűbb mechanikus elven működő szorító eszköz az ék, 

amelynél a súrlódó erőt kihasználva önzáró kapcsolat alakul ki az ék és a munkadarab között, 

ami az állandó szorítás feltétele. A csavarorsós szorító elemei a csavarorsó, az anya, a ken-

gyel. A csavarorsó forgatásával az orsó axiális mozgást is végezve az orsó vége és a kengyel 

közé helyezhetőek a rögzítendő alkatrészek. Abban az esetben, ha a munkadarab a felfogatás 
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során nem sérülhet, akkor az orsó végére egy sarut szerelnek, amely a nyomást nagyobb felü-

leten osztja szét. Egy csavarorsós szorító látható a 7.7. ábrán.  

 
7.7. ábra Csavarorsós szorító felépítése és elemei 

 

A csavaros szorító alapkialakítása módosítható aszerint, hogy a munkadarab kivétele egysze-

rűbb legyen. Ez esetben a kengyel nem egy merev konstrukcióval rendelkezik, hanem lebil-

lenthető, a szorítóerő oldása után. A szorítóerő a csavarorsós megoldáson kívül történhet ba-

jonettzáras kialakítással, amely gyorsabb oldást és rögzítést tesz lehetővé. A szorítóerő növe-

lése lehetséges egykarú, vagy kétkarú emelőszerkezet kialakításával. Erre láthatunk példákat a 

7.8. ábrán. Az ék és az emelő gyorsabb működésű, mint a csavaros megoldások, viszont utób-

binál nagyobb szorítóerő hozható létre. Ezért az emelős szerkezeteknél, ahol ilyen kialakításra 

kerül sor, a két megoldás előnyös tulajdonságait egyesítik.  

 
 

7.8. ábra Jellegzetes emelős rögzítő szerkezetek 

 

A körhagyós (excenteres) szorító gyorsan működtethető, az excenteres forgatás következtében 

önzáró szorítást hoz létre. Jellemzően 40-80 mm-es átmérő mellett 3-6 mm-es excentrikusság 

mellet már az önzáró kapcsolat kialakul. A körhagyón kialakuló erők figyelhetőek meg a 7.9. a 

ábrán. A szorításkor keletkező erő a helyezőelem felé kell, hogy szorítsa a munkadarabot.  

 

A körhagyós szorító esetében is lehet olyan kialakítás, amikor nem alakul ki önzárás, de eb-

ben az esetben gondoskodni kell más önzáró készülékelemről pl. csavaros szorításról. Az ex-

centeres szorító is alkalmazható emelő szerkezetekkel kombinálva, ha ezt erő szükséglet, vagy 

helyigény szükségessé teszi.  

 

A rugós szorító elemek legnagyobb előnye a gyors szorítás. Jellemzően kisebb szerkezetek 

helyezésére, szorítására használatosak. A szorítóerőt létrehozó rugó konstrukciója alapján 

megkülönböztetünk csavarrugós és laprúgós szorítókat. Egy csavarrugós szorítóelem látható a 

7.9. b ábrán.  
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(a) körhagyós szorító   

(b) Csavarrugós szorító 
 

7.9. ábra Szorító kialakítások 

 

A mechanikus szorító berendezések hátránya, hogy egyszerre csak egy szorító működtethető. 

Mivel egy hegesztésnél jellemzően több szorító elemre van szükség, ezért ez komplexebb 

feladatoknál, nagyobb darabszám esetén, kevésbé gazdaságos. Ebben az esetben a pneumati-

kus vagy hidraulikus szorítok kialakítása indokolt. A pneumatikus szorításnál az erőt létreho-

zó elem jellemzően egy dugattyú, amelyre ható nyomás alapján létrejön a szorítóerő. A mun-

kadarab szorításához használható konstrukciók ez alapján változatosak lehetnek aszerint, 

hogy milyen szorítóerő szükséges és mekkora hely áll rendelkezésre a kialakításhoz. A hidra-

ulikus rendszerek a pneumatikus szorításhoz hasonlóan működnek. A pneumatikus és a hidra-

ulikus rendszerek esetén egyszerre több szorítóelem is működtethető. 

A mágneses szorítók elektromágnes segítségével hozzák létre a szorításhoz szükséges erőt. 

Villamos hegesztésnél befolyásolhatják az áram folyását. Az általuk létrehozott mágneses tér 

felmágnesezheti a munkadarabot, ami miatt utólagos demagnetizálásra lehet szükség, amely 

egy plusz művelet, így a ciklusidőt megnöveli. Ezzel szemben gyors szorítást biztosítnak.  

Az összehúzók, hasonlóan a rögzítőkhöz, a munkadarabok szorításához használatos készülék-

elemek. Fajtái a csavaros, két vagy többorsós összehúzók. A feszítőelemek a korábbi szorító-

elemekhez hasonlóan a munkadarabok egymáshoz képesti helyzetben tartását látják el, a he-

gesztés alatt 

Az egyszerű készülékek alatt a hegesztés során egy vagy több elemből álló készülékeket ért-

jük, amelyek nem mozognak. Ezzel kapcsolatban néhány fontos, hegesztőkészülék tervezésé-

nél figyelembe veendő szempontot sorolunk fel: 

 A készüléknek az alapanyag által esetlegesen igényel előmelegítését is el kell viselni. 

A készülék anyagának megválasztásánál, konstrukciójának kialakításánál szükséges 

figyelembe venni. 

 Vékony ausztenites lemezek hegesztésekor az átlyukadás elkerülésére gondoskodni 

kell a hűtésről. 

 Ausztenites mangánacélok hegesztésénél a repedések elkerülése érdekében a varratot 

kalapácsütésekkel alakítani szükséges, ebben az esetben az ütésekkor keletkezett erők 

felvételéhez szükséges megtámasztó felületeket kell kialakítani. 

 A munkadarab felhevülése során és a hegesztés utáni lehűtéskor alakváltozást szen-

ved, amely a készüléket is igénybe veszi, abban is vetemedést okozhat. Az általános 
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módszer az, hogy az alakváltozás előzetes meghatározásával lehetőséget biztosítanak a 

méretek megváltozásához. 

 A hegesztés során bevitt feszültségek és a varrat tulajdonságainak javítása érdekében 

szükséges lehet az egész szerkezet utólagos hőkezelése, amely adott esetben az készü-

lékkel együtt történik. 

 Alumínium hegesztésénél a varrat átlyukadása ellen a hegfürdő megtámasztása nyújt 

megoldást. 

 A hegesztőkészülék tervein szereplő és a valóságban kialakítható bázisok különbségeit 

figyelembe véve kell a végső megoldást kialakítani. 

 Nagyobb méretű alkatrészek hegesztésekor a vízszintes és függőleges felületekhez le-

het könnyen illeszteni (bázis). 

 Sok szerkezetben a hegesztést több oldalról kell elvégezni, ezért a hegesztés után 

szükséges lehet a fordítás, amihez a megfelelő ponton lévő megfogó felületekre van 

szükség. 

 A készülék szállítása, mozgatása megfelelően kialakított megfogó felületeket igényel. 

 A hegesztés során a varratok egy részét javítani kell, amit sokszor a készülékben kell 

elvégezni. 

 Adott esetben a munkadarab vízszintezést igényel, ebben az esetben a készüléket en-

nek megfelelően kell kialakítani. 

 

A méret- és alaktartó készülékek, ahogy korábban említettük, lehetnek összeállító és hegesz-

tést segítő készülékek.  

A helyzetbeállító készülékek lehetnek bedöntő, vagy fordító készülékek, amelyekre szükség 

lehet például a sarokvarratok vályúhelyzetben történő hegesztésénél, illetve a munkadarabok 

kétoldali hegesztésénél.  Egy fordítóasztal kialakítás látható a 7.10. ábrán.  

 
 

7.10. ábra Fordítóasztal kialakítása 
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A hegesztő készülékek egy speciális változata az előre gyártott elemekből készíthető készülé-

kek. Alkalmazásával gyorsan, kis energia és idő befektetéssel lehet a készülék jellemzőket 

módosítani kis darabszámú gyártásnál, vagy rugalmas gyártásnál. A készülék az előregyártott 

elemkészletből összeválogatott elemekből, állítható össze. 

7.2.3 Segédberendezések 

A segédberendezések közé tartoznak azon elemek, amelyek a hegesztés során mozognak és 

feladatuk a munkadarab, vagy a hegesztő berendezés adott elemeinek megfelelő irányban és 

sebességgel történő mozgatása. A segédberendezések esetében mozoghat az egész berendezés 

- rendszerint valamilyen sínpályán - vagy lehet helyhez kötött és csak egy része mozog. 

 A segédberendezések közé jellemzően a forgatók tartoznak, amelyek a munkadarabot a he-

gesztés során forgatva jöhet létre a kívánt varrat. A forgatók legegyszerűbb változata látható a 

7.11. a ábrán. 

 
 

(a) forgató (b) görgős forgató (c) forgató asztal (d) forgató-

billentő asztal 
7.11. ábra Hegesztő segédberendezések 

 

A szimmetrikus keresztmetszetű tárgyakat homlokfelületüknél, vagy kerületük mentén fogjuk 

fel a forgatóra, ahol a kinyúlástól függően esetlegesen plusz megtámasztás is szükséges. Bo-

nyolultabb alakú darabok hornyokkal ellátott síktárcsára rögzíthetőek. Mivel a hegesztés so-

rán a forgató végzi az egyik főmozgást, ezért a varrat kialakítására a mozgatás pontosságának 

nagy hatása van. Ezt az alkalmazásnál mindenféleképpen figyelembe kell venni. 

 

A görgős forgató hengeres munkadarabok egy tengely menti forgatásához alkalmazható se-

gédberendezés, amelynél a munkadarab forgástengelyével párhuzamos tengelyű görgőket egy 

állványszerkezet tartja össze és biztosítja a munkadarab palástfelületen történő forgatását. Egy 

görgős forgató vázlata látható a 7.11. b ábrán. 

A görgők két oldalt készülhetnek párosával is abban az esetben, ha nagyobb tömegű darab 

mozgatása szükséges. A görgők egymáshoz képesti távolsága meghatározza a munkadarab 

oldalirányú stabilitását, amely a konstrukció kialakításánál alapvető fontosságú. Ugyanígy 

fontos, hogy a munkadarab axiális irányba nem mozogjon, ami a darab hosszirány megtá-

masztásával, vagy a görgők megfelelő bedöntésével érhető el. A görgő lehetnek szabadon 

forgók vagy hajtottak. A hajtott görgök elhelyezésük alapján lehetnek egy oldalon, vagy 

mindkét oldalon. A forgáshoz szükséges erőt, illetve nyomatékot súrlódással viszik át a mun-

kadarabra, ezért jellemzően kemény, gumibevonattal látják el a görgők munkadarabbal érint-

kező felületeit. 

 

 A forgóasztalok a függőleges tengely körüli forgást lehetővé tevő segédberendezések, ame-

lyekben egy központi tengely körül forgatható a munkadarab rögzítésére szolgáló asztal, vagy 

egy nagyobb átmérőjű koszorúval forgatható (7.11. c ábra). Az utóbbi megoldás nagyobb ter-

helés és kiegyensúlyozatlanság esetén is használható. 
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A fogóasztalok egy különleges csoportja a forgó billenő asztaloké, amelyek egymásra merő-

leges, két tengely körül képes elfordulást végezni, illetve egy harmadik körül billentés is vé-

gezhető. Egy forgó-billentő asztal látható az 7.11. d ábrán. 

Az eddig tárgyalt segédberendezések a munkadarab mozgatását végzik. Azonban az automa-

tizálás szintjeitől függően a hegesztő berendezés elemeinek mozgatása is történhet segédbe-

rendezésekkel. Látható, hogy a fenti segédberendezések a munkadarab forgó mozgását való-

sítják meg valamilyen módon. A hegesztő fej vezetésére használt állványok lehetnek konzo-

los, vagy keretes állványok. A keretes állványok a nagyobb merevségből adódóan jobban ter-

helhetőek, illetve nagyobb pontosságot biztosítanak. 

7.2.4 Célberendezések 

A célberendezések olyan segédberendezései a hegesztő eszköznek, amelyek a hegesztő géppel 

egyesítve alakítanak ki. A hegesztő fejet és adott esetben a munkadarabot is mozgatják, adott 

vezérlés szerint, jellemzően automatikusan. A csoportosításuk történhet aszerint, hogy hány 

fej és hány munkahelyen dolgozik, illetve a készülék, vagy a segédberendezés vezeti a he-

gesztőfejet, illetve fogadja a munkadarabot. A célberendezések ez alapján kerülnek felosztás-

ra (kódolásra), amely a 7.12. a ábrán látható. Egy példa a 7.12. b ábrán látható egy több mun-

kahelyes és egy hegesztőfejes célberendezésre, ahol a munkadarabot és a hegesztőfejet is se-

gédberendezések mozgatják (1011). 

 

Célberendezések felépítésének főbb jellemzői 

hegesztésnél 

Kódjel 

Értéke Helyiérték 

Munkahelyek száma 
egy munkahelyes 0 

10
3
 

több munkahelyes 1 

Hegesztőfejek száma 
egyfejes 0 

10
2
 

többfejes 1 

A hegesztőfejet vezeti 
készülék 0 

10
1
 

segédberendezés 1 

A munkadarabot fogadja  
készülék 0 

10
0
 

segédberendezés 1 

 

(a) célberendezések felosztása 

 
 (b) több munkahelyes célberendezés, segédberendezésekkel (1011) 

 
7.12. ábra Hegesztő célberendezések 
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 Hegesztett kötések vizsgálata 7.3

 

A hegesztett szerkezetek minősítésére elvégzett vizsgálatok célja annak meghatározása, hogy 

a szerkezet megfelel-e a vele szemben támasztott konkrét követelményeket. A varrat térfogata 

a szerkezetekhez képest jóval kisebb terjedelmű, azonban a szerkezet tulajdonságaira nagy 

hatással van. A hegesztési technológia minőségét sok tényező befolyásolja, amelyek egy ré-

szét adott tűréshatárok között lehet tartani, azonban a véletlenszerűen előforduló hatások nem 

szűrhetők ki teljesen. Ezért a kötésben akkor is keletkezhetnek hibák, ha minden általunk is-

mert befolyásoló tényezőt kézben tartunk. Az utólagos vizsgálattal ezek a hibák kiszűrhetőek. 

A kötéssel szembeni elvárások sokfélék lehetnek: szilárdsági, geometriai, korróziós, mágne-

ses, tömítettségi, esztétikai stb. 

Ezen jellemzők fontossága adott esetekben konkrétan meghatározható. A vizsgálati módsze-

rek közül a hegesztett szerkezet feladata alapján lehet meghatározni a szükséges módszereket, 

amelyekkel a berendezés vizsgálható. Műszaki szempontból tehát szükséges ismerni, hogy 

melyik eljárás milyen elven működik és milyen jellemzők meghatározására alkalmas. Az 

egyes vizsgálati eljárások eredményei között természetesen átfedések is vannak, amelyet gaz-

dasági szempontok figyelembevételénél fontos szem előtt tartani. 

A kötés utólagos vizsgálata történhet roncsolásmentes vagy roncsolásos módszerrel. A mód-

szereket itt csak nagyon röviden ismertetve, elsősorban a hegesztés technológiához kapcsoló-

dó specialitásokat kiemelve tekintjük át. 

7.3.1 Roncsolásmentes vizsgálatok 

Ezen vizsgálatoknál a kötés és a szerkezet nem sérül, így a továbbiakban felhasználható. 

7.3.2 Szemrevételezés 

A legegyszerűbb vizsgálati eljárás, amelynél nincs különösebb vizsgáló eszköz. A kötés szak-

értő szemmel történő átvizsgálását jelenti, amely során a szabad szemmel látható hibák vehe-

tőek észre. Jellemzője a szubjektivitás, amely képzéssel, rutinnal javítható. A szemrevételezés 

körébe tartoznak az egyszerűbb idomszerekkel történő mérések, amellyel a kötés akár szám-

szerűleg is minősíthető. 

Az eredményt befolyásolják az adott vizsgálat körülményei, mint például a megvilágítás, a 

hozzáférhetőség, illetve a vizsgálatot végző személy részéről hegesztési technológiával és 

magával a vizsgálattal kapcsolatos ismeretanyaga, képzettsége. 

A szemrevételezéses vizsgálat hatékonysága növelhető egyéb segédeszközök alkalmazásával. 

Például nagyító segítségével könnyebben észrevehetőek a kisebb méretű hibák is. Nehezen 

hozzáférhető helyeken tükrök vagy endoszkópok használhatóak a kötések vizsgálatára.  

7.3.3  Folyadékpenetrációs vizsgálat 

A folyadékpenetrációs vizsgálattal a varrat és környékének a felületi repedéseit lehet kimutat-

ni. A kimutatható repedésméret 0,1 mm, de akár 0,01 mm is lehet. Fluoreszkáló folyadékkal a 

láthatóság javítható. A repedések kimutatását rontja a felület mechanikus tisztítása, ami a fe-

lületi réteget deformálja, így elfedi a repedéseket (pl.: sörétezés). A varrat vizsgálhatósága 

korlátozott, mivel a penetrációs folyadék egy része a repedésben maradhat. A vizsgálat időtar-

tama a hőmérséklettől erősen függ. Általános hőmérsékleti viszonyok között (15-20 C ese-

tén) a behatolás időtartama 15 perc, ami a hőmérséklet csökkenésével növekszik. A vizsgálat-

nál használatos anyagoknál figyelembe kell venni, hogy azok nem lehetnek korrozívak és a 

vizsgálat után el kell tudni távolítani.  
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A hibák rögzítése egyszerűbb esetben feljegyzéssel, fényképezéssel történhet. A hibák kiérté-

kelésére vonatkozóan a szabvány megkülönböztet lineáris és nem lineáris hibajelet. Mindket-

tőnél tovább osztja a hibajeleket 3 osztályra (I. II. III.). Lineáris a hibajel, ha a hibajel hossza 

nagyobb, mint a szélességének háromszorosa. Csoportos a hibajel, ha a hibajelek közötti tá-

volság kisebb mint a kisebb hibajel nagyobb mérete. A penetrációs vizsgálattal kapott lineáris 

és nem lineáris hibajelek felosztása látható a 7.13. ábrán. 

 

Hibajel típusa I. II. III. 

Lineáris hibajel (l: hibajel hossza) l2 l4 l8 

Nem lineáris hibajel (d: nagy tengely mérete) d2 d4 d8 
 

7.13. ábra Penetrációs vizsgálat hibajeleinek csoportosítása [3] 

 

A jellegzetes hibák a vizsgálat során: nem megfelelő tisztítás, túl rövid behatolási idő, nem 

megfelelően eltávolított salak, vagy ha még túl meleg a munkadarab.  

7.3.4 Mágneses repedésvizsgálat 

Mágneses repedésvizsgálatnál ferromágneses anyagok felületi és a felület közelében lévő re-

pedése mutathatóak ki. A nem ferromágneses anyagoknál nem használható. A vizsgálat előtt a 

felületet itt is meg kell tisztítani a szennyeződésektől és a revétől. A varrat vizsgálatánál nehé-

zséget jelen, hogy a varrat környezetében az alapanyaghoz képest több inhomogenitás is talál-

ható, ezért többször hibaként jelenhet meg a hőhatásövet, a szélbeégés, a varrat felület egye-

netlensége, és a nyomokban felületen maradt reveréteg is.  

A mágneses vizsgálatnál fontos, hogy a mágneses erővonalak iránya befolyásolja a hiba ki-

mutathatóságát, ezért a vizsgálatot a varrat hossztengelyéhez képest több irányból is el kell 

végezni (7.14. ábra). 

 
7.14. ábra A mágneses repedésvizsgálat vizsgálati irányai tompa kötés esetén 

 

A hibák itt is lehetnek lineárisak és nem lineárisak. 

A vizsgálat végén a munkadarab felmágneseződését meg kell szüntetni, ha ez a későbbi fel-

használás során problémát okozhat. 

7.3.5 Ultrahangos vizsgálat 

Ultrahangos vizsgálatnál a hegesztett kötés mélyebb rétegeibe jellemzően az anyagvastagság 

teljes tartományában lehetséges a hibák keresése. Az ultrahangfejből kibocsájtott ultrahang 

hullám a szerkezetben lévő hiba anyagában más sebességgel halad, illetve az anyagminőség 
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változásának határáról visszaverődik. A hegesztett kötéseknél a vizsgálat történhet visszhang 

és átsugárzásos eljárással. Egy visszhangos eljárás figyelhető meg a 7.15. ábrán. 

 
 

7.15. ábra Hegesztési varrat visszhangos ultrahang vizsgálata 

 

A kapott hibajelek felismerése és beazonosítása nagy tapasztalatot igényel. Az eljárások közül 

négyféle eljárás került szabványosításra: A, B, C, D, ahol egyre nő az észlelési valószínűség. 

A D jelölésű vizsgálati eljárás különleges esetekhez tartozik.  

7.3.6 Radiográfiai vizsgálat 

A radiográfiai vizsgálatok a hegesztett kötések térfogati hibáinak kimutatására szolgál. A rö-

vid hullámhosszúságú sugárzás, ami egyébként az élő szervezetre káros, áthaladva a hegesz-

tett szerkezeten, egy fényérzékeny anyagon (röntgenfilm) a belső hibákat eltérő elfeketedés 

következtében mutatja ki. A vizsgálat történhet természetes (izotóp) és mesterséges (röntgen-

cső) sugárforrással. Egy hegesztett kötés vizsgálata látható a 7.16. ábrán.  

 
7.16. ábra Hegesztett kötés radiográfiai vizsgálata 

 

A vizsgálat során a kis hullámhosszúságú (röntgen) elektromágneses sugarak a munkadarab 

másik oldalán elhelyezett filmen kirajzolják ez eltérő gyengítésű tényezővel rendelkező hibák 

vizsgálati irányra merőleges méretét. A hibák részletesebb értékeléséhez huzal vagy furat eta-

lonok használatosak.  

A vizsgálatnál a következő jellemzők meghatározása lehetséges: a felvételek minősége (legki-

sebb még mérhető huzal átmérőjének és a vizsgált anyagvastagságnak az aránya), a hibák 

típusai (gázzárványok, repedések), a hibák nagysága, gyakorisága. Az egyes jellemzők pontos 

meghatározása, értelmezése a vonatkozó szabványokban találhatók. 

 

 

 
. 
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7.3.7 Tömörségvizsgálat 

A tömörségvizsgálat azoknál a hegesztett szerkezetnél alkalmazható, ahol valamilyen előírás 

ilyen követelmény kielégítését szükségessé teszi. Abszolút tömörségről sohasem beszelhe-

tünk, csak adott idő alatt megvalósuló szivárgásról, adott közeg esetében. A vizsgálatot attól 

függően, hogy gáz halmazállapotú vagy folyékony halmazállapotú közeggel végzik, nevezik 

pneumatikus vagy hidraulikus vizsgálati eljárásnak. A tömörség mértéke az adott idő alatt a 

varraton átáramló közeg mennyiségével jellemezhető. A gázzal történő vizsgálat érzékenyebb, 

a folyadékkal végzett kevésbé. Ezért a folyadékkal vizsgált és megfelelő tömörségűnek talált 

alkatrész gáztömörségi vizsgálattal nem biztos, hogy megfelelő. A gázzal végzett eljárások a 

következőek lehetnek: buborékos, halogénes, héliumos, éghető gázos és ammóniás. A hidrau-

likus eljárások a következőek: vízfeltöltéses, penetrációs folyadékkal végzett. 

7.3.8 Akusztikus emissziós vizsgálat 

Az akusztikus emisszió vizsgálata nem közvetlenül a hegesztett kötésnél, hanem a hegesztett 

szerkezet egészével kapcsolatban történik. A vizsgálat elve az, hogy a szerkezet egy statikus 

kiinduló állapotához képest a terhelés hatására ultrahang tartományába eső jeleket bocsájt ki 

magából, amely néhány jellemzője meghatározható: jel amplitúdó, oszcilláció, hossz, felfutási 

ideje, időbeni megjelenése. A vizsgált anyagok akusztikus szempontból eltérőek lehetnek. A 

gyengén ötvözött acélok kis csillapításúak, míg az ausztenites acélok nagy csillapítással ren-

delkeznek. Ezt figyelembe kell venni a vizsgálatnál. 

7.3.9 Ferrittartalom mérés 

A ferrittartalom az ausztenites és a duplex acélok esetében egy adott tartományon belül kell, 

hogy legyen, a megfelelő szilárdság és korrózióállóság érdekében. Ezért szükséges a mérésük 

hegesztés után. A hagyományos roncsolásos vizsgálat mellett a roncsolásmentes vizsgálati 

eljárások közé tartoznak a következő mágneses eljárások: a mágneses tapadás mérése, a mág-

neses indukció mérése, a mágneses telítés mérése. Mindegyik eljárás azon az elven alapszik, 

hogy a ferrit jelenléte meghatározza az anyag mágneses tulajdonságait, így ezeket mérve kö-

vetkeztetni lehet a ferrit tartalomra anélkül, hogy roncsolni kellene a szerkezetet. 

7.3.10 Roncsolásos vizsgálatok 

A roncsolásos vizsgálatok hátránya, hogy a vizsgált darab a továbbiakban már nem használha-

tó fel, azonban olyan információkat szolgáltatnak, amelyek máshogy nem, vagy nem olyan 

pontossággal határozhatók meg. A vizsgálatok céljára a varratból és környezetéből próbatest 

készül, jellemzően forgácsolással, amelynél vigyázni kell, hogy a kimunkálás ne módosítsa a 

kötés tulajdonságait (pl.: hőbevitellel). A vizsgálatra szánt minta kimunkálásának olyannak 

kell lennie, hogy a hegesztett szerkezetre jellemző információt szolgáltasson. A vizsgálati 

módszerek a következőek lehetnek: szakítóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, nyíró-, csavaró, lefejtő 

vizsgálat, kúszásvizsgálat, fárasztóvizsgálat, ütővizsgálat, keménységvizsgálat, törésmechani-

kai vizsgálat, metallográfiai vizsgálat. 

A következőekben ezen vizsgálatokat mutatjuk be a hegesztett kötés szempontjából. 

7.3.11 Szakítóvizsgálat 

Hegesztett kötéseknél a szakítóvizsgálat a kötés és a varrat szilárdságának meghatározására 

szolgál. A próbatestet a hegesztett kötésre merőlegesen kell kimunkálni úgy, hogy a kötés 

középre kerüljön. A szakító próbatestek a 7.17. ábrán láthatóak.  
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7.17. ábra Hegesztett kötés szakítópróbatest kialakításai, (a) kötés vizsgálata, (b) varrat vizsgálata [1] 

 

A bal oldali ábrán a teljes kötés vizsgálatához használatos geometriai kialakítás látható, 

amelynél a leggyengébb részen, akár a hőhatásövezetben, akár a varratban is bekövetkezhet a 

szakadás. A varratszilárdság vizsgálatához olyan próbatestre van szükség, amelynél a legki-

sebb keresztmetszet a varratban található, így a szakadás itt fog bekövetkezni. A jobb oldali 

ábrán a rádiuszos lekerekítés mutatja, hogy a varraton belül a legkeskenyebb a próbatest. A 

vizsgálat menete és a próbatest méretei is a vonatkozó szabványok alapján határozható meg.  

7.3.12 Hajlító vizsgálat 

A hajlítóvizsgálattal az átmeneti zóna alakíthatóságát és a varrat szegélybeégésének hatását 

lehet vizsgálni. A hajlítás során a kimunkált próbatestet a 7.18. a ábrán látható módon kéttá-

maszú tartóként terhelik addig, ameddig az első repedés meg nem jelenik a felületen.  

A kimunkált próbatestet a feltámasztó hengeres felületű görgőkre helyezik úgy, hogy a he-

gesztés középen helyezkedjen el. Egy adott sugárral kialakított csatlakozó felülettel ellátott 

nyomótest a próbatest felületére merőlegesen fejti ki a nyomóerőt. 

A hajlítás során a 120-os szöget el kell érnie a próbatestnek. Ezután addig folytatják a hajlí-

tást, amíg a darab eltörik. Ebből az esetleges belső hibákra lehet következtetni. A hajlítást 

kétféleképpen kell elvégezni úgy, hogy a húzott szál a varrat mind a korona, mind a gyök ol-

dalán előforduljon. 

7.3.13 Nyíró, lefejtő, csavaró vizsgálat 

Ezek a vizsgálati módszerek a ponthegesztés, a dudorhegesztés és a vonalhegesztés kötései-

nek vizsgálatánál használatosak, ahol a hegesztett kötés jellemzően egy koncentrált területen 

(pl.: ponthegesztés) jön létre. A vizsgálat célja a maximális szakítóerőnek, vagy a csavaró 

nyomatéknak a meghatározása, amelynél a kötés megszűnik. A maximális terhelés mellet 

fontos vizsgálati eredmény a szakadás helye is. Általánosan megállapítható, hogy akkor jó a 

kötés, ha a szakadáskor az alapanyagból kiszakadnak anyagrészek, vagyis a hőhatásövezetben 

történik a tönkremenetel.  A nyíró vizsgálatnál átlapolt pontkötéseknél láthatjuk a próbatest 

kialakítását a 7.18. b. ábrán.  
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(a) hajlító vizsgálat 

 
 

 
 

 

(b) nyíró vizsgálat 

 

7.18. ábra Hegesztett kötés hajlító és nyíró vizsgálata [1] 

 

A próbatesten egy hegesztési pont található, amely a lemezirányú terhelés hatására elnyírva 

vizsgálandó. A próbatest méreteinek meghatározásához a kapcsolódó szabványok adnak 

iránymutatást.  A szabad befogási hossz a próbatest egyik fontos jellemzője.  

A lefejtő vizsgálat hasonlít a nyíró vizsgálathoz, azonban a próbatest kialakításánál a lemeze-

ket meghajlítják úgy, hogy a varrat igénybevételi iránya 7.19. a. ábrán látható módon megvál-

tozzon. A vizsgálat során a szakadáskor mérhető maximális erő és a szakadás helye a megha-

tározandó információ. A befogási hosszak ebben az esetben is befolyásolják a mérést ezért az 

ajánlott hosszakkal kell kimunkálni a próbatestet.  

A csavaró vizsgálathoz a 7.19. b. ábrán látható próbatestet készítenek, amelyet a varrat közép-

tengelye körül megcsavarva vizsgálják a csavarás során fellépő maximális nyomatékot, illetve 

a tönkremenetel helyét. A vizsgálat gépesített elvégzésével lehetőség nyílik a szögelfordulás 

függvényében felvenni a csavaró nyomaték alakulását, ezzel további elemzésekre nyílik lehe-

tőség. 

 

 
(a) Lefejtő vizsgálat 

 

 

 

 
 

 

 

(b) Ponthegesztés csavaró vizsgálata 
 

7.19. ábra Hegesztett kötés lefejtő és csavaró vizsgálata 
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7.3.14 Kúszásvizsgálat 

A kúszásvizsgálatot a szobahőmérséklet fölötti hőmérsékleten végzik, a folyáshatár alatti ál-

landó terheléssel, a nyúlás folyamatos detektálásával. A vizsgálat eredménye a nyúlás-idő 

diagram. A kúszási görbe mutatja, hogy a terhelés kezdetekor a munkadarab a rugalmas alak-

változásnak megfelelően hirtelen megnyúlik, majd az elsődleges kúszási zónában egy lassuló 

ütemű nyúlás mellet változtatja meg a próbatest a méretét. A második szakaszban a nyúlás 

közel állandó sebességgel történik, majd a belső repedések kialakulásával, a harmadik sza-

kaszban, a keresztmetszet csökkenése miatt, az alakváltozás felgyorsulásával bekövetkezik a 

szakadás. Egy jellegzetes kúszási görbe látható a 7.20. ábrán. 

 
7.20. ábra Kúszási görbe 

 

7.3.15 Fárasztóvizsgálat 

A fárasztóvizsgálatokkal a szerkezet dinamikus igénybevétellel szembeni ellenálló képességét 

határozzák meg. A hegesztett szerkezetek jellegzetes igénybevétele az állandó alapterhelésre 

rászuperponálódó, adott vagy változó amplitúdójú fárasztó igénybevétel alakul ki. A szerkezet 

tervezéséhez a varrat ilyen jellegű ismerete elengedhetetlen, ha erre a terhelésre lehet számí-

tani. A vizsgálatból az adott terhelés (feszültség amplitúdó) mellet kialakuló törési ciklusszá-

mot határozzák meg. A feszültség amplitúdó változtatatásával a Wöhler görbe egyes pontjai 

kaphatóak meg. 

A vizsgálati eljárások húzó-nyomó és forgó-hajtogató eljárásokra oszthatók fel. 

A fárasztó vizsgálat a ponthegesztett kötéseknél is elvégezhető, hasonlóan a statikus terhelés-

sel végzett vizsgálatokhoz, azzal a különbséggel, hogy a terhelés itt is periodikusan ismétlő-

dik. 

A fárasztó vizsgálatok során kapott értékeket befolyásolja a konstrukció, a hegesztési kötés 

típusa, a hegesztési eljárás és a hegesztési technológia. Ezek alapján a csoportosíthatóak a 

kötések. 

7.3.16 Ütővizsgálat 

Az ütővizsgálat dinamikus terhelés, a hőmérsékletváltozás és a ridegtörési érzékenység meg-

határozására szolgál. A vizsgálat során jellemzően a szívós-rideg átmeneti hőmérséklet meg-

határozása történik a teljes hegesztett kötésre, illetve a varrat egyes részeire. A Charpy-

ütőmunka próbatest készülhet U vagy V bemetszéssel. A bemetszés lehet a varratfémben, 
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vagy a hőhatásövezetben. A bemetszés iránya lehet a felülettel párhuzamos, vagy arra merő-

leges. A bemetszés pozíciója a felülettől és a varrat vonatkoztatási pontjától függően is eltérő 

lehet. Ezért a különböző próbatesteket kódokkal látták el, amely értelmezése a 7.21. ábrán 

látható. 

 

Karakter 

sorszáma 
Jel Jelentése 

1 U „U” bemetszésű Charpy féle próbatest 

V „V” bemetszésű Charpy féle próbatest 

2 W bemetszés a varratfémben 

H bemetszés a hőhatásövezetben 

3 S a bemetszett felület párhuzamos a próbadarab felületével 

T a bemetszett felület merőleges a próbadarab felületére 

4 a a bemetszés középvonalának a vonatkoztatási ponttól mért távolsága 

5 b a hegesztett kötés felső felülete és a próbatest közelebbi felülete közötti 

távolság 
 

7.21. ábra A Charpy ütőpróbatest jelölése [2] 

 

Abban az esetben, ha a vizsgálatnál a kimetszés nem irható le a fenti módon, akkor egy vázlat 

készítése szükséges. 

Az átmeneti hőmérséklet meghatározásánál a próbatesteket 10 C-os hőmérséklet-

különbségenként vizsgálják. A felvett görbéből egy adott ütőmunka eléréséhez tartozó átme-

neti hőmérséklet meghatározható.  

A hőhatás vizsgálatakor egy 600 mm hosszú varratot készítenek, ahol a varrat vonatkoztatási 

pontjától adott távolságokra, attól egyre távolodva, a varrattól munkálnak ki próbatesteket. 

Így a távolság függvényében kapjuk meg az ütőmunkát utalva a hőhatásövezet ridegtörési 

érzékenységére. A részletes vizsgálatot az átmeneti hőmérséklet közelében a vegyes (rideg-

szívós törés) zónában végzik el. 

7.3.17 Keménységvizsgálat 

A keménységmérésből a varrat, illetve a kötés repedésérzékenységére, ridegségére lehet kö-

vetkeztetni. A keménység értékét több jellemző is befolyásolja: hegesztés során bevitt hő-

energia, a kialakuló fázisok, szövetelemek stb. 

 

A keménységmérésre legelterjedtebb eljárás a Vickers keménységmérés. A mérést a varrat 

keresztmetszeti csiszolatán végzik. A mérés a korona és a gyökoldal közelében, meghatáro-

zott távolságra a lemez felületétől, azzal párhuzamosan történik. Így a felülettel párhuzamos 

irányban fel lehet venni a kötés keménységeloszlását, egészen a hőhatástól mentes alapanya-

gig. A vonal menti keménységérték felvétele mellet elehetőség van csak adott jellemző pon-

tokban keménységet mérni. Ekkor is mérést kell végezni a varratban, a hőhatásövezetben és 

az alapanyagban is. Egy jellegzetes mérési pont elosztást mutat a 7.22. ábra egyrétegű és 

többrétegű varratnál.  

 

 

 

 

 

 
. 
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(a) egyrétegű varrat (b) többrétegű varrat 

7.22. ábra Hegesztési varrat keménységmérésénél alkalmazott pontok [1] 

 

Abban az esetben, ha a hegesztés szimmetrikus, akkor elegendő a mérést csak az egyik olda-

lon elvégezni.  

 

Ponthegesztett kötések keménységvizsgálatánál a mérés irányát úgy kell kiválasztani, hogy az 

áthaladjon a kötés középpontján.  

7.3.18 Törésmechanikai vizsgálat 

A törésmechanikai vizsgálatoknál a repedésterjedéséhez szükséges erőt hasonlítják össze az 

alapanyag repedésterjedéssel szembeni ellenállásával. A vizsgálathoz egy forgácsolással be-

metszett próbatestet készítenek, amelyben a terhelés folyamatosan növekedő statikus terhelés 

hatására a repedések terjedésnek indulnak, majd a vizsgálat során a próbatest eltörik. A 

regisztrátumon a terhelő erő függvényében a bemetszés kinyílásának mértéke látható. Ebből 

meghatározható a KIC kritikus feszültségintenzitási tényező (a síkbeli alakváltozási állapotban 

mérhető törési szívósság). 

7.3.19 Metallográfiai vizsgálatok 

A metallográfiai előkészítés során a makroszkópos vizsgálatok célja a varrat alakjának és a 

varrathibáknak (salakzárvány, porozitás, repedés) a meghatározása. A varratot a hossztenge-

lyére merőleges metszetben vizsgálják. Maratással a varrat és a hőhatásövezet szövetszerkeze-

te is láthatóvá tehető. A mikroszkópos vizsgálatok a varrat szövetszerkezetének meghatározá-

sára alkalmasak, amelyből a szívóssági szempontjából káros martenzites szövet, vagy az el-

durvult szemcseszerkezet állapítható meg. A nem megfelelő gázvédelem miatt kialakuló oxid- 

és nitrid zárványok is láthatóvá válnak.  

A hegesztett kötés egyéb vizsgálatai közé tartoznak még a hegeszthetőségi (hidegrepedés, 

melegrepedés vizsgálat) és a korróziós vizsgálatok is. 

 

 Hegesztési művelet tervezése 7.4

 

A hegesztési művelet megtervezésekor feltételezzük, hogy a szerkezet helyesen lett megter-

vezve, az alapanyagok megfelelően lettek kiválasztva, tárolva, darabolva, előkészítve (leélez-

ve) a hegesztéshez. Ezek alapján a művelet megtervezése alatt a hegesztő eljárás és a hegesz-

tőanyag kiválasztását, valamint a munkarend meghatározását értjük. 

 

 

 

 
. 
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7.4.1 Hegesztési eljárás kiválasztása 

 

A hegesztési eljárás kiválasztásánál a következő főbb szempontokat kell figyelembe venni: 

 a hegesztett kötés előírt minősége, 

 az alapanyagnak leginkább melyik hegesztési eljárás felel meg, melyik található meg 

az adott gyártóhelyen, illetve a bővítés lehetősége fennáll-e, 

 adott időegység alatt gyártandó darabszám, 

 leolvasztandó hegesztőanyag szükséglet, 

 a rendelkezésre álló, vagy beszerezhető hegesztőkészülékek, 

 a hegesztést az üzemben, vagy szabadban kell elvégezni, 

 minősített hegesztő van-e az adott eljárásra, alapanyagra, 

 a szükséges munkadarab-előkészítés milyen műveleteket igényel, 

 a megfelelő minőséget biztosító eljárások közül melyik eljárás a leggazdaságosabb. 

 

A hegesztési eljárás kiválasztásához tartozik az adott eljárásnál alkalmazott készülékek 

kiválasztása is, figyelembe véve a lehetőségeket a meglévő és a beszerezhető eszközök 

esetében. 

7.4.2 Hegesztőanyagok kiválasztása 

A hegesztőanyagok kiválasztásánál a legfontosabb jellemző az alapanyag és a vele szemben 

támasztott követelmények megfelelő kielégítése. A technológiai szempontok mellet a gazda-

sági szempontok is fontos szerepet játszanak. A létrehozott varrat nem lehet a hegesztett szer-

kezet leggyengébb pontja.  

Alapanyag oldaláról figyelembeveendő szempontok: 

 összetétele, 

 vastagsága, 

 felületének állapota, 

 dezoxidálásának mértéke, 

 a hegesztendő alapanyag párok eltérései, 

 az alapanyag és a varratfém összeférhetősége (összetételük és szilárdsági jellemzőik 

ne térjenek el). 

 

Igénybevétel oldaláról figyelembeveendő szempontok: 

 normál hőmérsékletű mechanikai igénybevétel esetén a mechanikai tulajdonságok le-

gyenek azonosak, 

 nagy hőmérsékletű igénybevételnél az összetétel és a szövetszerkezet is egyezzen, 

 koptató igénybevételnél a varrat keménysége, kopásállósága hasonló legyen az alap-

anyagéhoz, 

 korróziós igénybevétel esetén a szövetszerkezet és a vegyi összetétel lényeges. 

 

Technológia oldalról figyelembeveendő szempontok: 

 a varrat fajtája, 

 a hegesztés fajtája (kötő, felrakó hegesztés), 

 hegesztési helyzet (függőleges, vízszintes), 

 hegesztés környezeti körülményei (nyitott vagy zárt tér, klíma, időjárás), 
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 hegesztőanyag típusa (tömör, bevont, porbeles), 

 az alapanyag és a varrat megengedhető keveredése. 

 

Gazdasági szempontok: 

 berendezés és fogyóanyagok beszerzési ára, 

 felhasznált fogyóanyag mennyiség, 

 leolvadási teljesítmény. 

 

7.4.3 Munkarend meghatározása 

Munkarend alatt azon műszaki folyamatot értjük, amely a kötés elkészítéséhez szükséges. 

A munkarendhez a következő jellemzőket kell meghatározni: 

 az élkialakítás, illesztés és a felület kialakítása, 

 a munkadarab hőmérséklete, 

 a hegesztés technológia jellemzői, 

 a hegesztés sorrendje, 

 a kötés utókezelése. 

 

A hegesztési felület az alapanyagnak azon része, amely a hegesztéskor megolvad. Alapvetően 

az a cél, hogy a kialakítás segítse elő a megfelelő kötés létrehozását a legkevesebb varrat 

mennyiség lerakásával. 

A munkadarab hőmérséklete a hegesztés körülményeitől függően változhat, ami a hegesztés-

hez szükséges energia bevitelt befolyásolja. 

A hegesztési eljárásnál alkalmazott technológiai jellemzők, például ívhegesztésnél a szüksé-

ges áramerősség és feszültég ajánlások alapján választhatók ki.  

A munkarenddel az időegység alatt bevitt hőmennyiség változtatható. Kemény munkarend 

esetén rövidebb idő alatt, nagyobb hőbevitel (vagy erőhatás) történik. A 7.23. ábrán a ponthe-

gesztés lágy és kemény munkarendje figyelhető meg, a kötés létrehozásakor alkalmazott 

áramerősség és idő értékpárok alapján. 

 

 
7.23. ábra Munkarend ponthegesztésnél 

 

A hegesztési eljárásoknál figyelembe kell venni a hegesztési pozíciót és a hegesztési irányt is.  
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A hegesztés sorrendje nagymértékben hatással van a hegesztett szerkezetben keletkezett fe-

szültségekre és az általuk kiváltott vetemedésekre, ezért erre külön figyelni kell. A hegesztett 

szerkezet létrehozása során először a részegységeket hegesztik össze, majd ezeket kötik egy-

máshoz. A részegységeket úgy kell meghatározni, hogy a keletkező feszültségek kézben tart-

hatóak legyenek. Ez a hegesztési varratok kialakítási sorrendjével befolyásolható, ezért az 

adott szerkezet hegesztésénél ezt előzetes vizsgálatokkal, illetve a tapasztalatok alapján kell 

meghatározni. 

A hegesztett kötés elkészítése után sok esetben az alakváltozások nem küszöbölhetőek ki, 

ezért utókezelésre van szükséges. 

Az utókezelés lehet tisztítás, egyengetés és hőkezelés. Az egyengetést lehet hidegen és mele-

gen végezni. A hideg egyengetés történhet kalapálással vagy hengerléssel, amely a zsugoro-

dott részek erőhatással történő megnyújtását célozza. A meleg egyengetésnél a felmelegítés-

ből adódóan kisebb erővel alakíthatóak a szerkezetek. A hevítés történhet lokálisan vagy az 

egész szerkezetre kiterjedően. 

A hőkezelések célja a kötések ridegtöréssel szembeni érzékenységének csökkentése és a szí-

vósság növelése. A leggyakoribb hőkezelési fajta a feszültségcsökkentő hőkezelés, jellemzően 

500-650 C közötti hőmérséklet tartományban, 30 perc hőntartással.  
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8 Műanyagok gyártása (Vehovszky Balázs) 

 Bevezetés 8.1

 

A műanyagok alkalmazása XIX. századi felfedezésük óta töretlenül növekszik. Kezdetben 

kísérleti alapon, majd műanyagok szerkezetének 1922-es felfedezése után (amiért Hermann 

Staudinger 1953-ban Nobel díjat kapott) tudatosan tervezték a műanyagokat egy-egy adott 

feladatra. Mechanikai tulajdonságaik széles körben beállíthatók, emellett számos további elő-

nyös tulajdonsággal rendelkeznek: hidegállóság és hőállóság akár 300°C-ig, kémiai ellenálló-

ság, szinte tetszőleges optikai tulajdonságok, hosszú élettartam, vagy akár rövid időn belül 

történő lebomlás (pl. környezetbarát csomagolóanyagok). 

A műanyagok hosszú (1000 – 1 000 000 atomból álló) szénláncokból épülnek fel, melyekhez 

különböző funkciós csoportok, leágazások kapcsolódnak. A lineáris szénláncú (szálas szerke-

zetű) műanyagok hőre lágyulók, a térhálós szerkezetűek hőre keményedők. A műanyagok 

szerkezetéről, típusairól és felhasználásáról bővebben az Anyagismeret, valamint a Jármű-

szerkezeti anyagok és technológiák I. c. jegyzetekben olvashatnak. 

Műanyagok gyártása alatt három folyamatot érthetünk: 

 a műanyag alapanyagának (monomerek: etilén, propilén, vinilklorid stb.) előállítását, 

 a műanyag félkész termékek gyártását: a monomerekből oligomerek (térhálósodó mű-

anyagok esetén) illetve polimerek (hőre lágyuló műanyagok esetén) előállítását, 

 a műanyag kész termékek előállítását, vagyis az alakadást, illetve hőre keményedő 

műanyagok esetében a térhálósítást. 

 

Mivel a műanyagok alapanyagainak gyártása kis jelentőséggel bír a gépészeti gyakorlatban, 

ezért ezzel a témakörrel ez a jegyzet nem foglalkozik. 

 

A műanyag félkész termékek gyártásáról egy rövid áttekintést igyekszünk adni, kiemelve en-

nek legfontosabb gyakorlati vonatkozásait. 

 

A fejezet legfőbb részét a műanyag késztermékek előállítása, a műanyagok feldolgozása adja. 

Ebben a részben foglalkozunk a különböző alakadó műveletekkel, azok szerszámaival, illetve 

a tipikus felhasználási területükkel. 
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8.1. ábra Felhasznált műanyagtípusok egy korszerű gépjárműben (Forrás: Audi Hungária Kft.) 

 

 Műanyagok előállítása – félkész termékek gyártása 8.2

8.2.1 Hőre lágyuló műanyagok (termoplasztok) előállítása 

A hőre lágyuló műanyagok előállítása általában hasonló eljárással történik – különbségek 

természetesen vannak, az egyes alapanyagok és műanyagok fizikai-kémiai sajátosságainak 

megfelelően. 

Valamennyi elterjedt műanyag előállítását nincs módunk ismertetni, ehelyett az általános elő-

állítási folyamat bemutatásával, illetve konkrétan a polietilén (PE) – mint a legnagyobb tö-

megben gyártott műanyag – előállítási módjainak leírásával szeretnénk a témába betekintést 

nyújtani. 

8.2.2 Általános gyártási eljárás 

A termoplasztok előállítása az alapanyag(ok) szűrésével, tisztításával, komprimálásával kez-

dődik. Ezután a reakcióban részt vevő anyagokat egy tartályba, az ún. autoklávba vagy tank-

reaktorba (akár több száz méter hosszú reaktorok is előfordulnak, ezeket csőreaktornak ne-

vezzük) adagolják, ahol a polimerizáció végbemegy. 

 

Általánosságban igaz, hogy a polimerizáció erősen exoterm folyamat, vagyis nagy hőfejlődéssel 

jár, azonban a beindításához nagy aktiválási energia szükséges. Ezt az energiát vagy magas hő-

mérséklettel (200–350 °C) és nyomással (akár 3000 bar), valamint ún. iniciátorral biztosítják, 

vagy katalizátort alkalmaznak, ami 100 °C alatti működési hőmérsékletet és 10 bar alatti nyomást 

tesz lehetővé. Utóbbi eljárás általában lassabb. Fontos az alapanyagok tisztasága is, különben a 

katalizátor anyag elmérgeződhet (kémiailag inaktívvá válhat). 

 

A katalizátor sokszor a gyártott műanyag molekulaszerkezetére is hatással van, ami a termék 

fizikai tulajdonságait befolyásolja: segítségével beállítható például a műanyag móltömege – 

vagyis a szénláncok átlagos hossza, vagy a szénlánc-elágazások száma. 
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A katalizátor mellett gyakran oldószert is adnak a reakcióelegyhez, melynek szerepe lehet a 

katalizátor oldása, és ezáltal homogén eloszlásának biztosítása, vagy a nem kívánt mellékter-

mékek eltávolítása a képződött polimerből. 

A tankreaktor folyamatos vagy szakaszos működésű, hosszú, vékony acél tartály, melynek 

belső falát polírozzák a polimer megtapadásának elkerülésére. A készített termék minőségé-

nek szempontjából fontos egyrészt a reakcióelegy folyamatos, intenzív keverése – amit mec-

hanikus keveréssel és turbulens áramlás létrehozásával érnek el, másrészt a hőmérséklet pon-

tos szabályozása (általában 10°C-os tartományon belül kell tartani). Ez utóbbi azért is komoly 

feladat, mert a polimerizáció első fázisában még az alapanyag fűtése szükséges a reakció be-

indításához, később azonban a reakcióhő intenzív elvezetését kell megoldani. 

A lejátszódott polimerizáció hatásfokát – vagyis a polimerizálódott monomer-arányt – kon-

verziónak nevezik. Technológiától függően ez jellemzően 15-98% közötti érték. A kis kon-

verziós arány a reakciótérben való újbóli átvezetéssel természetesen növelhető. 

A polimerizáció után a polimert ülepítéssel vagy centrifugálással leválasztják, hűtik, majd 

mosással vagy oldószerrel eltávolítják belőle a szennyezőket (szénhidrogén- és katalizátor 

maradványokat, reakció-melléktermékeket), végül szárítják és szükség esetén granulálják. 

A visszamaradt reakcióelegyet regenerálják (szűrik, tisztítják, leválasztják belőle a nem kívánt 

melléktermékeket), majd visszavezetik a reakciótérbe. 

8.2.3 A polietilén gyártása 

A polietilén előállítására három féle módon történhet: 

 az elsőként kidolgozott eljárást (1933, Anglia) nagy nyomáson és hőmérsékleten vég-

zik 

 a nyomás és a hőmérséklet jelentős csökkentését Ziegler valósította meg 1955-ben 

speciális katalizátorok segítségével 

 egy köztes eljárás a Philips cég szabadalma, a középnyomású eljárás 

 

A gyártási eljárás hatását a készített polimer tulajdonságaira jól szemlélteti a 8.1 táblázat. 

 

               Tulajdonság

 Gyártási eljárás

Elágazás
(db/1000 C atom)

Kristályos

hányad (%)

Sűrűség

(kg/m
3
)

Rm

(N/mm
2
)

Szakadási

nyúlás (A, %)

Lágyulás-

pont (°C)

Nagynyomású 10-35 60-70 920 9-15 500 100

Középnyomású (Philips) 1-2 85-95 960 24-33 100 150

Kisnyomású (Ziegler) 3-10 65-80 950 20-26 100 130
 

8.1. táblázat A polietilén tulajdonságai a gyártási technológia függvényében 

(Forrás: Dr. Borda Jenő: Műanyagok gyártása és feldolgozása, jegyzet, Kossuth Egyetemi Kiadó) 

 

A nagynyomású eljárás 1500-3500 bar maximális nyomás és 200-350°C maximális hőmér-

séklet-tartományban működik. A szélsőséges fizikai viszonyok mellett a keletkező nagy poli-

merizációs hő elvezetése, valamint a csak kis mértékű konverzió miatt a késztermék leválasz-

tása és a reakcióelegy visszavezetése okoz nehézséget. 

A reakció az etilén tisztaságára nem túl érzékeny, de az acetilén és a nitrogén-oxid szennye-

zőket el kell távolítani. Iniciátorként oxigént szoktak használni. A gyártási folyamatot a 8.2. 

ábra mutatja be. 
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8.2. ábra Polietilén gyártása nagynyomású eljárással: 

1: etiléntartály, 2: szűrő, 3: kompresszor (2-250 bar), 4: kompresszor(250-2500 bar), 5: reaktor, 

6: olvadékhűtő, 7: fojtószelep, 8: nagynyomású szeparátor, 9: cseppfolyós fázis szint, 

10: kisnyomású szeparátor, 11: nagynyomású etilénhűtő, 12: kisnyomású etilénhűtő, 

13: adagoló fogaskerék-szivattyú, 14: extruder és granuláló, 15: szita 

(Forrás: Dr. Borda Jenő: Műanyagok gyártása és feldolgozása, jegyzet, Kossuth Egyetemi Kiadó) 

A reaktortartály vastag falú acélhenger, a reakciótér kb. 0,4 m átmérőjű és 4 m magas. Az 

alapanyag beadagolása és a végtermék eltávolítása folyamatosan történik. A nagy reakcióhő 

elvezetését intenzív keveréssel és hűtéssel biztosítják. A konverzió 15-20% közötti, a jobb 

hatásfokhoz többszöri átvezetés szükséges. A reakciótartály felépítése az 8.3. ábrán látható. 
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8.3. ábra Etilén polimerizációs reaktor: 

0: reaktortest, 1: keverő csőtengely, 2: keverőlapátok, 3: reaktortér, 4: talpcsapágy, 

5: polimer leeresztő szelep, 6: etilén betápláló csonk, 7: hűtőlevegő elszívás, 

8: hűtőlevegő betáplálás, 9: hűtőköpeny, 10: alátámasztás, 11: fedél, 12: keverőmotor, 

13: robbanás-levezető csonk, 14: robbanótárcsa, 15: robbanás-levezető cső 

(Forrás: Dr. Borda Jenő: Műanyagok gyártása és feldolgozása, jegyzet, Kossuth Egyetemi Kiadó) 

Hazánkban jelenleg a Tiszai Vegyi Kombinátban működik nagynyomású polietiléngyártás 

hasonló elven, de nagyobb hatásfokú (25-35%) és termelékenységű (60 000 t/év) csőreaktor-

ban. 

 

A Ziegler-féle kisnyomású eljárás során az etilént megfelelő oldószerben oldják, a reakció 

során a képződött polietilén pedig kiválik az oldatból. A polimerizációt elősegítő katalizátor-

ként leggyakrabban a (C2H5)3Al és TiCl4 elegyét alkalmazzák, melyek arányával beállítható a 

gyártott polietilén móltömege. A katalizátor oxigénre és az etilén szennyezőire érzékeny (min. 

99,5% tisztaságú etilén szükséges), ellenben már 50-80 °C hőmérsékleten és akár légköri 

nyomáson beindul a polimerizáció. (A gyakorlatban 2-5 bar inertgáz atmoszférát alkalmaz-

nak.) 

A kisnyomású eljárás kisebb termelékenységű, mint a nagynyomású, de a kedvezőbb techno-

lógiai körülmények és a gyártott polietilén tulajdonságainak jó szabályozhatósága miatt mégis 

elterjedt. 

 

A középnyomású (Philips) eljárás során egy ún. hurokkemencében, körülbelül 40 bar nyomá-

son és 100°C hőmérsékleten végzik a polimerizációt, igen jó (95–98%) hatásfokkal. Itt katali-

zátorként CrO3, Cr2O3 és Al2SiO5 elegyét, láncszabályozóként hexén-1-et alkalmaznak, me-

lyek segítségével jól beállítható a polietilén sűrűsége; valamint meghatározott lánchosszúságú 

elágazások bevitelével szabályos szerkezetű, magas kristályossági fokú, ún. lineáris polietilén 
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gyártható. Ez igen jó mechanikai tulajdonságokkal és nagy lágyulási hőmérséklettel rendelke-

zik. 

 

A polietilén (PE) tulajdonságai a gyártási technológiájától és az alkalmazott katalizátoroktól 

függően széles tartományban beállíthatók. Ezen tulajdonságok a szabványos jelöléssel: 

 

 lineáris (közepes- és nagy sűrűségű): LPE 

 lineáris (kis sűrűségű): LLDPE 

 nagy sűrűségű: HDPE 

 kis sűrűségű: LDPE 

 nagyon kis sűrűségű: VLDPE 

 ultra kis sűrűségű: ULDPE 

 nagy móltömegű: HMWPE 

 ultra nagy móltömegű: UHMWPE 

 térhálós hab: XLPE 

 

 Hőre keményedő műanyagok előállítása 8.3

 

A hőre keményedő műanyagok (duroplasztok) polimerizációja a feldolgozás során játszódik 

le, a két komponens (műgyanta+edző) összekeverésével, vagy külső környezeti hatásra (lég-

nedvesség, oxigén stb.). A polimerizáció beindulása melegítéssel gyorsítható, de maga a 

térhálósodás általában exoterm folyamat. Időtartama az összetétel függvényében széles tarto-

mányban mozog (15 perc – 48 óra). 

 

A járműipar szempontjából fontos duroplasztok a telítetlen poliészterek, az epoxigyanták és a 

poliuretán, de szintén széles körben alkalmazott a bakelit és a különböző szilikonok. Szilárd-

ságuk a térhálósűrűséggel nő – ezzel együtt rugalmasságuk csökken. Szilárdságnövelés céljá-

ból gyakran alkalmaznak szálerősítést. 

 Műanyagok adalékolása 8.4

 

A műanyagokat szinte minden esetben adalékolják: ez egyrészt lehetőséget nyújt fizikai-

kémiai tulajdonságaik széles körű módosítására, másrészt sok esetben szükséges is kémiai 

stabilitásuk vagy éppen feldolgozhatóságuk elősegítése érdekében. A következőkben bemutat-

juk a leggyakrabban használt adalékanyagokat. 

 

Sok esetben használnak a műanyag alapanyag mellett különböző töltő- és vázanyagokat. 

Vázanyagról akkor beszélünk, amikor az adalékanyag határozza meg az adott alkatrész alap-

vető mechanikai tulajdonságait, a műanyag pedig mátrix anyag, mely a megfelelő kémiai tu-

lajdonságokért felelős. Szorosabb értelemben ezeket nevezik kompozit anyagoknak, melyek-

kel bővebben a 8.8. fejezetben foglalkozunk. 

A töltőanyagok lehetnek aktívak, melyek az alapanyag mechanikai, kémiai vagy elektromos 

tulajdonságait, feldolgozhatóságát javítják, vagy passzívak, melyek szerepe csupán a térfogat-

növelés, súlycsökkentés vagy az olcsóbb gyártás. 

Nagyobb mértékű töltőanyag hozzáadás csak a hőre keményedő műanyagokra jellemző: egy-

részt azok mechanikai tulajdonságai miatt, másrészt a hőre lágyuló műanyagok feldolgozását 

nehezíti a nagyobb mennyiségű töltőanyag. 
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A hőre lágyuló műanyagok leggyakoribb töltőanyagai a vágott üvegszál vagy üveggyöngy, 

illetve a talkum (zsírkő). Ezek a műanyag keménységét, hőállóságát növelik, csökkentik a 

zsugorodást és a kúszási hajlamot. 

A töltőanyagok kiterjedésük szerint lehetnek izodimenziósak (granulátum, por, gyöngy), 

anizodimenziósak (szálak, rostok) és laminátumok (papír, textília, fólia). 

 

A töltőanyagokhoz hasonlóan lágyítókat is szoktak alkalmazni a műanyagok elasztikus-

plasztikus tulajdonságainak javítására. A töltőanyagokkal ellentétben ezek kémiai úton fejtik 

ki hatásukat. 

 

Sok műanyag érzékeny a nagyobb hőhatásra, fényre, oxigénre, nedvességre – ezek hatására 

bomlásnak, illetve gyors öregedésnek indulnak. A nagyobb kémiai stabilitás céljából stabili-

zátor- és öregedésgátló anyagokat adnak a polimer alapanyaghoz. A járműiparban mind a 

különféle tömítőanyagok, mind a dekorációs műanyagok korai öregedése problémás lehet. 

Különösen fontos az ablaküveg-tömítések, illetve ragasztók UV fény elleni védelme – ilyen 

célból nem csak a műanyagot adalékolják, hanem az üvegbe is kevernek UV elnyelő adalékot. 

Amilyen fontos a szerkezeti degradáció lassítása egyes alkatrészeknél, éppoly fontos sok 

esetben a megfelelően gyors öregedési sebesség biztosítása a környezetbarát, lebomló mű-

anyagoknál: csomagolóanyagoknál, szatyroknál stb. Ezek lebomlását a várható használati 

idejükhöz pontosan tudják igazítani. 

A lebomlási idő tervezésénél azonban problémát jelent, hogy a degradáció megindulásához 

képest a teljes lebomlási idő akár két nagyságrenddel nagyobb, így egy 10 éves használati 

időtartamra tervezett alkatrész teljes lebomlása több száz évig is eltarthat. Ezen alkatrészeknél 

célszerűbb az újrahasznosítás. 

 

A műanyagok kívánt esztétikai megjelenését megfelelő színezőanyagok adalékolásával lehet 

elérni. A színezőanyagok egyik csoportja a pigmentek, melyek a műanyagban nem oldódnak, 

így finom por formájában, az alapanyagban egyenletesen eloszlatva (diszpergálva) érhetjük el 

a kívánt hatást. A pigmenttel színezett műanyagok ennek megfelelően átlátszatlanok. A pig-

mentek anyaga lehet fémoxid, összetett só vagy szerves vegyület. A másik csoportba az old-

ható színezőanyagok tartoznak – ezek általában szintetikus, szerves vegyületek. Az oldható 

színezőanyaggal színezett műanyag megtartja átlátszóságát. Léteznek továbbá speciális (ún. 

effekt) színezőanyagok, melyekkel egyedi hatásokat – metálfény, fluoreszcencia, gyöngyház 

– lehet elérni. 

 

Az alakadó szerszám felületéről való könnyebb leválasztást teszik lehetővé a csúsztató- és 

formaleválasztó adalékok. Előbbiek a megolvadt műanyag könnyebb áramlását, jobb forma-

kitöltését segítik elő a fémfelületekhez való tapadás és az ömledék viszkozitásának csökkenté-

sével. A formaleválasztók a szakaszos működésű gépeknél (fröccsöntés, préselés) a kész da-

rab könnyebb eltávolítását segítik a szerszámhoz való tapadás csökkentésével. A megfelelő 

működéshez vékony, egyenletes rétegben kell a szerszám felületére felhordani. Az egysze-

rűbb alkalmazhatóság miatt újabban a formaleválasztó kiváltására szilikon- vagy teflonbevo-

natos szerszámokat használnak. 

 

Adalékanyagnak tekinthetők a különböző habosítóanyagok. Ezek ismertetésére a 8.7. feje-

zetben térünk ki. 

 

A műanyagok kiváló dielektrikumok, így sztatikus feltöltődésre hajlamosak, ami a szennyeződések 

feltapadását, vagy akár elektromos kisülést is okozhat. Ennek csökkentésére antisztatizálókat, il-
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letve a sztatikus feltöltődést csökkentő technikákat alkalmaznak. Ezek közös működési elve a 

felületen felhalmozódott töltések elvezetésének biztosítása. 

Az antisztatizáló anyagok lehetnek belső vagy felületi alkalmazásúak. A belső (bekeveréses) 

antisztatizálók a felületen feldúsulnak, és víz megkötésével vezetik el a töltéseket. A külső 

antisztatizálókat utólag hordják fel a műanyag felületére – vezető réteget létrehozva. 

Az antisztatizáló technikák között meg kell említeni a levegő vezetőképességének javítását, 

amit párásítással vagy ionizátorral lehet elérni. 

 

A műanyagok nagy része – összetételéből adódóan – éghető, ami komoly biztonsági problé-

mákat vet fel. A műanyagok éghetőségét megszüntetni nem lehet, azonban az égés folyamata 

megfelelő égésgátlók hozzáadásával lassítható, vagy akár meg is állítható. Ezek többféle 

mechanizmussal működhetnek: egyrészt a képződő gázok gátolhatják az égés gyökös reakció-

ját, másrészt a felületen zárt réteget hozhatnak létre, ami szintén gátolja az égés folyamatát. 

Egyes égésgátlók endoterm reakcióval bomlanak, ami a felületet hűti. Egyes alkalmazásoknál 

(pl. épületszigetelések) kötelezően előírják égésgátlók használatát. 

 Műanyagok feldolgozása 8.5

8.5.1 Extrudálás 

Az extrudálás a hőre lágyuló műanyagok egyik tipikus feldolgozási eljárása. Végterméke ál-

landó keresztmetszetű profil: rúdanyag, cső, különböző profilok, szalagok stb. 

A 8.4. ábra egy extruder működését mutatja be: 

 

 
8.4. ábra Extruder felépítése (Forrás: http://www.vilaglex.hu) 

 

A berendezés központi része az extruder csiga, amely az alapanyag továbbítását, megömlesz-

tését, homogenizálását illetve az extruder fejbe való bepréselését végzi. A csiga működése 

szerint három szakaszra osztható: a behúzó szakasz az adagoló torokból továbbítja a mű-

anyag granulátumot a kompressziós szakasz felé. Ez utóbbiban olvad meg a műanyag, így az 

eddig szállított levegőt vissza kell préselni a torok felé. A kompressziót a csiga geometriája 

segíti elő: vagy a magátmérőt növelik fokozatosan, vagy a menetemelkedést csökkentik, így a 

menettérfogat lecsökken, az ömledék pedig nagy nyomással kerül a kitoló szakaszba. Ez ho-

mogenizálja az olvadt műanyagot, illetve az extruder fej felé egyenletes áramlással, nagy 

nyomással továbbítja. 
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A homogén termékhez elengedhetetlen, hogy az áramlás a fejben kizárólag hosszirányú, la-

mináris legyen, ezért a fej és az extruder csiga közé ún. törőlemezt, illetve szűrőt szoktak be-

építeni. 

 

Üreges testek extrudálásánál az ömledékcsatorna közepébe ún. torpedót építenek be, ezt a 

műanyag körbefolyja. A torpedót radiális elemekkel rögzítik. Az ezek által keltett turbulencia 

csökkentésére a torpedó után mindig összeszűkítik a csatornát. 

 

Széles anyagok (lemezek, fóliák) extrudálásánál külön figyelmet kell fordítani az állandó hő-

mérsékletre és áramlási sebességre a termék teljes szélességében. E célból két megoldást 

szoktak alkalmazni: vagy ún. torlóléccel összeszűkítik az ömledékcsatornát, vagy elosztócsa-

tornákkal biztosítják az olvadt anyag egyenletes eloszlását. 

 

Az extruderfejből kilépő anyag a nyomás és falsúrlódás megszűnésével kitágul, emiatt az 

extruderfej kilépő keresztmetszetét midig kisebbre kell méretezni, mint a gyártandó alkatrészt. 

 

A legtöbb hőre lágyuló műanyag jól extrudálható – csupán megfelelő ömledékszilárdság 

szükséges hozzá, hogy az extruderfejből való kilépés után a megszilárdulásig megtartsa alak-

ját. Az optimális technológiai beállítások (extrudálási hőmérséklet, nyomás, sebesség) termé-

szetesen alapanyagtól függőek. 

8.5.2 Szálhúzás 

Műanyag szálakat széles körben alkalmaznak pl. a könnyűiparban (műszálas anyagok), vagy 

szálerősítéses anyagoknál (UHMWPE). A szálhúzás két módon történhet: 

 az illékony oldószerben oldható műanyagokból az oldószer elpárologtatásával (esetleg 

kicsapófürdőben való kicsapatással) készítenek szálakat; 

 az egyéb, hőre lágyuló műanyagokból olvasztással, majd az olvadékszálak hűtésével. 

 

A két eljárás technológiája hasonló: 

Első lépésben az olvadékot/oldatot szűrik, homogenizálják, vákuumban buborékmentesítik. 

Ezután szivattyúval, egyenletes sebességgel átpréselik egy lyuggatott tárcsán (ún. dűznin). 

Olvadék esetében ezután az elemi szálakat hűtik, oldat esetében intenzív, meleg levegőára-

moltatással az oldószert elpárologtatják. Utolsó lépésként a párhuzamos szálakat összefogva 

felcsévélik. 

 

Vékony szálak készíthetők extruderen is, megfelelő extruder tárcsa alkalmazásával. 

8.5.3 Kalanderezés 

Kalanderezésnek hőre lágyuló műanyagokból lemez/fólia folyamatos hengerlését nevezik. A 

kalanderezéssel készített termék vastagsága pár századtól egy milliméterig terjed. Kedvező 

viszkóz tulajdonságai miatt elsősorban PVC-t és annak kopolimerjeit szokták kalanderezni. A 

kalanderezés szempontjából kedvezőtlenebb műanyagokból extrudálással is készíthető fólia. 

A kalanderező berendezés kettő vagy több hengerből álló, változtatható résközű hengersorból 

épül fel. A készített termék minősége szempontjából a berendezés több paraméterét is ponto-

san kell szabályozni: 

 a hengerek kemény, polírozott felületű, de szívós (kéregedzett) acélötvözetből készül-

nek; 

 fontos az olvadék homogenitása, egyenletes hőmérséklete és áramlási sebessége min-

den keresztmetszetben; 
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 a kalanderezés felülről lefelé halad; 

 az első, ún. etető hengerpárnál a legnagyobb a rés, innentől minden egyes hengerpár-

nál csökken, ezzel együtt a hengerek kerületi sebessége nő – biztosítva az állandó tér-

fogatáramot; 

 minden hengerpár előtt anyagtorlódás (ún. szakáll) keletkezik, ez biztosítja a fólia ál-

landó vastagságát. 

 

A gyártási sebesség elérheti a 100 m/min sebességet. Speciális nyújtó hengerek közbeiktatá-

sával szabályozható a fólia orientációja, anizotrópiája. 

Kalanderezéssel készíthetők ún. nyomtató eljárással mintázott termékek, illetve laminált 

(többrétegű) fóliák is. 

 

 

8.5. ábra különböző kalanderhenger-elrendezések (fent) és kalanderező laminálás (lent) 

(Forrás: http://technicalrubbersolutions.com/calendering) 

 

8.5.4 Üreges test fúvás 

Az üreges testek (kannák, palackok) leggyakoribb gyártási technológiája az extrudált csőből 

való fújás: a csövet képlékeny állapotba melegítik, majd két szerszámfél közé zárják. A szer-

szám zárásakor a cső tetejét levágják, a levágott rész pedig összeheged – ez lesz a palack alja. 

http://technicalrubbersolutions.com/calendering
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A szerszámfelek alján vezetik be a fúvó levegőt a fúvótüskén keresztül – ez egyben a palack 

nyílásának belső méretét is megadja. Fúvás közben gondoskodni kell a darab és a szerszám 

fala között levő levegő elvezetéséről. 

A fúvó szerszámok belső felülete polírozott – mivel ez határozza meg a termék minőségét. 

Bonyolultabb geometriák esetén gondot jelenthet az egyenletes falvastagság biztosítása. Nyí-

lás nélküli üreges testek esetén a fúvást tűvel végzik. 

 

A palackfúvás termelékenységét jelentősen lehet növelni, ha közvetlenül az extruderhez csat-

lakoztatják a fúvó berendezést, ami egy blokkban elhelyezett több szerszámot is tartalmazhat. 

 

A palackfúvás folyamatát, és palack fúvó szerszámokat mutat be a 8.6. ábra mutatja be. 

 

    

8.6. ábra Palack fúvás folyamata (bal oldalon) illetve egy fúvó szerszám (jobb oldalon) 

(Forrás: http://www.jg-machinery.com, Dr. Borda Jenő: Műanyagok gyártása 

és feldolgozása, Kossuth Egyetemi Kiadó) 

 

8.5.5 Fóliafúvás 

A fóliafúvás körkörös, vékony fólia anyag előállítására szolgáló eljárás. Tipikusan fúvott 

anyagok a nylon szatyrok, zsákok, de hosszanti felhasítással agrofólia is készíthető így. 

 

A fóliafúvó áll egy speciális extruderből, amely vékonyfalú csövet állít elő, illetve egy ehhez 

kapcsolódó fúvófejből, amely a csövet átmérőjének sokszorosára felfújja. Az így kapott töm-

lőt megszilárdulása után kilapítják, majd felcsévélik. A fólia további feldolgozásával (hegesz-

tés, darabolás, festés, hajtás stb.) készíthető belőle szatyor, zsák, fólia. 
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8.7. ábra Fóliafúvás: nylon szatyor gyártósor (a), a fúvófej vázlata (b), a fúvófej működés közben (c) és a készí-

tett fólia feldolgozása (d). (Forrás: http://www.vilaglex.hu) 

 

8.5.6 Fröccsöntés 

A fröccsöntés az extrudálás mellett a másik általános, tömeggyártásban elterjedt eljárás, mely-

lyel feldolgozhatók hőre lágyuló műanyagok, műgyanták, sőt gumianyagok (elasztomerek) is. 

Az eljárás szakaszos működésű, mellyel a negatív formának megfelelő alakú test állítható elő. 

A berendezés főbb részei: a csiga, mely a torokon keresztül adagolt granulátumot a fröccs-

henger vége felé továbbítja, komprimálja és a fűtőtest segítségével megömleszti, valamint a 

fúvóka, mely az ömledéket a zárt szerszámfelek közé juttatja. 

 

A fröccsöntőgép működését a 8.8. ábra mutatja: 

Kiinduláskor (a) a szerszámfelek zárva vannak, a fröccsöntőhengerben a csiga előtt a fröccs-

öntéshez szükséges mennyiségű olvadék van. Ez után a fúvókát beillesztik a szerszám belépő 

nyílásába, majd a csiga előre mozdulva a szerszámba préseli az ömledéket (b). Megszilárdulás 

után a fúvóka eltávolodik a szerszámtól, a csiga elforog és hátrafelé mozdul: újabb anyag-

mennyiséget ömleszt meg és présel a fúvóka felé (c). Ez alatt a szerszámot szétnyitják és eltá-

volítják a megszilárdult darabot. Szükség esetén formaleválasztót hordanak fel a szerszám 

belső felületére, majd a feleket ismét összezárják, és kezdődik elölről a folyamat. 

a) 

b) c) d) 

http://www.vilaglex.hu/
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8.8. ábra Csigadugattyús fröccsöntőgép működése 

 

A fröccsöntött darab minőségét számos paraméter befolyásolja: 

 a forma felületi minősége, geometriai kialakítása; 

 formaleválasztó alkalmazása illetve mennyisége; 

 az ömledék hőmérséklete fröccsöntéskor; 

 a fúvóka geometriája, hőmérséklete; 

 a fröccsnyomás; 

 a hűlő szerszám zsugorodását kompenzáló utánnyomás; 

 a szerszám hűlési idő / ciklusidő. 

 

A fröccsöntés akkor gazdaságos, ha nagy mennyiségű munkadarabot gyártunk automatizált 

gépen, a lehető legrövidebb ciklusidővel. A ciklusidő a darab gyors hűlését lehetővé tevő 

szerszámgeometriával, a szerszám hűtésével, illetve gyors szerszámnyitással, -zárással, és a 

munkadarab gyors eltávolításával csökkenthető. 

8.5.7 Sajtolás 

A sajtolás szakaszos gyártási eljárás, mely során az előterméket két összezáródó, melegített 

szerszámfél alakítja a megfelelő formára nagy nyomás alatt. A térhálósodó műanyagok leg-

gyakoribb feldolgozási módja, de ugyan úgy feldolgozhatók termoplasztok és elasztomerek is. 

A sajtolóanyagot általában por vagy granulátum, esetleg pép formájában töltik a szerszámba. 

Az alapanyag kimérését vagy térfogat- vagy tömegméréssel végzik. Előbbi egyszerűbb, de 

a) 

b) 

c) 
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pontatlanabb. Az egyenetlen melegedés, így a termék inhomogenitásának elkerülése érdeké-

ben a sajtolóanyagot előmelegítik a megfelelő hőmérsékletre. Gyakran alkalmaznak ún. 

előplasztizálást, mely során egy csigás szerszámban az alapanyagot homogenizálják és előme-

legítik. 

 

A termék minőségét alapvetően befolyásolja az előmelegítés és a polimerizációs idő. Tömeg-

gyártásban ezek szabályozását már automatikusan elvégzi a sajtoló berendezés, így optimali-

zálva a termék minőségét és a termelékenységet. 

 

Termoplasztok sajtolásánál számolni kell a hosszú melegítési és hűlési idővel, emiatt ezek 

sajtolása nem túl termelékeny, csak akkor alkalmazzák, ha fröccsöntésre nincs lehetőség. 

 

Széles körben alkalmazzák az ún. fröccssajtolást is. Ebben az esetben az alapanyagot egy 

előmelegítő-homogenizáló fröccsöntő henger juttatja a zárt szerszámtérbe. Az eljárás hason-

lóan a fröccsöntéshez, azonban a térhálósodás miatt itt a besajtolásnak pontosan időzítettnek 

kell legyen, és a térhálósodott anyagfelesleget el kell távolítani. Fröccssajtolással jó minősé-

gű, homogén termék gyártható akár változó falvastagság mellett is, azonban nagy mennyiségű 

töltőanyag nem alkalmazható. 

 

Sajtolással előállíthatók rétegelt termékek is (kompozitok, elektronikai nyákok stb.).  

 

 Melegalakító eljárások 8.6

 

A melegalakító eljárások hőre lágyuló műanyagok – legtöbbször lemezek (kivéve öntés, már-

tás) – feldolgozását teszik lehetővé. 

8.6.1 Vákuumformázás 

Az eljárást a 8.9. ábra szemlélteti. 

A megfelelő méretűre vágott kiinduló lemezt a szerszám peremére szorítjuk, a fűtőtesttel 

plasztikus állapotúra melegítjük, majd alóla kiszívjuk a levegőt, így a légköri nyomás a for-

mába nyomja. Az ábrán két alapkonstrukció van feltüntetve: a pozitív (b) és a negatív (a) 

szerszámos vákuumformázás. Előbbi a darabnak jó minőségű belső felületet biztosít, azonban 

a formázás befejeztével a darab rázsugorodik a szerszámra, így levegő alápréselésével lehet 

csak eltávolítani. A negatív szerszámos vákuumformázással készített darab külső felülete lesz 

sima, itt a darab „lezsugorodik” a szerszámról hűlés közben. 

Ha a darab geometriája miatt sokat nyúlik a műanyag lemez, a sarkokban nagyon lecsökken a 

falvastagság. Ennek kompenzálására előnyújtást szoktak alkalmazni, melyet előnyújtó bé-

lyeggel vagy sűrített levegővel végeznek. 

A vákuumformázáshoz hasonló technológia a túlnyomásos formázás. Ezzel akár légköri nyo-

másnál nagyobb nyomással is végezhető az alakadás, azonban a lemez melegítése a túlnyo-

másos térben bonyolultabb technológiát igényel. 
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8.9. ábra Vákuumformázás negatív és pozitív szerszámmal: 1: fűtőlap, 2: termoplaszt lemez, 

3: szerszám, 4: levegő elszívás, 5: leszorító, 6: bontólevegő (Forrás: www.vacuumforming.eu) 

 

8.6.2 Mélyhúzás 

A termoplasztok mélyhúzása két módon történhet: az acélok mélyhúzásához hasonlóan mély-

húzó tüskével húzógyűrűben, vagy sűrített levegővel. Ez utóbbi – forma híján – nem tud ál-

landó alakot biztosítani a darabnak. Amennyiben erre van szükség, túlnyomásos formázást 

használnak helyette. 

8.6.3 Hajlítás 

Műanyag lemezeket él mentén, illetve csöveket szoktak hajlítani. Lemezek hajlítása esetén az 

anyagot a hajlítás környezetében felmelegítik, majd megfelelő szerszámmal él mentén meg-

hajlítják. A hajlítás mértékénél számolni kell a visszarugózással. 

Csőhajlításnál homokkal vagy gumibetéttel töltik ki a csövet, így melegítik és hajlítják. 

Hajlításnál számolni kell azzal, hogy a nyúlás irányában nő, arra merőlegesen csökken az 

anyag szilárdsága. 

 

 Műanyag habok gyártása 8.7

 

A műanyag habok porózus szerkezetű (gázzal töltött) műanyagok. Tulajdonságaikat befolyá-

solja az alapanyag, a gázbuborékok mérete, mennyisége és eloszlása. Nyitott sejtszerkezetű 

habról akkor beszélünk, ha a gázbuborékok egymásba nyílnak, közöttük gázáramlás lehetsé-

ges. Ezen anyagok összenyomhatók, folyadékkal átitathatók. A zárt sejtszerkezetű műanyag-

ok jobban tartják alakjukat, térfogatukat, jobb hőszigetelők. 

Az alapanyagtól és sejtszerkezettől függően lehet a hab kemény, csekély mértékben alakítható 

(pl. PUR hab, szigetelőhab-táblák stb.) vagy lágy, rugalmas (pl. szivacs). 

Szerkezetükből adódóan a műanyag habok rendkívül jó szigetelőanyagok (hő- és hangszigete-

lők), de szerkezeti anyagnak: kompozit anyagok magjának is kiválóak. 

 

A habképzés többféle módszerrel történhet: 

a) 

b) 

http://www.vacuumforming.eu/
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 olyan adalékanyagokkal, mely a feldolgozás hőmérsékletén gázt fejleszt vagy elpáro-

log; 

 a polimerizáció is lehet gázképződéssel járó reakció (pl. PUR); 

 a gázbuborékokat fizikai eljárással is bevihetik a műanyagba (habverés, átbuborékolta-

tás); 

 kioldó eljárásnál vízoldható töltőanyagot kevernek az alapanyagba, amit megszilárdu-

lás után kioldanak (nyitott cellás habok gyárthatók így). 

 

 Kompozit műanyagok gyártása 8.8

 

A kompozit műanyagok legalább két összetevőből: vázanyagból és mátrixanyagból állnak. A 

mátrix lehet hőre lágyuló vagy térhálós műanyag, a vázanyag általában szálas szerkezetű, 

termoplaszt, szerves vagy szervetlen anyag. 

A kompozit mechanikai szilárdságát a vázanyag adja, a mátrix összetartja a vázanyagot, és 

egyenletesen elosztva adja át a terhelést. A kompozit szilárdsága szempontjából elsődleges 

fontosságú a szálak és a mátrix jó tapadása – ennek növelésére a vázanyagot felületkezelik, 

illetve a lehető legnagyobb fajlagos felületet igyekeznek létrehozni. Szálas vázanyagnál ez a 

szálátmérő csökkentésével érhető el, ami 10 μm alatt már a szálak mechanikai tulajdonságait 

is nagy mértékben javítja. A másik lehetőség, hogy vékony lemezes szerkezetű vázanyagot 

használnak (pl. csillám), bár ezek rugalmassága jóval kisebb, mint a szálaké. 

 

A kompozit tulajdonságait befolyásolja továbbá a vázanyag szerkezete, rendezettsége: rende-

zetlen szálak esetében kisebb merevségű, de izotróp anyagot kapunk, irányított szálaknál (li-

neáris vagy bidirekcionális) anizotróp, de a kitüntetett irányokban nagyobb merevségű lesz a 

kompozit. Rövid, rendezetlen töltőanyaggal ugyanakkor könnyebben feldolgozható az anyag 

hagyományos eljárásokkal. 

 

További szempont a kompozit anyagoknál, hogy a vázanyag és a mátrix anyag hőtágulása 

közel legyen egymáshoz. Plasztikus vázanyagoknál azonban ez kevésbé okoz problémát. 

 

Jellegzetes kompozit mátrixanyagok: 

Hőre lágyuló műanyagok: PE (HDPE, LDPE, LLDPE), PP, PA, PET, PVC, ABS, PC 

Térhálósodó műanyagok: Telítetlen poliészter (UP), Epoxi 

 

Jellegzetes vázanyagok: 

Természetes eredetű: növényi szálak (pamut, kókusz, len, kender, farost, cellulóz), állati ere-

detű szálak (gyapjú, selyem, szőr), azbeszt 

Szerves (műanyag) szálak: aramid (kevlar), UHMWPE 

Mesterséges (szervetlen) szálak: üveg-, szén-, bazaltszál, fém-, fémoxidszál 
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8.2. táblázat: Néhány kompozit szálanyag fontosabb szilárdsági tulajdonsága 

(Forrás: http://www.pt.bme.hu/segedletek/a5_kompozitok_v02.pdf) 

 

 Műanyagok hegesztése 8.9

 

Műanyag alkatrészek hegesztésekor a hőre lágyuló műanyag alkatrészek saját anyagából ala-

kítják ki a kötést. Külső hő hatására a hegesztendő felületek megolvadnak, összefolynak, ke-

verednek, és általában az alapanyag szilárdságát elérő kötést hoznak létre. 

A melegítés történhet fűtőszállal, forró gázzal vagy lézerrel. 

   Műanyag bevonatok készítése  8.10

 

Főként fémből készült alkatrészeket bevonatolnak műanyaggal. A műanyag bevonat több célt 

is szolgál: egyrészt esztétikus külsőt biztosít, másrészt a műanyag bevonatok kémiailag ellen-

állók, így védik az alkatrészt a korróziótól. További funkciója lehet a bevonatnak az elektro-

mos szigetelés (huzalokon), vagy a megfelelő ergonómia biztosítása (markolatok, fogantyúk). 

Ritkább esetben a műanyagok mechanikai tulajdonságát is kihasználják: például egy üveg 

felületére felvitt biztonsági fólia megóvja az üveget a szilánkos töréstől, vagy megfelelő be-

vonat (pl. PTFE) jó siklási, tapadásgátló tulajdonságokat kölcsönözhet egy siklócsapágyazás-

nak, fröccsöntőszerszámnak vagy edénynek. 

 

Minden technológiánál igaz, hogy a bevonat tapadása jelentősen lecsökken szennyezett felület 

esetén, ezért bevonatolás előtt a felületet mechanikailag és kémiailag is célszerű megtisztítani. 

8.10.1 Kábelek bevonatolása 

A fém kábelek bevonatolása elsősorban biztonsági célokat szolgál. Emellett pl. kábelkorbács 

esetében a vezeték azonosításában is nagy segítség a bevonat színe. 

Kábelek bevonatolására elsősorban PE, PP és PVC anyagokat használnak. A huzalt dobról 

csévélik le, majd egyengetik, tisztítják, előmelegítik, végül a bevonatoló (tömlőző) fejen át-

húzva ráolvasztják a bevonatot. 

A vastagabb huzalok bevonatolási sebessége 2 m/min körüli, vékonyabb huzalokat akár 

1000 m/min sebességgel is bevonatolnak. 

8.10.2 Mártás 

Egyszerű, gyors eljárás, mellyel a bevonóanyag olvadáspontja fölé előmelegített alkatrészeket 

lehet bevonatolni. Alapvetően kétféle megoldás lehetséges: műanyag porba mártás vagy olva-

dékba mártás. Mindkét esetben a műanyag ráolvad a munkadarabra, majd kihűlés után ráder-

http://www.pt.bme.hu/segedletek/a5_kompozitok_v02.pdf
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med. Porba mártás esetén a kisebb alkatrészeket egyszerűen porral töltött tartályba nyomják, 

nagyobb alkatrészeknél azonban ez nem megvalósítható, ekkor az ún. fluidágyas megoldást 

használják: a műanyag port egy megfelelő tartályban levegőárammal lebegtetik, így az folya-

dékhoz hasonlóan viselkedik, az alkatrész könnyen belesüllyeszthető, kiemelhető. Így jó mi-

nőségű, egyenletes bevonatot kapunk. 

8.10.3 Szórás 

Műanyag bevonatok termikus szórással is készíthetők. Ennek többféle megoldása terjedt el: 

lángszórásnál a műanyag port lángkoszorún keresztül a felületre fújják. A porszemcsék meg-

olvadnak, és a felületre csapódva összefüggő bevonatot képeznek. A bevonat tartósabb lesz, 

ha a bevonatolandó felületet is előmelegítik. 

 

Hidegszórásnál csak a munkadarabot melegítik a bevonat olvadáspontja fölé, a port melegítés 

nélkül fújják rá a felületre. Mindkét eljárás hátránya, hogy viszonylag nagy a porveszteség, 

illetve bonyolultabb geometriák esetében a bevonat nem lesz egyenletes. Ezen problémák 

kiküszöbölésére használják az elektrosztatikus szórást, mely során a bevonatanyag szemcsé-

it a szórópisztolyban elektrosztatikusan feltöltik, így a földelt munkadarab magához vonzza 

azokat, egyenletes rétegvastagságot és minimális veszteséget eredményezve. 

8.10.4 Bélelés 

Az eddig bemutatott eljárásokkal ellentétben a bélelést hidegen végzik. A termikus eljárások 

hátránya, hogy hűléskor a bevonat felrepedezhet, leválhat a felületről. Béleléskor ez a prob-

léma nem jelentkezik. Az eljárás során a műanyag fóliát ragasztással, adhézióval erősítik a 

felülethez. A megfelelő eredményhez szükséges, hogy a ragasztó mind a műanyaghoz, mind a 

fém felülethez jól ragadjon. Ez egyrészt korlátozza a bélelésre használható műanyagok szá-

mát, másrészt megfelelően előkészített, esetleg érdesített felületet igényel. 

Tipikus bélelő anyag a PVC, de tapadást segítő réteggel ellátott PE fóliát is gyakran alkal-

maznak, melynek a PVC-nél valamivel jobb a hőállósága. 

 

 

Irodalomjegyzék a 8. fejezethez 
 

[1.] Dr. Borda Jenő: Műanyagok gyártása és feldolgozása – egyetemi jegyzet, Kossuth Egyetemi 

Kiadó, Debrecen, 2001.  

 


