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1. BEVEZETÉS 

A mérnöki kommunikáció alapvetı eszköze, a mőszaki szakemberek közös nemzetközi nyelve a 
mőszaki rajz. Ez a sajátos nyelv egy szabályrendszer, melynek elsajátításával kialakul a „beszéd és 
az írás, valamint az olvasás” készsége. Elıbbi lehetıvé teszi, hogy mások számára is érthetı 
rajzokat készítsünk, utóbbival helyesen tudjuk értelmezni mások rajzait. A szabályrendszert 
nemzetközi szabványok sokasága rögzíti. 

A bemutatásra kerülı tananyag a mőszaki rajzot olyan megközelítésben tárgyalja, melyben a tanuló 
nemcsak elszenvedıje, hanem formálója is a tanulási folyamatnak. Az interaktív jelleget, a tanulói 
közremőködést az Adobe Acrobat 3D szoftver lehetıségeit kihasználva, CAD rendszerek 
modellezési technikájával érjük el. A tananyagban szereplı ábrák jelentıs része a tanuló által 
formálható, mozgatható térbeli modell. A tananyag tartalmazza a mőszaki rajz szokásos fejezeteit, 
tárgyalásmódjában ötvözi a hagyományos ismeretátadás módszereit az interaktív technikával. 

Napjaink gépészeti tervezését sajátos helyzet jellemzi. A mőszaki rajzok szinte kizárólag 
számítógépes szoftverekkel, ún. CAD (Computer Aided Design = számítógéppel segített tervezés) 
rendszerekkel készülnek, miközben a mőszaki rajzokra vonatkozó szabványok többsége korábban, a 
hagyományos kézi rajzolás lehetıségeit figyelembe véve készült. Ma a CAD programok lehetıségei 
számos területen messze meghaladják a szabványokban rögzített megoldásokat. Különösen igaz ez 
a bonyolult geometriájú gépelemek (fogazott, bordázott alkatrészek, csavarmenettel rendelkezı 
elemek) esetében. Korábban ezeket a gépelemeket a valóságnak megfelelıen ábrázolni csaknem 
lehetetlen volt, de mindenképpen rendkívül idıigényes, nagy munkaráfordítással járó feladatot 
jelentett. Ezért a szabványok - teljesen érthetı és ésszerő módon - az ábrázolásukat lényegesen 
leegyszerősítették. A CAD modellezéssel elhárultak az említett akadályok és a bonyolult 
geometriájú gépelemek a valóságnak megfelelıen is megrajzolhatók. Erre a 9. fejezetben több 
példát is bemutatunk. Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni tehát, hogy ezen gépelemek ábrázolására a 
két módszer egyenértékő. A merıleges vetítés szabályainak megfelelıen készült valósághő 
ábrázolás és a hagyományos, szabványos egyszerősítés egyaránt használható. A tervezı a saját 
lehetıségeit, a célszerőséget figyelembe véve dönthet az egyik vagy másik módszer alkalmazásáról. 

A pdf formátumban készült tananyag interaktív ábrái színes háttérrel rendelkezı térbeli (3 
dimenziós) CAD modellek. Az ábrák mozgatható, formázható tulajdonságainak kihasználásához az 
ingyenesen hozzáférhetı Adobe Reader szoftver 8., vagy annál frissebb sorszámú változata 
szükséges. Az ábrák aktívvá tételéhez az egérkurzorral az ábrára kell állni, majd a megjelenı 
„Kattintson ide a 3D aktiváláshoz”, vagy „Click to activate …” (1.1. ábra) feliratnak megfelelıen a 
bal egérgombbal egyszer kattintani kell. 

  

1.1. ábra. A modell aktiválása 
 
Az aktívvá tett modell ábrája fölött megjelenik az 1.2. ábrán látható eszköztár, melynek egyes 
elemeivel (ikonokkal, legördülı menüvel) megvalósítható mőveleteket az 1.3. ábrán szemléltetjük. 
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1.2. ábra. A modell ábrája az eszköztárral 
 

 

1.3. ábra. Az eszköztár elemei 
 
Az eszköztár bal oldalán lévı négy ikon a modell forgatását (Rotate, Spin), mozgatását (Pan), 
méretének megváltoztatását (Zoom) teszi lehetıvé. 

Az Alapértelmezett nézet (Default View) ikonjával a módosított modellt vissza tudjuk állítani az 
eredeti nézetnek megfelelı állapotba. 

A Nézetek (Views) legördülı menübıl a korábban elkészített nézetek közül választhatunk, és 
láthatóvá tehetjük azt. Ehhez elızıleg a modellrıl nézeteket, vagy metszeteket kell készíteni. 

A Modell fa ikonnal (Toggle Model Tree) a modell elkészítésének mőveletsorát lehet láthatóvá 
tenni, a képernyı bal oldalán megjelenı ablakban. 

Az Animáció (Play Animation) gomb a modellrıl készített mozgókép levetítésére szolgál. A 
tananyag ábráinál ez az ikon nem aktív. 

A Vetítési mód ikonnal váltani lehet a perspektivikus vetítés (Perspective Projection) és a 
merıleges vetítés (Orthographic Projection) között. 

A Renderelési mód (Model Render Mode) legördülı menübıl nagyszámú ábrázolási megoldás 
közül lehet választani, a vonalas ábrázolástól a különféle árnyalási módokon át, a fotorealisztikus 
megjelenítésig. 

A Megvilágítás (Enable Extra Lighting) legördülı menü többféle megvilágítási lehetıséget kínál, a 
fényforrások és a színek széles választékával. 

A Háttérszín (Background Color) legördülı menübıl a modell hátterének színét lehet 
megváltoztatni. 

Érdemes megjegyezni, hogy bármilyen változtatást hajtunk végre, az Alapértelmezett nézet 
ikonjával (házikó) mindig vissza tudunk térni a kiinduló állapothoz. 
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A 3D-s interaktív modellek formázása, módosítása nemcsak az eszközsor segítségével végezhetı el, 
hanem az egérrel az ábrára állva és a jobb egérgombbal kattintva, az 1.4. ábrán látható felugró menü 
felhasználásával is. 
 

 

1.4. ábra. A jobb egérgombbal elıhívott formázó menü 
 
A jobb egérgombbal elıhívott menü ugyanazokat a formázási lehetıségeket biztosítja, mint amiket 
az eszköztárral kapcsolatban megismertünk. 
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2. A MŐSZAKI RAJZOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

A mőszaki rajzok elkészítése során számos formai elıírást kell betartani, melyeket szabványok 
rögzítenek. Rajzainkat adott mérető rajzlapokra készíthetjük el függetlenül attól, hogy a 
hagyományos kézi technikával, körzıvel, vonalzóval dolgozunk, vagy számítógépes szoftvert 
használunk. A rajzlapokat keretezéssel, az azonosítás érdekében feliratmezıvel kell ellátni. A 
rajzolás során alkalmazott vonalak sajátos jelentéssel bírnak, vastagságuk és formájuk 
meghatározza, hogy milyen célra használhatók. A rajzokon bizonyos információt csak szöveggel 
tudunk megadni. Ehhez elıírt alakú, és mérető betőkészletet használhatunk. Nem minden tárgyat 
tudunk a valóságos méretének megfelelıen ábrázolni. Ilyenkor segít a méretarány, a nagyítással 
vagy kicsinyítéssel. Mőszaki rajzot nemcsak alkatrészekrıl, hanem az azokból összeszerelt 
egységekrıl is készíteni kell. Ekkor az alkotó elemeket tételszámokkal azonosítjuk, 
nyilvántartásukra egy listát, ún. darabjegyzéket készítünk. 

2.1. Szabványok 

A mőszaki rajzokkal kapcsolatos elıírásokat nemzetközi szabványok sokasága rögzíti. A 
szabványok alkalmazása - néhány területet leszámítva - általában nem kötelezı. A mőszaki rajz 
esetében azonban jól felfogott érdekünk ezeknek a szabványoknak az ismerete és alkalmazása 
annak érdekében, hogy rajzaink mások számára érthetıek legyenek, ugyanakkor mi is olvasni 
tudjuk mások rajzait. 

A szabvány egy olyan dokumentum 
− ami közmegegyezéssel születik, 
− mintaként szolgál ismétlıdı mőszaki-gazdasági feladatok optimális megoldására, 
− melyet arra hivatott, elismert szerv hagy jóvá, 

A szabványosítás legmagasabb szintjén a nemzetközi szabványok állnak. Ezeket – az 
elektrotechnika és a távközlés kivételével – az ISO (International Organisation for Standardization) 
nemzetközi szabványosítási szervezet adja ki. 

A következı szabványosítási szint a regionális szabványoké. Magyarország, mint az Európai Unió 
tagja a CEN (Comité Européen de Normalisation), az Európai Szabványügyi Bizottság által kiadott 
EN jelzéső európai szabványok használatában érdekelt. 

A harmadik szabványosítási szint a nemzeti szabványoké. Hazánkban a nemzeti szabványok 
kibocsátója a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT). A nemzeti szabványok egy része a 
nemzetközi, vagy európai szabványok honosítása révén keletkezik. 

A szabványok jelölése a következı elemekbıl épül fel: 
− kibocsátói jel, 
− azonosító szám, 
− a közzététel évszáma. 

A kibocsátói jel a nemzetközi szabványnál ISO, az európai szabványnál EN, a magyar szabványnál 
MSZ. A magyar szabványként honosított nemzetközi szabvány jelölése MSZ ISO. Ugyanez az 
európai szabványra MSZ EN. Találkozhatunk MSZ EN ISO jelöléssel is, melynek jelentése: 
európai, majd magyar szabványként átvett nemzetközi szabvány. 

Az azonosító szám jellemzıen többjegyő szám, amihez több részbıl álló szabványok esetén 
kötıjellel kapcsolódik az aktuális rész sorszáma. Pl. az ISO 128 szabvány több részbıl áll, 24. része 
az ISO 128-24:1999, a géprajzokon használt vonalak típusait ismerteti. 

A közzététel évszáma a szabvány hatályba kerülésének dátuma. Az azonosító számot követi, 
elválasztásukra kettıspont szolgál. 
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2.2. Rajztípusok 

A mőszaki rajzok sokféleségére jellemzı, hogy az ISO 10209-1:1992 szabvány 22 fajta rajztípust 
sorol fel. Természetesen ezek jelentıs része egy-egy szakterülethez kapcsolódik. Gépészeti 
vonatkozásban az alkatrészrajz és az összeállítási rajz bír a legnagyobb jelentıséggel. 

Az alkatrészrajz egy adott alkatrész (egyetlen munkadarabból álló, vagy nem oldható kötéssel 
egyesített elemi szerkezeti egység) gyártásához és ellenırzéséhez szükséges valamennyi 
információt tartalmazó rajz. Az alkatrészrajzon az adott tárgy egyértelmő ábrázolása mellett meg 
kell adni a méreteket, pontossági elıírásokat a méretekre, alakra, helyzetre vonatkozó tőrések 
formájában, a felületminıségi követelményeket, és minden egyéb a gyártáshoz, illetve az 
ellenırzéshez szükséges, rajzban vagy szöveggel megadható elıírást. 

Az összeállítási rajz az elemekbıl felépített egységek kapcsolatát és mőködésbeli szerepét 
bemutató rajzfajta, mely minden egyes alkatrészt, valamint szerelt egységet megmutat. Az 
összeállítást alkotó elemek és szerelt egységek azonosítására tételszámok szolgálnak. A tételszámok 
alapján az összeállítást alkotó elemek nyilvántartására darabjegyzék készül. Az összeállítási rajzon 
méreteket csak a szükséges mértékig adunk meg. Minimális elıírás a befoglaló méretek, a 
csatlakozó méretek és az illesztett méretek megadása. 

2.3. A mőszaki rajzok vonalai 

A mőszaki rajzokon alkalmazott vonalak típusait, a használatukkal kapcsolatos alapvetı 
szabályokat az ISO 128-20:1996 jelő nemzetközi szabvány rögzíti. A gépipar, mint szakterület, 
ehhez képest szőkebb választékkal dolgozik. A géprajz vonalairól az ISO 128-24:1996 szabvány 
rendelkezik. 

A mőszaki rajzokon használt vonalak vastagsága egy olyan sorozatból választható, ahol a két 

szomszédos elem aránya ≈ 2 . A sorozat elemei a következık: 

0,13 mm; 0,18 mm; 0,25 mm; 0,35 mm; 0,5 mm; 0,7 mm; 1 mm; 1,4 mm; 2 mm. 

Általános esetben a rajzokon vékony vonal, vastag vonal és kiemelt vastagságú vonal fordulhat 
elı. Az egyes vonalak vastagságainak aránya: 1:2:4, ami azt jelenti, hogy a vékony vonalhoz képest 
a vastag vonal kétszeres, a kiemelt négyszeres vastagságú. Pl., ha a vékony vonalat 0,25 mm 
vastagságúra rajzoljuk, akkor a vastag vonal 0,5 mm, a kiemelt vastagságú vonal pedig 1 mm 
legyen. 

A géprajzokon jellemzıen vékony és vastag vonalat használnak. Ezeket vonalcsoportokba sorolták 
úgy, hogy azonosításra a vastag vonal mérete szolgál. A 0,25 jelzéső vonalcsoport vastag vonala 
0,25 mm, vékony vonala 0,13 mm. További vonalcsoportok: 

0,35 (0,35 mm és 0,18 mm), 

0,5 (0,5 mm és 0,25 mm), 

0,7 (0,7 mm és 0,35 mm), 

1 (1 mm és 0,5 mm), 

1,4 (1,4 mm és 0,7 mm), 

2 (2 mm és 1 mm). 

Ajánlott a 0,5 illetve a 0,7 jelő vonalcsoportok használata. 

A vonalvastagság megválasztásakor a rajz méretét és bonyolultságát, azaz a vonalak sőrőségét kell 
figyelembe venni. A vonalvastagságot úgy kell megválasztani, hogy két párhuzamos vonal, vagy 
egyenköző görbe között legalább 0,7 mm távolság legyen. 



 8 

A géprajzban használt vonalfajtákat a 2.1. táblázat szemlélteti. 

2.1. táblázat. Vonalfajták 

Vonal elnevezése Vonal rajza Alkalmazási esetek 
Folytonos vékony vonal  − Tagolóvonalak 

− Méretvonalak 
− Méret segédvonalak 
− Mutatóvonalak 
− Vonalkázás (sraffozás) 
− Befordított szelvény körvonala 
− Rövid középvonalak 
− Menet lábvonala 
− Méret kezdıpontját jelölı kör 
− Sík felületeket jelölı átlók 
− Hajlítási élek jelölése terítéken 
− Ismétlıdı elemek jelölése 

Folytonos vékony szabadkézi 
vonal 

 − Törésvonal 

Folytonos vékony cikk-cakk 
vonal  

− Törésvonal 

Folytonos vastag vonal  − Látható élek 
− Látható körvonalak 
− Orsómenet külsı, anyamenet 

belsı burkolójának körvonala 
− Menetvégzıdés 
− Öntvények osztósíkjának 

nyomvonala 
− Nyíl vonala nézet, metszet, ill. 

szelvény jelölésénél 
Vékony szaggatott vonal  − Nem látható élek 

− Nem látható körvonalak 
Vastag szaggatott vonal  − Hıkezelés vagy felület 

kikészítés megengedett helyének 
jelölése 

Vékony pontvonal  − Középvonalak 
− Szimmetria vonalak 
− Fogaskerekek osztóvonala 
− Furatok osztóköre 

Vastag pontvonal  − Hıkezelés vagy felület 
kikészítés elıírt helyének 
jelölése 

− Metszısík jelölése 
Vékony kétpontvonal  − Csatlakozó alkatrész körvonala 

− Mozgó alkatrész szélsı helyzete 
− Alakítás elıtti körvonal 
− Metszısík elıtti részlet nézete 
− Megoldásváltozat körvonala 
− Késztermék körvonala az 

elıgyártmány rajzán 
− Kilépı tőrésmezı 
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Nem folytonos vonalak (szaggatott vonal, pontvonal, kétpontvonal) esetén a vonalszakaszok, a pont 
és a rajzelemek közötti távolság (üres hely) méretét a d vonalvastagság függvényében, a 2.1. 
ábrának megfelelıen kell megválasztani. 
 

 
szaggatott vonal   pontvonal    kétpontvonal 

2.1. ábra. Nem folytonos vonalak méretei 

2.4. A mőszaki rajzok feliratai 

A mőszaki rajzokon használható feliratok alakját és méreteit az ISO 3098 szabványsorozat elemei 
tartalmazzák. Az általános követelményekrıl az ISO 3098-0:1997 szabvány rendelkezik, pontosan 
megadva az egyes betőtípusok méreteit, arányait. A latin betőket, a számokat és a jeleket az ISO 
3098-2:2000 szabvány tartalmazza. 

A feliratok elkészíthetık álló, vagy 15°-kal jobbra dılt betőkkel. A két stílus egy rajzon belül 
vegyesen nem alkalmazható. Az álló és a dılt betőkészlet egyaránt kétféle változatban áll 
rendelkezésre, melyeket A illetve B típusjelzéssel azonosítanak. Az A jelzéső betőknél a vonal 
vastagsága a betőmagasság 1/14-ed része, a B típusú feliratoknál ez az arány 1/10. 

Az egyes betőtípusokat a 2.2. - 2.5. ábrák szemléltetik. 
 

 

2.2. ábra. A típusú álló betőkészlet 
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2.3. ábra. A típusú dılt betőkészlet 
 
 

 

2.4. ábra. B típusú álló betőkészlet 
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2.5. ábra. B típusú dılt betőkészlet 
 
A lehetséges betőmagasságok a következık: 

1,8 mm; 2,5 mm; 3,5 mm; 5 mm; 7 mm; 10 mm; 14 mm; 20 mm. 

A géprajzi alkalmazásokban a feliratok szokásos magassága 3,5mm. 

A nemzetközi szabvány a B típusú álló feliratokat részesíti elınyben. 

2.5. A rajzlapok kialakítása 

A mőszaki rajzokat elıírt mérető és formai kialakítású rajzlapokra kell elkészíteni. Ezeket az 
elıírásokat az ISO 5457:1999 szabvány tartalmazza. A rajzok azonosítására, fontos szöveges 
információk megadására a rajzlapokra ún. feliratmezı kerül. Ennek tartalmáról, kialakításának 
szabályairól az ISO 7200:2004 szabvány rendelkezik. 

2.5.1. A rajzlapok méretei 
A mőszaki rajzokhoz felhasználható rajzlapokat az ISO-A sorozat tartalmazza. Legnagyobb mérető 
tagja az A0 jelő, melynek területe 1 m2. Az A1 jelzéső rajzlap az A0-ból felezéssel állítható elı, a 
2.6. ábrának megfelelıen. Az A0 rajzlap tehát két A1-re bontható. Tartsuk meg az oldalak arányát, 
az A0 és az A1 rajzlapoknál, vagyis teljesüljön az a:b = (b/2):a összefüggés! Ezt felhasználva, 
valamint az A0 rajzlap területére érvényes a⋅b = 1m2 egyenletbıl az A0 rajzlap két oldalának 
hossza: a = 841 mm, b= 1189 mm. 

Hasonló módon kaphatjuk meg a sorozat további elemeit: a nagyobb rajzlapot megfelezve jutunk az 
eggyel kisebb formátumhoz. A szabványos rajzlapméretek a következık: 

A0 841 mm x 1189 mm, 

A1 594 mm x 841 mm, 
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A2 420 mm x 594 mm, 

A3 297 mm x 420 mm, 

A4 210 mm x 297 mm. 

 

2.6. ábra. A rajzlapok származtatása 
 
Lehetıség szerint ragaszkodjunk a felsorolt mérető rajzlapokhoz. Nagyon indokolt esetben 
meghosszabbított rajzlapok is képezhetık oly módon, hogy valamely rajzlap rövidebb oldalához 
egy nagyobb rajzlap hosszabb oldalának méretét párosítjuk. Pl. az A3 rajzlap 297 mm méretéhez az 
A1 rajzlap 841 mm méretét rendeljük és az így nyert formátumot A3.1 jelöléssel látjuk el. A teljes 
rajzlaprendszernek a felépítése a 2.7. ábrán látható. 
 

 

2.7. ábra. Szabványos és származtatott rajzlapok 
 
A rajzlapon belül a felhasználható rajzterületet 0,7 mm vastagságú vonallal rajzolt keret határolja. A 
keretezés módja a 2.8. ábrán látható. A legfontosabb szöveges információk magadására a rajzlapon 
feliratmezı szolgál. Helyét a 2.8. ábrán kétpontvonallal jelöltük. A feliratmezıt az A3-as és az 
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annál nagyobb rajzlapoknál a jobb alsó sarokban kell elhelyezni. Ezek a rajzlapok csak fekvı 
helyzetőek lehetnek. Az A4 rajzlap csak álló helyzetben használható, a feliratmezıt alul, a rövidebb 
oldalon kell elhelyezni. 
 

 

2.8. ábra. Álló és fekvı helyzető rajzlapok 

2.5.2. A feliratmez ı 
A feliratmezı a mőszaki rajzok és a kapcsolódó dokumentumok azonosítására szolgál. Formai 
kialakítására és tartalmára az ISO 7200:2004 szabvány ad ajánlást. A szabvány a korábbi, 1984-es 
változatához képest jelentısen átalakult. A régebbi szabvány számos mőszaki információt helyezett 
el a feliratmezıben, mint pl. a méretarány, a vetítési mód jelképe, a nem jelölt tőrések pontossága, 
stb. Az új szabványból ezek kiszorultak és a feliratmezı inkább a dokumentum-menedzselést 
szolgálja, jellemzıen adminisztratív információt tartalmaz. Az új típusú feliratmezı felépítésére a 
2.9. ábra mutat példát. 
 

 

2.9. ábra. Feliratmezı 
 
A feliratmezı azonosító, leíró és adminisztratív adatokat tartalmaz. 

Az azonosító adatok a következık: 
− tulajdonos, 
− azonosító szám, 
− módosítási mutató, 
− kiadás dátuma, 
− lapszám, 
− lapok száma, 
− nyelvi kód. 
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A tulajdonos mezıben a dokumentum jogszerő tulajdonosának a hivatalos nevét kell megadni. 
Formája lehet cégszerő megnevezés, hivatalos pecsét, vagy céges logo. 

Az azonosító szám a tulajdonos szervezetén belül a dokumentum egyedi azonosítója. Rajzok 
esetében ez a rajzszám. 

A módosítási mutató a dokumentum felülvizsgálati állapotát azonosítja. Az egyes változatokat A-
tól Z-ig betőkkel, esetleg betőkombinációkkal (AA, AB, AC, stb.) vagy számokkal jelölik. Az I és 
O betők használatát kerülni kell, mivel az 1 és 0 számokkal összetéveszthetık. 

A kiadás dátuma az az idıpont, amikor a dokumentum elsı alkalommal hivatalosan megjelent. 

A lapszám több lapból álló dokumentum esetén az adott lapot azonosítja. 

A lapok száma több lapból álló dokumentumnál megadja az összes lapszámot. 

A nyelvi kódnak akkor van jelentısége, ha egy dokumentum több változatban, különbözı 
nyelveken készül, vagy a dokumentum egy része a többitıl eltérı nyelven készül. 

Leíró adatok alatt a dokumentum címét, elnevezését és annak kiegészítését értjük. Ezek az adatok 
foglalják össze tömören a dokumentum tartalmát. Rajzokon ez a megnevezés rovat. 

Az adminisztratív adatok között az alábbi rovatok szerepelnek: 
− felelıs részleg, 
− mőszaki tanácsadó, 
− jóváhagyó személy, 
− alkotó, 
− dokumentum típusa, 
− dokumentum állapota, 
− egyéb adatok, melyeknek rajzokon nincsen szerepe. 

A felelıs részleg annak a szervezeti egységnek a megnevezése, amely a dokumentum tartalmáért, 
karbantartásáért felelıs. 

A mőszaki tanácsadó rovatban annak a személynek a nevét kell megadni, aki megfelelı 
ismeretekkel rendelkezik a dokumentum mőszaki tartalmáról. A tulajdonos részérıl kapcsolattartó 
szerepet tölt be, aki képes a felmerülı kérdésekre válaszolni, a szükséges intézkedéseket megtenni. 

A jóváhagyó személy valamilyen szempontból ellenırzi a dokumentumot. Lehet egyetlen személy, 
pl. egy vezetı, de lehet több szakterület egy-egy szakértıje. Rajzdokumentációnál a rajzellenır, 
szabványellenır elnevezések használatosak. 

Az alkotó a dokumentumot elkészítı vagy módosító személy. Rajzok esetében ı a tervezı. 

A dokumentum típusa sokféle lehet, a dokumentum célja, az információ-tartalom és a 
megvalósítási forma alapján. Pl. alkatrészrajz, összeállítási rajz, rész-összeállítási rajz, stb. 

A dokumentum állapota a dokumentumnak az életciklusban elfoglalt helyét adja meg. A 
bejegyzés lehet: „elıkészületben”, jóváhagyás alatt”, „kiadva”, illetve „visszavonva”. 
 

 

2.10. ábra. Feliratmezı mőszaki tartalommal 
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A 2.10. ábra a korábbi szabvány elıírásának megfelelı feliratmezıt mutat be, mely a gépészeti 
gyakorlat és az egyetemi hallgatók számára hasznos és igényelt információkat tartalmaz, ezért az új 
típusú feliratmezıhöz képest alkalmazása elınyös lehet. 

A feliratmezı helyét az ISO 5457:1999 szabvány határozza meg. A fekvı helyzető (A3-as és annál 
nagyobb) rajzlapokon a jobb alsó sarokban, az A4 rajzlapon a rövidebb oldalon, alul kell elhelyezni. 
A feliratmezı vízszintes mérete 180 mm. 

2.6. A rajzok méretaránya 

A mőszaki rajzokon célszerő a tárgyakat a valós méreteikkel ábrázolni. Ekkor a rajz és a valóság 
aránya 1:1, vagyis a két állapot közötti méretarány 1:1. Gyakran elıfordul, hogy el kell térnünk a 
valós mérettel történı ábrázolástól. Ez túlságosan kicsi és túlzottan nagymérető tárgyak esetében 
egyaránt elıfordul. Az elsı esetben már a valós méretnek megfelelı rajzolás is gondot jelenthet, de 
a rajz értelmezése, a részletek felismerése mindenképpen. A nagy kiterjedéső tárgyaknál a rajzlap 
mérete, elhelyezése jelent fizikai korlátot. A probléma megoldása érdekében a kismérető tárgyakat 
nagyítással, a nagy terjedelmőeket kicsinyítéssel ábrázoljuk. A méretarány megadásakor az elsı 
szám a rajzra, a második a valós tárgyra vonatkozik. Ennek megfelelıen nagyítás esetén a 
méretarány pl. 2:1, 5:1 alakú, ami annyit jelent, hogy a rajzon a tárgyat kétszeres, vagy ötszörös 
nagyítással ábrázoltuk. Kicsinyítésnél a méretarány pl. 1:2, 1:5, ekkor a rajzon az eredeti méretek 
fele, ill. ötöde jelenik meg. 

A mőszaki rajzokon a méretarányt a MÉRETARÁNY szóval és a mögötte elhelyezett aránypárral, a 
következıképpen adjuk meg: 

MÉRETARÁNY 1:1 a valóságos, vagy természetes méretarány, 

MÉRETARÁNY X:1 a nagyítás méretaránya, 

MÉRETARÁNY 1:X a kicsinyítés méretaránya. 

X egynél nagyobb szám, ajánlott értékeit a 2.2. táblázatban tekinthetjük meg. 

A méretarány megadásakor a MÉRETARÁNY szó elhagyható, ha a rajz érthetıségét nem zavarja. 
Ez az esetek többségében megtehetı és elegendı az aránypár elıírása. 
 

2.2. táblázat. Ajánlott méretarányok 

Méretarány 
típusa 

Ajánlott méretarányok 

Nagyítás 
 50:1 20:1 10:1 

 5:1 2:1 

Természetes   1:1 

Kicsinyítés 

 1:2 1:5 1:10 

 1:20 1:50 1:100 

 1:200 1:500 1:1000 

 1:2000 1:5000 1:10000 

 
A táblázatban szereplı értékek képzési elvét folytatva további méretarányokat is lehet használni. 
Kivételes esetben, amikor a táblázatbeli értékek nem felelnek meg, közbülsı méretarányok is 
választhatók. 
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Elıfordulhat, hogy egy rajzon belül többféle méretarányban készülnek ábrák. A rajzra általánosan 
jellemzı fı méretarányt a feliratmezıben, vagy szöveges információként kell megadni. Az ettıl 
eltérı méretarányt az alkalmazástól függıen jelöljük. Betővel azonosított nézet, metszet, részlet 
esetén az azonosító jelzés mellett, összeállítási rajznál az eltérı méretarányban ábrázolt alkatrész 
vagy részegység tételszáma közelében (mellette vagy alatta) adjuk meg a méretarányt. 

A méretarány megválasztását az ábrázolni kívánt tárgy mérete és bonyolultsága határozza meg. 
Alapvetı szempont, hogy az adott méretarány mellett a rajz teljes egyértelmőséggel mutassa be a 
tárgyat. 

Kismérető tárgyak nagyítással történı ábrázolása esetén az arányok érzékeltetése érdekében 
célszerő egy valós mérető nézetet is elhelyezni a rajzon. Mivel ez a nézet csak tájékoztató jellegő, 
elegendı csak a körvonalát megrajzolni. 

2.7. Tételszámok 

Szerelt egységek összeállítási rajzán az egyes alkatrészek és részegységek azonosítására 
tételszámokat használunk. A tételszámok megadásához kapcsolódó elıírásokat az MSZ ISO 
6463:1992 (ISO 6433:1981) szabvány tartalmazza. 

A tételszámok általában arab számok, melyek szükség esetén nagybetőkkel kiegészíthetık. Egy 
rajzon belül a tételszámokat azonos típusú és azonos magasságú feliratként kell elkészíteni és az 
egyéb elıírásoktól jól megkülönböztethetı módon megadni. Ennek egyik módja, hogy a 
tételszámokat a feliratokhoz, pl. a méretekhez képest nagyobbra, általában kétszeres magasságúra 
készítjük. További szokásos megoldás, hogy a tételszámokat vékony folytonos vonallal rajzolt 
körben helyezzük el. 

A tételszámok vékony folytonos mutatóvonallal kapcsolódnak az alkatrészhez vagy részegységhez. 
A mutatóvonal nyílhegyben végzıdik, ha a kontúrvonalhoz kapcsolódik, illetve pontban, ha a 
körvonalon belülre mutat. Az egyes tételszámok mutatóvonalai ne metsszék egymást! Ha a 
tételszámot körben helyezzük el, a mutatóvonal a kör középpontja felé mutat. A tételszámok 
megadási módjaira a 2.11. ábrán láthatunk példákat. 
 

 

2.11. ábra. Tételszámok megadási módjai 
 

A tételszámokat az azonosítandó elem körvonalán kívül, rendezett formában kell megadni. 
Szokásos megoldás a vízszintes sorok és függıleges oszlopok mentén készített tételszámozás. 
Egyetlen mutatóvonalon több tételszám is elhelyezhetı. 
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Egy adott alkatrész vagy részegység tételszámát csak egyszer adjuk meg. A tételszámozás 
sorrendjét valamilyen logikus megfontolás alapján határozzuk meg. Ilyen lehet pl. a beépülési 
sorrend, a bonyolultság alapján történı csoportosítás, a rajzos alkatrészek és kereskedelmi áruk 
elkülönítése, stb. 

2.8. Darabjegyzék 

A termékek (gépek, berendezések, épületek, stb.) általában nem egyetlen alkatrészbıl állnak, hanem 
alkatrészek sokasága alkotja ıket. A késztermék összeszerelt állapotáról összeállítási rajz készül, 
amely azonban gyakran nem alkalmas arra, hogy az összes alkatrészt egyidejőleg bemutassa, ezért a 
funkció szempontjából összetartozó alkatrészeket szerelt részegységként összevonják, és ezekrıl 
rész-összeállítási rajzot készítenek. A legalsó szinten a rész-összeállítási rajzok csak alkatrészekbıl 
állnak, magasabb szinten az alkatrészek mellett szerelt egységeket is tartalmaznak. Egy termékbe a 
legyártott alkatrészek mellett a kereskedelembıl származó elemeket is beépítenek. Pl. egy villamos 
motor a felhasználó számára ugyanúgy egyetlen tétel, mint az alkatrészek, miközben a motor 
gyártója számára sok alkatrészbıl álló késztermék. Az összeállítási rajzokon a beépülı alkatrészeket 
és részegységeket tételszámokkal azonosítják. Az összeállítást alkotó elemek nyilvántartására a 
darabjegyzék szolgál. A darabjegyzék egy táblázatos formában összeállított lista, melynek 
tartalmára és elhelyezésére az ISO 7573:2008 szabvány ad útmutatást. 

A darabjegyzék fejlécének tartalma a szabvány ajánlásának megfelelıen a következı: 
− tételszám, 
− mennyiség, 
− mértékegység, 
− hivatkozási jel, 
− rajzszám, 
− megnevezés, 
− mőszaki adatok, jelölések, 
− megjegyzés. 

A tételszám teremti meg a kapcsolatot a darabjegyzék és az összeállítási rajz között. A rajzon egy 
adott tételszámmal azonosított alkatrész vagy részegység jellemzıit a darabjegyzék azonos 
tételszámmal megjelölt sora tartalmazza. 

A mennyiség rovat az összeállításhoz szükséges darabszámot vagy anyagmennyiséget adja meg. Ez 
utóbbi lehet térfogat, hossz, tömeg vagy más szükséges jellemzı. Amennyiben a pontos mennyiség 
nem ismert, AR (as required = szükség szerint), illetve a mennyiség számértéke után EST 
(estimated = körülbelül) jelölések alkalmazhatók. 

A mértékegység mezı üresen marad, ha a mennyiség darab. Egyébként ebben a rovatban az 
anyagmennyiség szabványos mértékegységét kell feltüntetni (pl. m3, m, kg, stb.). Utóbbi esetekben 
a mennyiség és a mértékegység oszlopok összevonhatók, de az összevonást csak akkor célszerő 
alkalmazni, ha a mennyiségnél nincs darabszámmal jellemzett tétel. 

A hivatkozási jel valamilyen rendszerben, az adott rendszerhez tartozó elemre kidolgozott egyedi 
azonosító, amely változatlan lesz az adott elem minden egyes elıfordulásakor, függetlenül attól, 
hogy hova építették be. Ilyen pl. a gördülıcsapágyak csapágyjele. 

A rajzszám az alkatrészek, beépülı részegységek egyedi azonosítója az adott szervezetnél 
(vállalatnál, tervezı irodánál, stb.). 

A megnevezés az alkatrész, részegység neve. Lehetıleg rövid, de szakszerő legyen. Inkább a tárgy 
alakjára, és nem az ellátandó feladatra utaljon. Pl. csapágytartó bak helyett bak, vagy csapágybak. 
Gyakran alkalmazott elnevezések: tengely, lemez, talp, tartó. 
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A mőszaki adatok, jelölések oszlop tartalmazza a legtöbb mőszaki információt. Méreteket, 
anyagot, mőködési adatokat, szabványos jelölést, a gyártótól származó jelölést és egyéb jellemzıket 
adhatunk meg. 

A megjegyzés rovatba egyéb kiegészítı információt tehetünk. Ha az oszlop túl keskeny lenne a 
bejegyzéshez, akkor valamilyen jelzést (betőt, számot, egyéb jelet) helyezhetünk el a megfelelı 
mezıbe. A hozzá tartozó megjegyzést azután másutt is elhelyezhetjük a rajzon, vagy a 
darabjegyzéken belül. 

A darabjegyzék általában része a rajzdokumentációnak, de lehet önálló dokumentum is. Utóbbi 
esetben szabványos mérető rajzlapon kell megrajzolni, saját feliratmezıvel, ami a rajzlapon alul 
vagy felül is elhelyezhetı. Ha az összeállítási rajz és a darabjegyzék különálló dokumentum, 
mindkettı önálló rajzszámmal rendelkezik (2.12. ábra). 

 

2.12. ábra. A rajz és a darabjegyzék külön dokumentum 
 
A 2.13. és 2.14. ábrák arra mutatnak példákat, amikor a rajz és a darabjegyzék egy dokumentum, 
tehát azonos rajzszámmal bírnak. A különbség, hogy a 2.13. ábrán a darabjegyzék külön lapra 
került, míg a 2.14. ábrán a rajz része. 

 

2.13. ábra. Darabjegyzék külön lapon 
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2.14. ábra. Darabjegyzék a rajzon 
 
A darabjegyzék olvasási iránya mindig megfelel a feliratmezı olvasási irányának. Közvetlenül 
kapcsolódhat a feliratmezıhöz, de elhelyezkedhet máshol is. A darabjegyzéket folytonos vonallal 
kell megrajzolni. A vonal vastagságára a szabvány nem ad elıírást. 

Amikor a darabjegyzék kapcsolódik a feliratmezıhöz, a táblázat fejléce érintkezik a feliratmezıvel, 
a 2.15. ábrának megfelelıen. Ha a darabjegyzéket a feliratmezıtıl függetlenül, máshol helyezzük 
el, a fejléc alul vagy felül is lehet. 
 

 

2.15. ábra. Feliratmezıhöz kapcsolt darabjegyzék 
 

A darabjegyzék egyes oszlopai elhagyhatók, ha egyébként üresen maradnának. A 2.15. ábráról 
hiányzik a mértékegység és a hivatkozási jel rovat, mivel minden tétel mennyisége darab, illetve 
nincs olyan alkatrész, amelyikre sajátos egyedi azonosítóval kellene hivatkozni. 
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3. MŐSZAKI ÁBRÁZOLÁS NÉZETEKKEL 

A mőszaki ábrázolás alapvetı problémája abból adódik, hogy a tárgyak térbeli kiterjedésőek, azaz 3 
dimenziósak (röviden 3D-sek), míg a lerajzolásukra csak síkban, vagyis 2 dimenzióban (2D-ben) 
van lehetıségünk. Ugyanúgy igaz ez a hagyományos, rajzlapon történı kézi rajzolásra, mint a 
számítógép képernyıjén történı tervezésre és a kész munka kinyomtatására is. A probléma két 
irányban is jelentkezik, mint az a 3.1. ábrán látható. 
 

 
 

3.1. ábra. A mőszaki ábrázolás 3D-2D problémája 
 
A 3D → 2D leképezés azt jelenti, hogy adott tárgyról rajzot kell készíteni. Ez jellemzı a tervezésre, 
amikor a tárgy még csak a tervezı fantáziájában létezik, és az elképzelés megvalósításához készül a 
rajz, de érvényes arra az esetre is, amikor egy létezı tárgyról, pl. egy meghibásodott alkatrész 
pótlása érdekében, kell rajzot készíteni. 

A 2D → 3D visszaállítás azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló rajz alapján elı kell állítani a tárgyat. 
Ennél a feladatnál legtöbbször a mások által elkészített rajzok alapján kell dolgozni és a gyártás, 
valamint a szerelés során a tárgyat, a terméket pontosan megvalósítani. 

Azokat a módszereket, amelyek a felvázolt probléma áthidalására szolgálnak, azaz a térbeli 
tárgyakról síkbeli rajzok készítését teszik lehetıvé, vetítéseknek, nevezzük. 

3.1. Vetítési módszerek 

A vetítés típusát, eredményét négy tényezı határozza meg: a szemlélı, a tárgy, a vetítés síkja, más 
néven a képsík, valamint a vetítısugarak. A szemlélı helye kijelöli azt a pontot a térben, ahonnan 
nézve a tárgyat ábrázolni fogjuk, egyben meghatározza a vetítısugarak egymáshoz viszonyított 
helyzetét. A szemlélı elhelyezkedhet a végtelenben, vagy a tárgytól véges távolságra. Az elsı 
esetben a vetítısugarak egymással párhuzamosak lesznek, míg a második esetben egy pontból, a 
szemlélıtıl kiindulva, széttartó jelleget mutatnak (3.2. ábra). A vetítısugarak és a képsík 
viszonylagos helyzete alapján merıleges vetítésrıl vagy ferde vetítésrıl beszélünk. 
Értelemszerően elıbbinél a vetítısugarak merılegesek a képsíkra, utóbbinál pedig a derékszögtıl 
eltérı szög alatt metszik a képsíkot. A tárgy elhelyezkedését a képsíkhoz képest a jellemzı felületek 
helyzetével minısítjük. Eszerint a tárgy helyzete lehet párhuzamos/merıleges, illetve ferde. A 
vetítés eredményeként létrejött rajzot vetületnek vagy nézetnek nevezzük. 

A vetítések rendszerezését a 3.3. ábra mutatja. 
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3.2. ábra. Párhuzamos és centrális vetítés 
 

 
 

3.3. ábra. A vetítések osztályozása 

3.1.1. Perspektíva 
A középponti vagy centrális vetítést perspektivikus ábrázolásnak is nevezik. Ez a vetítés áll 
legközelebb a valósághoz, szemléletes, térhatású eredményt szolgáltat. Elsısorban az építészetben 
használják, épületek, gátak, hidak bemutatására. Gépészeti alkalmazása nem jellemzı, ugyanis 
szerkesztése bonyolult, a méretek megadása nehézkes. 

A perspektivikus ábrázolásnál a szemlélı véges távolságban helyezkedik el a tárgyhoz képest. A 
vetítısugarak a szemlélıhöz kötött vetítési középpontból kiindulva, mintegy kúpot formálva 
haladnak. A vetítési középpont a szemlélı szeme. A képsíkon, a vetítési középponttal azonos 
magasságban berajzolt vízszintes vonal a horizontvonal. Az egyenesek végtelen távoli pontjait a 
képsíkon az iránypontok jelölik. A perspektivikus ábrázolás típusától függıen egy, kettı, vagy 
három iránypontot használunk. 

Az egypontos perspektíva esetén a következı szabályok érvényesek: 
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− a képsíkra merıleges egyenesek az iránypontban metszik egymást, 
− a képsíkkal párhuzamos vízszintes egyenesek vízszintesek maradnak, 
− a függıleges egyenesek távlati képei is függılegesek, 
− a valóságban azonos nagyságú szakaszok közül a képsíkhoz közelebb esı képe kisebb, mint a 

távolabbié. 
 

 

3.4. ábra. Egypontos perspektíva 
 
A kétpontos perspektívát az jellemzi, hogy 
− a valóságban párhuzamos vízszintes egyenesek képei egy-egy iránypontban találkoznak, 
− a függıleges egyenesek távlati képei függılegesek maradnak, 
− a valóságban azonos nagyságú szakaszok közül a képsíkhoz közelebb esı képe kisebb, mint a 

távolabbié. 
 

 

3.5. ábra. Kétpontos perspektíva 
 

A hárompontos perspektíva szerkesztési szabályai a következık: 
− a valóságban párhuzamos vízszintes egyenesek képei egy-egy iránypontban találkoznak, 
− a függıleges egyenesek távlati képei nem lesznek függılegesek, hanem a harmadik iránypontba 

tartanak, 
− a valóságban azonos nagyságú szakaszok közül a képsíkhoz közelebb esı képe kisebb, mint a 

távolabbié. 
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3.6. ábra. Hárompontos perspektíva 

3.1.2. Axonometria 
Az axonometrikus vetítéseknél a vetítısugarak egymással párhuzamosak, a képsíkra merılegesek, 
vagy ferdén metszik azt. A képsíkra merıleges vetítéssel elıállított axonometriák: az egymérető 
(izometrikus) axonometria, a kétmérető (dimetrikus) axonometria és a hárommérető (trimetrikus) 
axonometria. Ferde vetítéssel képezhetık az ún. frontális axonometriák: a kavalier és a kabinet 
axonometria. 

Az axonometrikus ábrázolás értelmezéséhez használjuk fel a 3.7. és 3.8. ábrát. 
 

 

3.7. ábra. A tárgy és a koordinátarendszer 
 

A tárgyat helyezzük el egy XYZ derékszögő koordinátarendszerben, melynek Z tengelye 
függıleges és párhuzamos a képsíkkal (3.7.a ábra), majd döntsük meg a tárgyat a hozzá kötött 
térbeli koordinátarendszerrel együtt (3.7.b ábra). Ekkor az XYZ tengelyek a beállítástól függıen 
különbözı szögeket zárnak be a képsíkkal. Végezzük el a vetítést a 3.8. ábrának megfelelıen. 
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3.8. ábra. Az axonometrikus vetítés módszere 
 

A térbeli XYZ koordinátarendszer tengelyeinek a képsíkon az X’, Y’, Z’ tengelyek felelnek meg. A 
képsíkon megjelenı vetület az axonometrikus ábra, a tárgy beállításától és a vetítısugarak 
irányításától függıen végtelen sokféle lehet. A már említett axonometria típusok esetén a beállítás a 
következı szempontok alapján történik. 

Egymérető axonometriánál a tárgyat úgy helyezzük el, hogy a három koordináta-tengely (X,Y,Z) 
egyforma szöget zárjon be a képsíkkal. Ennek eredményeként mindhárom irányban azonos 
rövidülés adódik. Az adott beállításnál az X’ Y’ és Z’ tengelyek egymással 120º-os szöget zárnak 
be és a rövidülés miatt mindhárom tengely mentén kb. az eredeti méret 82%-a adódik. Az 
egymérető axonometria szerkesztésénél elfogadott közelítés, hogy a koordináta-tengelyekre az 
eredeti méreteket mérik fel. 

Kétmérető axonometriánál a tárgyat úgy kell elhelyezni, hogy két tengelye egyforma szöget zárjon 
be a képsíkkal. A két tengelyen azonos rövidülés adódik, a harmadik tengelyen ettıl eltérı. A 
koordináta-tengelyek (X’,Y’, Z’) által bezárt szögek jó közelítéssel: 97º és kétszer 131,5º. A 
rövidülés két tengely mentén kb. 94%-os, a harmadik tengely mentén kb. 47%-os. Kétmérető 
axonometriánál is megszokott, hogy közelítı megoldást alkalmaznak. Ekkor két tengelyre a valós 
méretet, a harmadikra a valós méret felét mérik fel. 

Hárommérető axonometriánál a három koordináta-tengely eltérı szöget zár be a képsíkkal, ezért a 
rövidülések is különbözıek lesznek. A koordináta-tengelyek (X’,Y’, Z’) által bezárt szögekre 
szokásos értékek: 105º, 121º és 134º. A rövidülések közelítı pontossággal: a Z’ tengely mentén 
86%, a másik két tengelynél 92% és 65%. 

A merıleges axonometriák összehasonlítására ad lehetıséget a 3.9. ábra. 

 

3.9. ábra Merıleges axonometriák 
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Frontális axonometriánál a képsík párhuzamos valamelyik koordinátasíkkal (XZ vagy YZ), oly 
módon, hogy a tárgy homlokfelületével is párhuzamos legyen. Az ábrázolás ferde vetítéssel 
történik, tehát a vetítısugarak nem merılegesen érkeznek a képsíkra. Ezzel a módszerrel a tárgy 
homlokfelületét torzítás nélkül, valós méretben ábrázolják, esetleg a mélységbeli rövidülést 
érzékeltetik. Frontális axonometriára mutat példákat a 3.10. ábra. A koordináta-tengelyek által 
bezárt szögek: 90º és kétszer 135 º. A kavalier axonometria mindhárom irányban valós mérettel 
dolgozik, a kabinet axonometria mélységben 50%-os rövidüléssel. 
 

 

3.10. ábra. Frontális axonometriák 
 

Az axonometrikus ábrák kevésbé valósághőek, mint a perspektivikus rajzok, ugyanakkor 
szerkesztésük sokkal egyszerőbb. Gépészeti alkalmazásuk a számítógépes tervezéssel került 
elıtérbe, ahol a térbeli modellek megjelenítésének eszközeként szerepelnek. Gyártási rajzokhoz az 
axonometrikus ábrázolást hasonló okok miatt nem alkalmazzák, mint a perspektivikus vetítést. 

3.1.3. Ábrázolás rendezett nézetekkel 
A perspektíva és az axonometria egyetlen térhatású képpel ábrázolja a tárgyat, gyakran a valóságot 
jól megközelítı módon. A mőszaki, fıleg a gépészeti gyakorlatban mégis másik megoldást 
részesítenek elınyben: a párhuzamos, merıleges vetítésen alapuló, rendezett nézeteket. Ezzel a 
módszerrel a tárgy egyértelmő bemutatása érdekében általában több vetületre van szükség, 
ugyanakkor a nézetek létrehozása sokkal egyszerőbb. A tárgy célszerő elhelyezésével a vetületek 
alak- és mérethelyesek lesznek. A párhuzamos, merıleges vetítés elvét a 3.11. ábra mutatja be. 
 

 

3.11. ábra. Párhuzamos, merıleges vetítés 
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A szemlélı végtelen távoli pontban van, a vetítısugarak párhuzamosak egymással és merılegesek a 
képsíkra. A rendezett nézeteket hat, egymásra merıleges irányból képezzük, a 3.12. ábrának 
megfelelıen. 

 

3.12. ábra. Rendezett nézetek vetítési irányai 
 

A jelölt vetítési irányokból képezett nézetek elnevezései: 

– elölnézet (a irányból), 
– felülnézet (b irányból), 
– balnézet (c irányból), 
– jobbnézet (d irányból), 
– alulnézet (e irányból), 
– hátulnézet (f irányból). 

Az elölnézet kitüntetett helyzető, úgy kell megválasztani, hogy az adott tárgyról a legtöbb 
információt adja. Az elölnézetet szokás fıképnek is nevezni. A további nézetek az elölnézethez 
képest helyezkednek el, tehát a felül-, alul-, hátul-, ill. a bal-, jobb- értelmezése az elölnézethez 
képest történik. 
 

 

3.13. ábra. Monge-féle képsík-rendszer 
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A képsíkokat a vetítési irányokra merılegesen vesszük fel. A 3.13. ábrán a Monge-féle képsík-
rendszer látható. Az elsı képsík K1 a felülnézet, a második képsík K2 az elölnézet síkja. A két 
képsík egymásra merıleges és a teret négy térnegyedre osztja. A rendezett nézetek rajzolásakor a 
tárgyat vagy az elsı térnegyedbe, vagy a harmadik térnegyedbe helyezzük el. Ezekre láthatunk 
példákat a 3.14. és a 3.15. ábrákon. 

 
3.14. ábra. Tárgy az elsı térnegyedben 

 
 

 
3.15. ábra. Tárgy a harmadik térnegyedben 
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Az elsı térnegyedbe helyezett tárgyról készített vetítést az ISO 5456-2:1996 nemzetközi szabvány 
elsıszögő vetítésnek nevezi, de szerencsésebb a tárgy elhelyezkedésére utaló elsı térnegyedbeli 
vetítés elnevezést használni. Korábban ezt a vetítési módot európai vetítésnek hívták és „E” 
rövidítéssel jelölték. 

A harmadik térnegyedben elhelyezett tárgy esetében a szabványos megjelölés: harmadikszögő 
vetítés. Ennél is ajánlott a szó szerinti fordítás helyett az értelmezés alapján megfogalmazott 
harmadik térnegyedbeli vetítés elnevezés. Ez a vetítési mód régebben az amerikai vetítés nevet 
viselte, röviden „A” vetítésnek hívták. 

A korábbi elnevezések arra utaltak, hogy az egyik módszert Európában, a másikat Amerikában 
részesítették elınyben. Ez napjainkban is így van, ugyanakkor a már említett szabvány a két 
módszert teljesen egyenértékőként kezeli. 

3.2. Vetítés az els ı térnegyedben 

Az elsı térnegyedben elhelyezett tárgy vetítési szabálya a 3.14. ábráról leolvasható. A tárgy a 
szemlélı és a képsík között helyezkedik el, vagyis a képsík mindig a tárgy mögött van. A módszer 
alkalmazását három vetítési irányra a 3.16. ábra mutatja. 
 

 
 

3.16. ábra. Elsı térnegyedbeli vetítés három nézete 
 

Az ábrán A az elölnézetet, B a felülnézetet, D a jobbnézetet jelöli. A további nézetek azonosítására 
C (balnézet), E (alulnézet) F (hátulnézet) betők szolgálnak, vagyis az összetartozó vetítési irányokat 
és nézeteket azonos betővel jelöljük. A vetítési irányt mindig kisbetővel, a hozzá tartozó nézetet a 
megfelelı nagybetővel azonosítjuk. 

A további nézetek meghatározása érdekében képzeletben helyezzük el a tárgyat egy átlátszó 
dobozban (3.17. ábra). A doboz oldalai lesznek a képsíkok. Végezzük el a vetítéseket a hat 
kitüntetett vetítési irányból és jelöljük a nézeteket az elıbb leírt módon. Az eredmény a 3. 18. ábrán 
látható. 
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3.17. ábra. A képsíkokból alkotott átlátszó doboz  
 
 

 
 

3.18. ábra. Elsı térnegyedbeli vetítés hat nézete 
 

A megfelelı éleknél vágjuk el a dobozt, majd leporello jelleggel terítsük ki a lapokat az elölnézet 
síkjába. A síkba forgatás mővelete a 3.19. ábrán, a végeredmény a 3.20. ábrán látható. 

A hátulnézet az elölnézet síkjával párhuzamos képsíkban van, ezért beforgatáskor akár a balnézet, 
akár a jobbnézet mellé is elhelyezhetı. 

A mőszaki rajzokon a képsíkokat jelölı keretet, valamint a nézeteket azonosító betőket nem 
tüntetjük fel, a rendezett nézeteket a 3.21. vagy a 3.22. ábrának megfelelıen ábrázoljuk. 
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3.19. ábra. A képsíkdoboz síkba terítése 
 
 

 
 

3.20. ábra. Nézetek az elölnézet síkjába forgatva 
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3.21. ábra. Rendezett nézetek (a hátulnézet a balnézet mellett van) 
 
 

 

3.22. ábra. Rendezett nézetek (a hátulnézet a jobbnézet mellett van) 

3.3. Vetítés a harmadik térnegyedben 

A harmadik térnegyedben elhelyezett tárgy vetítési szabálya a 3.15. ábráról olvasható le. Ennél az 
eljárásnál a képsík van a szemlélıhöz közelebb, vagyis a tárgy a képsík mögött helyezkedik el. A 
módszer vetítési elvét a 3.23. ábra szemlélteti. 

A továbbiakban hasonlóan járunk el, mint az elsı térnegyedbeli vetítésnél, vagyis 
− a tárgyat a képsíkokat jelképezı átlátszó dobozba foglaljuk (ez megfelel a 3.17. ábrának), 
− a vetítési irányokból elkészítjük a nézeteket az oldallapokon, 
− a oldaléleket felhasítva a dobozt az elölnézet síkjába terítjük, 
− elhagyjuk a képsíkok keretezését és a nézetazonosító feliratokat. 

Az elvégzett mőveleteket a 3.24. és a 3.25. ábrákon követhetjük nyomon, a végeredmény a 3.26. 
ábrán látható. 
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3.23. ábra. A harmadik térnegyedbeli vetítés elve 
 
 

 

 
3.24. ábra. A képsíkdoboz síkba terítése harmadik térnegyedbeli vetítésnél 
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3.25. ábra. Nézetek az elölnézet síkjában 
 
 

 

3.26. ábra. Rendezett nézetek harmadik térnegyedbeli vetítésnél 

3.4. Vetítések azonosítása rajzjelekkel 

A rendezett nézetekkel dolgozó két vetítési módszer azonosítására szemléletes rajzjelek szolgálnak. 
Mindkét esetben a jelkép egy csonkakúp két nézete, melyeket az adott vetítési módszernek 
megfelelıen helyezünk el egymáshoz képest. A jelek alakját és méreteit a 3.27. ábra szemlélteti. 
 

 

3.27. ábra. Az elsı térnegyedbeli vetítés(a)és a harmadik térnegyedbeli vetítés (b) rajzjele 
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A méretek a rajzfeliratok magasságának függvényében határozhatók meg. H = 2h, ahol h a 
betőmagasságot jelöli, d = h/10 a vonalvastagság. A szokásos 3,5 mm-es betőmagasság esetén h = 
3,5 mm, H = 7 mm és d = 0,35 mm. A vetítési jelképet a feliratmezıben, vagy annak közelében, jól 
látható módon helyezzük el. 

3.5. Eltérés a nézetrendt ıl 

Alig fordul elı, hogy egy tárgyról a bemutatott 6 nézetet el kell készíteni. Általában 2-3 nézet 
elegendı, ugyanakkor gyakori eset, hogy a felsoroltaktól eltérı nézeteket, üreges tárgyaknál a belsı 
kialakítás bemutatására metszeteket kell rajzolni. A nézeteket úgy kell megválasztani, hogy a tárgy 
ábrázolása egyértelmő és érthetı legyen, de ne forduljanak elı felesleges ismétlıdések sem. A 
tárgyat az elıállítási fázisnak megfelelı kész állapotban rajzoljuk le, az ábrázolás mőködési, esetleg 
gyártási, vagy szerelési helyzetben történjen. 

Törekedjünk arra, hogy a szabványban rögzített nézetrendet kövessük, azonban indokolt esetben 
attól el lehet térni. Erre lehetıséget adnak az ISO 128-30: 2001 és az ISO 128-34: 2001 
szabványok, melyek a nézetek rajzolásának általános szabályait, valamint a géprajzi alkalmazásokat 
foglalják össze. 

Új nézetet egy meglévı nézet, általában a fıkép felhasználásával tudunk képezni. Nyíllal kijelöljük, 
és nagybetővel azonosítjuk a vetítési irányt. Ezt követıen a vetítési irányból, a merıleges vetítésnek 
megfelelıen elkészítjük a nézetet, amit szabadon elhelyezhetünk. 

A leírtak alapján értelmezzük a 3.28. ábrát! 
 

 
 

3.28. ábra. Nézetek a vetítési irány jelölésével 
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A baloldali felsı ábra a fıkép, az elölnézet. Ezen a nézeten jelöltük az A felülnézetet, a B 
alulnézetet, a C jobbnézetet és a D balnézetet. Ezeket a nézeteket nem a szabványos, rendezett 
nézeteknek megfelelıen helyeztük el, egyik sem a „helyére” került. Ugyanakkor az azonosító 
nagybetők biztosítják a kapcsolatot a vetítési irány és a nézet között. További nézetként a C 
oldalnézet felhasználásával jelöltük az E hátulnézetet. 

Az azonosító nagybetőket a vetítési irányt kijelölı nyíl fölé (vízszintes nyíl), ill. attól jobbra 
(függıleges nyíl), valamint a nézet fölé helyeztük el, a rajzolvasási iránynak megfelelıen. Az 
azonosító betők magassága a normál feliratoknál eggyel nagyobb. A szokásos 3,5 mm 
rajzfeliratokhoz 5 mm magas nézetazonosító tartozik. A vetítési irányt kijelölı nyíl szárának 
vonalvastagsága az azonosító bető magasságának 1/10-ed része, az elıbbi példánál maradva 0,5 
mm. A nyílhegy nyílásszöge 30º, hossza azonos a betőmagassággal, itt 5 mm. 

A továbbiakban a nézetek sokféleségével, rajzolásuk különleges szabályaival ismerkedünk meg. 

3.5.1. Résznézet 

Elıfordul, hogy egy tárgyról a teljes nézet sem ad több információt, mintha csak egy részét 
ábrázoljuk. Ilyen esetekben célszerő résznézetet rajzolni. A résznézetet törésvonallal határoljuk, ami 
lehet vékony szabadkézi vonal, vagy cikk-cakk vonal. A résznézet azonosítása az általános szabály 
szerint történik, vagyis a vetítési irány jelölésével és nézetazonosítással. 

Résznézetre mutat példát a 3.29. ábra. 
 

  
 

3.29. ábra. Résznézet 
 
 

  
 

3.30. ábra. Szimmetrikus tárgy félnézete 
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Idı és hely megtakarítás érdekében a szimmetrikus tárgyak ábrázolhatók résznézettel, ami félnézet 
vagy negyed nézet is lehet. A szimmetriát a szimmetriavonal két végére rajzolt grafikus 
szimbólumok jelölik. Ezek a szimmetriavonalra merıleges, egymással párhuzamos vékony vonalak. 
A jelek hossza a szimmetriavonal vastagságának 10-szerese, a két vonal távolsága a vonalvastagság 
3-szorosa. A 3.30. és a 3.31. ábra szimmetrikus tárgyak résznézetét mutatja. 
 

   
 

3.31. ábra. Szimmetrikus tárgy negyed nézete 
 

3.5.2. Elfordított nézet 
A 3.29. ábra résznézetre mutat példát. A vetítési irány kijelöli a nézet helyét, de a nézet 
elhelyezhetı a nyíllal kijelölttıl eltérı, elfordított helyzetben is. Az elforgatást a forgatási iránnyal 
megegyezıen megrajzolt nyíl jelöli. A nézet fölött az azonosító bető, a forgatás jele és az elforgatás 
szöge szerepel, ebben a sorrendben. A nyíl félkör alakú, sugara azonos a nézetet jelölı bető 
magasságával. A vonal vastagsága a betőzés magasságának 1/10-ed része. A 3.32. ábrán elfordított 
nézetet láthatunk. 
 

 

3.32. ábra. Elfordított nézet 
 

3.5.3. Helyi nézet 
Helyi nézetet akkor célszerő rajzolni, ha a teljes nézet nem ad többlet információt, így felesleges 
munkától kíméljük meg magunkat. A helyi nézetet vastag folytonos vonallal rajzoljuk, és vékony 
pontvonallal kapcsoljuk a másik nézethez. A helyi nézet különlegessége, hogy harmadik 
térnegyedbeli vetítéssel készül. A 3.33. ábra helyi nézetre mutat példát. 
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3.33. ábra. Helyi nézet 

3.6. Különlegességek 

3.6.1. Csatlakozó alkatrészek 
Alkatrészrajzon a funkció jobb megértése, vagy a szerelés egyértelmővé tétele érdekében a 
csatlakozó alkatrész vékony kétpontvonallal megrajzolható. Mivel ez a rajzrészlet csak tájékoztató 
jellegő, elegendı csak a körvonalat ábrázolni úgy, hogy a csatlakozó alkatrész nem takarja el az 
elsıdleges alkatrészt. Metszeti ábrázolásnál a csatlakozó alkatrész nézetben marad. Csatlakozó 
alkatrész rajzolására mutat példát a 3.34. ábra. 
 

  

3.34. ábra. Csatlakozó alkatrész ábrázolása 
 

3.6.2. Áthatások 
Az áthatások felületek metszésvonalai, gyakran bonyolult térgörbék, melyek ábrázolására 
egyszerősítési lehetıségek állnak rendelkezésünkre. A 3.35. ábra valóságos áthatást mutat, ekkor a 
térgörbét a láthatóságnak megfelelıen ábrázoljuk. 

Az áthatásra egyszerősített ábrázolás akkor alkalmazható, ha az a rajz érthetıségét nem 
befolyásolja. Ekkor a görbéket egyenes szakaszok helyettesítik. Egyértelmő, hogy csak enyhén 
görbülı vonalaknál célszerő használni. Egyszerősített áthatás látható a 3.36. ábrán. 

A látszólagos áthatás rajzolásakor egy közvetítı felület (tórusz, henger, stb.) egy darabját 
helyettesítjük vékony folytonos vonallal. Az áthatási vonal a felületek lekerekített átmeneteit jelöli. 
A 3.37. ábra látszólagos áthatásra mutat példát. 

 



 38 

   

3.35. ábra. Valóságos áthatás 
 
 

 

3.36. ábra. Egyszerősített áthatás 
 
 

   

3.37. ábra. Látszólagos áthatás 
 

3.6.3. Négyszögletes és lelapolt profilok 
Négyszög profilok, illetve lelapolások sík felületeit átlósan rajzolt vékony vonalakkal jelölik, a 
3.38. ábrának megfelelıen. 
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3.38. ábra. Sík felületek jelölése 
 

3.6.4. Megszakítás törésvonallal 
Nagy kiterjedéső tárgyakból a semmitmondó részletek elhagyhatók. Az ábrázolt részeket vékony 
szabadkézi törésvonal, vagy cikk-cakk vonal határolja (3.39. ábra). 
 

 

3.39. ábra. Hosszú tárgy ábrázolása töréssel 
 

3.6.5. Ismétl ıdı mintázat 
Szabályosan ismétlıdı elemek közül elegendı egyet megrajzolni, a többi helyét pedig vékony 
pontvonallal jelölni (3.40. és 3.41. ábra). 
 

   

3.40. ábra. Kör mentén ismétlıdı furatok 
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3.41. ábra. Egyenes mentén ismétlıdı mintázat 
 
Aszimmetrikus mintázatnál a nem ábrázolt elemeket vékony folytonos vonal jelöli (3.42. ábra). 
 

 

3.42. ábra. Aszimmetrikus ismétlıdı mintázat 
 

3.6.6. Kiemelt részlet 
A kiemelt részlet az alkatrész azon részének a bemutatására szolgál, ami a fı méretarány mellett 
nem, vagy nehezen értelmezhetı, esetleg a mérete nem adható meg. Az azonosításra nagybetőket 
használunk. A kinagyított részletnél zárójelben fel kell tüntetni a méretarányt is. A kiemelés helyét 
kör alakú, esetleg ovális, vékony, zárt folytonos vonallal kell határolni. A kiemelt részletre 
mintaként a 3.43. ábra szolgál. 
 

 

3.43. ábra. Kiemelt részlet 
 

3.6.7. Eredeti körvonal 
Az alakítás elıtti állapot bemutatására vékony kétpontvonallal kell megrajzolni az alkatrész 
körvonalát (3.44. ábra). 
 



 

41 

  

3.44. ábra. Alakítás elıtti állapot rajza 
 

3.6.8. Hajlítási élek helye 
Hajlított lemezalkatrész síkba terített rajzán a hajlítási éleket vékony folytonos vonallal kell jelölni 
(3.45. ábra). 
 

  

3.45. ábra. Hajlítási élek helye a terítékrajzon 
 

3.6.9. Enyhe kúp és lejtés 
Enyhén kúpos, vagy enyhe lejtéssel rendelkezı felületek szabályos vetítésekor elıfordulhat, hogy a 
vonalak nem különíthetık el egymástól, ami befolyásolja rajz külalakját és zavarólag hat a 
megértésére is. Ilyenkor a vetítést csak a kisebb mérető elemrıl végezzük el, és a nézeten vastag 
folytonos vonallal rajzoljuk meg az eredményt, a 3.46. és a 3.47. ábrának megfelelıen. 
 

   

3.46. ábra. Enyhe kúp egyszerősített ábrázolása 
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3.47. ábra. Enyhe lejtéső sík egyszerősített ábrázolása 
 

3.6.10. Mozgó alkatrészek 
Összeállítási rajzokon a mozgó alkatrészek szélsı helyzetét, különleges pozícióját célszerő 
berajzolni vékony kétpontvonallal. Ezzel felhívjuk a figyelmet arra, hogy beépítés során mekkora 
helyigénnyel kell számolni (3.48. ábra). 
 

 

3.48. ábra. Mozgó alkatrész szélsı állása 
 

3.6.11. Késztermék és el ıgyártmány 
Elıgyártmány rajzán a kész állapotot (3.49. ábra), késztermék rajzán az elızetes állapotot 
feltüntethetjük vékony kétpontvonallal. Mivel ezeknél a rajzoknál a hangsúly a tájékoztatáson van, 
kétpontvonallal csak a körvonalat rajzoljuk meg. 
 

 

3.49. ábra. A kész állapot feltüntetése az elıgyártmány rajzán 
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3.6.12. Azonos elemek sorozatából álló tárgy 
Az azonos elemek sorozatából álló alkatrészeket homogén tárgyként ábrázoljuk. Az elemek 
elhelyezkedését rövid, vékony folytonos vonallal jelöljük (3.50. ábra). 
 

 

3.50. ábra. Elemek sorozatából álló alkatrész egyszerősített rajza 

3.6.13. Felületi mintázat 
A mechanikai úton, pl. recézéssel létrehozott felületi mintázatot teljesen kirajzolva, vagy csak 
részletével is ábrázolhatjuk. A mintázatot vastag folytonos vonallal kell megrajzolni a 3.51. ábrának 
megfelelıen. 
 

 

3.51. ábra. Recézett felület ábrázolása 

3.6.14. Szálirány és hengerlési irány 
A szálirányt, illetve a hengerlési irányt mindkét végén nyílhegyben végzıdı vékony folytonos 
vonallal lehet megadni (3.52. ábra). Feltüntetése nem feltétlenül szükséges az alkatrész rajzán. A 
tervezı feladata annak eldöntése, hogy van-e jelentısége az adott elıírásnak minıségi vagy 
mőködési szempontból. 
 

 

3.52. ábra. Szálirány vagy hengerlési irány jelölése 

3.6.15. Átlátszó tárgyak 
Az átlátszó anyagból készült tárgyakat alkatrészként nem rajzoljuk átlátszónak. Összeállítási rajzon 
annak érdekében, hogy a mögötte lévı részletek bemutathatók legyenek, lehet átlátszónak rajzolni. 

3.6.16. Két vagy több azonos nézet 
Egy tárgyról két vagy több azonos nézetet felesleges megrajzolni. Szimmetrikus alkatrészeknél a 
két nézet azonosságát a szimmetriatengely egyértelmővé teszi, külön jelölésre nincs szükség. Nem 
szimmetrikus tárgyaknál is lehetnek azonos nézetek, ezeket a szokásos nézet-jelöléssel, a vetítési 
irányok feltüntetésével és azonosítók elhelyezésével tudjuk megadni (3.53. ábra). 
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3.53. ábra. Azonos nézetek jelölése 

3.6.17. Tükörkép alkatrészek 
Elıfordul, hogy olyan alkatrészeket kell lerajzolni, amelyek tükörképei egymásnak. Erre mutat 
példát a 3.54. ábra. Ilyen esetekben nem feltétlenül szükséges két rajzot készíteni, hanem elegendı 
egyik alkatrészt megrajzolni és egy szöveges elıírást tenni a feliratmezı közelében a következı 
tartalommal: „Egy készül rajz szerint, egy tükörkép szerint”. Még kisebb a félreértés lehetısége, ha 
a tételszámokat is felhasználjuk az azonosításra: „1. tétel rajz szerint, 2. tétel tükörkép szerint”. 
Hozzá kell tenni, hogy a számítógéppel szerkesztett rajzok esetében a tükörkép elkészítése 
jelentéktelen többlet feladatot jelent. 
 

  
 

 
 

3.54. ábra. Tükörkép alkatrészek 
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4. ÁBRÁZOLÁS METSZETEKKEL 

A metszet üreges tárgyak belsı kialakításának bemutatására szolgáló módszer. A nézetekkel a 
tömör tárgyakat, illetve az üreges tárgyak külsı felületeit pontosan le tudjuk írni, a nem látható 
belsı körvonalakra és élekre azonban csak szaggatott vonalakkal utalhatunk. Esetenként ez a 
megoldás elegendı és érthetı, máskor az egyértelmő bemutatáshoz bele kell néznünk a tárgy 
belsejébe. Erre kínál lehetıséget a metszet. 

A metszetekre vonatkozó legfontosabb elıírásokat az ISO 128 szabvány három része tartalmazza. 
Az ISO 128-40:2001 az általános tudnivalókat foglalja össze, az ISO 128-44:2001 a géprajzra 
vonatkozó részleteket tartalmazza, míg az ISO 128-50:2001 a szelvények vonalkázását 
szabályozza. 

4.1. A metszet fogalma 

A metszet a merıleges vetítés szabályai szerint készített vetület. A metszetet egy, vagy több 
célszerően megválasztott síkkal (metszısíkkal) képezzük úgy, hogy a metszısíkkal 
(metszısíkokkal) a tárgyat képzeletben kettévágjuk. A tárgynak azt a részét, amelyik a szemlélı és 
a metszısík közé esik, gondolatban eltávolítjuk, majd a fennmaradó darabot a merıleges vetítésnél 
tanultak szerint ábrázoljuk. A metszısík által a tárgyból kivágott síkidomot szelvénynek nevezzük. 
A metszet tehát a szelvénybıl és a metszısík mögötti nézetbıl álló vetület. A 4.1. ábra a metszet 
készítés lépéseit mutatja be. 
 

 

4.1. ábra. A metszet készítés folyamata 

4.2. A metszet jelölése 

Általános esetben a metszısík nyomvonalát valamint a vetítés irányát jelöljük, a metszet 
azonosítására pedig az ABC nagybetőit használjuk. A metszısík nyomvonala a két végén vastag 
pontvonal. A közbülsı szakasz elhagyható, vagy vékony pontvonallal ábrázolható. A vetítés irányát 
a metszısík mindkét végén vastag vonallal rajzolt nyíl jelöli. A nyílhegy hossza azonos a 
metszısíkot azonosító betők magasságával, nyílásszöge 30°-os. A metszetet azonosító betőket a 
metszısík két végén, valamint a metszet fölött kell elhelyezni a 4.2. ábrán látható módon. A betők 
magassága eggyel nagyobb a rajzon szereplı feliratokénál. A szokásos 3,5 mm feliratokhoz 5 mm 
magas metszetazonosítók tartoznak. Több metszet esetén az azonosító megválasztásakor ajánlott 
folyamatosan, az ABC sorrendjében haladni. 

A szelvényt ferde vonalkázással (sraffozással) jelöljük. A vonalkázás az esetek döntı többségében 
45º-os dıléső, iránya lehet jobbra vagy balra hajló, de egy alkatrészt csak egy irányban és azonos 
sőrőséggel szabad sraffozni. A vonalkázás sőrőségét az alkatrész mérete és alakja dönti el. 
Esztétikus megoldásra törekedjünk, kerüljük a túlzottan sőrő vagy túl ritka vonalkázást. 
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4.2. ábra. A metszet ábrázolása 
 
A metszet jelölése egyszerősíthetı, akár teljes mértékben elhagyható, ha ez az egyértelmő 
ábrázolást nem zavarja. Pl. egyetlen metszetnél nem feltétlenül szükséges az azonosítás; ha a 
metszet a vetítési rend szerint a helyére kerül, akkor nem kell a vetítési irányt jelölni; ha a metszısík 
szimmetriasík, a nyomvonalat sem kötelezı feltüntetni. Mindezek alapján a 4.2. ábra a 4.3. ábrának 
megfelelıen egyszerősíthetı. 
 

 

4.3. ábra. A metszet ábrázolása jelölések nélkül 

4.3. Metszet-típusok 

4.3.1. Egyszer ő metszet 

Az egyszerő metszet egyetlen metszısíkkal készül. Erre látunk példákat a 4.2. és a 4.3. ábrákon. 
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4.3.2. Összetett metszet 
Az összetett metszet két, vagy több metszısíkkal készül. A bonyolult, sok metszısíkos metszet 
helyett célszerő több, de egyszerőbb metszetet készíteni. A összetett metszet tipikus megoldásai: a 
befordított metszet és a lépcsıs metszet. Ezeknél a metszısík irányváltásait vastag folytonos 
vonallal jelöljük. 

A befordított metszet két egymást metszı síkkal képezett metszet. A testet a két síkkal 
kettévágjuk, majd a 180º-nál kisebb szögő szeletet képzeletben eltávolítjuk (4.4. ábra). 
 

  

4.4. ábra. A befordított metszet értelmezése 

Ezt követıen a ferde síkot a benne foglalt szelvénnyel és a mögötte lévı nézettel együtt beforgatjuk 
a másik síkba és a metszetet a vetítési iránynak megfelelıen ábrázoljuk (4.5. ábra). Befordított 
metszetet fıleg forgástesteknél elınyös alkalmazni. 
 

 

4.5. ábra. Befordított metszet rajzolása 
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A lépcsıs metszet két vagy több, egymással párhuzamos síkkal képezett metszet. A tárgyat a 
párhuzamos és az azokat összekötı merıleges síkokkal kettévágjuk, majd a vetítési irányt kijelölı 
nyíl oldalán lévı darabot eltávolítjuk (4.6. ábra). 
 

  

4.6. ábra. A lépcsıs metszet értelmezése 
 
A metszetet a vetítési iránynak megfelelıen ábrázoljuk (4.7. ábra). Az egyes lépcsık találkozásánál 
a vonalkázást nem kell megszakítani. Bonyolult esetekben az összetett lépcsıs metszısík a tárgyból 
kiléphet, ekkor részben metszet, részben nézet keletkezik. 
 

 

4.7. ábra. Lépcsıs metszet rajzolása 

4.3.3. Félnézet – félmetszet 
Helytakarékos megoldás, ha egy szimmetrikus tárgy felét nézetben felét metszetben ábrázoljuk. A 
tárgy egynegyed részét kivágjuk és eltávolítjuk, majd a félig nézetbıl, félig metszetbıl álló képet a 
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merıleges vetítés szabályai szerint képezzük. A metszet származtatása a 4.8. ábrán, a metszet rajza 
a 4.9. ábrán látható. 
 

  

4.8. ábra. A félmetszet értelmezése 
 
A félmetszet rajzolásakor nem szükséges azonosító jelzést használni. Ez a megoldás olyankor 
hasznos, amikor a tárgy külsı és belsı felületeit is meg szeretnénk mutatni. 
 

 

4.9. ábra. Félnézet - félmetszet rajzolása 

4.3.4. Kitörés 

 

4.10. ábra. Kitörés alkalmazása 
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A kitörés (4.10. ábra) egy sajátos részmetszet, amely egyetlen nézettel ábrázolt tárgynál is 
alkalmazható. Kitörést tehát akkor használunk, ha nincs szükség teljes metszetre vagy félmetszetre. 
A kitörés határoló vonala vékony szabadkézi vonal vagy cikk-cakk törésvonal. A kitörés nem 
igényel metszetazonosítót. 

4.4. Metszetek elhelyezése 

Egy tárgyról több metszet is készülhet, melyeket célszerő valamilyen logikus sorrend szerint 
elhelyezni. Pl. úgy, hogy a metszetek sorrendje megegyezik a metszısíkok sorrendjével. Erre 
láthatunk példát a 4.11. ábrán. 

Egy további megoldás, ha a metszeteket a metszısíkok nyomvonalán helyezzük el (4.12. ábra). 
Ekkor a metszetek a fıábrához vékony pontvonallal kapcsolódnak és a metszısíkot a szokott 
módon jelölni kell. Ilyenkor nincs szükség a metszetet azonosító betőkre. 
 

 

4.11. ábra. Metszetek sorba rendezése 
 
 
 

 

4.12. ábra. Metszetek elhelyezése a metszısík nyomvonalán 
 

A metszetek elforgatva is megrajzolhatók, a 4.13. ábrának megfelelıen. Az elforgatás jele azonos a 
nézeteknél megismerttel. A nyíl az elforgatás irányát, a mögötte lévı szám az elforgatás mértékét 
adja meg. Ez a megoldás fıleg ferde síkkal képezett metszeteknél lehet hasznos. 
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4.13. ábra. Metszetek elforgatása 

4.5. Szelvények rajzolása 

Szelvényt olyan esetekben rajzolunk, amikor a metszısík mögött fekvı nézet nem szolgáltat olyan 
információt, amire feltétlenül szükségünk lenne. Gyakran elıfordul, hogy a mögöttes nézet 
bonyolult, lerajzolása munkaigényes lenne, miközben új információt nem tartalmaz. A szelvények 
lerajzolására háromféle módszer létezik. A 4.14. ábrán látható megoldásnál a szelvényt a metszısík 
nyomvonala körül befordítottuk az ábrába. Ilyenkor a szelvény körvonalát vékony folytonos 
vonallal kell megrajzolni. A befordítás iránya szabadon megválasztható, egyéb jelölést nem igényel. 
 

 

4.14. ábra. Ábrába befordított szelvények 
 
 

 

4.15. ábra. Befordított szelvények az ábrán kívül 
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A másik két szelvényábrázolási módszer hasonló a 4.11. és a 4.12. ábrán a metszetekre 
bemutatottakhoz, azzal a különbséggel, hogy a metszısík mögötti nézetet nem rajzoljuk meg. A 
4.15. ábra a nyomvonal mentén befordított szelvényekre mutat példát. A szelvények a fıábrához 
vékony pontvonallal kapcsolódnak, a metszısíkot a szokott módon jelöljük. Azonosító betőzést 
nem kell alkalmazni. 

4.6. A szelvények vonalkázása 

A vonalkázást a szelvények körvonalához, vagy szimmetriavonalához képest 45º-os dıléssel, 
vékony folytonos vonallal kell megrajzolni (4.16. ábra). A vonalkázás sőrőségét a szelvény mérete 
határozza meg. A szelvények vonalkázása nem térhet el az alkatrész más helyén, pl. metszetén vagy 
kitörésén alkalmazottól. 

 

4.16. ábra. Szelvények vonalkázása 
 

Párhuzamos metszısíkok esetén a törés helyén a vonalkázás folytonos lehet (4.17. ábra), de az 
egymáshoz képest eltolt sraffozás is megengedett (4.18. ábra). 

 

4.17. ábra. Egybefüggı vonalkázás lépcsıs metszetnél 
 

 
 

4.18. ábra. Eltolt vonalkázás lépcsıs metszetnél 
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Összeállítási rajz metszetén az egyes alkatrészeket eltérı irányba, vagy eltérı sőrőséggel sraffozzuk 
(4.19. ábra). 

 

4.19. ábra. Vonalkázás az összeállítási rajz metszetén 
 

Olyan esetekben, amikor nagy területet kellene vonalkázni, egyszerősítéssel élhetünk, és elegendı a 
4.20. ábrának megfelelıen a vonalkázást a körvonal közelében elvégezni. 

 

 

4.20. ábra. Nagy terület egyszerősített vonalkázása 
 

A vonalkázást a feliratoknál meg kell szakítani (4.21. ábra). 
 

 

4.21. ábra. Vonalkázás a szelvényen belüli feliratoknál 
 

Lehetıség van arra, hogy a szelvény kihangsúlyozására a körvonalat kiemelt vastagságú vonallal 
rajzoljuk meg (4.22. ábra). 

 

4.22. ábra. Szelvény hangsúlyozása kiemelt vastagságú vonallal 
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Vékony profilok vonalkázása nehézséget okozhat, ezért ezeket a vonalkázás helyett feketíteni lehet. 
A feketítés egyetlen szelvény esetén a valós geometriát nem befolyásolja (4.23. ábra). 

 

 

4.23. ábra. Szelvény feketítése 
 

Vékony elemekbıl álló összeállítás metszeténél is alkalmazható a feketítés, azonban a szomszédos 
elemek között legalább 0,7 mm távolságot kell hagyni (4.24. ábra). Ezzel a módszerrel a 
megjelenítés nem a valós geometriának megfelelı. 

 

 

4.24. ábra. Szelvények feketítése szerelt egységnél 
 
A ferde vonalkázás általános érvényő, az alkatrész anyagától függetlenül használható a metszetek 
sraffozására, de arra is van lehetıség, hogy a metszett területet az anyagra utaló egyedi jelöléssel 
lássuk el. Erre mutat példákat a 4.25. ábra. 
 

 

4.25. ábra. Különféle anyagok metszeti jelölése 
 
Az egyedi anyagjelölést a rajzon egyértelmően azonosítani kell jelmagyarázattal, vagy a megfelelı 
szabványra való hivatkozással. 

Az egyedi jelölés inkább csak a figyelem felkeltésére szolgál, mivel alkatrészrajzokon az anyagot 
egyébként is elı kell írni, összeállítási rajzokon pedig a darabjegyzékben van lehetıség az anyag 
megadására. 

4.7. Kivételek 

Tömör tárgyat hosszanti kiterjedésével párhuzamos síkkal nem metszünk. Borda, tengely, küllı, 
lemez hosszirányú metszete nem mutat többet, mint a nézet, ezért ezeket az elemeket nézetben 
rajzoljuk. 
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A 4.26. ábra borda metszetben történı ábrázolását mutatja. A helyes megoldás mellett piros x-szel 
áthúzva a hibás változatot is feltüntettük. 
 

 

 

4.26. ábra. Borda metszete 
 

A 4.27. ábrán egy kézikerék látható, melynek metszete jellegzetes példaként szolgál a küllık 
metszetben történı ábrázolására. Az ábrán a helyes, és piros vonalakkal áthúzva a helytelen 
megoldást is feltüntettük. 
 

 

 

4.27. ábra. Küllı metszete 
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5. MÉRETEK MEGADÁSA 

5.1. A méret fogalma, a méretezés célja 

A méretek megadásának általános elıírásait az ISO 129-1:2004 nemzetközi szabvány tartalmazza. 

A méret mértékegységgel, számszerően megadott érték, amely vonalakkal, megjegyzésekkel, 
jelekkel egészülhet ki. A méret egyértelmően meghatároz egy elemet a rajzon, egyike a geometriai 
elıírásoknak. További geometriai elıírások: a geometriai tőrések (alak-, irány-, helyzet-, és 
ütéstőrések), valamint a felületminıségre vonatkozó követelmények. 

A méretek az alkatrészek, összeszerelt egységek 
− gyártásához, 
− ellenırzéséhez, 
− szereléséhez, 
− üzemeltetéséhez, 
− csomagolásához és szállításához, stb. 
szükségesek. 

5.2. A méretezés általános szabályai 

Valamennyi méretet, grafikus jelet és szöveges elıírást úgy kell elhelyezni a rajzon, hogy a fı 
olvasási irányokból, azaz alulról és jobbról legyenek olvashatóak. 

Minden rajzelemet csak egyszer szabad beméretezni. A méreteket úgy kell megadni, hogy minden 
szükséges információ rendelkezésre álljon a rajzon, esetleg a rajzhoz kapcsolódó dokumentumban 
(pl. darabjegyzékben). 

Amennyiben a hosszméretek azonos mértékegységben vannak megadva a rajzon, a mértékegységet 
nem kell a méreteknél feltüntetni, ugyanakkor a rajzon (a feliratmezıben, vagy szöveges információ 
formájában), ill. a rajzhoz kapcsolódó dokumentumban utalni kell a használt mértékegységre. 

A méreteket azon a nézeten vagy metszeten kell elhelyezni, ahol a vonatkozó elemrıl a legteljesebb 
információt kapjuk. Az egy elemre vonatkozó méreteket lehetıleg egy helyre csoportosítva 
helyezzük el (5.1. ábra). 
 

 

5.1. ábra. Méretek csoportosítása 
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5.3. A méretmegadás elemei 

A méretmegadás elemei a méretvonalak, a méretsegédvonalak, a mutatóvonalak, a mérethatárolók, 
a kezdıpont jel és a méretek számszerő értékei. A méretmegadás elemeire az 5.2. ábrán láthatunk 
példákat. 

 

5.2. ábra. A méretmegadás elemei 
 
A méretvonalat folytonos vékony vonallal kell megrajzolni és hosszméretek esetén a méretezni 
kívánt elemmel párhuzamosan elhelyezni. Szögméreteknél a méretvonal a szög két szára között 
elhelyezett körív, melynek középpontja a szárak metszéspontja. 

A méretsegédvonalak vékony folytonos vonalak, melyeket a méretezni kívánt elemre merılegesen 
rajzolunk. A méretsegédvonalak a méretvonalon kis mértékben, kb. a vonalvastagság 
nyolcszorosával, túlnyúlnak. 

A mérethatárolók típusait, valamint a kezdıpont jelet az 5.3. ábra mutatja be. Szerkesztési 
méreteiket az 5.4. ábra szemlélteti. Az a-val jelölt h magasságú keret a méretszámot jelképezi. 

Gépészeti mőszaki rajzokon általában zárt, befeketített nyílhegyet használunk mérethatárolóként. 
 

 

5.3. ábra. A mérethatárolók típusai 
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5.4. ábra. A mérethatárolók méretei 

5.3.1. A méretszámok elhelyezése 

A méretszámokat a méretvonallal párhuzamosan, kicsivel a vonal fölött, a méretvonal közepén kell 
elhelyezni. Hosszméretek megadására az 5.5. ábra, szög méretezésére az 5.6. ábra mutat be példát. 

Gyakran elıfordul, hogy a méretvonalak nem vízszintes vagy függıleges helyzetőek. A ferde 
méretvonalakon a méretszámok elhelyezésének szabálya látható az 5.7. ábrán hosszméretekre, ill. 
az 5.8. ábrán szögméretekre. 
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 5.5. ábra. A méretszámok elhelyezése 5.6. ábra. Szögméret megadása 
 
 

   

 5.7. ábra. Hosszméretek elhelyezése 5.8. ábra. Szögméretek helyzete 
 

Hely hiányában a méret megadható a méretvonal meghosszabbításán, vagy mutatóvonal 
segítségével (5.9 ábra és 5.10. ábra). Ilyen esetekben a nyilak kívülrıl is határolhatják a 
méretvonalat, ill. helyettesíthetık ponttal. 

 

 

5.9. ábra. Méretezés hely hiányában 
 
 

 

5.10. ábra. Méretezés hely hiányában 
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5.4. Egyszer ősítı rajzjelek 

A méretmegadás egyszerősíthetı rajzjelek alkalmazásával, így bizonyos geometriai formák 
esetében egyetlen nézet, vagy metszet is elegendı az egyértelmő ábrázoláshoz. A rajzjeleket a 
méretszám elıtt kell elhelyezni. Az alkalmazható rajzjelek a következık: 
− Ø: átmérı, 
− R: sugár, 
− □: négyzet, 
− SØ: gömb átmérı, 
− SR: gömb sugár, 
− : ívhossz, 
− t =: vastagság. 

5.4.1. Átmér ı jelölése 

Az átmérıjel forgástestek, leggyakrabban hengeres felületek, valamint köralakú profilok 
méretezésére használható. Az átmérıjelet a méretszám elıtt helyezzük el. Használatával nézetet 
lehet megtakarítani (5.11. ábra). Félkör alakú profil esetén a méret megadható átmérıként, vagy 
sugárként egyaránt. Félkörnél nagyobb köríves profiloknál az átmérı használata ajánlott. Nem teljes 
kör méretezésekor az átmérı megadható úgy is, hogy a méretvonal felét rajzoljuk meg (5.12. ábra). 

   

 5.11. ábra. Átmérı méretezése 5.12. ábra. Átmérı jelölése 

5.4.2. Sugár megadása 

Lekerekítések, éltompítások, köríves felületek méretezésére szolgál a sugár elıírása. A méretvonal a 
körív középpontjába mutat, de nem feltétlenül kell azon áthaladnia. A rajzjelet a méretszám elé 
helyezzük. A nyílhegy, a rendelkezésre álló helytıl függıen az alkatrész körvonalán kívül, vagy 
azon belül is elhelyezhetı. 
 

 

5.13. ábra. Sugár méretezése 
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5.4.3. Négyzet méretezése 

Négyzet keresztmetszető elemek méretezését egyszerősíti a négyzet rajzjel használata. 
Alkalmazásával méretet (5.14. ábra), vagy nézetet (5.15. ábra) takaríthatunk meg. 

   

 5.14. ábra. Négyzet jelölése 5.15. ábra. Négyzet méretezése 

5.4.4. Gömb méretezése 

Gömböt a sugarával, vagy az átmérıjével méretezünk. Félgömbnél kisebb gömb esetén a sugarat, 
egyébként az átmérıt célszerő megadni. 

   

 5.16. ábra. Gömb méretezése sugárral 5.17. ábra. Gömb méretezése átmérıvel 

5.4.5. Vastagság méretezése 

Lemez jellegő alkatrészek vastagságának megadására használható a t = jelölés. Ezzel egy nézetet 
lehet megtakarítani. 

 

5.18. ábra. Vastagság méretezése 
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5.4.6. Ívhossz jelölése 

Ívhossz méretezése során a méretvonalat az ív középpontjából kell megrajzolni. Ha a körívhez 
tartozó középponti szög nagyobb 90°-nál, a méretezés határait a középpontból rajzolt 
méretsegédvonalak jelölik ki. Amennyiben a méret és az ív közötti kapcsolat nem egyértelmő, egy 
mutatóvonalat kell elhelyezni, mely nyílheggyel a körívre mutat. A mutatóvonal a méretvonalról 
egy pontból, vagy kismérető körbıl indul. Az ívhossz méretéhez más hossz- vagy szögméretek is 
csatlakoztathatók. Az ívhossz rajzjele a méretszám elé kerül. 

 

5.19. ábra. Ívhossz méretezése 

5.5. Különleges méretek 

5.5.1. Töréssel ábrázolt tárgy méretezése 

Töréssel ábrázolt tárgy méretezése ugyanúgy történik, mint törés nélküli esetben. A méretvonal 
ugyan rövidebb a valós méretnél, de a méretszám az eredeti méretnek felel meg (5.20. ábra). 
 

 

5.20. ábra. Töréssel ábrázolt tárgy méretezése 

5.5.2. Félnézet és félmetszet mérete 

Félnézettel, félmetszettel, vagy félnézet-félmetszettel ábrázolt szimmetrikus alkatrészek 
méretezésekor a méretvonal nem teljes hosszúságú, hanem a szimmetriavonalon kicsit túlnyúlik és 
ezen a végén nem rajzolunk mérethatárolót. A méretszámok a teljes méretnek felelnek meg. 
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5.21. ábra. Méretezés félnézetben és félmetszetben 

5.5.3. Egyenletes osztású elemek méretei 

Egyenletes osztással ismétlıdı elemek méretmegadása egyszerősíthetı az 5.22. ábrának 
megfelelıen. Ugyancsak elhagyható a szögek megadása közös lyukkörön állandó szögosztással 
elhelyezkedı furatok esetén (5.23. ábra). 
 

 

5.22. ábra. Egyenletes osztással ismétlıdı elemek méretezése 
 

 

5.23. ábra Állandó osztású furatok méretei 

5.5.4. Méretezés mutatóvonallal 

A mutatóvonalat vékony folytonos vonallal kell megrajzolni. Nyílhegyben vagy pontban végzıdik 
aszerint, hogy egy elem körvonalára vagy felületre mutat. A mutatóvonalat leggyakrabban akkor 
használjuk, amikor másfajta méretezés számára nem áll rendelkezésre elegendı hely. A 
mutatóvonal alkalmazására láthatunk példákat az 5.2., az 5.9., az 5.10. az 5.18., az 5.24. és az 5.25. 
ábrákon. 
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5.5.5. Furatok méretezése 

Az egyenletes osztású furatok méretezésére az 5.23. ábrán látható példa. Az 5.24. ábra azonos 
átmérıjő, közös lyukkörön lévı furatokat ábrázol. A furatok osztása változó, ezért a helyzetüket 
szögekkel meg kell adni. Az azonos mérető furatok számát a furatátmérı elıtt x jellel adjuk meg. 
 

 

5.24. ábra. Furatok méretmegadása 

5.5.6. Élletörés, süllyesztés méretezése 

Az élletörések, kúpos süllyesztések az alkatrészek összeszerelését könnyítik meg. 
Méretmegadásukra az 5.25. ábra mutat példákat. 

 

5.25. ábra. Élletörések méretezése 

5.5.7. Kúposság megadása 

Egy csonkakúp az 5.26. ábrán látható méretekkel jellemezhetı: a D nagyobb átmérıvel, a d kisebb 
átmérıvel, az L hosszúsággal és az α kúpszöggel. A kúp egyértelmő meghatározásához három 
adatra van szükség. A mőszaki rajz lehetıséget ad a kúposság megadására rajzjellel és a kúpra 
jellemzı aránypárral. Az aránypár, azaz a kúposság C = (D – d)/L = 1:x összefüggéssel határozható 
meg. 

A kúposság rajzjele egyenlıszárú háromszög, melynek szárai 30°-os szöget alkotnak. A rajzjelet a 
feliratokkal azonos vastagságú vonallal kell megrajzolni egy mutatóvonal vízszintes szakaszára. A 
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rajzjelet úgy kell elhelyezni, hogy alakjával utaljon a kúposság irányára, vagyis csúcsával a kisebb 
átmérı felé mutasson. 

 

5.26. ábra. Csonkakúp méretei 
 

  

5.27. ábra. A kúposság megadása rajzjellel és aránypárral 

5.6. A méretek elhelyezése 

A méretek elhelyezése a rajzon rendezett formában történik. Méretet megadhatunk kontúrvonalak 
között, közép-, osztó-, tengely-, vagy szimmetriavonalak között, méretsegédvonalak között, és 
vegyesen az elıbbi vonalak között. A méretek összességét mérethálózatnak is nevezik. A 
méretvonalak elhelyezkedése szerint megkülönböztetünk párhuzamos méretezést, összevont 
méretezést, illetve láncméretezést. Különleges méretezési mód a koordináta méretezés, mivel ennél 
sem méretvonalat, sem méretsegédvonalat nem kell rajzolni. 

5.6.1. Párhuzamos méretezés 

Párhuzamos méretezésnél (5.28. ábra) a méretvonalak egymással párhuzamosan helyezkednek el. A 
közöttük lévı távolságot a méretszámok magassága alapján kell megválasztani. 
 

 

5.28. ábra. Párhuzamos méretezés 
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5.6.2. Összevont méretezés 

Összevont méretezést akkor célszerő használni, amikor a párhuzamos méretezéshez nem áll 
rendelkezésre elegendı hely. A méreteket egy közös kezdıponttól adjuk meg, melyet a 
kezdıpontjellel azonosítunk. A méretszámokat kétféle módon lehet felírni: 
− a nyílhegy közelében, a méretsegédvonallal egyvonalban (5.29. ábra), 
− a nyílhegy közelében, a méretvonal felett (5.30. ábra) 
 

 

5.29. ábra. Összevont méretezés 
 

 

5.30. ábra. Összevont méretezés 

5.6.3. Láncméretezés 

Láncméretezésnél a méretek sorban követik egymást, az 5.31. ábrának megfelelıen. Ez a 
méretmegadás szerkesztési célra megfelel, azonban gyártási dokumentációhoz nem ajánlott. 
 

 

5.31. ábra. Láncméretezés 

5.6.4. Méretezés koordinátákkal 

A koordinátákkal történı méretezés elınyös lehet, ha sok elemet kell méretezni, és a részletes 
megadás nagyon rontaná a rajz áttekinthetıségét. A táblázatos forma alkalmazásával sem 
méretvonalra, sem méretsegédvonalra nincs szükség. A rajzon meg kell adni a koordináta irányokat 
a kezdıponttal. Koordináta méretezésre mutat példát az 5.32. ábra. 
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5.32. ábra. Koordináta méretezés 

5.6.5. Kombinált méretezés 

A kombinált méretezés az elıbb bemutatott módszerek összevonásából keletkezik. Az 5.33. ábra a 
párhuzamos és az összevont méretezés együttes alkalmazására mutat példát. 
 

 

5.33. ábra. Kombinált méretezés 
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6. MÉRETTŐRÉSEK 

Az alkatrészek gyártása során az egyes méreteket nem lehet a rajzon feltüntetett egyetlen értéknek 
megfelelıen pontosan elıállítani. Ha ugyanabból az alkatrészbıl két darabot készítünk, azok nem 
lesznek tökéletesen egyformák. Nagyobb darabszámnál az azonos méreteket megvizsgálva 
megállapítható, hogy értékük egy tartományon belül szórást mutat. A szórást több tényezı 
befolyásolja, így a szerszámgép állapota, a szakmunkás felkészültsége, a szerszámkopás, a 
környezeti hatások, stb. A kérdés csupán az, hogy a tervezett mérettıl tapasztalt eltérés milyen 
hatással van a mőködıképességre. A pontatlanság „eltőrhetı” mértékét tőrésnek nevezzük. A 
mőszaki rajzokon a méreteket tőréssel adjuk meg, melynek elıírásakor arra kell törekedni, hogy 
egyidejőleg teljesüljenek a mőszaki és a gazdaságossági követelmények. A szigorúbb tőrés 
pontosabb megmunkálást igényel, melynek nagyobb a költségvonzata. Ennek megfelelıen a cél a 
mőszakilag még éppen megfelelı, legolcsóbb tőrés kiválasztása. 

A gépészeti mőszaki rajzokon minden méretnek van tőrése, azoknak a méreteknek is, amelyeknél 
ezt közvetlenül a méret mellett nem jelöljük. A tőrések megadásának módozatait a 6.1. ábra mutatja 
be. 

 

6.1. ábra. A tőrésezés módozatai 
 
Az ábrán a tőrések megadásának háromféle módja látható: 
− A furatok távolságát a tőrés számszerő elıírásával adtuk meg (44 ± 0,05). 
− A furatok átmérıjét az ISO 286 nemzetközi szabványnak megfelelıen tőréseztük (Ø10 H7). 
− A lemezvastagság megadásakor a méretszám mellett nincsen tőrés feltüntetve, rá a jelöletlen 

méretek tőrése vonatkozik az ISO 2768 szabvány szerint. 

6.1. Alapfogalmak 

Egy alkatrész valóságos mérete csupán elméleti érték, amit pontosan nem lehet megállapítani, 
mivel maga a mérési eljárás, vagy a mérıeszköz pontossága is befolyásolja az eredményt. Éppen 
ezért a valóságos méret helyett az ellenırzés során a tényleges méretet (TM) vesszük figyelembe. 
A tényleges méret a méréssel megállapított méret. A rajzon feltüntetett névleges mérettıl (N), vagy 
alapmérettıl (A) a tényleges méret egy bizonyos tartományon, a tőrésen (T) belül eltérhet. Az 
alapmérettıl megengedett eltérés két határértéke az alsó eltérés, jele ei, vagy EI, valamint a felsı 
eltérés: es, ill. ES. A kisbetős jelölések (ei, es) olyan méretekre vonatkoznak, amelyeknél az 
anyagot kívülrıl lehet közrefogni. Ezeket az elemeket csapnak fogjuk nevezni, függetlenül az 
alakjuktól. A nagybetőket (EI, ES) üreg jellegő elemekre használjuk, és az ilyen elemeket lyuknak 
hívjuk, ugyancsak elvonatkoztatva az alakjuktól. Az eltérések elıjeles mennyiségek. Közülük az 
abszolút értékben kisebbet alapeltérésnek nevezik. 

A névleges méret és az eltérések összegeként elıállnak a határméretek. Az alsó határméret a még 
elfogadható legkisebb, a felsı határméret a megengedett legnagyobb mérete az elemnek. Az alsó 
határméret a névleges méret és az alsó eltérés összege, a felsı határméretet a névleges méret és a 
felsı eltérés összegével képezzük. 
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A 6.2. és a 6.3. ábra egy-egy példát mutat be a csaptőrés, ill. a lyuktőrés értelmezésére. Mindkét 
esetben a baloldali ábrákon a tőrés rajzi megadását, középen a tőrésmezı rajzát a fogalmak 
értelmezésével, jobboldalt pedig a kész alkatrész ábrázolását látjuk. 

 

 

6.2. ábra. Csaptőrés 
 
 

 

6.3. ábra. Lyuktőrés 
 
Az egyes tőréstechnikai paraméterek között az alábbi összefüggések érvényesek. 

A csaptőrés: TC = es – ei = FHC – AHC. 

A lyuktőrés: TL = ES – EI = FHL – AHL. 

A felsı határméret: FHC = N + es, ill. FHL = N + ES. 

Az alsó határméret: AHC = N + ei, ill. AHL = N + EI. 

Az ábrákon használt további jelölések: Av az alapvonal, ami a névleges méretet testesíti meg, N a 
névleges méret, C index a csap, L a lyuk jelölésére szolgál. TM a tényleges méret, mely akkor 
megfelelı, ha a tőrésen belül található. Az alkatrészek rajzán a névleges méret N = 110 mm, az 
eltérések: es = 0,2 mm, ei = – 0,1 mm, ES = 0,2 mm, EI = – 0,1 mm. 

6.2. Általános t őréső méretek pontossága 

A tőrést közvetlenül nem szükséges megadni a névleges méret mellett, ha az adott méret érdemben 
nem befolyásolja a mőködést, ezért nem igényel fokozott pontosságot. Az ilyen esetekre az 
általános tőrés, a nem jelölt tőréső méret, vagy a szabad méret tőrés kifejezést használjuk. Az 
általános tőrésrıl az ISO 2768-1:1989 szabvány rendelkezik. Hosszméretek esetében a szabvány 
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négyféle minıségi osztályt különböztet meg, ezek az f finom, az m közepes, a c durva és a v 
nagyon durva. Gépészeti rajzokon általában a közepes pontosságot írják elı, a következı formában: 
Nem jelölt tőrések pontossága az ISO 2768-m szerint. A szöveges elıírást a feliratmezıben, vagy 
annak a közelében kell elhelyezni. 
 
 6.1. táblázat. Hosszméretek általános tőrései 

Névleges méret 
Tőrésosztály 3 felett 

6-ig 
6 felett 
30-ig 

30 felett 
120-ig 

120 felett 
400-ig 

400 felett 
1000-ig 

1000 felett 
2000-ig 

2000 felett 
4000-ig 

f finom ±0,05 ±0,1 ±0,15 ±0,2 ±0,3 ±0,5 nincs adat 
m közepes ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 
c durva ±0,2 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 ±3 ±4 
v nagyon durva ±0,3 ±1 ±1,5 ±2,5 ±4 ±6 ±8 

6.3. Tőrések megadása számértékekkel 

Egyedi gyártásnál, valamint nem szabványos alkatrészek beépítése során célszerő a tőréseket 
közvetlenül a névleges méret mellett számszerően feltüntetni a rajzon. A tőrések megadása 
háromféle módon történhet az ISO 129-1:2004 szabvány rendelkezésének megfelelıen: 
− a két határeltéréssel (6.4. ábra), 
− a két határmérettel (6.5. ábra), 
− csak egyirányú lehatárolással, a megengedett legnagyobb, vagy a megkövetelt legkisebb érték 

elıírásával (6.6. ábra). 
 

 

6.4. ábra. Tőrések megadása az alsó és felsı eltéréssel 
 
A határeltéréseket elıjelhelyesen kell megadni, kivéve a 0 eltérést. A tőrések feliratai lehetıleg a 
méretszámmal azonos nagyságúak legyenek, de megengedett eggyel kisebb betőmagasság is, ami 
azonban nem lehet kisebb 2,5 mm-nél. Az eltérı abszolút értékő határeltéréseket kétféle módon 
adhatjuk meg: egymás felett elhelyezve, amikor az alsó eltérés az alapméret után, a felsı eltérés az 
alsó eltérés felett található, ill. egy sorban elhelyezve, elıbb a felsı eltérést, majd ferde törtvonal 
mögött az alsó eltérést kell megadni. Azonos abszolút értékő határeltérések esetén az eltéréseket 
csak egyszer, ± elıjellel adjuk meg. 
 

 

6.5. ábra. Tőrés megadása határméretekkel 
 
Határméretekkel történı tőrésezésnél az alsó határméret alul, a felsı határméret felette található. 
 

 

6.6. ábra. Tőrés megadása egyirányú határmérettel 
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Egyirányú tőrésezés esetén a határértéket a min. vagy a max. rövidítés követi. 

6.4. Szabványos t őrésrendszer 

Szabványos alkatrészek beépítésekor a csatlakozó méreteket az ISO nemzetközi szabvány által 
elıírt tőrésekkel célszerő ellátni. Az ISO rendszerben a tőréseket a névleges méret után egy betőbıl 
és egy számból álló kóddal jelöljük, pl. 25 H7, 40 g6. A nagybetők mindig lyuktőrést jelentenek, a 
kisbetők csaptőrést takarnak. A betők a tőrésmezı viszonylagos helyzetére utalnak az alapméretet 
megtestesítı alapvonalhoz képest (6.7. és 6.8. ábra). 
 

 

6.7. ábra. ISO lyuktőrések elhelyezkedése 
 
 

 

6.8. ábra. ISO csaptőrések elhelyezkedése 
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Az ISO tőrésekben szereplı szám az IT (International Tolerance) pontossági fokozat száma (pl. h7 
egy olyan csaptőrés, melynek pontossági fokozata IT7). Az ISO rendszerben 20 pontossági 
besorolás található, melyeket IT01, IT0, továbbá IT1-tıl IT18-ig terjedı jelöléssel láttak el. A 
pontossági fokozat kisebb számértéke szigorúbb elıírást, azaz kisebb tőrést jelent. A tőrés 
meghatározása az alábbi összefüggések egyikével történik: 

T = q i, vagy T = q I, 

ahol 
q az arányossági tényezı, értékét IT5 és IT 12 között a 6.2. táblázat tartalmazza. 
i a tőrésegység 500 mm méretig, 
I a tőrésegység 500 mm felett, 3150 mm-ig. 
 
 6.2. táblázat. q értékei 

 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 
q 7 10 16 25 40 64 100 160 

 
A tőrésegységeket az alábbi összefüggésekkel lehet meghatározni: 

DDi 001,045,0 3 += , 

1,2004,0 += DI . 

I képlete az IT1 – IT18 tartományban, i egyenlete IT5 és IT18 között érvényes. Mindkét értéket 
µm-ben kapjuk, miközben D-t mm-ben kell behelyettesíteni. A tőrésegységeket nem kell minden 
alapmérethez meghatározni, ugyanis a szabvány mérettartományokat tartalmaz és egy adott 
tartományon belül a tőrésegység azonos. Ennek megfelelıen D a D1 és D2 tartományhatárok 

mértani közepe: 21 DDD = . 

6.5. Illesztések 

Az illesztés összeszerelt alkatrészek csatlakozó elemeinek összehangolt tőrésezése. A csatlakozó 
elemek egyforma alakúak, azonos névleges mérettel rendelkeznek és közülük az egyik lyuk, a 
másik csap jellegő. A lyuk és a csap akkor megfelelı, ha a gyártás során elnyert tényleges mérete 
saját tőrésén belül készül el. A tényleges méretek egybevetésekor két eset lehetséges. Ha a lyuk 
tényleges mérete nagyobb, mint a csapé, akkor a két méret különbségét játéknak nevezzük. 
Fordított esetben, amikor a csap tényleges mérete a nagyobb, akkor fedésrıl van szó. A játék és a 
fedés értelmezése a 6.9. ábrán látható. 
 

 

6.9. ábra. A játék és a fedés értelmezése 
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Az ISO illesztési rendszerben a H és a h jelő tőrések kitüntetett szereppel bírnak. Minden ISO 
illesztés tartalmaz egy H vagy h betőt. A H lyuktőréső illesztéseket alaplyuk rendszerő illesztésnek 
nevezik, a h csaptőréssel bíró illesztések alapcsap rendszerőek. 

6.5.1. Laza illesztés 

Laza illesztés esetén a tőrésen belül a lyuk és a csap bármely tényleges mérete mellett játék alakul 
ki. Ez azt jelenti, hogy a lyuk alsó határmérete nagyobb a csap felsı határméreténél, legfeljebb 
egyenlı azzal. Laza illesztésre láthatunk példákat a 6.10. ábrán, alaplyuk rendszerben ill. alapcsap 
rendszerben. Az ábrákon a már ismert tőréstechnikai fogalmak mellett a KJ (kis játék) legkisebb 
játékot, és az NJ (nagy játék) legnagyobb játékot is feltüntettük. Ugyancsak újdonság az ábrán MJ, 
az illeszkedés jellege, ami laza illesztésnél a közepes játékot jelenti. 
 

 

6.10. ábra. Laza illesztés 

6.5.2. Átmeneti illesztés 

Átmeneti illesztésnél egyes tényleges méretekbıl játék keletkezik, más tényleges méretekbıl fedés 
adódik. Az átmeneti illesztéseket ábrázolva, a tőrésmezıknek mindig van közös része. A 6.11. ábra 
átmeneti illesztésekre mutat példákat, alaplyuk és alapcsap rendszerben. Az ábrán NJ (nagy játék) a 
legnagyobb játék, NF (nagy fedés) a legnagyobb fedés. A legkisebb játék és a legkisebb fedés 
egyaránt nulla (KJ = KF =0). Az illeszkedés jellege a mintapéldákban játék (MJ), de más átmeneti 
illesztéseknél lehet fedés (MF) is. 
 

 

6.11. ábra. Átmeneti illesztés 
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6.5.3. Szilárd illesztés 

Szilárd illesztésnél a tőrésen belüli tényleges méretekbıl mindig fedés adódik, vagyis a csap mérete 
mindig nagyobb, mint a lyuké. A 6.12. ábrán szilárd illesztésekre láthatunk példákat alaplyuk 
rendszerben, ill. alapcsap rendszerben. NF (nagy fedés) a legnagyobb megvalósítható fedés, KF (kis 
fedés) a legkisebb lehetséges fedés. Az illeszkedés jellege szilárd illesztésnél mindig fedés (MF). 
 

 

6.12. ábra. Szilárd illesztés 

6.6. Illesztések a gyakorlatban 

Az ISO 1829:1975 szabvány a szerszám és idomszer választék szőkítése, a gyártás és ellenırzés 
gazdaságos megvalósítása érdekében egy korlátozott tőrés kínálatot határozott meg. A csapok és 
lyukak szőkített választéka a 6.13. és a 6.14. ábrákon látható. A bekeretezett tőréseket ajánlott 
elınyben részesíteni. 
 

      g5 h5 js5 k5 m5 n5 p5 r5 s5 t5  
     f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6 p6 r6 s6 t6  
    e7 f7  h7 js7 k7 m7 n7 p7 r7 s7 t7 u7 
   d8 e8 f8  h8          
   d9 e9   h9          
   d10              

a11 b11 c11     h11          

6.13. ábra. Csaptőrések ajánlott választéka 
 
 

      G6 H6 Js6 K6 M6 N6 P6 R6 S6 T6 
     F7 G7 H7 Js7 K7 M7 N7 P7 R7 S7 T7 
    E8 F8  H8 Js8 K8 M8 N8 P8 R8   
   D9 E9 F9  H9         
   D10 E10   H10         

A11 B11 C11 D11    H11         

6.14. ábra. Lyuktőrések ajánlott választéka 
 
Az illesztés megválasztásakor az alkalmazáshoz még megfelelı legnagyobb tőréseket célszerő 
kiválasztani. További ajánlás, hogy a lyukhoz egy pontossági fokozattal durvább tőrést írjunk elı, 
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mint a csaphoz (pl. H8 és f7). Ezt az indokolja, hogy a belsı (üreges) felületet nehezebb 
megmunkálni, mint a külsı felületet. 

6.7. Illesztések megadása a m őszaki rajzokon 

Az illesztések elıírása a mőszaki rajzokon az ISO 406:1987 szabványnak megfelelıen történik. Az 
ISO rendszerő illesztések megadása a 6.15. ábrának megfelelıen, kétféle módon történhet. A 
törtvonalas megadásnál a lyuktőrés megelızi a csaptőrést, a másik esetben a csaptőrés felett 
helyezkedik el. 

    

6.15. ábra. ISO rendszerő illesztés megadása 
 
A rajzon zárójelben megadhatjuk az eltéréseket a 6. 16. ábra szerint. 

 

 

6.16. ábra. ISO illesztés a tőrések eltéréseivel 
 

Az eltérések számszerő értékeivel elıírt illesztéseket kétféle módon ábrázolhatjuk: a lyuk és a csap 
szöveges azonosításával, vagy a tételszámokkal (6.17. ábra). 

    

6.17. ábra. Illesztés az eltérések megadásával 
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7. GEOMETRIAI TŐRÉSEK 

A mérettőréseknél megállapítottuk, hogy tökéletesen pontos gyártás nem valósítható meg, ezért az 
alkatrészek méretei eltérhetnek a névleges mérettıl. Azonban nemcsak a méretek pontatlanok, 
hanem az alkatrészeket alkotó geometriai alakzatok (hengerek, kúpok, síkok, stb.) is csak 
közelítıleg felelnek meg az ideális, matematikailag leírt geometriai formáknak. A minél egyszerőbb 
gyártás érdekében törekszünk arra, hogy az alkatrészeket egyszerő geometriájú testek alkossák. A 
mőködés szempontjából gyakran ezek egymáshoz viszonyított helyzete, ill. annak pontossága sem 
közömbös. A geometriai pontatlanságok korlátozására a geometriai tőrések szolgálnak, melyek két 
jól elkülöníthetı csoportra oszthatók. Az alaktőrések a pontossági elıírást egy idealizált névleges 
alakhoz képest adják meg, míg a viszonyított tőrések az alkatrészen lévı felülethez, vonalhoz, azaz 
egy valós báziselemhez képest fogalmazzák meg a követelményt. 

Az alaktőrés a valóságos felület vagy profil alakjának megengedett eltérése a névleges felület vagy 
profil alakjától. Ennek megfelelıen az alaktőrések valamely egyedi elemnek egy ideális alaktól való 
eltérését korlátozzák. 

A viszonyított tőrések a tőrésezett elem megengedett eltérését egy báziselemhez képest írják elı. 
Viszonyított tőrések az iránytőrések, a helyzettőrések és az ütéstőrések. 

A geometriai tőrések megadásáról az ISO 1101:2004 szabvány rendelkezik. A geometriai tőrések 
típusait, valamint a mőszaki rajzokon az azonosításukra szolgáló rajzjeleket a 7.1. táblázat foglalja 
össze. 

 7.1. táblázat. Geometriai tőrések rajzjelei 

Tőrés típusa Tőrésezett jellemzı Rajzjel 
Egyenesség  
Síklapúság  
Köralakúság  
Hengeresség  
Adott profil alakja  

Alaktőrés 

Adott felület alakja  
Párhuzamosság  
Merılegesség  
Hajlásszög  
Profilgörbe  

Iránytőrés 

Felület  
Pozíció  
Központosság  
Egytengelyőség  
Szimmetria  
Profilgörbe  

Helyzettőrés 

Felület  
Radiális ütés  Ütéstőrés 
Teljes ütés  

 
A geometriai tőrés meghatározza azt a tőrésmezıt, amelyben az elemnek (felületnek, tengelynek, 
szimmetriasíknak) benne kell lennie. A tőrésezendı jellemzıtıl és méretei megadásának módjától 
függıen a tőrésmezı a következık egyike lehet: 
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– egy körön belüli terület; 
– két koncentrikus kör közötti terület; 
– két egyenköző görbe, vagy két párhuzamos egyenes közötti terület; 
– egy hengeren belüli tér; 
– két egytengelyő henger közötti tér; 
– két egyenköző felület, vagy két párhuzamos sík közötti tér; 
– egy gömbön belüli tér. 

A tőrésezett elem a tőrésmezın belül bármilyen alakú, vagy irányú lehet,  nincs más korlátozó (pl. 
szöveges) elıírás. 

A tőrés a vizsgált elem teljes hosszára vagy felületére vonatkozik, kivéve, ha a vizsgálati hosszt a 
tőrésben elıírjuk. 

A báziselem az alkatrésznek egy valóságos felülete, mely a bázis helyzetének meghatározására 
szolgál. Azok a geometriai tőrések, amelyek más elemekre egy báziselemhez viszonyítva vannak 
megadva, nem korlátozzák a báziselem alakeltéréseit, ezért szükség lehet a báziselem 
alaktőréseinek a megadására is. 

7.1. A geometriai t őrésezés elemei 

7.1.1. A tőréskeret 

A geometriai tőréseket két vagy több részre felosztott négyszög alakú keretben kell megadni. A 
tőréskeret balról jobbra haladva a következıket tartalmazza (7.1. ábra): 
– tőrésezendı jellemzı rajzjele; 
– tőrésérték a hosszméretek mértékegységében. Ha a tőrést Ø jellel adjuk meg, akkor a tőrésmezı 

kör alakú vagy hengeres, míg SØ esetén a tőrésmezı gömb alakú; 
– viszonyított elemek tőrésezésénél a báziselem azonosító betőjelét, több báziselem esetén azok 

betőjeleit. A báziselem azonosítói az ABC nagybetői. 

 

7.1. ábra. A tőréskeret tartalma 
 
Több azonos elemre vonatkozó tőrést elegendı egyszer megadni és a tőréskeret fölött az elemek 
számára felirattal utalni (7.2. ábra). 

 

7.2. ábra. Több elemre vonatkozó tőrés megadása 
 

Az elem alakjára vonatkozó elıírásokat a tőréskeret közelébe kell elhelyezni (7.3. ábra). Ha az adott 
elemre egynél több tőrést kell megadni, akkor a tőréskeretek egymás alatt elhelyezhetık (7.4. ábra). 

   

 7.3. ábra. Elem alakjára tett elıírás 7.4. ábra. Tőréskeretek összevonása 
 
A tőréskeret nyílhegyben végzıdı mutatóvonallal kapcsolódik a tőrésezett elemhez. Két eset 
lehetséges. 
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– Ha a tőrés az adott vonalra vagy felületre vonatkozik, a tőrést az elem körvonalán, vagy annak 
meghosszabbításán kell megadni (7.5. ábra). A méretsegédvonalhoz csatlakozó mutatóvonal 
egyértelmően különüljön el a méretvonaltól. 

– Ha a tőrés a méretezett elem tengelyére vagy szimmetriasíkjára vonatkozik, akkor a méretvonal 
meghosszabbításán kell megadni (7.6. ábra). 

 

 

7.5. ábra. Vonal, vagy felület tőrésezése 
 
 

 

7.6. ábra. Tengelyre vagy szimmetriasíkra vonatkozó tőrés 

7.1.2. A tőrésmezı 

A tőrésmezı szélességét (értelmezését) a tőréskeretet a tőrésezett elemhez kapcsoló mutatóvonal 
nyilának iránya határozza meg, azt az esetet kivéve, amikor a tőrés elıtt Ø jel áll. Ez utóbbi esetben 
a tőrésmezı a tőréssel megadott átmérıjő henger. 

A 7.7. ábrán látható példák az alsó furat tengelyéhez, mint bázishoz képest háromféle módon írják 
elı a felsı furat tengelyének párhuzamosságát. A baloldali ábrán a tőrésmezı a vízszintes síkban 
van, a párhuzamosságtól megengedett eltérés csak ebben a síkban lehetséges. A középsı ábrán az 
elıírás a függıleges síkra vonatkozik, a tőrésmezı ebben a síkban helyezkedik el. A jobboldali 
ábrán a felsı furat tengelyének egy az elméleti középvonal körül értelmezett, 0,1 mm átmérıjő 
hengeren belül kell lennie, de irányára nincs további megkötés. 
 

 

7.7. ábra. A tőrésmezı irányának értelmezése 



 

79 

7.1.3. A bázis 

A bázisok azonosítására az ABC nagybetői szolgálnak. A bázisjel a keretbe foglalt azonosító 
betőbıl, a báziselemhez kapcsolódó háromszögbıl, valamint az ezeket összekötı rövid, vékony 
vonallal rajzolt szakaszból áll (7.8. ábra). A bázisháromszög lehet kitöltött vagy üres, ezek között 
nincs jelentésbeli különbség. 

 
7.8. ábra. A bázis jelölése 

 
A bázisok elhelyezése kétféle tartalmi jelentéssel bír. 
– Az elem körvonalán, vagy annak meghosszabbításán elhelyezett bázis esetén az adott vonal vagy 

felület a báziselem (7.9. ábra). A méretsegédvonalhoz csatlakozó bázisjel egyértelmően 
különüljön el a méretvonaltól! 

– A méretvonal meghosszabbításán kell megadni a bázist, ha a báziselem szimmetriatengely vagy 
szimmetriasík (7.10. ábra). Ha nincs elegendı hely, a méretnyíl helyettesíthetı a 
bázisháromszöggel. 

 
7.9. ábra. A bázis vonal vagy felület 

 
 

 
7.10. ábra. A bázis szimmetriatengely vagy szimmetriasík 

 
Elıfordul, hogy a bázis csak egy elem adott részére korlátozódik (7.11. ábra). Ilyenkor a báziselem 
helyét vastag pontvonallal jelölni és méretezni kell. A bázist a kijelölı vonalon helyezzük el. 

 

7.11. ábra. A báziselem egy része a bázis 
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A viszonyított tőrések elıírása többféle módon történhet (7.12. ábra): 
– Egyetlen bázis megadásával, ha bázisként egy báziselem szolgál. Ekkor a tőréskeretben a bázist 

egyetlen nagybető jelöli. 
– Két báziselem által meghatározott közös bázis elıírásával. A bázist két, egymástól kötıjellel 

elválasztott nagybető jelöli. 
– Több bázis megadásakor az azonosító betők a bázisok fontossági sorrendjében balról jobbra 

haladva, egymástól elválasztva követik egymást. 
 

 

7.12. ábra. A bázisok jelölése a tőréskeretben 

7.1.4. Elméletileg pontos méretek 

Egy elem, vagy elemcsoport helyzet-, irány-, ill. profiltőrésének elıírásakor az elemek helyét 
meghatározó méreteket elméletileg pontos méreteknek nevezik. Ezeket a méreteket nem szabad 
mérettőréssel ellátni és a rajzon keretbe kell foglalni. A 7.13. ábra az elméletileg pontos méretek 
használatára mutat példákat. 
 

 

7.13. ábra. Tőrésezés elméletileg pontos méretekkel 
 

7.1.5. Korlátozó el ıírások 

A geometriai tőrések általában a tőrésezett elem hosszára vonatkoznak. Eltérı esetben a korlátozást 
a tőrés megadásakor fel kell tüntetni (7.14. ábra). A baloldali tőrésnél az egyenesség 0,05 értékének 
a teljes hosszon belül bármely 200 mm-re teljesülnie kell. A jobboldali ábra kombinált elıírást 
tartalmaz. A felsı tőrés a teljes hosszra, az alsó tetszıleges helyen vett 200 mm-re vonatkozik. 

 

7.14. ábra. Korlátozott hosszra vonatkozó tőrés 
 
A tőrés nem mindig terjed ki a teljes tőrésezett elemre (7.15. ábra.) Ilyen esetekben az érvényesség 
helyét vastag pontvonallal kell jelölni és méretekkel meghatározni. A tőréskeret a szokásos módon, 
mutatóvonallal és nyíllal csatlakozik a kijelölt részhez. 
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7.15. ábra. Korlátozott helyre szóló tőrés 

7.2. A tőréselemek formai kialakítása 

A tőréskeret, a bázisjelölés, valamint a rajzjelek méreteit, formai elıírásait az ISO 7083: 1983 
szabvány tartalmazza. 

A tőrések számértékeit a rajzon használt egyéb feliratok, pl. a méretek h betőmagasságával 
azonosan kell írni. A tőréskeretet, a báziskeretet, a bázisháromszöget és a rajzjeleket ugyancsak a h 
betőmagassággal arányosan kell megrajzolni. A felsorolt tőréselemek vonalvastagsága h/10. 

A tőréskeret magassága 2h, hosszát az egyes bejegyzések mérete határozza meg. A báziskeret 2h 
mérető négyzet. A bázisháromszög 0,8h oldalmérető, egyenlı oldalú háromszög. A rajzjelek 
méreteit a 7.16. ábra mutatja be. 
 

 
 

7.16. ábra. Rajzjelek méretei 
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7.3. A tőrések értelmezése 

A következıkben mintapéldák segítségével fogjuk bemutatni a geometriai tőréseket. A baloldali 
ábrákon a tőrés rajzi megadása, a jobboldali képeken a tőrés értelmezése látható. A színek és a 
vonaltípusok külön jelentéssel bírnak. A valóságos tengelyt, profilt, vagy felületet mindig piros 
pontvonal jelöli. Zöld színnel határoljuk a tőrésmezıt, kék kétpontvonallal különböztetjük meg a 
bázisokat. A fekete pontvonallal rajzolt síkok, ill. tengelyek a tőrésmezı tájolásában segítenek. 

7.3.1. Egyenességt őrés 

   
 
A felsı felület bármely, a képsíkkal párhuzamos síkban fekvı vonalának két párhuzamos, 
egymástól 0,1 mm távolságra lévı egyenes között kell lennie. a méret tetszıleges távolságot jelent 
az alkatrész szélességén belül, t a tőrés nagysága. 

7.3.2. Síklapúságt őrés 

   
 
A tényleges felületnek két párhuzamos sík között kell lennie, melyek távolsága a t tőrés, a példában 
0,08 mm. 

7.3.3. Köralakt őrés 

    
 
A kúpfelület bármelyik keresztmetszetében a profil körvonalának két, közös síkban fekvı 
koncentrikus kör között kell lennie, melyek sugárkülönbsége 0,1 mm. a tetszıleges 
keresztmetszethez tartozó sík, t a tőrés. 
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7.3.4. Hengerességt őrés 

   
 
A tényleges felületnek két egytengelyő henger között kell lennie. A hengerek határolják a 
tőrésmezıt, a sugarak különbsége t = 0,1 mm. 

7.3.5. Profil alakt őrése 

   
 
A tényleges profilnak - bármely A bázissal párhuzamos síkban - két egyenköző görbe között kell 
lennie. A görbék 0,04 mm átmérıjő körök burkolójaként jönnek létre úgy, hogy a körök 
középpontjai az elméletileg pontos görbén helyezkednek el. a és b az A és B bázisokat jelölik, c az A 
bázissal párhuzamos, tetszıleges sík. 

7.3.6. Felület alakt őrése 

    
 
A tényleges felületnek két egyenköző felület között kell lennie. A felületek 0,02 mm átmérıjő 
gömbök burkolójaként jönnek létre úgy, hogy a gömbök középpontjai az elméletileg pontos 
felületen helyezkednek el. 
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7.3.7. Párhuzamosságt őrés 

   
 
A furat tényleges középvonalának két párhuzamos sík között kell lennie. A síkok párhuzamosak a B 
bázissal, és egymástól 0,01 mm távolságra vannak. 

7.3.8. Merılegességt őrés 

   

 
A tényleges felületnek két párhuzamos sík között kell lennie, melyek merılegesek az A 
bázistengelyre és a távolságuk a tőrésnek megfelelıen 0,08 mm. a az A bázistengely. 

7.3.9. Hajlásszögt őrés 

   
 
A furat tényleges középvonalának két párhuzamos sík között kell lennie. A síkok az A bázissal az 
elméletileg pontos szöget zárják be, a közöttük lévı távolság t = 0,08 mm. a jelöli az A bázist. 

7.3.10. Pozíciót őrés 
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A furat tényleges középvonalának egy olyan hengeren belül kell lennie, melynek a tengelye 
merıleges a C bázisra, a tengely helyét az A és a B bázisokhoz képest az elméletileg pontos méretek 
határozzák meg. A hengeres tőrésmezı átmérıje 0,08 mm. a, b és c az A, B, C bázisokat 
azonosítják. 

7.3.11. Egytengely őség- és központosságt őrés 

   
 
A külsı henger középvonalának egy 0,1 mm átmérıjő hengeren belül kell lennie. A tőrésmezı 
középvonalát a furat tengelye jelöli ki, merılegesen az A bázisra. a és b az A és B bázisokat 
azonosítják. 

7.3.12. Szimmetriat őrés 

   
 
A tőrésezett elem tényleges szimmetriasíkjának két, egymástól t = 0,08 mm távolságra lévı, 
párhuzamos sík között kell lennie. A tőrésmezıt meghatározó síkok a bázis által kijelölt 
szimmetriasíkhoz képest szimmetrikusan helyezkednek el. 

7.3.13. Radiális ütés t őrése 

   
 
A tényleges profilnak - az A és a B bázisok által kijelölt közös tengelyre merıleges bármely síkban - 
két koncentrikus kör között kell lennie. A körök sugárkülönbsége 0,1 mm. a az A és B közös bázist 
azonosítja, b tetszıleges síkot jelöl. 
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7.3.14. Teljes ütés t őrése 

  
 
A tényleges felületnek két, egymással párhuzamos, a D bázistengelyre merıleges sík között kell 
lennie. A síkok távolsága 0,1 mm. a a D bázistengely, b a tényleges homlokfelület. 

7.4. Általános t őrésezés 

Az általános geometriai tőrések azokra az elemekre vonatkoznak, amelyeket nem láttunk el egyedi 
tőrésekkel. Az általános tőrésekrıl az ISO 2768-2: 1989 szabvány rendelkezik. A szabvány egyes 
tőrés típusokra táblázatos formában közöl értékeket, más esetekben a mérettőrés, vagy másik 
geometriai tőrés alapján javasol megoldást. A táblázatos értékeknél háromféle tőrésosztályt 
alkalmaznak, melyek jelölése H, K és L. Közülük a H a legfinomabb, L a legdurvább elıírást adja. 

Az egyenesség és a síklapúság általános tőrését a 7.2. táblázat tartalmazza. A névleges hosszméret 
síklapúság tőrésénél a felület hosszabb oldala. 
 
 7.2. táblázat. Egyenesség és síklapúság általános tőrése 

Névleges hosszméret 
Tőrésosztály  

10-ig 
10 felett 

30-ig 
30 felett 
100-ig 

100 felett 
300-ig 

300 felett 
1000-ig 

1000 felett 
3000-ig 

H 0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 
K 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 
L 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 

 
Köralak  általános tőrése az átmérı mérettőrésével, vagy a 7.5. táblázat szerinti radiális ütés 
tőrésével egyezik meg. A két tőrés közül a kisebbet kell választani. 

A hengeresség általános tőrésére nincs külön elıírás. A hengeresség eltérése három összetevıbıl 
áll: a köralak eltérésébıl, az alkotók egyenesség eltérésébıl, valamint a szemközti alkotók 
párhuzamosság eltérésébıl. A hengerességet az összetevıkre külön-külön érvényes általános 
tőrésekkel minısítjük. 

A párhuzamosság általános tőrése a mérettőréssel, vagy a 7.2. táblázatbeli egyenesség/síklapúság 
tőréssel egyenlı. A két tőrés közül a nagyobbat kell választani. Bázisként a párhuzamos elemek 
közül a hosszabbat kell kijelölni. Azonos hosszúságú elemeknél a bázis szabadon felvehetı. 

A merılegesség általános tőréseit a 7.3. táblázat tartalmazza. A két merıleges oldal közül a 
hosszabbat kell bázisnak választani. Ha a két oldal egyforma hosszú, bármelyikük lehet a bázis. 

A szimmetria általános tőréseit a 7.4. táblázat foglalja össze. A báziselem itt is a hosszabb, ill. 
azonos méreteknél szabadon megválasztható. 
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 7.3. táblázat. Merılegesség általános tőrése 

A rövidebb oldal névleges hosszmérete 
Tőrésosztály  

100-ig 
100 felett 

300-ig 
300 felett 
1000-ig 

1000 felett 
3000-ig 

H 0,2 0,3 0,4 0,5 
K 0,4 0,6 0,8 1 
L 0,6 1 1,5 2 

 
 

 7.4. táblázat. Szimmetria általános tőrése 

Névleges hosszméret 
Tőrésosztály  

100-ig 
100 felett 

300-ig 
300 felett 
1000-ig 

1000 felett 
3000-ig 

H 0,5 
K 0,6 0,8 1 
L 0,6 1 1,5 2 

 
Az egytengelyőség általános tőrésére nincs külön elıírás. Mivel a radiális ütés tartalmazza az 
egytengelyőség és a köralak eltérését is, közelítı megoldásként az egytengelyőség minısítésére a 
radiális ütés általános tőrése felhasználható (7.5. táblázat). 

A radiális ütés általános tőrését a 7.5. táblázatból lehet meghatározni. Az értékek homlokütésre is 
érvényesek. Minden olyan esetben, amikor a tőrésezett alkatrész csapágyazási helyekkel 
rendelkezik, bázisként ezeket a felületeket kell kiválasztani. 

 
7.5. táblázat. Radiális ütés általános tőrése 

Tőrésosztály Tőrés 
H 0,1 
K 0,2 
L 0,5 

 
Az általános tőrések megadása a feliratmezıben, vagy annak közelében történhet. Az általános 
tőrések elıírása leggyakrabban a mérettőrések és a geometriai tőrések egyidejő megadásával 
történik, a szabványra való hivatkozással. Pl. ISO 2768-mK. Itt m a mérettőrés közepes minıségi 
osztályára, K a geometriai tőrés pontosságára vonatkozik. 
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8. FELÜLETMINİSÉG, ÉRDESSÉG 

A mőszaki rajzokon a tárgyakat ideális geometriai alakzatokként ábrázoljuk. A valóságban a 
gyártási eljárásokban rejlı pontatlanságok miatt 
– a méretek csak korlátozott pontossággal (tőréssel) valósíthatók meg, 
– a felületek alakja eltér az ideálistól, 
– a felületek nem tökéletesen simák, hanem egyenetlenségekkel terheltek. 

A pontatlanság oka, hogy a gyártási eljárásban egy bonyolult rendszer együttmőködése valósul 
meg, ráadásul a rendszert körülvevı környezet hatásai is érvényesülnek. A rendszer egyes elemei 
(szerszámgép, szerszám, készülék, munkadarab) számos hibaforrást hordoznak. A teljesség igénye 
nélkül ezek közül néhány: nem kellıen merev szerszám- vagy munkadarab befogás rezgéskeltı 
hatásai, pontatlan szerszámgeometria, pontatlan megvezetések és mozgások. A bonyolult hatások 
együttesen eredményezik az ideális geometriától való eltérést. 

A korábbi fejezetekben a méretpontossággal és az alakeltérésekkel már foglalkoztunk, jelen 
fejezetben a felületminıség fogalmát, jellemzıit és mőszaki rajzokon történı elıírását vizsgáljuk 
meg. 

A felületminıség összetett fogalom, beleértjük 
– a megmunkálásból származó geometriai mintázatot, valamint 
– a felszíni réteg fizikai-kémiai állapotát, mely a megmunkálás során létrejövı képlékeny 

alakváltozással, a felületi réteg keménységével, a maradó feszültséggel, a szövetszerkezettel, a 
vegyi összetétellel jellemezhetı. 

A mőszaki rajzokon a felületminıséget szinte kizárólag a mikrogeometriai egyenetlenségekkel 
azonosítják, a pontossági elıírások is ezekre vonatkoznak. 

8.1. A felületek egyenetlenségei 

A valóságos felületgeometriát az ideálistól megkülönböztetı felületi egyenetlenségek rendszerezése 
a szakirodalomban nem egységes. Általánosan elfogadott azonban az alakhiba, mint 
makrogeometriai eltérés, valamint mikrogeometriai jellemzıként a hullámosság és az érdesség 
megkülönböztetése. Az egyes eltérések kialakulása más és más okokra vezethetı vissza. 

Az alakhiba a felület egészére kiterjedı eltérés, kialakulásában a szerszámgép vezetékhibái, a 
szerszámgép vagy a munkadarab deformációja, a hibás befogás, ill. a kopás játszik szerepet. 

A hullámosság a felületen megjelenı viszonylag nagy térköző, ismétlıdı egyenetlenség, melynek 
hullámhossza sokszorosa (akár többszáz-szorosa) az amplitúdójának. Létrejöttének oka lehet a 
hibás szerszámbefogás, és a munkadarab – szerszám – készülék – gép rendszerben kialakuló rezgés. 

Az érdesség a megmunkált felület kis térköző, ismétlıdı egyenetlensége. Az érdesség elsıdleges 
mintázatát a szerszám vágóélének alakja, és technológiai adatok (elıtolás, fogásmélység) 
határozzák meg. További befolyásoló tényezık: az anyagrészecskék kiszakadása, a felszín 
képlékeny alakváltozása, kristálykitöredezés, a felület megváltozása korrózió, vagy más vegyi hatás 
következtében. 

8.2. A felületmintázat vizsgálata 

A felületmintázat minısítésére térbeli (3D) és síkbeli (2D) eljárások egyaránt léteznek. A felület 
egészét a 3D-s módszerek pontosabban leírják, ezek azonban még részben a kutatás fázisában 
vannak. A 2D-s mérési módszereket és az ezekre alapozott mérıszámokat szabványokban 
rögzítették. A felületminıségre vonatkozó legfontosabb nemzetközi szabványok az ISO 3274:1996, 
az ISO 4287:1997, az ISO 4288:1996, és az ISO 11562:1996. 
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A kétdimenziós módszereknél nem a felület egészét, hanem annak síkmetszeteiben felvett 
profilokat vizsgálják. Kihasználva azt, hogy a felület mikrogeometriai jellemzıi bizonyos 
periodikus ismétlıdést mutatnak, a vizsgálatot csak egy rövid szakaszra végzik el és az itt 
meghatározott mérıszámokat a felület egészére érvényesnek tekintik. A felület síkmetszetében 
értelmezett profilok, mint a felületmintázatot alkotó összetevık, a 8.1. ábrán láthatók. 
 

 

8.1. ábra. A felületmintázat összetevıi 
 
A felület célszerően megválasztott síkmetszetében észlelt, az alakeltérést nem tartalmazó profil az 
ún. elsıdleges, vagy primer profil  (röviden P-profil). Az elsıdleges profilból szőréssel a 
különbözı hullámhosszúságú összetevık eltávolíthatók. 

A hullámosság profil (W-profil) az elsıdleges profilból a λc és a λf határhullámhosszok közötti 
összetevık megtartásával, vagyis a λc –nél kisebb és a λf –nél nagyobb hullámhosszúságú elemek 
kiszőrésével állítható elı. 

Az érdesség profil (R-profil) az elsıdleges profil szőrése után a λs és a λc határhullámhosszok 
közötti összetevıket tartalmazza. A szőrés során a λs –nél kisebb és a λc –nél nagyobb 
hullámhosszúságú tagokat eltávolítják. 

A felsorolt határhullámhosszokra szabványos ajánlások állnak rendelkezésre. A hullámossági profil 
határhullámhosszaira: λc = 0,5 mm és λf = 2,5 mm. Az érdességi profilra λs = 2,5 vagy 8 vagy 25 
µm, míg λc a 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm sorozatból választható (ISO 3274:1996). 

8.3. Alapfogalmak 

A profilok ábrázolása a vizsgálat síkjában Z(x) alakú függvényekkel történik. x a hullámhossz 
irányú koordináta, Z az amplitúdót írja le. A 8.2. ábrán a méréssel felvett érdességi profilt 
ábrázoltuk, de a bemutatott jellemzık a másik két profilra hasonló módon értelmezhetık. 

A teljes mérési hossz (lt) elımérési szakasszal (belépési hossz) kezdıdik, és utómérési szakasszal 
(kifutási hossz) végzıdik. A kiértékelési hossz (ln) a mintavételi hossz (lr ) többszöröse, általában 
ötszöröse. A mintavételi hossz érdességi profilnál azonos a profilszőrı jellemzı hullámhosszával (lr  
= λc). 

A középvonal a profilt csúcsokra és völgyekre osztja. A középvonal helyét úgy határozzák meg, 
hogy a profileltérések négyzetösszege minimális legyen, vagyis a pozitív és a negatív tartomány 
területe egyenlı. 
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8.2. ábra. A mért profil jellemzıi 
 
A profil profilelemekbıl áll. Egy profilelemet az egymás mellett lévı csúcs és völgy alkotja. A 
profilelemen belül Zp a csúcs magassága, Zv a völgy mélysége. A mintavételi hosszon belül a 
legnagyobb csúcsmagasságot Rp, a legnagyobb völgymélységet Rv jelöli. 

8.4. A felület profilparaméterei 

A felületi profilok jellemzésére az ISO 4287 szabvány többféle mérıszámot ismertet. 
Megkülönbözteti az amplitúdó típusú paramétereket, a térköz paramétereket és a keverék (hibrid) 
paramétereket. 

Az amplitúdó paraméterek a csúcsok magasságát, a völgyek mélységét írják le a Z tengellyel 
párhuzamos koordinátákkal, vagy azokból képezett mérıszámokkal. Az amplitúdó paraméterek 
közé sorolható a 8.2. ábrán feltüntetett Rp legnagyobb csúcsmagasság, ill. Rv legnagyobb 
völgymélység. A valóságos profil legnagyobb magassága Rz, a legnagyobb csúcsmagasság és a 
legnagyobb völgymélység összege a mintavételi hosszon belül (8.3. ábra): Rz = Rp + Rv. 
 

 

8.3. ábra. A profil maximális magassága 
 
Rz nem tévesztendı össze az ISO 4287 szabvány korábbi, 1984-es változatában szereplı 
egyenetlenség magassággal, mely az 5 legmagasabb csúcs és az 5 legmélyebb völgy Zp és Zv 
koordinátái alapján képzett átlagot. A jelenleg hatályos szabvány ezt a mérıszámot nem 
tartalmazza. 

További amplitúdó paraméterek: 
− a profilelemek közepes magassága, Rc 
− a maximális egyenetlenség, Rt 
− a közepes érdesség-mélység, RzDIN 
− az átlagos érdesség, Ra 
− profil közepes mértani eltérése (simasági mérıszám), Rq 
− a ferdeségi mérıszám, Rsk 
− a lapultsági mérıszám, Rku. 
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A felsorolt mérıszámok közül a maximális egyenetlenség értelmezését mindhárom profilra 
bemutatja a 8.4. ábra. A maximális egyenetlenség a valóságos profil legmagasabb és legmélyebb 
pontja közötti távolság az ln kiértékelési hosszon belül. 

 

8.4. ábra. A maximális egyenetlenség 
 
A gyakorlatban a felület mintázatát inkább a kiugró értékeket mellızı, átlagoló jellegő 
mérıszámokkal jellemzik. Ilyen az átlagos érdesség és a német DIN 4768 szabványban 
meghatározott közepes érdesség-mélység, melynek eredeti jelölése Rz, de az ISO szabványban 
szereplı Rz-tıl megkülönböztetésül használjuk az RzDIN jelölést. 

Az átlagos érdesség, értelmezése a 8.5. ábrán látható. 

 

8.5. ábra. Az átlagos érdesség értelmezése 
 
A vonalkázott területek összegét egyenletesen elosztjuk a mintavételi hosszon belül: 
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8.6. ábra. A közepes érdesség-mélység értelmezése 
 
A felületi profilok térköz paramétere az egyenetlenségek közepes hullámhossza, RSm. Hibrid 
paraméter a profil hajlásának négyzetes középértéke, R∆q. 

A mőszaki rajzokon a felület mintázatát leggyakrabban az átlagos érdességgel adjuk meg. 

8.5. Az érdesség rajzjelei 

Az érdesség mőszaki rajzokon történı megadásáról az ISO 1302:2002 szabvány rendelkezik. Az 
érdesség megadásához használt rajzjelek a 8.7. ábrán láthatók. 
 

 

8.7. ábra. Az érdesség rajzjelei 
 

Az „a” ábra az alapjelet mutatja. Az egyenes vonalszakaszok egymással 60°-os szöget zárnak be, 
magassági méretük és vonalvastagságuk a rajzon használt feliratok h magasságának függvénye. A 

rövidebb vonal magassága H1 ≈ 2 h, a hosszabb vonal magassága H2 = 3 h, a vonalvastagság d = 
0,1 h. A szokásos h = 3,5 mm feliratmagasság mellett H1 = 5 mm, H2 = 10,5 mm, a vonalvastagság 
d = 0,35 mm. 

Az alapjel nem ír elı megmunkálási módot. Önmagában sohasem használjuk, csupán más elıírások 
kiegészítéseként (pl. kiemelt érdességi jel mellett). 

A 8.7. ábra „b” jele az alapjelet kiegészíti egy vízszintes záróvonallal. Ezt a jelet a feltétlenül 
forgácsolással elıállítandó felületekre kell elhelyezni. 

A 8.7. ábra „c” rajzjele az alapjelet olyan körrel egészíti ki, amelyik a két szárat érinti. Ezt a jelet a 
feltétlenül forgácsolás nélkül gyártandó felületekre kell alkalmazni. 
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Az érdességi mérıszámok megadása, kiegészítı elıírások elhelyezése érdekében az eddig 
bemutatott rajzjelek − a 8.7. ábra „d”, „e” és „f” jelképeinek megfelelıen − kiegészülnek egy 
vízszintes vonallal, ami a hosszabbik szárhoz kapcsolódik. 

8.6. Elıírások helye a rajzjelen 

Az érdesség megadása során többféle elıírásra is szükség lehet. Ezek elhelyezését a rajzjelen a 8.8. 
ábra szemlélteti. 

 

8.8. ábra. Elıírások helye a rajzjelen 
 
Az „a”-val jelölt helyre kerül az érdesség betőjele és számértéke, ami felsı határ elıírását jelenti 
(pl. Ra 1,6 vagy Rz 12,5). 

Az „a” és a „b” helyekre egyidejőleg akkor teszünk elıírást, ha az érdesség határértékeit adjuk meg. 
A felsı határérték elıtt U, az alsó elıtt L bető szerepel. Pl. felülre U Ra 3,2 és alulra L Ra 0,8 kerül. 

A „c”-vel jelölt helyre a gyártási eljárás, a felületkezelés, a bevonat megnevezése, ill. egyéb a 
gyártási eljárásra vonatkozó szöveges elıírások kerülnek. Pl. esztergálva, köszörülve, stb. 

Szükség esetén „d” helyén kell megadni a megmunkálással kialakított felületi mintázat irányának a 
rajzjelét. Pl. =, X, C, stb. 

Az „e”-vel jelölt helyre a megmunkálási ráhagyás mm-ben megadott értéke kerülhet, ha annak 
elıírása követelmény. 

A rajzjelen elhelyezett elıírások mindegyike a rajz egyéb felirataival azonos h magasságú betőkkel, 
számokkal, jelekkel készüljön. 

8.7. A felületi mintázat megadása 

A gyártási eljárásból adódóan a felületen sajátos mintázat keletkezik. Az esetek többségében a 
mintázat irányának, elhelyezkedésének nincs jelentısége a mőködés szempontjából. Ugyanakkor 
elıfordulhat, hogy a mintázat jellege és irányultsága is fontos, ilyenkor a rajzjel jobb oldalán, alul 
erre elıírást tehetünk. A jellegzetes felületi mintázatok rajzjeleit, a megadás módját és az elıírások 
értelmezését a 8.9. ábra segíti. 

„a” ábra: a felület mintázata párhuzamos a rajzjelet tartalmazó képsíkkal. Jelölése: =. 
„b” ábra: a felület mintázata merıleges a rajzjelet tartalmazó képsíkra. Jelölése: . 
„c” ábra: a felület mintázata keresztirányú a rajzjelet tartalmazó felületen. Jelölése: X. 
„d” ábra: a felület mintázata többirányú a rajzjelet tartalmazó felületen. Jelölése: M. 
„e” ábra: a felület mintázata megközelítıleg körkörös a rajzjelet tartalmazó felületen. Jelölése: C. 
„f” ábra: a felület mintázata megközelítıleg sugárirányú a rajzjelet tartalmazó felületen. Jelölése: R. 
„g” ábra: a felület mintázata rendezetlen a rajzjelet tartalmazó felületen. Jelölése: P. 

Ha olyan felületmintázatra van szükség, amelyik nem szerepel a felsorolt minták között, akkor arról 
a rajzon megjegyzésben rendelkezni lehet. 
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8.9. ábra. A felületmintázat megadása és értelmezése 

8.8. A rajzjelek elhelyezése 

Az érdességet egy rajzon belül egyszer kell megadni, lehetıleg azon a nézeten, amelyiken az adott 
felületre vonatkozó méreteket és tőréseket is elhelyeztük. A rajzjel feliratai alulról és jobbról 
legyenek olvashatók (8.10. ábra), hasonlóan a rajz egyéb felirataihoz. Ennek érdekében a rajzjelet a 
szükséges esetekben mutatóvonalon kell megadni. 
 

 

8.10. ábra. A rajzjelek elhelyezése 
 
 

 

8.11. ábra. A rajzjelek elhelyezése 



 

95 

A rajzjel, vagy a nyílhegyben végzıdı mutatóvonal mindig kívülrıl érinti az alkatrész körvonalát, 
vagy annak vékony folytonos vonallal rajzolt meghosszabbítását a 8.11. ábrának megfelelıen. 

8.9. Az érdesség megadása 

A 8.12. ábra arra mutat példát, amikor az alkatrész körvonala mentén mindegyik felületen azonos a 
felületminıség. Ilyenkor elegendı az elıírást egyszer megadni és a rajzjelen egy körrel utalni arra, 
hogy a körvonal további felületeire is érvényes. 
 

 

8.12. ábra. Az alkatrész körvonalára érvényes érdesség megadása 
 
A 8.13. ábrán több megmunkálási fázist is ábrázoltunk, ami fıleg öntött, vagy kovácsolt alkatrészek 
forgácsolással továbbmunkált rajzán fordulhat elı. Ilyen esetekben a rajzjel mellett balra 
megadhatjuk a megmunkálási ráhagyást (itt 3 mm). A felületminıségi elıírás a végleges alkatrész 
felületére vonatkozik. Az ábráról leolvasható további adatok: az érdesség Rz 3,2; a megmunkálás 
esztergálás, az elıírás a körvonal mentén mindegyik felületre érvényes. 
 

 

8.13. ábra. Késztermékre vonatkozó elıírás megmunkálási ráhagyással 
 
Mutatóvonalon megadott érdességnél a mutatóvonal ponttal, vagy nyílheggyel kapcsolódik a 
felülethez a 8.14. ábrának megfelelıen. 

 

8.14. ábra. Mutatóvonal használata 



 96 

Az érdességi jel elhelyezhetı a méretvonalon is, ha az nem zavarja a rajz érthetıségét (8.15. ábra). 
 

 

8.15. ábra. Érdesség megadása a méretvonalon 
 
A felületminıség elhelyezhetı a geometriai tőrés tőréskerete fölött a 8.16. ábrának megfelelıen. 
 

    

8.16. ábra. Érdesség megadása geometriai tőréshez kapcsolva 
 
A felületminıség megadható méretsegédvonalon közvetlenül, vagy mutatóvonallal a 
méretsegédvonalhoz kapcsolva (8.17. ábra). Hengeres felületekre elegendı egyszer megadni az 
elıírást. 
 

 

8.17. ábra. Hengeres felületek érdesség-elıírása 
 



 

97 

A 8.18. ábra hengeres és prizmatikus felületekre mutat példát. Prizmatikus felületekre is elegendı 
egyszer megadni a felületminıséget, ha a prizmatikus felületek mindegyikére azonos elıírás 
vonatkozik. Ellenkezı esetben minden eltérı minıségő felületre külön érdességi jelet kell tenni. 
 

 

8.18. ábra. Érdesség megadása hengeres és prizmatikus felületeken 
 
Olyan esetekben, amikor egyféle elıírásból sokat kellene megadni, egyszerősítést lehet alkalmazni 
(8.19. ábra). A jelöléshez tartozó magyarázatot a rajz közelében, a feliratmezı közelében, vagy az 
egyéb szöveges magyarázatok részeként lehet megadni. 
 

 

8.19. ábra. Egyszerősítés helyettesítı jelképekkel 
 
Kiemelt érdességi jelet lehet alkalmazni, ha a munkadarab több felületére is azonos felületminıségi 
elıírás vonatkozik. Ilyenkor az érdesség megadható a feliratmezı közelében egyetlen rajzjellel, 
mögötte zárójelben utalva arra, hogy más elıírások is vannak a rajzon. Erre két megoldás is 
kínálkozik: a 8.20. ábrának megfelelıen a zárójelbe tett alapjellel, vagy a zárójelen belül a rajzon 
szereplı további felületminıségek felsorolásával (8.21. ábra). 
 

 

8.20. ábra. Kiemelt érdességi jel alkalmazása 
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8.21. ábra. Kiemelt érdességi jel használata 
 
Elıfordul, hogy felületkezelés elıtti és az azt követı állapotra is elı kell írni az érdességet (8.22. 
ábra). Egyik rajzjelet a szokásos formában adjuk meg, ez vonatkozik a felületkezelés elıtti 
állapotra. A felületkezelést a rajzon vastag pontvonal jelöli. Az erre illesztett rajzjel határozza meg a 
felületkezelést követı minıséget. 
 

 

8.22. ábra. Érdesség megadása felületkezelésnél 
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9. GÉPELEMEK ÁBRÁZOLÁSA 

A számítógéppel segített tervezés (CAD) általános elterjedése új távlatokat nyitott a bonyolult 
geometriájú gépelemek ábrázolásában. A hagyományos kézi rajzolás mellett ezek a gépelemek a 
valóságnak megfelelıen egyáltalán nem, vagy csak nagyon idıigényes módon voltak ábrázolhatók. 
Ezért, teljesen érthetı módon, rajzolásukat leegyszerősítették, esetenként jelképekkel segítették, és a 
vonatkozó szabályokat nemzetközi szabványokban rögzítették. Ilyen elıírások napjainkban is 
érvényben vannak a csavarmenet jelölésére, a fogazatok, a rugók, a bordázat és más gépelemek 
ábrázolására. A CAD térbeli (3D) lehetıségeit kihasználva azonban a bonyolult geometriai formák 
megjeleníthetık és a valóságnak megfelelı nézetek a merıleges vetítés szabályai szerint 
elıállíthatók. Eldönthetjük tehát, hogy ezeket a gépelemeket a hagyományos módon, 
egyszerősítéseket alkalmazva, vagy a mőszaki rajz általános vetítési szabálya szerint, a valóságnak 
megfelelıen kívánjuk ábrázolni. A két módszer egyenértékően használható. 

9.1. Csavarmenet ábrázolása 

Egy tengely körül forgó- és egyidejőleg a tengellyel párhuzamosan haladó mozgást végzı pont 
csavarvonalat ír le. A csavarvonal mentén egy zárt profilt végigvezetve csavarfelületek adódnak, 
melyek a csavarmenetet határolják. A csavarmenetet általában hengeres, ritkábban kúpos felületre 
készítik. A henger (kúp) külsı felületére munkált menetet orsómenetnek, a belsı felületre elkészített 
menetet anyamenetnek nevezik. A csavarmeneteket a menetprofil alakja szerint különböztetik meg. 
A menetprofil a legtöbb esetben trapéz alakú. 

A csavarmenettel ellátott alkatrészek ábrázolási szabályait az ISO 6410-1:1993 szabvány foglalja 
össze. A szabvány háromféle ábrázolási módszert ismertet. Ezek: 
– a részletes, vagyis a valóságnak megfelelı menetábrázolás, 
– az egyszerősített menetrajzolás, valamint 
– a hagyományos, jelképes menetábrázolás. 

9.1.1. Csavarmenet 3D-s modellje 

A CAD programmal elıállított orsómenet ill. anyamenet modelljei a 9.1. ábrán láthatók. Az anya 
negyedrészét kivágtuk, a jobb láthatóság érdekében. 
 

  

9.1. ábra. Csavarmenet 3D-s modelljei 

9.1.2. Ábrázolás mer ıleges vetítéssel 

A merıleges vetítés szabályai szerint készített nézeten, ill. metszeten a csavarvonalaknak 
szinuszgörbék felelnek meg. Ezeket a görbéket a hagyományos kézi technikával rendkívül nehéz 
megfelelı pontossággal megrajzolni, viszont a CAD programok könnyedén elıállítják ıket (9.2. 
ábra). 
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9.2. ábra. A 3D-s modellbıl képezett nézet és metszet 

9.1.3. Egyszer ősített ábrázolás 

Az egyszerősített ábrázolás lényege, hogy a profil alakjának bemutatása változatlanul megmarad, de 
a nehezen megrajzolható szinuszgörbéket egyenes vonalakkal helyettesítik. Erre mutat példát a 9.3. 
ábra, melyen egy hatlapfejő csavar egyszerősített nézete látható. 
 

 

9.3. ábra. Csavarmenet egyszerősített ábrázolása 

9.1.4. A menetábrázolás hagyományos módszere 

A menetábrázolás hagyományos módszere a kézi rajzolási technikát segítı, jelentısen 
egyszerősített megoldás. A módszer lényege a 9.4. és a 9.5. ábráról leolvasható. 
 

 

9.4. ábra. Orsómenet egyszerősített ábrázolása 
 
 

 
9.5. ábra. Anyamenet egyszerősített ábrázolása 
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Elıször megrajzoljuk a menet nélküli állapotot vastag folytonos vonallal. Ez orsó esetében egy 
hengeres test, anyánál egy hengeres furat rajzolását jelenti. A menetet a mélységének megfelelıen, 
a hengeralkotókkal párhuzamos vékony folytonos vonallal jelöljük. Ezzel a módszerrel a menet 
külsı és belsı felületét egyaránt a rájuk fektetett burkoló felületekkel helyettesítettük. A 
tengelyvonal irányából képezett nézeteken a menet jelölése mintegy háromnegyed körívnyi 
hosszúságú vékony folytonos vonallal történik, a 9.4. és a 9.5. ábráknak megfelelıen. 

A 9.4. és a 9.5. ábrákon a csavarmenet az alkatrészek teljes hosszára kiterjedt. Gyakran elıfordul 
azonban, hogy a menethossz rövidebb, mint az alkatrész hossza. Ilyenkor a menetvégzıdést vastag 
folytonos vonallal jelöljük, a 9.6. és a 9.7. ábrának megfelelıen. A 9.6. ábrán az orsómenet, a 9.7. 
ábrán az anyamenet látható. Az ábrákon a menetek végzıdésénél a rövid, ferde, vékony folytonos 
vonalak a menetkifutást jelölik. A menetkifutás megrajzolására csak akkor van szükség, ha annak a 
mőködés szempontjából jelentısége van. 

 

9.6. ábra. Menetvégzıdés és menetkifutás orsómenetnél 
 

 

9.7. ábra. Menetvégzıdés és menetkifutás anyamenetnél 

A 9.8. ábra az éltompítás ábrázolására mutat példát. Ha a lesarkítás mértéke közel azonos a menet 
mélységével, akkor a lesarkításhoz tartozó kört nem rajzoljuk meg tengelyvonal irányából képezett 
nézeten, mivel zavarná a menet ábrázolását. 

 
9.8. ábra. A menettel egybeesı éltompítás rajzolása 

 
Összeszerelt orsó és anya rajzolásakor a kapcsolódás helyén az orsó eltakarja az anyát (9.9. ábra). 
Az ábráról a hosszmetszet mellett a keresztmetszetre és a nézetre vonatkozó szabály is leolvasható. 

 
9.9. ábra. Orsó-anya kapcsolat ábrázolása 
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9.2. Rugók rajzolása 

A mőszaki alkotásokba sokféle rugót építenek be. Rajzi szempontból ezek többsége nem okoz 
gondot, mert alakjuk nem annyira bonyolult, hogy a merıleges vetítés szabályai szerint ábrázolásuk 
körülményes lenne. A leginkább bonyolult alakkal a tekercselt rugók rendelkeznek, melyek a 
csavarvonal mentén vezetett profiljuk révén sok hasonlóságot mutatnak a csavarmenettel. Ezeknek 
a rugóknak a rajzolásánál is felvetıdik a görbült felületek valósághő bemutatásának a nehézsége. 
Az ábrázolási szabályokat az egyik leggyakrabban alkalmazott típuson, a körszelvényő hengeres 
nyomó csavarrugón keresztül mutatjuk be. 

9.2.1. Rugó 3D-s modellje 

A körszelvényő hengeres nyomó csavarrugó CAD modellje a 9.10. ábrán látható. A rugó zártvégő, 
köszörült kivitelő. Ez azt jelenti, hogy a rugó záró menetei kisebb emelkedésőek a mőködı 
meneteknél, és a sík felületen való felfekvést a záró menetek köszörülésével biztosítják. 
 

 

9.10. ábra. Körszelvényő hengeres nyomó csavarrugó 3D-s modellje 

9.2.2. Ábrázolás mer ıleges vetítéssel 

A 9.11. ábra a nyomórugó 3D-s modelljébıl CAD programmal elıállított - a merıleges vetítés 
szabályainak megfelelı - nézetet és metszetet mutatja. Az ábrán megfigyelhetık a csavarvonalak 
vetítésével nyert szinuszgörbék. Megjegyezzük, hogy az ábrán látható nézet és metszet egymástól 
független vetületek. 
 

 

9.11. ábra. A nyomórugó 3D-s modelljébıl képezett nézet és metszet 

9.2.3. Egyszer ősített ábrázolás 

Az egyszerősített ábrázolás szabályait az ISO 2162-1:1993 szabvány tartalmazza. Az egyszerősítés 
lényege, hogy csavarvonalak vetítésébıl adódó a szinuszgörbéket egyenesekkel helyettesítik, a 
9.12. ábrának megfelelıen. További egyszerősítés lehetséges a nagyobb menetszámú rugóknál oly 
módon, hogy a két rugóvégen a felfekvı meneteken kívül csak a feltétlenül szükséges 1-2 mőködı 
menetet rajzoljuk meg (9.13. ábra). Utóbbi egyszerősítést 4 mőködı menetszám felett ajánlott 
alkalmazni. 
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9.12. ábra. A nyomórugó egyszerősített nézete és metszete 
 
 

 

9.13. ábra. Egyszerősítés nagyobb menetszámnál 

9.3. Bordázat ábrázolása 

A bordás tengely-agy kötések a nyomatékot alakzáró kapcsolattal továbbítják. A bordák a kerület 
mentén egyenletes osztással helyezkednek el és hosszirányban egymással párhuzamosan haladnak. 
A bordaprofilt párhuzamos egyenesek, vagy evolvens görbék alkotják. 

9.3.1. Bordázott alkatrészek 3D-s modellje 

Bordázott alkatrészek 3D-s modelljeire a 9.14. ábra mutat példákat. 

  

9.14. ábra. Párhuzamos oldalú bordástengely és bordás hüvely 3D-s modellje 
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9.3.2. Ábrázolás mer ıleges vetítéssel 

A CAD modellbıl a merıleges vetítés szabályai szerint készült nézeteket és metszetet a 9.15. és a 
9.16. ábrák mutatják be. 

 

9.15. ábra. Párhuzamos oldalú bordástengely 3D-s modellbıl képezett nézetei 
 

 

9.16. ábra. Párhuzamos oldalú bordás agy 3D-s modellbıl képezett nézete és metszete 

9.3.3. Egyszer ősített ábrázolás 

A bordázott alkatrészek ábrázolási szabályait az ISO 6413:1988 szabvány foglalja össze. 
Tartalmazza a részletes és az egyszerősített rajzolást is. Utóbbi esetben a bordákat nem kell 
kirajzolni. A szabályok hasonlóak a csavarmenetnél megismertekkel, itt is burkoló felületeket 
alkalmazunk. A 9.17. ábra bordástengelyek egyszerősített ábrázolására mutat példákat. Baloldalt 
párhuzamos oldalú, jobbra evolvens profilú bordástengely látható. A tengelyirányú nézeteken a 
borda mélységét a belsı hengerátmérınek megfelelı, vékony folytonos vonallal rajzolt kör jelöli. A 
másik nézeten a belsı hengeralkotót ugyancsak vékony folytonos vonallal ábrázoljuk. A borda 
teljes mélységő, hasznos hosszát vastag folytonos vonal határolja. Evolvens profil esetén a rajz 
kiegészül a vékony pontvonallal rajzolt osztókörrel, ill. osztóhenger alkotóval. A bordakifutás 
megrajzolása nem kötelezı, de indokolt esetben vékony folytonos ferde vonallal, vagy a 
szerszámsugárnak megfelelı körívvel ábrázolhatjuk. 
 

 

9.17. ábra. Bordástengely egyszerősített ábrázolása 
 
A 9.18. ábra a bordás hüvelyek egyszerősített rajzolását mutatja be. A hosszmetszeten a borda külsı 
és belsı hengeralkotóját is vastag folytonos vonallal kell megrajzolni. A tengelyirányú nézeteken - a 
bordástengelyhez hasonlóan - a borda mélységét vékony folytonos vonallal rajzolt kör jelöli. A 
bordás hüvelynél ez a kör a borda külsı hengerátmérıjének felel meg. Evolvens profilú bordázatnál 
az osztókört és az osztóhenger alkotóját ugyanúgy kell ábrázolni, mint a bordástengelynél tettük. 
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9.18. ábra. Bordás agy egyszerősített ábrázolása 
 
Az összeszerelt bordástengely és bordás hüvely alapvetı rajzolási szabálya, hogy a kapcsolódás 
helyén a tengely eltakarja az agyat (9.19. ábra, 9.20. ábra). 
 

 

9.19. ábra. Tengely-agy kötés párhuzamos oldalú bordázattal 
 
 

 

9.20. ábra. Tengely-agy kötés evolvens profilú bordázattal 

9.4. Fogazott gépelemek 

A fogazott gépelemek, azaz a fogaskerekek, a csigák és csigakerekek, a fogaslécek, a fogasívek, a 
lánckerekek ábrázolása azonos elvek alapján történik. Ezeket a szabályokat az ISO 2203:1973 
szabvány tartalmazza. Tekintettel az általános érvényő szabályokra, azok megismertetéséhez 
elegendı egy tipikus, és nagyon gyakran alkalmazott fogaskerék, az egyenes fogú hengeres 
fogaskerék bemutatása. 

9.4.1. Fogaskerék 3D-s modellje 

A CAD programmal elkészített egyenes fogú hengeres fogaskerék modellje a 9.21. ábrán látható. A 
fogaskerék külsı határoló felülete a fejhenger, melyet a nézeti képeken a fejkörrel és a 
fogszélességgel azonos hosszúságú alkotóval ábrázolnak. A fogakat belülrıl a lábhenger határolja. 
A lábhenger és a fejhenger között vannak az egyenletes osztással elhelyezkedı, evolvens 
profilgörbével rendelkezı fogak. 



 106 

 

9.21. ábra. Egyenes fogú hengeres fogaskerék 3D-s modellje 

9.4.2. Ábrázolás mer ıleges vetítéssel 

A 3D-s modellbıl a merıleges vetítés alapján készült nézetek a 9.22. ábrán láthatók. A 
tengelyirányú nézet bemutatja a fogak alakját, és az ábráról meghatározható a fogak száma. Az 
evolvens fogprofil a programmal elıírt pontossággal kirajzoltatható. Ugyanez hagyományos kézi 
eszközökkel komoly nehézségekbe ütközik. 
 

 
9.22. ábra. A 3D-s modellrıl készült nézetek 

9.4.3. Egyszer ősített ábrázolás 

Egyszerősített ábrázolás során (9.23. ábra) a fogaskerék fejkörét és fejhenger alkotóját vastag 
folytonos vonallal kell megrajzolni. A vékony pontvonallal rajzolt osztókör a valóságban nem 
látszik a fogaskeréken, szerepe az osztás, azaz a szomszédos fogak egymástól mért távolságának a 
meghatározásában van. 

 

9.23. ábra. Egyenes fogú hengeres fogaskerék hagyományos ábrázolása 



 

107 

Az osztókör foghossz irányú kiterjesztése az osztóhenger. Ennek egyenes alkotóját (az 
osztóvonalat) ugyancsak vékony pontvonallal kell megrajzolni. Metszeten a lábvonal vastag 
folytonos vonal. Nézeten a lábkört és a lábvonalat nem szükséges berajzolni, ugyanakkor semmi 
sem tiltja az ábrázolásukat. Ha szükséges, a lábkört és a lábvonalat vékony folytonos vonallal kell 
megrajzolni (9.24. ábra). 
 

 

9.24. ábra. A lábhenger ábrázolása 
 
Kapcsolódó fogaskerékpár egyszerősített ábrázolására láthatunk példát a 9.25. ábrán nézetben és a 
kapcsolódás helyén metszetben. A tengelyirányú nézeten a fejkörök átmetszik egymást, a 
gördülıkörök (vagy az osztókörök) a tengelytáv vonalán közös pontban érintkeznek. A lábkörök 
berajzolása nem szükséges. 

Metszetben - a kapcsolódás helyén - egyik fogaskerék foga eltakarja a másikat. Szabadon 
eldönthetı, hogy melyik fogaskerék foga lesz hozzánk közelebb és melyik mögötte. A takart 
fejvonalat vékony szaggatott vonallal berajzolhatjuk, de mivel nem látható élrıl van szó, el is 
hagyható. A nézeti képen a lábvonalat csak akkor rajzoljuk be, ha a másik nézeten a lábkört is 
feltüntettük. 
 

 

9.25. ábra. Hengeres fogaskerékpár kapcsolódása 
 


