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Az utóbbi két évtizedben a magyar gazdaság átalakult és ennek hatására a gépipar is 

jelentıs változásokon ment keresztül. Egyes tradicionális iparágak gyakorlatilag 

eltőntek és korábban elképzelhetetlennek tartott új ipari tevékenységek honosodtak 

meg. Ilyen körülmények között a mőszaki fejlesztés mindig központi szerepet kap, mely 

a gazdaságosság, a költségek kímélésének tükrében mérettetik meg. A gazdaságosság 

megítélése során, a materiális ráfordításokon túl (anyag, energia), az innovációs 

(kutatási, fejlesztési) költségek nagyságát is célszerő elemezni. Az innovációs szakasz 

kényszerő rövidsége miatt az alkotó mérnök olyan helyzetbe kerül, hogy egyre 

csökkenı idı alatt egyre bonyolultabb döntéseket kell hoznia és ilyen körülmények 

között csak akkor képes a fokozódó mennyiségi és minıségi követelményeknek eleget 

tenni, ha ismeri a módszeres géptervezés lehetıségeit és munkája során a benne rejlı 
lehetıségeket képes kiaknázni. 

A követelmények növekedésével párhuzamosan folyamatosan változik a mérnöki 

munka eszközrendszere is. Felismerve azt, hogy a konstrukciós tervezés elsıdlegesen 

befolyásolja a gyártmány mőszaki színvonalát és gyártási költségeit, az utóbbi néhány 

évtizedben jelentıs erıfeszítések történtek a tervezés tudományos megalapozottságának 

és módszertanának fejlesztésére. Ennek eredményeként a mőszaki tudományok új 

irányzatai alakultak ki, melyek közül a módszeres géptervezés az egyik olyan hatékony 

eszköz, amely alkalmazásával az alkotó mérnök képes megfelelni a fokozódó 

elvárásoknak, a konstrukciós munka minıségének folytonos javulása mellett. 

A Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszéke, mint az ország egyetlen önálló 

szerszámgépészeti profillal rendelkezı tanszéke, az elmúlt évtizedekben több olyan 

tervezési módszert dolgozott ki, amelyek karakteresen jellemzik a miskolci 

mérnökképzést. Ez a tankönyv a soros kinematikájú szerszámgépstruktúrák módszeres 

származtatásának elméletét és a gyártóeszközök tervezésének egy speciális területét az 

agregát-célgépek tervezési módszerét mutatja be. 

A különféle tervezési módszerek számítógépes háttér alkalmazása mellett a 

leghatékonyabbak, azonban ezen oktatási anyag a gyártóeszközök tervezése során 

alkalmazható néhány speciális tervezési módszer elméleti bemutatására szorítkozik.  

 

Miskolc-Egyetemváros, 2011. február 

Szerzık 
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1.1 BEVEZETÉS 

Napjainkra a konstrukciós tevékenység túllépett az egyszerő funkciók kielégítésén és 

számos más - az adott korhoz köthetı - követelményt is figyelembe kell venni, pl. 

környezetvédelem, energiatakarékosság, újrahasznosítás, minıségbiztosítás stb.. A 

technika fejlıdésével nemcsak a követelmények változnak, hanem a lehetıségek is, ami 

korábban mőszaki kivitelezhetıség szempontjából megoldhatatlannak tőnt, ma már a 

technika fejlıdésének következtében realitássá válhat. 

Mőszaki fejlıdés

Társadalmi igények

Múlt

Jövı

 

1. ábra 

A mőszaki fejlesztés síkja 

A társadalom számára a tervezımérnökök küldetése az, hogy megtalálják egy-egy adott 

mőszaki probléma optimális megoldását, azon lehetıségek határain belül, melyet a 

mőszaki tudományok mindenkori fejlettségi szintje és a társadalom aktuális igényei 

határoznak meg. Ebben a tevékenységben a tervezımérnökök felelıssége óriási, hiszen 

ötleteik, ismereteik, képességeik, döntıen meghatározzák az egész társadalom 

életminıségét. Az 1. ábra szemléletesen mutatja, hogy minden mőszaki fejlesztés 

motorjának a társadalmi igényeket kell tekintenünk. Ugyanakkor e fejlıdésnek korlátot 

szab a társadalom egy szőkebb csoportjának a mérnök-társadalomnak a pillanatnyi 

tudása. Az elıbbiek magyarázzák meg azt, hogy a konstruktırmérnökök miért tervezik 

meg újra meg újra ugyanazt, amit mestereik korábban a legjobbnak vélt tudásuk szerint 

már megalkottak. Ez a paradoxon teszi a tervezımérnökök hivatását fontossá, és ez teszi 

egzisztenciájukat szilárddá. 

A 2. ábra egy autóipari statisztikát felhasználva mutatja be a konstruktırmérnök 

felelısségét a terv megszületésétıl a gyártáson keresztül a termék értékesítéséig. A 

jelleg-diagram egy átlagos tervezési hiba költségkihatását ábrázolja annak 

függvényében, hogy mikor fedezik fel a hibát, és mikor nyílik lehetıség annak 
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kijavításáról intézkedni. A függıleges tengely a várható kár nagyságát logaritmikus 

skálán ábrázolja, tehát a korrekció költsége munkafázisonként akár egy-egy 

nagyságrenddel nıhet. 

Ha a hibát a konstruktır még az elvi tervezés fázisában felfedezi, annak kijavítását 

önállóan elvégezheti, a veszteség gyakran egy-egy mérnöknap. Jelentısebb kár még 

akkor sem keletkezik, ha az elvi tervezés során elvétett tervezési hibát a következı 
munkafázisban a konstrukciós tervezés szakaszában fedezik fel. A tervezett berendezés, 

keletkezésének ebben a szakaszában még nem ölt fizikai alakot, így a klasszikus 

értelemben vett selejt sem keletkezik. Ugyanakkor a tervezési idı lecsökkentése miatt 

egyre több mérnök kapcsolódik be a munkába, és a párhuzamosított tervezési feladatok 

közül néhány részfeladat megoldása holtvágányra szalad, esetleg feleslegessé válik. Az 

ezen a körön belül felfedezett és kijavított hiba szerencsésnek tekinthetı, mivel a 

konstrukciós iroda belügyeként a külvilág számára láthatatlan, csupán a tervezıiroda 

hatásfokát rontja, de annak tekintélyét nem rombolja. 

 

 

2. ábra 

Egy átlagos tervezési hiba kijavításának várható költsége a megvalósulás  
fı szakaszaiban 
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Számszerőleg a gyártástervezés szakaszában kerül a felszínre a legtöbb probléma. Ez 

annak tudható be, hogy a konstruktırök átadják terveiket a technológusmérnököknek, és 

elkezdıdik egy másik, talán kevésbé látványos tervezési szakasz, a technológiai 

tervezés szakasza. Mivel a technológusok nem a mőködés, hanem a megvalósítás 

szemszögébıl vizsgálják a konstrukciós terveket, számos vélemény ütközik, és gyakran 

a konstruktırnek kell kiigazítania korábbi munkáját. A jó konstruktırnek alapos 

technológiai ismeretekkel kell rendelkeznie, ezáltal kiküszöbölhetı számos iteráció a 

konstrukciós terv és gyártási terv között, és összességében a berendezés kifejlesztéséhez 

szükséges idı rövidebb lesz. 

A terv megvalósulása során, amikor az elsı alkatrészek legyártása és a prototípus 

szerelése megtörténik, gyakorlatilag minden felfedett hiba fizikai selejtet is jelent. 

Minden tervezı izgatottan várja, hogy a tervekben elképzelt és tervek szerint legyártott 

alkatrészek hogyan fognak egymáshoz illeszkedni, és retteg a gondolattól, hogy olyan 

hiba is kiderül, aminek az elhárítására korábban is megvolt a lehetıség. A korrekció 

költségei ebben a szakaszban már több nagyságrenddel is nagyobbak lehetnek. A 

legjelentısebb kár akkor keletkezik, ha a selejtes alkatrészekhez speciális 

gyártóeszközöket, készülékeket, szerszámokat is kellett tervezni, illetve gyártani, ezért a 

selejtes munkadarab hibája miatt ezek is hasznavehetetlenné váltak.  

Mérföldkı egy megvalósuló gép életében, amikor azt elıször üzembe helyezik, illetve 

használják arra a célra, amire elképzelték. Az olyan hiba, amely egy prototípus 

mőködését teljesen lehetetlenné teszi, ritkán fordul elı, de kisebb korrekciókra, a 

tervezı közremőködését is igénylı beszabályozásokra mindig számítani kell. 

Egyes hibák, melyek visszavezethetık a konstrukciós munkára, a hosszabb használat 

során csak a felhasználó által válnak ismertté. A piac által felismert hibák a javítási 

költségeken kívül gyakran olyan erkölcsi kárt is képesek okozni, melyek a vállalat 

jövıjét is veszélyeztethetik (pl. autógyárak gyakran hívják vissza termékeiket olyan 

javításra, mellyel a további presztízsveszteséget igyekeznek mérsékelni). 
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2 A GYÁRTÓESZKÖZÖK TERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA  

A számítógépes tervezési eszközrendszerek jelentısen átalakították a tervezımérnökök 

által a tervezési folyamatokról alkotott képet. A különféle tervezési módszerek igen 

jelentısen függenek attól a szakterülettıl is, ahová a tervet pozícionálni kell. Például 

teljesen más tervezési elveket kell betartani tömegszerő méretekben gyártott termékek, 

vagy a gyártásukhoz szükséges gyakran egyedi gyártóeszközök tervezése során. A 

funkcionális megfelelıségen túl, az egyik esetben a gazdaságos gyárthatóság, az 

anyagtakarékosság, míg a második esetben a mőködési pontosság és megbízhatóság 

lehetnek a legfontosabb elvárások, amelyek szerint a konstruktırmérnöknek a terveit ki 

kell dolgozni. 

A mőszaki gyakorlatban a mőszaki terv fogalmát a következık szerint is meg lehet 

fogalmazni. A mőszaki terv egy kivitelezhetı mérnöki elképzelés, gondolatban történı 

megvalósítása, dokumentált formában. A terv minden egyes megvalósítása során anyagi 

objektumnak kell létrejönnie, emiatt a mőszaki tervnek kivitelezhetınek kell lennie. A 

tervezı általában a tervet csak gondolatban valósítja meg, de a gondolatban létezı 
elképzeléseket az adott szakterületre érvényes szabályok szerint dokumentálja, hogy 

tıle független személyek is képesek legyenek a tervet a gyakorlatban kivitelezni, 

szükség szerint továbbfejleszteni.  

Ha a 3. ábra szerinti, a hagyományos (számítógépes tervezés elıtti, vagy 2D-s 

számítógépes) soros tervezési módszer vázlatát összehasonlítjuk a 4. ábra szerinti 

folyamatábrával (iCAD rendszerek alkalmazása), akkor a legfontosabb különbséget az 

ábrák alakjában, és a méretezı tervezés folyamaton belüli helyében van. 

A különféle tervezési folyamatmodellek nem tervezési módszerek. A folyamatmodellek 

a tervek elkészüléséhez szükséges feladatelemek kapcsolatát mutatják be az alkalmazott 

eszközrendszertıl függıen. 

2.1 SOROS TERVEZÉSI FOLYAMAT  

A 3. ábra szerinti hagyományos, vagy soros tervezési módszer a 2D-s tervezési 

feladatok CADD (Computer Aided Drawing Design) programokkal történı 
elvégzéséhez a legalkalmasabb. 
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3. ábra 

A hagyományos (soros) tervezési folyamat vázlata 

 

A soros tervezés fázisai: 

− Elvi tervezés: A tervezési munka során elıször a tervezett ob-

jektum lehetséges mőködési elveit kell tisztázni. Az elvi terv 

leggyakrabban olyan kinematikai vázlat, mely tartalmazza a 

kiválasztott energiaforrásnak megfelelı szimbolikus jeleket is 

(villamos motorokat, hidraulikus- pneumatikus munkahengere-

ket, stb.). Ebben a munkafázisban CADD támogatást még nem 

lehet igénybe venni, mert a tervezett szerkezetnek sem a mére-

teit, sem a térbeli elrendezését nem ismerjük.  

− Vázlatos tervezés: A vázlatos tervezés során el kell képzelni és 

vázlat formájában rögzíteni kell a térben az elemeket. Ebben a 

munkafázisban arányos vázlatra kell törekedni, és már alkal-
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mazni kell az ismert geometriai adatokat (pl. csatlakozó mére-

tek, stb.). Ebben a munkafázisban CADD támogatást még nem 

lehet igénybe venni, mert a tervezendı szerkezet méreteit nem 

ismerjük. 

− Szilárdsági méretezı tervezés: Ebben a munkafázisban el kell 

végezni minden olyan számítást, mely a késıbbi konstrukciós 

munkához geometriai adatokat képes szolgáltatni. Mivel a ter-

vezésnek ebben a szakaszában a CAD modell méretek hiányá-

ban még nem áll rendelkezésre, a mérnöki számításokat leg-

gyakrabban manuálisan kell elvégezni. A számítások elvégzé-

séhez felhasználhatók különféle autonóm méretezı programok 

is (fogaskerék-, rugó-, tengely-méretezı, stb.). 

− Összeállítási rajz: A számított fı méretek ismeretében a soros 

(2D-s) tervezési módszer szerint meg kell szerkeszteni a terve-

zett objektum összeállítási rajzát. 

− Szilárdsági ellenırzés: Abban az esetben, ha a 2-es nyomvonal 

szerinti útvonalon járjuk be az ábrát, tehát szilárdsági méretezı 
tervezés nélkül, felvett adatokkal kezdıdött meg az összeállítá-

si rajz szerkesztése, akkor a szerkesztésbıl adódó adatokkal 

utólag szilárdsági ellenırzést kell végezni, és az esetleges vál-

tozásokat vissza kell vezetni az összeállítási rajzra. Ha az 1-es 

útvonalon haladunk az ábrán és a méretezı tervezés által meg-

határozott adatoktól nem kellett eltérni az összeállítási rajz 

szerkesztése során ezt a blokkot ki lehet hagyni. 

− Alkatrészrajzok: A soros tervezési modell munkamódszere 

szerint az alkatrészrajzokat csak az összeállítási rajz/modell 

után lehet elkészíteni. Az alkatrészrajok elkészítése nem a 

CADD program által biztosított belsı automatizmus alapján 

történik. Ilyen belsı automatizmust 2D-s programok (2D-s áb-

rázolás) esetében nem is lehet elvárni, mivel jelenleg nem is-

merünk olyan mesterséges intelligenciát, mely csak az összeál-

lítási CAD állományt felhasználva támogatni tudná az alkat-

részrajzok létrehozását. Mivel a CAD rendszerek fejlıdése túl-

lépett ezen a szinten, valószínősíthetı, hogy ez a probléma a 

jövıben sem fog megoldódni. A tervezés során az alkatrészraj-

zok létrehozását CADD programokkal célszerő támogatni. 
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− Írásos dokumentumok: A tervezési folyamatokat bemutató 

vázlatok csak ritkán utalnak arra, hogy egy komplett mőszaki 

terv a rajzi dokumentumokon kívül írásos dokumentumokat és 

specifikációkat is tartalmaz. Ezek a dokumentumok általában 

darabjegyzékek, mőleírások, mérési-, használati-, üzemeltetési-

, karbantartási utasítások, gépkönyvek stb. lehetnek.  

2D-s tervezési technológiát alkalmazva az automatikus darab-

jegyzék készítés komoly nehézségekbe ütközik, és néhány spe-

ciális esettıl eltekintve nem is megoldható. A 2D-s ábrázolás 

jellegébıl adódóan (pl. az egyszerősített ábrázolás szerint min-

den csavar nem látszik a rajzon) a darabjegyzék számára au-

tomatikusan kigyőjtött tételekhez tartozó darabszámokat ma-

nuálisan kell megszámolni/ellenırizni. 

2.2 PÁRHUZAMOS TERVEZÉSI FOLYAMAT  

A párhuzamos tervezési folyamat (4. ábra) az integrált CAD rendszereknél (iCAD 

rendszereknél) alkalmazható legjellemzıbb munkamódszer. Az ábrából látható, hogy a 

koncepcionális tervezés szakaszában az egyes feladatok továbbra is csak sorosan 

egymás után végezhetıek el, de a konstrukciós szakaszban az egyes részfeladatok 

jelentısen párhuzamosodnak. 
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Automatikus 
dokumentumok: 

• 2D-s alkatrészrajzok 
• 2D-s összeállítási rajz 
• Darabjegyzékek 

Digitális prototípus 
vizsgálatok: 

• Szerelési interferenvia 
• VEM 
• Ütközésvizsgálat 

• Stb. 

Vázlatos tervezés  
 

Elvi tervezés  

Fı méretek meghatározása  

Alkatrész modellek 

Összeállítási modell  

iCAD rendszer 
 

Koncepcionális tervezés  

Konstrukciós tervezés 
 

4. ábra 

Az iCAD rendszerek alkalmazására jellemzı (párhuzamos) tervezési folyamat vázlata 

A párhuzamos tervezés fázisai: 

− Elvi tervezés: hasonlóan a soros folyamatábrához a tervezési 

munka során elıször a tervezett objektum lehetséges mőködési 

elveit kell tisztázni. 

− Vázlatos tervezés: a vázlatos tervezés során el kell képzelni és 

vázlat formájában rögzíteni kell a térben az elemeket. 

− Fı méretek meghatározása: a 3D-ben történı tervezés legna-

gyobb ellentmondása, hogy az iCAD rendszerekbe integrált 

méretezı modulok addig nem képesek dolgozni, amíg fel nem 

építjük a méretezendı objektum 3D-s geometriai modelljét. 

Ugyanakkor a 3D-s geometriai modell létrehozásához valami-

lyen kezdeti méretekkel rendelkezni kell. Ezt az ellentmondást 

a parametrikus modellezési technológia alkalmazásával lehet 

feloldani.  

A parametrikus modell egy olyan virtuális alkat-

rész/összeállítási modell, mely magán viseli a tervezett objek-

tum valamennyi tulajdonságát (alakját, geometriai méreteit, 
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anyagát, stb.), de a konkrét számszerő értékek a modell logiká-

ja szerinti tartományban szabadon változtathatók a tervezés 

minden fázisában.  

Mivel a tervezett szerkezet kritikus elemei a késıbbiek során a 

CAD rendszerbe integrált analízis modulokkal ellenırizhetık 

lesznek, a tervezés ezen fázisában a közelítı méretek meghatá-

rozása a cél. Ehhez nincs szükség körültekintı méretezések le-

folytatására. A hiányzó méreteket gyors közelítı számításokkal 

és becslésekkel kell meghatározni. 

− Alkatrész modellek: a tényleges konstrukciós tervezés az al-

katrészek 3D-s CAD modelljének létrehozásával kezdıdik, de 

az iCAD rendszerekben az adatok asszociativitása és a modu-

lok közötti átjárhatóság lehetısége miatt tetszıleges irányban 

lehet megközelíteni a kész terv állapotát. 

− Összeállítási modell: az összeállítási modellhez tetszılegesen 

lehet felhasználni bármilyen, az adott iCAD rendszerrel kom-

patibilis alkatrészmodellt. Az összeállítási modellek készítése 

során ún. szerelési kényszerekkel lehet az egyes alkatrészek 

egymáshoz való kapcsolatát definiálni.  

− Digitális prototípus vizsgálatok: az iCAD rendszerek különféle 

integrált analízis modulokkal teszik lehetıvé, hogy a készülı 
mőszaki terv a tervezés fázisában a legfontosabb szempontok 

szerint ellenırizve, tesztelve legyen. Az iCAD rendszerekben 

nincs szükség az adatok konverziójára, vagy újabb modellek 

létrehozására, mert a digitális prototípus vizsgálatokhoz a 

rendszer ugyanazokat a CAD-modelleket használja, amit ko-

rábban a tervezı az alkatrésztervezı és összeállítás-kezelı mo-

dulokban létrehozott. A számítások hatására megváltozott mé-

reteket a rendszer képes végigvezetni a teljes tervdokumentá-

ción. 

− Automatikus dokumentumok: A 2D-s alkatrészrajzok kevés 

felhasználói beavatkozás mellett készíthetık. A 2D-s doku-

mentumok lényegében a gyártási dokumentumok, emiatt telje-

sen nem nélkülözhetı a tervezı szakértelme. Gondoljunk csak 

arra, hogy a tervezı a 3D-s modelleket korábban szerkesztési 

mérethálózattal határozta meg, ami legtöbbször nem esik egy-
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be a gyártási mérethálózattal. A 3D-bıl 2D-be generált model-

lek esetében az alkatrészrajzon feltüntetik az alkatrész 

axonometrikus, vagy fotorealisztikus képét, ami nagyon meg-

könnyíti a rajzok olvasását. Emiatt egyszerősített 2D-s ábrázo-

lás mellett is egyértelmő lehet az alkatrészrajz. Ez a folyamat 

oda vezet, hogy a mérnöktársadalomnak át kell majd értékelni 

a mőszaki ábrázolásról alkotott képét és szabálykészletét. 

  

A CADD programokkal ellentétben az iCAD rendszer az au-

tomatikus darabjegyzék készítést teljes körően és kompromisz-

szumoktól mentesen képesek elvégezni. 

A soros és a párhuzamos tervezés folyamatábrái a koncepcionális tervezési szakaszban 

lényegében megegyeznek (ugyanazokat a tevékenységeket ugyanolyan sorrendben kell 

elvégezni). Ez magyarázza meg azt, hogy a gyártóeszközök tervezéséhez szükséges 

ismerethalmaz két egymástól elkülönülı tartományra bontható: 

− A gyártóeszközök koncepcionális tervezéséhez használható 

módszerek (tervezési folyamatábra eleje). 

− A technika mindenkori szintjén az éppen aktuális mérnöki esz-

közrendszerrel kapcsolatos ismeretek (jelen idıszakban az 

iCAD rendszerek, a folyamatábra vége). 

A késıbbi fejezetek csak a gyártóeszközök koncepcionális tervezésének szakaszában 

alkalmazható legfontosabb módszereket fogják bemutatni. 
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3 GYÁRTÓESZKÖZÖK TERVEZÉSÉNEK MÓDSZERTANI ALAPJAI  

Az elızı pontban bemutatott folyamatábrák szemléltették, hogy a tervezımérnök 

hogyan éri el célját. Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy hogyan jut hozzá ahhoz az 

információhoz, hogy, egy tervezési feladat sok lehetséges megoldása közül mit kell 

részletesen kidolgoznia. 

A tervezési folyamatábrák két fontos fázisra bonthatók; az ábrák elsı elemeivel leírt 

koncepcionális tervezési szakaszra és a konstrukciós tervezés szakaszára. A 

tervezımérnökképzés sajátossága, hogy a tanulmányok során elıször az ábrázolás 

szabályait kell megtanulni, majd a konstrukciós készségek alakulnak ki sok gyakorlás 

hatására, és a képzés utolsó szakaszában a tervezésmódszertan elemeibıl kell olyan 

alapokat kiépíteni, amire majd egy eredményes mérnöki pálya épülhet.  

A konstrukciós tervezési szakaszban szükséges ismeretek meglehetısen konkrétak, 

alkalmazásukhoz nincs szükség elvont gondolkozásra, azonban a tervezésmódszertan 

elemein alapuló koncepcionális tervezés széleskörő szakmai tapasztalatot feltételez, és 

absztrakt gondolkodást igényel. 

A tervezésmódszertan központi kérdése, hogy megmutassa azt az ideális utat, melyen a 

tervezımérnököknek végig kell haladniuk egy mőszaki probléma megszületésétıl 
annak megoldásáig. Egy-egy mőszaki feladathoz számos jó, esetleg egyenértékő 
megoldás is tartozhat. A továbbiakban röviden áttekintjük azokat az ismertebb 

szemléleteket és tervezési technikákat, melyeket a tervezımérnök felhasználhat a 

koncepcionális tervezési szakaszban. 

3.1 INTUÍCIÓN ALAPULÓ TERVEZÉSI SZEMLÉLETEK  

Történetileg az intuíción alapuló tervezési szemléleteket kell a legkorábbi tervezési 

módszereknek tekinteni. Ezt a szemléletet angolszász tervezési szemléletnek is szokás 

nevezni, azonban ez nem feltétlenül jelent területiséget. Nem jelenti azt, hogy 

Európában nem dolgoznak tervezık ötleteik, benyomásaik alapján, és a tengerentúlon is 

vannak olyan gyártóeszközök fejlesztésével foglalkozó mérnökök, akik valamilyen más 

technikát alkalmaznak az intuitív tervezés helyett. 

Az emberi agy mőködését régóta kutatják, de a mai napig csak feltételezések vannak 

arról a folyamatról, ami egy konstruktır-mérnök fejében végbemegy, miközben eljut a 

tervezési feladat megértésétıl egy végsı megoldásig. Bár az intuitív problémamegoldást 

itt a gyártóeszközök tervezése szempontjából vizsgáljuk, a témával kapcsolódó 

irodalmak azt igazolják, hogy a konkrét szakterülettıl függetlenül az emberi agy 

mőködése hasonlóságokat, egyezıségeket mutat [10], [8]. 
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Az intuíció az emberi agy, az emberi gondolkodás sajátossága, mely logikai lépések 

átugrásával ismeri fel az igazságot és találja meg a megoldást. Az intuícióhoz 

bizonytalan nagyságú idı kell. Az intuíciót a vegetatív idegrendszer mőködteti, az 

ember szándékkal nem tudja elıidézni. SELYE szerint „az intuíció az a tudattalan 

intelligencia, amelynek révén elmélkedés, vagy következtetés nélkül jutunk 

ismerethez”. Az intuíció akaratlan cselekvés. 

Az intuíción alapuló tervezés alaprendszerét az 5. ábra szerinti vázlat mutatja be. Ez a 

modell olyan belsı visszacsatolásokkal mőködik, amelyek miatt bizonytalan nagyságú 

utat kell megtennie a tervezınek, amíg a feladat (F) megértésétıl eljut egy már 

elfogadható megoldásig (M), és ez a folyamat bizonytalan nagyságú ideig tart. 

 

 

5. ábra 

Az intuitív tervezés vázlata 

 

Az angolszász jellegő tervezési iskola egy jó konstrukcióra törekszik azzal, hogy a 

modellt igyekszik minél pontosabban felállítani. Az angolszász iskola képviselıje azt 

vallja, hogy a feladatot a legjobb közelítéssel oldotta meg. 

Az intuitív tervezés hátránya, hogy a valós, vagy az elképzelt világ ismert jelenségeinek 

és objektumainak tökéletes leírása kontinuum számosságú információt igényel. Miután 

az ilyen mérető információhalmaz megértése, feldolgozása lehetetlen, arra 

kényszerülünk, hogy a világ számunkra fontos tartományait szőkített 

információhalmazzal írjuk le. A valóság szőkített információkészlettel való leírását 

nevezzük modellezésnek. 

A tervezınek az elképzeléseit a konstrukciós tervezés során alkalmasan választott 

Nem 

Igen 

Igen 
F Alapötlet Modell-

alkotás 
Megoldás 
megfelel? 

M 

Megoldás 
javítható? 

Nem 
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korlátos, de a problémát meghatározó információkésztettel kell leírnia. Egy objektum 

tervezése során, a kidolgozás egyes fázisaiban, más-más információ halmazt kell 

figyelembe venni. A célszerőség azt kívánja, hogy a konstruktır az egyes tervezési 

egységek során csak azokat az információkat használja, melyek a tervezés aktuális 

lépéseit leginkább jellemzik. A késıbbiekben bemutatott tervezési modellek abban is 

különböznek egymástól, hogy a tervezést befolyásoló információ halmazt hogyan 

képesek megosztani a probléma megoldásának egyes szintjei között.  

 

Az intuitív tervezés jellemzıi 

− Kevés szálon vezeti a tervezést, összetett modellt állít fel, és ha 

kell, folyamatosan pontosítja azt. 

− Elméleti beállítottságú. 

− Oktatási, továbbképzési rendszerében erıs alapképzést feltéte-

lez. 

− Elınyben részesíti az intuíciót. 

− Az intuíciót különféle technikákkal segíti, ösztönzi.  

− Nehéz a tervezési folyamat gyorsítása. 

− A terv minıségét és a várható tervezési idıt a konstruktır sze-

mélyes adottságai, a szakmai érzéke, tehetsége befolyásolja 

leginkább. 

 

Az elıbbiek miatt az angolszász tervezés értékeit követı tervezési iskolákban 

meghatározó szerepe van a tervezık egyéni képességeinek. A tervezési idı és a terv 

során keletkezı mérnöki alkotás minısége szoros összefüggésben állnak a 

konstruktırök szakmai rátermettségével, és korábban megszerzett ismereteik 

mennyiségével (6. ábra, 7. ábra). 
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Tehetség

Szakmai tudás

Valószínő tervezési idı
 

6. ábra 

A várható tervezési idı alakulása az egyéni képességek függvényében 
 

Tehetség

Szakmai tudás

A terv várható minısége

 

7. ábra 

A terv várható minıségének alakulása az egyéni képességek függvényében 

3.2 AZ INTUÍCIÓT ÖSZTÖNZ İ TECHNIKÁK  

A mőszaki fejlesztésre fordítható idıt a lehetı leghatékonyabban kell kihasználni annak 

érdekében, hogy az ebben a fázisban elkészülı mőszaki terv minısége a 

körülményekhez képest a lehetı legjobb legyen. Legtöbbször nincs korlátlan idı a 

tervezésre és a tervezı az 5. ábra belsı visszacsatolásai miatt nem tud a konstrukciós 

tervezési szakasz számára alkalmas koncepcionális tervet elıállítani. Ebben a 

helyzetben célszerő használni a különféle intuíciót ösztönzı technikákat azért, hogy a 

tervezés a kimozduljon holtpontról. Ezek a technikák a csoportmunkát használják fel a 

szellemi alkotó munka hatékonyságának növelésére.  
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3.2.1 BRAINSTORMING  

A Brainstorming egy csoportos munkamódszer, melyet OSBORN javasolt 1957-ben [6]. 

A brainstorming kifejezés „ötletrohamot”, „ötletbörzét” jelent. OSBORN eredendıen 

közgazdasági jellegő problémák megoldására dolgozta ki módszerét, de sok más 

szakterületen is bizonyították alkalmazhatóságát. Itt ebben a környezetben a 

gyártóeszközök fejlesztéséhez szükséges szempontokat győjtöttük össze. 

− Egy vezetıvel az élén 5-10 fıbıl álló csoportot kell alakítani a 

gyártóeszközök területén jártas különféle szakemberekbıl 
(konstruktır, gyártástechnológus, árszakértı, kereskedı, stb.). 

Csoporton belül mindenki egyenrangú, a brainstorming idejére 

megszőnnek a hivatali viszonyok. 

− A csoport munkáját moderátor (vezetı) irányítja, aki nem fel-

tétlenül gyártóeszköz szakértı. Elindítja a vitát és menet köz-

ben biztosítja annak homogenitását. A vezetınek meg kell 

akadályoznia minden kritikát, az a cél, hogy a csoportmunká-

ban születı ötletek újabb és újabb ötleteket generáljanak. 

− Az értekezlet nem tarthat tovább 1/2-1 óránál, témáját elıre a 

meghívott szakértık nem ismerik. A szakértık küzdjék le gát-

lásaikat. Mindenki mondja el a saját javaslatát (ötletét). Majd 

mindenki a másik ötletére reagál, ha tudja, próbálja meg to-

vábbfejleszteni azt. A vita elején nem szabad a megvalósítha-

tóságot vizsgálni, kritizálni. 

− A brainstorming alkalmazása esetén olyan eredendıen új meg-

oldás is születhet, amely késıbb jogvita alapja lehet, emiatt a 

vitát jegyzıkönyvezni, dokumentálni kell. 

A brainstorming mind a koncepciós tervezés szakaszában, mind a konstrukciós tervezés 

szakaszában használható. A koncepciós szakaszban akkor, ha a hagyományos és ismert 

megoldássokkal teljesen szakítani akarunk, a konstrukciós szakaszban akkor, ha a 

megoldás olyan konstrukcióhoz vezet, melynek megvalósítása, gyártása problémát 

okoz. Brainstorming alkalmazható olyan esetekben is, amikor más tervezési módszerek 

nem szolgáltatnak eredményt. 

Elıfordul, hogy a brainstorming értekezlet nem hoz eredményt. Ilyenkor a 
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brainstormingot célszerő megismételni, esetleg más összetételő csoporttal, vagy 

másképpen megfogalmazott problémafelvetéssel. 

Az ötletroham elınyei 

− Egyszerő az alkalmazása, rövid idı alatt, kis ráfordítással sok 

ötlet generálható. 

− Összességében lerövidíti az innovációs szakaszt, és növeli az 

esélyt jobb minıségő mőszaki terv kidolgozására. 

Az ötletroham hátrányai 

− A brainstorming új ötletek generálásával rövidítheti a tervezési 

idıt, de az továbbra is bizonytalan (projekt szinten nem tervez-

hetı). 

− A brainstorming optimalizálás-célú továbbfejlesztésre nem al-

kalmas. Szolgáltat a módszer új ötleteket (megoldásokat), de 

lehet, hogy a feltárt megoldásoknál jobb is létezik. 

− A brainstorming nem oldja fel azt az ellentmondást, hogy az 

intuitív tervezés során a végtelen számú lehetséges megoldás 

közül egyet (de nem biztos, hogy a legjobbat) választunk ki ki-

dolgozásra. Ezt az ellentmondást a módszeres tervezési techni-

kák fogják feloldani. 

3.2.2 635-ÖS MÓDSZER 

A 635-ös módszert ROHRBACH fejlesztette ki a Brainstormingból [5]. Hat fıbıl álló 

szakértıi csoportot állítanak össze a csoportmunkához. A feladat ismertetése és gondos 

analizálása után felkérik a résztvevı szakértıket, hogy az adott probléma megoldásához 

írjanak le 3 db alapötletet papírra. Majd ezt átadják a szomszédjuknak, aki ezeket 

megérti, és 3 db továbbfejlesztést főz hozzá. A 6 résztvevı esetén ezt addig folytatják, 

amíg az összes, az induláskor felvázolt alapötletet valamennyi szakértı ki nem 

egészítette. (Innen a módszer neve, 6 db szakértı, 3 db alapötletét 5 alkalommal 

továbbfejlesztik.) A módszer 6x3=18 db alapötletet és 6x3x5=90 db továbbfejlesztett 

ötletet szolgáltat. 
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A 635-ös módszer elınyei  

− Megszőnik a csoportvezetés problémája. 

− A módszer az elsı fordulóban megszületı 18 db alapötletet fej-

leszti tovább, emiatt irányítottabb a megoldáskeresés. 

− A folyamat követhetı, és a sikeres megoldás gazdája jogi 

szempontból megállapítható. 

 

A 635-ös módszer hátrányai  

− Csak 6 db szakértıvel mőködik, nem lehet a szakértı csoport 

méretét a probléma nagyságához igazítani.  

− Nem kezelhetık a problémák sokoldalúan a módszerrel, mert 

csak azonos szakterülető szakértıkbıl lehet a csoportot össze-

állítani (eltérı szakterület szakértıi nem tudnák egymás javas-

latát továbbfejleszteni). 

3.2.3 DELPHI MÓDSZER  

A Delphi-módszer az ötletrohammal és a 635 módszerrel szemben az egyéni 

problémamegoldásra épül. A Delphi módszernél a csoport tagjai elkülönülten és 

egyénileg dolgoznak egy megfelelıen elıkészített probléma megoldásán. A módszer 

azon alapul, hogy a röviden megfogalmazott problémát megküldik megoldásra a csoport 

tagjainak, akiknek a javaslatokat írásban kell kidolgozni. A Delphi-módszer bonyolult, 

több szakterületet érintı problémakör szakértıi véleményezésére, koncepcióalkotására, 

részletes terv kidolgozására alkalmas.  

 A problémamegoldást, mely több fordulós, egy koordinátor bonyolítja a 

vállalatmenedzsment irányításával. A fordulók addig folytatódnak, amíg 

ellentmondásmentes megoldást nem találnak (8. ábra). A listák összegyőjtését, 

összesítését és a fordulónkénti köröztetését a csoport koordinátora végzi. A résztvevık 

száma tetszés szerinti, maximum 20-25 fı, idıszükséglete általában több hónap.  

A Delphi módszer elınyei 

− Nem igényli a csoport együttlétét, de ennek ellenére képes ki-

használni a csoportos munkavégzés elınyeit. 

− A résztvevık közötti beosztásbeli és távolságbeli problémák 

nem okoznak gondot. 
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− A legfontosabb szakembereket úgy lehet felkérni a munkára, 

hogy nem kell velük közös idıpontot egyeztetni. 

− A titoktartást igénylı problémák is kezelhetık a módszerrel. 

− A módszer elektronikus levelezés formájában is kivitelezhetı. 
− Az írásos forma miatt a dokumentálás automatikus. 

− A folyamat követhetı, és a sikeres megoldás gazdája jogi 

szempontból megállapítható. 

A Delphi módszer hátrányai 

− Mivel nem értekezlet jellegő, lényegesen lassabb a 

brainstormingnál. 

− A Delphi módszer is tartalmaz visszacsatolást, bizonytalan 

nagyságú idı kell az eredményhez. 
 

 

8. ábra 

A Delphi módszer vázlata 

 

3.3 MÓDSZERES TERVEZÉSI SZEMLÉLETEK  

Az 1950-es évek elıtt azt tartották, hogy a konstrukciós munkát nem képes mindenki 

Igen 
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elsajátítani, csak azok válhatnak kiváló tervezımérnökké, akik erre a hivatásra 

születtek, és kitartó tanulással megszerezték mindazon ismereteket, melyek a szőkebb 

szakterületük szakmai értékeit alkotják. Elıször egyes német mérnökiskolák vitatták ezt 

a nézetet és elkezdték feltárni azokat a szabályszerőségeket, melyek a tervezımérnöki 

munka kereteit megszabják. Ezen kutatások legfontosabb eleme a tervezımunka 

tevékenységi szintekre és funkcionális egységekre való bontása és a korábbi mérnöki 

megoldások rendszerezése volt. A német mérnökiskolák háttérbe szorították a személyi 

intuitív képességeket, és a bevált megoldások minél szélesebb körben való 

alkalmazására törekedtek.  

A német jellegő tervezési iskola a legjobb konstrukcióra törekszik azzal, hogy igyekszik 

kiválasztani a sok lehetséges megoldás közül a legjobbat. A német iskola képviselıje 

azt vallja, hogy a feladat megoldásához az általa ismert, illetve feltárt megoldások közül 

a legjobbat választotta ki. 

Jellemzıi: 

− A megoldást részfeladatok tudatos kombinációjából építi fel. 

− Gyakorlati beállítottságú. 

− Oktatási rendszerében is erıs a gyakorlati szemlélet. 

− Az optimális megoldás feltárására különféle módszereket 

használ. 

− Sok szálon vezeti a tervezést. 

− A tervezési folyamat párhuzamosítással gyorsítható. 

− A terv minıségét és a várható tervezési idıt a konstruktır 
szorgalma az adott szakmában megszerzett gyakorlata befolyá-

solja a leginkább, a személyes adottságok és szakmai érzék ke-

vésbé számottevı. 

Tehetség 

Szakmai tudás 

Valószínő tervezési idı 

 

9. ábra 

A várható tervezési idı alakulása az egyéni képességek függvényében 
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Tehetség 

Szakmai tudás 

A terv várható minısége 

 

10. ábra 

A terv várható minıségének akulása az egyéni képességek függvényében 

3.4 MÓDSZERES TERVEZÉSI TECHNIKÁK  

A módszeres tervezés gondolata nem új kelető. Egyes irodalmak LEONARDO DA VINCI-

ig vezetik vissza a módszeres gondolkozáson alapuló tervezést. Európában több iskola, 

tudományos mőhely vált ismertté ezen a területen, pl. Braunschweig (ROTH), Miskolci 

Egyetem (TAJNAFİI).  

A modern felfogású módszerfejlesztést HANSEN, BISCHOFF és BOCK indították el. 

Különösen HANSEN összefoglaló könyve adott impulzust a fejlıdéshez, mert a funkciók 

absztrakciója és alapelvbe foglalása a legtöbb késıbbi módszeres tervezési eljárásban 

megjelenik [2]. 

RODENACKER tervezési módszerében az elvonatkoztatott modelltıl a konkrét felé halad, 

a fizikusok tevékenységével ellenkezı irányban. KOLLER véges számú fizikai funkcióra 

vezeti vissza a gépeken végbemenı folyamatokat, és fontos szabályokat állít fel az 

anyagi megvalósításhoz [4]. 

Az egyik legjobb összefoglaló, amely magyar fordításban is megjelent PAHL - BEITZ 

közös munkája, melyben többek között, a funkció-összevonást és funkciókra bontást is 

megemlítik [7]. 

Magyarországon a módszeres tervezés egyetemi szintő oktatása mind a Budapesti 

Mőszaki Egyetemen, mind a Miskolci Egyetemen több évtizeddel ezelıtt 
megkezdıdött.  

A módszeres tervezés az intuitív tervezéstıl elsısorban az eredmény tervezhetıségében 

különbözik. Ez azt jelenti, hogy a módszeres tervezés során a konstrukció minısége 

elsısorban a választott módszertıl és annak alkalmazhatóságától, míg az intuitív 

tervezés során a "nagy ötlettıl", a tervezı adott területen szerzett tapasztalatától függ.  

A módszeres tervezésre jellemzı, hogy a tervezést valamely kiválasztott 

módszer/módszerek sémáján keresztül folytatja le, azt részleteiben algoritmizálható 

probléma-sejtekre bontja, és a részfeladatok megoldására nagyszámú változatot dolgoz 
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ki. Majd a lehetıségek értékelése után a funkció-összevonás (mőködés szempontjából) 

és a funkció-szétválasztás (gyárthatóság szempontjából) elveinek alkalmazásával a 

kiválasztott megoldáselemekbıl felépíti a probléma egy lehetséges megoldását. A 

módszeres tervezés, tervszerően kivitelezett mérnöki tervezést jelent, melyet 

kidolgozott módszer, vagy módszerek szerint folytatunk le. 

A módszeres géptervezés másik alapgondolata, hogy a megoldás keresésére a saját 

ismereteken kívül figyelembe veszi mások dokumentált tudását is. Így nagyobb 

valószínőséggel találjuk meg a probléma legjobb megoldását. 

A módszeres tervezést diszkurzív tervezésnek is szokás említeni (Diszkurzió: új állítás 

származtatása korábbi állításokból, a logika szabályainak és lépéseinek betartásával. Az 

intuíció ellentéte.) 

A módszeres tervezés egy átfogó, sok szakterületet átölelı fogalmat takar, ami 

folyamatosan fejlıdik és igazodik a mindenkori mérnöki eszközrendszerekhez és a 

tervezendı objektum jellegéhez. A módszeres tervezésen belül teljesen más elveket kell 

alkalmazni a nagy darabszámban készülı használati tárgyak (pl. háztartási-, 

barkácsgép, stb.) tervezésénél, és az ezeket a mőszaki tömegcikkeket elıállítani képes 

gyártóeszközök esetében, melyek kis darabszámban, sokszor egyetlen példányban 

készülnek el. A terméktervezés és a gyártóeszköz-tervezés módszertana jelentısen eltér 

egymástól, mert a terméktervezı- és a gyártóeszköz-tervezı mérnök által elérendı célok 

különbözıek. 

Terméktervezés esetében a várható gyártási költségek minimalizálása a legfontosabb 

cél, mert a megtakarítások annyiszor jelentenek elınyt amekkora a gyártott darabszám. 

Gyártóeszköz tervezése során azonban az elvárt funkció minél jobb kielégítése a cél, 

mert a funkcionalitás hiánya annyiszor jelent hátrányt, ahány terméket (vagy annak 

alkatrészét) gyártanak a géppel. A továbbiakban két olyan módszertani technikát 

mutatunk be, melyek a szerszámgépek és célgépek tervezésére során sikeresen 

támogathatják a gyártóeszköz-tervezı mérnök munkáját.  

3.4.1 A MÓDSZERES GYÁRTÓESZKÖZTERVEZÉS ALAPRENDSZERE  

A módszeres gyártóeszköztervezés alaprendszere egy olyan keret, melybe a legtöbb 

tervezési feladat beilleszthetı. A módszeres tervezés (11. ábra) és az intuitív tervezés 

(5. ábra) alaprendszerét bemutató ábrák leginkább az elıre haladás ábrázolásában 

különböznek egymástól. Míg az intuitív tervezés ábráján visszacsatolások is láthatók, a 

módszeres tervezés vázlatán csak elıre haladó irányok figyelhetık meg. Emiatt az 

utóbbi tervezési módszer szerinti munka az idıben sokkal jobban tervezhetı, 
normázható. 
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11. ábra 

A módszeres gyártóeszköztervezés alaprendszere 

A módszeres tervezés szerinti 11. ábra vízszintes metszékeinek nagysága a tervezési 

folyamat különféle szintjein kezelendı mennyiségekkel arányos. A megoldáselemek 

kombinálásával elıállítható megoldások (mesterséges ötletek) száma a feltárt funkciók 

számától és a funkciókhoz gyakran tervezıi katalógusokból [9] rendelt megoldáselemek 

számától függ. Ezek helyes megválasztása a tervezıtıl nagy gyakorlatot igényel. A 

funkciók és megoldáselemek feltárásának alacsony szintje kevés számú megoldást 

eredményez, és indokolatlanná teszi ennek a tervezési módszernek a használatát, míg a 

funkciók és megoldáselemek túl mély feltárása esetén a kombinációs technika az 

úgynevezett kombinatorikus robbanáshoz vezet. Korábban azt a darabszámot tekintették 

a kombinatorikus robbanás határának, melyet a humán szakértı még éppen át tudott 

tekinteni. A módszer számítógépre adaptált változatai jelentısen kitolják a 

kombinatorikus robbanás határát. 

 

A módszeres gyártóeszköztervezés munkafolyamatai: 

− F: A feladat meghatározása a követelmények feltárásával, a 

gyártóeszköz összfunkciójának definiálása. 

F 

Mőszaki érték-
elemzés 

M 

Funkciók feltárása 

Szelektálás 

Megoldáselemek feltárása 

Megoldások generálása 
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− Funkciók feltárása: A berendezésre jellemzı részfunkciók fel-

tárása az összfunkció teljesítéséhez. 

− Megoldáselemek feltárása: Össze kell győjteni az egyes rész-

funkciók megvalósításához az ismert megoldásokat. Ehhez 

gyakran tervezıi katalógusok nyújtanak segítséget [9]. 

− Megoldások generálása: Fel kell ismerni az egyes funkciókat 

megvalósító részegységek kapcsolódásának logikáját, és olyan 

matematikai algoritmust kell felállítani, mely alapján a változa-

tok képzése lehetségessé válik. Ez minden tervezési feladatnál 

egyedi, egy soros szerszámgépekre használható algoritmust 

nem lehet agregát célgépek tervezésénél, vagy párhuzamos ki-

nematikájú szerszámgépek változatainak kidolgozásánál al-

kalmazni. Ilyen algoritmust csak a tervezési feladat pontos 

megértése után lehet felállítani. 

− Szelektálás: A szelektálási szakasz feladata, hogy a megoldá-

sok halmazát a nyilvánvalóan rossz, vagy gyenge megoldások 

kizárásával lecsökkentse egy általában 10-15 megoldásból álló 

kisebb halmazra, mely elemeket a mőszaki értékelemzés esz-

közeivel szokás tovább vizsgálni. 

− Mőszaki értékelemzés: Leggyakrabban a követelményrend-

szerbıl levezetett tulajdonságok pontozásán alapszik és célja 

annak a legjobb megoldásnak a kiválasztása, mely a konstruk-

ciós tervezés alapját fogja képezni. 

A 11. ábra szerinti rombusz alakzat „A” magassági mérete a koncepció kidolgozásához 

szükséges idıt jellemzi, míg a „B” szélesség a tervezımérnök (team) szakmai 

ismereteinek mennyiségét és a módszer gyakorlati használatának képességét 

szimbolizálja. 

3.5 A MŐSZAKI ÉRTÉKELEMZÉS  

A mőszaki értékelemzés eszközeinek, lehetıségeinek ismerete különösen fontos a 

módszeres tervezési környezetben. Ennek oka, hogy a kombinációs úton elıállított 

számos változat közül a mőszaki értékelemzés eszközeivel lehet szakszerően 

kiválasztani a végsı kidolgozásra legalkalmasabb megoldást. 

A mőszaki értékelemzés fogalmának meghatározására számtalan definíciót alkottak. Az 

érték fogalma is meglehetısen tág, leggyakrabban a következıképpen fogalmazzák 
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meg: valaminek az a tulajdonsága, amely a társadalom és az egyén számára való 

fontosságát fejezi ki. Egyazon dolog más-más személy, vagy közösség részére különféle 

értéket képviselhet. Tehát az értéknek, - mint fogalomnak - több tartománya létezik.  

A mőszaki tervekben lévı szellemi értéknek az ipari termékekben végül gazdasági 

értékként kell realizálódni. Gyártóeszközök esetében a terv gazdasági értéke fajlagosan 

nagyobb a tervbıl megvalósított fizikai eszköz gazdasági értékénél, mert 

gyártóeszközre készített tervekbıl a legyártott berendezések száma kevés, univerzális 

szerszámgépek esetében évi néhány száz darabot csak nagy szerszámgép gyártók tudnak 

gyártani, míg célgépek esetében általában egy berendezés készül egy tervbıl. Elıbbi 

gondolatmenet világítja meg a lényegi különbséget a gyártóeszköztervezés és a 

gyártóeszközökön gyártott termékek tervezése között.  

A gyártóeszköztervezés során a mőködési funkciók minél jobb kielégítése a 

legfontosabb szempont, míg terméktervezés esetében a funkciók minél alacsonyabb 

költségen való kielégítése a cél.  

A gyártóeszközt tervezı mérnök elsısorban az általa készített terv minıségéért - annak 

szellemi értékéért - felel, de a mőszaki tervben a tervezınek biztosítania kell a 

gazdaságos fizikai megvalósítás lehetıségét is.  

A gyártóeszközök módszeres tervezése során alkalmazott mőszaki értékelemzés 

feladata, hogy segítsen kiválasztani a végsı kidolgozásra alkalmas megoldást, 

módszeresen feltárt változatok közül. 

A következı pontokban –a teljesség igénye nélkül- bemutatunk néhány értékelési 

módszert, melyek a gyártóeszközök tervezése során alkalmazhatók. 

 

3.5.1 TÖBBSÉG MÓDSZER 

A többség módszerrel megállapíthatjuk, hogy a változatok (Ai) közül, melyiknek van a 

legnagyobb számú elınyös helyértéke. A módszert úgy kell lefolytatni (12. ábra), hogy 

az összehasonlítandó változatokat (Ai), minden értékelési szempont szerint (Ci) 

páronként értékeljük. Az értékelés ezen a szinten nincs számszerősítve, csak azt kell 

eldönteni, hogy az aktuális követelmény szerint (Ci) a változatokat párba rendezve 

melyik változat jobb a másiknál. 
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A1

A4

A2

A3

A i

Cj

A1

A4

A2

A3

A i

C2

A1

A4

A2

A3

A i

C1

 

12. ábra 

Többség-módszer vázlata 

Az értékeléshez táblázatot célszerő szerkeszteni (1. táblázat). A táblázat oszlopaiban az 

értékelési szempontok, míg a sorokban az összehasonlításban szereplı változat-párok 

szerepelnek. A táblázat rovataiba az egyes értékelési szempontok szerint, a 

változatpárok összehasonlása alapján a jobb változat azonosítóját írjuk. Ha az 

összehasonlított változatpár a vizsgált szempont szerint egyforma értéket képvisel, 

akkor ezt a táblázat megfelelı rovatába írt „=” jellel lehet dokumentálni. 

A 12. ábra szerinti gráfos ábrázolás miatt, a változat-párok lehetséges számát az alábbi 

képlet alapján számolhatjuk. 

s
i i

i=
−

+
( )3

2
 (1), 

ahol: 

− s a képezhetı változatpárok száma, 

− i változatok száma. 

Az 1. táblázat egy példán keresztül mutatja be a módszer használatát; 3db 

megoldásváltozat (Ai) értékelését, 6db értékelési szempont szerint (Cj). 
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1. táblázat 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Minısítés 

A1�A2 A2 A1 A1 A1 A1 = A1=4 A2=1  

A2�A3 A2 A3 = A3 A3 A2  A2=2 A3=3 

A3�A1 A1 A3 A1 A3 A3 A3 A1=2  A3=4 

       ΣA1=6 ΣA2=3 ΣA3=7 

 

Miután minden termékváltozatot minden termékváltozattal összehasonlítottunk 

megállapíthatjuk, hogy az A3 változat többször volt jobb, mint az A1, vagy az A2 

megoldás. A többségmódszer nagyobb változat halmaz értékelésére nem használható, 

mert az elvégzendı értékelemzési munka négyzetesen nı a változatok számával (1). Az 

értékelési szempontok számával az értékelemzési munka lineárisan nı. 
 

3.5.2 DÁTUM MÓDSZER  

A dátum módszer a többség módszernek egy változata, mivel ebben az eljárásban is 

páronként hasonlítjuk össze a változatokat. Az értékelési munka során nem kerül 

összehasonlításra minden változatpár, hanem csak egy kiválasztott (Dátumnak nevezett) 

változattal (13. ábra). Ez a módszer gyorsítja az eljárást, mert kevesebb 

összehasonlításon alapszik, de növeli a bizonytalanságot a Dátum (D) kiválasztása 

miatt. A többség-módszerrel szemben az értékelemzési munka mennyisége arányos, 

nem nı négyzetesen a változatok számával. 
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Ai
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A1
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A2
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13. ábra 

A Dátum-módszer vázlata 

A 2. táblázat egy példán keresztül mutatja be a módszer használatát, 5 db 

megoldásváltozat (Ai) értékelését, 6 db értékelési szempont szerint (Cj). Dátumnak az 

A2 változatot választottuk, ezért a táblázatból a D�A2 sor kimaradhat. A táblázat 

rovataiba az egyes értékelési szempontok szerint, az aktuális változatnak a Dátummal 

való összehasonlása alapján a jobb változat azonosítóját írjuk. Ha az összehasonlított 

változatpár a vizsgált szempont szerint azonos értéket képvisel, akkor ezt a táblázat 

megfelelı rovatába írt „=” jellel lehet jelölni. 

2. táblázat 

Minısítés  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

ΣAi 

D�A1 D A1 A1 A1 A1 D 4 

D�A2        

D�A3 D A3 D A3 A3 D 3 

D�A4 = A4 D A4 = D 2 

D�A5 D A5 = A5 A5 D 3 

Itt összességében az A1 változat bizonyult a legjobbnak, mivel ennek van a legtöbb jó 

értékelése a dátummal szemben. 
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A Dátum módszert érdemes megismételni,  

− ha nem egyértelmő az értékelés, mert túl sok hasonló minısíté-

ső eredményt szolgáltat, 

− ha növelni akarjuk az értékelés biztonságát, 

− ha csökkenteni akarjuk a Dátum kiválasztásának bizonytalan-

ságát. 

3.5.3 RANG MÓDSZER  

A rang módszer onnan kapta nevét, hogy az értékelt változatokat (Ai) növekvı, 
minıségi rangsorba állítjuk az összes értékelési szempont (Cj) szerinti (14. ábra). Az 

egyes szempontok szerinti rangsort táblázatban kell rögzíteni (3. táblázat).  

A1 A4 A2 A3 Ai 

Cj 

A1 A4 A7 A3 Ai 

C3 

A1 A4 A3 A3 Ai 

C2 

A1 A4 A2 A3 A5 

C1 

 

14. ábra 

Sorrend módszer vázlata 

A 3. táblázat 5 db megoldásváltozat (Ai), 6 db értékelési szempont (Cj) szerinti 

értékelését mutatja be. A táblázat oszlopaiba az egyes értékelési szempontok szerint, a 

változatok sorszámát kell beírni. A sorokat összegezve, az a változat a legkedvezıbb a 

Cj értékrendszer szerint, amely változatnál a legkisebb összeg szerepel, mert ez állt 

többször jó helyen az értéksorokban (a sor elején). 



 

   

 

  33 

 

15. ábra 

Kitöltött értékelılap (minta) 

Az értéksorok szerinti értékelemzést könnyő kivitelezés jellemzi. Általában úgy végzik 

el, hogy minden értékelendı változathoz készítenek egy-egy értékelılapot például a 15. 

ábra szerint. Az értékelı lapokat az értékelemzı munkacsoport egy hosszú asztalon 

sorba rendezi C1 szerint. A rangsort fokozatos finomítással, a szomszédos változatok 

folytonos összehasonlításával és cserélgetésével végzik. A sorba rendezett értékelılapok 

C1 rovatába bejegyzik az lapok aktuális sorszámát. Ezután a lapokat összekeverik és 

folytatják az értékelést a következı szempont szerint. Az értékelı lapokon lévı 
adatokból a 3. táblázat szerinti összesítés elvégezhetı. A táblázat adatai szerint az A3 

változat a legalkalmasabb részletes kidolgozásra. 

 

 

X(m,3,90), Y(m,2,270), Z(m,1,0) 
Minısítés  

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

ΣA1 

A1 2 3 2 5 3 5 20 
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3. táblázat 

Minısítés  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

ΣAi 

A1 2 3 2 5 3 5 20 

A2 5 1 5 4 3 2 20 

A3 1 2 3 2 1 3 12 

A4 3 5 4 1 4 1 18 

A5 4 4 1 3 2 4 18 

 

Hasonlóan az elızı értékelésekhez ez a módszer is megengedi az egyes változatok 

egyenértékőségét. A 3. táblázat C5 oszlopában az A1 és A2 sorokban szereplı érték azért 

egyezik meg, mert az értékelık nem tudtak különbséget tenni az A1 és A2 változatok 

között a C5 szempont szerint. (Az A1 és A2 megosztott helyezése miatt ebben az 

oszlopban 4 a legmagasabb érték 5 változat esetén.) 
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4 SZERSZÁMGÉP STRUKTÚRÁK FELTÁRÁSA A MÓDSZERES 
TERVEZÉS ESZKÖZEIVEL  

A „morfológia” kifejezés alaktant jelent. A morfológiát, mint eszközt számos 

tudományág használja saját formatörvényeinek leírására, rendszerezésére, és az alak 

funkcionális elemzésére. A szerszámgépek tudomány területén a morfológia alatt a 

szerszámgép struktúrák tudatos, módszeres feltárását és a változatok elemzését értjük.  

Tehát azt keressük, hogy: 

− egy adott megmunkálási feladatra hány különféle felépítéső, de 

azonos funkciójú gépet lehet létrehozni, 

− és e struktúrák közül melyik a legalkalmasabb egy adott meg-

munkálási feladatra (pontossági, konstrukciós, termelékenysé-

gi, gazdaságossági, stb. szempontok alapján). 

4.1 SZERSZÁMGÉPEK FEJL İDÉSE 

Szerszámgépeket a módszeres tervezés 1950-es években történı megjelenését és 

késıbbi elterjedését megelızı idıszakban is terveztek. Ugyanakkor érdekes egybeesés, 

hogy a szerszámgépek fejlıdésének területén is az 1950-es évek jelentették a 

mérföldkövet. Mielıtt bemutatnánk a szerszámgép-struktúrák feltárásának módszerét, 

célszerő megérteni azokat a hatásokat is, amelyek a szerszámgépek fejlıdésére hatottak 

az elmúlt évtizedekben.  

A 16. ábra a THE AMERICAN TOOL WORK CO., (Cincinatti, USA) 1911-es gyártmány 

katalógusából mutat egy egyetemes szerszámgépet. Ezt a gépet összevetve a 17. ábra 

szerinti 2010-es évjáratú ROMI (Santa Barbara, Brazília) gyártmányú esztergagéppel 

látható, hogy a felépítésük közt lényeges különbség nincs. Minden fontos funkció és 

minden fontos kezelıszerv megtalálható mind a két gépen, a gépek alakja 

(morfológiája) is hasonló. A hagyományos (nem NC irányítású) szerszámgépek 

felépítése nem mutat nagy változatosságot. Ennek egy bonyolult kinematikai lánc az 

oka, mely abból ered, hogy a hagyományos szerszámgépeken egy motort alkalmaznak, 

és a gép összes mozgását e fımotorról leágaztatva valósítják meg (18. ábra). Erre a 

bonyolult konstrukciós feladatra az évtizedek során kialakult egy jellemzı megoldás, és 

a szerszámgép tervezı mérnökök ezeken az alapelveken sokáig nem változtattak. A 

bevált konstrukciók tisztelete az ilyen szerszámgépeket morfológiailag rendkívül 

hasonlóvá tette. 
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16. ábra 

Esztergagép felépítése, 1911 
(THE AMERICAN TOOL WORK CO., Cincinatti, USA) 

 

17. ábra 

Egyetemes eszterga felépítése, 2010 
(INDÚSTRIAS ROMI S.A., Santa Barbara, Brazília) 

A hagyományos szerszámgép-struktúrákra jellemzı: 

− fımotorról leágaztatott mellékhajtások, 

− a szerszám és a munkadarab közötti relatív mozgást mechani-

kus kinematikai lánc biztosítja, 

− bonyolult, de kiforrott megoldás a konstrukciós korlátok miatt, 

a hagyományos szerszámgépek struktúrája (morfológiája) nem 

mutat változatos képet. 
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18. ábra 

Mechanikus esztergagépek jellemzı kinematikai lánca 

A múlt század közepétıl új tudományágak alakultak ki, és ezek hatására a 

szerszámgépek fejlıdése újra lendületet kapott (19. ábra). A szerszámgép konstruktırök 

számára elıször a teljesítményelektronika területén elért eredmények kínáltak új 

lehetıségeket, mert a gépi berendezéseken alkalmazott villamos hajtások egyre 

olcsóbbak, kisebb méretőek, jobban szabályozhatók lettek. Emiatt az is lehetıvé vált, 

hogy egy berendezésen több különféle funkciójú hajtómotort is alkalmazzanak. Ez a 

fejlıdés tette lehetıvé, a hagyományos szerszámgépek központi hajtásláncának 

felszakítását és a korábban már holtpontra jutott szerszámgépfejlesztés látványos 

fejlıdésnek indult.  

Bár az automatika történeti gyökereit több évszázados múltra vezetik vissza [1], a 

digitális automatika 1950-es években való kialakulása gyakorolta a második jelentıs 

hatást a szerszámgépek fejlıdésére. A digitális automatika mellett az 1960-as évektıl a 

számítástechnika is, mint új diszciplína jelent meg. Kialakultak az ipari 

vezérléstechnika alapjai és ennek eredménye képen a szerszámgépek mechanikus 

kinematikai láncát elektronikus kinematikai lánccal lehetett helyettesíteni. A 20. ábra 

egy korszerő NC eszterga felépítését mutatja, melyen jól látható, hogy minden fontos 

gépi funkció önálló hajtást kapott. Az elsı a világ elsı számítógéppel vezérelt 

szerszámgépét a MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT, USA) 

géplaboratóriumában állították elı. A 22. ábra látványosan mutatja, hogy a prototípus 

marógép méreteit akkor még lényegesen meghaladta az alkalmazott villamos 

berendezések mérete. A 23. ábra egy hasonló munkaterő és teljesítményő korszerő CNC 

marógépet mutat, jól érzékelhetı az a mőszaki fejlıdés, ami az elmúlt évtizedekben 
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bekövetkezett. 

 

Teljesítmény elektronika 

Mechanikus szerszámgépek 
(Fımotorról leágaztatott 

mellékhajtással) 

NC irányítású szerszámgépek 
(Önálló mellékhajtásokkal) 

Párhuzamos kinematikájú 
szerszámgépek 

Számítástechnika 

Változatos struktúrájú  
Soros kinematikájú szerszámgépek 

Digitális automatika 

Mechatronika 

 

19. ábra 

Szerszámgépek fejlıdése és a fejlıdést meghatározó tudományágak 

A „mechatronika” kifejezést elıször TETSURA MORI, a japán YASKAWA ELECTRIC 

CORPORATION mérnöke használta 1969-ben. Ez a cég az 1970-es években fıleg a CNC 

szerszámgépekben használatos szervo hajtások fejlesztésére koncentrált, és mivel ebben 

az idıben a szerszámgépek fejlıdését a szervo-technika lehetıségei határozták meg a 

legjobban a mechatronika fogalma –egy idıre– összeforrt a CNC szerszámgépekével. 

A személyi számítógépek elterjedése és tömegszerővé válása azt eredményezte, hogy 

számítástechnikai eszközök is egyre olcsóbban, kisebb méretőek lettek és ipari 

körülmények között is megbízhatóan mőködtek. 

Emiatt az ezredfordulóra a szerszámgépvezérlık számítási kapacitása már meghaladta 

azokat az igényeket, amelyeket a mai (soros kinematikájú) szerszámgépek támasztanak 

velük szemben. Ez a szabad számítási kapacitás tette lehetıvé a korábban kizárólagosan 
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alkalmazott soros szerszámgép-struktúrák mellett a párhuzamos kinematikájú 

szerszámgépek kialakulását.  

 

20. ábra 

NC eszterga felépítése (SPINNER, EMO 2003) 

 

A párhuzamos kinematikájú szerszámgépek esetén a szerszám és a munkadarab közötti 

relatív mozgás nem egymásra merıleges szánok mozgásának szuperpozíciójából adódik 

(felcserélhetı összegétıl), hanem egymással párhuzamosan kötött NC-aktuátorok 

változó méretétıl és ezek térbeli elrendezésétıl függ (21. ábra).  
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21. ábra 

Függıleges marógép párhuzamos kinematikával (OKUMA, PM-600) 

 

22. ábra 

A világ elsı NC vezérléső szerszámgépe (MIT, USA) 
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23. ábra 

Korszerő 5 tengelyes CNC marógép (DMU 40 monoBLOCK, DMG) 

 

 

24. ábra 

NC eszterga jellemzı kinematikai lánca. 
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Az NC szerszámgép-struktúrákra jellemzı: 

− önálló motor minden funkcióhoz (24. ábra), 

− a szerszám és a munkadarab közötti relatív mozgást elektroni-

kus kinematikai lánc biztosítja, 

− kevesebb konstrukciós korlát, 

− az NC szerszámgépek struktúrája (morfológiája) rendkívül vál-

tozatos. 

4.2 SZERSZÁMGÉP STRUKTÚRÁK LEÍRÁSA  

A soros kinematikájú szerszámgépek leírási módszerét TAJNAFİI fogalmazta meg [12]. 

Itt ezen a helyen csak ezt a leírási módot mutatjuk be. Terjedelmi korlátok miatt nem 

foglalkozunk a párhuzamos kinematikájú szerszámgépek leírásával és származtatásával 

sem. 

Az emberi test „felépítését” (25. ábra) és egy soros kinematikájú szerszámgép általános 

kinematikai láncát (26. ábra) összehasonlítva logikai hasonlóság figyelhetı meg. 

Minden soros kinematikájú szerszámgép struktúra céltudatosan egymásra épített, 

egyenként elemi mozgást megvalósító egységek láncolata, melynek valamelyik eleme a 

talajjal érintkezik, egyik szélsı eleme a szerszámot, másik szélsı eleme a munkadarabot 

hordozza. Az elemi mozgások lehetnek lineáris, vagy rotációs jellegőek, ennek 

megfelelıen szánoknak, körasztaloknak, nevezzük ezeket. A hasonlóság mellett 

különbség is látható, mert az emberi test esetén a struktúra teljesen szimmetrikus és a 

középsı eleme érintkezik a talajjal. Ez a szimmetria abból adódik, hogy az emberi test 

univerzális feladatok elvégzésére fejlıdött ki. Mivel szerszámgépek esetében nem 

mindig elıny az univerzalitás, a speciális feladatok nagyobb hatékonyságú, vagy 

nagyobb pontosságú elvégzése érdekében gyakran aszimmetrikus kinematikai láncot 

(gépstruktúrát) alkalmaznak. Az a tudás adja a szerszámgéptervezés egyik alappillérét, 

hogy milyen megmunkálási feladatra milyen struktúrájú szerszámgépet célszerő 
tervezni, az elvárt termelékenység és pontosság legjobb kielégítése miatt. 
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25. ábra 

Struktúra analógiák 

 

 

Állvány 
(0. rendő elem) 

1.rendő 
gépegység 

n. rendő 
gépegység 

m. rendő 
gépegység 

1. rendő 
gépegység 

Szerszám Munkadarab 

Szerszám kinematikai lánca Munkadarab kinematikai lánca  

26. ábra 

Soros szerszámgép általános kinematikai lánca 

 

Egy szerszámgép módszeres tervezése során számos kérdés merül fel, melyeket a 

tervezınek tisztáznia kell (27. ábra).  

− Milyen bonyolult gépet kell építeni (milyen hosszú kinematikai 

láncot célszerő alkalmazni)? Milyen irányú legyen a fıorsó? 

Ez a struktúraképzés alap szintje, melyet alapfokú struktúra-

képzésnek hívunk. 
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− Egy adott hosszúságú lánc melyik elemét célszerő a talajhoz 

kötni (milyen hosszú legyen a szerszám és milyen hosszú le-

gyen a munkadarab kinematikai lánca?). Ez a struktúraképzés 

elsı szintje, melyet elsıfokú struktúraképzésnek hívunk, és az 

eredménye mozgásmegosztás-változatok halmaza? 

− A szerszám és a munkadarab kinematikai láncában az egyes 

elemek milyen sorrendben helyezkedjenek el? Ez a struktúra-

képzés második szintje, melyet másodfokú struktúraképzésnek 

hívunk. A másodfokú struktúraképzés a mozgásmegosztáson 

kívül az egyes elemek láncon belüli sorrendjét (rendőségét) is 

figyelembe veszi. Rendőség alatt egy adott gépegység talajtól 

való „távolságát” értjük (26. ábra). 

− A kinematikai lánc elemei hogyan (pl. milyen irányból) kap-

csolódjanak egymáshoz? 

− stb. 

 

27. ábra 

A struktúraképzés fokozatai 

4.2.1 RÉSZEGYSÉGEK KÓDOLÁSA  

Az alapkódolás során a morfológiailag legfontosabb funkcionális egységek 

1.- fokú struktúra 

Alapfokú struktúra 

2.- fokú struktúra 

3.- fokú struktúra 

i.- fokú struktúra 
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Kapcsolódási irány változatok 

 



 

   

 

  45 

alfanumerikus jeleit használjuk. A géprészek kapcsolódási viszonyait, az egymásra 

épülési sorrend -rendőség- fejezi ki. A gépstruktúrák kódolt leírásához a fıorsóból 

kifelé mutató Z-tengelyő, jobbsodrású koordinátarendszer irányait használjuk fel, ami a 

kódok egyértelmőségét biztosítja. 

 

28. ábra 

Koordinátarendszer, vízszintes és függıleges orsó esetén 

A szerszámgépstruktúrák szempontjából legfontosabb funkcionális részegységeket négy 

osztályba lehet sorolni; tartóelemek, orsók, szánok és támasztóelemek. A 

részegységeket leíró kódok általános felépítése a következı: 

),,( 21 itttR ⋯  (2), 

ahol: 

− R a funkcionális részegység kódja, 

− ti jellemzı tulajdonságok. 

 

A tartóelemek kódolása: 

)(tT  (3), 

ahol: 

− T a tartó részegység kódja, 

− t = g ágy jellegő tartóelem esetén, 

− t = a1 egyállványos tartóelem esetén, 

− t = a2 kétállványos tartóelem esetén, 

− t = e egyéb tartóelem esetén. 

Fıorsók kódolása: 
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),,( 321 tttO  (4), 

ahol: 

− O fıorsó részegység kódja, 

− t1 = v vízszintes orsó esetén, 

− t1 = f függıleges orsó esetén, 

− t1 = e egyéb orsóirány esetén, 

− t2 = m eszterga jellegő gép esetén (munkadarab van a fı-

orsóban), 

− t2 = s fúró-maró jellegő gép esetén (szerszám van a fıor-

sóban), 

− t3 = 1,2,3… rendőség. 

 

Fıorsók kódolása: 

),,( 321 tttN  (5), 

ahol: 

− N támasztó részegység kódja, 

− t1 = c csúcsfuraton történı támasztás esetén, 

− t1 = h hengeres felületen történı támasztás esetén, 

− t1 = e egyéb támasztási mód esetén, 

− t2 = m munkadarab megtámasztása esetén, 

− t2 = s szerszám megtámasztása esetén, 

− t3 = 1,2,3… rendőség. 

 

Szánok kódolása: 

),,( 321 tttS  (6), 

ahol: 

− S = X x irányban mozgó szán kódja, 

− S = Y y irányban mozgó szán kódja, 

− S = Z z irányban mozgó szán kódja, 

− S = A x tengely körül forgó körasztal kódja, 

− S = B y tengely körül forgó körasztal kódja, 
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− S = C z tengely körül forgó körasztal kódja, 

− t1 = m a kódolt szán a mdb. kinematikai láncában van, 

− t1 = s a kódolt szán a szerszám kinematikai láncában van, 

− t2 = 1,2,3… rendőség, 

− t3 = α ahol α a kapcsolat iránya, a mozgásirányra merıle-

ges síkban, jobbsodrású koordinátarendszerben. 

4.2.2 STRUKTÚRA KÉPLET  

A funkcionális részegységek kódjait listában felsorolva kapjuk meg egy szerszámgépre 

vonatkozó struktúra képletet. Bár a bemutatott leíró módszer NC szerszámgépek 

lehetséges struktúra változatainak feltárására lett kidolgozva, a 29. ábra és a (7) egyenlet 

egy hagyományos eszterga kódolt leírását mutatja be. 

))1,m,h(N(),1,m,c(N),4,s(XZ),3,s(B),1,s(Z),2,s(X),1,m,v(O),g(T  (7) 

O(v,m,1)

T(g)
Z(s,1)

XZ(s,4)
N(c,v,m,1)

N(h,v,m,1)

X(s,2)

B(s,3)

 

29. ábra 

Hagyományos esztergagép kódolása 

 

A struktúra képlet jellemzıi: 

− Az egyes részegységeket a struktúrában betöltött funkciója 

alapján kódolja.  

− Határozottan elkülönül a munkadarab és a szerszám kinemati-

kai lánca, az s és m paraméterek miatt. 
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− A rendőség (egymásra épülési sorrend) fogalma jól jellemzi az 

egyes tagok láncon belüli helyzetét, illetve a két fı kinematikai 

lánc hosszát. 

− A képlet szemantikailag érzéketlen az elemek sorrendjére, mert 

a sorrendet a rendőség is kifejezi. 

− A leírás "rajzmentes", teljes egészében alfanumerikus, ugyan-

akkor a struktúraképletbıl mindig visszaállítható a grafikus 

forma is. 

− Az alfanumerikus kód miatt számítógépi feldolgozásra, illetve 

struktúra változatok számítógéppel segített feltárására is al-

kalmas.  

 
4.2.3 SZERSZÁMGÉPEK MORFOLÓGIAI ELEMZÉSE  

A szerszámgép morfológiának nem csak az a feladata, hogy elıállítsa a lehetséges 

struktúraváltozatokat, hanem az is, hogy elemezze az egyes változatok 

használhatóságát, alkalmasságát egy-egy megmunkálási szituációban.  

Az egyes esetek elemzése során az alábbi fontosabb szempontokat lehet vizsgálni: 

− mozgatott tömegek becsült nagyságát, egymáshoz viszonyított 

arányát, 

− a megmunkálás során a géptestben záródó erıfolyam hosszát, 

− várható hıforrások okozta deformáció lehetıségét, 

− forgács felhalmozódásának lehetıségét, 

− a szerszámgép kiszolgálásának lehetıségét. 
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Mozgatott tömegek becsült nagysága, egymáshoz viszonyított aránya 

A szerszámgépek mozgásmegosztását úgy kell megtervezni (olyan struktúrát kell 

választani), hogy a munkadarab és szerszám körötti relatív mozgás minél kisebb 

tömegek mozgatásával valósuljon meg (a mozgatott tömegekbe a mozgó géprészeken 

kívül, a munkadarabok, szerszámok várható tömegét is bele kell kalkulálni).  

A rosszul megválasztott mozgásmegosztás csökkenti a szerszámgépek termelékenysé-

gét, mert a nagy tömegeket nem lehet gyorsan mozgatni gazdaságosan, de a pontosságra 

is hat, mert a nagy tömegek gyorsítása-fékezése során keletkezı tömegerık deformálják 

a szerszámgépet és alacsony-frekvenciás lengéseket is gerjesztenek. A 30. ábra szerinti 

struktúra rendkívül nagy tömegő munkadarabok megmunkálása esetén ideális. Az ilyen 

felépítéső gépeket, ahol minden mozgást a szerszám végez szerszám-szuperponált 

szerszámgépeknek hívjuk. A 31. ábra egy, a mozgásmegosztás szempontjából éppen 

ellentétes esetet mutat, amikor minden mozgást a munkadarab végez. Az ilyen jellegő 
szerszámgépeket abban az esetben célszerő alkalmazni, ha a munkadarab és a 

munkadarabot mozgató kinematikai lánc elemeinek összes tömege kisebb, mint a 

szerszámot, a fıorsót, a fıhajtómővet és egyébb kiegészítı részegységeket (pl. 

nagymérető szerszámtár és szerszámcserélı rendszer) hordozó állvány tömege. Az 

ilyen felépítéső gépeket, ahol minden mozgást a munkadarab végez munkadara-

szuperponált szerszámgépeknek hívjuk. 

A két ellentétes példa esetében valójában nincs mozgásmegosztás, de e két szélsı eseten 

kívül több változatot célszerő még elemezni a mozgatott tömegek nagyságának 

vonatkozásában (lásd 4.2.6, 0 pontok).  

 

A megmunkálás során a géptestben záródó erıfolyam hossza  

Törekedni kell arra, hogy a munkadarab és a szerszám között keletkezı erıhurok minél 

rövidebb úron záródjon. Ez kedvezı struktúra kiválasztásával, a konzolok, erıkarok 

hosszának csökkentésével érthetı el. Ugyanakkora erı kisebb karon kisebb deformációt 

okoz, emiatt a szerszámgép pontosabb lesz, vagy ugyanolyan pontossághoz kevesebb 

szerkezeti anyagot kell beépíteni.  
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30. ábra 

Nagy tömegő munkadaraboknál elınyös struktú-
ra 

 

31. ábra 

Kis tömegő munkadaraboknál elı-
nyös struktúra 

 

 

32. ábra 

Elınytelen gépstruktúra,  
hosszú erıhurokkal 

 

33. ábra 

Elınyös gépstruktúra 
 rövid erıhurokkal 

A 32. ábra egy olyan gépváltozatot mutat, ahol hosszú erıhurok keletkezik a gép alakja 

miatt. Egy ilyen felépítéső gépet, csak nagy orsó fordulatokból eredı kis forgácsoló 

erık mellett célszerő használni. A 33. ábra szerinti marógép-struktúra a rövid erıfolyam 

és a robosztus központi állványelem miatt nagy merevséget igénylı pontos 

megmunkálást eredményezı gép kialakítására ad lehetıséget. 
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Várható hıforrások okozta deformáció lehetısége 

A szerszámgépstruktúrákat úgy kell kialakítani, hogy a hıtágulások hatására a fıorsó és 

a munkadarab relatív helyzete ne változzon meg.  

 

34. ábra 

Fúró-maró központ hıszimmetrikus keret oszlopos állvánnyal 

 

A hı okozta hibák elkerülésének több lehetısége is van: 

− Olyan szimmetrikus gépállványok alkalmazása, melyek 

esetében a hıtágulás jelen van, de hatásuk nem eredményezi a 

fıorsó irányának és az asztal helyzetének megváltozását. 

− A hıt termelı fıhajtómő-motor leválasztása a géptestrıl szíj-

hajtás alkalmazásával. Ez abban az esetben lehetséges, ha a fı-
orsót hordozó elem nem vesz részt a mozgásmegosztásban. 

− Speciális, kényszerhőtéssel ellátott fıhajtó-motor alkalmazása. 

− A hıt termelı elıfeszített fıorsó-csapágyakat kényszerhőtéssel 

kell ellátni. 

− Olyan anyagok alkalmazása (elsısorban az állványoknál), me-

lyek nem vezetik jól a hıt, illetve hıtágulási együtthatójuk ki-

sebb az acél és az öntöttvas hıtágulási együtthatójánál (termé-

szetes és mesterséges gránit tartóelemek alkalmazása).  
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− Olyan formájú elemek és ezekbıl olyan struktúra kialakítása, 

mely a meleg forgácsot azonnal kivezeti a munkatérbıl (pl. 38. 

ábra). 

 

35. ábra 

Motor által termelt hı szíjjal történı leválasztása eszterga fıhajtómő esetén (PITTLER) 

 

36. ábra 

A fıhajtó motorból az állványba jutó 
hı a fıorsó irányát megváltoztathatja 

 

37. ábra 

A forgácsból az állványba jutó hı a fıorsó irá-
nyát és az asztal helyzetét megváltoztathatja 
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A 36. ábra és a 37. ábra egy marógép esetében mutatja, hogy milyen hatással van a 

fıorsó helyzetének megváltozására, a fımotorból és a felhalmozódó meleg forgácsból a 

géptestbe jutó hınek, az állvány hıtágulása miatt. 

Számszerő példán bemutatva: 

Ha feltételezzük, hogy a 36. ábra szerinti marógép állványában a munkatér- és a 

fımotor oldali hımérsékletek között 30˚C különbség van, mely a motor 1 méteres 

környezetében terjed ki, 

 (8) 

 
ahol: 

− ∆L az állványoldalak közötti méretkülönbség, 

− α az öntöttvas átlagos lineáris hıtágulási együtthatója 

  , 

− ∆t hımérsékletkülönbség az állványoldalak között, 

. 

Tehát gyakorlatban is elıforduló adatokkal számolva, 0,33 mm nyúlás keletkezhet a 

marógép állványában, ami jelentıs megmunkálási hibát eredményezhet. 

 

Forgács felhalmozódásának lehetısége 

A forgács felhalmozódásának és könnyő eltávolíthatóságának lehetıségét célszerő 
vizsgálni az egyes szerszámgépstruktúrákban. A forgácsoló gépek alakját úgy kell 

kialakítani, hogy a forgács a munkatérbıl lehetıleg gravitációs úton távozzon. Ez a 

gyakorlatban függıleges és ferde oldalú géptestek kialakítását, vagy ilyen tulajdonságú 

oldalakkal rendelkezı burkolatok kialakítását jelenti, és a munkatér alján forgácsgyőjtı 
konténert, vagy forgácseltávolító berendezést kell elhelyezni. Ha a munkatér nem 

öntisztuló, a forgácsot a gépkezelınek kell eltávolítania, ami az elıkészületi idık 

növekedése miatt a termelékenység romlásához vezet. A felhalmozódó meleg forgács a 

tartóelemek hıtágulásához, deformációjához vezet. A burkolt munkaterek nem csak a 

forgács eltávolításában segítenek, hanem tovább csökkentik a géptestek hıterhelését a 

burkolat és a tartóelemek közötti légrés miatt. 
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38. ábra 

Ferdeágyas NC esztergagép munkatere 

A szerszámgép kiszolgálásának lehetısége 

A szerszámgép struktúrák elemzése során egyik fontos szempont, hogy a gép 

struktúrája mennyire képes támogatni annak munkadarabbal és szerszámmal történı 
gyors és egyszerő kiszolgálását. Ezt a szempontot sok esetben nem lehet csak egy adott 

szerszámgép esetében vizsgálni, hanem annak késıbbi gyártórendszerekben betöltött 

szerepével együtt komplex módon kell elemezni. 

A rendszerbe integrálhatóság szempontjaira, az elképzelhetı sok szempont közül csak 
néhányat mutatunk be példaként: 

− Esztergagép robottal történı munkadarab ellátása esetén a 

munkadarabot hordozó részegység ne vegyen részt a mozgás-

megosztásban. 

− Esztergagép hátulról történı munkadarab ellátása ferdeágyas 

gépstruktúra mellett nem megoldható. 

− Gyártócellába és gyártórendszerbe integrált szerszámgépekhez 

olyan struktúrákat kell választani, amelyek egységes illesztése 
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megoldható a kiszolgáló berendezésekkel (pl. a 

 
− 39. ábra azonos magasságú vízszintes asztalú gépek esetén mu-

tatja be az automatikus munkadarab-ellátás lehetıségét). 

 

 

39. ábra 

Gyártórendszerbe integrált megmunkáló központok munkadarab ellátása (MAKINO) 
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4.2.4 ALAPFOKÚ STRUKTÚRA  

A mőszaki szóhasználat során 2D-s, 3D-s … 5D-s gépekrıl beszélünk. Ez nem azt 

jelenti, hogy két-, három-dimenziós megmunkálásra alkalmas a gép (ha ezt jelentené, 

nem tudnánk geometriai értelemben értelmezni a 4D-s, 5D-s stb. szerszámgépeket). 

A soros kinematikájú szerszámgépeknél D az alakítási mechanizmusban lévı azon 

részegységek száma, melyek valamilyen elemi transzformációt (eltolást, vagy 

elforgatást) képesek önállóan és egy idıben megvalósítani egy számítógépes vezérlés 

felügyelete alatt, a szerszám és a munkadarab közötti relatív mozgás létrehozása 

érdekében. D arányos a szerszámgép bonyolultságával (D = 2, - rövid kinematikai lánc, 

D = 5 - hosszú kinematikai lánc). A vezérlı hiánya miatt D a hagyományos kézi 

irányítású szerszámgépeken nem értelmezhetı. 
Az alapfokú struktúra meghatározása során azt kell eldönteni, hogy a változatok 

feltárását milyen hosszú kinematikai lánc mellett kívánjuk elvégezni, és milyen irányú 

legyen a fıorsó. 

4.2.5 NC ESZTERGAGÉPEK ELSİFOKÚ STRUKTÚRÁI (MOZGÁSMEGOSZTÁS VÁLTOZATOK) 

A struktúra változatok feltárása során csak azokat a részegységeket célszerő figyelembe 

venni, amelyek részvesznek a munkadarab és a szerszám közötti relatív mozgások 
létrehozásában. Ezek a különféle szánok: ),( 21 ttS . Eszterga gépek esetében D = 2. A 

lehetséges elsıfokú struktúrák számát ismétléses variációval lehet kiszámítani, tehát azt 

a kérdés kell megválaszolni, hogy D = 2 db szánt hány féle képen lehet a munkadarab, 

vagy a szerszám kinematikai láncában elhelyezni. 

422 === DD
n nV  (9) 

ahol: 

− V változatok száma, 

− D az ismétléses variációban részt vevı szánok száma, 

− n variálandó jellemzık darabszáma n =2, (s és m). 

 
Az elsıfokú struktúrák képletei: 

)()(

)()(

)()(

)()(

sZsX

mZsX

sZmX

mZmX

 (10) 
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Tehát a mozgásmegosztás szempontjából 4 db elsı fokú NC eszterga struktúra adódik 

(40. ábra, 41. ábra, 42. ábra, 43. ábra).  

 

 

40. ábra 

)(),( mZmX  

 

41. ábra 

)(),( sZmX  

 

 

42. ábra 

)(),( mZsX  

 

43. ábra 

)(),( sZsX  

4.2.6 NC ESZTERGAGÉP MÁSODFOKÚ STRUKTÚRÁI  (MOZGÁSMEGOSZTÁS + 

RENDŐSÉG VÁLTOZATOK ) 

Azokban a kinematikai láncokban ahol egynél több elem van, további változatokat lehet 

elıállítani az elemek sorrendjének variálásával (40. ábra és a 43. ábra szerint 

változatok). E további változatok feltárása a másodfokú struktúraképzés feladata, melyet 

a 4. táblázat segítségével lehet elvégezni. Ez a séma használható nagyobb bonyolultságú 

struktúrák változatképzése során is (pl. 5. táblázat). 

Az elsıfokú struktúraképzés eredményét a táblázat elsı oszlopába kell írni. Az Rmax(s) 

oszlopba az egyes sorokban szereplı elsıfokú struktúrákban lévı, a szerszám 

kinematikai láncában lévı szánok számát írjuk. Az Rmax(m) oszlopba az egyes sorokban 

szereplı elsıfokú struktúrák munkadarab kinematikai láncában lévı szánok számát 

írjuk. A 4. - 6. oszlopban elvégezett faktoriális szorzatok kiszámítása után, a 6. oszlop 
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mutatja meg, hogy a sorok elején szereplı elsıfokú struktúra képlet másodfokon hány 

változatot eredményez. 

A mozgásmegosztás és a rendőség változatok figyelembe vételével a 4 db elsıfokú 

struktúrából 6 db másodfokú NC eszterga struktúra adódik. Az elsıfokú változatokból 

csak akkor származtathatók további változatok a másodfokú struktúrák képzése során, 

ha a szerszám-, vagy munkadarab-oldali kinematikai lánca egy elemnél többet tartalmaz 

(Rmax(s) ≥ 2, vagy Rmax(m) ≥ 2). Ennél az egyszerő esetnél az esıfokú struktúrák közül 

csak az X(m),Z(m) és X(s),Z(s) változatoknál elegendı hosszú a kinematikai lánc ahhoz, 

hogy a bennük szereplı részegységeket több különféle sorrendben lehessen 

összekapcsolni. Ezekben a struktúraképletekben a rendőséget ismétlés nélküli 

permutációval lehet kiosztani. 

4. táblázat 
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44. ábra 

)2,(),1,( mZmX  

 

45. ábra 

)1,(),2,( mZmX  

Az X(m,1) ,Z(m,2) változat (44. ábra) egy olyan esztergaváltozatot mutat, amelynél 

minden mozgást a munkadarab végez. Ezek a struktúrák akkor felelnek meg a mozgás 

megosztás elvének, ha sokszerszámos nehéz revolverfejet kell alkalmazni az egyszerő 
késtartó helyett. Mivel a munkadarab mozog, emiatt a munkadarab szegnyereggel való 

merev megtámasztása nem megoldható. A mozgó munkadarab miatt rúdadagolóval nem 

lehet megoldani az automatikus munkadarab ellátást. Ezeket a változatokat, csak 

tárcsaesztergaként célszerő kivitelezni. 

 

46. ábra 

)1,(),1,( sZmX  

 

47. ábra 

)1,(),1,( mZsX  

Az X(m,1), Z(s,1) és a X(s,1), Z(m,1) változatok szimmetrikus mozgásmegosztást 

tartalmaznak (egy-egy mozgást végez a szerszám és a munkadarab), így könnyen 

megoldható a két kinemetikai lánc tömegegyensúlya. Ezeket a struktúrákat olyan 

kismérető bonyolult munkadarabok tömegszerő forgácsolására célszerő alkalmazni, 

melyek csúccsal való megtámasztása nem szükséges. Az arányosan megosztott tömegek 

miatt gyors szánmozgások valósíthatóak meg.  
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48. ábra 

)1,(),2,( mZsX  

 

49. ábra 

)2,(),1,( sZsX  

Az X(s,2), Z(s,1) és a X(s,1), Z(s,2) változatok klasszikus változatok, melyek esetében 

minden mozgást a szerszám végez. Ezek a struktúrák akkor felelnek meg a mozgás 

megosztás elvének, ha nagymérető nehéz munkadarabot kell megmunkálni. Mivel a 

munkadarab nem vesz részt a mozgásmegosztában, a munkadarab szegnyereggel való 

merev megtámasztása és a gép automatikus munkadarab ellátása rúdadagolóval 

megoldható. A X(s,2), Z(s,1) struktúrát tengely- és univerzális esztergaként, a X(s,1), Z 

(s,2) változatot, tárcsaesztergaként célszerő kivitelezni. 

 

4.2.7 MEGMUNKÁLÓ -KÖZPONTOK ELS İFOKÚ STRUKTÚRÁI  (MOZGÁSMEGOSZTÁS ) 

A 4.2.5 pont szerinti gondolatmenetet alkalmazva: 

823 === DD
n nV  (11) 

ahol: 

− V változatok száma, 

− D az ismétléses variációban részt vevı szánok száma, D=3, 

− n variálandó jellemzık darabszáma n=2, (s és m). 
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Az elsıfokú struktúrák képletei: 

)()()(

)()()(

)()()(

)()()(

)()()(

)()()(

)()()(

)()()(

mZmYmX

sZmYmX

mZsYmX

sZsYmX

mZmYsX

sZmYsX

mZsYsX

sZsYsX

 (12) 

Tehát csak a mozgásmegosztást figyelembe véve 8 db elsı fokú megmunkáló központ 

struktúra adódik (50. ábra - 57. ábra).  

 

50. ábra 

)(),(),( sZsYsX  

 

51. ábra 

)(),(),( mZsYsX  
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52. ábra 

)(),(),( sZmYsX  

 

53. ábra 

)(),(),( mZmYsX  

 

 

54. ábra 

)(),(),( sZsYmX  

 

55. ábra 

)(),(),( mZsYmX  

 

 

56. ábra 

)(),(),( sZmYmX  

 

57. ábra 

)(),(),( mZmYmX  

 



 

   

 

  63 

 
4.2.8 MEGMUNKÁLÓ KÖZPONTOK MÁSODFOKÚ STRUKTÚRÁI   

(MOZGÁSMEGOSZTÁS + RENDŐSÉG) 

A 4.2.6 pontban az NC esztergagépek másodfokú struktúráinak képzésére bemutatott 

séma a megmunkáló központok másodfokú változatainak elıállítására is alkalmazható 

(5. táblázat). A leglényegesebb különbség a másodfokú eredmények számában adódik, 

mert bár a vezérelt mozgások száma csak eggyel nıtt, a kapott megoldások száma a 

négyszeresére (6-ról 24-re) növekedett. 

Az elsı 6 változat (58. ábra - 63. ábra), szerszám-szuperponált megmunkáló központ. 

Az X(s,1), Y(s,2), Z(s,3) struktúrát nagymérető, és igen nagy tömegő munkadarabok 

megmunkálására célszerő alkalmazni, melyek arányosak az X szán által mozgatott 

tömegekkel (oszlop, Y szán, Z szán, fıhajtómő, esetleg manipulátor és szerszámtár).  

Az X(s,3), Y(s,1), Z(s,2) struktúrában a forgácsoló erı által létrehozott erıfolyam rövid, 

emiatt alkalmas pontos gépek kialakítására. Ezt a változatot viszonylag rövid szán-

löketek mellett könnyő kivitelezni, emiatt nagymérető, munkadarabok megmunkálására 

nem alkalmas, így ellentmond a mozgásmegosztás követelményének. Mivel a 

munkadarab nem vesz részt a mozgásmegosztásban, ezt a struktúrát könnyen lehet 

rendszerbe integrálni, gyakran használják NC agregátokból felépített transzfersorokban. 

 

58. ábra 

X(s,1), Y(s,2), Z(s,3) 

 

59. ábra 

X(s,3), Y(s,1), Z(s,2) 
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5. táblázat 

Másodfokú megoldások 
Elsıfokú megoldások 

R
m

ax
(s

) 

R
m

ax
(m

) 

R
m

ax
(s

)!
 

R
m

ax
(m

)!
 

Rmax(s)!*Rmax(m)! Struktúraképlet 

X(s,1),Y(s,2),Z(s,3) 1. 

X(s,3),Y(s,1),Z(s,2) 2. 

X(s,2),Y(s,3),Z(s,1) 3. 

X(s,2),Y(s,1),Z(s,3) 4. 

X(s,3),Y(s,2),Z(s,1) 5. 

1. X(s),Y(s),Z(s) 3 0 6 1 6 

X(s,1),Y(s,3),Z(s,2) 6. 

X(s,1),Y(s,2),Z(m,1) 7. 
2. X(s),Y(s),Z(m) 2 1 2 1 2 

X(s,2),Y(s,1),Z(m,1) 8. 

X(s,1),Y(m,1),Z(s,2) 9. 
3. X(s),Y(m),Z(s) 2 1 2 1 2 

X(s,2),Y(m,1),Z(s,1) 10. 

X(s,1),Y(m,1),Z(m,2) 11. 
4. X(s),Y(m),Z(m) 1 2 1 2 2 

X(s,1),Y(m,2),Z(m,1) 12. 

X(m,1),Y(s,1),Z(s,2) 13. 
5. X(m),Y(s),Z(s) 2 1 2 1 2 

X(m,1),Y(s,2),Z(s,1) 14. 

X(m,1),Y(s,1),Z(m,2) 15. 
6. X(m),Y(s),Z(m) 1 2 1 2 2 

X(m,2),Y(s,1),Z(m,1) 16. 

X(m,1),Y(m,2),Z(s,1) 17. 
7. X(m),Y(m),Z(s) 1 2 1 2 2 

X(m,2),Y(m,1),Z(s,1) 18. 

X(m,1),Y(m,2),Z(m,3) 19. 

X(m,3),Y(m,1),Z(m,2) 20. 

X(m,2),Y(m,3),Z(m,1) 21. 

X(m,2),Y(m,1),Z(m,3) 22. 

X(m,3),Y(m,2),Z(m,1) 23. 

8. X(m),Y(m),Z(m) 0 3 1 6 6 

X(m,1),Y(m,3),Z(m,2) 24. 

Összesen: 24 db  
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60. ábra 

X(s,2), Y(s,3), Z(s,1) 

 

61. ábra 

X(s,2), Y(s,1), Z(s,3) 

 

A 60. ábra szerinti X(s,2), Y(s,3), Z(s,1) megmunkáló központ minden mozgását a 

szerszám végzi. Az elsı rendő mozgás orsóirányú, ezt a mélyítı irányú mozgást nem 

célszerő nagyra tervezni. Az X szán másodrendő, emiatt hosszú X irányú löketeket 

nehéz megvalósítani.  

A 61. ábra szerinti megoldás esetében, hasonló tulajdonságok mellett könnyebb hosszú 

X mozgást megvalósítani a 59. ábra szerinti struktúrához képest, mert az X szán 

rendősége kisebb.  

 

62. ábra 

X(s,3), Y(s,2), Z(s,1) 

 

63. ábra 

X(s,1), Y(s,3), Z(s,2) 

Az X(s,3), Y(s,2), Z(s,1) változat (62. ábra) több hátrányos tulajdonsággal rendelkezik. 

A géptestben záródó erıhurok nagy. Nem alakítható ki nagy munkatér, mert a nagy 

rendőségő szánok lökete nem tervezhetı nagyra. NC agregátként alkalmazható. 
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64. ábra 

X(s,1), Y(s,2), Z(m,1) 

 

65. ábra 

X(s,2), Y(s,1), Z(m,1) 

 

Az X(s,1), Y(s,3), Z(s,2) struktúra esetében (63. ábra) téglatest jellegő nagy munkatér 

alakítható ki, mivel a legkisebb rendüségő szán vízszintes irányú és merıleges a 

fıorsóra.  

A 64. ábra szerinti X(s,1), Y(s,2), Z(m,1) megmunkáló központ mozgásmegosztást 

tartalmaz, a három szán közül a Z szán a munkadarab kinematikai láncában van. A 

tömegek megosztása miatt közepes mérető munkadarabok esetén is dinamikusan mozgó 

gép alakítható ki ebbıl a változatból. 

Az X(s,2), Y(s,1), Z(m,1) változat (65. ábra) különösen függıleges orsós kétoszlopos 

kivitelben terjedt el, gyakori géptípus a keresztgerendás hosszmarógépek körében.  

 

66. ábra 

X(s,1), Y(m,1), Z(s,2) 

 

67. ábra 

X(s,2), Y(m,1), Z(s,1) 
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68. ábra 

X(s,1), Y(m,1), Z(m,2) 

 

69. ábra 

X(s,1), Y(m,2), Z(m,1) 

A 66. ábra szerinti X(s,1), Y(m,1), Z(s,2) megmunkáló központon, a függıleges asztalsík 

miatt, csak kis súlyú alkatrészek munkálhatók meg, vagy automatizált munkadarab 

ellátást kell megvalósítani. A függıleges munkadarab felfogó felület megfelelı burkolat 

kialakítása mellett, öntisztuló munkatér kialakítását teszi lehetıvé. Az X(s,2), Y(m,1), 

Z(s,1) változatnál nem célszerő a munkateret X irányba nyújtani (Y és Z löketeknél 

nagyobbra), mert az X szán rendősége a legnagyobb. 

Az X(s,1), Y(m,1), Z(m,2) és az X(s,1), Y(m,2), Z(m,1) változatok (68. ábra és 69. ábra) 

kis Y és Z löketek mellett nagy X löket megvalósítását teszi lehetıvé, mert az X szán 

közvetlenül az álló tartóelemre épül. 

 

70. ábra 

X(m,1), Y(s,1), Z(s,2) 

 

71. ábra 

X(m,1), Y(s,2), Z(s,1) 
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72. ábra 

X(m,1), Y(s,1), Z(m,2) 

 

73. ábra 

X(m,2), Y(s,1), Z(m,1) 

Az X(m,1), Y(s,1), Z(s,2) és a X(m,1), Y(s,2), Z(s,1) változatok (és 71. ábra) markánsan 

mutatják be, hogy azonos mozgásmegosztás mellett a különféle rendőség változatok 

gyökeresen más jellegő, más felhasználási célú gépstruktúrához vezetnek. A 70. ábra 

szerinti megoldást kisebb, míg a 71. ábra szerinti struktúrát nagyobb munkaterek 

mellett célszerő alkalmazni. 

Az X(m,1), Y(s,1), Z(m,2) és X(m,2), Y(s,1), Z(m,1) változatok gyakran alkalmazott 

struktúrák a közepes mérető megmunkáló központok körében. A 73. ábra szerinti 

megoldás az elsırendő X szán miatt nyújtott munkatér kialakítását is lehetıvé teszi. 

 

74. ábra 

X(m,1), Y(m,2), Z(s,1) 

 

75. ábra 

X(m,2), Y(m,1), Z(s,1) 
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76. ábra 

X(m,1), Y(m,2), Z(m,3) 

 

77. ábra 

X(m,1), Y(m,2), Z(m,3) 

Az X(m,1), Y(m,2), Z(s,1) egyenlettel leírható struktúra hátránya, hogy a forgácsoló erı 
által létrehozott erıhurok hosszú és a függıleges asztal kiszolgálása automatikus 

munkadarab ellátás nélkül nehézkes. 

Az X(m,2), Y(m,1), Z(s,1) struktúra gyakran alkalmazott változat a konzolos marógépek 

körében, ilyenkor gyakran opcionális függıleges orsóval is ellátják. 

A másodfokú struktúra származtatás során keletkezı változatok utolsó 8 tagja (76. ábra 

- 81. ábra) munkadarab-szuperponált szerszámgép, tehát minden szán a munkadarab 

kinematikai láncában helyezkedik el. Az ilyen felépítéső gépeket elsısorban kismérető, 
kis tömegő munkadarabok forgácsolására célszerő tervezni. Elıfordulnak olyan 

felhasználási igények is, amikor szükség van egy hosszú marórúdra felfőzött szerszám 

megtámasztására, ezekben az esetekben ilyen struktúrájú támasztó gerendával 

kiegészített gépéket kell alkalmazni. 

Az X(m,2), Y(m,3), Z(m,1) és X(m,1), Y(m,3), Z(m,2) változat (78. ábra, 81. ábra) sok 

elınytelen tulajdonság mellet (nagy erıhurok, kis tömegő munkadarab, stb.) egy 

célszerően kialakított forgácsvédelem és burkolat alkalmazásával öntisztuló munkatér 

kialakítását teszi lehetıvé. 

Az X(m,2), Y(m,1), Z(m,3) (79. ábra) és az X(m,3), Y(m,2), Z(m,1) (80. ábra) változatok 

logikailag a Z mozgás talajtól való távolságában különböznek egymástól, ami jelentıs 

különbséget okoz a gép felhasználási lehetıségeinek terén. Utóbbit, az ábra szerinti 

elrendezésben nem is célszerő megépíteni, (de ebbıl a másodrendő struktúrából 

származtatott harmadrendő megoldások között viszont lesz életképes megoldás is). 
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78. ábra 

X(m,2), Y(m,3), Z(m,1) 

 

79. ábra 

X(m,2), Y(m,1), Z(m,3) 

 

 

80. ábra 

X(m,3), Y(m,2), Z(m,1) 

 

81. ábra 

X(m,1), Y(m,3), Z(m,2) 

4.2.9 HARMADRENDŐ SZERSZÁMGÉPSTRUKTÚRÁK  

A harmadrendő struktúramélység tovább növeli az egységes rendszerben kezelhetı 
szerszámgépstruktúrák számát. Itt csupán a változatképzés logikáját és néhány példát 

mutatunk be az összes származtatható változat nagy száma miatt. 

A harmadrendő struktúrákat a másodfokú struktúrákat alkotó halmaz elemeibıl lehet 

képezni, a részegységek térbeli kapcsolódási irányainak variálásával. Az egyes 

mozgásokat megvalósító részegységeket hasáb alakkal közelítjük, melyek a 

hasáboldalak mentén kapcsolódhatnak egymással és mozdulhatnak el egymáshoz 
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képest. A kapcsolat szerszámgép vezetékeken keresztül történik, az elmozdulás csak a 

lekötetlen egyetlen szabadságfok irányában lehetséges. A 83. ábra a kapcsolódási irány 

értelmezését mutatja be. Az irányt a struktúra generálása során alkalmazott, a fıorsóból 

kifelé mutató Z tengely által meghatározott jobbsodrású koordinátarendszerben mérjük, 

a kódolandó szán mozgására merıleges síkban. Az irány meghatározásánál annak a 

felületnek a normálisát kell figyelembe venni, amelyikre kódolandó szán csatlakozik. 

Másképpen fogalmazva, a kapcsolódás iránya az, amely irányból a kódolandó szánt 

ráhelyezzük az eggyel kisebb rendüségő elemre, a szán mozgására merıleges síkban 

mérve. A kapcsolódási irány 0 -360  tartományban bármilyen lehet (pl. ferdeágyas 

esztergák), de itt csak a négy fıirány (0 , 90 , 180 , 270 ) alkalmazására mutatunk be 

példákat. 

 

82. ábra 

A kapcsolódási irány értelmezése 

A 83. ábra szerint, a pozitív X tengely irányából kapcsolódó szerszámot hordozó, i 

rendüségő, Z irányban mozgó szán kódja Z(s,i,0), a pozitív Y irányból kapcsolódva 

Z(s,i,90), a negatív X irányból kapcsolódva Z(s,i,180).  
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83. ábra 

A harmadrendő kód alkalmazása 

A 80. ábra szerinti X(m,3), Y(m,2), Z(m,1) másodfokú struktúraegyenlettel leírt 

változat erısen kritizálható elınytelen felépítése miatt, azonban a szánok kapcsolódási 

irányainak variálásával, vagyis a harmadrendő struktúraszinten elıállítható változatok 

elemzésével ebbıl a „rossz” másodrendő változatból is származtathatók elınyösebb 

tulajdonságokkal rendelkezı harmadrendő struktúrák.  

 

84. ábra 

X(m,3,0), Y(m,2,90), Z(m,1,0) 
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4.3 A SZERSZÁMGÉP-MORFOLÓGIA LEHET İSÉGEINEK ÖSSZEFOG-
LALÁSA  

A következıkben összefoglaljuk a szerszámgépészet legfontosabb tervezés-módszertani 

lehetıségeit, melyeket a szerszámgéptervezı-mérnök felhasználhat annak érdekében, 

hogy egy-egy tervezési feladatot a legalkalmasabb gépstruktúra kiválasztásával 

valósítson meg. 

Soros kinematikájú szerszámgép-struktúrák módszeres feltárása során a 

struktúramélység fokozatos növelésével nagyszámú változatot lehet elıállítani. 

 

Alapfokú struktúra 

Az alapfokú struktúra határozza meg a soros szerszámgép kinematikai láncának hosszát. 

(D=2 esztergagép két vezérelt tengellyel, D=3 marógép három vezérelt tengellyel, stb.). 

 

Elsıfokú struktúrahalmaz 

Az elsıfokú struktúrahalmaz olyan változatokat tartalmaz, amely a lehetséges különféle 

mozgásmegosztás változatokból állnak. A lehetséges elsıfokú struktúrák darabszáma 

(6. táblázat): 

DD
n nVm ==1  (13) 

ahol: 

− m1 az elsıfokú változatok száma, 

− D az ismétléses variációban részt vevı szánok száma, 

− n variálandó jellemzık darabszáma n =2, (s és m). 

 

6. táblázat 

D 1 2 3 4 5 6 … 
m1 2 4 8 16 32 64 … 

 

Másodfokú struktúrahalmaz 

Minden olyan elsıfokú struktúrából, amelynek a szerszám-, vagy a munkadarab 

kinematikai láncában kettınél több szán van, további változatok származtathatók a 
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szánok egymásra épülési sorrendjének variálásával. A másodrendő struktúraképzés 

feladata, ezen változatok feltárása. A lehetséges másodfokú struktúrák darabszáma (9. 

táblázat): 

)!1(2 += Dm  (14) 

ahol: 

− m2 a másodfokú változatok száma, 

− D az ismétléses variációban részt vevı szánok száma. 

 

7. táblázat 

D 1 2 3 4 5 6 … 
m2 2 6 24 120 720 5040 … 

A másodfokú struktúrák képzése során az egymásra épülı részegységeket úgy 

ábrázoljuk, hogy az összeilleszkedı felületek normálisai merılegesek a fıorsóval 

meghatározott Z tengelyre. 

 

Harmadfokú struktúrahalmaz 

A harmadfokú struktúraképzés során a másodfokú struktúrákat alkotó halmaz elemeibıl 
további változatokat lehet képezni, a részegységek térbeli kapcsolódási irányainak 

variálásával. A lehetséges harmadfokú struktúrák darabszáma (8. táblázat): 

)!1(43 += Dm D  (15) 

ahol: 

− m3 a harmadfokú változatok száma, 

− D a struktúraképzésben részt vevı szánok száma. 

 

8. táblázat 

D 1 2 3 4 … 
m3 8 96 2536 30720 … 
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5 ESETTANULMÁNY (IPARI MÉRİGÉP FEJLESZTÉSE) 

A 3. pontban a gyártóeszközök tervezésére bemutatott tervezés-módszertani 

eszközöknek a gyakorlatban történı alkalmazhatóságát a (4. pontban) szerszámgép-

struktúrák módszeres feltárása során igazoltuk. Ott elsısorban a 11. ábra szerinti 

„Megoldások generálása” munkafolyamat lett részletesen kifejtve, egy olyan speciális 

területen, mint a soros kinematikájú szerszámgépek területe. A következıkben 

bemutatunk egy ipari példán alapuló esettanulmányt, mely a feladat egyszerősége miatt 

alkalmas a teljes, módszeres gyártóeszköztervezési folyamat bemutatására. 

 

Egy vállalatnál nagymérető hegesztett alkatrészeket forgácsolnak (85. ábra), és az 

igények növekedése miatt egy hatékonysági elemzést végeztek el. Az elemzés 

eredményei azt mutatták, hogy az elıírt minıség betartása mellett növelni kell a 

megmunkáló gépek kapacitását, ami a mellék- és elıkészületi idık csökkentésével 

érhetı el a leghatékonyabban. A munkadarabok beállítását és a forgácsolási ráhagyások 

optimális elosztását korábban a forgácsoló gépek munkaterében végezték el (a 

beállításokhoz a forgácsoló gép mérırendszerét használták fel), ami alkalmanként 20-

25 percet vett igénybe. Az elıkészületi idık csökkentését egy olyan utazó készülék 

bevezetésével lehet radikálisan csökkenteni, mely a megmunkáló gép munkaterén kívül 

is lehetıvé teszi a munkadarabok beállítását, amihez egy üzemi körülmények között 

alkalmazható 6000x1600x1000 mm-es munkatérben 0,1 mm mérési pontossággal 

rendelkezı ipari mérıgép üzembeállítására volt szükség. A cég vezetése saját 

fejlesztéső mérıgép tervezése mellett döntött.  

 

85. ábra 

Jellegzetes nagymérető hegesztett alkatrész 

Megoldáselemek és azok kombinációja 
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A lehetséges változatok kidolgozása során a módszeres tervezés eszközeit használták 

fel. Ennek lényege az, hogy az egyes fontosabb részfunkciók megvalósításához 

szükséges megoldáselemekbıl kombináció útján számos változatot állítottak elı, és 

ezek közül a mőszaki értékelemzés eszközeivel lett kiválasztva a kidolgozásra javasolt 

változat. 

Feltárt megoldáselemek és kódjaik: 

− Vold  Mért oldalak száma 

� Egy    E 

� Kettı    K 

− Voszl Függıleges oszlop kivitele 

� Hosszkeretes   H 

� Keresztkeretes   K 

� Oszlop jellegő   O 

� Teleszkópos   T 

− Vmér  Hosszirányú mérırendszer kialakítása  

(kétoldalas mérıgép esetében) 

� Közös mérırendszer  K 

� Független mérırendszer S 

 
A vázolt funkcióelemek szerinti megoldások száma: 

M=ME+MK 

ahol: 

− ME az egyoldalas változatok száma, 

− MK  a kétoldalas változatok száma. 

 
ME=Voszl·Vmér 

ahol:  

− Voszl=4, 

− Vmér=1 (egyoldalas mérés esetén nincs szükség két hosszirányú mé-

rırendszerre). 
 

MK=Voszl ·Vmér 

ahol:  

− Voszl=4, 

− Vmér=2. 
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M=ME+MK=12 

Az elızı kódokból kombinációs úton a következı megoldások származtathatók: 

9. táblázat 

Jel Kód Leírás 

A1 EH Egyoldalas hosszkeretes mérıgép 

A2 EK Egyoldalas keresztkeretes mérıgép 

A3 EO Egyoldalas oszlopos mérıgép 

A4 ET Egyoldalas teleszkópos mérıgép 

A5 KHK Kétoldalas hosszkeretes mérıgép közös mérırendszerrel 

A6 KHS Kétoldalas hosszkeretes mérıgép saját mérırendszerrel 

A7 KKK Kétoldalas keresztkeretes mérıgép közös mérırendszerrel 

A8 KKS Kétoldalas keresztkeretes mérıgép saját mérırendszerrel 

A9 KOK Kétoldalas oszlopos mérıgép közös mérırendszerrel 

A10 KOS Kétoldalas oszlopos mérıgép saját mérırendszerrel 

A11 KTK Kétoldalas teleszkópos mérıgép közös mérırendszerrel 

A12 KTS Kétoldalas teleszkópos mérıgép saját mérırendszerrel 
 

Az értékelési szempontok megfogalmazása 

A kombinációs módszert alkalmazó koncepcionális tervezés másik jellegzetes eleme a 

generált változatok szelektálása, értékelése. Mivel a származtatott megoldások száma 12 

db, az egyes változatok értékelésére egy viszonylag egyszerő értékelemzést, az 

értéksorrend módszert használták fel, ahol az alábbi értékelési szempontokat 

fogalmazták meg (10. táblázat). A szempontokat kizárólag a teljesítendı mőszaki 

funkció alapján állították fel, ezek részletesebb elemzés esetén tovább bıvíthetık, pl. 

üzemeltetési, karbantartási, stb. szempontokkal. 
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10. táblázat 

Értékelési szempontok 

C1 Várható gyártási költségek 

C2 Várható mérési pontosság 

C3 A munkatér kezelhetısége 

C4 A mérés gyorsasága 

C5 Adaptálhatóság késıbbi feladatokhoz 

A rang-módszert úgy kell lefolytatni, hogy minden értékelési szempont szerint sorba 

rendezik az egyes változatokat, majd egy táblázatban minden egyes változathoz olyan 

pontszámot rendelnek amilyen annak a „rangsorban” elfoglalt helye. A változatok egyes 

szempontok szerinti pontszámait (helyezéseit) összesítik. A vizsgálat során az a mőszaki 

megoldás a legkedvezıbb, amelyik a legkisebb összesített-pontszámot éri el (létezik 

olyan értékelési mód is, hogy a legjobb megoldás kapja a legtöbb pontszámot). 
A következı ábrákon a 12 mérıgép változat látható egy-egy rövid leírással, a 

berendezés méretarányos axonometrikus képével. 

 

86. ábra 

A1 Egyoldalas hosszkeretes 
mérıgép 

 

87. ábra 

A2 Egyoldalas keresztkere-
tes mérıgép 

 

88. ábra 

A3 Egyoldalas oszlopos 
mérıgép 
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89. ábra 

A4 Egyoldalas teleszkópos 
mérıgép 

 

90. ábra 

A5 Kétoldalas hosszkeretes 
mérıgép közös mérırend-

szerrel 

 

91. ábra 

A6 Kétoldalas hosszkeretes 
mérıgép saját mérırend-

szerrel 

 
 

 

92. ábra 

A7 Kétoldalas keresztkere-
tes mérıgép közös mérı-

rendszerrel 

 

93. ábra 

A8 Kétoldalas keresztkere-
tes mérıgép saját mérı-

rendszerrel 

 

94. ábra 

A9 Kétoldalas oszlopos 
mérıgép közös mérırend-

szerrel 

 
 

 

95. ábra 

A10 Kétoldalas oszlopos 
mérıgép saját mérırend-

szerrel 

 

96. ábra 

A11 Kétoldalas teleszkópos 
mérıgép közös mérırend-

szerrel 

 

97. ábra 

A12 Kétoldalas teleszkópos 
mérıgép saját mérırend-

szerrel 
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A változatok értékelése 

Az egyes változatok értékelésének eredménye a változatok sorszáma szerint rendezve: 

11. táblázat 

Jel Kód Pontszám 

A1 EH 42 

A2 EK 24 

A3 EO 21 

A4 ET 27 

A5 KHK 42 

A6 KHS 38 

A7 KKK 18 

A8 KKS 28 

A9 KOK 60 

A10 KOS 21 

A11 KTK 40 

A12 KTS 29 

Az értékelemzés eredménye szerint az A7 változat részletes kidolgozása és késıbbi 

megvalósítása látszik célszerőnek. 
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6 AGREGÁT EGYSÉGEKBİL FELÉPÜL İ AUTOMATA CÉLGÉPEK  
6.1 ALAPFOGALMAK , ÁLTALÁNOS JELLEMZ İK 

Agregát szerszámgépeknek, nevezzük azokat a célrendeltetéső szerszámgépeket, 

technológiai rendszereket, amelyek meghatározott megmunkálási feladatra, 

meghatározott alkatrész elıállítására elızetesen kifejlesztett, tipizált építıegységekbıl 
az építıszekrény-elv szabályai alapján épülnek fel. 

Az agregát célgépek egy vagy több mővelet elvégzésére alkalmasak. Egy vagy több 

azonos típusú és meghatározott nagyságrendő alkatrész megmunkálását végzik. 

Gazdaságosan nagysorozat illetve tömeggyártásban alkalmazhatóak. Az egyidıben 

végzett mőveletek gyakran azonos jellegőek. Ezeken a gépeken a beállított forgácsolási 

adatok egyáltalán nem vagy csak idıszakos átállítási lehetıséget biztosító elemekkel 

változtathatók.  

A célgépeket teljes mértékben a meghatározott munkadarabtól függıen alakítják ki. A 

gyártási folyamathoz szükséges információk, úgy mint a geometriai adatok a 

technológiai paraméterek és a munkadarabok felületeinek elkészülési idırendje, 

szekvenciája a célgépbe mintegy „beleépül”. Ha az alkatrészt, melynek 

megmunkálására a gépet létrehozták, már nem gyártják vagy módosítják, az ilyenfajta 

gép átépítésére van lehetıség. 

A célgépek többségükben félautomata vagy automata összeépített gépek. Mőködésük 

kötött ütemő, vagyis az egyes munkadarabok különbözı felületeinek elıállítása, 

valamint a különbözı munkadarab egyedek követési sorrendje a megmunkálási 

fázisokban elıre megtervezett, meghatározott.  

Az agregát szerszámgépeken a megmunkálás folyamatosan, automatikusan valósul 

meg. Irányításukra ma már digitális logikai vezérlıket, ún. PLC-ket, PLC rendszereket 

használnak a korábbi, egyedileg tervezett és épített szekvenciális vezérlı hálózatok 

helyett. A fejlıdési trendek azt mutatják, hogy az egyszerősített CNC vezérlések teret 

nyernek az agregát egységek mőködtetésénél is. Az NC funkciók megjelenése az 

agregátok alkalmazását rugalmasabbá teszik, ezáltal biztosítják az alkatrészcsaládok 

megmunkálására alkalmas célgépek építését.  

6.2 AZ AGREGATIZÁLÁS ALAPELVE , AZ ÉPÍTİSZEKRÉNY ELV AL-
KALMAZÁSA  

Az agregát elnevezés az agregatio, csoportosítás, összevonás latin szóból származik, s 

ez esetünkben azt jelenti, hogy a megmunkáló eszközöket, egységeket a 

megmunkálandó munkadarab köré csoportosítják, vonják össze. A 98. ábra egy 
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egyszerő példát mutat az agregatizálási alapelvre: 

Mellékhajtómû

Fõhajtómû

Orsóelõtét

Szánegység

Alátét
Alátét

Készülék

Munkadarab

Vízszintes
állványegység

Készülék
állványegység

FM

MM

Szerszám

Készülék
 továbbító

 

98. ábra 

Agregatizálás alapelve 

Az ábrán jól felismerhetı, hogy a munkadarab fúrásához a berendezésnek jellegzetesen 

kialakított ún. funkcionális egységekre van szükség, amelyek képesek a feladat 

elvégzésére, s az is felismerhetı, hogy ezeket az egységeket valamilyen sajátos 

szabályok szerint kell összeépíteni. A funkcionális egységeket agregát egységeknek 

nevezzük, az összeépítési szabályokat pedig kompozíciós, vagy gépépítési 

szabályoknak. 

Az agregát célgépek felépítésére az építıszekrény elv a jellemzı, ami olyan rendezési 

elv, mely nagyszámú egység felépítését jelenti, tipizált vagy szabványosított építıelem 

készletbıl építési mintaterv alapján. 

Az építıszekrény elv felhasználása és a szabványosítás között szoros kapcsolat van. 

Egy adott területen az építıszekrény elv sikeres alkalmazásához elıbb a terület 

megfelelı szintő szabványosítására van szükség. A célgépi egységek gyártóinak 

feladata, hogy olyan egységválasztékot alakítson ki, amelybıl a felhasználó a lehetı leg 

optimálisabban tudja a céljait kielégítı eszközrendszert összeválogatni. 

Az agregát gépek annál olcsóbbak, üzembiztosabbak és gyorsabban elıállíthatók minél 

nagyobb részarányban, minél több gépnél ismételten alkalmazható építıegységekbıl, 
szerelvénybıl, alkatrészbıl állnak. 

Az építıszekrény elv alkalmazása valamint gazdasági elınyeinek érvényesítése a 

különbözı segédberendezések (pl.: szerszámtartók, hidraulikus-, pneumatikus-, 

villamos mőködtetı és vezérlı berendezések) elemeinek tipizálásával biztosítható. 
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Az építıszekrény elvnek nagy gazdasági jelentısége van, mind a gyártóeszközök 

elıállítása, mind pedig ezek felhasználása szempontjából. 

Az egység- gyártó szempontjából elınyös tulajdonságok: 

A tervezési költség az elsı egységek kifejlesztésekor nagy, de gyorsan csökkenthetı, ha 

az építıegységeket többször felhasználják. 

Az építıegységek nagyobb darabszáma esetén az alkatrészek elıállításához 

termelékenyebb technológia alkalmazható, ezáltal a gyártmány minısége is jelentısen 

javul. 

A különféle gépfelépítési változatokhoz állandó építıegység-készletbıl vett ugyanazon 

egységek, szerelvények és alkatrészek használhatók. 

Lerövidül a bonyolult gépek és gépsorok elıállítási és kipróbálási ideje. 

Elhasználódott alkatrészek gyorsabb pótlása. 

Az egységek felhasználói szempontjából elınyös tulajdonságok: 

Az új, korszerőbb gyártástechnológia gyorsan bevezethetı. 
A gyártó vállalat raktárból szállíthatja az építıegységeket, ami jelentısen megrövidíti 

javításkor az állási idıket és olcsóbbá teszi a gépek korszerősítését. 

Az új gépek létesítésekor kicsi a kockázat, mert az már ismételten bevált gépek 

megvalósítását jelenti. 

A meglevı gyártási programhoz felépíthetı a legegyszerőbb, legolcsóbb és 

legüzembiztosabb gépkivitel. 

A felhasználó önállóan is felépítheti az agregát célgépeit a beszerzett építıegységekbıl. 

6.3 AZ AGREGÁT EGYSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA , JELLEGZETES EGY-
SÉGTÍPUSOK 

A szerszámgépeket szokás úgy is definiálni, hogy az nem más, mint az általa 

megvalósítható gépi funkciók összessége. Ezt a definíciót kiterjeszthetjük az agregát 

célgépekre is, ami tehát azt jelenti, hogy az agregát célgép is funkcionális egységekbıl 
épül fel. Ezek az agregát építıegységek, amelyeknek a legfontosabb tulajdonságai az 

alábbiak: 

− Egy vagy több gépi funkciót valósít meg 

− Önállóan mőködni képes szerkezeti egység 

− Többféle energiahordozóval is épülnek (hidraulikus, villamos, 

stb.) 
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− Egymással kapcsolódó, illesztı felületekkel rendelkeznek 

− Nagyságrendi változataik, méretsoruk van 

Az agregát egységek csoportosítása: 

Mozgató egységek 

− Csak forgácsoló fımozgást létrehozó egységek 

− Csak mellékmozgást létrehozó egységek 

− Fı- és mellékmozgást létrehozó, kombinált egységek 

− Mőveletközi munkadarab és készülék továbbítás egységei 

Tartó egységek 

− Vízszintes és függıleges állványok 

− Ferde állványok 

− Közbetét elemek 

− Kiemelı szánok 

Orsóelıtét egységek 

− Szerszámbefogók 

− Egy és többorsós, fix és állítható orsótávolságú elıtétek 

− Szögbefordító elıtétek 

− Szembefúró elıtétek 

− Egyorsós menetfúró elıtétek 

Munkadarab manipulációs egységek 

− Munkadarab befogó készülékek 

− Fordító készülékek 

Segédberendezések 

− Hőtıberendezések 

− Mérı, ellenırzı berendezések 

− Vezérlések 

Példák különféle agregát egységekre: 

A 99. ábra egy klasszikus fúróegységet mutat. Jellemzıi az alábbiak: 
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Csak forgácsoló fımozgást hoz létre, amely állítható lehet 

Orsóelıtétek fogadására alkalmas 

Az elıtoló mozgás létrehozásához szánegységre kell ráépíteni 

Klasszikus fúró
hajtómő egység

Orsóel ıtét

 

99. ábra 

Klasszikus fúróegység 

A 100. ábra egy sajátos orsótıke, orsótıke-hajtómő vázlata. Az orsótıke egy önálló 

hajtással nem rendelkezı orsóegység, amely a szerszám befogadására kialakított 

orsóvéggel, valamint a hajtómőhöz és az elıtoló-egységhez való csatlakozást biztosító 

felületekkel rendelkezik. 

Az orsótıke hajtómő különféle hajtómotorokkal, változtatható vagy fix áttétellel, 

fogaskerekes, vagy szíjhajtással is épülhet. Az ábrán azt is szemléltettük, hogy az 

orsótıke és a hajtómő összeépítésének is többféle lehetısége van. 

Orsótıke hajtómő

Orsótıke

   

100. ábra 

Orsótıke hajtómő 

Kombinált, ún. orsóhüvely elıtolású fúróegységet mutat a 101. ábra. A példa a 

SUHNER cég által gyártott BEM 20-100 típusjelő megmunkáló egység. Teljes lökete 

100 mm, ebbıl a fokozatmentesen szabályozható munkalöket 90 mm. Az elıtolás 

biztosítására a beépített 4-es jelő hidraulikus fékhenger szolgál. Az elıtolósebesség 

szabályozása a 3-as fojtószelep beállításával történik. A teljes és a munkalöket 

véghelyzete a 8, 9 csavarokkal állítható. A fıorsót egy AC motor hajtja, a fordulatszám 

értéke a 2-es szíjtárcsák cseréjével állítható be. A löket véghelyzetek érzékelésére a 6 

és10 pneumatikus, vagy elektronikus helyzetkapcsolók szolgálnak. A 13 fıorsó a 12 

golyóscsapágyakkal az elıtoló mozgást végzı orsóhüvelyben van csapágyazva. A 
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motor és a szíjhajtás különbözı térbeli helyzetekben is szerelhetık. A mőködtetı levegı 
a 14 csatlakozókon át jut a munkahengerbe. 

 

 

Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

101. ábra 

BEM 20-100 megmunkáló egység 

A bemutatott megmunkáló egység szerszámozási lehetıségét a 102. ábra szemlélteti. A 

fıorsóba különféle szerszámbefogó egyenes orsótoldatok tehetık, de alkalmazható 

szögmaró, fix-és állítható orsótávolságú többorsós elıtét, egyorsós menetfúró elıtét és 

ún. szembefúró elıtét is. 



 

   

 

  87 

 

Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

102. ábra 

BEM 20-100 egység szerszámozási lehetıségei 

 

Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

103. ábra 

GEM 20 A menetfúró egység 

A 103. ábra, és a 104. ábra a GEM 20 A típusjelő mestermenetes menetmegmunkáló 

egységet mutatják. Az egység a fıorsójába helyezett menetfúróval egyorsós, vagy 

többorsós elıtéttel többorsós menetfúrásra alkalmazható. A mőködése nagyon egyszerő. 
Az AC motor a 2 cserélhetı szíjtárcsákon keresztül hajtja a fıorsót, melyrıl a mozgás 

egy 1:1-es fogaskerékhajtáson keresztül az elıtoló mozgást biztosító menetes patronra 

is elágazik. A menetes patront mindenkor a fúrandó menettel összhangban kell 

kiválasztani. 
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 Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

104. ábra 

GEM 20 A menetfúró egység 

A 105. ábra egy BEX 35 típusjelő teljesítmény megmunkáló egységet mutat. Az egység 

csak fımozgást hoz létre, az elıtolás biztosításához egy szánegységre kell szerelni. A 9 

fıorsó a 12 kúpgörgıs csapágyakon fut. A 10 csavar a szerszámtartó rögzítésére 

szolgál. Az egység elsısorban nagyobb teljesítményő marási és fúrási feladatok 

elvégzésére szolgál. 
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Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

105. ábra 

BEX 35 megmunkáló egység 

Az újabb fejlesztéső, az agregát célgépek rugalmasságát növelı CNC vezérlıegységet 

mutat a 106. ábra Látható, hogy jellegzetesen megjelent az egységen egy második, a 

CNC irányítású elıtoló motor.  
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Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

106. ábra 

A BEA 14 CNC fúróegységek 

A következı, 107. ábra alapján könnyen megérthetı a megmunkáló egység mőködése. 

A fıorsó forgását, a fımozgást itt is a 3 cserélhetı szíjtárcsákon keresztül egy AC motor 

biztosítja. A fıorsó golyóscsapágyakkal az elıtoló mozgást végzı orsóhüvelybe van 

csapágyazva, de az elıtoló mozgást nem egy hidro-pneumatikus rendszer, hanem egy 

CNC elıtoló hajtás biztosítja. A 11 AC szervomotor a 15 golyósorsón keresztül 

mozgatja a kívánt pozícióba a programozott elıtoló sebességgel az orsóhüvelyt. Az 

egységekhez különbözı kiépítettségő CNC vezérlések és pozícionáló hajtások 

illeszthetık természetesen a SUHNER cég ajánlatából. Az ábrán is látható, hogy ezek 

az egységek is különféle építési formában használhatók, s ez is növeli univerzalitásukat. 
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Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

107. ábra 

BEA 14 CNC megmunkáló egység 

A BEX típusú egységek mozgatására is alkalmas szánegységeket mutat a 108. ábra és 

109. ábra. Látható, hogy építenek hidraulikus, vagy hidraulikus fékkel felszerelt 

pneumatikus szánokat is. A 109. ábra CNC szánokat mutat különféle felépítési 

változatban. 
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 Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

108. ábra 

UA 30 típusú szánegységek 

 

Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

109. ábra 

UA 35 CNC szánok 
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Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

110. ábra 

MULTIAX 3 CNC szánrendszer 

A 110. ábra egy MULTIAX 3 koordinátás CNC pozícionáló rendszert mutat. 

Specialitása, hogy miközben a ráépített megmunkáló egység térbeli mozgatását is 

biztosítja, egyben az állvány funkcióját is ellátja. 

A 111. ábra osztó körasztala a pozíciók közötti munkadarab mozgatás eszköze. 

Használható mind a körasztalos, mind a dobos célgépek építésénél. Az osztó 

mechanizmus hidropneumatikus mőködtetéső, az osztáspontosságot a sík-fogaskoszorú-

pár alkalmazása biztosítja. Az asztalok 4-6-8 osztással épülnek, osztáspontosságuk +/- 

12 szögmásodperc. Az asztalok 320 és 400 mm átmérıjő felfogó felülettel rendelkeznek 

 

Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

111. ábra 

RT 320/RT 400 körasztal 
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A 112. ábra az OTTO SUHNER GmbH gépépítési koncepciójához illeszkedı 
állványrendszert mutat be egy dobos célgépstruktúra esetére. A rendszer elemei, a 

lábak, a tartó konzolok, a körasztal, stb. mind megtalálhatók a cég kínálatában. 

 

Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

112. ábra 

SUHNER állványrendszer 

A következı ábrák speciális orsóelıtéteket mutatnak. A 113. ábraHiba! A hivatkozási 

forrás nem található. szembefúró egysége a támadási irányok számának a növelésére 

alkalmas, a késıbbiekben mutatunk példát a felhasználására. 

A 114. ábra egy állítható, szögbefordítható fúró, maró orsóelıtétet mutat. Elsısorban 

marási és főrészelési feladatokhoz használhatóak. Vannak fix, 90 fokos szöghelyzető 
változataik is. 

 

Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

113. ábra 

HBK szembefúró orsóelıtét 
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Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

114. ábra 

WUK állítható fúró-maró orsóelıtét 

 

 

Forrás: OTTO SUHNER GmbH Gyártmánykatalógus 

115. ábra 

GSX önirányváltó menetfúró elıtétek 

A 115. ábra olyan menetfúró orsóelıtéteket mutat, melyekkel az egyszerő 
fúróegységekhez csatlakoztatva menetfúrási feladatok oldhatók meg. 

Az elızıekben bemutatott agregát célgépi építı egységek nem mutatták be a teljes 

választékot, csak az alapvetı elemekre hívták fel a figyelmet. Természetesen egy 

célgéptervezési feladat megkezdése elıtt széleskörően tájékozódni kell a beszerezhetı 
elemek gyártóitól a lehetıségekrıl. 
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6.4 GÉPFELÉPÍTÉSI (KOMPOZÍCIÓS ) ELVEK  

A célgépek tervezésekor az alábbi feladatokat, feltételeket, jellemzıket kell vizsgálni: 

− Termelési jellemzık, 

− Technológiai jellemzık, 

− Konstrukciós, gyárthatósági jellemzık. 

A termelési jellemzık vizsgálata során alapvetı kiindulási pont, hogy agregatizálni csak 

azt a gyártmányt szabad, amely stabilan, hosszútávon, tömeggyártási méretekben fordul 

elı. A nagy darabszám nagy amortizációs alapot biztosít, s ezzel viszonylagosan 

csökken az egy darabra esı agregatizálási költség. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy az agregát célgépet az adott munkadarab gyártására tervezik és építik, tehát az 

eszköz a gyártmány gyártási életében amortizálódik. Ezért rendkívül fontos a gyártmány 

gyártási stabilitása, élethossza. 

Amennyiben egy-egy munkadarabból nincs elegendı darabszám, akkor vizsgálni kell a 

gyártmánycsaládok kialakítási lehetıségét. Ilyen esetben átállítható célgépet kell 

tervezni, ahol az átállítási lehetıségek az alábbiak lehetnek: 

− átszerszámozás, 

− átkészülékezés, 

− orsóelıtétek cseréje, 

− felesleges megmunkálóegységek kiiktatása. 

Könnyen belátható, hogy a már említett CNC vezérléső agregát egységek megjelenése 

jelentısen segíti az ilyen feladatok megoldását. 

Az agregatizálás során számolni kell azzal, hogy magasak lehetnek a beruházási, 

üzembe állítási költségek. Rendkívül fontos a stabil, megbízható technológia, a jó 

minıségő építıelemek alkalmazása, az üzembiztos mőködés, egyébként jelentısen 

magasabbak lehetnek az üzemeltetési költségek a tervezettnél. 

A termelési jellemzık vizsgálata során meg kell határozni a beruházás gazdasági 

korlátait, valamint a berendezés elvárható termelékenységét. Fontos, hogy a 

termelékenység ne legyen nagyobb a szükségesnél, mert ez jelentısen és indokolatlanul 

megnöveli a beruházási költségeket. 

A termelékenység elızetes számításánál technológiai paraméterekbıl és tapasztalati 

adatokból indulhatunk ki. 

 



 

   

 

  97 

Az elméleti darabidı: tde 

mgde ttt +=
, 

ahol tg  a gépi fıidı, és tm a gépi mellékidı. 

Az elméleti termelékenységi mutató:  

dee t/1Q =  

Természetesen lesznek a termelés során veszteségidık is, amelyeknek egy része 

tervezhetı. Összetevıi a szerszámcsere idı (tcs), az esetleges átállítási idı (tát), az 

ápolási idı (táp). 

ápátcsbt tttt ++=
 

 

A közelítı darabidı és a tervezett termelékenység: 

dksz

btdedk

t/1Q

ttt

=
+=

 

A gyakorlatban a tervezett darabidı összetevıi - elsısorban a veszteségidık – 

változhatnak. Ennek hatása a gépkihasználási fokkal vehetı figyelembe. Ez tapasztalati 

érték, kb. 80% körüli a gyakorlatban. A gépkihasználás a megbízhatóság függvénye, s 

ez alapvetıen a gép bonyolultságától, az alkalmazott építıelemek, a tervezıi, építési 

munka minıségétıl függ. 

1
tt

t
R

h

⊲

+
=

, 

ahol t a munkában töltött idı, th a hibák miatti állásidı. 
A várható termelékenység illetve a számított ciklusidı: 

vcsz

szv

Q/1t

RQQ

=
⋅=

 

A célgépi tervek elkészítésekor meg kell határozni a valós gépi adatok alapján a várható 

ciklusidıt, s azt kell összevetni a számított ciklusidıvel. 
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A várható termelékenységet és a beruházási költségkorlátot szokás tervezési 

alapparaméternek is nevezni. 

Az agregát célgépek technológiai jellemzıi alatt azokat a technológiai és 
minıségi jellemzıket kell érteni, amelyek különösebb trükkök nélkül, az 
alapmegoldásokkal megvalósíthatóak. 
A szokásos technológiai eljárások a következık: 

Belsı hengeres felületek megmunkálása 

− Telibefúrás 

− Furatbıvítés, felfúrás 

− Mélyfúrás 

− Süllyesztés 

− Dörzsárazás 

− Furatesztergálás 

− Finom-furatesztergálás 

− Beszúrás 

Belsı alakos felületek megmunkálása 

− Menetfúrás 

− Kúpesztergálás 

− Kúpos dörzsárazás 

− Belsı üregelés 

 

Külsı hengeres felület megmunkálása 

− Csapesztergálás (rövid csapok) 

 

Alakos külsı forgás-felületek megmunkálása 

− Beszúrás 

− Menetmetszés 

− Üregelés 
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Külsı síkfelületek 

− Marás 

− Főrészelés 

− Síkesztergálás 

− Süllyesztés 

− Külsı üregelés 

 

Természetesen az agregát egységek is a fentebb felsorolt technológiák megvalósítására 

alkalmasak. 

Megjegyzendı, hogy az agregát célgépeknél a technológiai fı-és mellékmozgásokat az 

esetek többségében a megmunkáló egységek végzik. (Természetesen ettıl eltérı, 
különleges esetek is elıfordulhatnak.) 

 

A pontossági kérdések is jelentıs technológiai jellemzık. Az elérhetı méretpontossági 

osztályok különféle technológiák esetén eltérıek: 

− fúrás IT13, vezetett fúróval IT9-IT10, 

− süllyesztés IT9 vezetett süllyesztıvel, 

− dörzsárazás IT7, vezetett, merev befogású dörzsárral, 

− finomfúrás IT6. 

A helyzetpontossági elıírások a több pozícióban történı megmunkálás miatt jelentısen 

függnek a célgép építési pontosságától. Általános esetben az IT9-IT11 osztályok az 

elérhetık, szigorú esetben a megmunkálást ugyanabban a pozícióban kell elvégezni. 

A felületminıség a szerszámozás, a gép merevségének, a folyamatok 

rezgésszegénységének a függvénye. 

A munkadarab forgácsolhatósága is fontos technológiai jellemzı. Általában 

kijelenthetı, hogy elınyösebb a porforgácsot adó munkadarab anyag, egyéb esetekben 

mindig gondoskodni kell a megbízható forgácstörésrıl. A forgácsminıség 

befolyásolhatja a tervezhetı célgép-struktúrát is. 

 A forgácsoló célgépek egységeivel - az egységgyártók kínálatától függıen – különféle 

mozgásciklusok valósíthatóak meg. Az OTTO SUHNER GmbH által forgalmazott 

fúróegységek lehetséges mozgásciklusait a 116. ábra mutatja. 

A különleges megoldások kitőnıen használhatóak. Az ugró ciklus az azonos tengelyő, 
megszakított fúrásoknál, a mélyfúró és a forgácstöréssel kombinált ciklusok a mély 

furatok megmunkálásánál elınyösek. A több sebességes ciklus fúrás-süllyesztés estén 
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elınyös, ha a furatátmérık viszonylag jelentısen különböznek. A szembefúró ciklus a 

szembefúró orsóelıtéttel a támadási irányok számát növeli. 

Egyszerû
fúrási ciklus

Mélyfúró
fúrási ciklus

stb.

Ugró
fúrási ciklus

Forgácstöréssel
kombinált

fúrási ciklus

Szembefúró
fúrási ciklus

Több
sebességes
fúrási ciklus

Gyorsmeneti mozgás

Elõtoló mozgás

Várakozás
 

116. ábra 

Fúróegységek mozgásciklusai 

 

6.5 A CÉLGÉPI M ŐVELETEK ID İRENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA , A 
MŐVELETEK ID İBELI KIOSZTÁSA  

A célgépek építésénél általában a lehetı legnagyobb termelékenység elérése a cél, s ez 

azt kívánná, hogy a munkadarabok egyes felületeinek megmunkálása azonos 

idıintervallumban, vagyis idıben párhuzamosan történjen. Ennek megvalósítása nem 

egyszerő feladat, csak bonyolult, többpozíciós gép építésével lehetséges. A 

párhuzamosítás nem mindig jöhet szóba, vannak ún. triviális sorosodási kényszerek, pl. 

magfúrás-menetfúrás, nagyolás-simítás, stb. Technológiai okok miatti idıbeli 

összeférhetetlenséget jelenthetnek a nagyolási és finommegmunkálási feladatok is. Az 

idırend meghatározásánál nagyon körültekintıen, nagy alapossággal kell a 

lehetıségeket feltárni, mert ez lehet a kulcsa a sikeres célgépesítésnek. 

A további tárgyalás elıtt szükséges néhány megállapodást, fogalmat rögzíteni. 

A megmunkálandó felületeket az angol abc nagybetőivel jelöljük: A, B, C, D stb. Az 

azonos, de több lépcsıben történı megmunkálások idırendjét a felület jelének alsó 
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indexében adjuk meg. Például egy dörzsárazott furat esetén: B1 telibe fúrás, B2 

furatbıvítés, B3 dörzsárazás. A technológiai lehetıségek kiválasztása után a felület jele 

a megmunkálási módra is utal. Az idıbeliség jelölése az alábbi: 

 

soros kapcsolat: A→B→D 

párhuzamosodás: A║B║C 

 

Egy meghatározott támadási irányból ható elsı- vagy másodfokú szerszámot illetve 

szerszámcsoportot C betővel jelöljük, ahol a felsı index a támadási irányt, az alsó pedig 

az adott irányból ható szerszámcsoportok számosságát mutatja. Tehát a 
II
3

II
2

II
1

I
2

I
1 C...C...C...C...C  jelölések az I irányból kettı, a II irányból pedig három 

szerszámcsoportot definiálnak. 

A támadási irányok értelmezését a 117. ábra segíti: 

X

Y

Z

CI CII

CIII

CIV CV

CVI

Támadási fıirányok

Támadási mellékirányok

 

117. ábra 

Támadási irányok éretelmezése 

A fısíkokra merıleges irányok a támadási fıirányok, ebbıl összesen hat darab van, de 

számuk a célgépépítés során csökken. Nem lehet általában támadni a munkadarabot a 

helyezési síkja felıl, vagyis alulról (CVI), valamint többpozíciós gép esetében a 

munkadarab továbbítási irányból (CIV és CV) . Ezzel tehát  összesen három fıirány 

marad, amely általában minden korlátozás nélkül felhasználható. Megjegyezzük, hogy a 

fıirányok száma célgépi struktúrafüggı, az elıbbi megszorítások az általános helyzetre 

vonatkoznak. A támadási irányok mindig a munkadarabhoz kötöttek. A különbözı 
célgépi struktúrák elemzése során is a fıirányokat tekintjük alapvetıen 

meghatározónak. 

A mellék támadási irányok száma elvileg korlátlan, a gyakorlatban ritkán van szükség 
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az alkalmazásukra. 

A célgépi pozíció a munkadarab egyed köré összevont szerszámok, szerszám csoportok 

közös munkatere. Egyszerő munkadarabok esetén elıfordulhat, hogy a munkadarabon 

szükséges összes megmunkálás elvégezhetı egyetlen pozícióban, ilyenkor egypozíciós 

célgéprıl beszélünk. Természetesen a gyakoribb eset az, amikor bonyolultabb, 

összetettebb megmunkálásra van szükség, s ennek már csak az un. többpozíciós 

célgépek felelnek meg. A pozíciókat szokás megkülönböztetni aszerint, hogy milyen 

célt szolgálnak. Így vannak passzív pozíciók, ahol a gép kiszolgálása történik, vagyis a 

munkadarabcsere, a tisztítás, a szerszámok törés ellenırzése. Az aktív pozíciókban a 

tényleges forgácsolási folyamatok folynak. 

A célgépek pozícióinak számát nagyon sok minden befolyásolja. A passzív pozíciók 

száma a célgépi struktúrától függ, 0, 1 vagy 2 lehet a legkevesebb. Ha tisztító és 

ellenırzı állomások is vannak, akkor a passzív pozíciók száma ezek számától is függ. 

Az aktív pozíciók számának szélsı értékei jól definiálhatók. Az aktív pozíciók 

számának maximuma a különbözı támadási irányból ható szerszámok, 

szerszámcsoportok számosságával egyenlı, vagyis: 

∑=
=

n

1i
imaxa kp
, 

ahol ki a különbözı támadási irányból ható szerszámcsoportok száma, és n a különbözı 
támadási irányok száma. Természetesen a pa max értéke elméleti érték, hisz azt fejezi 

ki, a célgép olyan felépítéső, ahol minden aktív pozícióban csak egyetlen 

szerszámcsoport dolgozik, ez pedig egy rendkívül pazarló, értelmetlen megoldás lenne. 

Az aktív pozíciók számának minimumát a különbözı támadási irányokból ható 

szerszámcsoportok számából a legnagyobb adja, vagyis 

( ),kMAXp imina =
 

ahol ki a különbözı támadási irányokból ható szerszámcsoportok számossága. A 

minimális aktív pozíciószám a gyakorlatban nem mindig tartható, technológiai, 

konstrukciós és kiszolgálhatósági feltételek akadályozhatják megvalósítását. 

Az aktív pozíciók száma a gyakorlatban 

pa min ≤ pa < pa max  

a célgép pozícióinak száma pedig a fentiek alapján 
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p= pp + pa 
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118. ábra 

Célgépi pozíciók száma 

A pozíciószám számításának értelmezésére szolgál a118. ábra. A bemutatott feladatnál 

az aktív pozíciók száma: 

 

pa max = k1+k2+k3+k4  =3+2+4+1= 10 
pa min = MAX(k i) = MAX(3;2;4;1) =4 

 

A felületkomplexum a munkadarab azon felületeinek összessége, amelyek  

− azonos megmunkálási móddal, 

− azonos támadási irányból, 

− azonos pozícióban 

− munkálhatók meg. 

A célgéptervezés során a felületkomplexumok képzésének különösen bonyolult, 

összetett munkadarabok célgépesítésekor van jelentısége, egyszerőbb esetekben, ahol a 

teljes feladat jól átlátható, elhagyható. 

Néhány egyszerő példán az alábbiakban mutatjuk be a mőveletek idıbeli kiosztásának 
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folyamatát, az idıkiosztási képlet elıállítását. 

 

A

B

C

D E

F

CI

CII

CIII

 

119. ábra 

Megmunkálandó munkadarab 

A 119. ábra munkadarabján az A, B, C, D, E és F felületeket kell megmunkálni. A 

megmunkálási módok: 

A és F felületek csoportos szerszámmal marás CII
 irányból 

B, C, D, E felületek fúrás ill. furatsüllyesztés a CI  irányból, vagy  

B, C, D a CI és E a CIII   irányokból. 

 

A kialakítható felületkomplexum variánsok: 

 

1. CI és CII  támadási irányokat kihasználva 

I komplexum: A║F 

II  komplexum: D→ B║C║E 

 

2. CI és CII  és CIII  támadási irányokat kihasználva 

I  komplexum: A║F 

II  komplexum: B║C║D 

III  komplexum: E 

 

3. CI  és CIII  támadási irányokat kihasználva 

I komplexum:    A 

II  komplexum:  B║C║D 

III  komplexum: E 

IV  komplexum: F 

 

Látható, hogy egy ilyen egyszerő feladat esetében is több lehetséges megoldásváltozat 

adódik, s ez is bizonyítja a módszeres változat-feltárás szükségességét abból a célból, 

hogy lehetıleg megtaláljuk az optimális megoldást. 
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Az idıbeli kiosztási képletek az elızıek alapján nagyon egyszerően felírhatók 

mindhárom változatra: 

 

1. {A║F → (D→ B║C║E)→csere} 

 

2. {A║F →(B║C║D║E)→csere } 

 

3. {A║F →(B║C║D║E)→csere } 

 

Megvizsgálva a változatokat belátható, hogy a 2. megoldás tőnik a legkedvezıbbnek, 

mivel itt a feladat egyetlen pozícióban elvégezhetı, mert mindhárom támadási irányból 

egy-egy szerszámmal kell támadni a darabot, s a (B║C║D║E) párhuzamos kiosztás 

rövidebb idejő, mint a    (D→ B║C║E) egy soros kapcsolatot is tartalmazó megoldás. A 

3. megoldást elvetjük, mert a CI és a CIII támadási irányokból két-két szerszámcsoport 

hat, ezért a feladat csak többpozíciós, vagy egyéb trükköt alkalmazó megoldásként 

jöhetne szóba. 

A fenti elemzést segíti, ha a másodfokú szerszámcsoportokat mátrixos formában írjuk 

fel, s ekkor látszik, hogy a mátrixnak egy – egy sora külön- külön pozíciót jelent. 

 

1. [ ]II

1

I

1 CC  egy pozíció 

 

2. [ ]III

1

II

1

I

1 CCC  egy pozíció 

 

3. 









−
−

III
2

I
2

III
1

I
1

CC

CC

 két pozíció 

 

A következı példában azt mutattuk be, hogy a közel azonos idejő mőveletek 

párhuzamosítása is elınyös lehet. A feladatot a 120. ábra mutatja. 
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120. ábra 

Megmunkálandó munkadarab 

A lehetséges idıbeli kiosztási képletek: 

 

1. változat: A→C║4xB→D 

2. változat: A→C→4xB║D 

 

Az ábra mutatja az ún. idıciklogramokat is, s ezekbıl jól látható, hogy az 1. megoldás 

kedvezıbb, mert a ciklusideje rövidebb, t2 > t1. A feladatban a 4xB jelölés ismétlıdı 
felületeknél szokásos, itt azt jelenti, hogy a B jelő furatból négyet kell készíteni. 

Az elızıekben bemutatott idıkiosztási folyamatban az eredményül kapott idıbeli 

kiosztási képlet az adott munkadarab egyed megmunkálásának idıbeli folyamatát 

mutatta. A késıbbiekben látni fogjuk, hogy létezik a célgépre vonatkozó idıbeli 

kiosztási képlet is. 

6.5.1 A CÉLGÉPI IDİCIKLOGRAMOK  

A célgép mőködésének idıbeli lefolyását az un. idıciklogramokkal szokás ábrázolni, 

szemléltetni. Tervezésének alapját a mőveletek idıbeli kiosztási képletei adják, s 

teljessé akkor válnak, ha már megterveztük a célgépi struktúrát is. A célgépek végleges 

idıciklogramjai adják az alapot a vezérlés, a vezérlı program elkészítéséhez szükséges 

ütemdiagramok megtervezéséhez. 

Az idıciklogramokban a soros mőveleteket folytatódó, a párhuzamosokat párhuzamos 

vonalakkal jelölik, ráírva annak a felületnek a betőjelét, amelynek a mőveleti idejét 

mutatja a vonalszakasz. 
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A mőveleti idık nagyon egyszerően számíthatók: 

gi

figi

vi

ei

fi
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Az egyenletek egy egyszerő fúrási ciklus idıszámítását mutatják be. A jelölések a 

következık (lásd 121. ábra): 

− t i   a ciklus mőveleti ideje, 

− tgi a gyorsmeneti megközelítési idı, 
− tfi a forgácsolási sebességgel megtett mozgás ideje, 

− tvi a szerszám alaphelyzetbe való visszafutásának ideje, 

− tv a forgácstörési várakozási idı  (ha van), 

− sgi a gyorsmeneti megközelítés távolsága, 

− sfi az elıtolással megtett úthossz.. 

 

A 121. ábra lehetséges idıciklogram felépítésekre mutat általános példát:  

A

1. START 2. START

B

C

D csere

1. poz. 2. poz.

ciklusidõ

* **

*  pozícióváltási idõ

** alaphelyzetbe visszafutási idõ
 

121. ábra 

Soros idıciklogram 

Az ábrán egy olyan eset látható, ahol az 1. és 2. pozíciókban idıben sorosan történik az 

A, B, C, D felületek megmunkálása, a 2. pozícióban történik a munkadarabcsere, az 

asztal a csere után alaphelyzetbe fut (1-es pozícióba), s ekkor kezdıdhet az újabb, a 2-ik 

munkadarab megmunkálása.  

Az idıciklogramokban a ciklusidı meghatározása szempontjából megkülönböztetik 
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− a domináns és  

− a kritikus mőveleti idıket. 

A domináns idı soros ciklogramoknál, ahol az egyes pozíciókban eltöltött idık 

sorosodnak, az a leghosszabb idı, amely alapvetıen meghatározza a ciklusidıt. 
A kritikus idı párhuzamos ciklogramoknál, ahol az egyes pozíciókban eltöltött idık 

párhuzamosak, az a leghosszabb idı, a leghosszabb pozícióidı, amely egyértelmően 

meghatározza a ciklusidıt. 
Ezen idıtagok felismerése azért fontos, mert a célgép termelékenységének növelése 

elsısorban ezen idıtagok csökkentése révén lehetséges. 

A 122. ábra egy párhuzamos felépítéső ciklogramot mutat. 

A

1. START 2. START

B

C

D
csere

ciklusidõ

*

*  pozícióváltási idõ

1. pozíció

2. pozíció

3. pozíció

 

122. ábra 

Párhuzamos idıciklogram 

Az ábrán látható a ciklogram jellemzıje, hogy a különbözı pozíciókban idıben 

párhuzamosan folyik a megmunkálás, csak a pozícióváltás ideje soros. A C mővelet itt 

kritikus mőveletnek is tekinthetı. 

6.6 A CÉLGÉPI M ŐVELETEK TÉRBENI ÖSSZEVONÁSÁNAK KÉRDÉSEI  

A mőveletek idırendi sorrendjének meghatározását követıen, annak eredményét 

felhasználva ki kell dolgozni a mőveleti eszközök térbeli elrendezését is, melynek 

három szintjét szokás megkülönböztetni, úgymint: 

− a mőveleti eszközök elsıfokú térbeli összevonása, 

− a mőveleti eszközök másodfokú térbeli összevonása, 
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− a mőveleti eszközök harmadfokú térbeli összevonása. 

6.6.1 A MŐVELETI ESZKÖZÖK ELS İFOKÚ TÉRBELI ÖSSZEVONÁSA  

Az elsıfokú összevonás célja, hogy az azonos támadási irányból ható szerszámokat 

közös forgástengelyre vonjuk össze. Az összevonás eredménye a programszerszám. Az 

összevonás feltételei: 

− az idıkiosztásnak megfelelés, vagyis az egyes felületek elké-

szülési sorrendje nem változhat az összevonás következmé-

nyeként, 

− technológiai összeférhetıség, vagyis a közös forgástengelyen 

lévı szerszámélek forgási sebessége azonos, de a tengelytıl 
mért távolságuk változhat, s ezzel különbözı lesz a megvalósí-

tott forgácsolási sebesség. Az elıtolási sebesség is közös, tehát 

ezek összehangolására van szükség , 

− konstrukciós összeférhetıség, ez azt jelenti, hogy az összetett 

szerszámnál is megfelelıen gondoskodni kell a forgácselveze-

tés mellett a hőtésrıl, a megfelelı szilárdságról, az élek pontos 

beállíthatóságáról és cserélhetıségérıl. 

Az agregát célgépeknél nagyon gyakori megmunkálási feladat a szabványos kötıelemek 

számára a férıhely elkészítése. Erre mutat példákat a 123. ábra: 

A

AIIB A

B

A B

l

AIIB

l

BA

B

 

123. ábra 

Elsıfokú térbeli összevonás 

A szerszámgyártók az ilyen feladatokhoz rendelhetı szerszámokat nagyon gyakran 

nagy választékban kereskedelmi áruként forgalmazzák, s természetesen a célgépesítés 

során ezeket a lehetıségeket kell felhasználni. 
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Más esetekben szerelt programszerszámokat kell alkalmazni Erre a 124. ábra mutat egy 

egyszerő példát: 

A A

B
B

AIIB

B

 

124. ábra 

Szerelt programszerszám 

A példában az A felületet homloksüllyesztéssel, a B felületet fúrással kell elkészíteni. 

Célszerően a szerelt programszerszám egy szabványos csigafúró és egy szintén 

szabványos feltőzhetı süllyesztıbıl kialakítható. 

A fenti példák az egyszerőbb megoldásokra mutattak lehetıségeket, de természetesen a 

gyakorlatban gyakran sokkal bonyolultabb, több felület megmunkálására alkalmas 

programszerszámokat kell használni. Ezeket a feladatokat a forgácsoló szerszámok 

tervezési és gyártási szabályai szerint kell megtervezni és elıállítani. 

6.6.2 A MŐVELETI ESZKÖZÖK MÁSODFOKÚ TÉRBELI ÖSSZEVONÁSA  

A mőveleti eszközök másodfokú térbeli összevonásának célja, hogy az azonos támadási 

irányból ható szerszámokat, szerszámcsoportokat közös elıtoló egységre vonjuk össze. 

Az összevonás eredménye a többorsós orsóelıtét. Az összevonás feltételei: 

− az idıkiosztásnak megfelelés, vagyis az egyes felületek elké-

szülési sorrendje most sem változhat az összevonás következ-

ményeként, 

− technológiai összeférhetıség, vagyis a közös elıtéten lévı 
szerszámok elıtolási sebessége is közös, tehát ezek összehan-

golására van szükség. A szerszámok forgási sebessége legyen 

ni , az elıtolásuk fi, ezzel az elıtolási sebességük 

iiei fnv ⋅=  

Az elıtét akkor lesz mőködıképes, ha minden szerszám vei 

szükséges elıtolási sebessége azonos értékő. A szerszámok 



 

   

 

  111 

forgási sebességei különbözıek lehetnek, forgásirányuk is elté-

rı lehet. Fontos technológiai követelmény még az is, hogy 

egyetlen elıtéten belül nem lehet különbözı megmunkálási fá-

zisban lévı felületek szerszámait összevonni (pl. nagyoló és 

simító szerszám) 

− konstrukciós összeférhetıség, ez azt jelenti, hogy az elıtétbe 

szerelt szerszámorsók konstrukciósan elférjenek, a tengelytá-

volságok olyanok legyenek, hogy a megfelelı szilárdságú or-

sók csapágyazásai elférjenek, a szükséges forgácsolási telje-

sítmények az egyes szerszámokhoz átvihetık legyenek. 

A 125. ábra egy egyszerő többorsós elıtétet mutat: 

Az egyes orsókról levehetı forgácsolási teljesítmény Pi összegzıdik, s ezt az összegzett 

teljesítményt kell a fıhajtómőnek biztosítania Pbe=∑Pi . 

nbe

Pbe

ni; Pi

ni; Pi

Fıhajtómő

 

125. ábra 

Többorsós elıtét kinematikája 

A többorsós elıtétek lehetnek fix orsótávolsággal építettek, illetve vannak változtatható 

orsótávolságúak is. Ezen utóbbiak gyakran tipizált egységként megvásárolhatóak. Erre 

mutat egy példát a 126. ábra az OTTO SUHNER GmbH gyártmányai közül. Az MH40 

típusjelő négyorsós orsóelıtét állítható orsóhelyzető, orsóiba fúrók, menetfúrók 

foghatók be patronokkal illetve gyorscserélı befogókkal. 
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126. ábra 

SUHNER MH 40 orsóelıtét 

A többorsós elıtéteket szokás a szerszámozásuk és a megvalósított technológia szerint 

is csoportosítani. A technológia szerint vannak 

− homogén technológiájú (pl. csak fúrás), 

− vegyes technológiájú (pl. fúrás-marás) egységek. 

A szerszámozás szerint vannak: 

− homogén szerszámozású (azonos típusú szerszámok), 

− vegyes szerszámozású (egyszerő és programszerszámokat is 

tartalmazó) elıtét egységek. 

6.6.3 A CÉLGÉPI MEGMUNKÁLÓ SZERSZÁMOK HARMADFOKÚ TÉRBELI 

ÖSSZEVONÁSÁNAK KÉRDÉSEI , POZÍCIÓ -VÁLTOZATOK KÉPZÉSE  

Az idıbeli mővelet-kiosztási kérdések tárgyalásánál már definiáltuk a célgépi pozíció 

fogalmát, típusait, számának minimális és maximális értéke meghatározási kérdéseit. A 

célgépi pozíciók kialakítása szoros kapcsolatban van a majdan kiválasztható célgépi 

struktúrával, ezért mondhatjuk, hogy ez egy kiemelten fontos, nagy körültekintést és 

tervezıi tapasztalatot kívánó feladat. 

A harmadfokú térbeli mőveleti-eszköz összevonás célja a mőveleti eszközök egy-egy 

munkadarab köré való csoportosítása, közös munkatér kialakítása. Az összevonás 

eredményei a célgépi pozíciók, illetve a pozíció változatok. A pozícióképzés feltételei: 

− az idıkiosztásnak megfelelés, vagyis az egyes felületek elké-

szülési sorrendje nem változhat az összevonás következmé-
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nyeként, de ha szükséges, akkor az egyes támadási irányokból 

ható szerszámcsoportok követı vagy elızı idırendjei, ha tech-

nológiai korlát nincs, akkor felcserélhetıek, s ezáltal különbö-

zı pozíciótartalmak alakíthatók ki. 

− technológiai összeférhetıség, vagyis a közös munkatérben, po-

zícióban lévı technológiák nem zavarhatják egymást. Például 

azonos pozícióban nem szerepelhet együtt egy rezgéskeltı ma-

rás egy befejezı finomfúrással, de az is fontos, hogy ne legye-

nek szélsıségesen eltérıek a forgácsolási teljesítmények sem a 

nagyon eltérı erıhatások miatt. Természetesen ezeket a prob-

lémákat a gyakorlott célgéptervezık már az idıbeli kiosztási 

feladat megoldásánál is figyelembe veszik. 

− a konstrukciós összeférhetıség azt jelenti, hogy a pozícióban a 

megmunkáló egységeknek el kell férniük úgy, hogy a szüksé-

ges szerszámcserék, tisztítási és karbantartási, ápolási felada-

tok is elvégezhetık legyenek. Hasonlóan figyelni kell arra is, 

hogy a célgép szerelhetı legyen.  

6.7 A CÉLGÉPI POZÍCIÓK ÖSSZEKÖTÉSÉNEK MÓDJAI , A JELLEGZE-
TES CÉLGÉPI STRUKTÚRÁK  

A célgépi pozíciók összekötési módja, vagyis a pozíciók közötti készülék és 

munkadarab továbbítás folyamatának és eszközének megválasztása egyértelmően 

meghatározza a célgépi struktúrát. 

A jellegzetes célgépi struktúrák tehát az összekötés módja és eszköze alapján a 

következık lehetnek: 

vannak  

− a. egypozíciós 

− b. többpozíciós célgépi struktúrák. 

Természetesen az egypozíciós célgépek esetén nincs értelme pozícióösszekötésrıl 
beszélni, hisz az nincs. 

A többpozíciós célgépek esetén az összekötés pályája lehet  

− lineáris és  

− körpálya 
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A lineáris pálya esetén a célgép lehet: 

− léptetett hosszasztalos, (vagy egyes irodalmakban lineáris osz-

tóasztalos) 

− átmenıpályás lineáris sor, vagy transzfer sor, (másként 

kötöttütemő gépsor) 
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Körpályás továbbítás esetén lehet: 

− Körasztalos, vagy osztóasztalos 

− Dobos, vagy osztódobos 

Természetesen ezek az alapváltozatok még további alváltozatokat is takarnak, ezekrıl a 

részletes tárgyalásnál szólunk. 

A célgépstruktúrákat további egyéb szempontok alapján is szokás osztályozni, vagyis: 

ha a célgép minden aktív pozíciójában:  

− -van ugyanabban az idıben munkadarab, akkor a célgép teljes 

feltöltöttségő, ezek a termelékenyebb formációk, 

− -ha nincs, akkor részleges feltöltöttségő a struktúra. 

ha a célgépi pozíciókban egy munkadarab van egyszerre, akkor: 

− -egy munkadarabos a megmunkálás 

− -ha több (általában kettı), akkor többdarabos a megmunkálás. 

6.7.1 AZ EGYPOZÍCIÓS CÉLGÉPI STRUKTÚRÁK  

Alaptípusai: 

− Egyszerő egypozíciós célgép, 

− Egypozíciós revolverfejjel, 

− Egypozíciós, több munkadarabhelyzetes, 

− Egypozíciós, több munkadarabos. 

 

Az egyszerő egypozíciós célgép vázlatát mutatja a 127. ábra. 
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csere

I
1C

I
1C

II
1C

III
1C

III
1C

IV
1C

IV
1C

I
1C II

1C III
1C IV

1C

I
1C
II
1C

III
1C

IV
1C csere

ciklusidı

 

127. ábra 

Egypozíciós célgép 

A struktúra jellemzıi az alábbiak: 

− egyszerő munkadarabok, 

− egydarabos megmunkálás  

− minden fıirányból egyetlen szerszámcsoport, 

− legfeljebb négy támadási irány, 

− teljes feltöltöttségő, 
− a mőveleti idık a kiosztás függvényében párhuzamosodnak, de 

lehetnek sorosodások is, 

− a munkadarab csereideje mindig sorosan helyezkedik el, 

− a megoldás egyszerő, gyakran használják, 

− az idıbeli kiosztási képlet azonos a munkadarabra és a gépre 

egyaránt: 

csereCCCC IV
1

III
1

II
1

I
1 →

 

Az egypozíciós, revolverfejes megoldást a 128. ábra szemlélteti: 
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I
1C II

1C III
1C IV

1C
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III
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1C csere

 ciklusidı

III
2C
III
3C

-

- -

-

-

1. rev.fej

1. rev.fej 2. rev.fej

2. rev.fej

III
3C

III
2C

III
3C

I
2C

I
2C

I
2C

III
2C III

3C

* *

* * *

* revolverfej váltási idı  

128. ábra 

Egypozíciós, revolverfejes célgép 

A revolverfejes, egypozíciós struktúra jellemzıi: 

− bonyolultabb munkadarabok, 

− egydarabos megmunkálás  

− két fıirányból több szerszámcsoport, 2, 3 

− legfeljebb négy támadási irány, 

− teljes feltöltöttségő, 
− a mőveleti idık a kiosztás függvényében párhuzamosodnak, de 

lehetnek sorosodások is, 

− a revolverfejek váltási idıi sorosodnak 

− a munkadarab csereideje mindig sorosan helyezkedik el, 

− a megoldás bonyolult és költséges revolverfejeket igényel, en-

nek ellenére gyakran használják, 

− az idıkiosztási képlet itt is azonos a gépre és a munkadarabra: 

 

( ) ( ) csereCCCCCCC IV

1

III

3

III

2

III

1

II

1

I

2

I

1 →→→→
 

Az egypozíciós, több munkadarabhelyzetes megoldásra mutat példát a 129. ábra: 
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2xA 2xB

C

1. helyzet 2. helyzet

.
�180

ford.

I
1C

II
1C

I
2C

−II
1

I
2

I
1

C

CC

1. helyzet

2. helyzet

2xA

C 2xB
ford. ford.

csere

ciklusidı

1. helyzet 2. helyzet

 

129. ábra 

Egypozíciós, több munkadarabhelyzetes célgép 

A bemutatott példán látható, hogy az I-es támadási irányból a menetes furat 

elkészítéséhez kettı, idıben soros szerszámcsoport szükséges, s ez a probléma 

feloldható a kettı munkadarabhelyzet alkalmazásával. A struktúra jellemzıi: 

− bonyolultabb munkadarabok, 

− egydarabos megmunkálás  

− egy fıirányból több szerszámcsoport, (2, 3) 

− legfeljebb négy támadási irány, 

− teljes feltöltöttségő, 
− a mőveleti idık a kiosztás függvényében párhuzamosodnak, de 

lehetnek sorosodások is, 

− a fordítás idıi sorosodnak 

− a munkadarab csereideje mindig sorosan helyezkedik el, 

− a megoldás nem túl bonyolult, egyszerő fordítókészüléket igé-

nyel,  

− az idıkiosztási képlet itt is azonos a gépre és a munkadarabra: 

 
( ) cserefordításxB2fordításCxA2 →→→→

 

A 130. ábra egy egypozíciós, kettı munkadarabos megoldást mutat. A megoldás a 129. 

ábra szerinti verzióból egyszerően származtatható. A lényegi különbség az, hogy a 

kétdarabos megoldásnál egyidejőleg két darabon folyhat megmunkálás, s annak 
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ellenére, hogy a munkadarabok gépen töltött ideje nem tér el lényegesen, a 

darabkövetkezési vagy ciklusidı a kétdarabos megoldásnál rövidebb, tehát a gép 

termelékenyebb. Ez a megoldás tulajdonképpen már átvezet a többpozíciós 

megoldásokhoz. Fontos megjegyezni, hogy a többdarabos megoldások esetében a 

egyszerre egy pozícióban lévı munkadarabok más-más helyzetet foglalnak el a 

munkatérben, hisz csak így biztosítható a több támadási irányból való megmunkálás. A 

struktúra fıbb jellemzıi az alábbiak: 

− bonyolultabb munkadarabok, 

− többdarabos megmunkálás,  

− egy-két fıirányból több szerszámcsoport, (2,3) 

− legfeljebb négy-öt támadási irány, 

− teljes feltöltöttségő, 
− a mőveleti idık a kiosztás függvényében párhuzamosodnak, de 

lehetnek sorosodások is, 

− a fordítási, átrakási idık sorosodnak 

− a megoldás nem túl bonyolult, a kiszolgálása összetettebb, de 

termelékenysége jobb,  

− az idıkiosztási képlet itt különbözı a munkadarabra és a gépre 

vonatkozóan: 

− a munkadarabra:  

 
xB2átrakásCxA2 →→

 

a gépre:  

csere,átrakásxB2CxA2 →
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 ciklusidı

2xA 2xB

�180

fordít, átrak

I
1C

I
2C

−II
1

I
2

I
1

C

CC

1. helyzet

2. helyzet

1. mdb.

2. mdb.

2xA

C

2xB

csere,
ford.

1. helyzet

2. helyzet

leszedfelrak

02 01

C
II
1C

 

130. ábra 

Egypozíciós, két munkadarabos megmunkálás 

6.7.2 TÖBBPOZÍCIÓS CÉLGÉPSTRUKTÚRÁK  

Léptetett hosszasztalos agregát célgépek fontosabb jellemzıi a következık: 

− záródó-visszafutó lineáris készülék-munkadarab mozgatás, 

− a továbbító pálya szánegységekbıl kialakítható, 

− részleges feltöltöttségő, 
− 2-3 aktív és 0-1 passzív pozíció, 

− kis és közepes mérető és bonyolultságú munkadarabokhoz, 

− a mőveleti idık pozíciónként sorosodnak, kisebb termelékeny-

ség, de egyszerő felépítés, 

− 3, egy síkban lévı fı támadási irány, („alagút”- szerő) de szük-

ség esetén ez további 2-vel növelhetı bizonyos feltételek mel-

lett, 

− az idıkiosztási képlet azonos a gépre és a munkadarabra vo-

natkozóan. 

A 131. ábra egy 2+1 pozíciós felépítési lehetıséget mutat: 

A felépítés sajátosságai a következık: 

− az 1. pozíció a cserepozíció, tehát passzív pozíció, 

− a 2. és 3. pozíciók aktív pozíciók, mindkettıben 3-3 fıirányból 

támadható a munkadarab, 
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− a 3. pozícióban használható egy negyedik fıirány is, de csak 

egyetlen szerszámcsoport esetén jó a megoldás, 

− az idıkiosztási képlet mind a gépre, mind a munkadarabra 

nézve ugyanaz: 

 

( ) ( )IV

1

III

2

II

2

I

2

III

1

II

1

I

1 CCCCCCCcsere →→
 

léptetés léptetés

alphelyzetbe  visszafutás

1. poz. 2. poz. 3. poz.

csere

csere

I
1C

II
2C

I
2C

II
1C

III
2CIII

1C
IV
1C

IV
1C

I
1C I

2C
II
1C II

2C
III
1C III

2C
IV
1C-

2. poz.

3. poz.

1. Start 2. Start

I
1C

II
1C

III
1C

III
2C

I
2C

II
2C

IV
1C

*

*

**

* pozicióváltás

* * asztal visszafutás

 ciklusidı

csere
1. poz.

2. poz.

3. poz.

 

131. ábra 

2+1 pozíciós léptetett hosszasztalos célgép 

A 132. ábra egy nagyon egyszerő, de mégis sokat tudó léptetett hosszasztalos 

struktúraváltozatot mutat. A változat 2+0 pozíciós, tehát a cserepozíció össze van vonva 

az elsı aktív pozícióval. Bizonyos megkötéssel 5 támadási fıirány használható ki, s 

ezzel viszonylag bonyolult alkatrészek esetén is használható ez a megoldás. 
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léptetés
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ciklusidõ

csere
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1C

IV
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132. ábra 

2+0 pozíciós léptetett hosszasztalos célgép 

A lineáris sorok felépítésére mutat példát a133. ábra: 

...1. 2. 3. n.n-1n-2fel le

megmunkáló, aktív zóna

készülékvisszszállító, passzív zóna

I
1C

I
2C I

2nC −
I

1nC −

II
1C II

2C II
2nC −

II
1nC −

 

133. ábra 

Lineáris sor 
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A felépítés alapvetı jellemzıi a következık: 

− az agregát célgépek megjelenésekor már ezeket építették az au-

tógyárak, 

− rendkívül költséges, nagy helyigényő, 
− sok pozíciós, (akár 50 fölött is lehet) 

− teljes feltöltöttségő, 
− mindig van kettı passzív pozíció a munkadarab felrakásához 

és leszedéséhez, 

− általában vándorkészülékes, tehát a munkadarab a készülékkel 

együtt utazik a soron az aktív zónában, 

− kell egy készülék-visszaszállítási, ún. passzív zóna, itt tisztítják 

meg a készülékeket, 

− a fı támadási irányok száma mindössze három, s ezek egy sík-

ban vannak, a pálya alagút-szerő, 
− sok készülékre van szükség, ez növeli a költségeket, 

− a készüléktovábbító rendszerek mindkét zónában általában 

egyedi tervezésőek, tipizált elemek ritkán használhatók, 

− nagymérető munkadarabok megmunkálására is alkalmasak. 

− gyakori, hogy a megmunkáló pozíciók közé ellenırzı, tisztító, 

mérı állomásokat építenek, 

− nagy termelékenységő, a mőveletek idıkiosztási képlete más-

más a gépre és a munkadarabegyedre vonatkozóan: 

munkadarabra 

( ) ( ) ( ) leszedés.poz.1n.poz.3CCCfel III
1

II
1

I
1 →−→→→→ ⋯

 

gépre 

( ) ( ) ( ) leszedés.poz.1n.poz.3CCCfel III

1

II

1

I

1 −⋯

 

 

Látható, hogy bár a munkadarab hosszú idıt tölt a gépen, a pozíciók közötti teljes 

párhuzamosodás rövid ciklusidıt eredményez. Ezt szemlélteti a 134. ábra 

idıciklogramja is: 
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134. ábra 

Lineáris sor idıciklogramja 

Fontos megjegyezni, hogy az egyes pozíciók mőveleti idıihez képest a pozícióváltás 

ideje sorosodik, tehát a ciklusidıt a leghosszabb pozícióidı - ez a kritikus idıtag, - és a 

váltási idı adják. A lineáris sor gazdaságos mőködtetésének biztosításához arra kell 

törekedni, hogy a különbözı pozíciók pozícióidıi minél inkább azonosak legyenek.  

A támadási irányok számának növelésére a lineáris soroknál alkalmazható kitérı pálya, 

a ciklusidı felezésére pedig pozíciótöbbszörözés. Ezekre mutat példát a 135. ábra, és a 

136. ábra. 

I
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II
1C II

2C

I
2C

IV
1C V

1C

Kitérı pálya
alkalmazása  

135. ábra 

Kitérı pálya 
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1.p. 3.p.

2a.p.

2b.p.
Pozíció többszörözés

alkalmazása  

136. ábra 

Pozíciótöbbszörözés 

A pozíciótöbbszörözést akkor célszerő alkalmazni, ha az egyik pozíció (itt a 2.) 

mőveleti ideje kb. a duplája a többinek, s nem lehet csökkenteni egyéb eljárással. 

Lineáris sorok építésénél komoly gondot jelent a készülék-visszaszállítás megoldása. A 

passzív zóna az aktív mögött nagy alapterület igényt jelent, s problémás a hátsó 

vízszintes egységek elhelyezése is. Az aktív zóna feletti visszaszállító pálya a 

függıleges egységeket korlátozza, s esetleg szennyezi az aktív zónát. Az aktív zóna 

alatti alagútban való elhelyezés építési és karbantartási gondokat vet fel. A 

legkedvezıbbnek tekinthetı megoldás, amikor a passzív zónát az aktív fölött és mögött 

helyezik el. 

A lineáris sorok építésénél és üzemeltetésénél egyaránt komoly gondot jelent, hogy a 

rendszer nagyon sok megmunkáló állomást tartalmaz, ugyanakkor kötött ütemő, tehát 

minden pozícióban az elıre megtervezett módon és idıben kell a megmunkálásoknak 

lezajlani. Ebbıl az következne, hogy bármely állomáson bekövetkezı hiba, üzemzavar a 

teljes rendszer leállításához vezetne. Ennek elkerülése érdekében a hosszú sorokat 

célszerően szakaszokra bontják, s az egyes szakaszok között átmeneti tárolókat, 

puffereket építenek a szakaszkész munkadarabok számára. Ez kettıs eredménnyel is jár: 

egyrészt üzemzavar esetén lehetıség adódhat csak a meghibásodást tartalmazó szakasz 

leállítására, másrészt a szakaszok készüléktovábbító mechanizmusai egyszerőbbek, 

megbízhatóbbak lehetnek, mint egy teljes sort kiszolgálóké. Az üzembiztonság növelése 

érdekében fokozott jelentısége van a mérıállomások célszerő beépítésének, valamint a 

technológiai folyamatoknál a kényes helyeken a szerszámtörés ellenırzés 

megvalósítására. 

A mai valóság bemutatása érdekében szükséges megjegyezni, hogy a CNC gépek 

széleskörő elterjedésének is köszönhetıen az agregátokból épített gyártósorokat 
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háttérbe szorítják a rugalmas gyártórendszerek, az FMS-ek, ahol az egyes megmunkáló 

állomásokon lévı CNC megmunkáló központok nagyobb technológiai koncentrációt, 

„technológiai univerzalitást” biztosítanak, s a rendszerek a számítógépes irányításnak 

köszönhetıen rugalmasabbak, kötetlen ütemőek. 

A többpozíciós célgépek másik nagy csoportjába azok tartoznak, amelyeknél a 

továbbítási pálya körpálya. Ebbe a csoportba tartoznak a körasztalos, vagy 

osztóasztalos, és a dobos vagy osztódobos struktúrák 

A körasztalos célgépek igen elterjedt, elıszeretettel alkalmazott megoldások. Típusai a 

következık: 

− egyszerő körasztalos megoldás, 

− győrős körasztalos megoldás, 

− planetár körasztalos megoldás, 

− többdarabos körasztalos megoldás. 

Az egyszerő körasztalos változat felépítését mutatja a 137. ábra: 

csere

I
1C

I
1C

I
2C

I
3C

I
3C

II
3CII

2CII
1C

1. poz.
2. poz.

3. poz.

4. poz.

I
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I
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I
3C
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1C

II
2C
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3C

2. poz.

3. poz.

4. poz.
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I
1C

II
1C

I
2C

I
2C

I
3C

II
3C 4. poz.

3. poz.

2. poz.

1. poz.

ciklusidõ

tangenciális
irányok

*

* asztalváltási idõ
 

137. ábra 

Körasztalos célgép 

Az egyszerő körasztalos struktúra jellemzıi: 

− 8-12 pozíció is lehet, 

− kis és közepes munkadarabméret, 
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− egyszerőbb darabok, 

− mindössze kettı támadási fıirány, (radiális és axiális) 

− tangenciális irányok kerülendık, ütközési és konstrukciós 

problémák, 

− teljes feltöltöttségő,  
− a csere idıben párhuzamos, csak a váltási idı sorosodik 

− tipizált egységekbıl építhetı, 
− nagy termelékenységő, 
− az idıkiosztási képlet más a munkadarabra és más a gépre: 

munkadarabra: 

( ) ( ) ( )II

3

I

3

II

2

I

2

II

1

I

1 CCCCCCcsere →→→
 

gépre: 

( ) ( ) ( )II

3

I

3

II

2

I

2

II

1

I

1 CCCCCCcsere
 

Az idıbeli kiosztási képlet is jól tükrözi a nagy termelékenység forrását. Látható, hogy a 

munkadarabok minden pozícióban idıben párhuzamosan megmunkálás alatt vannak, s 

ezen idı alatt lezajlik a csere is. 

Az egyszerő körasztalos struktúra bemutatott kedvezı jellemzıi mellett sajnos komoly 

hátránya, hogy nagyon kevés a kihasználható fı támadási irányok száma, mindössze 

kettı. A már felsorolt további változatok mindegyikének fı célja a támadási irányok 

számának növelése. 

A győrős körasztal estén (lásd 138. ábra) az asztal középpontja felıl is támadható a 

munkadarab, de csak korlátozott számban és méretben. Ilyen megoldás építhetı például 

szembefúró orsóelıtét alkalmazásával is. (139. ábra) 
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I
1C

I
2C

I
3CIV

1C
IV
2C

Győrő asztal

 

138. ábra 

Győrős körasztal 

 

Győrő asztal

Szembefúró elıtét

elıtolás

 

139. ábra 

Győrős körasztal szembefúró elıtéttel 

A planetár körasztalos változat bonyolult asztalrendszere nem teszi túlzottan kedvezıvé 

a megoldást. Minden pozícióban egy osztókészüléket kell elhelyezni, ezeket vezérelni 

kell, s ez jelentısen növeli a költségeket. (140. ábra) Az ábrán jól követhetı, hogy az 

asztal 45 fokos osztásakor mindegyik osztókészülék is elfordul 45 fokos szöggel 

ellentétes irányban. Ezzel a munkadarab csak a radiális támadási irányt figyelembe véve 

mintegy hét irányból támadható. Látható, hogy ez jelentıs eltérés az alapesthez képest. 
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VIIC
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140. ábra 

Planetár körasztal 
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141. ábra 

Kétdarabos megmunkálás planetár körasztalon 

A kétdarabos megmunkálásra mutat példát a 141. ábra. A megoldás érdekessége, hogy a 

támadási irányok számának növekedése mellett a gép termelékenysége is jelentısen nı. 
Az idıbeli kiosztási képlet itt is különbözı a munkadarabra és a gépre nézve: 

a munkadarabra: 

leCCCátCCCfel II

3

II

2

II

1

I

3

I

2

I

1 →→→→→→→→  

a gépre: 
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II

3

II

2

II

1

I

3

I

2

I

1 CCCCCCle,át,fel
 

A körasztalos struktúrák utóbbi három változatát egyaránt jellemzi., hogy építésükkor 

viszonylag több egyedi tervezéső eszközt kell alkalmazni, s ez növeli a célgépesítési 

költségeket. 

A körpályás pozíció-összekötéső gépek másik csoportja a dobos célgépek. Ezeket a 

megoldásokat is szokás alcsoportokra bontani, de elsısorban a dob forgástengelyének és 

a dob helyzetének alapján különböztetik meg a változatokat. Így beszélhetünk: 

− függıleges és 

− vízszintes forgástengelyő megoldásokról.  

Függıleges forgástengely esetén a dob lehet: 

− betartott 

− befüggesztett helyzető. 

Vízszintes forgástengely esetén a dob csapágyazása lehet: 

− konzolos, egyoldali 

− kétoldalas, átmenı tengelyő. 

Ezek a konstrukciós változatok elsısorban az egységek elhelyezési lehetıségeit, 

valamint a dobos célgépeknél mindig egyedi tervezéső állványok kialakítási 

lehetıségeit befolyásolják. 

Dobos célgép felépítését mutatja a 142. ábra: 
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142. ábra 

Dobos célgép 

Az ábrán bemutatott megoldás egy függıleges forgástengelyő, betartott dobos struktúra. 

A legfontosabb jellemzık: 

− 8-12 pozíció is lehet, 

− kis és közepes munkadarabméret, 

− összetettebb darabok, 

− legalább három, de korlátozottan öt támadási fıirány, (radiális,  

axiális és tangenciális) 

− teljes feltöltöttségő,  
− a csere idıben párhuzamos, csak a váltási idı sorosodik 

− az állványok és a dob kivételével tipizált egységekbıl építhetı, 
− nagy termelékenységő, 
− az idıkiosztási képlet más a munkadarabra és más a gépre: 

munkadarabra: 

( ) ( ) ( )pozíció.4pozíció.3pozíció.2csere →→→  

célgépre: 

( ) ( ) ( )pozíció.4pozíció.3pozíció.2csere
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A dobos struktúrák támadási irányai alagútszerően helyezkednek el. A tangenciális 

irányok kihasználása itt lehetséges, de vannak korlátok a konstrukciós összeférhetıség 

miatt. A másik komoly gond, hogy bizonyos esetekben az aktív pozíciók egymás alatt 

helyezkednek el, s ekkor a felsık szennyezhetik az alattuk lévıket. 

6.8 AZ AGREGÁT CÉLGÉPEK KÉSZÜLÉKEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI  

A célgépi készülékek tervezésének és építésének alapvetı szabályai megegyeznek az 

általános készülékszerkesztési szabályokkal. A legfontosabb tehát a korrekt és szabatos 

helyzetmeghatározás, valamint a munkadarab megfelelı rögzítése. A célgépeknél 

általában vándorkészüléket alkalmaznak, tehát a szorítást mindig úgy kell megoldani, 

hogy az nem oldódhat a készülék továbbítása során. A helyzetmeghatározás tervezése 

során arra kell kiemelten figyelni, hogy a nyersdarabok ráhagyásainak változásai ne 

befolyásolhassák a munkadarabok elhelyezkedését oly módon, hogy a szerszámokkal 

leválasztandó ráhagyások a tervezettıl jelentısen eltérjenek. Szükség esetén 

elımunkálást kell alkalmazni a munkadaraboknál. 

Általában a készülékek száma legalább a pozíciók számával azonos, de esetenként több, 

ezért fontos az olcsósága is. 

Fontos a készülékek 

− tartós pontossága, kopásállósága,  

− gyors kezelhetısége, 

− tisztíthatósága. 

− a szerszám hozzáférés biztosítása, 

− szerszámvezetés megoldása, 

− automatizálhatósága. 

Ezek az elvárások természetesen általában minden különösebb nehézség nélkül 

biztosíthatók. 

6.9 A SZERSZÁMCSERÉK TERVEZÉSI KÉRDÉSEI  

Az agregát célgépek építésénél az egyik legfontosabb feladat a megbízható technológia 

megtervezése és a szerszámok csereidıpontjainak összehangolása. A szerszámokra 

jellemzı, hogy egy-egy cikluson belül különbözı ideig dolgoznak, különbözıek az 

éltartamaik, ezért különböznek az éltartamon belül megmunkálható darabszámok is. Ez 

azt eredményezné, hogy az egyes szerszámokat eltérı idıpontokban kellene cserélni, s 
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így nem lenne biztosítható a célgép folytonos üzeme. 

Legyen az egyes szerszámok egy cikluson belüli forgácsolási ideje ti , a szerszámok 

éltartama Ti , ezzel az éltartam darabszám: 

i

i
i t

T
q =

 

A mőszakonkénti darabszám: 

c

m
m t

t
q =

, 

ahol tm a mőszak  hasznos idıalapja, tc pedig a célgép ciklusideje. 

A technológiai tervezés során arra kell törekedni, hogy az egyes szerszámok éltartam-

darabszámai lehetıleg egész számú többszörösei legyenek a mőszakonkénti 

darabszámnak. Ilyen esetben jól tervezhetı az egyes szerszámcsoportok adott 

mőszakonkénti cseréje. 

mi qkq ⋅= , 

ahol k=1, 2, 3….. a csere mőszakszám. 

Meg kell jegyezni, hogy a szerszámcsere tervezés az egyik legnehezebb feladat, s 

gyakran kell a cél érdekében kompromisszumot kötni. 

 

6.10 A CÉLGÉPI EGYSÉGEK KIVÁLASZTÁSA , A DISZPOZÍCIÓS TERV 
ELKÉSZÍTÉSE , KIEGÉSZÍT İ TERVEZÉSEK  

Az egységválasztás során a már meghatározott struktúrához kell az eszközöket 

kiválasztani. A választás szempontjai az alábbiak: 

− funkcionális megfelelés, 

− technológiai paraméterek biztosítása (fordulatszám, elıtolás, 

nyomaték, elıtoló erı), 
− szerszámbefogási mód, 

− összeszerelhetıség, az egységek egymáshoz való illeszkedése, 

− beszerezhetıség, 

− kedvezı ár és szállítási határidı. 
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Az elrendezési vagy diszpozíciós tervek az elvi struktúrának megfelelıen rögzítik a 

valós egységek térbeli elhelyezkedését, egymással való kapcsolódásaikat. Fontos, hogy 

az eredmény egy kiszolgálható, szerelhetı rendszer legyen, ahol megoldott a munkatér 

tisztítása, a szerszámcseréhez való hozzáférés stb. 

A diszpozíciós tervek elkészültével párhuzamosan vagy sorosan el kell készíteni az 

egyedi egységek, szerszámok, készülékek terveit is amelyeknek természetesen jól kell 

illeszkedniük a többi építıelemekhez is. 

Külön tervezıi feladat a célgép vezérlésének az elkészítése. Ennek a munkának az 

alapját a végleges idıciklogramok és az egyes megmunkáló állomások mőködési 

leírásai adják. 

A fentebb leírt tervezési folyamat áttekintéséhez a jegyzet következı fejezetében 

bemutatott mintapélda ad segítséget. 

6.11 AZ AGREGÁT CÉLGÉPEK TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ÖSSZE-
FOGLALÁSA  

A célgépek tervezési folyamata alapvetıen három szakaszra bontható: 

1. Tervezési alapparaméterek meghatározása 

− bekerülési költségkeretek, 

− szükséges termelékenység, 

− célgépi készgyártmány és elıgyártmány. 

2. Struktúra kiválasztás, struktúra tervek elkészítése 

3. Végleges tervek, összeállítási rajzok, szerszám és készülék tervek, részlettervek 

elkészítése. Vezérlés tervezés. 

A célgéptervezés magja a struktúra tervezés. Ennek lépései az alábbiak: 

1. A célgépi munkadarab technológiai bírálata 

− tőrések , pontossági elıírások betarthatósága 

− elıgyártmány minıségének vizsgálata, ráhagyások, felületmi-

nıségek 

− forgácsolhatóság, forgácstörés 

2. Megmunkálási módok kiválasztása 

3. Készülékezés tervezése 

4. Mőveletek idıbeli kiosztása, változatok képzése 
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5. Mőveleti eszközök térbeli összevonása, I-II-III-ad fokú összevonások, 

pozícióképzések 

6. Pozícióösszekötések vizsgálata, a kívánt célgépstruktúra kiválasztása. 

7. Idıciklogram készítés, ütemidı elemzés 

8. Végleges technológia tervezése 

9. Agregát egységek kiválasztása 

10. Végleges technológia, idıciklogram elkészítése 

11. Szerszám éltartamok vizsgálata, szerszámcsere tervezés 

12. Diszpozíciós tervek elkészítése 

 

A következı fejezetben bemutatott tervezési mintapélda a fentiekben ismertetett 

metodika szerint készült. A módszeres géptervezésnek itt az agregát célgépeken 

bemutatott példája jól alkalmazható más területeken is, pl. szerelırendszerek, vagy más, 

automatizált technológiai rendszerek létrehozásánál is. 
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7 CÉLGÉPTERVEZÉSI MINTAFELEDAT KIDOLGOZÁSA  

Mint azt már korábban is megjegyeztük, a célgépi technológia a leginkább 

munkadarabra orientált technológia, ezért a feladat megoldásának elsı lépése a 

munkadarab vizsgálata. 

A megmunkálandó alkatrész jelen esetben alkatrészcsalád. Ez azt jelenti, hogy a 

gyártási feladat kétféle – egymástól csak néhány méretben különbözı - pneumatikus 

gyorsleürítı szelepeknél használt szelepház elıállítása, s a megvalósítandó célgépnek 

alkalmasnak kell lennie mindkét szelepház megmunkálására. 

Adott a két szelepház alkatrészrajza, melyeket a továbbiakban MD1 és MD2 – nek 

nevezünk (143. ábra, illetve 144. ábra). 

B
- 0,2

+
1

R 1/ 4 "

Rz 4

 

143. ábra 

MD1 szelepház 
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B

Rz 4

 

144. ábra 

MD2 szelepház 

7.1 AZ ELİGYÁRTMÁNY KIVÁLASZTÁSA  

Az elıgyártmányokat négyszögszelvényő rúdból darabolással állítják elı DIN 1747 

alapján. A rúd szelvényének méretei 0 – 80 mm között tetszılegesen választhatóak.  

Mindkét munkadarab elıgyártmánya elıállítható a kereskedelemben kapható 

55x25x300mm – es húzott AlMgSiPb F28 alumínium rúd darabolásával. A húzott 

rúdanyag használatának elınye az, hogy biztosítja a célgépesítéshez nélkülözhetetlen 

egyenletes ráhagyást. Az elıállítandó hosszméret az MD1 munkadarab esetén 
1,036±
mm, míg az MD2 munkadarabnál 

1,042±
mm. 

Darabolás után a munkadarabot vibrációs csiszolással sorjátlanítják. Ezen mőveletsor 

elvégzése után kerülhet az elıgyártmány a célgépre. Az elıgyártmányt és a célgépi 

készdarabot a 145. ábra szemlélteti. 
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145. ábra 

Elıgyártmány és célgépi készdarab 

7.2 AZ ALKATRÉSZ EL İZETES TECHNOLÓGIAI BÍRÁLATA  

Az elızetes technológiai bírálat tulajdonképpen az alkatrészrajz elıírásainak és a 

célgépi technológia alapvetı sajátosságainak egybevetését jelenti.  

Az ellenırzés az alábbiakra terjed ki: 

− tőrések és felületminıségi elıírások összhangjának ellenırzé-

se, 

− a célgépen megmunkálásra kerülı felületek gyártási követel-

ményeinek (tőrések, simasági mérıszámok) célgépi betartásá-

val kapcsolatos problémák tisztázása, 

− alkatrész – anyag bírálata forgácsolhatóság szempontjából, 

− szerszám éltartamra gyakorolt hatása 

− ráhagyások ellenırzése. 

7.2.1 TŐRÉSEK ÉS FELÜLETMIN İSÉGI ELİÍRÁSOK ÖSSZHANGJÁNAK 

ELLENİRZÉSE 

Az alkatrészrajzon szereplı elıírások indokoltnak tekinthetık. A szelepház 

alkatrészrajzán egyetlen R=0,2 –es lekerekítést költségcsökkentı megfontolásból egy 

0,2x65˚élletöréssel váltottunk ki. Ennek a módosításnak a szelepház mőködésre nézve 

hátránya nincs, hisz a lekerekítés csak a sorjátlanítás végett van, a tolattyú és a 

szelepház közötti zárás megvalósításában nincs szerepe. 
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7.2.2 A CÉLGÉPEN MEGMUNKÁLÁSRA KERÜL İ FELÜLETEK GYÁRTÁSI 

KÖVETELMÉNYEINEK BETARTHATÓSÁGA  

E mővelet során ellenırizni kell a szerkesztési méretláncot és tőréseket, megadásuk 

helyességét, meg kell állapítani, mely felületek használhatók fel fıbázisokként, illetve 

mely szerkesztési méreteket lehet technológiai méretekként felhasználni. 

MD1 szelepház ellenırzése 

Az elıgyártmány tőrései minden különleges beavatkozás nélkül tarthatóak, a fúrások 

nem igényelnek persellyel való megvezetést. A fúrás tőrése gyorsacél csigafúróval IT 9-

10. 

A célgépre való befogás csak egyféleképpen történhet mind az MD1 mind az MD2 

darabok esetében az ∅ 5,5 mm-es furatok miatt.  

A furatoknál egytengelyőségi tőrés, az oldallapokon párhuzamosság tőrés található. 

Egyik tőrés sem jelent különleges odafigyelést, hiszen IT 10 – es osztálynak felelnek 

meg, amit a célgépen való fúrás kielégít. 

Felületi érdességre vonatkozó elıírást (Rz4) az ∅ 19,5 H7 furatnál találunk, ez a 

szakirodalmi adatok alapján minden nehézség nélkül betartható.  

12. táblázat 

Gyártási eljárás Ra átlagos érdesség [µm] 

Furatesztergálás 25-0,05 

Fúrás 12,5-0,8 

Felfúrás 12,5-0,1 

Süllyesztés 12,5-0,8 

Dörzsölés 6,3-0,4 

MD2 szelepház ellenırzése 

Az elıgyártmány tőrései itt sem nem okoznak problémát, bár az MD2 darabon 

merılegesség tőrésekkel is találkozunk, melyek az ∅ 23mm-es homloksüllyesztéssel 

elıállított felületek között ír elı merılegességet. Az MD1-nél tárgyalt párhuzamossági 

és egytengelyőségi tőrés is tartható. 

7.2.3 A MUNKADARAB ANYAGA , JELLEMZ İI  

A szelepházak anyaga: Al Mg Si Pb  F28 DIN 1747  (3.0615.71), az alumínium ötvözet 
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melegen lett kikeményítve.  Felületkezelés: eloxálás 5 – 10 µm mélyen. 

A forgácsolhatóság szempontjából mértékadó jellemzık: 
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7.2.4 ALKATRÉSZ – ANYAG BÍRÁLATA FORGÁCSOLHATÓSÁG 

SZEMPONTJÁBÓL  

Az alkatrész anyagát forgácsolhatóság szempontjából is meg kell vizsgálni. A 

forgácsolóék által leválasztott forgács képzıdésének módja szerint három forgácstípus 

kialakulása lehetséges, ezek a folyó forgács, a nyírt forgács és a töredezett forgács. 

A forgácskezelés szempontjából mind a hosszú, mind a nagyon apró forgács 

kedvezıtlen. Legjobb a 10-20 mm hosszúságú, ún. törtforgács. A forgács törését 

megfelelı szerszámkialakítással és forgácsolási adatok alkalmazásával lehet elérni. A 

különbözı szerszámkészítı cégek alumínium és alumíniumötvözetek megmunkálására 

külön szerszámokat ajánl, melyek megoldják a forgácsképzıdés problémáját. 

7.3 A CÉLGÉPEN ELİÁLLÍTANDÓ FELÜLETEK MEGMUNKÁLÁSI 
MÓDJAINAK KIVÁLASZTÁSA  

A tervezés ezen szakaszában betőjelekkel látjuk el a célgépen megmunkálásra kerülı 
egyszerő felületeket, majd megmunkálási mód variációk képzése történik, végül az 

optimális variáns kiválasztása. A 146. ábra szemlélteti a fı támadási irányokat. 

 

146. ábra 

Az MD1 és MD2 szelepház megmunkálásának fı támadási irányai 
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Mint láthatjuk, a két szelepház megmunkálása nagymértékő hasonlóságot mutat. A 

megtervezésre kerülı célgépnek alkalmasnak kell lennie mindkét szelepház 

megmunkálására. Az elıkészítı számításokat mindkét alkatrészre elvégeztük, de 

terjedelmi okokból azt a didaktikailag megfelelı megoldást választjuk, hogy a tervezés 

lépéseit csak az MD1 munkadarabra vonatkozóan mutatjuk be részletesen, és csak 

utalunk az eltérésekre. 

7.3.1 MEGMUNKÁLÁSI MÓDOK AZ MD1 SZELEPHÁZRA : 

C

D B I K
L

H G

J
E

A RV SN O Q

P

M

T Z Y

 

147. ábra 

MD1 alkatrész megmunkálandó felületei 
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I. támadási irány: 

D- homloksülyesztés 

C- élletörés 

A- fúrás 

I - menetfúrás 

B- furatbıvítés 

V- élletörés 

 

II. támadási irány 

H- homloksüllyesztés 

G- élletörés 

E1- elıfúrás 

E2- fúrás 

J- menetfúrás 

III. támadási irány: 

K1- elıfúrás 

K2- fúrás 

R- élletörés 

L - furatbıvítés 

M - élletörés 

N- furatbıvítés 

O- élletörés 

P- furatbıvítés 

Q- élletörés 

S- menetfúrás 

IV. támadási irány 

Z- fúrás 

T- élletörés 

V. támadási irány 

Y- élletörés 

 

7.4 MŐVELETEK ID İBELI KIOSZTÁSA  

A cél a legrövidebb ciklusidı elérése. Ennek érdekében minél több mőveletet kell 

idıben párhuzamosítani. A párhuzamosítás elsı lépéseként felületkomplexumokat kell 

képezni, tehát olyan felületek összességét, amelyekre az azonos támadási irány, és az 

azonos megmunkálási mód jellemzı. Az idıbeliségeket a felületkomplexumokon belül, 

és azok között vizsgáljuk. A vizsgálat eredménye egy optimális ciklusidıt adó idıbeli 

kiosztási képlet. 

7.4.1 AZ MD1 ( MD2 ) ALKATRÉSZEK FELÜLETKOMPLEXUMOKRA VALÓ 

BONTÁSA 
I. komplexum: A V. komplexum: K1,R 
II. komplexum: E1   (E) VI. komplexum: K2 
III. komplexum: D,C,B,V (D,C,B) VII. komplexum: M,N, 

O, P, Q 
IV. komplexum: H,G,E2   (H,G,F) VIII. komplexum: I 
    
 IX. komplexum: J  
 X. komplexum: S  
 XI. komplexum: T,Z  
 XII. komplexum: Y  
 XIII. komplexum: L  
7.4.2 KOMPLEXUMON BELÜLI PÁRHUZAMOSÍTÁSI LEHET İSÉGEK 

A komplexumon belüli párhuzamosítás akkor valósítható meg, ha több felület tartozik a 
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komplexumba. A párhuzamosítást a ║ szimbólum jelöli.   

 

III. komplexumon belül:  B║C║D║V (B║C║D)  

IV. komplexumon belül:  E2║G║H F║G║H 

V.   komplexumon belül: K1║R 

VII. komplexumon belül:  M║N║O║P║Q 

XI.  komplexumon belül:  2x(Z║T)  

XII. komplexumon belül:  2xY 

7.4.3 KOMPLEXUMOK KÖZÖTTI PÁRHUZAMOSÍTÁSI LEHET İSÉGEK 

A támadási irányokat és a geometriai adottságokat figyelembe véve az alábbi 

lehetıségek adódnak. 

 

I║II 

III║IV 

 

A XI és XII komplexumok bármely más komplexummal párhuzamosíthatóak. 

7.4.4 KOMPLEXUMOK KÖZÖTTI KÖTELEZ İ SOROSODÁSOK 

Az idıbeli sorosodást, azaz a kötelezıen egymás után történı megmunkálásokat a → 

szimbólum jelöli. Az azonos felületrendszeren történı megmunkálás miatti kötelezı 
sorosodások a következık. 

 

I→III→VIII 

II→IV→IX 

V→VI→VII→XIII→X 

XI→XII 

 

Lehetséges idıbeli kiosztások 

1. XIIIXIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII →→→→→→→  

2. XXIIIXXIIIXIVIIVIVIIIVIVIIIIII →→→→→→→  

3. IXXXIIIXIIXIVIIVIVIIIVIVIIIIII →→→→→→  

4. IXXXIIIVIIXIIVIVIIIVIVIIIXIIII →→→→→→  
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5. XIXXIIXIIIXIVIIVIIIVIIVIIIIIIV →→→→→→→  

Mint az látható, a fenti kiosztási képletek közül a 3. és a 4. hét aktív pozíciót 

eredményez, a többi nyolcat.  

7.5 MŐVELETI ESZKÖZÖK TÉRBELI ÖSSZEVONÁSA  

Mint azt már korábban megjegyeztük, a mőveleti eszközök térbeli összevonása 

közvetlenül függ  

− az idıbeli kiosztás eredményétıl,  
− a késıbbiekben meghatározott technológiai, forgácsolási pa-

raméterektıl (ezek csak iteratív tervezési lépésekkel, többszöri 

visszakorrigálással vehetık figyelembe),  

− a konstrukciós kivitelezhetıségtıl 

A mőveleti eszközök térbeli összevonásának korábban megfogalmazott definícióját 

szem elıtt tartva az adott feladatban a következı lehetıségek adódnak. 

7.5.1 ELSİFOKÚ ÖSSZEVONÁS 

A III. komplexum B║C║D║V, illetve B║C║D felületeinek megmunkálására elsı 
fokon összevont szerszám készíthetı (süllyesztés, élletörés és furatbıvítés). Az 

eredmény HSS lépcsıs fúró (148. ábra és 149. ábra). 

 

 

148. ábra 

A B║C║D║V felületeket megmunkáló lépcsıs fúró (MD1) 
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149. ábra 

A B║C║D felületeket megmunkáló lépcsıs fúró (MD2) 

A IV. komplexum H║G║E2, illetve H║G║F felületeinek megmunkálására  elsı fokon 

összevont szerszám készíthetı (süllyesztés, élletörés és furatbıvítés). Az eredmény HSS 

lépcsıs fúró. Megjegyezzük, hogy a IV. és a III. komplexumok megmunkálásához 

munkadarabonként ugyanaz a geometriájú lépcsıs fúró felhasználható. 

Az V. komplexum: K1║R felületeinél (elıfúrás és élletörés) egy egyszerő csigafúró 

szerszám hoz létre egy furatot és egy élletörést. 

A VII. komplexum: M║N║O║P║Q felületeinél (élletörések és furatbıvítések) a 

megfelelı szerszám HSS lépcsıs fúró (150. ábra). 

 

150. ábra 

Az M║N║O║P║Q felületeket megmunkáló lépcsıs fúró 

A XI. komplexum: Z║T felületeinek (fúrás és élletörés) megmunkáló szerszáma  

lépcsıs csigafúró (151. ábra). 

 

151. ábra 

A Z║T  felületeket megmunkáló lépcsıs fúró 
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7.5.2 MÁSODFOKÚ ÖSSZEVONÁS 

A CIVés a CVtámadási irányokból történı átmenı fúrás ( Z ) és az élletörések ( T, Y ) 

azonos orsófejre és elıtoló egységre vonhatók  össze. Felhasználva az I. fokú 

összevonásból adódó összetett szerszámot, mely fúrást és egyoldali letörést állít elı 
egyszerre, a 2xZ║T, illetve a 2xYmegoldás (kétorsós fúrófej) alkalmazható. 

7.5.3 HARMADFOKÚ ÖSSZEVONÁS  

Ezen összevonási szint eredménye a célgépi pozíció, vagyis az elsı és másodfokon 

összevont egységeket egy munkadarab köré csoportosítjuk. A minimális pozíciószám az 

idıbeli kiosztási képletekbıl adódik, de többpozíciós célgépeknél célszerő külön 

cserepozíciót beiktatni.  

A lehetséges idıbeli kiosztások áttekintése során láttuk, hogy az 1., 2. és 5. variáció 

cserepozícióval együtt 9 pozíciót igényel, a többi csak 8 pozíciót. A variánsok közül 

mintapéldánkban a 3. variációt valósítjuk meg, azaz a végleges kiosztási képlet: 

IXXXIIIXIIXIVIIVIVIIIVIVIIIIII →→→→→→  

Az MD1 szelepház esetében behelyettesítve a komplexumokhoz tartozó felületeket: 

{ }{ }[ ] { }{ }[ ] { }{ }[ ] { }[ ]
{ }{ } { }[ ] { }[ ] { } { }[ ]SJLY2ZT2QPONM

KIRKHGEVDCBEA 2121

→→→×→×→

→→→→
 

A képletben a következı jelölések szerepelnek: 

[ ]    pozíció, 

{ }  szerszám, 

║ párhuzamosodás, 

→ sorosodás. 

 

Ennek alapján az MD1 szelepház mőveleti sorrendje a következı. 
1. pozíció: munkadarab csere 
2. pozíció: { }{ }EA  felületek megmunkálása 
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A

E1

 

152. ábra 

A 2. pozícióban végzendı mőveletek 

 

3. pozíció: { }{ }HGEVDCB 2   felületek megmunkálása 

B,C,D,V

E2,G,H

 

153. ábra 

A 3. pozícióban végzendı mőveletek 

4. pozíció:  { }{ }IRK1  felületek megmunkálása 

K1, RI (G1/4)

 

154. ábra 

A 4. pozícióban végzendı mőveletek 

5.pozíció: { }2K  felület megmunkálása 
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K2

 

155. ábra 

Az 5. pozícióban végzendı mőveletek 

6. pozíció: { }{ } { }Y2ZT2QPONM ×→×   felületek megmunkálása 

M,N,O,P,Q

Y T,Z

 

156. ábra 

A 6. pozícióban végzendı mőveletek 

7. pozíció: { }L   felület megmunkálása 

Ebben a pozícióban a ∅ 19,5 H7 illesztett mérető furatot hozzuk létre. H7-es illesztést 

dörzsárral szokás megvalósítani, de ebben az esetben a munkadarab alumínium anyaga 

miatt a dörzsárral nem lehetne ezt a tőrést tartani a dörzsár élei közé tapadt puha 

forgácsok miatt. Ezt a felületet furatesztergálással munkáljuk készre. 

L

 

157. ábra 

A 7. pozícióban végzendı mőveletek 



 

   

 

  149 

8. pozíció:  { } { }SJ →  felületek megmunkálása 

S (M22x1,5)

J (G1/4)

 

158. ábra 

A 8. pozícióban végzendı mőveletek 

Az MD2 munkadarab mőveleti sorrendje az eltérések figyelembe vételével hasonlóan 

adható meg, a következı képlet segítségével. 

{ }{ }[ ] { }{ }[ ] { }{ }[ ] { }[ ]
{ }{ } { }[ ] { }[ ] { } { }[ ]SJLY2ZT2QPONM

KIRKHGFDCBEA 21

→→→×→×→

→→→→
 

Ennek további részletezésétıl a terjedelmi korlátok miatt eltekintünk. 

7.5.4 POZÍCIÓK ÖSSZEKÖTÉSÉNEK MÓDOZATAI , VÉGLEGES STRUKTÚRA 

MEGHATÁROZÁSA  

A pozíciók összekötési módjának megválasztása a munkadarabszállítás pályájának 

meghatározását jelenti.  

A jellegzetes célgépi struktúrák közül a szelepház megmunkálására a támadási irányok 

megfelelı száma és a termelékenység alapján a dobos célgép Költségnövekedést csupán 

az egyedi állványkialakítás jelent.  

A dobos célgép lehet függıleges és vízszintes tengelyő. A feladat megoldásához a 

helytakarékos vízszintes tengelyő elrendezést választjuk, A tervezés során  ügyelni kell 

a dob terhelhetıségére, és a forgács eltávolítására.  

7.6 ÜTEMID İ ELEMZÉS  

Az egyes pozíciókban történı megmunkálások idejének számításához közepes értékő 
elıtolási, illetve gyorsmeneti sebességeket veszünk fel. 
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Az elsı lépés a munkadarab csere, melynek idejét tapasztalati úton célszerő 
meghatározni. A munkadarab cseréje során a következı mőveleteket kell végrehajtani: 

készüléket lazít -  munkadarabot kiemel - munkadarabot lerak - nyersdarabot megfog - 

nyersdarabot befogó készülékbe helyez - készüléket szorít. 

A cserét végezheti robot egy alkalmasan választott (esetleg tervezett) társberendezés 

segítségével, vagy manipulátor. 

Becsült idı: 6 s 

A további mőveletek fúrás, furatbıvítés, furatesztergálás, illetve menetfúrás jellegőek. 

A furatmegmunkálás jellegzetes mozgásciklusát mutatja a 159. ábra. 

 

gyorsmenet

gyorsmenet

munkamenet

mdb.megközelítés

munkaút út hossza

 

159. ábra 

A fúrás mozgásciklusa 

Így a fúrási mőveket idıigénye a következıképp határozható meg. 

gyors

munkaráfut

e

munka
gyorsforg v

LL2

v

L
ttt

+⋅+=+=  

A menetmegmunkálás mozgásciklusát láthatjuk az 160. ábraábrán. 

mdb.megközelítés

munkaút út hossza

munkamenet

gyorsmenet

gyorsmenet

munkamenet

 

160. ábra 

A menetfúrás mozgásciklusa 

A menetfúrási mőveket idıigénye a következıképp határozható meg. 
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gyors

ráfut

e

munka
gyorsforg v

L2

v

L2
ttt

⋅+⋅=+=  

Az egyes mőveleteknél 5 mm ráfutási úthosszal számoltunk, a gyorsmeneti sebességet 

3m/min értékkel vettük figyelembe, a becsült elıtolási sebességeket pedig a 13. táblázat 

tartalmazza. 

13. táblázat 

Mővelet A E1  BCDV E2GH K1 I K2 

ve[[[[mm/min]]]] 600 600 400 400 600 500 600 

Mővelet MNOPQ 2xTZ L S J   

ve[[[[mm/min]]]] 300 600 200 400 500   

Megjegyezzük, hogy a 8. pozícióban az MD1 szelepház esetén sorosítás szükséges, 

mert a J és az S menetes furatok egymásba érnek, így párhuzamosítás esetén ütközne a 

két menetfúró. 

A megmunkálás becsült ideje itt közelítıen: 5 +3,2=8,2 s 

Az egyes mőveleti idık körasztal esetén párhuzamosodnak, ehhez hozzá kell adni a 

körasztal léptetési idejét, melynek becsült értéke 2s. 

A kritikus idı a  8. pozícióban jelentkezik, ahol két menetet fúrunk, melynek 

idıszükséglete 8,2s. Ez azt jelenti, hogy egy pozícióban ennyi ideig kell állnia a 

körasztalnak vagy a dobnak. A mővelet elvégzése után lehet csak osztani a körasztalt.  

A munkadarabra nézve sorosodnak a pozíciókban eltöltött idık, így egy munkadarab 
gépen eltöltött ideje: ( ) s6,812,828tmdb =+⋅=  

Egy munkadarab ciklusideje: (Ennyi idı alatt készül el egy újabb kész szelepház a 
célgépen.) s2,102,82t ciklus =+=  

A dobos struktúrára jellemzı teljes feltöltöttség következtében az 161. ábraábrán 

látható, mindkét munkadarab megmunkálását jellemzı idıciklogramot kapjuk. 
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2. pozíció

1. pozíció

3. pozíció

4. pozíció

5. pozíció

6. pozíció

7. pozíció

8. pozíció

6 

3,08 

3,591

4,971

4,7

5,81

5,3

8,2

2 (osztás) 

MD1 ciklusideje = 10,2

idı [sec]

ütem

 

161. ábra 

Az MD1 közelítı idıciklogramja 

7.7 VÉGLEGES TECHNOLÓGIAI ADATOK TERVEZÉSE  

A kidolgozás ezen szakaszában megválasztjuk az egyes megmunkálások 

vágósebességét és elıtolási sebességét, majd kiszámítjuk az elıtoló erıt és a 

forgácsolási teljesítményt. Ezt kétféle módon tehetjük meg. Az egyik lehetıség a 

szakirodalomban található képletek és adatok felhasználásával történı számítások 

elvégzése. A másik út a gyártó cégek által kínált segédeszközök (nomogramok) 

felhasználása. Mivel a feladat kidolgozását a Gühring és a SUHNER cég gyártmányait 

felhasználva oldottuk meg, a technológiai adatok meghatározásánál ezen cégek 

táblázatait használjuk fel. A fenti megfontolások alapján a fúrás jellegő mőveletek 

vágósebességét vf=80m/min-ra, míg a menetfúrás jellegő mőveletekét vf=15 m/min-ra 

választjuk. 

Az elıtolások értékeit a Gühring cég ajánlása alapján az alábbi táblázat 6. oszlopa 

alapján választjuk meg. 

14. táblázat 

 

Az elıtoló erı és a fúrási teljesítmény meghatározásához a SUHNER cég diagramjait 
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használtuk fel (162. ábra és 163. ábra). 

 

162. ábra 

Elıtoló erı meghatározása 

 

163. ábra 

Fúrási teljesítmény meghatározása 
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Az elıtoló erık, és fúrási teljesítmények meghatározásakor figyelnünk kell arra a 

körülményre, hogy a nomogram adatai telibe fúrásra vonatkoznak. Így lépcsıs furat 

készítésekor értelemszerően az átmérıkülönbségnek megfelelı erıket és 

teljesítményeket vettük figyelembe. 

Más utat kell követnünk a 7. pozícióban használt simító furatesztergáló fej technológiai 

paramétereinek meghatározásánál.  Itt a technológiai paraméterek értékeit a Sandvik cég 

által ajánlott Coroguide program CuttingData moduljának segítségével határoztuk meg.  

Az alapul vett adatok: 

Anyag kódszáma: 30.22 

κr=90º élelhelyezési szög rε=0,4mm csúcssugár sugara 

ap=0,25,mm fogásmélység fz=0,006mm fogankénti elıtolás 

d=19,5mm furat átmérıje L=11,5mm furatesztergálás hossza 

 

Méretek: 

mm3e

mm12dm

mm63D

mm50D

mm90l

mm66l

m

m5

1

21

1

=
=

=
=
=

=

 

164. ábra 

Furatesztergáló fej méreteinek értelmezése 

A fenti megfontolások alapján számított technológiai adatokat, melyek az agregát 

egységek kiválasztásának alapjául szolgálnak, az MD1 munkadarab esetén a 15. 

táblázat, míg az MD2 esetén a 16. táblázat tartalmazza. 
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15. táblázat 

Poz. Szerszám 
(felület) 

vf 
[[[[m/min]]]] 

e 
[[[[mm/ford ]]]] 

ve 
[[[[mm/min]]]] 

n 
[[[[1/min]]]] 

Fe 
[[[[N]]]] 

P 
[[[[kW ]]]] 

2. A 80 0,2 599,48 2997,38 800 0,84 
2. E1 80 0,2 599,48 2997,38 800 0,84 
3. BCDV 80 0,25 429,41 1717,64 1080 1,99 
3. E2GH 80 0,25 429,41 1717,64 1080 1,99 
4. K1R 80 0,315 472,1 1498,7 2360 2,14 
4. I 15 1,337 532,25 398,1 * 0,73 
5. K2 80 0,4 536,37 1340,9 600 1,113 
6. MNOPQ 80 0,4 456,468 1141,17 720 1,25 
6. 2xY 90 0,1 434,28 4342,8 56 0,107 
6. 2xTZ 80 0,16 727,93 4549,6 506 0,56 
7. L 120 ** 117,54 1959 - 0,1 
8. S 15 1,5 325,71 217,14 *** 1,8 
8. J 15 1,337 532,25 398,1 * 0,73 

* -   A menetfúrás jellemzıje az M=13Nm menetfúrási nyomaték. 

** -  A furatesztergálás jellemzıje az fz fogankénti elıtolás. 

*** - A menetfúrás jellemzıje az M=60Nm menetfúrási nyomaték. 

16. táblázat 

Poz. Szerszám 
(felület) 

vf 
[[[[m/min]]]] 

e 
[[[[mm/ford ]]]] 

ve 
[[[[mm/min]]]] 

n 
[[[[1/min]]]] 

Fe 
[[[[N]]]] 

P 
[[[[kW ]]]] 

2. A 80 0,2 599,48 2997,38 800 0,84 
2. E 80 0,25 553,86 2215,45 1260 1,24 
3. BCD 80 0,4 533,26 1383,15 2200 3,81 
3. FGH 80 0,4 533,26 1383,15 1680 3,33 
4. K1R 80 0,315 472,1 1498,7 2360 2,14 
4. I 15 1,337 399,2 298,57 * 0,96 
5. K2 80 0,4 536,37 1340,9 600 1,113 
6. MNOPQ 80 0,4 456,468 1141,17 720 1,25 
6. 2xY 90 0,1 434,28 4342,8 56 0,107 
6. 2xTZ 80 0,16 727,93 4549,6 506 0,56 
7. L 120 ** 117,54 1959 - 0,1 
8. S 15 1,5 325,71 217,14 *** 1,8 
8. J 15 1,337 532,25 398,1 * 0,73 

* -   A menetfúrás jellemzıje az M=23Nm menetfúrási nyomaték. 

** -  A furatesztergálás jellemzıje az fz fogankénti elıtolás. 

*** - A menetfúrás jellemzıje az M=60Nm menetfúrási nyomaték. 

7.8 AGREGÁT EGYSÉGEK KIVÁLASZTÁSA  

Az elızı fejezetben meghatározott technológiai adatok ismeretében kiválaszthatóak a 

megfelelı eszközválasztékból az agregát gép építıegységei. A mintafeladatot a 

SUHNER cég egységeit felhasználva oldottuk meg. 

Figyelembe kellett venni azt is, hogy ugyanazon az agregát célgépen megmunkálható 
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legyen MD1 és MD2. Ennek érdekében minden pozíció minden mőveleténél 

meghatároztuk a nagyobb teljesítmény- és elıtolóerı- szükségletet. Ezekhez az 

értékekhez illesztettük a megmunkáló egységeket, majd az egységek tényleges 

fordulatszámával újraszámoltuk a megmunkálások fıbb technológiai adatait.  

1. pozíció 

Az elsı pozícióban történik a munkadarab cseréje, erre az állomásra megmunkáló 

egység választása szükségtelen. 

2. pozíció 
Ezen az állomáson a munkadarabot egyszerre két irányból III C,C  támadjuk. Az ehhez 

szükséges egységek P és Fe alapján a következık.  

 

A fúrás (I. komplexum) 

Egység Adatok 

 
BEM 20-100 

Motorteljesítmény: Pmot=1,1 kW 

Elıtoló erı: Femot=2880 N 

Motor fordulatszám: nmot=970 1/min  

Orsó fordulatszám: n=2590 1/min 

Lökethossz: Lmot=100 mm 

Levegınyomás: p=5~7 bar 

Orsóvégzıdés: ISO 30/ ER 32 

Poly-V szíj: J15 762 

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=120 mm 

                                 dhajtott=45 mm 

Az egység orsóhüvely elıtolású, tehát külön elıtoló egységre nincs szükség. Az egység 

kiválasztásakor specifikálnunk kell a fıorsóvégzıdést és a szerszámbefogás módját is. 

Esetünkben a rögzítı kúp ISO 30-as kúp lesz, a fúrószerszám befogása pedig ER 32 

patronnal történik.  

Korrigált technológiai adatok: 

vf=69,13 m/min  ve=518 mm/min  P=0,73 kW 

E fúrás (II. komplexum) 

Itt az MD2 esetén adódik nagyobb teljesítmény, ezért ehhez választunk gépegységet és 

az adott paraméterekkel újraszámoljuk mindkét munkadarab adatait. 
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Egység Adatok 

 
BEA 25 CNC 

Motorteljesítmény: Pmot=1,5 kW 

Elıtoló erı: Femot=5400 N 

Motor fordulatszám: nmot=1450 1/min  

Orsó fordulatszám: n=2180 1/min 

Lökethossz: Lmot=115 mm 

Orsóvégzıdés: ISO 30/ ER 32 

Poly-V szíj: J15 813 

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=120 mm 

                                 dhajtott=80 mm 

A CNC egység választását az MD1 és MD2 közötti könnyebb átállás biztosítása 

indokolja. A szerszámbefogás az elızıvel megegyezı módon történik. 

Korrigált technológiai adatok: (MD2) 

vf=78,72 m/min  ve=545 mm/min  P=1,22 kW 

Korrigált technológiai adatok: (MD1) 

vf=58,18 m/min  ve=545 mm/min  P=0,7 kW 
3. pozíció 
A 3. állomáson többlépcsıs furatbıvítést végzünk III C,C irányokból. MD2 

forgácsolásánál lépnek fel nagyobb teljesítmények, így ehhez választunk fúróegységet. 

Ezzel a fordulatszámmal fogja a célgép megmunkálni MD1-et is. 

BCD(V) furatbıvítés (III. komplexum) 

Egység Adatok 

 
BEM 28 

Motorteljesítmény: Pmot=5 kW 

Elıtoló erı: Femot=8200 N 

Motor fordulatszám: nmot=2900 1/min  

Orsó fordulatszám: n=1310 1/min 

Lökethossz: Lmot=200 mm 

Levegınyomás: p=5~7 bar 

Orsóvégzıdés: ISO 40/ DIN 2079 

Poly-V szíj: J15 762 

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=45 mm 

                                 dhajtott=100 mm 
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Az egység orsóhüvely elıtolású, tehát külön elıtoló egységre nincs szükség. A bıvítı 
szerszám nagyobb átmérıje miatt a rögzítı kúp most ISO 40-es kúp lesz, a 

fúrószerszám befogása pedig ER 50 patronnal történik.  

Korrigált technológiai adatok: (MD2) 

vf=75,77 m/min  ve=524 mm/min  P=3,6 kW 

Korrigált technológiai adatok: (MD1) 

vf=61,01 m/min  ve=327,5 mm/min P=1,52 kW 

FGH (E2GH) furatbıvítés (IV. komplexum) 

Egység Adatok 

 
BEX 35 

Motorteljesítmény: Pmot=5,5 kW 

Motor fordulatszám: nmot=2900 1/min  

Orsó fordulatszám: n=1310 1/min 

Orsóvégzıdés: ISO 40/ DIN 2079 

Poly-V szíj: J15 610 

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=45 mm 

                                 dhajtott=100 mm 

 
UA 30 CNC 

Elıtoló erı: Femot=6000 N 

Lökethossz: Lmot=200 mm 

Munkalöket: Lm=190 mm 

Orsó menetemelkedése: 5mm/∅20 

Ehhez a mővelethez is egy CNCmaster egységet választása célszerő az átállítási 

idıszükséglet csökkentése érdekében. A CNCmaster megmunkáló egységek között nem 

található megfelelı teljesítményő egység, ezért a megoldás egy POWERmaster 

precíziós furatesztergáló egység és egy CNCmaster elıtoló szán párosítása. A rögzítı 
kúp ISO 40-es kúp lesz, a fúrószerszám befogása pedig ER 50 patronnal történik. 

Korrigált technológiai adatok: (MD2) 

vf=75,77 m/min  ve=524 mm/min  P=3,24 kW 

Korrigált technológiai adatok: (MD1) 



 

   

 

  159 

vf=61,01 m/min  ve=327,5 mm/min  P=1,42 kW 

4. pozíció 

K1 fúrás (V. komplexum) 

Egység Adatok 

 
BEM 28 

Motorteljesítmény: Pmot=3 kW 

Elıtoló erı: Femot=8200 N 

Motor fordulatszám: nmot=1450 1/min  

Orsó fordulatszám: n=1450 1/min 

Lökethossz: Lmot=200 mm 

Levegınyomás: p=5~7 bar 

Orsóvégzıdés: ISO 40/ DIN 2079 

Poly-V szíj: J15 914 

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=120 mm 

                                 dhajtott=120 mm 

A szerszámbefogás ezúttal is ISO 40-es kúppal és ER 50 patronnal történik. 

Korrigált technológiai adatok: (MD1 és MD2)  

vf=77,4 m/min  ve=456,75 mm/min  P=2,07 kW 

I menetfúrás (VIII. komplexum) 

Egység Adatok 

 
GEM 16 

Motorteljesítmény: Pmot=1,1 kW 

Motor fordulatszám: nmot=945 1/min  

Orsó fordulatszám: n=290min 

Lökethossz: Lmot=40 mm gyorsmenet 

                           =40 mm munkamenet 

Szerszámbefogó:   WF 1, WE 1 

A GEM 16 mestermenetes menetfúró egység. A szerszám befogása a SUHNER cég 

által ajánlott B 16 rögzítıkúppal és WF1 befogópatronnal, illetve WE1 gyorscserélı 
betéttel történik. 

Korrigált technológiai adatok: (MD2)  

vf=14,57 m/min  ve=387,73 mm/min  P=0,96 kW 



 

   

 

  160 

Korrigált technológiai adatok: (MD1)  

vf=10,927 m/min ve=387,73 mm/min  P=0,73 kW 

5. pozíció 

K2 fúrás(VI. komplexum) 

Egység Adatok 

 
BEM 20-100 

Motorteljesítmény: Pmot=1,5 kW 

Elıtoló erı: Femot=2880 N 

Motor fordulatszám: nmot=1450 1/min  

Orsó fordulatszám: n=1290 1/min 

Lökethossz: Lmot=100 mm 

Levegınyomás: p=5~7 bar 

Orsóvégzıdés: ISO 30/ ER32 

Poly-V szíj: J15 762 

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=80 mm 

                              dhajtott=90 mm 

A BEM 20-100 egység jellemzıit a korábbiakban ismertettük 

Korrigált technológiai adatok: (MD1 és MD2)  

vf=76,96 m/min  ve=516 mm/min  P=1,07 kW 

6. pozíció  

MNOPQ felületcsoport (VII. komplexum) 

Egység Adatok 

 
BEM 20-100 

Motorteljesítmény: Pmot=1,5 kW 

Elıtoló erı: Femot=2880 N 

Motor fordulatszám: nmot=1450 1/min  

Orsó fordulatszám: n=1160 1/min 

Lökethossz: Lmot=100 mm 

Levegınyomás: p=5~7 bar 

Orsóvégzıdés: ISO 30/ ER32 

Poly-V szíj: J15 762 

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=100 mm 
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                                 dhajtott=80 mm 

A BEM 20-100 egység jellemzıit a korábbiakban ismertettük 

Korrigált technológiai adatok: (MD1 és MD2)  

vf=81,32 m/min  ve=464 mm/min  P=1,28 kW 

2xTZ fúrás (XI. komplexum) 

Ebben a lépésben kétorsós fúrás történik VC  irányból, tehát a teljesítményt és elıtoló 

erıt duplán kell számításba venni. 

Egység Adatok 

 
BEM 20-100 

Motorteljesítmény: Pmot=1,5 kW 

Elıtoló erı: Femot=2880 N 

Motor fordulatszám: nmot=2900 1/min  

Orsó fordulatszám: n=3870 1/min 

Lökethossz: Lmot=100 mm 

Levegınyomás: p=5~7 bar 

Orsóvégzıdés: ISO 30/ ER32 

Poly-V szíj: J15 813 

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=120 mm 

                                 dhajtott=90 mm 

A BEM 20-100 egység jellemzıit a korábbiakban ismertettük 

Korrigált technológiai adatok: (MD1 és MD2)  

vf=68,05 m/min  ve=619,2 mm/min  P=0,774 kW 

Kétorsós fúrófej  

A két furat egyidejő elıállításához állítható orsótávolságú kétorsós fúrófejet 

alkalmazunk. A fúrófej kiválasztásához a katalógus az orsókba befogható legnagyobb 

átmérı alapján ad ajánlást, melyek 600 N/mm2 szakítószilárdságú anyagba a megadott 

fordulatszám mellett teszi lehetıvé a fúrást. 
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Egység Adatok 

 
MH 20 

Befogható max. átmérı: dmax=7mm 

Orsótávolság: a=16~90 mm  

Tömeg: m=2,2 kg 

Áttétel: i=1:1 

A rögzítıkúp itt is ISO 30-as, a fúrószerszámokat pedig ER 11 – es patronnal fogjuk 

rögzíteni, mely ∅ 6,0 – 6,5 mm szerszámokhoz biztosít szorítást. 

2xY élletörés (XII. komplexum) 

Egység Adatok 

 
BEM 6 

Motorteljesítmény: Pmot=0,37 kW 

Elıtoló erı: Femot=700 N 

Motor fordulatszám: nmot=2900 1/min  

Orsó fordulatszám: n=2900 1/min 

Lökethossz: Lmot=80 mm 

Levegınyomás: p=5~7 bar 

Poly-V szíj: 220 J8 

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=60 mm 

                                 dhajtott=60 mm 

A BEM 6 egység orsóhüvely elıtolású, a szerszámbefogás a 2xTZ fúrási mővelethez 
hasonló. 
Korrigált technológiai adatok: (MD2 és MD2)  

vf=60,1 m/min  ve=290 mm/min  

A két élletörés párhuzamosítására is MH 20/7 fúrófejet alkalmazunk. 

Megjegyezzük, hogy a CIV-es és CV-ös támadási irányokban történı 
megmunkálások esetén a szerszám a munkadarabot két egymásra merıleges 
irányban közelíti meg. Az így létrejött munkadarab-megközelítés gyorsabb, 
és CNC vezérelt szánokkal megoldott az MD1 és MD2 munkadaraboknál 
eltérı helyzető furatok megmunkálása is. Ezért az itt választott megmunkáló 
egységeket egy-egy UA30 CNC szánra helyezzük 

7. pozíció 

L furatbıvítés (XIII. komplexum) 
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Egység Adatok 

 
BEX 35 

Motorteljesítmény: Pmot=1,5 kW 

Motor fordulatszám: nmot=2900 1/min  

Orsó fordulatszám: n=1930 1/min 

Orsóvégzıdés: HSK 63 

Poly-V szíj: J15 660  

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=80 mm 

                                 dhajtott=120 mm 

Ennél a megmunkálásnál a szükséges teljesítmény és a HSK 63 típusú szerszámbefogó 

szerint választunk egységet. A legkisebb teljesítményő HSK 63-mal felszerelt egység az 

1,5 kW-os BEX 35. 

Ehhez az egységhez pneumatikus mőködtetéső elıtoló egységet is kell választanunk a 

POWERmaster egységek közül.  

 

Egység Adatok 

 
UA 30  

Elıtoló erı: Femot=3015 N (p=6 bar ese-
tén) 

Lökethossz: L=200 mm 

Munkalöket: Lm=190 mm 

 

Módosított elıtolási sebesség: 
e=0,06 mm/ford  ve=115,8 mm/min 

8. pozíció  

S menetfúrás (X. komplexum) 

A számított P=1,8 kW forgácsolási teljesítmények miatt ún. menetfúró készülék 

ajánlott. A GSX menetfúró készülékek kiválasztása menettípus alapján történik. M10 – 

M30 tartományban a katalógus a GSX 90 típusú készüléket ajánlja. Ez a menetfúró 

készüléktípus a MONOmaster BEM 20 – 100, POWERmaster BEX 35, BEM 35 és 

BEM 28 megmunkáló egységekhez illeszkedik.  
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Egység Adatok 

 
BEM 28 

Motorteljesítmény: Pmot=3 kW 

Elıtoló erı: Femot=8200 N 

Motor fordulatszám: nmot=970 1/min  

Orsó fordulatszám: n=400 1/min 

Lökethossz: Lmot=200 mm 

Levegınyomás: p=5~7 bar 

Orsóvégzıdés: ISO 40 / DIN 2079  

Poly-V szíj: J15 914  

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=120 mm 

                                 dhajtott=120 mm 

Ezzel az egységgel a legkisebb megvalósítható orsófordulatszám 400 1/min. Ekkora 

fordulatszám mellett a forgácsoló sebesség a korábban választott HSS menetfúróhoz 

ajánlott forgácsoló sebesség többszöröse lenne, ami a szerszám éltartamát jelentısen 

csökkentené. Megoldásképpen egy Gühring M 22x1,5 TiN bevonatú menetfúrót 

választottunk, amelynél a megengedett forgácsoló sebesség 30 m/min. 

Korrigált technológiai adatok:  

vf=27,632 m/min  ve=600 mm/min  

A választott menetfúró készülék GSX 90 – 35, amely M 30-as menetig alkalmazható.  

Egység Adatok 

 

 
GSX 90  

Menetvágó teljesítmény: M10-M30 

Max. fordulatszám: nmax=600 1/min  

Tömeg: 4,95 kg 

J menetfúrás (IX. komplexum) 

Minden adat megegyezik az I menetfúrásnál szereplı értékekkel, viszont a dobra 

felfogott munkadarabok (MD1 és MD2) radiális irányú méreteinek változása miatt 

célszerő ide egy CNCmaster egységet választani a munkadarabok közti gyorsabb 

gépátállás érdekében. 
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Egység Adatok 

 
BEA 14CNC 

Motorteljesítmény: Pmot=1,1 kW 

Elıtoló erı: Femot=5000 N 

Motor fordulatszám: nmot=970 1/min  

Orsó fordulatszám: n=650 1/min 

Lökethossz: Lmot=77 mm 

Orsóvégzıdés: ER 32  

Poly-V szíj: J15 525  

Szíjtárcsák átmérıi: dhajtó=30 mm 

                                 dhajtott=45 mm 

Korrigált technológiai adatok: (MD2)  

vf=30,615 m/min  ve=869,05 mm/min  P=0,96 kW 

A menetfúrási nyomaték M=23 Nm 

Korrigált technológiai adatok: (MD1)  

vf=24,5 m/min  ve=869,05 mm/min  P=0,73 kW 

A menetfúrási nyomaték M=13 Nm 

7.9 KORRIGÁLT TECHNOLÓGIAI ADATOK KÉSZÜLÉKEZÉS , MUN-
KADARAB BEFOGÁSÁNAK MÓDJÁNAK MEGHATÁROZÁSA  

Az MD1 és MD2 szelepház esetében a hat fıirány közül öt irányból végzünk 

megmunkálást. Olyan befogási módot kell keresnünk, amely jó az alkatrész család 

mindkét tagjára, mivel az MD1 és MD2 szelepház csak befoglaló méreteiben 

különbözik. 

A befogó készülék kiválasztásakor figyelembe kell venni a forgácsolások során a 

különbözı irányokban fellépı elıtoló erıket, és ezek után lehet a szorítás mértékét 

meghatározni.  
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165. ábra 

A munkadarabra (MD2) ható erık 

A munkadarabot megfogására kétpofás tokmányt használunk, amely a VIV CésC  

irányokban fejt ki szorítóerıt. Az összeszorító erıbıl adódó súrlódó erınek kell 

legyıznie az egyes megmunkálásokhoz tartozó elıtoló erıket. 
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A SUHNER katalógusban ekkora összeszorító erıre az MF 160-as készülék ajánlott, 

melynek szorító ereje 35 000N. 

 

166. ábra 

MF 160 készülék és egy általános pofa 

Lehetıség van az MF 160 készülékbe illeszkedı általunk megtervezett pofa SUHNER 

általi legyártatására. A pofára vonatkozó részletes méretezést a SUHNER katalógus nem 

tartalmazza, ezért célszerő ezt a szolgáltatást igénybe venni.  

7.10 DOB TERVEZÉSE 

A körasztal kiválasztása elıtt szükség van a dob méreteire, ezért elıbb ezt kell 

megtervezni. 
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167. ábra 

A dob fıbb méretei 

7.10.1 KÖRASZTAL KIVÁLASZTÁSA  

A dobos célgépet egy nyolcosztású körasztalra rögzített nyolc oldalú dobbal valósítjuk 

meg, melynek palástjára kerülnek a munkadarab helyzet meghatározására és szorítására 

szolgáló tokmányok. A körasztalra rögzített dob megtervezése és a munkadarabokat 

befogó készülék kiválasztása után meg lehet határozni a körasztalra ható erıket, 

nyomatékokat.  

A körasztalhoz az alábbi megengedett terheléseket közli a gyártó: 

− A körasztalra merılegesen ható erık eredıje 

− Billenı nyomaték  

− Tangenciális irányú nyomaték 

Az adott körülményekhez tartozó terhelések meghatározása után választható a körasztal. 

A 168. ábra mutatja a körasztalra ható nyomatékokat és és erıket. A SUHNER cég 

ROTOstep körasztalai három különbözı méretben vásárolhatóak (RT 4, RT 320 és RT 

400), melyek különbözı terheléseket viselnek el. 
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168. ábra 

A dob terhelése 

A körasztalra merılegesen ható erık eredıje az ábra alapján 680 N 

A billenı nyomaték számításánál pozitív forgásiránynak az Y-Z síkon az óramutató 

járásával megegyezı irányt választjuk. A dob súlyát közelítı számításokkal határoztuk 

meg (Gdob = 1210 N) Így Mbill=2243,52 Nm 

A tangenciális nyomaték számításánál pozitív forgásiránynak az X-Y síkon az 

óramutató járásával megegyezı irányt választjuk. Így Mt=388,15 Nm 

A választott körasztal: RT 400 B 

Egység Adatok 

 
RT 400 

Asztalra merılegesen ható erık megen-
gedett mértéke: 30 000N 

Billenı nyomaték megengedett értéke: 

2700 Nm 

Tangenciális irányban megengedhetı 
max. nyomaték: 5 000 Nm 

 

7.10.2 ÁLLVÁNYOK  

Az állványok részint egyedi tervezésőek, részint a SUHNER cég elemeit használtuk fel 
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7.11 VÉGLEGES IDİCIKLOGRAM , CIKLUSID İ ELEMZÉSE  

Az egységek konkrét ismeretében a mellékidık is figyelembe vehetıvé válnak, így a 

végleges adatokkal részletes idıelemzést végezhetünk. A konkrétan nem számolható 

idıtartamú munkadarab-csereidıt kiadódó idıként utoljára vesszük figyelembe. 

A tényleges munkautakkal és technológiai adatokkal végzett számítások után az alábbi 

adatok adódnak. 

Egy munkadarab gépen eltöltött tényleges ideje: tmdb=82,24 s 

Egy munkadarab tényleges ciklusideje (darabkövetkezési idı): tciklus=1028 s 

A végleges idıciklogramokat a 169. ábra mutatja. 

8. pozíció
7,142

4,67

3,824

4. pozíció

7. pozíció

6. pozíció

5. pozíció

3. pozíció

1. pozíció

2. pozíció

ütem

7,35

8,38

5,946

6,87

idı [sec]

7
8. pozíció

idı [sec]

1. pozíció

2. pozíció

3. pozíció

5. pozíció

6. pozíció

7. pozíció

4. pozíció

8,38

5,946

7,35

2,879

6,87

3,91

ütem

1,9

léptetés

1,9

léptetés

MD1 cilkusideje 10,28 s MD2 cilkusideje 10,28 s

csere csere

 

169. ábra 

A munkadarabok végleges idıciklogramja 

Munkadarab csere: 

Az 1. pozícióban a munkadarab cseréjét 8,38 s alatt kell elvégezni. A cserét végezheti 

robot, illetve egy egyedileg tervezett manipulátor. 

 

7.12 ÉLTARTAM ÖSSZEHANGOLÁS , SZERSZÁMCSERE TERVEZÉS 

Azt az idıt, melyet a szerszám a kopáskritériumnak megfelelı kopásnagyság 

kialakulásáig forgácsolásban eltölt, szerszáméltartamnak nevezzük. Az éltartamidı 
elteltével a szerszám még rendelkezik a forgácsleválasztáshoz szükséges 

tulajdonságokkal, de a kopáskritériumban megfogalmazott követelménynek már nem 

tud eleget tenni. Éltartamot szokás fúró szerszámok esetében éltartamhosszal is 

megadni. Az egyes szerszámok különbözı éltartamait figyelembe véve meg kell 

határozni a szerszámcsere szükséges idıpontjait. 
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7.12.1 ÉLTARTAM SZÁMÍTÁSA MINDEN KOMPLEXUMRA  

Minden állomáson minden egyes komplexumot megmunkáló szerszám 

(programszerszám) esetében kiszámítjuk az éltartam darabszámot. A szakirodalom 

közöl közelítı éltartamhosszot és éltartamidıt. Ezek az értékek fogásmélységtıl, 
elıtolástól, hőtıfolyadék típusától erısen függenek, ezért a pontos értékek tapasztalati 

úton határozandók meg. Az egyes szerszámok éltartamra vonatkozó nadatait és éltartam 

darabszámait a 17. táblázat tartalmazza. Az alkalmazott jelölések: 

Lél – éltartamhossz, 

L - fúrás hossza egy munkadarabon, 

qL – éltartam darabszám 

17. táblázat 

Poz. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 
Mőv

. 
Db. 

A 
(MD1,MD2) 

E1 
(MD1) 

F 
(MD2) 

BCDV 
(MD1) 

BCD 
(MD2) 

E2GH 
(MD1) 

FGH 
(MD2) 

Lél 70 70 70 60 60 60 60 
L 22 22 26 18,55 15,2 18,55 15,2 
qL 3181,81 3181,81 2692,3 3234,5 3947,37 3234,5 3947,37 

 
Poz. 4. 4. 4. 5. 6. 
Mőv. 
Db. 

K1 
(MD1,MD2) 

I 
(MD1) 

I 
(MD2) 

K2 
(MD1,MD2) 

MNOPQ 
(MD1,MD2) 

Lél 70 150 150 70 70 
L 40,25 14 14,4 37,5 25,5 
qL 1739,13 10714,3 10416,7 1866,7 2745,1 

 
Poz. 6. 6. 7. 8. 8. 8. 
Mőv. 
Db. 

2xTZ 
(MD1,MD2) 

2xY 
(MD1,MD2) 

L 
(MD1,MD2) 

S 
(MD1,MD2) 

J 
(MD1) 

J 
(MD2) 

Lél 70 60 * 150 150 150 
L 27,5 0,5 ** 19 14 14,4 
qL 2545,46 120000 1718,37 7894,7 10714,3 10416,7 

A 7. pozícióban az L furatesztergálás (XIII. komplexum) MD1, MD2 esetén a 

következıképp számoltuk az éltartam darabszámot. 

T=240 min  éltartamidı 
tf=8,38 s furatesztergálás ideje munkadarabonként,  

éltartam/db37,1718
t

T
q

f

t ==   

az éltartam darabszám. 
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7.12.2 SZERSZÁMCSERE TERVEZÉS 

A szerszámcsere tervezésénél arra törekszünk, hogy lehetıleg minden szerszámot 

egyszerre cseréljünk ki. 

Mőszakonkénti darabszám: 

db2801
28,10

36008
Q =⋅=  

Egy nyolcórás mőszak során tehát elméletileg 2801 db. szelepház készül el, nem 

számolva a kiesı idıkkel, a szerszámcserékkel, a leállásokkal. 
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170. ábra 

Szelepházak éltartam-darabszám ciklogramjai 

A ciklogramok alapján a javasolt szerszámcsere-idık a következık: 

− 4 óránként: II., V., VI., VII., XI., XIII. komplexumok szerszá-

mait, 

− 8 óránként (mőszakonként): I., III., IV. komplexumok szer-

számait, 

− 20 óránként: VIII., IX., X., XII. komplexumok szerszámait 

szükséges cserélni. 

7.13 A CÉLGÉP VEZÉRLÉSE  

A célgép vezérlésére a következı vezérlıszekrényeket választjuk ugyancsak a SUHNER 

cég kínálatából. 

− 2 db EPB 4B vezérlıszekrény (elektronikus vezérlés összesen 

4 BEM 20, 28, ill. BEX35  egység vezérlésére), 

− 1 db EPB 1B vezérlıszekrény (elektronikus vezérlés 1 BEM, 

20, 28, ill. BEX35  egység vezérlésére), 

− 1 db EPB 1A vezérlıszekrény (elektronikus vezérlés 1 BEM 6, 

egység vezérlésére), 

− 1 db EPG 1 vezérlıszekrény (elektronikus vezérlés 1 GEM6, 

GEM 16, ill. GEM 20, menetfúró egység vezérlésére), 

− 1 db IDM 3 vezérlıszekrény (háromtengelyes CNC vezérlés  3 

UA 30 CNC vezérlésére), 

− 2 db IDM 1 vezérlıszekrény (egytengelyes CNC vezérlés BEA 

14 CNC és BEA 25 CNC vezérlésére). 

−  

I .  k o m p le x u m
II.  k o m p le x u m
III .  k o m p le x u m
IV . k o m p le x u m

V . k o m p le x u m
V I. k o m p le x u m
V II .  k o m p le x u m
V III .  k o m p le x u m

IX . k o m p le x u m

X . k o m p le x u m

1 7 3 9

1 8 6 6

3 1 8 1

3 1 8 1

3 2 3 4

3 2 3 4

2 7 4 5
1 0 7 1 4

1 0 7 1 4

7 8 9 4

1 .m ő s z a k  (8 .  ó ra )4 .ó raM D 1

1 2 0 0 0 0

2 8 0 1
1 4 0 0

V III .  k o m p le x u m

X II I.  k o m p le x u m
X II.  k o m p le x u m

X I.  k o m p le x u m
X . k o m p le x u m

IX . k o m p le x u m

1 7 1 8

2 5 4 5

V . k o m p le x u m
V I.  k o m p le x u m
V II . k o m p le x u m

II . k o m p le x u m
II I.  k o m p le x u m
IV . k o m p le x u m

1 7 3 9

2 7 4 5

1 8 6 6

1 0 4 1 6

3 9 4 7

3 9 4 7

2 6 9 2

I .  k o m p le x u m

1 .m ő s z a k  (8 .  ó ra )4 .ó ra

3 1 8 1

q  [d a ra b ]

7 8 9 4

1 0 4 1 6

M D 2
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7.14 A CÉLGÉP STRUKTURÁLIS TERVEI  
7.14.1 ELRENDEZÉSI VÁZLAT  

 

171. ábra 

A célgép elrendezése 

1. pozíció

7. pozíció

8. pozíció

6. pozíció

5. pozíció

4. pozíció

3. pozíció

2. pozíció

 

172. ábra 

Elölnézet a célgéprıl  
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Látható, hogy a 6. pozícióban az egyébként ritkán használt tangenciális irányokat is 

felhasználjuk. 

7.14.2 AZ EGYES SZERKEZETI EGYSÉGEK FELÉPÍTÉSE  

 

173. ábra 

Dob és körasztal 

 

174. ábra 

2. Pozíció I. komplexum (A) 
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175. ábra 

2. Pozíció II. komplexum (E) 

 

176. ábra 

3. Pozíció III. komplexum (BCD/BCDV) 
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177. ábra 

3. Pozíció IV. komplexum (FGH/E2GH) 

 

178. ábra 

4. Pozíció V. komplexum (K1) 

 

 

179. ábra 

4. Pozíció VIII. komplexum (I) 
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180. ábra 

5. Pozíció VI. komplexum (K2) 

 

181. ábra 

6. Pozíció VII. komplexum (MNOPQ) 
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182. ábra 

6. Pozíció XI. komplexum (2xTZ) 

 

183. ábra 

6. Pozíció XII. komplexum (2xY) 
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184. ábra 

7. Pozíció XIII. komplexum (L) 

 

185. ábra 

8. Pozíció XI. komplexum (S) 
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186. ábra 

8. Pozíció IX. komplexum (J) 

7.14.3 CÉLGÉP VIZUÁLIS BEMUTATÁSA  

 

187. ábra 

Az 1. cserepozíció és a 2. pozíció (háttérben a 3. pozíció) 
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188. ábra 

A 3. és  4. pozíció (háttérben az 1. és 2. pozíció) 

 

189. ábra 

Az 5. és 6. pozíció 
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190. ábra 

A 7. és 8 .pozíció 
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