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Ipari anyagoknak vagy szerkezeti anyagoknak a technikailag hasznos
tulajdonságú anyagokat nevezzük.

SZERKEZETI ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA, FIZIKAI,
KÉMIAI, MECHANIKAI, TECHNOLÓGIAI ÉS FÉMTANI

TULAJDONSÁGAI

A gyártástechnológiában sokféle anyaggal dolgozunk, és különböző szempontok
alapján választjuk ki a felhasználásra kerülő anyagokat

Szerkezeti anyagok megmunkálása során az előállított szerkezeti anyagokat
technológiai műveleteknek vetjük alá, ezért az anyagok kiválasztásánál azok
szükséges ill. lehetséges technológiákkal való megmunkálhatóságára -
technológiai tulajdonságaira - is tekintettel kell lenni.



• alakadó technológiák, alkatrészek alapanyagokból vagy félkész termékekből kiinduló
előállítására ill. megmunkálására,
•a kötő technológiák, alkatrészek egyesítésére ill. szerelésére,
•az anyagszerkezet-változtató technológiák-az előző technológiák valamely szakaszán-az
alkatrész anyaga szerkezetének és ezáltal tulajdonságainak módosítására irányulna.

ANYAGTECHNOLÓGIÁK FELOSZTÁSA, 
GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA ÁLLAPOTAI

Az anyagok különböző gyártási, technológiai állapotai

Nyersanyagok: azok a természetben megtalálható ill. földkéregből bányászható anyagok,
amelyekből ipari technológiákkal gazdaságosan állíthatók elő alapanyagok.

Alapanyagok: nyersanyagokból ipari technológiákkal kinyert, jellegzetes összetételű
anyagok, melyekből megmunkálással fél(kész)gyártmányok, késztermékek állíthatóak elő.

Fél(kész) gyártmányok: alapanyagokból bizonyos mértékű megmunkálással nyert félkész
termékek, általában a késztermékgyártás igényeihez igazodó alak- és méretválasztékkal.

Késztermékek: fél(kész)gyártmányokból, esetenként alapanyagokból előállított, további
megmunkálást már nem igénylő, minőségileg megfelelő gyártmányok.

Hulladékok: nyersanyag-kinyerés, alapanyag-előállítás, félgyártmány- vagy
késztermékgyártás során keletkező melléktermékek, vagy elhasználódott késztermékek.



AZ ANYAG KÖRFORGÁSA

• Föld, földkéreg
• (ércek, természetes 

anyagok, szén 
kőolaj, földgáz stb)

Bányászat

nyersanyagok

Eljárás technikai módszerekkel pl. 
kohászat stb. szerkezeti anyag

Tervezés, 
gyártás 

TERMÉK

Üzemeltetés, használat

Elhasználódás, 
hulladék, szemét

Recycling

2. Ábra Az anyagok 
körforgása



Szervetlen anyagok: az atomok közötti
kötés típusától,térbeli elrendezettségüktől:
- fémes anyagok; fémüvegek; üvegek;
kerámiák; kompozitok.

Szerves anyagok: óriás molekulás vegyületek
láncolata, hálós vagy szálas elrendezésű
anyagok, amelyeket polimereknek neveznek.
- természetes polimerek (cellulózok);
- mesterséges polimerek (műanyagok

A műanyagok szintetikus, mesterségesen előállított anyagok, melyek lehetnek
• hőre lágyuló anyagok (termoplasztok);
• hőre keményedő anyagok (duroplasztok)
• műgumik, műkaucsukok (elasztomerek).

AZ ANYAGOK OSZTÁLYOZÁSA, ÉS CSOPORTOSÍTÁSA

Kompozit: Speciális technológiákkal létrehozott társított szerkezetek. Olyan anyag, amely
két vagy több összetevőből áll, ezen összetevők eltérő kémiai, és fizikai tulajdonságokkal
rendelkeznek, és az anyagok társításának eredményeképpen a keletkezett anyag ellenálló,
merevebb és szilárd lesz.

Kerámiák: szervetlen, nemfémes anyagok, melyekben a fémes és nemfémes elemek
között ionos és/vagy kovalens kötések alakultak ki. Kemény, rideg anyagok: nehezen
alakíthatók, nagy nyomó-, de kis hajlítószilárdsággal, kis sűrűség, rossz elektromos- és
hővezetőképesség, nagy kémiai- és hőállóság, magas olvadáspont (>2000 °C) jellemzi.



FÉMES ANYAGOK FELOSZTÁSA



IPARI ANYAGOK, SZERKEZETI ANYAGOK, RELATÍV 
FONTOSSÁGA

Ipari anyagoknak vagy szerkezeti anyagoknak a technikailag hasznos
tulajdonságú anyagokat nevezzük. Az ipari anyagok lehetnek:

 Fémek, Kerámiák, Polimerek, Kompozitok



SZERKEZETI ANYAGOK KIVÁLASZTÁSA

Az anyag és energia felhasználást:
 Minőséget

 Megbízhatóságot

 Gazdaságosságot

 Élettartamot

 Környezetvédelmi követelményeket

A termékek előállításához az anyagokat a megfelelő műszaki
funkcióhoz célzottan kell kiválasztani, azaz optimális módon
figyelembe véve:



ANYAGKIVÁLASZTÁS FELTÉTELE

tulajdonság

saját járulékos

tervezés
Mechanikai 

tulajdonságok pl. 
Keménység, 
szilárdság

Nem mechanikai 
pl. hőtágulás

Felületi 
tulajdonságok

Ár és 
alkalmasság

gyárthatóság

Megjelenés, szerkezet



AUTÓ KAROSSZÉRIA ANYAGOK (FÉMEK)

• acél • alumínium

Autó karosszéria anyagok (nem fémes anyagok)

• Fém vázon kompozit • Kompozit



Fizikai tulajdonságok: azokat a tulajdonságokat soroljuk ide, amelyek az anyag
fizikai állapotát tükrözik. szín, olvadáspont, sűrűség, vezetőképesség(villamos,
hő), mágnesezhetőség (ferromágneses anyagok)

SZERKEZETI ANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Kémiai tulajdonságok: meghatározzák az anyagok környezeti hatásokkal,
agresszív közegekkel szembeni viselkedését, ellenálló képességét.

Korrózió: (oxidációs folyamat) anyagnak a környezet hatására a felületről
kiinduló elváltozása (kémiai ill. fizikai-kémiai folyamatok).

Korrózió elleni védelem: korróziónak ellenálló ötvözetek, fémes bevonatok, nem
fémes bevonatok (festékek, zománcozás), eloxálás (oxidréteg megvastagítása,)
készítése.

Kémiai korrózió: általában valamely fém és az őt körülvevő, száraz
gázhalmazállapotú közeg reakciójának következtében jön létre, fémek oxidációja,
valamint jelentős a kén, ill. hidrogén hatása is
Elektrokémiai korrózió (két különböző fém) elektrolit oldattal találkozik.



A SZERKEZETI ANYAGOK VISELKEDÉSE 
AZ IGÉNYBEVÉTELEKKEL SZEMBEN

A szerkezeti anyagok legfontosabb tulajdonsága, hogy ellenállnak a külső
igénybevételekkel szemben, tehát a terhelhetők.

Az igénybevételek összetettek és különbözőek. A szilárdsági számítások során
ezeket az összetett igénybevételeket jól definiálható alapesetekre un. egyszerű
igénybevételekre vezetjük vissza.

- Húzás;
- Nyomás;
- Csavarás;
- Nyírás;
- Hajlítás 
- Illetve kombinációi

Mechanikai igénybevételek

Ha a feszültség a felület elemre
merőleges, normál ( ) feszültségről,
ha a felület síkjában hat, csúsztató ()
feszültségről

Az igénybevétel számszerű értéke a 
felület egységre ható erő, a feszültség.

Mértékegysége

N/m2, N/mm2, MPa]



AZ IGÉNYBEVÉTELEK JELLEMZÉSE (1)

Az igénybevétel hatása szerinti felosztás:
– Teljes anyagtérfogatra ható igénybevételek

– A felületre ható igénybevételek



AZ IGÉNYBEVÉTEL AZ  IDŐBELI VÁLTOZÁSA 
ALAPJÁN LEHET:

 statikus, ha az igénybevétel időben állandó, vagy csak igen lassan,
egyenletesen változik,

 dinamikus , ha a terhelés időben változik, hirtelen, ütésszerű, lökésszerű pl.
motorok indítása, ütközés stb.

 fárasztó, ha az igénybevétel időben változik, és sokszor ismétlődik.

Az igénybevétel időbeli lefolyása 
szerinti felosztás

• Statikus

• Dinamikus

• Ismétlődő, fárasztó

• Az előbbi három      

kombinációja



FONTOSABB MECHANIKAI JELLEMZŐK

Feszültség: Az „A” keresztmetszetű testre ható „F” erő hatására az anyagban
feszültség keletkezik. Jele „σ” (szigma), és az erő valamint a keresztmetszet
hányadosaként számítjuk

Ridegség: az anyagnak az a tulajdonsága, hogy külső erő hatására nem
deformálódik, hanem pattan, törik. Rideg anyag pl. az üveg, a keményre edzett
acél, de bizonyos mértékig egyes öntöttvasak is.

Keménység: az az ellenállás, amit az anyag egy külső erő hatására a felületébe
hatoló testtel szemben kifejt. Kemény anyag pl. az edzett acél, és a gyémánt
(pl. forgácsolószerszám)

Szilárdság: külső erők roncsoló hatásával szemben kifejtett ellenállás. A
szilárdságot általában szakítóvizsgálattal határozzuk meg. A vizsgálat során a
szakítógépbe szabványos kialakítású próbatestet helyeznek el, amelyet növekvő
húzóerővel terhelnek. Közben mérik a próbatest hosszváltozását, az anyag
szilárdsági tulajdonságait, jellemzőit anyagvizsgálatokkal állapítják meg.
(szakítószilárdság, keménység, kopásállóság stb.)



ACÉLANYAGOK EGYIK LEGFONTOSABB JELLEMZŐJE 
A SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG.

A szakítószilárdság (Rm) számítása

Fm: a vizsgálat során fellépő 
maximális erő [N]
- S0: a próbatest eredeti 
keresztmetszete [mm2]



AZ ANYAG VISELKEDÉSE TERHELÉS HATÁSÁRA I.

1. szívósak: kis méretű rugalmas alakváltozás után, deformáció (pl. acélok egyes
fajtái)- az anyag törésig tartó energiaelnyelő képessége.

2. képlékenyek: alakváltozás kis erőhatásra is létrejön /deformáció/ Könnyen
alakítható /ón, ólom/.

3. ridegek: nagy nyomószilárdság, az egyéb igénybevételeket nem bírja könnyen
törik

Szívós vagy képlékeny anyag
A törést jelentős nagyságú maradó alakváltozás előzi meg, ami sok energiát

emészt fel. A töretfelület szakadozott, tompa fényű

Az anyagok lehetnek:



Rideg, nem képlékeny törés
Rideg, nem képlékeny törés esetében :

1. a törést nagyon kicsi vagy semmi
maradó alakváltozás sem előzi meg.

2. a repedés kialakulása után
viszonylag kevés energiát kell
befektetni az anyag eltöréséhez.

1. Rugalmas anyag: az igénybevételt jól bírja, alakváltozása erővel arányos, nagy
alakváltozás után szakad vagy törik (pl. acélok).

2. Rugalmassági határ: az a feszültség, amely a terhelés (igénybevétel) teljes
megszüntetése után alakváltozást okoz. Azt a feszültséget, amelynél a terhelő
erő növelése nélkül következik be folyáshatárnak nevezzük.

Jele:
• ReL alsó folyáshatár
• ReH felső folyáshatár
Egyes fémeknek nincs kifejezett folyáshatáruk ezeknél a jelölés: Rpo,2.
Ezeket az értékeket mérés alapján határozhatjuk meg!!!!!!

AZ ANYAG VISELKEDÉSE TERHELÉS HATÁSÁRA II.



ANYAGVIZSGÁLAT CÉLJA, ALKALMAZÁSI ÉS 
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI

Az anyagvizsgálat az anyagok mechanikai, kémiai, fizikai
jellemzőinek meghatározásával, az anyag szerkezetének
vizsgálatával és a szerkezeti anyagok helyi hibáinak
kimutatásával foglakozik



AZ ANYAGVIZSGÁLAT CÉLJA

Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási
folyamatok során felhasznált anyagokról minél teljesebb
ismereteink legyenek.

Ez a felhasználandó anyagok alapvető tulajdonságainak
meghatározásán kívül, a szerkezetekbe beépített anyagok várható
viselkedésének, állapotának a meghatározását is jelenti.

Ha a szerkezethez vagy az alkatrészekhez felhasznált anyagok nem
felelnek meg a követelményeknek, súlyos következményekkel
járhat!

Anyagvizsgálatok eredményeit felhasználva kiküszöbölhetjük a
helytelen anyagmegválasztásból adódó selejteket, meghatározhatjuk
a legmegfelelőbb megmunkálási módókat.



AZ ANYAGVIZSGÁLAT FELADATA I.

Az anyagokról olyan adatokat szolgáltatni a
gyártó, a felhasználó részére, amelyek lehetővé
teszik annak eldöntését, hogy :

az adott anyag az adott feladatra
megfelel-e? (szilárdság, alakíthatóság stb.)

adott felhasználási célra melyik anyag felel
meg (anyag kiválasztás)

Az anyagvizsgálat egyrészt az anyagok tulajdonságainak
megállapításával, méréssel, másrész a megmunkálások során
keletkező anyaghibák feltárásával foglakozik.

„ILLETVE”



AZ ANYAGVIZSGÁLAT FELADATA II.

 feleletet adni arra, hogy az alapanyagok, vagy kész termékek
tartalmaznak-e folytonossági hiányokat, hibákat.

 A használat során károsodott alkatrészek, szerkezetek károsodási okainak
felderítése (kárelemzés).

Anyagvizsgálati eljárások végzésének céljai

• tervezési adatok szolgáltatása (terhelhetőségét mutató mérőszámok
megadásával), gyártási technológiák ellenőrzése, káresetek vizsgálata.

Az anyagvizsgálati módszerek felosztása

Az anyagvizsgálati módszerekkel ellenőrizhetjük:

• a szilárd halmazállapotú anyagok tulajdonságait pl. keménység, szakítószilárdság.

• a folyékony halmazállapotú anyagok tulajdonságait pl. viszkozitás, lobbanáspont stb.

• a gáz halmazállapotú anyagok tulajdonságait pl. füstgáz elemzés



AZ ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK FELOSZTÁSA

A vizsgált minta a vizsgálat hatására tönkremegy vagy nem

roncsolásos

roncsolás mentes.

A roncsolásos anyagvizsgálati eljárások csoportosítása

1. Mechanikai- Szilárdásági vizsgálatok

2. Technológiai próbák

3. Kémiai vizsgálatok

4. Fizikai vizsgálatok

5. Fémtani vizsgálatok



AZ ANYAGVIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK TERÜLETEI I.

1. Mechanikai- Szilárdásági vizsgálatok: az anyagok szilárdsági töréstechnikai,
reológiai és kifáradási tulajdonságait határozzuk meg.

2. Technológiai próbák: segítségével az anyagok bizonyos célra való
alkalmasságát állapítjuk meg, a próbák az egyes fémfeldolgozási technológiákat
modellezik. Az anyagok alakíthatóságáról nyújtanak tájékoztatást (önthetőség,
hegeszthetőség, kovácsolhatóság, edzhetőség, forgácsolhatóság)

3. Kémiai vizsgálatok: Legfontosabb feladata az anyagok vegyi összetételének
megállapítása, de ide tartoznak a félkész árúk korrózióállóságát, illetve a
késztermék korrózióvédelmét ellenőrző vizsgálatok.

4. Fizikai vizsgálatok: Célja az anyagok fizikai jellemzőinek pl. villamos
vezetőképesség, villamos ellenállás, mágneses tulajdonságok, fajsúly, fajhő,
hőtágulás, olvadáspont, hővezető-képesség stb. meghatározása.

5. Fémtani (Metallográfiai) vizsgálatok: célja a fémes anyagok szerkezetének és
átalakulási tulajdonságának meghatározása.. Az anyagok szövetszerkezetének,
szemcsenagyságának, a zárványosság mértékének stb. meghatározását jelenti.



A roncsolás mentes anyagvizsgálati eljárások 

AZ ANYAGVIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK TERÜLETEI III.

1.Hibakereső vizsgálatokkal: az anyagok rejtett hibáit (repedések, belső
üregek,, salakzárványok)tárják fel. Ide tartoznak a röntgen vizsgálat, az
ultrahangos, elektromos és magneses repedésvizsgálat.

Ezek az eljárások az alkatrészek vagy szerkezet épségének veszélyeztetése
nélkül végezhető el.



AZ ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK FELOSZTÁSA I.

A vizsgálatok csoportosíthatók az igénybevétel típusa szerint:

Mechanikai tulajdonságok vizsgálatának felosztása

Szilárdsági vizsgálatok Szilárdság alatt azt az ellenállást értjük, amelyet
az anyag a reá ható igénybevétellel szemben kifejt.

A) Statikus vizsgálatok

1. statikus, ha az igénybevétel időben állandó, vagy csak igen lassan,
egyenletesen változik,

2. dinamikus , ha a terhelés időben változik, hirtelen, ütésszerű, lökésszerű pl.
motorok indítása, ütközés stb.

3. Ismételt igénybevétel (fárasztó), ha az igénybevétel időben változik, és
sokszor ismétlődik

Szakítóvizsgálat Szakító vizsgálat lényege:
A szabványosított próbatestet szakítógépben
szakadásig terhelik, és a vizsgálat során
mérik a terhelőerőt, valamint a próbatest
jeltávolságon belüli megnyúlását.



Nyomóvizsgálat A nyomó vizsgálat ritkábban használatos, pl.
csapágyfémek, kerámia anyagok, építőanyagok esetében.

Hajlító vizsgálat

A fokozatosan növekvő
terheléssel a próbapálca
behajlását mérik törés,
vagy maradó hajlásig.

A próbatest támaszokon
nyugszik, a terhelőerő a
test közepére hat

Csavaróvizsgálat

Huzalok minőségének ellenőrzésére
alkalmazzák.

A) Statikus vizsgálatok

AZ ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK FELOSZTÁSA II.



B) Dinamikus vizsgálatok

Ütve hajlító vizsgálat

Charpy-féle ütővizsgálat

C) Fárasztó (ismétlő igénybevételű) vizsgálatok

Az alkatrések a szakítószilárdságnál
kisebb feszültség hatására is
elszakadnak, ha az igénybevétel
sokszor ismétlődik.
Így azt a terhelést vizsgálják,
amelynél már végtelen számú
igénybevételt is kibír a vizsgált tárgy.

AZ ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK FELOSZTÁSA III.



Keménységmérések I.

A keménységmérés a statikus vizsgálatok közé tartozik és roncsolásmentes
módszer, mert a lenyomat mérete a tárgy felületéhez viszonyítva elhanyagolható.

Keménységmérési eljárások lehetnek:
A) Statikus

- Szúró,
- Karcoló

B) Dinamikus eljárások

A szúró keménységmérési eljárások fajtái:

Szúrószerszáma edzett acélgolyó, a
terhelőerőből és a lenyomat átmérőjéből
következtetnek a keménységre.

Brinell keménységmérés

AZ ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK FELOSZTÁSA IV.



Vickers-féle keménységmérés

Szúrószerszáma 136°-os gyémánt gúla, a
terhelőerőből és a lenyomat átlójából
következtetnek a keménységre.

Rockwell-féle keménységmérés

Szúrószerszáma 1,59 mm átmérőjű edzett
acélgolyó, vagy 120°-os gyémánt kúp, és a
benyomódás mélységéből következtetnek a
keménységre.

Keménységmérések II.

AZ ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK FELOSZTÁSA IV.



Poldi-féle keménységmérés

Helyszíni vizsgálatoknál előnyös. Összehasonlító
mérés, a vizsgálandó munkadarab keménységét
hasonlítja össze egy ismert keménységű
próbapálcáéhoz. Ezek alapján a keménység
mérőszáma független a terhelő erőtől.

Rugalmas visszapattanás elvén alapuló eljárások

Shore kemémységmérés,

A keménység és a rugalmasság között egyenes arányosság
áll fenn, ezért egy ejtő kalapácsot meghatározott
magasságból pontosan függőlegesen a mérendő tárgyra
ejtenek. A kalapács visszapattanási magasságát
függőleges vagy kör alakú skálán kell leolvasni

AZ ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK FELOSZTÁSA V.

Keménységmérések III.



Durométerrel végzett keménységmérések

Duroszkóp esetében a golyó alakú
gyémántbetét egy ingakalapács fejére
van erősítve.
Az ejtő kalapács meghatározott
magasságból a munkadarabra sújt,
majd a visszapattanása során egy
elforduló mutatót vonszol magával,
mely a kilendülés szélső pontján
marad.

A mutató előtt elhelyezett skálán leolvasható érték az illető anyag
duroszkóppal mért Shore keménysége.

AZ ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK FELOSZTÁSA VI.

Keménységmérések IV.



TECHNOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK VIZSGÁLATA

A technológiai vizsgálatok célja: az anyag alakíthatóságának,
megmunkálhatóságának, azaz adott technológiára való
alkalmasságának a meghatározása.

A vizsgálatok az adott technológiákat modellezik, és azt határozzák meg, hogy
a vizsgált anyag az adott technológiának megfelel-e.

- alakíthatósági vizsgálatok:
 zömítési, mélyhúzó vizsgálat
 csészehúzó, csőtágító vizsgálat,
 peremező vizsgálat,
 hajlító, hajtogató, csavarási próba,
 lapító vizsgálat,
 kovácsolhatósági vizsgálat

- forgácsolhatósági vizsgálatok,
- hegeszthetőségi vizsgálatok,
- önthetőségi vizsgálatok,
- edzhetőségi vizsgálat

A technológiai vizsgálatok csoportosítása



ALAKÍTHATÓSÁGI VIZSGÁLATOK JELLEMZŐI

Az alakíthatósági vizsgálatok lényege, hogy az alakítható vagy képlékeny
anyag a külső mechanikai erők hatására kapott alakját az erők
megszűnése után is megtartja.

Zömítési vizsgálatok

1. Minél nagyobb a repedés megjelenéséig tapasztalható magasság csökkenése, 
annál jobb az alakíthatóság.

2. Alkalmazása: szegecsek, szegek alakíthatóságának vizsgálatára használják.



MÉLYHÚZÓ VIZSGÁLAT (ERICHSEN PRÓBA)

Alkalmazás: 2 mm-nél vékonyabb lemezek, szalagok alakíthatóságának
megállapítására.

Lényege: nyomótüske a lemezbe hatol. A mélyhúzhatóságot annak az útnak a
hossza adja 0,1 mm-es pontossággal, amelyet a tüske alaphelyzetből a lemez
berepedésének a kezdetéig megtesz.

A mélyhúzhatóság mértéke a
berepedésig elért húzási mélység h
(mm), szabványos jelölése: IE.

Erichsen-szám



CSÉSZEHÚZÓ VIZSGÁLAT

Lényege: A vizsgálandó lemezből 2 mm-ként növekvő átmérőjű tárcsákat (64, 66,
68, 70, 72, 74 mm) vágunk ki, és azokat egyetlen fokozattal csészévé húzzuk.

A vizsgálat mérőszáma az egy húzással még csészévé húzható tárcsa átmérője.

Csőtágító, vizsgálat

Lényege: a cső végét, egy kúpos tüskével
előírt mértékig (30 mm mélység) tágítjuk,
amit a csőnek repedés nélkül el kell
viselni.

A tüske kúpossága: 1:5 vagy 1:10.



PEREMEZŐ VIZSGÁLAT

Lényege: a cső végén meghatározott szögű perem kialakítást el kell tudni viselnie.

A peremező próba során a cső végét peremezik, amit a csőnek repedés nélkül el
kell viselnie.

Peremezés folyamata



HAJLÍTÓ VIZSGÁLAT

Lényege: a vizsgálat folyamán a téglalap keresztmetszetű próbatestet adott
átmérőjű nyomótest körül meghatározott hajlítási szögig, vagy
szemrevételezéssel észlelhető repedés megjelenéséig hajlítanak.

Hajlítás folyamata



HAJTOGATÓ VIZSGÁLAT

Lényege: A lemezcsíkot, vagy huzalt hajlító hengerek között ide-oda
hajtogatással (180 °-os szögben) hajlítgatják.

A hajtogató vizsgálat célja: Vékony lemezek és huzalok hajlíthatóságának
meghatározása.

1. A törésig elviselt hajtogatások száma.
2. Az így meghatározható számot befolyásolja a hajlító hengerek

sugara és a lemezvastagság.
3. A vékonyabb lemez (huzal) jobban hajlítható.

A vizsgálat eredménye



HUZALOK CSAVARÓ VIZSGÁLATA

Célja: 0,4 – 7 mm átmérőjű, elsősorban rugóacél huzalok minősítése

Lényege:
- befogóeszközökkel szakadásig csavarják
- a vizsgált anyagot a szakadásig végezhető csavarások számával minősítik,
- L ≥ 100.d

Csavaró vizsgálat folyamata

Lapító vizsgálat

Lényege: csöveknek előre meghatározott lapítást el kell viselni-e, a lapítás
helyén repedések keletkeznek.



1. Lényege: az előkovácsolt darabon nagymértékű lyukasztási, szélesítési,
hasítási próbát végeznek.

2. Annál jobb az acél kovácsolhatósága, minél nagyobb alakváltozást tudnak
repedések nélkül elérni.

KOVÁCSOLHATÓSÁGI VIZSGÁLAT

Kovácsolhatósági vizsgálat



TECHNOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK I.

Önthetőség: az anyag jól önthető, ha olvadási hőmérséklete alacsony,
megolvadáskor hígfolyóssá válik, és nem vesz fel gázokat, és dermedéskor nem
zsugorodik túlságosan (ötvözött alumíniumok/ Si és Cu/, ólom,réz és
horganyötvözetek).

Forgácsolhatóság: a megmunkálás során könnyű a forgácsleválasztás, kis
méretű, rövid forgács jön létre, a szerszám éle nem kopik erősen. Csak a kevéssé
szívós és a nem túl nagy szilárdságú anyagok forgácsolhatók (ötvözetlen,
gyengén ötvözött acélok, öntöttvas, alumínium, réz, ólom).

Lényege: a megmunkálhatóságot ismert anyagok esetén szabványos
szerszámokkal, kísérleti forgácsolással határozzák meg.

Forgácsolhatóság:

Önthetőségen a megolvadt fém formakitöltő képességét értjük, feltételei:
alacsony öntési hőmérséklet, kis zsugorodás, öntés után is kedvező
tulajdonságok.

Önthetőségi vizsgálat



Hegeszthetőség: a széntartalomtól függ, kis széntartalmú acélok (C=0,22%
széntartalomig) jól hegeszthetők.

1. A közepes széntartalmú acélok (0,35-0,4%) kielégítően, míg a 0,45%-nál
nagyobb széntartalmú acélok rosszul hegeszthetők.

2. A fémek hegesztésénél figyelembe kell venni a hegesztendő anyag
hegeszthetőséget.

Hegeszthetőségi vizsgálat

Figyelembe veendő paraméterek a hegesztés során

Fémek : kémiai összetétel, hőkezelési állapot, előzetes alakítási állapot

Hegesztés technológia:
1. - Hegesztő eljárás és paraméterei.
2. - Hozaganyagok.
3. - Hegesztési munkarend.
Alkalmazás jelentős körülményei:
- keresztmetszet változások, 

anyagvastagság, varratelhelyezés, 
varratalak.

Üzemi körülmények:
1. Igénybevétel módja.
2. Hőmérséklet tartományok.
3. Korróziós igénybevétel.

TECHNOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK II.



Edzhetőségi vizsgálatok (Jominy-próba)

Az edzés célja a martenzites szövetszerkezet biztosítása. A munkadarab azon
részeit tekintjük edzettnek, amelyek legalább 50%-ban martenzites
szövetszerkezetűek

Ez akkor lehetséges, ha
1. az acél C tartalma >0,2%,
2. az acél ausztenites állapotban van és

3. a lehűlési sebesség v>vkritikus.felső határa.

1. Egy próbatestet az átkristályosodási hőmérséklete fölé hevítik, majd
vízsugárral a homloklapján kritikus lehűlési sebességnél gyorsabban hűtik.

2. A lehűlést követően a palástfelületre 4-6 mm széles síklapot köszörülnek, és
ezen a felületen kb. 1,5 mm távolságokban mérik a keménységet.

A vizsgálat lényege

TECHNOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK III.
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SZAKÍTÓ VIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A szakítóvizsgálat a leggyakrabban alkalmazott statikus vizsgálat. Általában
nem a közvetlenül legyártott alkatrésszel, hanem szabványosított alakú és
méretű próbatesttel végzik.

A vizsgálat célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni
ellenállásának meghatározása, az ehhez tartozó anyagjellemzők
(szakítószilárdság, folyáshatár, stb.) megállapítása.

Szakító vizsgálat lényege

A szabványosított próbatestet szakítógépben szakadásig terhelik, és a vizsgálat
során mérik a terhelőerőt, illetve a próbatest jeltávolságon belüli megnyúlását.

A vizsgálatokat általában szobahőmérsékleten (10-35 oC) végzik, de szükség
lehet magasabb, illetve alacsonyabb hőmérsékleten végzett vizsgálatokra.



A SZAKÍTÓ VIZSGÁLAT ELVE

A szakítóvizsgálat során a szabványosan kialakított próbatestet a szabványban
megadott sebességgel statikus húzó igénybevétellel terheljük szakadásig, és a
mért adatokból (erő, megnyúlás, próbatest adatai) megállapítjuk az anyag
szilárdsági és alakváltozási jellemezőit

     
                Mechanikus vagy hidraulikus terhelés 
                    erőmérő cella 
 
 
                      álló befogó  
 
 
                   Próbatest 
                                
                                 finom útadó       Durva útadó 
                         (jeltáv)             (befogó fej) 
 
 
 
                              mozgó befogó 
 
 
 
                  v = állandó 



SZAKÍTÓ PRÓBATESTEK KIALAKÍTÁSA

A szakítóvizsgálat első lépése a vizsgálandó anyagból álló próbatest alakjának és
méretének meghatározása, melyek annak a terméknek az alakjától és méreteitől
függnek, amelyek mechanikai tulajdonságait meg kell határozni.

1. Reprezentálja a vizsgálandó anyagtételt;
2. A fejkiképzése illeszkedjen a rendelkezésre álló szakítógéphez;
3. A szakítandó keresztmetszete, a várható szilárdság figyelembevételével

illeszkedjen a szakítógép méréshatárához;
4. Az alakja tegye lehetővé a vizsgálni kívánt paraméterek meghatározását

A próbatesttel szemben támasztott követelmények:

Próbatest keresztmetszetek

A próbatestek keresztmetszete lehet kör, négyzet, derékszögű négyszög,
körgyűrű vagy kivételes esetben más alakú.



Az olyan próbatesteket, amelyek
geometriailag hasonlóak, valamint
keresztmetszetük és jeltávolságúk között
meghatározott összefüggés van,
arányos próbatesteknek nevezzük.

SZABVÁNYOS HENGERES PRÓBAPÁLCÁK

Lt: a próbatest teljes hossza [mm]
Lc: a párhuzamos szakasz hossza
[mm].

L0: az eredeti jeltávolság (terhelés
megkezdése előtti jeltávolság)
[mm].
Lu: a végső jeltávolság (szakadás

utáni jeltávolság) [mm].

A hengeres szakító próbatest méretei 

d0: a próbatest átmérője a vizsgálat
megkezdésekor [mm].

du :szakadás után mért átmérő
[mm].



So: a próbatest keresztmetszete a vizsgálat megkezdésekor

Su: a próbatest keresztmetszete a szakadás után

A HENGERES SZAKÍTÓ PRÓBATEST JELLEMZŐ MÉRETEI II.

Kör keresztmetszet esetén

Téglalap keresztmetszet

Kör keresztmetszet esetén

Téglalap keresztmetszet

Rövidarányos szabványos hengeres próbatesteknél L0 ~5·d0;
Hosszúarányos szabványos henger próbatesteknél L0 ~10·d0

L0: az eredeti jeltávolság (terhelés megkezdése előtti jeltávolság)



SZAKÍTÓPRÓBA-TEST KIALAKÍTÁSOK I.

Menetes befogás

Lemez próbatest betonacél

Hengeres befogás



Menetes próbatest főbb méreteivel

Lapos próbatest jelöléseivel

SZAKÍTÓPRÓBA-TEST KIALAKÍTÁSOK II.



SZAKÍTÓPRÓBA-TEST KIALAKÍTÁSOK III.

Öntöttvas próbatest

Öntöttvas próbatestek kialakítása: mivel az
öntöttvas próbatestnek mérhető nyúlása
alig van, így a hengeres próbatest vizsgálati
része a lekerekítés legmélyebb pontjára,
egy mérhető körvonalra szűkül.



Lapos, íves próbatest

Csőből készült próbatest

Csőből készült próbatestek kialakítása

Lehet, teljes keresztmetszetű,
hossztengelyével párhuzamos
cső kialakítású.

Lehet, cső falából
hosszirányban kivágott,
próbadarabból készült
lapos íves próbatest.

SZAKÍTÓPRÓBA-TEST KIALAKÍTÁSOK IV.



Szilárdsági jellemzők:
- folyáshatár
- szakító szilárdság
- kontrakciós szilárdság
Alakíthatósági jellemzők:
- rugalmassági határ
- szakadási nyúlás
- kontrakciós keresztmetszet csökkenés

A SZAKÍTÓVIZSGÁLAT SORÁN MEGHATÁROZHATÓ 
ANYAGJELLEMZŐK I.

Szilárdsági jellemzők:
Folyáshatár kifejezett folyást mutató anyagoknál

Felső folyáshatár
a diagram kezdeti egyenes szakaszának legmagasabb pontja,
ami a folyást megindító FeH erő, illetve a az S0 eredeti
keresztmetszet hányadosaként számítható.



Alsó folyáshatár A folyást fenntartó FeL erő és az eredeti S0 eredeti
keresztmetszet hányadosaként számítható.

Alsó és Felső folyáshatár

Felső és alsó folyáshatárt csak olyan
szakítógépeken lehet megjeleníteni, amelyek igen
merevek, kicsi a rugalmas alakváltozásuk.

Különböző anyagok vizsgálatakor
megfigyelhető, hogy nem minden
anyag rendelkezik folyási szakasszal.

Különböző anyagok szakító diagramjai

A SZAKÍTÓVIZSGÁLAT SORÁN MEGHATÁROZHATÓ 
ANYAGJELLEMZŐK II.



Azoknál a fémeknél értelmezzük, amelyeknek
nincs jellegzetes folyási szakasza, nem figyelhető

meg a folyási jelenség.

Egyezményes folyáshatár

Kifejezett folyást nem mutató anyagoknál

Az egyezményes folyáshatár a 0,2 %-os maradó
alakváltozáshoz tartozó Fp0,2 erő és az eredeti S0

keresztmetszet hányadosaként határozható meg.

Az Fp0,2 erő értéke szerkesztéssel határozható meg:

A SZAKÍTÓVIZSGÁLAT SORÁN MEGHATÁROZHATÓ 
ANYAGJELLEMZŐK III.



Szakítószilárdság
A szakítódiagram jellegzetes pontja, az Fm legnagyobb terhelőerőnél fellépő
feszültség, ami a legnagyobb terhelőerő és az eredeti S0 keresztmetszet
hányadosaként számítható.

Ez az érték nem valódi, csak közelítő érték, mert a maximális erőhöz tartozó
keresztmetszet kisebb az eredeti keresztmetszeténél

Kontrakciós feszültség

Valódi feszültség, mert a törés pillanatában fellépő Fu erő és az elszakadt S0

keresztmetszet hányadosaként határozható meg.

A SZAKÍTÓVIZSGÁLAT SORÁN MEGHATÁROZHATÓ 
ANYAGJELLEMZŐK IV.



Alakíthatósági jellemzők
Szakadási nyúlás

A képlékenység jellemzésének egyik fontos összehasonlító jellemzője. Értéke a
próbatest maradó megnyúlása az eredeti jeltávolság százalékában kifejezve.

- Arányos hengeres próbatesteknél az x helyén a jeltávolság hosszát meghatározó
szorzószámot adjuk meg (pl A5, vagy A10).
- Nem hengeres, pl. lapos próbatesteknél az index helyére az alkalmazott k
arányossági tényező értékét kell figyelembe venni (pl. A11,3).
- Nem arányos próbatesteknél az eredeti jeltávolság hosszát mm-ben kell
feltüntetni
(A60).

Az X index a próbatestre jellemző

A SZAKÍTÓVIZSGÁLAT SORÁN MEGHATÁROZHATÓ 
ANYAGJELLEMZŐK V.



Fajlagos keresztmetszet-csökkenés (kontrakció):

A próbatest legnagyobb keresztmetszet csökkenése az 
eredeti keresztmetszet százalékában.

Elszakított próbapálca jelöléseivel

Lágyacél próbatest szakítóvizsgálat utolsó szakaszában csak egy helyen nyúlik
tovább, és ezen a helyen jelentősen csökken a keresztmetszete, itt a legnagyobb
az alakváltozás.

A szakadás után pontos
összeillesztéssel mérhető a du

legkisebb átmérő és ebből
határozható meg az Su

keresztmetszet.

A SZAKÍTÓVIZSGÁLAT SORÁN MEGHATÁROZHATÓ 
ANYAGJELLEMZŐK VI.



SZAKÍTÓDIAGRAM ÉRTELMEZÉSE I.

A szakítóvizsgálat egyik eredménye az erő- megnyúlás (F-ΔL) vagy feszültség –
fajlagos nyúlás (σ - ε) diagram, amit röviden szakítódiagramnak nevezünk.

A szakítógép a próbatest összes
megnyúlásának függvényében rajzolja meg
a próbatest által felvett erőt.
A függőleges tengelyen az erőt (jele: F)
N-ban vagy kN-ban, a vízszintes tengelyen
pedig a jeltávolság megnyúlását (jele:L)
tüntetjük fel mm-ben

A lágyacélok szakítódiagramjáról
leolvasható a próbatest megnyúlása a
húzóerőtől (húzófeszültségtől) függően és
követhető a szakítás folyamata



I szakasz: Rugalmas alakváltozás szakasza. Az anyagok rugalmassági határán
belül a feszültség egyenesen arányos a megnyúlással (Hooke törvény)

Érvényes a  =  E . (Hook törvény

Ebben a szakaszban terhelés
megszűnése után az eredeti állapot
visszaáll, maradó alakváltozás nem
figyelhető meg.

A rugalmassági határ 0,02%-os
maradó alakváltozáshoz tartozó
feszültséggel fejezhető ki

SZAKÍTÓDIAGRAM ÉRTELMEZÉSE II.



II. szakasz: A folyás szakaszán belül FeH (felső folyáshatárhoz tartozó erő) erőnél
megindul az anyagban maradó alakváltozás, amely a szakaszon belül egy kisebb
erőhatással (FeL) is folytatódik.

A folyás jelenségét egy nagyobb FeH

erő indítja el, majd a megkezdett
folyamatot egy kisebb FeL erő tartja
fenn.

A folyás a nagymértékű 
alakváltozás kezdete.

SZAKÍTÓDIAGRAM ÉRTELMEZÉSE III.



III. szakasz: Egyenletes alakváltozás szakasza, a húzási szakaszon a próbatest
keresztmetszete egyenletesen csökken, alakváltozási keményedés jön létre.

Megkezdődik a felkeményedés, a
terhelőerő nagymértékben növekszik,
a diagram meredeken emelkedik.

Később a meredekség egyre
csökken, a görbe elér egy Fm

maximális értéket.

Ebben a szakaszban a próbatest közel teljes
hosszán közel egyenletes mértékben nyúlik.

Fm legnagyobb terhelőerő

SZAKÍTÓDIAGRAM ÉRTELMEZÉSE IV.



IV. szakasz A kontrakció szakasza, a
próbatest egy ponton elvékonyodik,
majd ott el is szakad.

Az egyenletes nyúlás befejeződése után
az alakváltozás (nyúlás) már csak a
próbatest egy meghatározott részére
korlátozódik, és értéke a törés helyéig nő.

Az alakváltozás a keresztmetszet
nagymértékű csökkenését is jelenti,
miközben csökken a terhelőerő.

Törés pillanatában fellépő Fu erő

A jelenség a kontrakció (helyi keresztmetszet-
csökkenés) ami a próbatest szakadásához vezet.

SZAKÍTÓDIAGRAM ÉRTELMEZÉSE V.



LÁGYACÉL SZAKÍTÓDIAGRAMJA

Hengeres lágyacél próbatest eredeti és
elszakítás utáni állapota



KÜLÖNBÖZŐ SZERKEZETI ANYAGOK SZAKÍTÓDIAGRAMJA

A húzófeszültség hatására a különböző összetételű anyagok más módon
viselkednek. A fontosabb szerkezeti anyagok szakítódiagramjait mutatja.
megfigyelhető az ábrán a nyúlás és a terhelés változása a különböző

anyagminőségek esetén.



RIDEG ANYAGOK

A szakadás felülete
szemcsés és merőleges az
igénybevétel tengelyére.

Ridegek , csak rugalmas
alakváltozásra képesek.

a–lemezgrafitos öntöttvas
b-edzett acél vagy kerámia c - Gömbgrafitos öntöttvas

KÜLÖNBÖZŐ SZERKEZETI ANYAGOK SZAKÍTÓDIAGRAMJA



SZÍVÓS ANYAGOK

Lágyacél próbapálca törete

d - határozott folyást nem mutató anyagok pl. réz vagy alumínium.
e - lágyacél szakítódiagramja

KÜLÖNBÖZŐ SZERKEZETI ANYAGOK SZAKÍTÓDIAGRAMJA



Hidegen alakított fémek

f - hidegen erősen alakított, tehát felkeményedett fém (horgany)

A felkeményedett anyagok, rugalmas alakváltozást követő igen
rövid egyenletes alakváltozás után kontrahálnak és elszakadnak

Képlékeny fémek

g - nem keményedő, képlékeny fém pl. ólom (Pb) 

A  diagramnak szinte csak maradó alakváltozási 
része van.

A törést nagymértékű maradó alakváltozás előzi
meg. A töretfelület szakadozott „tésztaszerű”

KÜLÖNBÖZŐ SZERKEZETI ANYAGOK SZAKÍTÓDIAGRAMJA



MŰANYAGOK SZAKÍTÓDIAGRAMJA

a - rideg anyag pl. hőre nem lágyuló
műanyagok pl. bakelit
b - szívós pl. PA
c - lágy anyag pl. PE



KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOK
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGA



SZAKÍTÓ VIZSGÁLAT MAGASABB HŐMÉRSÉKLETEN

Magasabb hőmérsékleten végzett vizsgálatnál a szakítószilárdság
nagymértékben függ a hőmérséklettől és a terhelési sebességtől.

Egyes alkatrészek, tartószerkezetek magas hőmérsékleten történő
alkalmazása miatt szükség van az anyagok magasabb hőmérsékleten való
viselkedésének vizsgálatára.

Lágyacél próbatest különböző hőmérsékleten felvett szakítódiagramok

Jól kitűnik a jellemzők hőmérsékletfüggése.
1. 300 0C-ig nőtt a szakítószilárdság és csökkent a nyúlása.
2. 300 0C felett csökken a folyáshatár és a szakítószilárdság, a nyúlás növekszik.
3. 400-500 0C-on már nincs kifejezett folyáshatár, ezért a 0,2%-os maradó

alakváltozáshoz tartozó feszültséget kell folyáshatárnak tekinteni.



A SZAKÍTÓGÉP KIALAKÍTÁSA I.

A szakítógép három fő funkciója a következő:
- a próbatest befogása; terhelése; az erő és az alakváltozás mérése, annak kijelzése
és kiíratása.

A szakítógép mechanikus vagy hidraulikus hajtású lehet. A mechanikus hajtású
szakítógépek a korszerű hidraulikus gépek terjedésével egyre jobban háttérbe
szorulnak.

A szakítógépek feladata:
1. Rögzíti a próbatestet
2. Előállítja és méri a húzóerőt, méri a nyúlást (elmozdulást)
3. Szakítódiagramot készít

A szakítógéppel szembeni követelmények a következők:
- a próbatesthez képest nagy merevség; a próbatesthez illeszkedő befogószerkezet;
- erőmérési és regisztrálási lehetőség; a befogófej mozgásának mérése és
regisztrálása (durva nyúlás mérése);
- próbatestre illeszkedő útadós (nyúlásmérős) regisztrálási lehetőség (finom nyúl
rése), szabályozható sebesség;



A szakítógépek fő részei a gépkeret, a hajtómű, az erő és nyúlásmérő
berendezés valamint a befogószerkezetek.

A szakítógépek mechanikus, hidraulikus vagy elektromechanikus működésű,
különböző tartozékokkal rendelkező gépek. Terhelésük néhány száz newtontól
(N) akár meganewton (MN) nagyságrendig is terjedhet.

A SZAKÍTÓGÉP KIALAKÍTÁSA II.



Korszerű kivitelei elektromechanikus működésűek, vezérlő és adatgyűjtő
elektronikával, valamint anyagvizsgáló szoftverrel rendelkeznek.

A számítógéppel vezérelt szakítógépek előnye az adatok részletesebb
elemzésének, tárolhatóságának a lehetősége, minőségbiztosításnál követelmény

Elektromechanikus szakítógép befogószerkezetét és ennek mozgató elemeit 

Készülnek univerzális anyagvizsgáló berendezések is, amelyek a
szakítóvizsgálaton kívül a megfelelő tartozékok segítségével nyomó, hajlító és
fárasztóvizsgálat elvégzésére is alkalmasak.

A SZAKÍTÓGÉP KIALAKÍTÁSA III.



KORSZERŰ SZAKÍTÓGÉPEK EGYOSZLOPOS 
ÉS KÉTOSZLOPOS KIVITELBEN ÉS HŐ KAMRÁVAL

Hőkamrás anyagvizsgáló géppel lehetővé válik a szakítóvizsgálat magasabb
hőmérsékleten történő elvégzése is, amelynek különösen nagy a jelentősége a
magasabb hőmérsékleten üzemelő alkatrészek anyag jellemzőinek a
meghatározásakor és ellenőrzése során.



SZAKÍTÓVIZSGÁLAT NAGY HŐMÉRSÉKLETEN



NYÚLÁSMÉRÉS VILLAMOS ÚTON

A korszerű szakítógépek az erőt és a nyúlást villamos úton mérik, ohmos
ellenállás vagy az induktivitás változásának mérésével.

A nyúlásmérők fő részei:
- Az adóberendezés, amely a nyúlással arányos 
jelet adja,
- Az erősítő, amely a jelet felerősíti,
- A mérőberendezés , amely a felerősített jelet 
észleli.

Előnye:
- Nincs mozgó alkatrész, ezért a mérés pontosságát súrlódás és a tehetetlenségi
erők nem befolyásolják.
- A folyáshatárnál kisebb feszültségek által létre hozott alakváltozások a villamos
jel erősítésével tetszőlegesen kinagyíthatók.

Nyúlásmérés villamos elven



BEFOGÓFEJ TÍPUSOK

Ékes befogó szerkezet:

A pofák felülete recés, a húzóerő hatására az ékre ható erő a terhelés
növekedésével arányosan szorítja a próbatestet, kizárva a megcsúszás
lehetőségét.

Hengeres és lapos testek befogására alkalmas.

Önbeálló gyűrűs befogó

A próbatest befogásának, illetve terhelésének
központosságát, tengelyirányát biztosítja.
A hengeres fejjel kialakított próbatest
kétrészes gyűrűvel fogható be.



SZABVÁNYOS MÉRŐSZÁMOK
MSZ EN 10002-1:2001

• Folyáshatár

• Szakítószilárdság

• Nyúlás

• Kontrakció
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A SZAKÍTÓVIZSGÁLAT SORÁN KAPOTT EREDMÉNYEKET 
BEFOLYÁSOLJÁK

 a próbatest alakja, mérete, felületi minősége
 a terhelés növelésének sebessége
 a vizsgálati körülmények pl. a hőmérséklet



FELADAT MEGOLDÁS SZAKÍTÓVIZSGÁLATRA I.

Adatok

Megoldás



FELADAT MEGOLDÁS SZAKÍTÓVIZSGÁLATRA II.



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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A nyomóvizsgálat során az anyagok nyomó igénybevétellel szembeni
ellenállását vizsgáljuk.

NYOMÓVIZSGÁLAT I.

A vizsgálatot általában a rideg anyagoknál (öntöttvas, keményfémek, kerámiák)
alkalmazzák. A rideg anyagok rugalmas alakváltozás után általában eltörnek.

A vizsgálat során a próbatest terhelését
folyamatosan törésig kell növelni és a mért
törőerőből és a vizsgált próbatest
keresztmetszetből számítható a
nyomószilárdság (törésszilárdság) Rv

[MPa]

Ha az alakváltozás folyamatát is vizsgálni
akarjuk, akkor a próbatest terhelését
folyamatosan vagy azonos terhelési
lépcsőkben szakaszosan növelve törésig kell
elvégezni és ekkor a számítást az alaphossz
változásából kell végezni.

STATIKUS VIZSGÁLATOK



A szívós, és képlékeny anyagok a nyomóvizsgálat során először
"hordósodnak", majd bizonyos alakváltozás után a felületükön repedések
jelennek meg. A vizsgálatot általában az alakíthatóság vizsgálatának a céljából
végzik az első repedés megjelenéséig.

1. diagram Rideg anyagok 2. diagram Szívós anyagok 3. diagram Lágyacélok

Rideg anyagok kis összenyomódás (rövidülés Δh) után már eltörnek, míg a 
szívósabb anyagok jóval nagyobb nyomóterhelést bírnak ki és nagyobb az 
alakváltozásuk, egyértelmű törést nem mutatnak.
A lágyacéloknál van egy pont, ahol hirtelen megnő a terhelés és a gép terhelési
határáig sem következik be a törés. A nyomószilárdság nem határozható meg,
csak a folyáshatár megállapítására alkalmas ez a vizsgálat.

NYOMÓVIZSGÁLAT II.



Példák a nyomóvizsgálatra

Kő

NYOMÓVIZSGÁLAT ALKALMAZÁSA

A nyomóvizsgálatot ezért elsősorban rideg anyagok vizsgálatára alkalmazzuk. A
rideg anyagok, öntöttvas, beton, kerámiák jóval ellenállóbbak nyomó
igénybevétellel szemben, ezért ezen a területen alkalmazzák azokat.

Szivacs PET palack



HAJLÍTÓVIZSGÁLAT I.

A hajlító-vizsgálat: az anyagok hajlító igénybevétellel szembeni ellenállása

A hajlító vizsgálatot is elsősorban rideg anyagoknál alkalmazzák. A vizsgálat
folyamán a próbatestet kéttámaszú tartóként két legömbölyített, élszerű
alátámasztás között párhuzamosan és középen elhelyezett él mentén kell törésig
terhelni.

A törőerőből, a támaszok távolságából és a keresztmetszeti tényezőkből számítható ki a
hajlítószilárdság: Jele: RmH [MPa]

Vizsgálandó anyag

Alátámasztás

Hajlító-nyomaték változása a
hossztengelyen M=F·l/4



Elsősorban rideg anyagok pl. öntöttvas teherbírásának a meghatározására
használják, mivel a szívós anyagok a terhelés során jelentős maradandó

alakváltozást szenvednek és ez a kiértékelést meghiúsítja.

Ha a képlékeny alakíthatóságát vizsgáljuk egy képlékeny vagy szívós anyagnak,
akkor egy meghatározott hajlásszögig vagy az első repedés megjelenéséig
végezzük a vizsgálatot, de ezeket a vizsgálatokat már a technológiai vizsgálatok
közé soroljuk.

HAJLÍTÓVIZSGÁLAT II.



MEGHATÁROZHATÓ MÉRŐSZÁMOK

Hajlítószilárdság: Jele: Rmh Mértékegysége: N/mm2=MPa

„M” maximális hajlító-nyomaték Mértékegysége: [Nm]

„K” keresztmetszeti tényező Mértékegysége : [mm2]

„F” terhelőerő nagysága Mértékegysége: [N]
„l” eredeti rúdhossza Mértékegysége: [mm, m]

Kör keresztmetszeti tényezőNégyszög keresztmetszeti tényező



NYÍRÓVIZSGÁLAT

A nyíró vizsgálat során
igyekszünk a tiszta nyírás
megvalósítására, ezért a
gyakorlatban kettős nyírást
alkalmazzák.

Így nem keletkezik járulékos
hajlító erő. A nyíróvizsgálat
egyetemes szakítógépen
végezhető el erre a célra
kialakított nyírókerettel.

Nyírószilárdság jellemzői:
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A csavaró-vizsgálatot úgy végezik, hogy az egyik végén szilárdan befogott
henger vagy hasáb alakú próbatestet a tengelye körül elcsavarják és mérik a
csavaró-nyomatékot (Mcs), valamint a hozzá tartozó elcsavarodási szöget.

CSAVARÓ-VIZSGÁLAT

Csavaró-feszültség jellemzői: 
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A gépszerkezetek, gépalkatrészek egy része működése során dinamikus
lökésszerű, ütésszerű igénybevételnek van kitéve.
A dinamikus igénybevétellel szemben az anyagok ellenállása jóval kisebb, mint a
statikus igénybevételekkel szemben.

DINAMIKUS VIZSGÁLATOK

Az anyagok dinamikus igénybevétellel szembeni ellenállásának
vizsgálatára szolgálnak a dinamikus szilárdsági vizsgálatok,
legelterjedtebb módja a Charpy-féle ütésvizsgálat vagy ütve
hajlító vizsgálat.

A Charpy-féle ütésvizsgálattal az anyagok szívós, illetve rideg viselkedését és
ezek körülményeit (pl. átmeneti hőmérsékletét) vizsgálhatjuk meg.



Rideg anyagok: azok, amelyek képlékenyen nem alakíthatóak, a törés
körülményeitől (pl. a hőmérséklettől) függetlenül mindig ridegen törnek. Például
edzett szerszámacélok, az öntvények, az üveg, vagy a kerámia.

A VIZSGÁLAT MEGISMERÉSE ELŐTT NÉHÁNY 
ALAPFOGALOM!

Vannak azonban olyan körülmények - mint például a nagyon alacsony
hőmérséklet - amikor az egyébként jól alakítható és szívósan viselkedő anyagok is
ridegen törhetnek, ridegen viselkedhetnek. Az anyagoknak a körülmények
változásából adódó ridegségét az anyagok rideg viselkedésének nevezzük

A rideg anyagokat nem alkalmazzuk dinamikus igénybevételnek kitett
alkatrészek (pl. rugók, tengelyek) készítésére. Az anyagok rideg viselkedését
meg kell határozni, erre Charpy-féle ütésvizsgálat alkalmazható

Átmeneti hőmérsékletnek nevezzük azt a hőmérsékletet, amely fölött az anyag
szívósan, alatta ridegen viselkedik Minél kisebb egy szerkezeti anyag átmeneti
hőmérséklete, annál jobban alkalmazható a hidegben üzemelő alkatrészek
készítésére.



A szívós törést nagy, képlékeny alakváltozás előzi meg, vagy anyaghibából
indul ki. Rideg töréskor előzetes alakváltozás nélkül az elváló felületek mentén
hirtelen és egyszerre felszakadnak a kémiai kötések, terheletlen állapotban is.

Szívós vagy képlékeny anyag

A törést jelentős nagyságú maradó alakváltozás előzi meg, ami sok energiát
emészt fel. A töretfelület szakadozott, tompa fényű

Az anyag törését a
csúsztatófeszültségek hatására
bekövetkező elnyíródás okozza.

A technikai tisztaságú szerkezeti anyagokban a zárványok, kiválások mentén
üregek keletkeznek, amelyek fokozatosan nagyobbodnak

A VIZSGÁLAT MEGISMERÉSE ELŐTT NÉHÁNY 
ALAPFOGALOM!



RIDEG, NEM KÉPLÉKENY TÖRÉS

A rideg, nem képlékeny törés esetében a törést nagyon kicsi vagy semmi
maradóalakváltozás sem előzi meg, és viszonylag kevés energiát kell befektetni
a kialakult repedés terjedéséhez az anyag eltöréséhez.

A törés folyamata

Az anyag törésének folyamata
A repedés keletkezéséből, a repedés terjedéséből, majd , az anyag
végsőszétválásából áll.

A repedésterjedés lehet
Lassú, ilyen a kúszás és kifáradás, vagy a terhelés növelése mellett
bekövetkező szívós törés illetve gyors, instabil, ami alakváltozás
nélküli rideg töréshez vezet



MIT JELENT A TÖRÉS?

A törés a szilárd test makroszkópos értelemben vett szétválása, ami a teherbíró
képességmegszűnéséhez vezet. Minden anyag esetében létezik, egy elméleti
törési feszültség:

• σth elméleti törési feszültség
•„E”a rugalmassági modulus
• „γ” a felületi energia
• „b” az atomok közötti távolság

Az elméleti törési feszültséget pontosan számítani nehéz. Tudjuk azonban ,
hogy a szerkezeti anyagok lényegesen kisebb terhelések (tízszer, ezerszer
kisebb) hatására is károsodnak, törnek. Az eltérések oka, hogy az anyagok
kristályhibákat , anyaghibákat, repedéseket stb. tartalmaznak.

Az anyagban lévő belsőhibák, repedések feszültség koncentrátorok,
környezetében a feszültségeloszlás megváltozik.



Mitől függ egy anyag töréssel szembeni viselkedése?

1. Függ magától az anyagtól, annak állapotától(összetétel, mikroszerkezet),
2. Jelentős mértékben függ az un. állapottényezőktől, a hőmérséklettől, a

feszültségállapot jellegétől és az igénybevétel sebességétől.

TÖRÉSMECHANIKA

A törés mechanika feltételezi, hogy a gyakorlatban előforduló anyagok minden
esetben tartalmaznak hibákat és azt vizsgálja, hogy milyen feltételek esetén
kezdenek el ezek a hibák instabil vagy katasztrofális módon terjedni.

A megválaszolandó kérdés tehát az, hogy ?

Az adott hiba, milyen feszültségi állapotban kezd el instabilan terjedni. adott
feszültségi állapotban mekkora lehet a hiba,



Ridegtörésre rendkívül hajlamosak:
• Kovalens vagy ionos kötés, alacsony kristály szimmetria.
•A kerámiák, rideg kompozitok, nagyszilárdságú acélok,pl. edzett
szerszámacélok, hexagonális rácsszerkezetű fémek, mint pl. a magnézium.
Bennük a legkisebb hiba is beindíthatja a rideg törést.

AZ ANYAG ÉS ANNAK ÁLLAPOTAI

Szívós anyagok
• fémek lapközepes köbös szerkezettel pl. az alumínium vagy a réz 
•a polimerek jelentős része alakváltozásra hajlamos, még nagy méretű hibák
mellett is szívósan viselkednek.

De vannak olyan anyagok pl. az acél,
amelyek általában szívósak, de
bizonyos körülmények között ridegen
törhetnek. Ezért az acéloknál nem ad
elegendőbiztonságot a hagyományos
(statikus) méretezés, katasztrófák
hívták fel a figyelmet erre.



AZ ÁLLAPOTTÉNYEZŐK HATÁSA, HŐMÉRSÉKLET

Az állapottényezők közül a hőmérséklet
csökkenése a rideg törést segíti elő, mert
akadályozza a képlékeny alakváltozást.

0,2%C acél szívósságának
változása a hőmérséklet
függvényében

KV ütőmunka különböző anyagoknál



AZ ÁLLAPOTTÉNYEZŐK HATÁSA, 
FESZÜLTSÉGÁLLAPOT 

A háromtengelyű-nyomás (hidrosztatikus állapot, mindhárom főfeszültség
nyomó), még a közismerten rideg márvány esetében is eredményez egy
bizonyos képlékeny alakváltozást.
Ennek ellentettje a háromtengelyű-húzás, minden anyag esetében rideg törést
eredményez ha mindhárom feszültség egyforma nagy és húzó, az anyag nem
alakváltozhat.
•Ehhez hasonló többtengelyű feszültségi állapot jön létre a bemetszéseknél, a
belsőanyag hibáknál.

Az állapottényezők hatása, igénybevétel sebessége

Az igénybevétel sebességének növelése egy bizonyos értéken belül is a ridegséget
segíti elő, hiszen az alakváltozás a diszlokációk mozgása és ahhoz idő kell.

Megjegyzés: az igen nagy alakváltozási sebesség nagyobb alakváltozásokat is
lehetővé tesz.



1. a nagyméretű szerkezetek előzetes alakváltozás nélkül törtek,
2. a terhelés jóval a megengedett terhelés alatt volt,
3. a repedés nagysebességgel terjedt,
4. a katasztrófák minden esetben hidegben következtek be,
5. az anyagok a hagyományos vizsgálatoknak (ReH, Rm, A, Z HB) megfeleltek.

A katasztrófákban közös volt, hogy

RIDEGTÖRÉSI PROBLÉMÁK

Az olyan anyagok, mint az acélok bizonyos körülmények között ridegen
törhetnek. A jelenségre, hogy az acéloknál bizonyos körülmények között nem ad
elegendőbiztonságot a hagyományos méretezés, katasztrófák hívták fel a

figyelmet.

a nagy méretű, hidegben üzemelő, dinamikusan igénybevett szerkezetek
esetében a hagyományos méretezés nem nyújt elegendőbiztonságot.

A megfigyelésekből leszűrhető volt, hogy



A RIDEGTÖRÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS 
VIZSGÁLATA

A rideg töréssel szembeni biztonság vizsgálata, tehát azt jelenti, hogy
meghatározzuk, hogy adott anyag és szerkezet, milyen feltételek esetén fog
szívósan illetve ridegen viselkedni.

A probléma több oldalról is megközelíthető.
1. a szívósság ellenőrzése az átmeneti hőmérséklet alapján,
2. a szívósság ellenőrzése a határhőmérséklet elv alapján,

A szívósság ellenőrzése az átmeneti hőmérséklet alapján

Az ütve hajlító-vizsgálat (MSZ EN 10045-1) célja az anyag dinamikus 
igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása. A dinamikus 
igénybevétellel szembeni ellenállás a szívósság.

Charpy féle ütővizsgálat



A CHARPY-FÉLE ÜTÉSVIZSGÁLAT I.

A Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat egy szabványosított vizsgálat, amelynek során
egy bemetszett próbatestet egy ingás ütőművel egyetlen ütéssel eltörnek. A
bemetszett próbatest elhelyezését és a vizsgálat elvét az ábrán láthatjuk.

A vizsgálat végrehajtásához
szükséges gépek, eszközök:
- ütőgép (5; 10; 50; 150; 300J
ütőenergia)
- próbatestek (szabványos)
- tolómérő
- beállító sablonok
- szárazjég, kemence (különböző
hőmérsékleten történő vizsgálatok
esetén)
- fogó, kesztyű (a próbadarabok
ütőgépbe helyezéséhez)

DINAMIKUS SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLAT

Az ütésvizsgálat elve



DINAMIKUS SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLAT

Bemetszett próbatest ütővizsgálata (Charpy-vizsgálat),
A vizsgálat abból áll, hogy a középen V vagy U bemetszésű, két végén
megtámasztott hasáb alakú próbatestet a bemetszéssel átellenes oldalról az
ütőgép ingájával eltörjük és meghatározzuk az eltöréshez felhasznált munkát.

Ütőmunka: )( hHmgKv 

A CHARPY-FÉLE ÜTÉSVIZSGÁLAT II.



A próbatest általában
szabványos kialakítású,
10x10x55nagyságú, V vagy
U bemetszésű. A
szabványban előírt méreteit +
0,02 mm pontossággal kell
meghatározni.

"V" bemetszésű próbatest

Próbatest az ütésvizsgálathoz

A CHARPY-FÉLE ÜTÉSVIZSGÁLAT III.

DINAMIKUS SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLAT



Charpy-féle ütésvizsgáló

A vizsgálattal meghatározható jellemzők:
- az ütőmunka (szabványos próbatesteknél)
- fajlagos ütőmunka
- átmeneti hőmérséklet

Az ütőmunka KV vagy KU [J] a próbatest eltöréséhez szükséges munka, amely az 
ütőkalapács tömegéből és a magasságkülönbségből számítható ki.
Minél nagyobb az anyag ütőmunkája, annál nagyobb energia kell az eltöréséhez, 
tehát annál szívosabb.

DINAMIKUS SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLAT

A CHARPY-FÉLE ÜTÉSVIZSGÁLAT IV.



A fajlagos ütőmunka: KCV vagy KCU [J/m2] vagy [J/cm2] a nem szabványos
méretű próbatest esetén az ütőmunkát a tényleges törött keresztmetszetre
vonatkoztatva lehet megadni.

Az ütőmunka vagy fajlagos ütőmunka értéke csak a szívósan viselkedő
anyagok összehasonlítására, szívóssági sorrendbe állítására alkalmas.

Az átmeneti hőmérséklet [TTKV, TTKU (°C)] az anyagok ridegtörési
hajlamának a jellemzésére szolgál.
Az adott anyagminőség adott körülmények között az átmeneti hőmérsékleten
ridegen viselkedik.
Minél alacsonyabb az anyag átmeneti hőmérséklete, annál nagyobb a
ridegtöréssel szembeni ellenállása.

DINAMIKUS SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLAT

A CHARPY-FÉLE ÜTÉSVIZSGÁLAT V. 



Az átmeneti hőmérséklet (TTKV vagy TTKU) leolvasható a görbe inflexiós
pontjához vagy egy megadott ütőmunka értékhez tartozó hőmérséklet
leolvasásával.

Az átmeneti hőmérséklet
meghatározására a szabványos Charpy-
féle „V” vagy „U” bemetszésű azonos
anyagból készült próbatesteket
különböző hőmérsékleteken törik el,
majd a hőmérséklet függvényében
ábrázolják az ütőmunka változását.

Az átmeneti hőmérsékletet az ütőmunka feltüntetésével adjuk meg, például a 
TTKV41J. A vizsgálat csak az anyagok összehasonlítására, ridegtörési hajlamuk 
rangsorolására alkalmas.

DINAMIKUS SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLAT

A CHARPY-FÉLE ÜTÉSVIZSGÁLAT VI.



A vizsgálat eredménye

a: próbatest eltörése maradó alakváltozás
szenvedett (szívós).

b: a próbatestet maradó alakváltozás nélkül
tört el (rideg).

Charpy inga

DINAMIKUS SZILÁRDSÁGI VIZSGÁLAT

A CHARPY-FÉLE ÜTÉSVIZSGÁLAT VII.



FÁRASZTÓVIZSGÁLATOK

Az ismétlődő igénybevételeknek kitett alkatrészek, szerkezetek gyakran
olyankor is meghibásodnak, amikor az alkatrészben ill. szerkezetben
létrejövő feszültség nem éri el a folyáshatár értékét. A kifáradás jelenségét A.
Wöhler ismerte fel az 1800-as évek végén.
A folyáshatárnál kisebb de sokszor ismétlődő igénybevétel hatására az
alkatrészben ill. szerkezetben repedések keletkezhetnek, ezek növekedhetnek,
végül töréshez vezethetnek. A folyamatot az anyag kifáradásának nevezzük, a
törést fáradt törésnek.

A fáradt törést jellemzi a 
kagylós törés.



A gépek, berendezések szerkezeti elemei, alkatrészei nagyszámú, ismétlődő
igénybevétel esetén a folyáshatárnál kisebb feszültség esetén is eltörhetnek.

A KIFÁRADÁS JELENSÉGE I. 

Kifáradási határ feszültség (σKH): az a legnagyobb feszültség, amelyet az anyag
elvben végtelen sokszor kibír.

A kifáradási határfeszültséggel
tehát az anyag elvben végtelen
sokszor terhelhető.
A gyakorlatban a terhelésnek egy
véges ismétlődési számát (N) adjuk
meg, amely esetén a törésnek nem
szabad bekövetkeznie.
Például az acélok esetén N = 107 A
kifáradási határfeszültség jól
értelmezhető a Wöhler görbe
alapján.



NEM MINDEN ANYAGNAK VAN KIFÁRADÁSI HATÁRA!

Az alumínium ötvözetek, saválló acélok, nagyszilárdságú acélok esetében a Wöhler
görbe második szakasza nem vízszintes, így a kifáradási határ nem értelmezhető.

Az anyag kifáradása során bekövetkező törést fáradttörésnek, fáradásos törésnek
nevezzük. A kifáradásos törés felismerhető a törés jellegéből, a tört felület egy
kagylós, barázdált és a ridegen tört szemcsés részből áll.

Rideg töret Kagylós töret



A FÁRADÁSOS TÖRÉS KIALAKULÁSÁNAK SZAKASZAI

1. mikro repedés alakul ki,
2. az ismétlődő igénybevételek hatására szívósan terjed a repedés,
3. bekövetkezik a rideg törés

1. a terhelés ciklusosan ismétlődő jellege az anyag durva szemcsézette,
2. a feszültséggyűjtő helyek: éles sarkok, hirtelen keresztmetszet-változások
3. anyaghibák: folytonossági hiányok, zárványok
4. az anyag felületi érdessége,korrózió
5. a felületi hőkezelések és a mechanikus felületi kezelések pl. a szemcseszórás

A kifáradást elősegítő tényezők:

A kifáradási határ meghatározása fárasztóvizsgálatokkal I. 

1. Húzó vizsgálat
2. Húzó-nyomó fárasztóvizsgálat 
3. Forgó - csavaró, ill. hajlító vizsgálatok
4. Hajlító vizsgálat
5. Összetett igénybevételű vizsgálatok



Azt a jelenséget, amikor egy anyag az ismételt igénybevételek során bevitt,
halmozódó károsodások hatására a folyáshatárnál kisebb terhelés esetén eltörik
kifáradásnak nevezzük.

A KIFÁRADÁS JELENSÉGE 

A Wöhler ismerte fel az 1800- as évek végén, és ő szerkesztette meg az első
fárasztógép típusokat. Az első kísérleteit a vonatok tengelyével végezte, mivel
rájött arra, hogy a vonatok tengelyei 10- 12 év elteltével folyamatosan eltörnek.

A kifáradási vizsgálatok célja és feladata az anyagok kifáradási határának
meghatározása.

A kifáradási határt többféle tényező is befolyásolhatja:
1. a feszültségi állapot karakterisztikája, 
2. a feszültség időbeli lefolyása, 
3. az igénybevétel frekvenciája, 
4. az a közeg, amelyben a kifáradás történik (pl. tengervíz vagy gázok), 
5. a próbatest mérete.



Húzó-nyomó fárasztógép elve Forgó-csavaró fárasztógép

A KIFÁRADÁSI HATÁR MEGHATÁROZÁSA 
FÁRASZTÓVIZSGÁLATOKKAL II. 

A fárasztóvizsgálat során az igénybevétel lehet egyszerű (húzó-nyomó,hajlító
vagy csavaró) vagy ezek kombinációja.

A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben rögzítik, ez az
eredmény lehet: a próbatest törése vagy az előre
megválasztott igénybevételi szám elérése után az alakváltozás.

A próbatesteket forgatás közben hajlító nyomatékkal terheljük amíg el nem 
törnek, vagy amíg el nem érnek egy előre meghatározott igénybevételi számot. 



A WÖHLER-FÉLE FORGÓ, HAJLÍTÓ FÁRASZTÓGÉP

Ha egy forgó próbapálcát hajlító nyomatékkal terhelünk, a próbapálca szélső
szálában a hajlító nyomaték minden félfordulatban előjelet vált, tehát a
próbapálcát szimmetrikus lengőterhelés terheli egy fordulat alatt, így a
vizsgálattal meghatározhatjuk a lengőszilárdságot.

Terheléstől függetlenül háromféle szerkezeti megoldás lehetséges.
1. konzolos megfogás, melynek a végén van a koncentrált erő;
2. kéttámaszú tartó, melynek közepén koncentrált erő hat;
3. kéttámaszú tartó, két egyenlő ,a közepétől szimmetrikusan koncentrált erővel

terhelve „a hajlító nyomaték a próbatest egy adott szakaszán állandó”



A FÁRADT TÖRET JELLEGE I.

Az ábrán látható, hogy két
részből, egy kagylós,
barázdált és egy szemcsés

ridegen tört részből áll

Főtengely esetében a repedés a feszültséggyűjtő

helytől indult. A ridegen tört rész relatíve kicsi.

Alumínium hajtórúd fáradt törése

ridegtörés 

fáradási repedés lassú terjedése



A FÁRADT TÖRET JELLEGE II.

A károsodás kiindulása

Belső anyaghibából kiinduló fáradt töret (tányérkerék fogaskerék foga) 

Kör keresztmetszetű próbatest törési felülete



A KIFÁRADÁSNÁL HÁROM RÉSZFOLYAMATOT 
KÜLÖNBÖZTETHETÜNK MEG! 

1. repedés keletkezés , 2. repedés terjedés (lassú),3. instabil repedés terjedés, törés

Nagyon lényeges, mert a törési káresetek kb 70-80 %-a a kifáradással

kapcsolatos. A gépjárműveknél ez az arány több is lehet!

Az ismételt igénybevételnél a feszültség általában kisebb, mint a folyáshatár

σ<Rp0,2

KIFÁRADÁS FOLYAMATA

σ<Rp0,2
munkadarab makroszkóposan tekintve képlékeny

alakváltozást nem szenvedhet

Mivel a fémes anyagaink nem homogének, kiválások, nem fémes zárványok, anyaghibák

találhatóak, illetve anyagban sok krisztallit található amik másként reagálnak a terhelésre

De mikroszkópos szinten igen!



A KIFÁRADÁS FOLYAMATA I. SZAKASZ 

A kedvező helyzetű krisztallitokban a folyáshatárnál lényegesen kisebb
feszültség is megindíthatja a maradó alakváltozást. Így a kedvező helyzetű
krisztallitokban csúszósávok alakulnak ki.

csúszósávok nikkel ötvözetben N 200x nagyítással

Ismételt igénybevétel esetén a csuszósávok szélessége nem változik és az
alakváltozás ezeken belül zajlik.

A csúszósávok vastagsága, távolsága, száma az igénybevételtől függ.

Statikus igénybevételnél a csúszósávok a terhelés növekedésével szélesednek,

Ez a jelenség legkönnyebben a
felületen jöhet létre.



A KIFÁRADÁS FOLYAMATA 
I. SZAKASZ A REPEDÉS KELETKEZÉSE 

A csúszósávok és a felület 
találkozásánál repedések jönnek 

létre, I. szakasz. 

A csúszósávok és a felület találkozásánál repedések jönnek létre, az alakváltozás
eredményeként létrejövő felkeményedés, a csúszósávok alakváltozó képességének
kimerülését eredményezik. Mikropórusok, szubmikroszkópos repedések jönnek
létre, itt a teherviselés lecsökken

A kifáradás folyamata II. szakasz, a repedés terjedése

Ha a szomszédos krisztallit is
kedvező helyzetű, akkor a repedés

terjed. II. Szakasz



Ha a mikroszkópos repedés bizonyos
nagyságot elér, makroszkópos
repedéssé válik, és növekedését a
húzó, mint a nyírófeszültségek
szabályozzák. A repedés a maximális
húzófeszültségre merőleges síkba
fordul és terjed. Ez a II. szakasz

A repedés ciklusonként növekszik, ami

barázdák kialakulásához vezet.

A kifáradás folyamata III. szakasz. Végső törés

A repedés keletkezésével kapcsolatos jelenségek legkönnyebben a felületen
jöhetnek létre, ezért az anyag kifáradással szembeni ellenállásában a felületnek
nagy szerepe van.

Amikor a terjedő repedés mérete eléri a kritikus repedésméretet a terjedése
instabillá válik, a darab ridegtöréssel eltörik.

A KIFÁRADÁS FOLYAMATA 
II. SZAKASZ, A REPEDÉS TERJEDÉSE 



„BELSŐ FELÜLET HATÁSA” 

A zárvány, vagy mikropórus belső felület, ahol hasonló jelenségek 
alakulhatnak ki 



KIFÁRADÁS VIZSGÁLATA

A törés az anyag maradó

alakváltozása nélkül következik be

Jelentős plasztikus alakváltozás pl.
huzal eltörése hajlítgatással



A REPEDÉST NEM TARTALMAZÓ ALKATRÉSZEK 
KIFÁRADÁSA 

A jelenségre a múlt század második felében
vasúti tengelyek hosszabb idejű üzemelése
után bekövetkező jellegzetes törése hívta fel
a figyelmet.
A jelenséget Wöhler a vasúti tengelyek

igénybevételének modellezésével vizsgálata.

Forgó-hajlító igénybevétel (Wöhler kísérlet)

August Wöhler, 1858



A kifáradás során a feszültség
- időben változik,

- ismétlődik,

- folyáshatár alatti.

Jellemezhető:

• középfeszültséggel

• min. és max. értékkel

Lehet:

• lengő

• lüktető

AZ IGÉNYBEVÉTEL JELLEGE



VIZSGÁLATI MÓDOK 



NAGYCIKLUSÚ FÁRASZTÓ VIZSGÁLATOK 

A vizsgálatok során a próbatestre ható feszültség minden esetben kisebb, mint a
folyáshatár.

Ezek a vizsgálatok a klasszikus fárasztó vizsgálatoknak. A kísérletek során
különböző terhelésekre meghatározzuk a töréshez tartozó ismétlések számát, és
azt ábrázoljuk.

A görbe közelít egy értékhez,
így a terhelő feszültség
csökkentésével , az acélokra
meghatározható egy olyan
jellemző feszültség, amellyel az
akár végtelen sokszor
terhelhető anélkül, hogy
eltörne.

Ezt a feszültséget az acél kifáradási határának nevezzük. Jele: σD.

kifáradási szakasz

élettartam szakasz

Acéloknál 2 – 5 ·106 igénybevételnél metszik egymást



MEGHATÁROZHATÓ-E MINDEN ANYAGNÁL 
KIFÁRADÁSI HATÁR? 

Nem minden anyagnak van
kifáradási határa.
Alumínium ötvözetek, saválló
acélok, nagyszilárdságú acélok
esetében a Wöhler görbe második
szakasza nem vízszintes, így
kifáradási határ nem értelmezhető.

A szerkezeti anyagok viselkedése ismételt igénybevétel során! 

1. Polimerek: a fémekhez hasonló, bár az anyagban zajló mikroszkópos
folyamatok mások.

2. Kerámiák, ridegek, esetükben kifáradásról nem beszélhetünk



KISCIKLUSÚ FÁRASZTÓVIZSGÁLAT 

A kisciklusú fárasztóvizsgálatokkal a feszültséggyűjtő helyek környezetében
képlékeny alakváltozást szenvedő anyagrész viselkedését modellezik.

Ezeken a helyeken a feszültség minden ciklusban meghaladhatja a
folyáshatárt. A kisciklusú fárasztóvizsgálatot az jellemzi, hogy a feszültség a
folyáshatárnál nagyobb, a törésig elviselt terhelési ciklusok száma általában
kisebb, mint 104.

Kisciklusú kifáradást eredményezhet pl. a vegyiparban, energiaiparban ,
nyomástartó edények körében az indításkor és leálláskor bekövetkező
hőmérséklet változások miatti feszültségváltozás, a hideg vagy meleg közeg
gyors betáplálása, hőtágulási együtthatók miatt stb.

A vizsgálat során a kisméretű
próbatestet húzó és nyomó
igénybevétellel terheljük.



REPEDÉST TARTALMAZÓ SZERKEZETEK KIFÁRADÁSA 

A nagyméretű, hegesztett szerkezetek mint pl. a hidak, hajók, nagyméretű
nyomástartó edények mindig tartalmaznak hibákat.
A legtöbb esetben ezek a hibák a szerkezet üzembe helyezésekor kisebbek, mint
amit az ellenőrzésre előírt módszerrel ki tudunk mutatni. A szerkezetekben lévő

hibák azonban lassú repedésterjedéssel járnak, ami a fárasztás okoz, növekednek.

Fontos tudnunk tehát, a szerkezet várható élettartamát, vagyis azt az ismétlési
számot, ami a szerkezetben lévő hibák méretének kritikus értékűre
növekedéséhez vezet. Ezt a repedés terjedés sebességének ismerete teszi
lehetővé.

Megállapítható, hogy a feszültségszint növelése csökkenti az
élettartamot (a törésig elviselt ciklusok számát), továbbá, hogy a
repedés terjedésének sebessége növekszik a repedés hosszának
növekedésével .



A középfeszültség függvényében
ábrázolják a kifáradási határhoz,
vagy adott számú ismétléshez (pl.
105) tartozó maximális és minimális
feszültséget.

Smith diagram

A KÖZÉPFESZÜLTSÉG HATÁSA, BIZTONSÁGI TERÜLETEK

Az igénybevétel típusának hatása

Az igénybevétel típusának a hatása
fontos, mert jelentős eltérést
eredményez.

Az anyag kifáradási határa
1. legkedvezőbb: váltakozó hajlító (1),
2. kisebb húzó-nyomó (2) 
3. még kisebb váltakozó csavarás (3)



PÉLDÁK A SZERKEZET FÁRASZTÁSRA 



PÉLDÁK A SZERKEZET FÁRASZTÁSRA 



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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A keménységmérés az egyik legfontosabb ellenőrzési, mérési eljárás az iparban,
leggyorsabban tájékoztatnak a fémes anyagok mechanikai tulajdonságairól, az
anyag szívósságára nem lehet köveztetéseket.

KEMÉNYSÉGMÉRÉS

Keménység: a szilárd anyagok azon ellenállását értjük, amelyet a szilárd anyagok
kifejtenek a beléjük hatoló keményebb vizsgálószerszámmal szemben.

Keménység pontos definícióját nem adja meg, mivel annyiféle keménység definiálható,
ahány vizsgálati módszer létezik.

Az anyagoknak egy másik anyag behatolásával szemben kifejtett ellenállása
függ a behatoló test alakjától, formájától, sebességétől, a behatoló erő
nagyságától, eleve nincs lehetőség egységes keménységi skála megalkotására.
Ebből adódóan számos keménységmérési eljárás és a hozzátartozó keménységi
skála került kidolgozásra, bevezetésre.

Bár egységes keménységérték nem definiálható, mindezek ellenére az egyik
leggyakrabban alkalmazott anyagminősítési eljárás.



KEMÉNYSÉGMÉRŐ ELJÁRÁSOK OSZTÁLYOZÁSA I.

- az alakváltozás létrehozásával mérő (v. klasszikus) eljárások,
- egyéb fizikai hatáson alapul eljárások.

A keménységmérő eljárások az alakváltozás előidézésének módja szerint

1. Szúró (statikus) keménységmérés: a vizsgálandó anyagnál jóval
keményebb, ún. szúrószerszámot nyomnak alkalmasan megválasztott
terhelőerővel az anyagba, és a létrejövő lenyomat területéből, vagy a
benyomódás mélységéből származtatják a keménységi értéket.

2. Ejtő (dinamikus) keménységmérés: a vizsgálandó anyagra ejtett mérőtest
visszapattanási magasságából határozható meg a rugalmas ütközés elnyelt
energiájával összefüggő keménységi mérőszám.

3. Rezgő keménységmérés: a vizsgálandó anyagra szorított rezgőfej rezgésben
tartásához szükséges energia méréséből fejezhető ki az anyag
rezgéscsillapító képességével (rugalmatlanságának mértékével) összefüggő
keménységadat.



Az alakváltozás mérésének módja 1. lenyomat felületéből
2. benyomódás mélységéből

Az alkalmazott terhelés módja 1. állandó terheléssel vizsgáló eljárások.
2. változtatható terheléssel vizsgáló eljárások.

A vizsgálatra kiválasztott felületelem szerint:

1. makro vizsgáló eljárások
2. mikrostruktúrákat vizsgáló eljárások.

1. hideg, 0…35 °C, valamint
2. meleg (40…900 °C) eljárások.A vizsgálat lefolytatásának hőmérséklete szerint:

Megállapítások a következőek a keménységmérési eljárások esetében

1. Egyik csoport egy adott nagyságú terhelőerő és az általa létrehozott lenyomat
felületének viszonyát tekinti mérőszámnak,

2. Másik csoport az adott geometriájú szerszám adott erő hatására létrejövő
mélységirányú elmozdulását tekinti mérőszámnak.

Származtatott
mérőszám

KEMÉNYSÉGMÉRŐ ELJÁRÁSOK OSZTÁLYOZÁSA II.



MIÉRT OLYAN ELTERJEDTEK 
A KEMÉNYSÉGMÉRÉSI ELJÁRÁSOK?

1. Mérés gyors egyszerű,
2. Munkadarabon szinte "roncsolásmentesen" elvégezhető,
3. Az eredményekből kísérletileg meghatározott összefüggések alapján egyéb

anyagjellemzőkre is következtethetünk,
4. Technológiai folyamatba beilleszthető.

Napjainkban, a legáltalánosabban az un. szúró keménységvizsgáló eljárásokat
alkalmazzák. E vizsgálatok során meghatározott alakú és méretű tárgyat
ugyancsak meghatározott nagyságú erővel nyomnak a vizsgálandó anyagba.
A szúró keménységvizsgálatok közül általánosan használt a Brinell-, Vickers-
és Rockwell-féle keménységmérő eljárás.

Hogyan választjuk ki a legmegfelelőbb keménység mérési eljárást?

1. a vizsgált munkadarab anyagát, méretét, alakját,
2. a vizsgálat pontossági követelményeit,
3. a munkadarab felületén megengedett sérülés, melyet a vizsgálóeszköz okoz,
4. a vizsgált felület megközelíthetőségét, vizsgálati körülményeket, a vizsgálat idejét.



BRINNEL KEMÉNYSÉGMÉRÉS I.

„D” átmérőjű, edzett vagy keményfém,
polírozott acélgolyót nyomnak a
vizsgálandó munkadarab felületébe, a
felületre merőlegesen, meghatározott
terheléssel és adott ideig.

A terhelés hatására egy „d” átmérőjű, „h” mélységű, gömbsüveg alakú lenyomat
képződik.

Brinell keménység: „F” terhelő erő [N]és a lenyomat felületének hányadosa [m2]

A gömbsüveg felülete: A=D·π·h • „D” a golyó átmérője, 
• „h” a gömbsüveg magassága

Ezzel a HB-vel jelölt Brinell-keménység:



Azért, hogy ezek ne változzanak meg, a terhelőerőt N-ban mérik, megszorozzák 1/9,80655
= 0,102-vel. Az így kiszámított HB és HV értékek megegyeznek a megszokottakkal,
amelyeknek kp/mm2 volt a dimenziójuk.

Ezt a dimenziót az új rendszerben nem használják,
hanem a keménységet mértékegység nélküli
számnak tekintik.

A gömbsüveg magassága (h) közvetlenül nem
mérhető, de a golyó átmérőjéből (D) és a lenyomat jól
mérhető átmérőjéből meghatározható.

Brinell keménység kiszámítása

A mértékegységek nemzetközi rendszerének (SI) hatályba lépése óta a benyomódást
létesítő erőt N-ban kell mérni, ennek következtében a benyomódás felületének egységére
vonatkoztatott keménységértékek, a HB és HV keménységi számok kereken egy
nagyságrenddel nagyobbak lennének a megszokottnál.

BRINNEL KEMÉNYSÉGMÉRÉS II.



MIT KELL MEGVÁLASZTANI ÉS HOGYAN?

Mivel a terhelés és a létrejövő gömbsüveg-geometriájú lenyomat felülete
egymással nem arányos, a szúrószerszámot és a terhelést szabványosítani kellett.

A vizsgálathoz használt szabványos golyók 10; 5; 2,5; 2; és 1 mm átmérőjűek. A
golyó keménységét szabvány írja elő (850 HV).

A golyó átmérőjét a tárgy vastagsága szabja meg, tekintettel arra, hogy ha vékony
lemezeknél nagy átmérőjű golyót használunk, vagy a lenyomat átmérője lesz
túlságosan kicsi és így nem mérhető pontosan, vagy pedig ha a golyó túlságosan
mélyen hatol be a tárgyba, akkor a keménységmérés eredménye nem lehet pontos,
mert a tárgytartó keménysége a mérés eredményét befolyásolja.

Ezért a tárgy (próbatest) olyan vastagnak kell lennie, hogy a vizsgálat után a
hátoldalon a benyomódás semmilyen alakváltozást ne okozzon. Ennek érdekében
a próbatest legkisebb vastagsága a benyomódás mélységének legalább
tízszeresének kell lennie.

A legkisebb „s” anyagvastagság 



A golyóátmérőt és a hozzá tartozó
terhelést úgy kell megválasztani,
hogy a lenyomat átmérője:

0,25 D < d < 0,6 D legyen.

A vizsgálandó felület legyen sík, sima felületű, revementes, és fémtiszta. Az
előkészítést úgy kell elvégezni, hogy a hőhatás, vagy a hidegalakítás a
keménységet ne befolyásolja. A felületet csiszolással, finomreszeléssel, de ha a
mérést „1 mm” átmérőjű golyóval mérjük, polírozni is szükséges azt.

A VIZSGÁLANDÓ FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

A vizsgált anyag vastagsága legalább a benyomódás „h” mélységének tízszerese
legyen, és a lenyomat az anyag túloldalán ne okozzon alakváltozást.

A Brinell-keménység jelölése (ha a mérést 10–35 °C-on, szoba hőmérsékleten
végezték): a keménység számértéke HBW D/KּD2 /t,
Jelölések: „D” a golyó átmérője [mm], „t” a terhelés időtartama [s],.
A „t” jelölést csak akkor írják ki, ha a terhelés időtartama eltért az általánosan
alkalmazott 10–15 s értéktől.



A TERHELŐ ERŐ MEGVÁLASZTÁSA?

A mérendő anyag és a golyóátmérő függvényében választhatjuk
meg, úgy, hogy lenyomat „d” mérete 0,25D és 0,6D közé essen.

A „K” terhelési tényező dimenziója N/mm2, (amelynek értékeit a szokásos
anyagminőségek esetében az táblázat foglalja össze.

A zárójelben levő
kerek számértékek
a terhelőerő kp-
ban értéke
szerepel, melyet
9,81-el szorozva
(1kp=9,81N)
megkapjuk a
terhelés N-ban
beállítandó értékét

1N=0,102kp



A MÉRÉS IDŐTARTAMA

A Brinell-vizsgálat eredményét az időtartama befolyásolja, mivel minden maradó
alakváltozásnál az alakváltozás csak egy bizonyos idő után jut nyugalmi
állapotba. Ez az idő annál rövidebb, minél lassabban folyt le a terhelés.

A szokásos  értékek
• acél anyagnál 15 sec, alumínium és réz ötvözetei 30 sec
• szín alumínium, réz 120 sec, ólom, ón és ötvözetei 180 sec.

A Brinell vizsgálatnál a terhelőerőt 0-ról 15 sec alatt növeljük fel a vizsgálatnak
megfelelő értékekre, majd a terhelést még egy ideig rajta tartjuk a vizsgálati
darabon. Ez az idő az anyag keménységének függvénye, minél keményebb az
anyag, az idő annál kisebb.

Az előzőkből következik, hogy a vizsgálathoz megadásához három adat kell:

-a golyó átmérője
-a terhelőerő nagysága,
- az időtartam (maximális terhelőerő rajta volt)

Brinnel keménység
185 HB 5/750/20]



A BRINELL KEMÉNYSÉGMÉRŐ GÉP FELÉPÍTÉSE

A gépek alaptípusai mechanikus súlyterhelésűek vagy hidraulikusak voltak, a
terhelés ellenőrzésére mérlegszerűen súlyokat helyeztek el. A ma használatos
gépek többnyire kétféle keménységmérési eljárásra is alkalmasak a mérőfej
cseréjével. Gyakoriak a Brinell-Vickers és a Brinell-Rockwell párosítások.

Megjegyzés: ha a „HBW” a jelölést alkalmazzuk a „W” a keményfém golyóra
utal. Ha acélgolyót használunk akkor a jelölés HB vagy HBS.



A BRINELL KEMÉNYSÉGMÉRÉS ELVÉGZÉSE:

A vizsgálandó anyag (próbatest) előkészítése (pl. köszörülés):
1. Felület fémtiszta és oly mértékben sík legyen, hogy a benyomódás átmérőjét

kellő pontossággal (0,001 mm) meg lehessen mérni
2. Előkészítő eljárás okozta hőhatás, vagy hidegalakítás a próbatest

keménységét ne befolyásolja
3. Azonosító jellel kell ellátni a vizsgálandó anyagot (próbatestet).

A vizsgálat körülményeinek, paramétereinek meghatározása:

1. A terhelőerő, golyóméret, időtartam a vizsgálandó anyag (próbatest)
anyagminőségének megfelelő legyen

2. A környezeti hőmérséklet a vizsgálat során 10…35 ºC között legyen.
3. Cseréljük ki szükség szerint a szúrószerszámot (mérőgolyót).



1. a mérendő munkadarab elhelyezése a tárgyasztalon, a terhelésre
merőlegesen és elmozdulás mentesen,

2. a mérendő munkadarabot úgy kell beállítani, hogy a lenyomatok a darab
szélétől és egymástól legalább 2,5d - 3d távolságra legyenek

3. a keménység mérés végrehajtása. A szúrószerszámot lökés és rezgés nélkül,
egyenletes terheléssel kell a munkadarabba benyomni.

4. A terhelés megszüntetése után a lenyomat két egymásra merőleges
átmérőjét (d) mérjük meg a keménységmérő gépre szerelt mérőberendezés
segítségével 0,001mm pontossággal. A két érték átlagának, és a terhelő
erőnek a függvényében a keménységet táblázatból keressük ki.

A MÉRÉS VÉGREHAJTÁSA

A lenyomat mérése Brinell keménységmérésnél



Pl. 185HB2,5/187,5/20. A mérés D=2,5mm golyóval, 187,5 kp azaz
1840 N terheléssel 20 másodperc terhelési idővel történt, és a darab
keménysége 185 HB

A HB keménység mérőszáma kismértékben függ a terhelőerőtől és a
golyóátmérőjétől!

Ezért a mért érték mellett fel kell tüntetni a golyóátmérőt, a terhelőerőt és a
terhelés idejét, ha az nem D=10 mm F= 3000 kp azaz 29430 N és 30 másodperc.

A MÉRÉS JEGYZŐKÖNYVEZÉSE

- a keménység számértékét, pl 250,
- a keménység betűjelét, pl. HBS, vagy HBW,
- a D golyóátmérőt,
- a vizsgálati terhelés jelét (kg-ban megadott terhelés) pl. 187,5,
- a terhelési időt másodpercben, pl. 15,
- a mérés hőmérsékletét, ha az magasabb hőmérsékleten történik, mint 200 ºC.



1. Elsősorban öntöttvasak, könnyű-és színesfémek, kisebb keménységű,
lágyított normalizált acélok mérésére használják.

2. A Brinell keménységmérés acél golyó esetén 450 HB-nél keményfém esetén
650 HBnél keményebb anyagok mérésére nem alkalmas, mert a golyó
esetleges deformációja a mérést meghamisítja.

3. Nem alkalmas vékony lemezek mérésére, (túl nagy a benyomódás.

ALKALMAZÁSI TERÜLETE, KORLÁTOK

Brinell- keménységmérés körülményeit jelentősen befolyásoló tényezők

- a golyó átmérője,
- a terhelőerő nagysága,
- a golyóátmérő és a vizsgálat anyag vastagságának viszonya,
- a golyó benyomódásának mértéke,
- a benyomódás ideje,
- a lenyomatok távolsága.



ÖSSZEFÜGGÉS A HB ÉS A 
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG (RM) KÖZÖTT

Az összefüggés közelítő, célszerű a vasalapú ötvözetek keménységi
értékek összehasonlítására szolgáló szabvány használata!

Egyéb alkalmazások
1. Vizsgálat növelt hőmérsékleten.
2. Műanyagok keménységvizsgálata
3. Faanyagok keménységvizsgálata



VIZSGÁLAT NÖVELT HŐMÉRSÉKLETEN

A magasabb hőmérsékleten üzemelő alkatrészek
pl. meleg-alakító szerszámok, kokillák,
belsőégésű motorok dugattyúi keménységének
meghatározását teszi lehetővé.

De ez esetben az alábbi kondíciók biztosítása szükséges:
1. Hőmérséklet-tartomány 40…900 C között
2. Próbatest és a szúrószerszám hőmérséklete ±10 C-on belül tartandó

az ilyen vizsgálat semleges gázban vagy vákuumban végzendő az intenzív
oxidáció elkerülése érdekében (olaj- vagy só fürdő is alkalmazható)

3. Terhelés időtartama: szobahőmérsékleti idő +30 sec
4. Lenyomat átmérő szobahőmérsékleten mérendő, revementes felületen
5. Amennyiben a vizsgálati hőmérsékleten szövetszerkezet-változás következhet

be, úgy a darab vizsgálat előtti megeresztő hőkezelését el kell végezni.
6. Két mérés számtani átlagául az esetben vehetők figyelembe az adatok, ha

azok 10%-al nagyobb mértékben egymástól nem térnek el.

A BRINELL ELJÁRÁSSAL, NÖVELT HŐMÉRSÉKLETEKEN
VÉGZETT VIZSGÁLATOK



VICKERS KEMÉNYSÉGMÉRÉS

A Brinell-keménységmérés hibája, hogy a golyó átmérőjétől és a terheléstől
függ a HB nagysága és így nem ad eléggé jól összehasonlítható értékeket. Ezen
kívül nagyobb keménységű anyagok mérésére a golyó torzulása miatt nem
alkalmas.

A Vickers-keménységmérés részben kiküszöböli a Brinell-vizsgálat hibáit:

1. Szúrószerszáma gyémánt, így legkeményebb anyagok vizsgálhatóak,
2. A szerszám és az alkalmazott terhelés olyan kicsi, hogy minimális nyomot

hagy, ezért kész tárgyak károsodás nélkül vizsgálhatók,
3. Kis terhelés miatt nem töri át a vékony kérget, cementált felületek

keménysége is megmérhető vele,
4. Lenyomat felülete arányos az erővel és így az alkalmazott terhelés nem

befolyásolhatja a mért keménységi értéket.
5. A 100 – 300 N között különböző terheléssel mért Vickers keménységek (HV)

egymás között összehasonlíthatók.



A Vickers keménységméréshez használt szúrószerszámot úgy
alakították ki, hogy a vele mért keménységértékek lehetőség
szerint egyezzenek meg a vizsgált darab Brinell keménységével.

A Brinell golyó lenyomata: 0,25 D ≤ d ≤ 0,5 D értékű,
mint leggyakoribb értéket a középértéket d = 0,375 D véve
számításba, a gömbhöz a lenyomati kör mentén
szerkesztett négyzet alapú gúla lapszöge 136º –nak
adódik.

A Vickers keménységmérés szúrószerszáma egy olyan
négyzet alapú, egyenes gyémánt gúla, amelynek lapszöge
136°.

A Vickers-keménységmérés: 136° csúcsszögű négyzet
alapú gyémánt gúlát nyomunk „F” terheléssel a
próbadarab felületébe.

VICKERS KEMÉNYSÉGMÉRÉS ELVE ÉS MÓDSZERE



VICKERS SZÚRÓSZERSZÁM GEOMETRIAI ALAKJA

Vickers-keménységen a terhelőerő és
a gúla alakú lenyomat felületének
viszonyát értjük.

A lenyomat felülete az „ABC” háromszögből.

sinα=a/2:m

Gyakorlatban nem „a”, hanem „d” értékével számolunk, mert a lenyomat
oldalélek metszéspontja a kivetített képen határozottabban látszik, mint maga
az oldal és így „d” pontosabban mérhető.

Az egymásra merőleges d1 és d2 átlót mérjük, és
„d” ezek számtani közepe:



VICKERS SZÚRÓSZERSZÁM LENYOMATA

a2+a2=d2 d2 = 2a2, ez adja meg „a” és 
„d” között a kapcsolatot: α = 68º

Lenyomat felülete

A terhelőerőt [N]-ban, „d” [mm]-ben mérve és biztosítva, hogy a mérőszám
megegyezzen a korábban kp/mm2-ben megadott értékkel „HV” számolható a
következő összefüggéssel:

Az „EDF” háromszögből PITAGORASZ tétel



1. A vizsgálandó felületet fémtiszta (pl. köszörülés). A felület simasága, hogy
a megmunkálási barázdák a leolvasás pontosságát ne rontsák.

2. Kis terhelésű vizsgálatnál a pontos mérés érdekében a felületet tükrösíteni
kell. Az előkészítés során - hűtéssel - akadályozzuk meg, hogy a darab
felmelegedjen, és ezáltal keménysége megváltozzon.

3. Állítsuk be a mérendő munkadarabot úgy, hogy a lenyomatok a darab
szélétől és egymástól legalább 2,5d - 3d távolságra legyenek.

4. Adjuk rá a terhelést. A terhelő erő 9,8 - 980 N között választható az
anyagminőség és a vastagság függvényében.

5. A terhelés megszüntetése után a lenyomat két egymásra merőleges átlóját
(d) mérjük, mérőberendezés segítségével 0,001mm pontossággal.

A VICKERS KEMÉNYSÉGMÉRÉS ELVÉGZÉSE

Vickers keménységmérés leolvasás



1. bármilyen anyag vizsgálható vele, görbe felületnél is lehet alkalmazni, de a
görbültség függvényében mért értéket korrigálni kell.

2. A gyakorlatban a HV értékét nem számoljuk, hanem táblázatból olvassuk ki
az „F” erő és a „d” méret függvényében,

1. kis lenyomat - vékony réteg vagy fólia is vizsgálható, a kész munkadarabot
sem roncsolja.

2. A Vickers-féle keménységmérés sokkal vékonyabb anyagok esetén is
használható, mint a Brinell keménységmérés. A vizsgált lemezvastagságot
csupán az korlátozza, hogy a vizsgált réteg vastagságának nagyobbnak kell
lenni, mint a lenyomat átlójának másfélszerese,

3. erőtől, vizsgálati paraméterek megváltozásától független,
4. általában laboratóriumi, a legpontosabb mérési eljárásnak tekintik.

A VICKERS KEMÉNYSÉGMÉRÉS ELŐNYE, HÁTRÁNYA

A Vickers keménységmérési eljárás hátrányai:

Ezen eljárás egyetlen hátránya a relatívan hosszú mérési idő



MIKRO-KEMÉNYSÉGMÉRÉS VICKERS SZERINT

Az anyagokból erre a célra készített csiszolatokon, az anyag szövetszerkezetének,
összetevőinek, vagy egyes fázisainak keménységértékeit határozhatjuk meg. Az
eljárást az alkalmazott kis terhelő erők miatt szokás kisterhelésű Vickers
módszernek is nevezni.

A gyakorlatban a mikro-Vickers eljárásnál az alábbi terhelési értékek
szokásosak: F = 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,65; 0,8; 1 N; (Newton) (esetleg 5 N)

A mikrokeménységmérő-műszer, egy mérőmikroszkóp. Az „objektív” külső
lencséjének közepén 0,8 mm átlójú Vickers gyémánt van rögzítve.

A mérést úgy végezzük, hogy a kiválasztott szemcsét a tárgyasztal mozgatásával
az objektív szálkeresztjébe állítjuk, majd az élesre állító csavart a választott
terhelésnek megfelelő skálaosztásig csavarva, a gyémántcsúcsot belenyomják.

A lenyomat átlóit a terhelés megszüntetése után lemérik



MIKRO-KEMÉNYSÉGMÉRÉS VICKERS SZERINT



A szúrószerszám alapterülete a Mikro-Vickers eljárásnál alkalmazott 0,8 (mm)
átlójú, gyémánt-gúláéval megegyezik. A különbség, hogy a lenyomat
felülnézetben nem négyzet, hanem rombusz és az átlók mérete között jelentős
különbség van.
Az „F” terheléshez tartozó táblázatból a keménység értéke kiolvasható.

Knopp-féle
keménységmérés

KISTERHELÉSŰ KEMÉNYSÉGMÉRÉS KNOOP SZERINT



Vickers keménységmérésnek hátránya az, hogy nem gyors, a gyártósorba iktatott
tömeges keménységmérésre nem alkalmas. Erre a célra a Rockwell féle
keménységmérő eljárást dolgozták ki, melynek szúrószerszáma, vagy
gyémántból készült kör alapú egyenes kúp, 120º-os kúpszöggel, vagy edzett
acélgolyó (850 HV 10) amelynek átmérője 1,59 mm (illetve pontosan 1/16 angol
hüvelyk).

ROCKWELL KEMÉNYSÉGMÉRÉS

A szúrószerszámnak megfelelően a keménység mérőszámok

1. kúpalakú szerszám esetén HRC és HRA eljárás, 
2. golyó alakú szerszámnál HRB eljárás

.

A keménység mérőszáma a szúrószerszám bemélyedésének függvénye és egy
mérőórán általában közvetlenül elolvasható.



ROCKWELL-FÉLE KEMÉNYSÉGMÉRÉSI ELJÁRÁSOK

A Rockwell keménységmérés elvégzése

A munkadarab (próbatest) előkészítése
1. A vizsgálat körülményeinek, paramétereinek meghatározása: a terhelőerőt és a

szúrótestet a vizsgálandó anyag (próbatest) anyagminősége és a várható
keménység határozza meg,

2. gyémántkúppal történő mérés előtt a szúrótestet nagyítóval, mikroszkóppal meg
kell vizsgálni, azon sérülés nem lehet.



1. A mérendő tárgy felületét a gyémántcsúccsal érintkezésbe hozzuk, majd
Fo = 98 N előterhelést adunk rá, ennek hatására a gyémántcsúcs ho (mm)
mélyen benyomódik a tárgy felületébe.

2. Ennek a benyomódásnak az a célja, hogy a felületi egyenlőtlenségeket
kiküszöbölje, a keménység értékének meghatározásában nincs szerepe.

3. A benyomódás mérésére szolgáló mérőóra skálájának 0 pontját a
mutatóhoz fordítjuk, azaz a mérőórát nullázzuk,

4. ezután ráadjuk az F1 = 1373 N főterhelést, mire a gyémántcsúcs h1 (mm)
mélyen benyomódik és ezzel együtt a mérőóra mutatója elfordul,

5. a terhelést fokozatosan 6 sec alatt növeljük a maximumra és 30 sec-ig
rajta tartjuk a darabon,

6. 30 sec után levesszük a főterhelést, mire a csúcs a rugalmas benyomódás
értékével (hr) megemelkedik és az óra mutatója visszafordul.

A MÉRÉS VÉGREHATÁSA ÉS MENETE



A ROCKWELL C (HRC) KEMÉNYSÉGMÉRÉS MENETE



ekkor leolvasható lenne az órán a hm maradandó benyomódás mértéke mm-
ben, viszont a mostában használatos mérőgépeken egyenesen a
keménységértéket tudjuk leolvasni mindhárom Rockwell eljárásnál,
a próbatest keménysége: minimum két egymást követő mérés számtani
középértékének egész számra kerekített átlaga.

A ROCKWELL-KEMÉNYSÉG MEGHATÁROZÁSA

Ezt a benyomódást Rockwell egységekben fejezzük ki:

Az így kapott számot levonjuk 100-ból. Azért kell így
kifejezni a HRC keménységét, hogy annak növekedésével
növekvő értékeket kapjunk.

A 100 megválasztása nemzetközi megállapodás eredménye. Így az elméletileg
elképzelhető abszolút kemény anyag 100 HRC keménységű, azaz e = 0.



A ROCKWELL B KEMÉNYSÉGMÉRÉS MENETE

HRB mérésénél gyémántkúp helyett 1,5875 mm (1/16 angol hüvelyk) átmérőjű
golyó a szúrószerszám.

A mérés menete ugyanaz, mint a HRC-nél. Az eltérések a következők:
1. a főterhelés F1 = 883 N (90 kp),
2. vagyis az összterhelés F = Fo + F1 = 98 N (100 kp),
3. a mérőszám kiszámítása pedig a HRB = 130 –e összefüggéssel történik.

Sem a HRB, sem a HRC, ill. HRA
keménységmérés során sincs szükség
számolásra, a készülékbe épített mérőórás
műszer a műveletet automatikusan elvégzi. A
mérés gyorsítása érdekében a mérőóra
számlapjára a benyomódás helyett az annak
megfelelő HRC, HRB, illetve HRA értékét
viszik fel, így az órán 3 mérőskála van. A
mérési módszernek megfelelő skáláról a
keménység értéke közvetlenül leolvasható.



EGYÉB KEMÉNYSÉGMÉRÉSI ELJÁRÁSOK

POLDI-FÉLE VIZSGÁLATI MÓDSZER

Elsősorban összehasonlító mérésekre, vas és nemvas fémek
és ötvözeteik vizsgálatára alkalmas.

A munkadarabon és a pálcán keletkezett lenyomatok
átmérőit, kell leolvasni, tizedmilliméter pontossággal.
A vizsgáló golyó alatt elhelyezkedő tárgy, illetve a
készülékben lévő etalon külső terhelő erő hatására
bekövetkező deformációjából számolható a keménység.

A mérés fizikai elve egyezik a Brinell-eljárással. A Poldi féle
kalapács használatakor, a D = 10 mm átmérőjű edzett
acélgolyót az ütőtüskére mért erős, határozott ütéssel a
vizsgálandó anyagba nyomjuk.

Az ütés erejének, ill. energiájának ismerete nem szükséges, 
mert ugyanaz az ütés egy másik lenyomatot is létrehoz az 
ismert keménységű összehasonlító etalonpálcán.



Ha d1 az ismert HB1 keménységű etalonpálcán létrehozott lenyomat átmérője és
d2 az ismeretlen HB2 keménységű anyagon keletkezetté, akkor a keresett
keménység:

Az elméleti levezetés mellőzésével végeredményként kapjuk, hogy az
ismeretlen tárgy keménysége, valamint az etalon keménysége közötti arány:

- HBn: az alkalmazott etalon keménysége,
- HBx: vizsgált tárgy keménysége,
- dx: lenyomat-átmérő az ismeretlen keménységű tárgyon,

- dn: lenyomat-átmérő az etalonon.

POLDI-FÉLE VIZSGÁLATI MÓDSZER



HB, HV, HRB és HRC 
összehasonlító táblázat



A különbözőanyagok 
keménységi értékei



KEMÉNYSÉGMÉRŐ GÉPEK KALIBRÁLÁSA
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Az alkatrészek, szerkezetek állapotának megállapítása a továbbfelhasználás, ill. a
feldolgozás szempontjából alapvető fontosságú. Ezért elengedhetetlen az, hogy
valamilyen diagnosztikai vizsgálatokkal felmérjük az alkatrész/szerkezet állapotát.

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI MÓDSZEREK I.

Minden eljárásnál fontos követelmény, hogy az alkatrész/szerkezet felülete ne
sérüljön meg a vizsgálat során. Ezért a roncsolás-mentes anyagvizsgálat kerül
előtérbe, hogy a vizsgálat után az alkatrészek beépíthetők, megmunkálásra
alkalmasak, illetve tovább használhatók maradnak.

A roncsolás-mentes vizsgálatok nemcsak a gyártásban, hanem a javítás és
ellenőrzéstechnikában is alkalmazásra kerülnek.

A modern diagnosztikai rendszerekkel, üzemeltetési stratégiával lehetőség van
arra, hogy a karbantartó következtetéseket vonjon le egy szerkezet üzemeltetési
tartalékairól, illetve, hogy milyen feltételek –korlátozások- mellett használhatók
ki maximálisan, vagy a lehető leghosszabb időn keresztül a szerkezet biztonságos
alkalmazásának veszélyeztetése nélkül



1. Kiválasztott vizsgálati módszerekkel felmérjük a szerkezet állapotjellemzőit,
2. Következtetések üzemeltetés körülményeire jellemző mechanikai állapotról,
3. Ismerjük a felhasznált anyagok károsodási folyamatait (pl. a repedés terjedés

sebesség) az adott üzemeltetési körülmények figyelembevételével.

AHHOZ, HOGY A SZERKEZET ÁLLAPOTÁT A LEHETŐ 
LEGNAGYOBB BIZTONSÁGGAL FELMÉRJÜK:

Három terület azonos jelentőségű, ezért valós állapotra vonatkozó következtetésre
csak úgy juthatunk, ha ezek mindegyik adott és párhuzamosan kezeljük.

A műszaki gyakorlatban többféle roncsolás-mentes vizsgálatot alkalmaznak, az
eredményességét befolyásolja (anyagminőség, anyagvastagság, hiba nagysága és
helyzete, a hiba jellege, a vizsgálati körülmények, gazdaságossági szempontok.

A különböző típusú, méretű, elhelyezkedésű hibák megtalálása, méreteinek
meghatározása eltérő vizsgálati módszert igényelhet.

Fontos, hogy a vizsgáló ismerje a különböző vizsgálati módszerek elméleti
alapjait, az eljárások, eszközök lehetőségeit, képességeit, illetve ismerniük kell a
vizsgált anyag jellemzőit, az egyes vizsgálat eljárások alkalmazhatóságát.



Az alkatrészekben, szerkezeti elemekben, a gyártás, ill. az üzemeltetés során
keletkezett eltérések megtalálása, minél pontosabb méreteinek meghatározása.

A RONCSOLÁS-MENTES ANYAGVIZSGÁLATOK 
ELSŐDLEGES CÉLJA

Azokat a vizsgálatokat, amelyek az anyagok külső és belső hibáinak az un.
rejtett hibáknak a kimutatására szolgálnak annak károsodása, sérülése nélkül,
roncsolás-mentes vagy hibakereső vizsgálatoknak nevezzük.

1. a termék megfelelőségének ellenőrzése,
2. egy szerkezet vagy szerkezeti elem adott üzemidő utáni állapot-ellenőrzése,
3. az alkatrész felületi vagy belső állapotának vizsgálata,
4. az alkatrész, vagy szerkezeti egység méreteinek ellenőrzése,
5. a szerkezet tömörségének megállapítása.

A roncsolás-mentes vizsgálat célja lehet még:



A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK 
OSZTÁLYOZÁSA

A munkadarab felületén lévő hibák kimutatása:
1. szemrevételezéses (vizuális) ellenőrzés,
2. folyadékbehatolásos (penetrációs) vizsgálat,
3. magnetoinduktív vagy az örvényáramos vizsgálat,
4. mágneses repedésvizsgálat,

A munkadarab belsejében lévő hibák kimutatása:
1. radiográfiai vizsgálatok: röntgen vizsgálat, gammasugár- (izotópos) vizsgálat,
2. ultrahang vizsgálat,
3. akusztikus emissziós vizsgálatok.

Hogyan választjuk ki a megfelelő vizsgálati eljárást?

1. Alapelv: A hiba hatására – annak környezetében – megváltozik az anyag valamely
fizikai (optikai, mágneses, villamos, stb.) jellemzője

2. Olyan információ hordozót (pl. mechanikai rezgések) kell választani, amelynek
változásából egyértelműen lehet következtetni a hiba jellemzőire.

3. Elsődleges, hogy melyik módszerrel mutatható ki a feltételezett hiba legbiztosabban.



KÖVETELMÉNY A VIZSGÁLATI ELJÁRÁSSAL SZEMBEN

1. gyorsaság, megbízhatóság,egyszerűség (helyszíni elvégezhetőség),
2. ne legyen környezetszennyező (biztonságtechnika),
3. minimális felület előkészítés, dokumentálhatóság.

A vizsgálati módszer kiválasztásának szempontjai:

1. a vizsgált darab anyaga, mérete, geometriai viszonyai,
2. a feltételezhető hibaalakja, helye, mérete, a kimutatás pontossága,
3. vizsgálati körülmények, a dokumentálhatóság,
4. a korábbi eredményekkel való összevetés lehetősége (repedésterjedés),
5. a gazdaságosság, a vizsgálat ideje stb.

A roncsolásmentes vizsgálati eljárások dinamikus fejlődésének magyarázata:
1. nő a gyártók közötti minőségi verseny,
2. tervezési és kísérleti-vizsgálati szakaszban történő beavatkozás és korrekció hatására a

fejlesztési költségek hosszabb távon kedvezőbben alakulhatnak,
3. a gyártástechnológia folyamatos kontrolja révén lecsökkenhet a leállási idő,
4. a garantált és ellenőrzötten jobb minőség miatt csökken, vagy elmarad a reklamáció.



Roncsolásmentes anyagvizsgálat: az alkatrész vagy szerkezet roncsolása nélkül
vizsgálhatók a felületi, illetve az anyag belsejében lévő hibák. Ezért szokás
ezeket az anyagvizsgálati módszereket hibakereső eljárásoknak is nevezni.

A vizsgálatokat a kimutatható hibák szerint csoportosíthatjuk:
1. A felület vagy felülethez közeli hibák kimutatására mágneses vagy folyadékos

repedésvizsgálat alkalmas.
2. A belső folytonossági hiány repedés radiológiai, ultrahangos eljárással

mutatható ki.

RONCSOLÁSMENTES ANYAGVIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

vizuális vizsgálat,

mágneses repedésvizsgálat,

örvényáramos repedésvizsgálat,

jelzőfolyadékos repedésvizsgálat,

radiológiai vizsgálatok 
(röntgen- radioaktív izotópos), 

ultrahangos vizsgálat,

mágneses hiszterézisen alapuló eljárás,

akusztikus emissziós vizsgálat.



VIZUÁLIS VIZSGÁLAT I.

A szemrevételezés az egyik legalapvetőbb és az egyik legszélesebb körben
alkalmazott roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer.

Alkalmazási körét és célját tekintve lehet:

1. önálló vizuális,
2. roncsolásmentes vizsgálatokat kiegészítő,
3. állapotellenőrző vagy káreset-elemező vizsgálatokat kiegészítő vizsgálati

módszer.

RepedésJól kimutathatók a viszonylag nagyobb
méretű térfogatos, és az elnyílt repedés
jellegű hibák, valamint a durvább geometriai
eltérések.
Rosszul detektálhatók a kisméretű
összezáródott repedések és a csekély
mértékű geometriai eltérések.

A vizuális módszer hatékonyságát egy nagyító, hozzá nem férhető helyek
vizsgálatához endoszkóp, hajlékony fiberoszkóp használata nagymértékben
fokozza.



Flexibilis endoszkópok és tartozékaik 
belső felületek vizsgálatához

Endoszkópok segítségével létrehozott képek

VIZUÁLIS VIZSGÁLATOK II.

A legegyszerűbb vizsgálati módszer, amely a különféle felületi hibák, szegélybeégések,
beszívódások, durva repedések megállapítására alkalmas. A vizsgálatok egyszerű kézi
nagyító, mérőszalag, tolómérő, speciális mérőeszközök segítségével végezhetők.

Ha belső, vagy hozzá nem férhető felületek vizsgálatát (pl.:csővezeték belsejének, vagy egy
belsőégésű motor hengerfalának ellenőrzésére) végezzük, akkor különböző endoszkópokat,
boroszkópokat, fiberszkópokat, videoszkópokat ALKALMAZUNK.



JELZŐFOLYADÉKOS VIZSGÁLAT I.

A jelzőfolyadékos vizsgálat az anyag fajtájától függetlenül felületi hajszál
repedések, felszínre nyíló üregek kimutatására alkalmas. Lényege, hogy a vizsgált
felületre felvitt, kis viszkozitású jelzőfolyadék a felületi hajszálrepedésekbe
diffundál, majd amikor a felületről letörlik a jelzőfolyadékot az a repedésben
visszamarad. A felületre felvitt vékony, nedvszívó anyagréteg hatására a repedésből
a jelzőfolyadék a felületre szivárog, kirajzolja a repedés helyét.

A vizsgálat különösen érzékeny a térfogatos és a repedés jellegű hibák kimutatására.
A vizsgálattal kevésbé mutatható ki a keskeny (összezáródott) repedés!



JELZŐFOLYADÉKOS VIZSGÁLAT II.

Az eljárás korlátai közé tartozik, hogy csak olyan anyagok esetében
használható vizsgálat a hiba kimutatására, amellyel az alapanyagok nem
lépnek reakcióba. Felület alatti és az eltömődött, vagy teljesen összezáródott
hibák nem mutathatók ki vele.



A folyadékbehatolásos (ún. penetrációs) módszer egyike a legrégebbi roncsolás-
mentes vizsgálati eljárásoknak. Kezdetben mint olajfőzési vagy mint mésztej-próba
néven volt ismeretes. Durva felületi repedések kimutatására használták

FOLYADÉKBEHATOLÁSOS 
ANYAGVIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK III. 

A vizsgálati eljárás alapja, hogy ha a folyadékok a kapilláris hatás alapján a
felületen lévő folytonossági hiányokba behatolnak, hajlamosak arra, hogy hosszabb
rövidebb idő után azokból kiszivárogjanak. A hatás fokozható nagy szívóhatású
kontrasztanyag felvitelével, amely a behatolt folyadék anyagot, vagy annak egy
részét a felületre hozza, és a kiszivárgást gyorsítja.

1. Tisztítás 

2. Penetrálóanyag felvitele 
6. Előhívóanyag felvitele 

3. Kivárási idő 
7. Penetráló folyadék 
kiszivárgása 

4. Kivárási idő befejeződött 8. Hiba kimutatás

5. Közbenső tisztítás 



A folyadékbehatolásos vizsgálat lépései 

1. A felület előzetes tisztítása, zsírtalanítása
2. A jelzőfolyadék felvitele az előzőleg megtisztított és megszárított felületre
(penetrálás). Ezután kellő időt hagyunk arra, hogy a felültére kiérő valamennyi
folytonossági hiányba a folyadék behatoljon.
3. A jelzőfolyadék feleslegének eltávolítása a felületről.
4. Az előhívóanyag felvitele a felületre, ezáltal a hiányokba, repedésekbe behatolt
jelzőfolyadékot a felületre hozzuk.
5. Szabad szemmel megvizsgáljuk a felületet, kiértékelés.

FOLYADÉKBEHATOLÁSOS 
ANYAGVIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK IV. 



Az alkalmazott jelzőfolyadékok lehetnek fluoreszkálóak, színezettek (általában
piros), illetve kombináltak. Jelzőfolyadék fizikai tulajdonságai alapján szűk
résekbe vagy szilárd tesetek repedéseibe behatol (fáradásos repedés).
Eltávolításuk a folyadék típusától függően történhet folyékony oldószerrel, gőz-
halmazállapotú oldószerrel, vízzel vagy vízben oldható oldószerrel.

FOLYADÉKBEHATOLÁSOS 
ANYAGVIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK V. 

Az általában kontraszt anyag fehér, amely lehet por, vagy szuszpenzió. Az előhívó
kontraszt anyagának nagy szívóhatásúnak kell lennie, hogy a vizsgálati darab
folytonossági hiányaiba behatolt jelzőfolyadék egy részét ismét a felületre hozza.

Penetrációs vizsgálat alkalmazásának eredménye hegesztett kötés ellenőrzésekor 

A penetrációs vizsgálat repedések, gyűrődések,
pórusosság roncsolás nélküli kimutatására
alkalmas. A módszer előnye még, hogy nem
mágnesezhető anyagok (műanyag, üveg, stb.)
vizsgálatára is alkalmas, nincs különleges
helyigénye, nem igényel költséges beruházást.



MÁGNESES REPEDÉSVIZSGÁLAT I.

A ferromágneses fémek (Fe; Ni; Co) felületén vagy felületének közelében levő,
szabad szemmel nem látható vagy csak alig észlelhető folytonossági hibák – pl.
repedések, zárványok, lyukacsosság stb. – kimutatására alkalmas.

Ha az acél alkatrészen
homogén mágneses teret
hozunk létre, a belső
anyaghibák, repedések
eltorzítják a mágneses teret,
az erővonalakat eltérítik.

Ha az erővonalak kilépnek a
felületre, ott a mágnesezhető

apró részecskék

megtapadnak, kirajzolva a

repedés helyét.



A mágneses vizsgálat elve 

Optimális 
(felületi repedés) 
Lehetséges 
(nem mélyen lévő hibánál) 
Nem lehetséges
(belső hiba) 
Lehetséges 
(vékony lemeznél) 
Nem lehetséges
(fluxussal párhuzamos 
hiba) 

A mágneses vizsgálat alapja, hogy a ferromágneses anyagokon átmenő mágneses
fluxust az útjukba eső folytonossági hiányok eltérítik.

MÁGNESES REPEDÉSVIZSGÁLAT II.

A hibahelyeket kitöltő levegő, gáz vagy zárvány mágneses permeabilítása
lényegesen kisebb a vizsgált anyagéhoz képest, ezért az erővonalak ezeken a
helyeken nem tudnak átjutni, hanem megkerülik azokat.

Ha a folytonossági hiány a felületen, vagy a felület közelében van, az a fluxust a levegőbe 
is kikényszerítheti (szórt fluxus). Ilyenkor a felületre vitt ferromágneses por az eltérítés (a 
hiba) helyén feldúsul, és a folytonossági hiány láthatóvá válik (ábra). 



A szárazeljárás esetén vizsgálóanyag por (pl. Fe2O), nedveseljárás esetén a
vizsgáló port hordozó folyadékban (pl. olaj) szuszpendálják.
Mind a száraz-, mind a nedveseljárás elvégezhető színes vagy fluoreszkáló
anyagokkal is. Fluoreszkáló anyaggal történő vizsgálatkor ultribolya sugárzással
kell a jelzőfolyadékban lévő anyagot gerjeszteni, hogy az látható fényt adjon.

A hibák biztonságos kimutatásának érdekében az alkatrészeket 
mindig két egymásra merőleges irányban kell mágnesezni. 

A mágneses módszerrel történő
vizsgálat után a vizsgált tárgy a
mágnesezés hatásosságától
függően mágneses marad. Zavaró
lehet (pl. fogaskerekeknél a
felületre tapadó fémszemcsék
berágódásokat okozhatnak, a
vizsgálat után el kell tüntetni.
A lemágnesezés történhet
ellenmágnesezéssel (ellentétes
mágneses tér létesítésével).

Hibakimutathatóság különböző mágnesezésekkel

A hibák kimutatására használt
vizsgálóanyagoktól függően
megkülönböztetünk száraz-, és nedveseljárást.



MÁGNESES REPEDÉSVIZSGÁLAT III.

Az alkatrész felületén vagy annak közelében levő folytonossági hiány hatására
az erővonalak a levegőbe lépnek ki, vagyis szóródnak. A szórt mágneses

mező finom, petróleumban iszapolt vaspor segítségével mutatható ki. Az
összesűrűsödött vaspor jelzi a hiba pontos helyét és alakját.

Egyszerű kézi mágneses 
repedésvizsgáló

A repedés megjelenítése



ÖRVÉNYÁRAMOS REPEDÉSVIZSGÁLAT I.

Alapelve a vizsgálandó darabban gerjesztett mágneses erőtér változásának a
mérésein, alapul amelyet az inhomogenitások, pl. repedések hoznak létre.

A módszerrel kis repedések is kimutathatóak pl.: 0,1 mm mélységű; 0,1 mm
hosszúságú repedés. A különböző helyen jelentkező hibák különböző
frekvenciákon érzékelhetők és a jelek többcsatornás készüléken egy időben
külön-külön erősítve is feldolgozhatók.



ÖRVÉNYÁRAMOS VIZSGÁLAT II.

Az örvényáramos vizsgálat az elektromágneses indukción alapszik. A vizsgálat elve
az, hogy egy váltakozó árammal táplált tekercs ún. primer mágneses tere a vizsgálati
darabban elektromosan vezetőnek kell lenni) örvényáramokat indukál.

Ezek az örvényáramok szintén gerjesztenek egy szekunder mágneses teret,
amely a tekercs primer terével ellentétes és arra szuperponálódik.

Az örvényáramos vizsgálat elrendezése 

A darabban létrejövő örvényáramokat és az általuk létrehozott szekunder
mágneses teret - egy adott primer tér mellett - a vizsgálati darab elektromos
vezetőképessége, mágneses permeabilítása, geometriai adatai, anyaghibái és az
alkalmazott frekvencia határozza meg.



Repedésvizsgálat Felületi hibák, takart szerkezetek vizsgálata

Korróziós-vizsgálat Rétegvastagság mérés

Anyagtulajdonságok vizsgálata Beépített elemek ellenőrzése

ÖRVÉNYÁRAMOS VIZSGÁLAT III.



1. Anyagjellemzők ellenőrzése, mérése (pl. fémek hő-
kezeltségi állapotának ellenőrzése, ötvöző-tartalom
ellenőrzése, azonosítás, válogatás, vezetőképesség
mérése, keménységmérés, stb.)

2. Méretellenőrzés (pl. vastagságmérés, rétegvastagság-
mérés, geometriai eltérések kimutatása, stb.)

3. Hibakereső vizsgálat (kimutatás, elemzés hiba nagyságra),
4. Fémkeresés (eltakart fémtestek lokalizálása).

Az örvényáramos vizsgálatok a következő területeken alkalmazhatók

Az örvényáramos vizsgálatok tipikus felhasználási területei, és a vizsgálat 
kiértékeléséhez használható jellegzetes fázis (impedancia) diagramok

ÖRVÉNYÁRAMOS VIZSGÁLAT III.



AKUSZTIKUS EMISSZIÓN ALAPULÓ REPEDÉSVIZSGÁLAT

Az eljárás fizikai alapelve, hogy a szilárdtest
atomrácsszerkezetében az igénybevétel gerjesztette atomi
mozgások hatására kialakuló feszültséghullámokat piezo-
érzékelőkkel villamos jellé lehet alakítani.
Hangimpulzusok jönnek létre, amikor hirtelen rugalmas energia
szabadul fel, ha egy fémes szerkezeti anyag alakváltozáson megy
keresztül, vagy amikor repedések keletkeznek ill. tovaterjednek.

A leggyakoribb felhasználási területek: atomreaktorok
blokkjainak valamint nyomástartó edények és csővezetékek
megfigyelése, repülőgépgyártás, hegesztési varratok ellenőrzése
és minden olyan hely, ahol a szerkezetek biztonsága
szempontjából nagy szerepe van a repedések feltárásának és
terjedésük érzékelésének.



ULTRAHANGOS REPEDÉSVIZSGÁLAT I.

Anyagvizsgálatra a 0,25-15 MHz frekvenciájú hanghullámokat az ún.
ultrahangokat használjuk. Anyagvizsgálatra azért alkalmas, mert szilárd
testekben egyenes vonalban terjed és ott, ahol határfelülettel találkozik,
visszaverődik.

A különböző vizsgálókészülékek képesek az ultrahang keltésére, a vizsgált
darabba juttatására a különböző határfelületekről visszavert ultrahang
érzékelésére.



Hegesztési varrat ultrahangvizsgálata szögfej alkalmazásával 

Az átsugárzásos ultrahangvizsgálat Az impulzus-visszhang ultrahangos vizsgálati eljárás 



ULTRAHANGOS REPEDÉSVIZSGÁLAT II.

Ultrahang készülékek

Az ultrahangos vizsgálat előtt a felületet feltétlenül meg kell tisztítani
(revétlenítés, rozsdátlanítás, stb.). Leggyakoribb alkalmazási területe különböző
gépszerkezetek (tengelyek, rudak, csövek, csapágyak, stb.), valamint a hegesztett
kötések vizsgálata. Ez utóbbi esetben speciálisan ún. szögfejet alkalmaznak a
vizsgálatra. Az eddigiekben tárgyalt merőleges fejet azért nem lehet alkalmazni,
mert a varratdudor jelenléte mindezt megakadályozza (nem fektethető fel a fej a
felületre).



RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

A sugárforrás típusától függően megkülönböztetünk:

• röntgen vizsgálatot (különböző energiájú ipari röntgenberendezések
alkalmazásával),

•izotópos vizsgálatot (pl.:Se 75 vagy Ir 192 izotópos ipari radiográfiai sugárforrás
alkalmazásával).

IZOTOPOS VIZSGÁLATOK

A gammasugarak kis hullámhosszúságú
elektromágneses hullámok, és a röntgensugarakkal
azonos tulajdonságúak.

Az izotópos vizsgálat előnyei, hogy nincs külső
energiaforráshoz, bonyolult berendezéshez kötve, ezért
a vizsgálat bárhol elvégezhető.

Hátránya, hogy az állandó sugárzás miatt a
preparátumot izotóptartókban gondosan el kell zárni.



A röntgensugarak rendkívül rövid (0,1 . 10-10 – 10 . 10-10 m)
hullámhosszúságú elektromágneses hullámok.

RÖNTGENSUGARAS VIZSGÁLATOK

Kimutatható hibák:
1. gáz-, salak- és

fémes zárvány,
2. kötés- és gyökhiba,
3. repedés és egyéb

felületi hibák.



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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„A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 

pályázat támogatásával készült.”



Az arany, az ezüst, a réz, a higany és a platina néha elemi állapotban is
megtalálható a természetben. A többi fém elemi formában nem, csupán
vegyületeiben fordul elő.
A leggyakoribb fémvegyületek főként oxidok, de gyakoriak a szulfidok, a
karbonátok és a kloridok.
A földkéregben megtalálható vegyületek az ásványok. A fémkinyerés
szempontjából értékes és értéktelen (meddő) ásványok keveréke az érc.

ANYAGSZERKEZETI ISMERETEK ÉS ALAPOK
A  NYERSVASGYÁRTÁS 

A vasérc keletkezése során a vas oxigénnel, kénnel és szénnel kapcsolódik.

1. A feldolgozott vas-ércek vastartalma 25 % és 70 % között van.
A legfontosabb vasércek:
1. mágnesvasérc – magnetit – (Fe3O4), vastartalma 50 – 75 %,
2. barna vasérc – limonit – (2Fe2O3 – 3H2O), vastartalma 30 – 50 %,
3. vörösvasérc (Fe2O3), vastartalma 30 – 50 %,
4. pátvasérc (FeCO3), vastartalma 30 – 45 %.



A FÉMKOHÁSZAT FŐBB FOLYAMATAI I.

Egyes fémek a természetben szín állapotban is megtalálhatók (Au, Ag, Pt, Cu)
úgynevezett telérekben.

A fémek jó része a környezet elemeivel szívesen lép kémiai reakcióba pl.
oxigénnel (O2), széndioxiddal (CO2), kénnel (S), halogénekkel (Cl). Így képeznek
ásványokat. Az ásványok kőzetekbe ágyazva képzik az érceket. Ezek a fémek
előállításának alapanyagai.

• Érc előkészítés

• Nyers fém kinyerése

• A nyers fém finomítása

• Kristályosítás

A fémek előállításának folyamata:



•Érc előkészítés

A FÉMKOHÁSZAT FŐBB FOLYAMATAI II.

Az ércelőkészítés célja, hogy minél kevesebb meddő anyag kerüljön
be a metallurgiai folyamatba, valamint a fémkinyeréshez minél
kedvezőbb állapotú és méretű legyen az érc. Ezt biztosítja:
dúsítás, pörkölés, aprítás, darabosítás.

•Nyers fém kinyerése Az érckoncentrátumok vegyületeiből a fémeket kivonásos
úgynevezett extraktív metallurgiai eljárásokkal állítják elő.

Ezek két fő csoportba oszthatók: elektrometallurgiai, pirometallurgiai eljárások.

Az elektrometallurgiai eljárások során a fémet vegyületeiből az elektromos energia
felhasználásával elektrolízissel különítjük el a többi alkotótól. Ilyen kohászati eljárással
állítják elő például a „timföldből az alumíniumot”

A pirometellurgiai eljárások során az érckoncentrátum fémoxidjait magas hőfokon
redukálják, megolvasztják más, a folyamatot elősegítő anyagok jelenlétében. Ilyen
kohászati eljárással állítják elő például „vasércből a nyersvasat”

Az így előállított fémek tartalmaznak egyéb anyagokat, szennyezőket ezért finomítják.



A FÉMKOHÁSZAT FŐBB FOLYAMATAI III.

•A nyers fém finomítása A „finomítás az öntőüstben történik csapolás” után, így nem
csökkenti a kemence teljesítményét. Célja az ötvözés,
fémfürdőben oldott gázok, és a lebegő szilárd szennyezők
mennyiségének csökkentését.

• gázátfúvatás,

• kezelés szintetikus salakkal,

• ötvözés, a gáztartalom csökkentése kicsapással,

Az üstmetallurgiai műveletek köre széles, közülük a leggyakoribbak:

Az ötvöző az oldott gázzal oldhatatlan „reakcióterméket képez” és kicsapódik.

Szintetikusan előállított salakot visznek a fémfürdőbe, ami magába vonja FeO,
FeS, MnS szennyezőket és felúszik a felszínre. Így kevesebb zárvány marad vissza.

Általában „Ar” gázt fúvatnak át a fémfürdőn. A gáz magával
ragadja és a felszínre viszi a lebegő salak részecskéket.

• vákuumozás A vákuum alá helyezett fémfürdőben az oldott gázok, buborékok
(O2, N2, H2) könnyebben feláramlanak, kiválnak a fémfürdőből.



A FÉMKOHÁSZAT FŐBB FOLYAMATAI IV.

Kristályosítás
Az alkalmazott fém-előállítási, fémfinomítási eljárás után a kész adag
folyékony állapotban található a gyártó berendezésben, illetve az
öntőüstben. Ezekben nem szilárdulhat meg.
A további felhasználás, feldolgozás előtt a kész adagnak meg kell
szilárdulnia. További felhasználásra alkalmas nagyságú darabokat
(bugákat) kell önteni belőle!

A kristályosítás legelterjedtebb módszerei:Tuskóöntés,

Folyamatos öntés,

Öntvehengerlés,

Speciális eljárások (egykristály növesztés, üvegfém előállítás, fémporgyártás).

A további feldolgozás (pl. hengerlés) az acélnak meg kell szilárdulni, azt kristályosítani
kell. A kész adagból általában olyan, már kristályosodott darabokat kell előállítani, melyek
elég nagyok ahhoz, hogy belőlük megfelelő méretű termékek, csövek, rudak, lemezek stb.
gyártása gazdaságosan megoldható legyen.



A tuskóöntés eszköze a kokilla (fém forma). Ez egy öntöttvasból készült, vastag falú,
alul és felül nyitott edény, amelynek keresztmetszete lekerekített sarkú, négyzet (esetleg
hatszög, kör). Falai nem párhuzamosak, hanem a kokilla tere felfelé szűkül azért, hogy
a benne megszilárdult tuskóról leemelhető legyen.

KRISTÁLYOSÍTÁS TUSKÓÖNTÉSSEL

Felülről öntés Alulról öntés



AZ ACÉL PRIMER LEÖNTÉSE

Cél: a megolvadt acél szilárdítása további 
feldolgozásra alkalmas formában

Formái:
– Tuskó öntés (kokilla öntés)
– Folyamatos öntés
– Acélöntvények előállítása

Az acél kokillaöntése

Felső öntés: Alsó öntés:

Előny: Egyszerű, 
termelékeny

Hátrány: A felfröccsenő 
fémcseppek felületi 
hibát okoznak

Előny: 
Egyenletes, 
jó kitöltés

Hátrány: 
lassú, 
eközben a 
fém 
oxidálódik



AZ ACÉL KOKILLAÖNTÉSE, FELSŐ ÖNTÉS FOLYAMATA

Öntött tuskók szerkezete

Csillapított 
acéltuskó

Csillapítatlan 
acéltuskó

A tuskó kereszt-
metszete

Folyamatos öntés Folyamatosan öntött termék dermedése



KRISTÁLYOSÍTÁS FOLYAMATOS ÖNTÉSSEL

A szakaszos kokillaöntésnél korszerűbb eljárás a
folyamatos öntés és kristályosítás módszere,
mivel ennél az eljárásnál:

1. Kisebb a makroszkópos dúsulás és a porozitás
kialakulása, valamint a dendrites kristályosodás
az intenzívebb hűtés miatt,

2. Elmarad a szívódási üreg képződés, így nagyobb
a kihozatal,

3. Mivel az öntés folyamatos, jól automatizálható,
4. Az öntött buga mérete, alakja jól változtatható a

további feldolgozás igényeitől függően



KOKILLA- ÉS FOLYAMATOS ÖNTÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Kokilla öntés
• Jelentős alakítási energiát

igényel a további feldolgozás
• Nagy az anyagveszteség a

felöntés és a kéreg eltávolítása
miatt

• Nagy méretű tömbök, táblák
alakíthatók ki

Folyamatos öntés
• Rudak, széles szalagok alakját

jobban megközelíti (kb.
100x100)

• Emiatt az anyagveszteség kicsi, a
rúd azonnal tovább
hengerelhető

• Ahol a méretek engedik, csak ott
alkalmazható

• A nyers acélt leginkább kokillába vagy folyamatosan öntik le.

• A kokilla öntés két formája a felső és alsó öntés.

• A csillapított és a csillapítatlan acél eltérő módon dermed a kokillában.

• Folyamatos öntést alkalmaznak akkor, ha a végtermék méretei
lehetővé teszik.

Az acél öntése
Összefoglalás



KRISTÁLYOSÍTÁS 
ÖNTVEHENGERLÉSSEL

1. Az öntvehengerlés eljárását, ami az öntést és hengerlést
egyesíti magában,

2. főleg az alumíniumból és rézből készült
félkészgyártmányok, huzalok, szalagok előállításához
használják, mert általa csökkenthetők a gyártási költségek.

3. A huzalok gyártásánál kristályosító gyanánt egy nagy
méretű forgó fém dobot használnak, melynek palástjára
olyan profilú hornyot munkálnak, mint amilyen a gyártott
termék keresztmetszete.



VASÖTVÖZETEK ELŐÁLLÍTÁSA

Érc előkészítése

Nyersvas gyártása

Acél gyártás

A nyersvasgyártáshoz szükség van: alapanyagokra, segédanyagokra.

Alapanyagok azok, amelyek közvetlenül
részt vesznek a kohósítás folyamatában.
Ezek a következők:

Segédanyagok azok, amelyek közvetve
vesznek részt a kohászati folyamatban, és
segítik azt. Ezek a következők:

vasérc,

kohókoksz,

salakképző anyagok.

levegő

hűtővíz.



VASÉRC, JELLEMZŐI, 
PARAMÉTEREI

Az érc fajtája A vastartalmú vegyület Vastartalom
(tömeg %)

Megjegyzés

Mágnesvasérc (magnetit) Fe3O4 50-70 oxidos érc

Vörösvasérc (hematit) Fe2O3 40-65 oxidos érc

Barnavasérc (limonit) Fe2O3
. x H2O 25-50 oxidos érc

Vaspát (sziderit) FeCO3 25-40 karbonátos érc

Az „érc vastartalma függ” fajtájától, fellelésének helyétől. A vasérc gazdaságos
feldolgozhatóságának alsó határa 30 % vastartalom. Feldolgozás során általában a
meddőtartalmat csökkentve az ércet dúsítják, koncentrátumot hoznak létre.

Koncentrátum Alkotók mennyisége   (tömeg %)

Fe2O3 FeO MnO SiO2 CaO MgO Al2O3 FeS P

Pellet 84-97 0,5-2,0 0,1-0,2 1,5-6,5 0,5-1,0 0,5-2,0 0,3-1,5 0,02-
0,04

0,005-
0,01

Érc-zsugorítvány 60-68 10-15 0,1-0,4 6,0-12 8,0-12 1,5-4,0 1,5-2,0 0,04-
0,08

0,02-
0,04

Érckoncentrátumok alkotói és azok mennyisége 

Vasércek fajtái 



KOHÓKOKSZ, JELLEMZŐI, 
PARAMÉTEREI

Az vasérc (vasoxid) redukálószere az izzó szén. Mivel a szénnek a feladata a
nyersvasgyártás során komplex, többféle követelményt kell kielégítenie.

Fontos követelmény, hogy szennyezőtartalma minimális legyen. Erre a célra a jó
minőségű feketeszénből, levegőtől elzárt hevítés útján nyert koksz felel meg leginkább:
nagy hőértéke, nagy szilárdsága, szivacsos szerkezetű, gázáteresztő tulajdonságú.

A koksz szerepe a kohászati eljárás során:
• redukálja a vasoxidot,
• biztosítja a fémkinyeréshez szükséges hőmérsékletet,
• viseli az anyagoszlop súlyát,
• gázáteresztő, fellazítja az anyagoszlopot,
• oldódik a vasban, annak ötvözője.

A feketeszén lepárlásának hőmérséklete [oC] 1 000 - 1 100

Fűtőérték         [MJ/kg] 28 - 30

Széntartalom     [%] 78 - 83

A koksz tulajdonságai



SALAKKÉPZŐ ANYAGOK, JELLEMZŐI, 
PARAMÉTEREI

A salakképző anyagokból keletkezik az ércek kohósításánál nélkülözhetetlen,
szilikátokból, fémes és nemfémes oxidokból álló, egymással oldatokat képező anyag, amit
salaknak nevezzünk.

A „salak a nyersvasgyártás mellékterméke”, a gyártás hőmérsékletén folyékony
állapotban van. A salak a fémfürdőnél kisebb sűrűségű, ezért annak felületén úszik.

A salak szerepe:
• részt vesz a kohászati folyamatokban, 
• a meddő leválasztását elősegíti,
• megakadályozza a nyersvas újraoxidációját.

Salakképző anyagok

Salakképzők: mészkő (CaCO3), dolomit CaMg(CO3)2.

Összetevők CaO MgO CO2 Egyéb

Mészkő [%] 53,5-54,5 0,8-1,0 43-44 0,5-2,7

Dolomit [%] 30-31,5 20-22 45-46 0,5-5



SEGÉDANYAG (LEVEGŐ)

Fontos segédanyag a levegő, mivel a koksz égéséhez nagymennyiségű oxigénre
van szükség. A kohászati folyamatokhoz nagynyomású, 900-1000 oC-ra
előmelegített levegőre van szükség.

Az előmelegítés a kohó mellé épített hőcserélő tornyokban (cowper-
tornyokban) történik a kohóból távozó torokgáz hőjének felhasználásával. Ma
már előmelegítés helyett inkább a levegő oxigéntartalmát 30-40 %-ra
dúsítják.

A hűtővíz feladata a kohó falazatának védelme a túlhevüléstől,
megolvadástól. A kohó vízigénye nagy, az óránként felhasznált vízmennyiség
megegyezik a kohó térfogatával.

Minden tonna nyersvasra, mintegy 27-30 m3 hűtővizet kell biztosítani. A
biztonságos vízellátás a kohó üzembiztonságának alapvető kérdése. A
hűtővizet természetesen zárt rendszerben alkalmazzák és újra
felhasználják.

Segédanyag (víz)



A NAGYOLVASZTÓ, 
FELÉPÍTÉSE, RÉSZEI

A nagyolvasztó 
jellemzői

Méretei

magassága [m]  40 

átmérője  [m]  10 

térfogata  [m3] 1 000 
(legnagyobb hazai)

köpeny a falazaton acél

falazata  1 m vastag samott, 
a medence táján 

grafit

a falazat hűtése a köpenyt 
csőkígyóban folyóvíz 

hűti

A nyersvasgyártás alapvető berendezése „nagyolvasztó (kohó)”, ami lényegében
egy nagyméretű aknás kemence.

A nagyolvasztó metszeti képe



A NAGYOLVASZTÓ FŐ RÉSZEI HŐMÉRSÉKLETI ZÓNÁI

A „torok”, a nagyolvasztó befogadó nyílása. Itt
található a torokzáró és az adagoló kúp.

„Aknában” a hőmérséklet 400-tól 700 oC-ig
emelkedik, eltávozik a hidrátvíz, elbomlanak a
karbonátok és már megkezdődik az indirekt
redukció.

A „szénpohában” befejeződik a karbonátok
bomlása, megkezdődik a vas- és a szén oldódása
a vasban. Megkezdődik a direkt redukció.

A „nyugvóban” már a kohóban található minden
anyag, a koksz kivételével, folyékony állapotban
van. Befejeződik a direkt redukció.

A „medencében” gyűlik össze az olvadt
nyersvas, felette a kisebb sűrűségű salak. Itt
találhatók a csapoló nyílások.



A NYERSVASGYÁRTÁS METALLURGIÁJA

3 Fe2O3 + C =2 Fe3O4 + CO
Fe3O4 + C = 3 FeO + CO

FeO + C = Fe + CO

Redukciós folyamatok

Indirekt redukció esetén a redukálószer a szénmonoxid (CO). Az aknában felfelé
áramló szénmonoxid megkezdi a vasoxid redukálását.

A vasoxid teljes redukcióját (direkt redukció) az izzó szén végzi el. Direkt redukció esetén
a koksz karbonja közvetlenül redukálja a vas-oxidot. Ez a folyamat az akna alsó,
magasabb hőmérsékletű részében, illetve a fúvósíkban játszódnak le.

A vegyi folyamat a következő:

A keletkezett CO részt vesz az indirekt redukcióban.

Fe2O3  Fe3O4  FeO  Fe



ACÉLGYÁRTÁS

Acélgyártó eljárások:

1. Az acél olyan vas-szén ötvözet, amelynek a széntartalma kisebb mint 2,06
%. Az acélt „nyersvasból” lehet előállítani.

2. A nyersvas a kohó terméke, olyan vas-szén ötvözet amelynek széntartalma
2,06 % feletti. A gyakorlatban 3,5 – 4,5 % között van általában.

3. Az acélgyártás során a nyersvas széntartalmának egy részét kiégetik a
gyártandó acél fajtájának megfelelő mértékben.

4. Egyúttal törekednek a szennyezők mennyiségének, illetve „hasznos
elemekkel” ötvözik az acélt.

Besszemer - eljárás

Thomas - eljárás

Simens Martin - eljárás

LD - eljárás

Elektroacél gyártás



BESSEMER - ELJÁRÁS 

1. Az első szélfrissítéses kísérleteket Bessemer végezte, 1856-ban.

2. Eljárásának lényege, hogy a szükséges hőmennyiséget nem külső tüzeléssel, hanem a
nyersvasban lévő elemek (Mn, Si, C) oxidációs hőjével biztosította.

3. 1 % „Si” kiégésekor a fürdő hőmérséklete 200 oC-kal, 1 % „Mn” kiégésekor 50
oC-kal, míg 1 % „C” kiégetése esetén (ha CO2 –vel ég el) 100 oC –kal emelkedik.

A savas bélésű konverter (a bélése
samot) alsó részén 150-300, kb. 15
mm-es átmérőjű lyuk van, amelyeken
levegőt lehet befúvatni.

Csak tiszta, kis „P” és „S” tartalmú
nyersvasat lehet benne feldolgozni,
hulladék csupán 12 – 15 % -ban
adagolható a konverterbe!



THOMAS - ELJÁRÁS 

1. Az eljárás nagy „P-”, és kis „Si-” tartalmú nyersvasak acéllá történő
feldolgozására alkalmas.

2. Az eljáráshoz a bélésanyagot bázikusra (mészkőre) cserélték.
3. Ezzel az eljárással nagyobb foszfor tartalmú nyersvas is feldolgozható.
4. A foszfor egy részét a bélés kálciumfoszfát formájában megköti.
5. A Thomas-salak, nagy „P”-tartalma következtében műtrágyaként hasznosítható.

1. A „Bessemer” és a „Thomas” eljárás
hibája egyaránt, hogy a nyersvason
átfúvatott levegő nitrogénje (Ni) oldódik
a fémfürdőben.

2. A feldolgozott acélban az oldott nitrogén
vegyületet képez a vassal (vasnitrid).

3. Ez az „acél ridegedését” vonja maga
után. Az így gyártott acél öregedésre
hajlamos. (A levegő nitrogéntartalma
közel 75 %)



SIMENS-MARTIN KEMENCE 

1. A Siemens-Martin eljárás során a nagyméretű, sekély medencében a
folyékony nyersvas felett áramoltatott égő gáz-forró levegő keveréke
biztosítja a megfelelő hőmérsékletet és a „szén” kiégetéséhez „szükséges
oxigén” mennyiségét.

2. Mivel azonban a levegő csak a fémfürdő felszínével érintkezik, ezért a
nitrogén nem oldódhat benne, így öregedésre kevésbé hajlamos acél
gyártható.

3. A Siemens-Martin kemencében jó minőségű acél gyártható, ócskavas
nagy arányban feldolgozható. Hátránya, hogy az adagidő nagy (8-10 óra)
és környezetszennyező.



LD - ELJÁRÁS 

1. Az eljárás lényege, hogy a konverterbe
egy vízzel hűtött, vörösréz fúvókán, a
lándzsán keresztül a fürdő felületének
közepére tiszta oxigént fúvatnak.

2. A befúvatott oxigén környékén
kialakul egy nagy hőmérsékletű, 2500-
3000 oC-os fémfürdő.

3. Az LD-konverter alakja hasonló a
hagyományos konverteréhez, de a
feneke tömör.

4. Igen elterjedt, a XX. Század végére
teljesen kiszorította a Simens Martin
acélgyártást).

LD Konverter

Az eljárás az ausztriai „Linz-Donawitz” 
acélműről kapta a nevét.



ELEKTROACÉL GYÁRTÁSI - ELJÁRÁSOK 

Az elektromos áram hővé alakítása a kemencében különböző módon történhet!

• elektromos ívvel,

• indukció útján.

Az acélgyártás szempontjából a két utóbbinak van nagyobb jelentősége.

1. Az elektromos áram energiáját is felhasználják acélgyártáshoz.

2. A külső energia felhasználása lehetővé teszi szilárd betétanyag
felhasználását.

3. Ezért akár 100 % hulladékvas feldolgozására is alkalmas. Üzeme nagyon
tiszta.

•ellenállás-fűtéssel 



1. Az ívkemencében történő elektroacél-gyártásnál a betét megolvasztásához
és az acélfürdő hevítéshez szükséges hőt az elektromos ív biztosítja.

2. Normál üzem során az ív az elektródák és a fémfürdő, illetve az elektródák
között jön létre.

3. Az ív hőmérséklete 3000-3500 oC, a feszültség 100-600 V, az áramerősség a
40 000 A-t is eléri.

4. A kemence háromfázisú váltakozó árammal üzemel. Teljesítményigénye igen
nagy, 10-200 MW.

ÍVKEMENCE

Ívkemence

Szilárd betétanyagot, válogatott
tiszta acélhulladékot használnak
fel benne. Befogadó képessége a
berendezésnek 50-250 t. Adagidő
1-2 óra.



INDUKCIÓS - ELJÁRÁS 

1. Az indukciós kemencében történő acélgyártás során a gondosan válogatott
betétanyag megolvasztását és hevítését a tégelyt körülölelő indukciós
tekercsben folyó nagyfrekvenciás áram hatására, a betétanyagban
indukált feszültség, és az így keletkezett örvényáram hője biztosítja.

2. A nagyfrekvenciás kemencéknél a salaknak nincs metallurgiai szerepe,
csak védi a fémfürdőt az oxidációtól.

3. Főként kis széntartalmú különlegesen ötvözött acélok előállítására
használják.

Indukciós kemence

A berendezés befogadó képessége 30 t.

Adagidő 2.2,5 óra.



ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



1. A vas a földkéregben előforduló elemek közül a negyedik
leggyakoribb elem.

2. „Vas” a természetben elemi formában nem lelhető fel; a
vasat érceiből állítják elő.

3. A vegytiszta elemi vas (latinul Ferrum: Fe) szerkezeti
anyagként nem használható, mert lágy, törékeny.

4. A műszaki gyakorlatban a vasat mindig szénnel (C) és egyéb
ötvözőelemekkel, mint pl. króm (Cr), nikkel (Ni), molibdén
(Mo) stb. ötvözve használják.

VEGYTISZTA VAS

ÖSSZEFOGLALÁS



Az ötvözőelemek pl. króm, nikkel, molibdén hatására a vas tulajdonságait a
kívánt területen javíthatják, megnövelhetik pl. szilárdságát, szívósságát,
korrózió-, sav-, kopás-, hőállóságát stb.

A szénnek döntő hatása van a vas keménységére, szilárdságára, szívósságára,

olvaszthatóságára, önthetőségére és kovácsolhatóságára.

Kovácsolható vas-szén vegyületek (C-tartalom 0,05%-tól 2,6%-ig) acél.

Nem kovácsolható vas-szén vegyületek (C-tartalom kb. 2,6%-tól 4,3%-ig)
öntöttvas.

HA A VASHOZ A VASGYÁRTÁS SORÁN

a) csak szenet adagolnak (Fe+C), akkor ún. ötvözetlen vas keletkezik - pl.
ötvözetlen acél, ötvözetlen öntöttvas;

b) szenet és más anyagokat adagolnak (Fe + C + Cr + Ni stb.), akkor ötvözött
vasat hoznak létre - pl. ötvözött acél, ötvözött öntöttvas.



1. A vasérc keletkezése során a vas főleg oxigénnel, kénnel és szénnel
kapcsolódik.

2. A feldolgozott vasércek vastartalma 25% és 70% között van.
3. A legfontosabb vasércek: mágnesvasérc (magnetit) (Fe304) vastartalma 50-

75%, barna vasérc (limonit) (2 Fe03 - 3 H20) vastartalma 30-50%, vörösvasérc
(Fe203) vastartalma 30-50%, pátvasérc (FeC03) vastartalma 30-45%.

VASÉRC

Nyersvas előállítása

A gyakorlatban a vasat acél és
öntöttvas formájában alkalmazzák.
Mindkét alapanyag alapfémként
nyersvasat tartalmaz, amelyet a
kohóban vasércből állítanak elő.



1. A kohó (nagyolvasztó) 28-32m magas aknás kemence, melynek fala
hegesztett acéllemezből készül és átmérője kb. 10-12m.

2. Belül tűzálló borítással látják el (samott-tégla), mely lehetővé teszi, hogy
több évig folyamatosan, megállás nélkül működtessék.

3. A vaskohóban a vasércből redukálószerek (koksz és szénmonoxid)
segítségével elvonják az oxigént, és így nyersvasat hoznak létre.

4. A vaskohó megtöltése, során kohó tetejére ferde felvonó szállítja az ércet
és a kokszot (redukálószer), amelyeket aztán rétegesen, váltakozva
adagolnak be.

5. Az ércet salakképző adalékanyagokkal (mész, agyag) keverik, hogy a
folyamat során könnyen olvadó salak keletkezzen.

A KOHÓ



A kohó aknájában a beadagolt szilárd anyagok (vasérc, koksz, mész) a nehézségi erő
hatására lefele vándorolnak, miközben a kohó alján befújt forrólevegő felfele áramlik.

A VASKOHÓBAN LEJÁTSZÓDÓ FOLYAMATOK I. 

1. Az előmelegítő zónában az érc, vizet és ként
ad le.

2. A redukciós zónában a felfelé áramló
szénmonoxid a vasércet vasoxiddá
redukálja.

3. A szenesítő zónában a vasoxid további
redukciója során fémes vassá alakul. Egy
időben a vas szenet, szilíciumot, mangánt
ként és foszfort vesz fel.

4. Az olvasztó zónában a vas teljesen
megolvad. A szennyező és meddő
anyagokkal a mész salakot képez.

A folyékony nyersvas és a tetején lebegő könnyű salak az olvasztó alján egy
medencében gyűlik össze. Körülbelül négyórás időközönként (a modern
nagyolvasztókban egy közös nyíláson át) leeresztik (lecsapolják) a medencében
összegyűlt nyersvasat és salakot.



1. A 800 °C előmelegített redukáló gáz (CO, H2) az érccel szemben felfelé
áramlik és elvonja az oxigént belőle.

2. Eközben úgynevezett vasszivacs jön létre, amelyet később acéllá dolgoznak
fel.

A vaskohóban: nyersvas, salak és torokgáz keletkezik.
A nyersvas vas-szén keverék. A nyersvasban a szénen
kívül még egyéb kísérőelemek találhatók, mint pl.
mangán (Mn), szilícium (Si), kén (S) és foszfor (P).
A nyersvas jól önthető, de nem kovácsolható és
munkadarabok előállítására ridegsége miatt alkalmatlan.

A vaskohó termékei

A torokgázt a forrólevegő melegítésére és a kokszolómű (kokszelőállítás) 
fűtőgázaként használják, bár a fűtőértéke viszonylag alacsony, kb. 3,6 MJ/m3

A kohósalakot útépítőanyagként (mint zúzalék és betonadalék) és
könnyűtéglák, cement, valamint műtrágya előállítására használják.

A direktredukciós folyamat során: a vasérc folyamatosan csúszik lefele a 
nehézségi erő hatására.



VAS ALAPÚ ÖTVÖZETEK CSOPORTOSÍTÁSA

Az acél olyan vas-szén ötvözet, amelynek szén tartalma nem haladja meg a
2,06 %-ot. Az acélműben, főleg nyersvasból (és ócskavasból) állítják elő.

Az öntöttvas olyan vas-szén ötvözet, aminek a széntartalma 3,5-4,5 % között
van (közel eutektikus). Nyersvasból állítják elő.

Több, mint ezer féle acélt gyártanak, többféle szempontból csoportosíthatók:

felhasználás, technológiai tulajdonságok

ötvözöttség minőségi osztály

szabványos jelölésük, szabvány szerint

A nyersvas olyan vas-szén ötvözet, amelynek szén tartalma 2,06 % és 6,67 %
között van. A nagyolvasztó terméke, vasércből állítják elő.



VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK FELHASZNÁLÁS, 
TECHNOLÓGIAI 

TULAJDONSÁGUK  SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA



Ötvözetlen az, az acél, amelyben bármely ötvöző elem mennyisége nem haladja
meg a szabványban megadott határértéket (táblázat).

Elem
Al

alumínium
B 

bór
Bi 

bizmut
Co

kobalt
Cr

króm
Cu
réz

Mn
mangán

Mo
molibdén

Nb
nióbium

Tömeg % 0,1 0,0008 0,1 0,1 0,3 0,4 1,65 0,08 0,06

Elem
Ni

nikkel
Pb

ólom
Se

szelén
Si

szilicium
Te

telúr
Ti

titán
V

vanádium
W

wolfram
Zr

cirkónium

Tömeg % 0,3 0,4 0,5 0,5 0,1 0,05 0,1 0,1 0,05

Ötvözött az az acél, amelyben bármely elem tömegszázaléka nagyobb a táblázatban
közölt értéknél.

Ötvözet az ötvözöttség foka szerint lehet:

• mikro ötvözet - az ötvöző elemek mennyisége tized % -ban haladja meg a határétéket,

• gyengén ötvözött - az ötvözők mennyisége (a szénen kívül) kevesebb 5 %-nál,

• közepesen ötvözött - az ötvözőtartalom (a szénen kívül)  5 - 10 % között van,

• erősen ötvözött - az ötvözők mennyisége 10 - 20 % között van,

• különlegesen ötvözött - az ötvözők mennyisége meghaladja a 20 % -ot

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK ÖTVÖZÖTTSÉG SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA



A vas-szén ötvözeteket minőségi osztály 
szerint három csoportba lehet sorolni:

• alapacélok,
• minőségi acélok,
• nemesacélok.

Az ötvözetlen acélok lehetnek:

Az ötvözött acéloknak csak két minőségi osztálya van:

• ötvözött minőségi acélok,
• ötvözött nemesacélok.

• alapacélok,
• ötvözetlen minőségi acélok,
• ötvözetlen nemesacélok.

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK MINŐSÉGI OSZTÁLY SZERINTI  
CSOPORTOSÍTÁSA



1. Fizikai, mechanikai tulajdonságra garantált acélok (garantált a
folyáshatár).

2. Vegyi, kémiai összetételre garantált acélok.

Mind a két csoportba tartozó acélok jelölhetők rövid jellel és számjellel.

A rövidjel betűkből és számokból áll. A számjel csak számokból áll (három
számcsoportból). Gépi nyilvántartáshoz, készletgazdálkodáshoz használják.

Az acélminőség rövid jele az MSZ EN 10027-1:1994 szerint

Az acélminőség szám jele az MSZ EN 10027-2:1994 szerint

Acélok szabványos jelölési rendszere

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK SZABVÁNYOS JELÖLÉSÜK 
SZERINTI  CSOPORTOSÍTÁSA

Az európai acélszabványok 1994 óta egységessé váltak. A szabványokat az EU-
tagországok és azok az országok, amelyek ezeket változatlanul átveszik, nemzeti
jelzettel jelölik meg. Így ezek Magyarországon MSZ EN jelölésűek.

Jelölési módjukat tekintve az acélok két csoportba sorolhatók: „MSZ EN 10027”



Fémes és nemfémes szerkezeti anyagok csoportosítása

Vasalapú ötvözetek csoportosítása

Felhasználás és technológiai tulajdonságok

Ötvözöttség Minőségi osztály

Szabványos jelölésük, szabvány szerint

A SZERKEZETI ANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA 
SZABVÁNYOS JELÖLÉSE

Szerkezeti anyagok

Fémes szerkezeti anyagok

Vasötvözetek (acélok, öntöttvas, nyersvas)

Könnyűfémek és ötvözeteik(Al, Ti, Mg)

Színesfémek és ötvözeteik (Cu, Zn, Pb, Sn)

Egyéb fémek

Porkohászati termékek

Nemfémes szerkezeti anyagok

Műanyagok (hőre lágyuló, hőre nem lágyuló)

Gumi, műgumi

Kerámiák (korszerű ipari-, hagyományos kerámiák)

Egyéb, szerves szerkezeti anyagok 
(fa, bőr)



Rövid jelölési rendszer

Fizikai mechanikai
tulajdonságra garantált acélok

„Ebbe a csoportba tartoznak” azok

az acélok, amelyeknél a felhasználó

számára valamilyen mechanikai,
fizikai tulajdonság garantálása a
fontos.

A szilárdság, alakíthatóság, vagy
egyéb fizikai (mágneses veszteség)
tulajdonságait a gyártó szavatolja.

Vegyi kémiai összetételre
garantált acélok

Ebbe a csoportba tartoznak azok az

acélok, amelyeknél a vegyi

összetételük garantált.

A hőkezelésre kerülő, vagy ötvözés
révén különleges tulajdonsággal
rendelkező acélok jelölési rendszere
tartozik ide.

SZABVÁNYOS JELÖLÉSÜK, SZABVÁNY SZERINT



1. Kezdőjel: kizárólag csak öntvényeknél használható (acélöntvény) és

csak „G” lehet.

2. Fő jel(ek): meghatározó alkalmazási terület („S” szerkezeti acél)
3. Fő tulajdonságjel: a fő tulajdonság garantált értéke

(ReH≥355 N/mm2)

4. Kiegészítő tulajdonság jel: egy tulajdonság garantált értéke (J2

ütőmunka értéke adott hőmérsékleten, J = 27 J ütőmunka, 2 -20 oC -

on)

5. Kiegészítő jel: kiegészítő tulajdonság (G1 csillapítás mértéke)

Jelölési példák acélokra Jelölési példák öntöttvasakra

Fő jelek
Kiegészítő jelek

Acélanyag kódja

1. 2. 3. 4. 5. 

G S 355 J 2 G 1

Pl. G S 355 J2 G1

A FIZIKAI TULAJDONSÁGRA GARANTÁLT ACÉLOK 
RÖVID JELÉNEK FELÉPÍTÉSE



Jelölési példák (rövidjel és számjel):

S 235 JR (1.0037)

S Szerkezeti acél

235 Folyáshatár: ReH = 235 [N/mm2]

JR TTKV: 27J  20 oC

S 275 N (1.0490)

S Szerkezeti acél

275 Folyáshatár: ReH = 275 [N/mm2]

N Normalizált állapotú

S Szerkezeti acél

355 Folyáshatár: ReH = 355 [N/mm2]

K2 TTKV: 40J  -20 oC

G4 Különlegesen  csillapított

S 355 K2 G4 (1.0596)

E Gépacél

295 Folyáshatár: ReH = 295 [N/mm2]

E 295 (1.0050); Fe 490; A50

FIZIKAI TULAJDONSÁGRA GARANTÁLT ANYAGJELEK

Jelölési példák acélokra



EN-GJS 350 22

GJS Gömbgrafitos szürkeöntvény

350 Rm=350[N/mm2]

22 A=22% szakadási nyúlás

GJV Vermikulár grafitos

szürkeöntvény

350 Rm=350-425[N/mm2]

GJV-350

GJMW Fehér temperöntvény

400 Rm=400[N/mm2]

5 A= 5% szakadási nyúlás 12mm-es
falvastagságnál

EN-GJLA XNiMn13 7

GJL Ausztenites lemezgrafitos öntöttvas

Ni 13%

Mn 7%

EN-GJMW-400-5

Jelölési példák:

FIZIKAI TULAJDONSÁGRA GARANTÁLT ANYAGJELEK

Jelölési példák öntöttvasakra



1. 2. 3. 4. 5. 

G X 10 Cr Ni 18 10

1. Kezdőjel: kizárólag csak öntvényeknél használható (csak G lehet)!

2. Főjel(ek): X -jel azt jelenti, hogy legalább egy ötvöző mennyisége
meghaladja az 5% -ot.

3. A széntartalom jel: a széntartalom középértékének százszorosa (0,1 % C)

4. Ötvözők vegyjele: az ötvözők vegyjele mennyiségük csökkenő sorrendjében
(CrNi egy króm-nikkel ötvözet)

5. Összetétel: az ötvözők mennyiségének középértéke egész számban kifejezve:
Cr 18 %, Ni 10 %.

Pl. G X 10 CrNi 18-10

VEGYI KÉMIAI ÖSSZETÉTELRE GARANTÁLT ACÉLOK 
RÖVID JELÉNEK FELÉPÍTÉSE

Fő jelek
Kiegészítő jelek

Acélanyag kódja



1. 2. 3. 4. 5. 

12 Cr Mo 4 5

Ötvözők Szorzótényező

Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4

Ai, Be, Cu, Mo, Nb, Ta, Ti, V, Zr 10

P, S, N, C, Ce 100

B 1000

12 CrMo 4-5

Ha egyik ötvöző mennyisége sem haladja meg az 5 % -ot, akkor nincs X -jel.

Ekkor az ötvözők mennyiségét úgy kapjuk meg, hogy ha a táblázat szerinti
számmal elosztjuk a jelben található számokat.

Tehát a 12 CrMo 4-5 jel jelentése:

C - 0,12 %; Cr - (4:4) = 1 %; Mo - (5:10) = 0,5 %;

VEGYI KÉMIAI ÖSSZETÉTELRE GARANTÁLT ACÉLOK 
RÖVID JELÉNEK FELÉPÍTÉSE



1. 40 00

Csoporton belüli szám (csoporton belüli sorszám)

Minőségi csoport száma (korrózióálló)

Anyagcsoport száma  (acél)

Anyag számjele Rövidjel Megnevezés

0.6015 GJL 150 Lemezgrafitos öntöttvas

1.4000 X6Cr13 Ausztenites korrózió álló acél

1.0490 S275N Szerkezeti acél

2.1090 G-Cu Sn 7 Zn Bronz, forgácsolható

3.2581 G-AlSi12 Alumínium, önthető

Jelölési példák:

Mind a fizikai mechanikai tulajdonságokra, mind a vegyi
összetételre garantált acéloknak van számjele is. A számjel
háromtagú számcsoportból áll:

ANYAGOK SZÁMJELÉNEK FELÉPÍTÉSE



A jelölés áll:
• a kémiai összetételből,
• az anyag állapotára ill. szilárdságára utaló kódból és,
• az anyag előállítására ill. felhasználhatóságára utaló betűjelből áll.

ö öntészeti

Cu alapfém 60 %

Zn ötvöző 40 %

AlSi 0,4Mg1,2

képlékenyen alakítható alumínium

Al alapfém alumínium

Si ötvöző szilícium 0,4 %

Mg ötvöző magnézium 1,2 %

öCuZn40

Jelölési példák:

NEMVASÖTVÖZETEK HAGYOMÁNYOS JELÖLÉSE



1. általános rendeltetésű ötvözetlen acélok (pl. S 235, S 275 N);

2. nyomástartó edényekhez gyártott acélok (pl. P 235, P275);

3. légköri korróziónak fokozottan ellenálló acélok (pl.S 275WCu 5)

4. betonacélok (pl. B 235, B 390, B490);

5. nagy folyáshatárú perlites acélok (pl. E 360 N, E 500 TM);

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK SZABVÁNY SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA

A vas-szén ötvözetek két nagy csoportja:
1. acélok,
2. öntöttvasak

Az acélok tovább csoportosíthatók:
1. szerkezeti acélok,
2. szerszámacélokra.

Szerkezeti acélok

Fizikai tulajdonságokra garantált szerkezeti acélok szabvány szerinti csoportjai:



• betétben edzhető szerkezeti acélok (ötvözetlen, ötvözött) – (pl. C10, C15,
16MnCr3, 15NiCr13);

• nemesíthető acélok (ötvözetlen, ötvözött) – (pl. C45, C60, 46Cr2,
50CrMo4);

• rugóacélok (ötvözött, nemesíthető) – (pl. 60CrMoV3);
• hidegszívós acélok (pl. X12NiMoV5);
• melegszilárd és hidrogénnyomás-álló acélok (pl.16Mo3,10CrMo9 10);
• automata acélok (pl. 9s20, 9SPb28);
• képlékeny hidegalakításhoz kifejlesztett acélok (pl. 33CrMo51);
• nitridálható acélok (pl. 31crMo12, 41CrAlMo4);
• krómacél gördülőcsapágyakhoz (pl. 100Cr6, 100CrMn6);
• korrózióálló acélok (pl. X 8CrNi 18 9);
• hőálló acélok (pl. X 10CrSiAl13);
• nagy mangántartalmú, kopásálló acélok (pl. X 120Mn13).

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK SZABVÁNY SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA

Vegyi összetételre garantált szerkezeti acélok szabvány szerinti csoportja:



Hidegalakító szerszámacélok:

• mangán ötvözésű acélok (pl. 85MnV8);

• króm-volfrám ötvözésű acélok (pl. 45WCrSiV7 4);

• króm ötvözésű acélok (pl. 100Cr6, 140Cr1);

• krómmal ötvözött ledeburitos acélok (pl. X155CrVMo12 4 3, 
X205CrMo12 3).

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK SZABVÁNY SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA

Szerszámacélok

Ötvözetlen szerszámacélok:
(pl. C60, C80, C100, C130)

Ötvözött szerszámacélok:
1. hidegalakító,
2. melegalakító,
3. forgácsoló szerszámacélok.



Forgácsoló szerszámacélok
- a gyorsacélok. (pl. HS7 5 2 5; HS2 10 18).
- 600 oC-ig megőrzik keménységüket.
- Széntartalmuk 0,7 – 1,4 %.
- Fő ötvözői a W, V, Cr, Mo.
A jel értelmezése: pl. HS 7 5 2 5
1. HS – high speed.
2. Első szám (7) a W-tartalom, második (5) a Mo, harmadik a V, negyedik a

Co tartalom %-ban kifejezve. A Cr-tartalom mindig 3,8 – 4,5 %.

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK SZABVÁNY SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA

Melegalakító szerszámacélok:
1. nikkel-króm ötvözésű szerszámacélok (55NiCrMo6 3,55NiCrMo7 4 2);
2. króm-volfrám-vanádium ötvözésű szerszámacélok (30WCrV18 9 1);
3. króm-molibdén-vanádium ötvözésű szerszámacélok (40rMoSiV5 5 4);



Öntöttvasak
1. Az öntöttvasak szabványos jelében a „GJ” jel az öntvényre utal.
2. Mivel a kivált grafit alakja nagyon lényeges, így azt külön jelölik.
3. A grafit, lemez alakjára L betű (laminate) utal, míg a gömbgrafitot S

betűvel (spherical) jelölik.
4. Az első szám a jelben a minimális garantált szakítószilárdságra (Rm),

második szám a szakadási nyúlásra (A %) utal.

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK SZABVÁNY SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA

Acélöntvények
1. Garantált szakítószilárdsággal (pl. GS38, GS45);
2. Garantált folyáshatárral, szakadási nyúlással – statikus terheléshez (pl.

GE45, GE60);
3. Garantált folyáshatárral, szakadási nyúlással – dinamikus terheléshez (pl.

GE200N);



1. Öntöttvasaknak nevezzük a 2,06-6,67 % közötti C-tartalmú Fe - C
ötvözeteket.

2. Öntészeti célra azok felelnek meg a leginkább, amelyek olvadáspontja
alacsony, zsugorodása kicsi, formakitöltő képessége jó.

3. Ilyen tulajdonságai az eutektikus vagy ahhoz közelálló szövetszerkezeteknek
van meg, a gyakorlatban használt öntöttvasak 2,3-4,5 % szenet tartalmaznak

ÖNTÖTTVAS

A vasöntvények a vason és a szénen kívül egyéb elemeket (Si, Mn, P)
is tartalmaznak, de ezeken kívül a különleges öntöttvasakban Ni, Cr, W
és egyéb ötvözők is lehetnek

Az öntöttvasak - az Fe - C egyensúlyi diagram alapján - kétféle rendszerben
kristályosodnak.

1. Ha az öntöttvasak az ún. stabilis rendszer szerint kristályosodnak, a
szabadgrafit - kiválás miatt töretük színe szürke.

2. Gyorsabb hűtés esetén viszont a kristályosodás a metastabilis rendszer
szerint megy végbe, a lehűlt öntvény töretének színe fehér.

Öntöttvasak  - az  Fe - C  egyensúlyi  diagram



1. Lemezgrafitos vasöntvény (pl. GJL 100-2, GJL 200-2);
2. Gömbgrafitos vasöntvény (pl. GJS 350-22, GJS 450-12, GJS 900-2);
3. Fekete temperöntvény (pl. GJMB 350-10, GJMB 650-7, GJMB 800-1);
4. Fehér temperöntvény (GJMW 360-12, GJMW 450-7, GJMW 550-4);

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK SZABVÁNY SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA

Alumínium ötvözetek

1. Önthető alumínium ötvözetek (pl. G-AlMg5, G-AlSiCu4, Si7Mg, G-
AlSi12, G-AlSi5Mg);

2. Alakítható magnézium ötvözetek (pl. AlMg3, AlMg2Mn0,8);

Titán ötvözetek (pl. TiCu2, TiAl5Sn2,5, TiAl6V4);

Magnézium ötvözetek (pl. MgAl3Zn, MgMn2, MgAl8Zn);

Réz ötvözetei Sárgaréz ötvözetek (pl. CuZn 39Pb 2, CuZn20, CuZn 37 Pb0,5);

Bronzok (pl. G-CuPb5Sn, CuAl5, CuAl9Mn2).



Tömeg % C %S %P %Mn %Si

3,5 - 4,5 max. 0,04 0,1 - 0,25 0,4 -1,0 max. 1,0

A nyersvasat a C, S, P, Mn és Si tartalma alaplán a következő csoportokba 
sorolják:

Acél elöállítására használják -acél nyersvas (korábban fehér vagy feles 
nevezték). Fehér, f inomszemcsés, fényes töretfelülelÜ nyersvas, amely úgy 
hogy a vas-kohóban nagy mennyiségű mangánötvözőt adagol nak a vasérchez. A 
mangán hatására a szén a vassal vaskarbidot (Fe3C) képez, és egyenletesen (graf it-

nyersvas összetétele
Az acélnyersvasat mozgatható üstökbe öntik és a nyersvaskeverő kemencén 

Például az acél-

képzódés nélkűl) eloszlik a nyersvasban.

acélműbe szállítják.
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Tömeg % C %S %P %Mn %Si
3,5 - 4 max. 0,3 - 2 max. 1,0 1,5 - 3

vasba nagymennyiségű szilíciumötvözőt adagolnak. A szilícium hatására a szén 

Például az acél-

Az öntészeti nyersvasat öntögépekben 
nyersvascipókba öntik.

nyersvas összetétele

Szürke, durv aszemcsés töretf elületű ny ersv as, amely  úgy  keletkezik, hogy  a v askohóban a
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Öntészeti nyersvas előállítására használják (korábban szürke nyersvasnak nevezték).

formájában kiválik a ferritkristályok között.

VAS-SZÉN ÖTVÖZETEK SZABVÁNY SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA



VAS-SZÉN SZERKEZETI ANYAGOK

• A 2,06%-nál kisebb széntartalmú vas – szén - vegyületekben (acélok) (szerkezeti acél,
szerszámacél, acél öntvény) a Fe és C szilárd állapotban is oldódik egymásban, ezért
ezeknek az anyagoknak a szövetszerkezete lágyítás (izzítás) hatására megváltozik.
Ezzel az anyagok a „hengerlés, húzás, kovácsolás” stb. során jól alakíthatók.

A 2,06%-nál nagyobb széntartalmú vas –szén vegyületek (öntöttvas)
szövetszerkezetében a szabad szén grafitosan kiválik. Ezek a grafit kiválások megtörik a
szövetszerkezetet és ezáltal csökkentik a Fe - C vegyület szilárdságát. A grafitkiválások a
lágyítás (izzítás) hatására nem szűnnek meg, ezért nagyon jól önthetők.



1. Az acélt nyersvasból állítják elő. Az acél széntartalma kisebb, olvadáspont
ja magasabb, tisztasága és szívóssága nagyobb mint a nyersvasé.

2. A nyersvas átolvasztása és az acél előállítása az acélműben 1600 °C feletti
hőmérsékleten történik.

ACÉLGYÁRTÁS

Az acélmű feladatai

Minőségrontó
kísérőelemek

A C tartalom
csökkentése

Ötvözés
ötvöző-

elemekkel(pl. P és S) a kívánt
és gázok szintre. az acél tulaj-

(pl. hidrogén, donságainak
nitrogén) javítására.
részleges

eltávolítása.



Az acélgyártás során a folyékony nyersvasba oxigént vezetnek, hogy a
nyersvasban található szennyezőanyagokat (pl. S és P) részben, valamint a
fölösleges szenet egészen eltávolítsák azáltal, hogy elégetik.

ACÉLGYÁRTÁS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI

A nyersvasban még előforduló P, S, Si,
Mn szennyezőanyagok
mennyiségének és a túlságosan magas
széntartalmának csökkentését
„frissítésnek” nevezik.

1. Az acél sokoldalú, számos területen felhasználható szerkezeti anyag.
2. A tisztasága, ötvözése és hőkezelése következtében lehet lágy vagy kemény,

húzásnak, kopásnak, korróziónak ellenálló és hőálló



ACÉLOK CSOPORTOSÍTÁSA
Csoportosítás a minőség (felhasználási tulajdonság) alapján

Olyan acélfajták, melyek tisztasága csekély, szerkezete (szemcseeloszlása) nem
teljesen egyenletes.

1. Ezek az acélok ötvözetienek és hőkezelésre (nemesítés, felületi edzés) nem
alkalmasak.

2. Az alapacélok tulajdonságai, hogy pl. szakítószilárdsága, folyáshatára és
szakadási nyúlása korlátozott.

Nagyobb szilárdsággal és jobb felületi minőséggel, jobb hideg- és
melegalakíthatósági tulajdonságokkai rendelkeznek.

A minőségi acélok ötvözöttek és ötvözetlenek is lehetnek.
1. Az ötvözetlen minőségű acélokat általános szerkezeti acélként alkalmazzák,

peremezésre és hidegprofil sajtolására, mélyhúzott lemezekhez, acél rudak és huzalok
előállítására, hideg- és melegalakítható acélokként.

2. Az ötvözött acélok magas folyáshatárú finomszemcsés szerkezeti acélok.
Felhasználásuk: gépalkatrészek, lemezek, szalagok, rugók, nagy igénybevételnek kitett
alkatrészek előállítására.

Alapacélok

Minőségi acélok



1. Minden „ötvözött acél”, és azok az „ötvözetlen acélok”, melyek az egyenletesebb
szemcseeloszlásuk miatt és a nemfémes zárványok teljes hiánya következtében,
jobbak a minőségi acéloknák.

2. Megolvasztásuk különleges óvatossággal történik; így elérhető, hogy
szemcseeloszlásuk egészen finom és egyenletes legyen.

3. A nemesacélokat „szerkezeti”-, „szerszámacélként” és különleges tulajdonságú
acélként alkalmazzák.

NEMESACÉL

Csoportosítás vegyi összetétel alapján

Ötvözetlen acél, ha az ötvözők tömegszázalékai a határértékeket nem lépik túl (a szén
itt nem számít ötvözönek).

Alacsonyan ötvözött acél, amelynél az 
ötvözőanyagok aránya 5%-nál kisebb.

Magasan ötvözött acél, amelynél az
ötvözőinek aránya nagyobb, mint 5%.
Nem tartalmazhatnak foszforból (P) és
kénből (S) együttesen 0,045%-nál többet.

Ötvözőelemek
Határérték 
tömeg % 

Króm Cr 0,30
Kobalt Co 0,10
Mangán Mn 0,80
Nikkel Ni 0,30
Szilícium Si 0,50
Titán Ti 0,05
Wolfram W 0,10
Vanádium V 0,10



Ötvözetlen minöségi acél Ötvözött minőségi acél
Általános szerkezeti

acél Rm < 500N/mm2,
pl. nemesíthető és

cementálható acélok
C-tartalom < 0,10%,
P- és/vagy S-tartalom
kisebb mint 0,045%

Ötvözetlen nemesacél Ötvözött nemesacél
Szerkezeti acél: pl. 
nemesíthető és cementálható 
acélok

Szerkezeti acél: pl. kopásálló acél, 
gördülőcsapágyacél

Szerszámacél: jósági fok 1-3 Szerszámacél: pl. gyorsacél
Vegyileg ellenálló acél: pl. 
rozsdamentes és hőálló acél

P- és/vagy S-tartalmuk kisebb mint 0,035%

Alapacélok Az alapacélok, (általános szerkezeti acél) szakítószilárdsága
Rm < = 690N/mm2 és együttes P és S tartalma kisebb mint
0,05% valamint C-tartalma >= 0,10.

Minőségi acélok

Nemesacél

ACÉLOK CSOPORTOSÍTÁSA



AZ ALAP- ÉS MINŐSÉGI ACÉLOK ELŐÁLLÍTÁSA

Ez az eljárás nevét az ausztriai Linz-Donawitz acélmüről kapta, ahol kifejlesztésre került. Ez
az alap- és minőségi acélok előállítására leggyakrabban alkalmazott eljárás.

1. Az eljárás során az alkalmazott konvertert (LD -
konverter) folyékony nyersvassal vagy vasszivaccsal,
ócskavassal és adalékanyagokkal töltik meg.

2. Egy vízhűtésű fúvókán keresztül kb. 12 bar nyomással
oxigént fújnak az olvadék tetejére.

3. A szén és a szennyezőanyagok oxidációja során
széndioxidgáz és hő szabadul fel, ennek hatására az
olvadék hevesen áramlásba kezd.

4. A hőmérséklet további emelkedését hideg ócskavas
hozzáadásával gátolják meg, amely hűti az olvadékot.

5. A beadagolt mésszel az oxidálódott szennyezőanyagok,
pl. mangán, szilícium, foszfor és kén salakot
képeznek, megkötődnek.

6. A minőségjavító ötvözőelemeket a frissítés végén vagy
a csapoláskor adagolják az olvadt acélhoz.

Fúvatási idő: max. 30 perc.
Ütem idő: a konverter
nagyságától fűggően 16 és
60 perc között.
Befogadóképesség:5-300t

LD-eljárás (oxigénbefúvásos, iII.oxigénlándzsás eljárás)



AZ LD ACÉL TULAJDONSÁGAI:

1. Az LD acélok segítségével alapacélokat valamint ötvözetlen és ötvözött
minőségi acélokat állítanak elő, 0,02-1.,0% C-tartalommal, az összes ötvőzők
6%-os arányáig.

2. Acélok tiszták, szívósak, gázszegények, alkalmasak hengerelt és húzott
termékek (csövek, profilok, lernezek, drótok), acélöntvények, hidegen
alakított álkatrészek „(lemezprofilok) előállítására” .

Egyéb eljárások:

1. Különösen alacsony szén- és kéntartalmú acélok
előállítására szolgál, pl. korrózió- és saválló acélok

2. Az AOD-konverter formája hasonló az LD-
konverteréhez.

3. Frissítőgázként azonban argon-nitrogén-oxigén
gázkeveréket fújnak be az olvadékba közvetlenül a
konverter alja fölött

ADD-eljárás



Az Injektáló eljárások során, pl. TN-eljárás egy fúvókán keresztül öblítőgázba (amely
legtöbbször argon) poralakú reakcióanyagot fújnak be az olvadékba.
Alkalmazásuk: lemezek, profilok, huzalok, általános szerkezeti acélok, gépalkatrészek

INJEKTÁLÓ ELJÁRÁSOK



NEMESACÉLOK ELŐÁLLÍTÁSA

Acélnemesítés

1. Nemesacél minden ötvözött acél és azok az ötvözetlen acélok, melyek az
egyenletesebb szemcseeloszlásuk miatt és a nemfémes zárványok teljes
hiánya következtében jobbak aminöségi acéloknál.

2. A nemesacélok a fent említett tulajdonságaik miatt kiváltképp alkalmasak a
hőkezelésre (edzés, nemesítés, felületi edzés).

3. Nemesacél pl. a cementálható és nemesíthető acél, gyorsacél, hő-, sav- és
korrózióálló acél, rugóacél stb.

4. Kiváltképp tiszta (szenynyezőmdésentes) nemesacélok a vákuumacélok.
Cementálható és nemesíthető acélként minőségi acélok is használhatók.

5. A nemesacéloknak a tőlük megkívánt tulajdonságaik függvényében kell
tisztának (szennyeződés mentesnek) lenniük.

6. A kén, foszfor és gáz (hidrogén, oxigén, nitrogén) szennyezőanyagokat
lehetőség szerint el kell távolítani.



A NEM FÉMES ZÁRVÁNYOK (SZENNYEZŐDÉSEK) 
HATÁSA AZ ACÉL FELHASZNÁLÁSÁRA

1. Kén a vassal kénszulfidot FeS képez, amely vöröstörékenységet (törésveszély
az izzó állapotban történő megmunkáláskor) okoz.

2. Foszfor hidegtörékenységet (törésveszély a hidegalakításkor és
megmunkáláskor) okoz. A nemesacélok P és S tartalma 0,035% lehet.

A gázok hatása az acél tulajdonságaira

1. Hidrogén ridegséget és repedésképződést okoz az acél anyag-
szerkezetében. A gyors lehűtés során szemcsehatárrepedések és kis
üregek keletkezhetnek.

2. A nitrogén növeli a ridegséget (kékridegség) és csökkenti az
alakíthatóságot.

3. Az oxigén a vassal vasoxidot FeO képez, amely éppúgy vörös-
törékenységet okoz, mint a FeS.



AZ ÖTVÖZŐELEMEK HATÁSA AZ ACÉLRA

1. A szén meghatározza az acél keménységét, szilárdságát és nyújthatóságát, de 
a további technológiai tulajdonságok eléréséhez más ötvözőkre is szükség van.

A legfontosabb ötvözőelemek

1. Minden vasalapú anyagban meglalálható.
2. Növeli a szilárdságot, keménységet, edzhetőséget, átedzhetőséget,

rugalmasságot,kopás-, hő- és korrozióállóságot, reveállóságot.
3. Csökkenti a nyújthatóságot, kovácsolhatóságot, hegeszthetőséget

Szilícium (Si):

1. Minden vasalapú anyag alkotóeleme - különleges acélfajtákba nagyobb
mennyiségben adagolják.

2. Növeli a szilárdságot, keménységet, átnemesithetőséget, kopásállóságot,
keményedést a hidegalakítás során.

3. Csökkenti a: forgácsolhatóságot.

Mangán (Mn):



1. Az ötvözött szerkezeti- és szerszámacélok, korrózió- és saválló acélok
legfontosabb ötvözőeleme.

2. Növeli a keménységet, szilárdságot, folyáshatárt, kopásállóságot,
edzhetőséget, hő-, korrózió- és savállóságot, polírozhatóságot.

3. Csekély mértékben a nyújthatóságot csökkenti.

Króm (Cr):

1. a nikkellel ötvözött acálok jól hegeszlhetők, forraszthatók és
forgácsolhatók, hidegen és melegen is jól alakíthatók, polírozhatók,
mágnesezhetők (állandó mágnések Ni-tartalma 15-28%),

2. Hőállóak ~ 800 °C-ig.
3. Növeli a szívósságot, szilárdságot, atedzhetőséget, korrózióállóságot,

elektromos ellenállást (fűtőszál).
4. Csökkenti a lehűlési sebességet és a hőtágulást (a legkisebb hótágulású acél

az invaracél 36%-os Ni - tartalommal).

Nikkel (NI)

AZ ÖTVÖZŐELEMEK HATÁSA AZ ACÉLRA



1. A molibdént az acél ötvözésére többnyire krómmal, nikkellel,
vanádiummal.

2. Növeli a szakitószilárdságot, folyáshatárt, átnemesíthelőséget,
tartósszilárdságot és korrózióállóságot.

3. Növeli a melegszilárdságot ezért főleg a HSS (gyorsacél High Speed Steel
-nél alkalmazzák.

4. Csökkenti a nyújthatóságot, növeli az edzés utáni visszaereszthetőséget.

Molibdén (Mo):

1. Hatása az acélra hasonló a molibdénéhez, de nem csökkenli a
nyújthatóságot.

2. Növeli a sziárdságot, folyáshalárt, szívósságot, meleg- és tartósszilárdságot,
a hőkezelésnél szükséges izzítási hőmérsékletet.

3. Csökkenti a túlhevítéssel szembeni érzékenységet a hőkezelésnél.

Vanádium (V):

AZ ÖTVÖZŐELEMEK HATÁSA AZ ACÉLRA



1. A gyorsacálok és keményacélok legfontosabb ötvözőeleme
2. Növeli a keménységet, szilárdságot, folyáshatárt, hőállósagot és éltartósságot.
3. Csekély mértékben csökkenti a nyújthatóságot..

Wolfram (W):

1. Gyorsacélok ötvözőelemeként alkalmazzák. Az állandó mágnesek a
nikkelen kívül koballot is tartalmaznak.

2. Növeli a keménységet, kopás a hő- és korrózióállóságot, elektromos
vezetőképességet, valamlnt a mágneses telíthetőséget.

Kobalt (Co):

AZ ÖTVÖZŐELEMEK HATÁSA AZ ACÉLRA



A NEMESACÉLGYÁRTÁS ELJÁRÁSAI

Az LD-konverterben előállított minőségi acélt villamos kemencében gondosan
átolvasztják és szén valamint egyéb ötvözőelemek hozzáadásával "nemesítik”.

A nemesacélgyártás kiinduló anyagai: konverteracél és ócskavas.

1. A villamos kemencében az acél felmelegítésére és
átolvasztására az elektromos áram hőhatását
használják.

2. A villamos kemencék ívkemencék vagy indukciós
kemencék lehetnek.

3. A villamos kemencében történő átolvasztás során az
acél nem szennyeződik, mivel nincs láng, amely
hozzájárulna a gázok vagy a kén kiválásához.



1. Az ívkemencébe három szénelektróda
van beépítve.

2. Az áram bekapcsolása után ív
keletkezik a szénelektródák és az
átolvasztandó anyag között.

3. Az ív segítségével akár 3800°C-os
átolvasztási hőmérsékletek is
előállíthatók és ezáltal lehetővé válik
az ötvözés még olyan magas
hőmérsékleten olvadó elemekkel is,
mint pl. a wolfram és molibdén.

ÍVKEMENCE



NAGY TISZTASÁGÚ NEMESACÉLOK ELŐÁLLÍTÁSA

1. Az öntés során a folyékony acél a levegőből oxigént, nitrogént és vízgőzt vesz
fel (a vízgőz a magas hőmérséklet hatására felbomlik hidrogénre,oxigénre).

2. A magas gáztartalom csökkenti az öntött acéltuskók minőségét.
3. Ezért kell a nemesacélokat az átolvasztás segítségével tovább tisztítani.

Az alkalmazott eljárások: vákuumívfényes átolvasztás, elektrosalakos
átolvasztás, sugárvákuumozás.

1. Ezek az eljárások a nagytisztaságú, hibamentes és nagyszívósságú
nemesacélok gazdaságos előállítására szolgálnak.

2. Az így előállított acélok anyagszerkezete a teljes keresztmetszetben felülről
lefele és a szélétől a magig teljesen egyenletes szemcseeloszlású.

3. Emiatt az acélok megfelelnek a legmagasabb igényeknek is, alkalmazhatóak
a gépiparban, az űrhajózásban, a repülő- és elektrotechnikai iparban.

4. A vakuumos átolvasztás lehetővé teszi nagytisztaságú ötvözetek előállítását.



1. A vákuumkemencében az egyenáramú feszültségforrás „negatív pólusára
egy nemesacél rudat kapcsolnak (katód).

2. Az anód (a feszültségforrás negatív pólusára kapcsolt) vízhűtésű réztégely,
amely egyúttal a kokilla szerepét is betölti.

3. Az ív hatására az acélrúd megolvad és lecsöpög.
4. Az olvadék a rézkokillában egyenletes szövetszerkezetű önteccsé szilárdul, a

felszabaduló gázokat elszívják.

VÁKUUMÍVFÉNYES ÁTOLVASZTÁS 



AZ ELEKTROSALAKOS ÁTOLVASZTÁS

1. Az elektrosalakos átolvasztással különösen zárványszegény és
dúsulásmentes, egyenletes szövetszerkezetű nemesacéltuskók állíthatók elő.

2. A villamos kemencében egy nemesacéltuskó szolgál elektródaként és a
megolvadt acél a salakon át a vízhűtésű rézkokillába csepeg.

3. Az acélt a meglehetősen magas hőmérsékletű salakkeverék olvasztja le.
4. A szükséges hő a salakon áthaladó áram hatására keletkezik az

ellenállásfűtés elve alapján.
5. A folyékony salakban megkötődnek a nemkívánatos szennyezőelemek és az

acélban oldott gázok is.



SUGÁRVÁKUUMOZÁS

1. A folyékony acélsugarat gáztalanítják. Miközben az acélolvadék az
öntőüstből a kokillába folyik a vákuumkamrában az alacsony nyomás
következtében apró cseppekre bomlik és szétterül.

2. Az acélból felszabaduló gázokat eközben elszívják, az olvadékból ezáltal
eltávolítható az oldott oxigén és nitrogén.

3. A felszabadult oxigén az acélban levő szénnel szénmonoxidot (CO) képez,
amelyet szintén kiszivattyúznak.

4. Az oxigén a szénnel kapcsolódik, ezért az olvadék széntartalma is csökken.
5. Ha az olvadék széntartalma túl magas, akkor a szén eltávolítását a

vákuumkamrába pótlólag bevezetett oxigénnel is elősegítik.

.

A vákuumozó eljárások során az acélt ötvözik. A
„vákuumban egyszerűbbé válik” a könnyen
oxidálódó elemekkel történő ötvözés.



A FOLYÉKONY ACÉL FELDOLGOZÁSA

1. A folyékony acél legnagyobb részét tuskókba és bugákba (ún.
félgyártmányok), kisebb részét közvetlenül öntőformákba (acélöntvények pl.
„turbina- és sebességváltó házak” gyártása) öntik.

2. Az öntött tuskókból és bugákból profilokat, rudakat, lemezeket, huzalokat
és csöveket hengerelnek, gyártanak.

1. A folyékony acélt az acélműben a csapolás
után olyan kokillákba (öntöttvasból
készült, védőbevonattai ellátott
öntőformák) öntik, melyek alul és felül is
nyitottak.

A szakaszos öntés (kokillaöntés) 



1. A folyamatos öntésnél a folyékony acélt egy nyitott, vízzel hűtött kokillába
(a kristályosítóba) öntik.

2. A kokillában a hőelvonás következtében a folyékony acél megdermed és
folytonos tuskó formájában az előtoló és szállítóhengerek között lesüllyed.

A FOLYAMATOS ÖNTÉS

A süllyesztési sebesség akár a 2m/percet is elérheti. A tuskó nagy dermedési
(kristályosodási) sebessége miatt csökken az üregek és dúsulások
kialakulásának lehetősége,így egyenletesebb szövetszerkezetű állítható elő.



AZ ACÉLOK SZABVÁNYOSÍTÁSA  AZ 
ANYAGMINŐSÉG ÉS A SZÁLLÍTHATÓSÁG ALAPJÁN

Az acélok szabványos jelölése három részből áll,
melyek közül:
- az első az előállításra,
- a második az összetételre,
- a harmadik az acél kezeltségére utal

1. A szerkezeti anyagok rövid szabványos jelölésében általában
csak az összetételt adják meg.

2. Az „előállításra” és „kezelésre” vonatkozóan, egy adott
acélfajta megrendelésekor a gyártóval kell megegyezni.



AZ ACÉLOK ÖSSZETÉTELÉNEK JELÖLÉSE

Az ötvözetlen acélokat a
• szakítószilárdság, pl. általános szerkezeti acélok;
• széntartalom, pl. ötvözetlen minőségi - és nemesacélok;
• szállítási forma és mélyhúzási terhelhetőség jelének, pl. a hidegalakított
ötvözetlen lemezek megadásával jelölik.

Ötvözetlen acélok jelölése:



St 360 B, St 360 C, St 360 D, St 360 CE
1. ötvözetlen (általános) alapacélok minimálisan

360N/mm2 szakítószilárdsággal.

Minőségi osztály: B, C, D és CE.
1. A B, C és D betűjelölések azt mutatják, hogy adott

acélnál a „mért fajlagos ütőmunka” (a ridegtörési
hajlam) értéke minimum 27J.

2. Az egyes betűk azt mutatják, hogy az acél milyen
hőmérsékleten vizsgálva teljesítette ezt az értéket.

3. A B minőségi osztály +20 °C-ra, a „C” 0 °C-ra, a
„D” -20 °C-ra érvényes.

C55, C10, C35 (ötvözetlen minőségi acélok)
1. Azokat a cementálható és nemesíthető acélokat,

melyek hőkezelhetőek, a „C” jellel és a
széntartalomra vonatkozó számmal (ez a szám a
tényleges széntartalomból számítható) jelölik.

AZ ACÉLOK ÖSSZETÉTELÉNEK JELÖLÉSE



Ck45, Cf53, Cm35, Cg35 (ötvözetlen nemesacélok).
1. az ötvözetlen nemesacélokat az ötvözetlen

minőségi acéloktól megkülönböztessék, a C jel
után még egy kiegészítő jelet alkalmaznak,
melynek jelentése a következő:

k = alacsony foszfor- és kéntartalmú nemesacél;
f = acél láng- és indukciós edzéshez;
m = meghatározott min. és max. kéntartalmú nemesacél;
q = hidegzömítésre alkalmas cementálható és nemesíthető acél.

St03F, St03FK40 (ötvözetlen finomlemezek)
1. F … - acél finomlemez, a O jelölés a szállítási

formára vonatkozik (hidegen hengerelt lemez), a 3
jelölés magas mélyhúzási terhelhetőséget jelöl.

2. K ... - hidegen után hengerelve a megfelelő
szakítószilárdság elérése céljából.

AZ ACÉLOK ÖSSZETÉTELÉNEK JELÖLÉSE



A szabványok főleg az alacsony ötvözésű acélokkal foglalkoznak, amelyek
konstrukciós célokra legalkalmasabbak.

ÖTVÖZÖTT ACÉLOK JELÖLÉSE

Az alacsony ötvözésű acélokban az egyes ötvöző elemek tömeg %-a 5 alatt
marad. A magasan ötvözött acélokban egy-egy ötvöző tömeg %-a 5 felett van.

Alacsony ötvözésű acélok



Széntartalom jelölése.
1. A szabványos jelölés mindig a széntartalmat

jelölő számmal kezdődik.
2. A „C” szimbólum a szén jelölésére szolgál. A

széntartalmat 1/100 százalékban adják meg.

Például: ötvözött cementálható acél 20MnCr5. A szén szám 20. Ebben az
acélban 20/100 = 0,2% szén van.

Az ötvözőszámok a szimbólumok mögött állnak. Az acél
ötvözőjének tényleges arányát osztószámokkal
határozhatjuk meg:

Ötvözőszám

Például:
ötvözött cementálható acél
20MnCr5. Ötvözői mangán
és króm. Mangántartalma
5/4 = 1,25% .

ÖTVÖZÖTT ACÉLOK JELÖLÉSE



A magasan ötvözött acéloknál az ötvözőszám
osztószáma 1. Erre figyelmeztet a jelölés elején levő X .

MAGASAN ÖTVÖZÖTT ACÉLOKNÁL

A szerkezeti anyagok rövid szabványos jelölésében csak
azokat az ötvözőket jelölik, melyek az acél
felhasználása szempontjából lényegesek.

Az előállításra vonatkozó információkat betűjelzéssel közlik. Ezek felvilágosítást
adnak a megolvasztás módjáról, valamint az abból fakadó tulajdonságokról.

Az acél előállítási és kezeltségi jelölése (kiegészítő jelölések)

A betűk jelentése a következő:
U csillapítatlanul öntött acél
R csillapítva öntött acél
RR különösen csillapítva öntött acél
Q hidegalakításra alkalmas acél
Z fényeshúzásra alkalmas acél
Például: USt360B, RQSt510C, RZSt590.



A kezeltségre vonatkozó adatokat betűk és számok jelölik. Ezek megadják az
alakítás módját, a hő kezeltségi állapotot és a várható teljesítményszintet.

A betűk jelentése a következő:
V – nemesített
N – normalizált
E – cementált
H - edzett 
A – megeresztett
G – lágyított
S – feszültségmentesített

Például: Ck35N, 34Cr4V.
A számok jelentése:
A teljesítményszint számok azt az
acélszilárdságot mutatják, amelyet a
gyártónak garantálnia kell.

Például
34CrMo4V120 nemesített acél
1180 N/mm2 minimális
szakítószilárdsággal.

MAGASAN ÖTVÖZÖTT ACÉLOKNÁL
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A Szabványos vasötvözetek megismertük az iparban alkalmazott acélok,
öntöttvasak, acélöntvények, összetételét, tulajdonságait, jelölését.

Gyakorlati vagy ipari vasötvözeten:
1. a legalább 50 % Fe-t tartalmazó ötvözeteket értjük,
2. nagyüzemi eljárásokkal gyártanak, nagy mennyiségben használnak fel.
3. Vastartalmuk többnyire 90 %-nál nagyobb.

BEVEZETÉS

Helytelen tehát vasötvözetnek – acélnak – nevezni :
1. a 10…25 % vasat tartalmazó tűzálló nikkel-króm ötvözeteket, vagy a

vasat legfeljebb kis mennyiségben tartalmazó szerszámanyagokat.
2. a Co-Cr-W-Fe-C többalkotós ötvözetnek tekintendő ún. stellit, vagy a

kevés kobalttal megkötött volfrámkarbidból való keményfém (vídia) sem

•Stellit-ötvözetek •Keményfémek 



STELLIT-ÖTVÖZETEK, ISMERTETÉSE ÉS JELLEMZÉSE 

1. Nagy hőmérsékleten a korróziós hatásnak is ellenálló, kopásálló ötvözetek.
2. „Dolero Stellite” Limited cég szabadalmazott terméke.

Háromfajta  stellit-ötvözet  van  forgalomban:

1. Kobalt bázisú: nagy hőmérsékleten korróziós hatásokkal ellenál, kopásálló ötvözet
2. Nikkel bázisú, korrózióálló és kopásálló, de alacsonyabb hőmérsékleten;
3. Vas bázisú, amely csak közönséges hőmérsékleten kopásálló.

1. Általában öntött állapotban, feszültségmentesítő hőkezelés után használjuk.
2. Hegesztési technológia, védőgáz-hegesztéssel kopásálló betétként is alkalmazzák.
3. Nagy hőmérsékleten erős kopásnak kitett szerszámokhoz és gépalkatrészekhez

alkalmazzák, pl. automata üveggyártó gépsorokhoz

Stellit 25 ( Co-Cr-W-Ni),
Stellit 21 ( Co-Cr-Mo );

Kobalt  bázisú: Nikkel  bázisú

Nucalloy 430 ( Ni-Cr-Si-W)

Vas  bázisú

Dellcrome 200 (Fe-W-Mo-Cr)

Stellit ötvözetek jellemzése:



KEMÉNYFÉMEK, ISMERTETÉSE ÉS JELLEMZÉSE I. 

1. Nem ötvözetek, hanem kemény karbidokból előállított szerszámanyagok.
2. Készítenek bányászati és kőzetmegmunkáló szerszámokat, keményfém-

betétes kivágó, sajtoló, mélyhúzó szerszámokat, lapkákat, szerszám-éleket.
3. Ezek öntéssel vagy porkohászati úton zsugorítással állíthatók elő.

Öntött  fém-karbidok:

Zsugorított  fém-karbidok

Fém-karbidok olvadáspontja (3000-3500 C),
„speciális kemencékben” olvaszthatók.
Olvadékot a szerszám alakjának megfelelő
formába öntik, megszilárdulás után
köszörülés szikraforgácsolás.
Napjainkban ritkán alkalmazzák, mert sok
energiát igényel és zsugorítással nagyobb
méretpontosság érhető el.

Fő alkotói volfrám-karbid (W2C), a
titán-karbid (TiC), a tantál-karbid
(TaC), + leggyakrabban a kobalt.

A kobalttartalom növelésével 15 %,
nő keményfém szilárdsága, csökken
a keménysége.
A keményfémet alkotó anyagokat
őrlik, méret szerint osztályozzák,
majd megfelelő arányban keverik.
A keveréket formába sajtolják, majd
2000…2500 C-on zsugorítják.



A  szerszámél anyaga A  legnagyobb  megengedett  
forgácsolási  hőmérséklet  C

Megengedett  forgácsolási  
sebesség  m/min

ötvözött acél 260 12…18

gyorsacél 560 24…36

WC + Co keményfémek 700 60…150

WC + TiC + Co keményfémek 900…1100 90…200

Kerámia anyagok 1100…1200 200…300

A  szerszámanyagok  összehasonlítása

A zsugorított keményfémek keménységüket, vörösizzás hőmérsékletén 1000-1100 
C-on sem vesztik el, mert 90…98 %-ban magas olvadáspontú karbidokat tart.

A keményfémből készült szerszámokkal nagy, az ötvözetlen és ötvözött szer-
számacélokhoz képest magasabb forgácsolási hőmérséklet és sebesség érhető el.

1. A szerszámoknak csak a forgácsoló élét készítik keményfémből.
2. A keményfémből készített lapkákat keményforrasztással vagy mechanikusan

rögzítik az ötvözetlen acélból készült szerszámra, az éleket alakra köszörülik.

KEMÉNYFÉMEK, ISMERTETÉSE ÉS JELLEMZÉSE II. 



A keményfémeket betűkkel jelölik alkalmazási területük szerint ISO javaslat alapján

1. DB jelűek kőzet-megmunkálásra,
2. DG jelűek forgácsnélküli alakításra,
3. DA jelűek szívós anyagok forgácsolására,
4. DR jelűek nagy keménységű rideg anyagok forgácsolására,
5. DU jelűek mindenfajta nehezen forgácsolható ötvözet megmunkálására,

A keményfémeket alkalmazási terület szerint: DA – kék, DU – sárga, DR – vörös

A kis számokkal jelölt keményfémek nagy karbidtartalmúak, nagyon kemények
és kopásállóak, de kicsi a szívósságuk ezért könnyen törnek.

A nagy számmal jelölt keményfémek nagy kobalttartalom, nagy szívósság, kisebb
kopásállóság.

A  KEMÉNYFÉMEKET  BETŰKKEL  JELÖLIK  ALKALMAZÁSI  
TERÜLETÜK SZERINT I.

ISO ÉS AZ MSZ 1990 – 66  SZABVÁNY  SZERINT



WC   Ti +Ta –Nb   Co  

DA01 62…69 26…33 4…5

DA50 77…80 9…15 16…18

DU10 84…88 6…10 5…6

DU40 79 6 15

DR01 92…97 4…5 3…4

DR10 91…94 0,6…4,2 4,8…6

A  keményfémek  összetétele

A keményfémek szokásos elnevezése az egyik gyártójának, a német „WIDIA
cégnek” a nyomán a vídia.

A  KEMÉNYFÉMEKET  BETŰKKEL  JELÖLIK  ALKALMAZÁSI  
TERÜLETÜK SZERINT II.



Porkohászati úton előállított, ún. álötvözetek. Nagykeménységű rideg anyagok.
Olvadáspontjuk igen magas (To >3000 0C). Hő és kopásállóak.

A keményfémeket nagykeménységű fémkarbidokból – volfrám-, titán-, tantál-
karbidból, valamint kötőanyagként kobaltból állítják elő sajtolással, szintereléssel.

A gyártás során a keményfém karbidok és a segédanyagok porát összekeverve 600-900
0C-on előzsugorítják. Ekkor még megmunkálhatók, majd 1300-1500 0C-on hidrogén
védőgázos vagy vákuumkemencében készre zsugorítják. A felületükre gőzölt, 0,01 mm
vastag titánkarbid, titánnitrid réteg 3-4 szeresére növeli a szerszám élettartamát.

Felhasználják forgácsoló, hidegalakító és bányászati szerszámok élanyagaként
(keményfémlapkák formájában), élfelrakó elektródakén, valamint fémporszóráshoz.

KEMÉNYFÉMEK, ISMERTETÉSE ÉS 
JELLEMZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁS 

Egykarbidos (volfrám-karbidos) keményfém jele K. Rideg anyagokhoz ajánlott.

Kétkarbidos (volfrám- és titán-karbidos) jele P. Acélok megmunkálásához.

Háromkarbidos (volfrám-, titán- és tantál-karbidos) jele M. Univerzális felhasználásr



VASÖTVÖZETEKTŐL  KÜLÖNBÖZŐ  
FÉMES SZERKEZETI ANYAGOK 

A  szerkezeti  anyagok  csoportosítása  a  kötések  alapján

Az ipari anyagok harmadik
csoportjába tartoznak az
egyszerű vegyületeket
tartalmazó fémek és
ötvözeteik, amelyeknél az
atomkapcsolat fémes kötés .

A szervetlen anyagok legfeljebb tucatnyi atomot tartalmazó vegyületei képezik a
második csoportot, például a kerámiák atomkapcsolat ionos vagy kovalens kötés.

Azokat a vegyületeket, ahol az atomok között „kovalens kötés” van, természetes
és mesterséges szerves polimereknek, a műanyagoknak nevezzük.

Az ipari célra felhasznált anyagok köre, az anyagot alkotó atomcsoportban
(molekulában) lévő atomok száma, elhelyezkedése, fennálló (kötés) szerint.



NEMVAS  FÉMEK  ÉS  ÖTVÖZETEIK 

Az ipari vasötvözetek sorába nem tartozó fémek elnevezése: NEMVAS FÉMEK.
Sűrűségük szerint:
• 4,5 kg/dm3-nél nagyobb sűrűségű fémek a „nehézfémek”
• 4,5 kg/dm3-nél kisebb sűrűségű fémek pedig a „könnyűfémek”

A nehézfémek csoportját: színesfémek – réz, a horgany, az ólom és az ón,
A könnyűfémek csoportját: alumínium, a magnézium, a titán és a berillium

Színesfémek 

Ebbe a csoportba tartozó fémek közül van amelyik színes (pl. réz), de van, amelyiknek
csak az érce, vegyülete színes.

A legfontosabb színesfémek: • réz (Cu)

• ón (Sn)

• ólom (Pb)

• cink (Zn)

• wolfram (W)A színesfémek fő felhasználási területei:
• korrózióálló bevonatok készítése,
• ötvözők,
• ritkábban önálló fémként

• nikkel (Ni)



Az Ni ezüstfehér színű fém:
• sűrűsége 8,9 kg/dm3, olvadáspontja 1453 oC.
• a szabályos lapközepes kristályos szerkezetének köszönhetően jól
alakítható,
• jól vezeti a hőt és a villamosságot, 360 oC-ig ferromágneses, e
felett már nem.

Nikkel (Ni)

Ólom (Pb) A színólom kékesszürke, levegőn sötétszürkére oxidálódó
nehézfém. A felületi oxidhártya megvédi a további oxidációtól.
Tulajdonságai:
1. sűrűsége 13 kg/dm3, olvadáspontja 327 oC,
2. szabályos lapközepes köbös kristályszerkezetben kristályosodik,
3. kémiai ellenállása kén-, kénes- és sósavakkal szemben jó,

kénsavgyártás klórmészgyártás fontos anyaga.
4. jó hangszigetelő és rezgéscsillapító, jó a sugárzáselnyelő

hatása,
5. oxidja korrózió elleni védelemre alkalmas, az élő szervezetre

mérgező hatású.

SZÍNESFÉMEK I. 
JELLEMZŐI ISMERTETÉSE  



Tulajdonságai:
• sűrűsége 7,3 kg/dm3, szilárdsága öntve 30-40 N/mm2,
• olvadáspontja 220 oC, nyúlása 30-40%, hidegen jól alakítható,
• acél bevonataként használható korrózió ellen, (élelmiszerhigiéniai)
• korrózióállósága jó,ha megsérül a bevonat, az acél korróziója megindul

Ón (Sn)

Fő alkalmazási területe:
1. élelmiszer- és konzervipar (fólia, tubus,bevonat),
2. csapágyfémek anyaga,
3. forraszanyagok előállítása (alacsony olvadáspontú ötvözetek).

Tulajdonságai:
• olvadáspontja 419 oC, 950 oC-on gőzfázisba megy át,
• jól önthető,140-170 oC között jól hengerelhető, 200 oC felett
ridegen viselkedik.

Horgany (Zn)

Az iparban a színhorganyt lemezek gyártására, ötvözésre (sárgaréz), korrózióállósága
miatt acéltárgyak bevonására (tűzihorganyzás) használják. A horganyzott tárgyak
korrózió elleni védelme még akkor is fenn áll, ha a horganyzott felület megsérül.

SZÍNESFÉMEK II. 
JELLEMZŐI ISMERTETÉSE  



Tulajdonságai:
1. a legmagasabb olvadáspontú fém, olvadáspontja 3410 oC, sűrűsége igen nagy,

19,3 kg/dm3, alacsony hőmérsékleten rideg és könnyen oxidálódik.

Wolfram (W)

A volfrámot és ötvözeteit a magas hőmérsékletnek kitett alkatrészek anyagának
gyártására, pl. izzószálak, nem olvadó hegesztő elektródák (AWI hegesztés), belsőégésű
motorok gyertyáinak elektródái, használják

Réz (Cu)

1. A nagytisztaságú réznek (vörösréznek) kitűnő a hő- és villamos
vezetőképessége, a képlékenysége és a korrózióállósága.

2. A réz szilárdsága nem nagy, hidegalakítással szilárdsága növelhető.
3. A szennyezők már kis mennyiségben (0,1-0,01 %) mennyiségben,

nagymértékben csökkentik a réz villamos-, és hővezető képességét.
4. A réz korrózióállósága jó, nedves levegő megtámadja, de a felületén

képződő Cu2O a levegő CO2 és SO2 tartalmával egyesülve jól tapadó, tömör
rézkarbonát- és rézszulfát réteget, ún. patinát képez

SZÍNESFÉMEK III. 
JELLEMZŐI ISMERTETÉSE  



5. A rezet jó elektromos vezetőképessége és forraszthatósága miatt előszeretettel
alkalmazzák elektronikai berendezésekben és eszközökben (pl. érintkezők,
elektromos vezetékek, kapcsolók, stb.) gyártásához.

Sárgaréz

A sárgaréz a réznek horgannyal (Zn) való ötvözete. Másodrendű ötvözőként
az Al, Ni, a Fe, a Mn, az Sn és Pb és a Si is jelen lehetnek.

A feldolgozhatóság szempontjából :alakíthatók öntészeti ötvözetek lehetnek.

1. A gyakorlatban sárgarezek Zn tartalma nem haladja meg az 50 %-ot.
2. 80 %-nál nagyobb réztartalmú ötvözeteket tombaknak nevezik.
3. Képlékenységük nagy, szilárdságuk viszont kisebb, mint 63-75 % sárgarezeké,

hidegen könnyen alakíthatók.
4. 30 %-nál kevesebb Zn-t tartalmazó sárgarezek jó elektromos vezetők.
5. Az öntészeti sárgarezek legkedvezőbb mechanikai tulajdonságai 60-63 % ill. 67 %

réztartalommal biztosítható.

SZÍNESFÉMEK V.
JELLEMZŐI ISMERTETÉSE  



Tulajdonságok
1. A legjobb szilárdsági jellemzőik az 5-10 % Sn-t tartalmazó bronznak van.
2. Gyakorlatban a leginkább a 6-7 % Sn tartalmú bronzokat használják.
3. Az iparban az alakítható bronzokból villamos forgógépek csúszócsapágyait,

vegyipari alkatrészeket, rugókat, membránokat, műszereket készítenek.
4. Az önthető ónbronzok nagyobb mennyiségű Sn-t tartalmaznak.
5. Kétfázisúak, jól önthetők, hígfolyósak, kicsi a zsugorodásuk, erősen

korrózióállóak, jó csúszási jellemzőjük.

Bronz

A réznek ónnal (Sb) alkotott ötvözeteit nevezték bronznak. Jelenleg bronznak
nevezik a réz minden olyan ötvözetét, amelyben nem a horgany a fő ötvöző.

Ónbronzok (CuSn-ötvözetek) a réznek ónnal alkotott ötvözetei.
Az ónbronzokat két csoportba lehet sorolni:
1. az egyik csoport a képlékenyen alakíthatók,
2. míg a másikat az önthető bronzok alkotják.

SZÍNESFÉMEK IV.
JELLEMZŐI ISMERTETÉSE  



1. A könnyűfémnek az 5 kg/dm3-nél kisebb sűrűségű fémek nevezzük.
2. jelentőségük: a megfelelő szilárdsági tulajdonságok mellett az alkatrész

tömege is kritikus jelentőséggel bír a szerkezet működése szempontjából.

Alumínium Titán Magnézium

KÖNNYŰFÉMEK

Alumínium

1. Kiválóan alakítható fém, sűrűsége mindössze 2,7 . 103 kg/dm3, alacsony olvadáspontú
(660 °C), rácsszerkezete lapközepes köbös.

2. Hő- és villamosvezető képessége igen jó, „jó korrózióállósága” a felületén képződő
tömör, jól tapadó „alumíniumoxid” rétegnek köszönhető.

Jellemzői:

Hátrányai: 1. Kis szilárdság, kis rugalmassági modulus, nagy lineáris hőtágulási
együttható, kenődik, emiatt nehezen forgácsolható.

1. A „műszaki tisztaságú alumíniumot” (99,99%) a villamos ipar (vezetékek) és az
élelmiszeripar (alumíniumfólia), alumínium ötvözeteit széles körben használja az ipar.

2. Az ötvözetek hengerléssel, sajtolással, kovácsolással jól alakíthatók és különféle
félgyártmányokká (lemez, cső, huzal, profilok) feldolgozhatók.



Az ipari alumínium ötvözetek kialakításánál fő cél, a
• minél nagyobb szilárdság elérése, az alumínium szilárdsága kicsi, (80 N/mm2)
• Különféle módon növelhető:

• ötvözéssel 200 N/mm2-re ,
• ötvözés és hőkezelés (nemesítéssel) 300 N/mm2-re,
• ötvözés, képlékeny alakítás hőkezelés 400 N/mm2-re.

Mindkét csoport két részre osztható:
• hőkezelhető
• nem hőkezelhető ötvözetek

Al ötvözeteket két csoportba szokás sorolni:
• képlékenyen alakítható Al ötvözetek,
• önthető Al ötvözetek

Nemesíthetők ötvözetek: Al-Cu-Mg, Al-Cu-Ni, Al-Si-Mg ötvözetek.
Nem nemesíthetők: Al-Mg és Al-Mn ötvözetek.

Képlékenyen alakítható alumínium ötvözetekJellemzői:

1. Szilárd oldat típusúak, főötvözőként a Cu, Mg, Si és Zn, a telített oldatuk
összetételét (Cu 5%, Mg 10%, Si 1,5%, Zn 4%),

2. Szoktak még adagolni 2% Ni-t a hőszilárdság fokozása érdekében, 1-2 % Mn-t,
korrózióállóság növeléséért, valamennyi alakítható Al ötvözet 0,5 % Mg-ot tartalmaz.

KÖNNYŰFÉMEK



ALUMÍNIUM ÖTVÖZETEK CSOPORTOSÍTÁSA

Az Al-Cu-Mg ötvözeteket „duralumíniumnak” nevezzük.
1. A gépgyártás miatt fontosak, mert a legnagyobb szilárdságúra nemesíthetők.
2. Szakítószilárdságuk elérheti az 500 N/mm2 -et is.
3. Réztartalom miatt korrodálnak, ezért vékony tiszta „Al”-mal vonják be a felületeket

Öntészeti Al ötvözeteket három csoportja
1. szilumines csoport,
2. magnéziumos csoport,
3. rezes csoport

Közös jellemzőjük:
1. alacsony olvadáspont,
2. hígfolyósak,
3. korrózióállóak, jól hőkezelhető.

Alumínium ötvözetei

1. Az öntészeti Al ötvözetek között legkiválóbb a szilumincsoport.
2. Ide tartoznak az Al-Si és az Al-Si-Mg ötvözetek.
3. Mindkét típus az Al-Si eutektikus ötvözete (12 % Si) , így 578 °C

hőfokon szilárdul, kicsi a zsugorodása.

Szilumines csoport



1. Öntészeti szempontból rosszabbak, de forgácsolással jól megmunkálhatók,
2. Korrózióállók és a szilárdsági jellemzőik is jók, amelyek Ti-nal és Mn-nal javulnak.
3. A hydronálium néven ismert ötvözetek 3,5,7 % Mg tartalommal legkorrózióállóbbak,
4. Agresszív közegben használatos kisebb alkatrészek gyártására jól használhatók.

Magnéziumos csoport

1. Az ötvözetek hígfolyóssága nagy, ezért az öntvények „lunkermentesek”.
2. Jó hővezetők és hőállóak, de egyes ötvözetek hajlamosak a ridegtörésre, amit

hőkezeléssel lehet kiküszöbölni.
3. A hőszilárdságot „Ni” hozzáadásával lehet fokozni.
4. Ez az ún. Y-ötvözet, amelyből belsőégésű motorok hengerfejeit és dugattyúit öntik.
5. A forgácsolhatóság javítható 0,2 % Si és 0,3 % Mg hozzáadásával.

Rezes csoport

ALUMÍNIUM ÖTVÖZETEK CSOPORTOSÍTÁSA



AZ ALUMÍNIUM ÖTVÖZŐANYAGAI

Az alumíniumötvözetek ötvözőelemei három csoportba sorolhatók:

1. Az elsőbe a nagy mennyiségben alkalmazott fő ötvözők (Si, Cu és Mg) tartoznak, a
szilárdsági tulajdonságokat javítják jelentős mértékben.

2. A másodrendű ötvözők (Ni, Co, Cr és Fe) viszonylag kisebb mérvű ötvözésre
alkalmasak és csak kevéssé fokozzák a szilárdsági tulajdonságokat.

3. A minőségi ötvözők (Ti, Cr és Na) önmagukban nem változtatják meg az anyag
tulajdonságait, de erősítik a fő ötvözők hatását.

Az alumíniumötvözeteket a felhasználásuk szerint két csoportba soroljuk;
• „alakítható” és „önthető” alumíniumötvözetek.

Alakítható  alumíniumötvözetek 

Az alakítható alumíniumötvözeteket szilárdságuk növelése céljából ötvözzük.
1. E célra elsősorban azok az ötvözőelemek jönnek számításba, amelyek az

alumíniummal szilárd oldatot alkotnak.
2. Elsősorban a réz és a magnézium alkot az alumíniummal szilárd oldatot már

szobahőmérsékleten is.



Az  Al – Cu  egyensúlyi  diagram 

Megfigyelhető, hogy az alumínium 547 °C-on „5,7 %-os” réztartalommal
szilárd oldatot és „33 %-os” réztartalommal eutektikumot alkot.

1. Egy kb. 4 %-os ötvözet
kristályosodásának menetét követve
leolvashatjuk, hogy a dermedés folyamán

2. az ömledékből szilárd oldat válik ki, és a
dermedés befejeztekor,

3. kb. 580 C-on az összes réz oldatban van.
4. Lassan hűtve az ötvözetet az oldott réz

mennyiségének 4 %-ról a
szobahőmérsékleten oldható 0,3 %-ig kell
csökkenie.

5. Gyors hűtéskor viszont
megakadályozhatjuk a CuAl2 kiválását.
Ekkor az oldva maradt réz torzítja a
térrácsot és így benne feszültségeket
ébreszt.

Alacsony  /kb. 100-250 C/ hőmérsékletre  hevítve  az  ötvözetet,  az  oldatban  maradt  
réz  CuAl2 vegyület  formájában  kiválik,  ami  keménység,szilárdságnövekedést okoz 

Alumínium  nemesítésének  



1. Az alakítható alumíniumötvözetek MSZ 2679 /új/ MSZ 3714 /régi/
szabvány szerinti minőségi jelében az Al az alumíniumra utal, amit az
ötvöző anyagok vegyjelei követnek.

2. A kémiai jelek után álló számok az ötvözés százalékos mértékére utaló
számok. Pl.: AlZn4,5Mg1 esetében 4,5 % Zn, 1,2 % Mg a többi Al.

MSZ 3714/1 AlMg3 AlFeSi AlMn1Mg1 AlMgSi1 AlCu4Mg2 AlZn5Mg1 AlZn6Mg2Cu1,5

ISO/R 209-1971 Al-Mg3* - - Al-Si1Mg Al-Cu4SiMg* - Al-Zn6MgCu

DIN 1725 AlMg3 AlFeSi* AlMn1Mg1 AlMgSi1 AlCuMg2 AlZn4,5Mg1 AlZn6MgCu1,5

MSZ 2679 AlMg3 AlFeSi AlMn1Mg1 AlMgSi1 AlCuMg2 AlZn4,5Mg
1

AlZn6MgCu1,5

AZ  ALAKÍTHATÓ  ALUMÍNIUMÖTVÖZETEK  
JELÖLÉSI  RENDSZEREINEK  ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Alkalmazási terület:
1. nem nemesíthető ötvözetek az élelmiszeripar – pl. csomagológépek anyaga a

„termékzónában” –, járműipar – kötőgépelemek – pl. szegecsek, csavarok – anyaga.
2. nemesíthető ötvözetek nyílászáró szerkezetek, híradástechnikai eszközök,

járműipari alkatrészek anyaga.
3. önnemesedő ötvözetek hegesztett szerkezetek, vegyipari és járműipari

alkatrészek anyaga.



ÖNTHETŐ ALUMÍNIUMÖTVÖZETEK

1. Az önthető alumíniumötvözetek előállításának a célja az önthetőség javítása volt
2. Mivel az alacsony olvadáspontú „Al” nem szabad magas hőmérsékletre hevíteni
3. Alacsony hőmérsékleten is jó formakitöltő képességűnek kell lennie.

4. Az alumíniumot az oxidáció és a magas hőmérsékleten bekövetkező gázfelvétel
miatt helytelen túlzottan felhevíteni. A sok gázt elnyelt alumíniumöntvény a
hűlés során kiváló gázoktól szivacsszerűen lyukacsossá válik.

Az alumínium fő ötvözői:
1. Cu, Mg, Si

Az  önthető  alumíniumötvözeteket  a  fő  ötvözők  szerint  három  csoportba  soroljuk 

1. Al-Si ötvözetek (szilumin csoport);
2. Al-Cu ötvözetek (duralcsoport);
3. Al-Mg ötvözetek (hidronáliumcsoport).



AL-SI (SZILUMIN)  ÖTVÖZETEK

Az  Al-Si ötvözetek  egyensúlyi  
diagramja

1. A legfontosabb és a legjobban önthető ötvözet az Al-Si eutektikus ötvözet.
2. A megszilárdult Al-ötvözetekben a Si csak igen kismértékben oldódik.
3. A megszilárdulás hőmérsékletén csak 1,8 % Si-tartalomig keletkezik tisztán

szilárd oldat, szobahőmérsékleten a Si az Al-ban nem oldódik,
4. Ez az oka annak, hogy az Al-Si ötvözetek képlékenyen nem alakíthatók.

A szilícium az alumíniummal 11,6 % Si-tartalom
mellett alkot eutektikumot 577 C-on.

1. Az eutektikus és összetételben Al-Si
ötvözetek jól önthetők.

2. Bonyolult alakú öntvények készítésére
alkalmasak, jól hegeszthetők, korrózióállók,
nem nemesíthetők.

3. Szilíciumot 11…13 %-ig használják az
alumínium ötvözésére.

4. A Mg mint járulékos ötvöző az ötvözetet
nemesíthetővé teszi.

5. Al-Si-Mg ötvözeteket gyakran szilumin--nak
is nevezik



AL-CU (DURAL)  ÖTVÖZETEK

1. A Al-Cu ötvözeteket öntészeti célra nem alkalmazzák. Mg vagy Ni
ötvözéssel viszont öntészeti célra is alkalmas dural ötvözetet kapunk.

2. A Mg révén az ötvözet önnemesedővé válik, a Ni a melegszilárdságot
fokozza.

3. Al-Cu-Mg ötvözeteket duralumíniumnak is nevezzük.
4. Ezek nagy igénybevételnek kitehető, erősen tagolt, vékony falú

öntvények anyagai, az ún. nagyszilárdságú alumíniumötvözetek.
5. Al-Cu-Ni ötvözetek szokásos elnevezése az Y-fém.
6. Melegszilárdságuk a Ni hatására nagymértékű, jól önthetők,

nemesíthetők,
7. Képlékenyen is alakíthatók, de nem korrózióállóak.
8. Ötvözeteket nagyobb hőmérsékleten működő, fokozott igénybevételnek

kitett gépalkatrészek készítésére alkalmazzák (motorok hengerfejei vagy
dugattyúi)



AL-MG (HIDRONÁLIUM)  ÖTVÖZETEK

1. A magnézium az Al-ban jól oldódik, megszilárduláskor 13 % Mg-tartalomig
szilárd oldat, Al-Mg ötvözetek 13 % Mg-tartalomig képlékenyen alakíthatók.

2. Lehűléskor a szilárd oldatból az ötvöző nem válik ki (nem nemesíthetők), az
ötvözetek szerkezete egynemű, homogén marad.

3. Az Al-Mg ötvözetek jó korrózióállósággal, önthetőségük rosszabb, mert
magasabb hőmérsékleten oxidációra hajlamosak.

4. Dinamikus igénybevételeket elviselő alkatrészek készítésére az Al-Mg-Si alapú,
a Cu- és Ti-ötvözéssel előállított öntvények felelnek meg a legjobban.

Az MSZ 3713 szabvány szerinti minőségi jelükben az „ö” betű az öntészeti
felhasználásra, az „Al” az alumíniumra utal, amit az ötvözőanyagok vegyjelei
követnek, kémiai jelek után álló számok az ötvözés százalékos mértékére utal.

ALUMÍNIUMÖTVÖZETEK  JELÖLÉSI  RENDSZEREI 

öAlSi8Cu3Fe1: 7,0…9,0 % Si, 2,5…4,5 % Cu, 0,5…1,0 % Fe a többi Al.



Általános
rendeltetésű

ötvözetek

öAlSi12
Különleges
rendeltetésű

ötvözetek

öAlMg10
Nagy

szilárdságú
ötvözetek

öAlMg2Si4

öAlSi12Fe1 öAlMg9SiFe1 öAlMg2Si4Fe1

öAlSi12Cu1 öAlMg5 öAlSi12Mg

öAlSi12Cu1Fe1 öAlMg3 öAlSi8Cu3Fe1

Az  önthető  alumíniumötvözetek  felosztása

MSZ 3713:1989 HöAlSi12 Hö AlMg3 Nö AlMgZn5MgTi Kö AlSi8Cu3Fe1 Kö AlCu4Ti

MSZ 3713-76 öAlSi12 ö AlMg3 ö AlMgZn5MgTi ö AlSi8Cu3Fe1 ö AlCu4Ti

MSZ 3713-68 öAlSi12 - - - ö AlCu4Ti

ISO/DIN 3522 Al-Si 12 AlMg3 Al-Zn5Mg Al-Si8Cu3(Fe) Al-Cu4Ti

DIN 1725  /új/ G-AlSi12 G-AlMg3 G-AlMgZn5MgTi GD-AlSi8Cu3 G-AlCu4Ti

DIN 1725  (1973) G-AlSi12 G-AlMg3 - GD-AlSi8Cu3 G-AlCu4Ti

Az  önthető  alumíniumötvözetek  jelölési  rendszereinek  összehasonlítása

Az érvényben MSZ 3713:1989 szabvány jelölési rendszerben az „ö” betűt megelőző
„H” homokformába, az „N” nyomással, a „K” kokillába történő öntést jelent.

ALUMÍNIUMÖTVÖZETEK  JELÖLÉSI  RENDSZEREI 



TITÁN, JELLEMZŐI, ISMERTETÉSE

Fő ötvözői az Al, Sn, a Zr, Cr, Mo, V és a Nb.

A titánötvözetek könnyűek, nagy szakítószilárdságuk és jó korrózióállóságuk miatt
a sugárhajtóművek és a rakéták nélkülözhetetlen anyagai.

Megfelelő hőkezeléssel igen nagy szakítószilárdságú
1. Ti-Al /Rm = 1100…1200 N/mm2/
2. Ti-Al-V /Rm = 2000 N/mm2 / ötvözetek állíthatók elő .

1. Ötvöző-anyagként már régóta használjuk, mint szerkezeti anyagot azonban
csak kb. 1950 óta.

2. Ekkor oldották meg a kohósítását, azaz az ipari méretű előállítását.

1. A titán ezüstfehér színű fém, sűrűsége 4,5 103 kg/m3, olvadáspontja 1820 C.
2. Korrózióállósága kitűnő, mint a korrózióálló acéloké, csak a halogének támadják

meg.
3. A nagytisztaságú Ti szilárdsága 120 N/mm2, a kereskedelmi tisztaságúé 350

N/mm2,
4. Szakadási nyúlása 50 %, szilárdsága 50 %-os hidegalakítással 800 N/mm2

értékre nő



MAGNÉZIUM, JELLEMZŐI, ISMERTETÉSE

A magnézium a gyakorlatban használatos fémek közül a legkönnyebb. Érceiből
tűzfolyós elektrolízissel vagy elektrolitikus úton állítják elő .

Ércelőkészítés

Magnézium előállítása
elektrolízissel

Magnézium előállítása 
szilikotermikus módszerrel

1. a karbonátos ércek (magnezit, dolomit) oxiddá alakítása
2. égetéssel, alapreakciója a magnézium-karbonát termikus disszociációja:
3. A termikus bomlás már kisebb hőmérsékleteken is megindul, de csak 650 °C-on

zajlik le kellő sebességgel, a teljes CO2-tartalom eltávolítása 1000 °C fölött távozik.
4. Az égetési hőmérséklet megválasztása attól is függ, hogy melyik módszer számára

állítják elő a magnézium-oxidot.
5. Az olvadékelektrolízis számára 700…800 °C-on, míg a szilikotermikus eljárás

számára 1200 °C fölött égetik a dolomitot.
6. Az égetésre forgódobos vagy aknás kemencét használnak.

MgCO3 = MgO + CO2



1. A Mg sűrűsége igen kicsi, 1,78 kg/dm3, olvadáspontja 650 oC, de már 550 oC-on
meggyullad és elég, jó hő-és elektromos vezető.

2. A tiszta Mg-ot ötvözőfémként használják az alumíniumötvözetek és a gömbgrafitos
öntöttvasak gyártásánál, de acélcsövek katódos korrózióvédelmére is.

3. Az ötvözetlen Mg szilárdsága nagyon kicsi (öntött állapotban kb. 110 N/mm2)
4. Erősen reakcióképes az oxigénnel (szerkezeti anyagként csak ötvözetként)
5. Hexagonális szerkezet miatt szobahőmérsékleten rosszul alakítható, ezért az ötvözeteit

elsősorban öntéssel dolgozzák fel.

MAGNÉZIUM ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROLÍZISSEL

A módszer kiinduló anyaga a dolomitból égetett MgO. A
szilikotermikus eljárás alapja az alábbi redukció:

A tűzfolyós elektrolízis folyamán magnéziumoxidból /MgO/
redukció útján létrehozott illósítással és gőzállapotból
hűtéssel bekövetkező kondenzálással készül a magnézium.

Magnézium előállítása 
szilikotermikus

módszerrel

2MgO + Si = 2Mg + SiO2

A dolomit CaO-tartalma segít a folyamatba: MgO + CaO +0,5Si = Mg + 0,5Ca2SiO4. 

A redukciós folyamat „kis nyomáson 130 Pa” és „nagy hőmérsékleten 1500 °C zajlik le.



sűrűség: = 8,96  103 kg/m3,, olvadáspont: To = 
1083 oC, szakítószilárdság: Rm = 200 N/mm2, 
keménység: 60 HBS, rácsszerkezete: lapközepes 
köbös ( tkk )

A rezet főleg szulfidos érceiből
állítják elő. Ilyen a kalkopirit,
ami a réznek és a vasnak közös
szulfidja (CuFeS2).

A RÉZ ELŐÁLLÍTÁSA I. 
A RÉZ FONTOSABB FIZIKAI TULAJDONSÁGAI:

A kalkopirit (CuFeS2) réztartalma mintegy 35%. Pörköléssel
úgynevezett kéneskövet állítanak elő belőle, aminek a
réztartalma meghaladja az 50%-ot.



A RÉZ ELŐÁLLÍTÁSA II.

1. A kalkopirit (CuFeS2) réztartalma mintegy
35%. Pörköléssel úgynevezett kéneskövet
állítanak elő belőle, aminek a réztartalma
meghaladja az 50%-ot.

2. A kéneskő a rezet rézszulfid formájában tartalmazza.
Mivel a kénnek az affinitása nagyobb az oxigénhez,
mint a réznek, ezért vegyületéből a kén oxidálva
kinyerhető:

Cu2S + O2 = 2 Cu + SO2. 

3. A nyersréz réztartalma 98,5–99,5 %, a
fennmaradó 0,5–1,5% a kén és oxigén.

4. A réz tisztítása, oldható anódos eljárással,
elektrolizálókádakban történik.



ALUMÍNIUM ELŐÁLLÍTÁSA, TULAJDONSÁGAI:
Az alumínium a könnyűfémek csoportjába tartozik. Érce a bauxit. 

A bauxitból tisztítás, nátronlúgos oldás után
alumínium-hidroxidot majd kalcinálás kiégetés
útján alumíniumoxidot, más néven timföldet
(Al2O3) állítanak elő, ami egy fehér színű,
finom, porszerű anyag.
Olvadáspontja igen magas 2040 oC. Ezért
elektrometallurgiai eljárással állítják belőle
elő a kohóalumíniumot, ami 99 % tisztaságú.

s.sz. A kohóalumíniumban 
található elemek

Az elemek 
mennyisége
(tömeg %)

1 alumínium    (Al) 98,6-99,3

2 vas                  (Fe) 0,2-0,6

3 szilícium         (Si) 0,2-0,4

4 réz                   (Cu) 0,03-0,1

5 cink                  (Zn) 0,03-0,1

6 titán                  (Ti) 0,05-0,15

1. kis sűrűség: = 2,7  103 kg/m3,
2. alacsony olvadáspont: To = 660 oC,
3. kis folyáshatár:ReH = 20 N/mm2,
4. kis keménység:12 HBS,
5. rácsszerkezet: lapközepes köbös lkk.



AZ ALUMÍNIUM GYÁRTÁSÁNAK FOLYAMATA I.
A timföld gyártás:



AZ ALUMÍNIUM GYÁRTÁSÁNAK FOLYAMATA II.

A timföld elektrolízise

1. A kohóalumíniumot az ipari felhasználáshoz finomítani, illetve ötvözni kell.
2. A gyakorlatban akkor beszélünk színalumíniumról, ha 99,99%-os tisztaságot eléri

(négykilences alumínium).
3. Az elektronikában használnak ötkilences tisztaságút is, mivel a vezetőképesség a

tisztaság fokozásával nő.
4. A még nagyobb tisztaságú (99,999%-os, ötkilences) fémek előállításának egyik

leghatékonyabb módszere a zónás átolvasztás.

Az alumínium finomítása (rafinálása)



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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Nemfémes anyagok csoportosítása

Műanyagok

Kerámiák

Hagyományos nemfémes anyagok
Állati eredetű anyagok

Növényi eredetű anyagok

Szervetlen hagyományos anyagok

Hagyományos kerámiák Műszaki kerámiák

Műanyagok szerkezete Műanyagok fajtái

Műszaki életben használt folyadékok

Szigetelőanyagok 

BEVEZETÉS



MŰANYAG JELLEMZŐI, FAJTÁI ISMERTETÉSE

A műanyag (polimer):
1. óriás molekulákból álló,
2. természetes vagy mesterséges alapanyagokból,
3. vegyi úton előállított,
4. szerves anyag.

POLIMEREK
Mesterséges: polietilén,
polivinilklorid, politetrafluoretilén
Természetes: fa, papír, bőr, csont,
természetes gumi

1. Polimernek nevezzük: azokat a hosszú láncú vegyületeket melyekben nagyszámú
(több ezer) monomer (polimert felépítő molekula) kapcsolódik egymáshoz
elsődleges „kémiai kötéssel (ionos, kovalens)”.

2. Polimerek esetében megkülönböztetjük a természetes és mesterséges polimereket.
3. A polimerek tulajdonságait a kémiai összetételük és a szerkezetük határozza meg.

Polimerek jellegzetes tulajdonságai:
1. Vegyszerállóság, szűk hőmérséklet-tartományban alkalmazhatóak
2. Kis hő- és villamosvezető képesség,
3. Könnyű feldolgozhatóság (kis átmérőjű szálak, vékony fóliák)



A POLIMEREK NEVÉNEK SZABVÁNY SZERINTI RÖVIDÍTÉSEI:

Kémiai név Röv. Kémiai név Röv.

Szilikon SI Poliimid PI

Akril-nitril /butadién/

sztirol

ABS Poli(metil-metrakrilát) PMMA

Etil-cellulóz EC Polipropilén PP

Epoxigyanta EP0 Poli(oxi-metilén) POM

Poliamid PA Polisztirol PS

Polietilén PE Poli(vinilidén-fluorid) PVDF

Polikarbonát PC Poli(vinil-klorid) PVC

Poli(etilén-tereftalát) PET Telített poliészter SP

Poli(észter-uretán) PAUR Poliuretán PUR



MŰANYAG

Természetes alapú műanyagok előállítása:
Alapanyag: kaucsukfa kérgéből kifolyó latex
Közbülső termék: „kaucsuk”
Végtermék: „természetes gumi”
1. Adalékozás korommal, krétaporral
2. Vulkanizálás kénnel (láncmolekulák

összekötése kénhidakkal)
3. 2…3% kéntartalom rugalmas gumit

eredményez, 32% keménygumit (ebonit

Mesterséges alapú műanyagok:
1. Alapanyagok: szén, kőolaj, földgáz,

víz, levegő, adalék anyagok
2. Közbenső termékek: polimerizálható,

kettős vagy többszörös kötéseket
tartalmazó „monomerek”

3. Végtermék:polimerizáció,polikondenz
áció, poliaddíció és vulkanizálás

4. Formázás: különféle eljárásokkal

1. Az „óriásmolekula nagyszámú kis molekula összekapcsolódásából” jön létre, pl. sok
etilén molekula (C2H4) polietilén molekulává kapcsolható össze (poli- előtag = sok).

2. A kis molekulát (pl. etilén) monomernek hívják, monomerekből lesz polimer.
3. Az óriásmolekulában az atomok száma több, mint 103-on.

Monomerek

A „műanyag felhasználása széleskörű”, használják az élet minden területén, pl. az
autóiparban, háztartásban, repüléstechnikában, építőiparban, elektronikában stb



A műanyagokat többféle szempontból lehet csoportosítani:
1. eredet (alapanyag) szerint, 2. az óriásmolekula előállítási módja szerint, 3. a

szerkezete szerint, 4. hővel szembeni viselkedés szerint.

MŰANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA

Eredet szerint a műanyagok lehetnek
1. mesterséges alapúak (ezek kőolaj származékokból készülnek),
2. természetes alapúak (fehérjéből műszaru, celulózból celuloid, növényi olajból

linoleum, kaucsukból gumi stb.).

A monomerek összekapcsolási módja:polimerizáció, polikondenzáció, poliaddició

A polimerizációs műanyagok vegyi folyamatok után keletkező óriásmolekulái
fonal alakúak (láncszerkezetűek), az átalakított kismolekulás szerves vegyületeknek
kettős vegyértékkötései vannak, a molekulák kétirányú kapcsolódásra képesek.

A polikondenzációs és a poliaddícióval létrehozott műanyagok alapvegyületei közül
az egyiknek – de inkább többnek – három- vagy többfunkciós, tehát három vagy
többirányú vegyi kapcsolatok létesítésére alkalmas csoportja van. A vegyületek a
tér minden irányában hálószerűen létesíthetnek kapcsolatot, kémiai kötést.



A MŰANYAGOK EREDET SZERINTI FELOSZTÁSA



A  fonal  alakú  és  a  térhálós  szerkezetű  óriásmolekulák  vázlatos  műszaki  ábrázolása

A hővel szembeni viselkedés szerint:
hőre lágyuló; hőre keményedő műanyagok.

A hőre lágyuló műanyagokat általában polimerizációval, a hőre keményedőket
általában polikondenzációval állítják elő, de mindkét csoportra vannak poliaddíci-
óval előállított műanyagok is .

Műanyagok szerkezete szerint

A MŰANYAGOK ELŐÁLLÍTÁS MÓDJA SZERINT



POLIMERGYÁRTÁS ELJÁRÁSAI I.

Polimerizáció: telítetlen kettős kötést tartalmazó (C=C) monomer molekulákat,
melléktermék képződése nélkül, segédanyag hozzáadása nélkül (monomerek önmagukkal
kapcsolódnak), hosszú láncba (>103 monomert tartalmazó) építjük, kovalens (C-C)
kötésekkel összekapcsolva, láncreakcióban. (PE, PVC, PS, PMMA, szintetikus kaucsuk)

1. PVC-gyártás
2. Etiléngyártás kőolajszármazékokból vagy földgázból
3. Az etilén klórozásával vinilklorid előállítása
4. A vinilklorid polimerizálásával polivinilklorid gyártása

Polimerizációs láncreakció: a folyamat elindítása, iniciálása után a folyamat ismétlődő
lépésekből áll, mely újabb energiabevitelt nem igényel, „önműködően”, hőenergia-
felszabadulással járó (exoterm) folyamat, mely az alapanyag közel teljes
felhasználódásáig, vagy a folyamat külső adalékkal történő lezárásáig tart.

POLIMERIZÁCIÓ



Polikondenzáció: melléktermék kilépésével járó kondenzációs reakciók lépésenkénti
ismétlése során épül fel a makromolekula. A melléktermék általában víz, de ettől eltérő
is lehet. (PA, PET, fenolplaszt).

A fenol és a formaldehid polikondenzációs összekapcsolódásával keletkezik a
fenolplaszt, víz melléktermék keletkezése mellett.
Polikondenzációs műanyag → különböző típusú monomerek kapcsolódnak össze
polimerré, melléktermék (víz, ammónia) keletkezése során.
– a melléktermék képződés során az anyag zsugorodik, kopolimerek,
– polikondenzációs folyamat lassú,
– összekapcsolódása térhálós szerkezetű.

POLIMERGYÁRTÁS ELJÁRÁSAI II. 

POLIKONDENZÁCIÓ



Poliaddíció: viszonylag kis sebességgel végbemenő, melléktermék keletkezése nélküli,
lépcsős reakció.(PUR)

A poliuretán (PUR) melléktermék keletkezése nélküli polimerizációs reakcióval jön
létre. Gumiszerű lágy változata és kemény elasztikus változata is ismert.

Poliaddíciós műanyag → a folyamat során az egyes atomok a többfajta monomer között
átmennek az egyikről a másikra,
– nincs szénből álló gerincük,
– melléktermék nem keletkezik,
– a folyamat sebessége lassú,
– lakkok, gyanták, ragasztók anyaga készül az eljárással.

POLIADDÍCIÓ: 
POLIMERGYÁRTÁS ELJÁRÁSAI III.



Polimerizáltság foka (n) az adott polimert felépítő monomerek száma, mely
a polimer molekulatömegének (Mn) és a monomer molekulatömegének
(m) a hányadosa.

POLIMEREK SZERKEZETE

Lineáris molekulaszerkezet: a monomereket
összekapcsoló kötések, van der Waals- vagy
hidrogénhídkötés van, a polimerlánc vonalszerű
(a. ábra). Ilyen szerkezetű polimerek pl. PE, PVC,
PMMA, hálós szerkezet: (b. ábra)

Részben térhálós: (c. ábra) a lineáris láncokat
egy hozzáadott atom vagy molekula kovalens
kötéssel kapcsolja össze, irreverzibilis kémiai
reakció során, melyet vulkanizációnak nevezünk.
Térhálós: háromdimenziós szerkezet, (d. ábra),
epoxigyanták, fenol-formaldehid.



MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI ÉS JELENTŐSÉGE I.

A műanyag tulajdonsága nagymértékben függ az anyag szerkezetétől.
A műanyag elsődleges szerkezete lehet: lánc (fonalszerű),térhálós szerkezet.

Láncmolekulák:
1. kémiai kötéssel összekapcsolódott monomerek alkotják.
2. A láncok között viszont nincs kémiai kötés.
3. A láncmolekulákat csak gyenge, másodlagos (ún. Van der

Waals) kötés tartja össze.
4. Ezt a részecskék hőmozgása is el tudja szakítani.
5. A hőmérséklet növelésével az anyag meglágyul, megolvad.
6. Az ilyen szerkezetű műanyagok hőre lágyulóak

(termoplasztok), újra formázhatók.

Térhálós szerkezet:
1. Ha a láncok között is, a tér három irányában, kémiai kötések alakulnak ki, térhálós

szerkezetű polimerről beszélünk.
2. Ez a polimer hő hatására nem lágyul meg, egy jellemző hőfokot elérve a molekulák

elszakadnak, a műanyag elszenesedik, tönkremegy.
3. Nem formázható újra, ezek a hőre nemlágyuló (hőre keményedő,duroplaszt) műanyagok.



MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI ÉS JELENTŐSÉGE II.

A műanyagot akkor nevezik kristályos szerkezetűnek, ha a láncot alkotó monomerek
egymáshoz képest szabályos ismétlődéssel helyezkednek el.

A műanyag hővel szembeni viselkedését a szerkezete határozza meg :
• hőre lágyuló a műanyag (láncmolekulák), hőre nem lágyuló (térhálós) szerkezetű.

Szabály szerinti műanyagok használhatók:
1. hőre lágyulók 100 °C-ig,
2. hőre nem lágyulók 200 °C-ig,
3. különleges műanyagok 300 °C-ig.

Közelítő érték, bizonyos műanyag
fajták esetében ez a határérték 20 °C-
kal is eltérhet lefelé és felfelé.

Műanyagok sajátos tulajdonságai:

1. Képesek nedvességet felvenni, terhelés hatására a deformáció időben elnyújtva jön
létre, illetve regenerálódik (késleltetett nyúlás – viszkoelasztikus tulajdonság),

2. Kis sűrűség, jó hő-, hang- és elektromos szigetelés, jó rezgéscsillapító hatás,
3. Idővel bennük a feszültségek oldódnak (relaxáció), a deformáció pedig nő (kúszás),

hajlamosak az elektrosztatikus feltöltődésre, vegyszerállóak,
4. Öregedésre hajlamosak (UV sugarak, O2, hő hatására), hőtágulásuk lényegesen

nagyobb a fémek hőtágulásánál.



MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI ÉS JELENTŐSÉGE III.

A műanyagok tulajdonságainak megváltoztatása: két alapvető módja van:
lágyítás, társítás (viszonylag tág határok között változtatható a tulajdonságok).

Belső lágyításkor a molekulába más monomert is
beépítenek, kopolimerizáció (polisztirol szívóssá válik)
Külső lágyításkor a kész műanyaghoz adagolnak
lágyítószert (a kemény PVC lággyá tehető).

Társítás során: műanyagot
szilárdságát, szívósságát,
kopásállóságát stb. növelő
anyaggal dolgozzák össze.

A társító formáját tekintve lehet:
1. szemcsés,
2. szálas,
3. réteges,
4. bevonat szerű.

Anyagát tekintve lehet:
1. textilszál, textilszövet (természetes,mesterséges),
2. üvegszál, üvegszövet, üvegszemcse,
3. szénszál, szövet, papírréteg, fa stb.



MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI ÉS JELENTŐSÉGE IV.
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK SZERINT A MŰANYAGOK LEHETNEK

Közönséges műanyagok:
1. tömegcikkek előállításához
2. pl.PVC, polisztirol (PS)

Általános műszaki műanyagok:
1. technikai, „gépészeti” beépítési

felhasználáshoz
2. jobb „mechanikai”„szilárdsági”

tulajdonságok,
3. polikarbonát (PC),poliamid (PA)

Nagyteljesítményű műszaki műanyagok
1. speciális tulajdonságokkal rendelkeznek
2. nagy hőállóság, szilárdság,
3. igényes műszaki megoldásokhoz szükséges tulajdonságokkal rendelkeznek
4. pl. poliimid (PI), poliéterszulfon (PES)

Műanyagok felhasználása



MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI ÉS JELENTŐSÉGE V.

A műanyagok tulajdonságai sokkal inkább
függenek a hőmérséklettől, mint a fémeké,
mivel az előbbiek olvadási hőmérséklete
sokkal alacsonyabb.

A terhelés tartama és a hőmérséklet együttes
hatása a PVC hajlítási rugalmassági
modulusára hatással van.



A GUMI, 
JELLEMZŐI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

1. A gumi lényegében természetes alapú műanyag, alapanyaga a kaucsuk, amit a
kaucsukfa tejszerű nedvéből nyernek (30 – 40 % kaucsukot tartalmaz).

2. A kaucsuk 1200 % nyúlásra képes, lágy anyag, így ipari célra nem alkalmas.

1. A kaucsukfa nedvét a latexet szűrik, belőle a kaucsukot ecetsavval, hangyasavval
kicsapatják, majd szárítják, tömböket készítenek belőle.

2. A gumit ebből állítják elő. A kaucsuktömböket aprítják, hengerek között „gyúrják”,
ként, és töltőanyagot (pl. kormot) adnak hozzá, keveréket készítenek.

3. Ezt formába sajtolják, hevítik, kén és a hő hatására a kaucsuk láncmolekulái
térhálósodnak. Ez a folyamat a vulkanizálás (1839 Goodyear)

A gumi előállítása és jellemzői I.

Tehát a gumi térhálósított (vulkanizált) kaucsuk:
1. A térhálósítás mértékétől függően lehet a gumi lágy- vagy kemény (ebonit).
2. A természetes gumit a szénhidrogén származékok – benzin,olaj – megtámadják,

oldják. A természetes gumi környezeti hatásra öregedésre hajlamos.



Néhány műgumi típus:
1. sztirol-butadién gumi - gumiabroncs, tömlők gyártásához,
2. szilikon gumi - kiváló szigetelő anyag extrém körülmények között is,
3. poliuretán: kiváló tömítések, karmantyúk, tömör gumiabroncsok gyártására

A GUMI ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZŐI I.

A természetes „gumin kívül más műanyagok” is lehetnek „gumiszerűek”. Ezeket
elasztomereknek nevezzük.

Műkaucsuk: Vulkanizálható, mesterségesen előállított anyagok (pl. poliuretán).
Műgumi: Műkaucsuk vulkanizálásával (térhálósításával) állítják elő.

Elasztomerek jellemzői

1. Ezek tulajdonságukat, rugalmasságukat alacsony hőfokon is megőrzik,
ellenállnak a szerves oldószereknek, szénhidrogéneknek.

2. Kevésbé hajlamosak az öregedésre (öregedés „idő” tulajdonság romlás).



Hőre nem lágyuló műanyagok

Fenolplasztok  Aminoplasztok 

Poliészterek Epoxigyanták 

Szilikongyanták 

Hőre lágyuló műanyagok

Poliamidok Poliuretán PVC 

Polietilén Polipropilén 

Polikarbonátok Fluoroplasztok 

Polisztirol 

Poli-metakrilát (Plexi üveg) 

Poliformaldehid 

Poliacetát (POM)

Polietilén tereftalát (PETP)

Ultranagy molekulatömegű 
polietilén (UHMW-PE)

MŰANYAGFAJTÁK  CSOPORTOSÍTÁSA

Műanyagok felhasználása

Fontosabb tulajdonságok:
- nagy mechanikai szilárdság, merevség, keménység és szívósság,
- nagy kifáradási szilárdság, jó mechanikai csillapító képesség,
- jó csúszási, siklási tulajdonságok, nagy kopásállóság.

Fő alkalmazási területeik: csapágyperselyek, támcsapágyak, vezetékekés kopólécek,
görgők, kötélcsigák, fogaskerekek, fogaslécek, lánckerekek.

Poliamidok (PA)



A POM fontosabb tulajdonságai:
- nagy szilárdság, merevség és keménység,jó folyási tulajdonság,
- jó fajlagos ütőmunka alacsony hőmérsékleten is, nagyon jó méretstabilitás,
- kiváló forgácsolhatóság, jó csúszási tulajdonság,fiziológiailag semleges.

A leggyakoribb alkalmazási területük: kismodulú fogaskerekek, vezérlőbütykök.

Poliacetálok (POM)

PETP fontosabb tulajdonságai:
- nagy mechanikai szilárdság, jó folyási ellenállás, alacsony súrlódási tényező,
- nagy kopásállóság, nagyfokú mérettartás, fiziológiailag semleges, kis vízfelvétel.

Alkalmazási területeik: nagyterhelésű csúszóelemek, csapágyperselyek, támcsapágyak,
vezetőelemek, mérettartó alkatrészek, fogaskerekek, görgők.

Polietiléntereftalát (PETP)

UHMW-PE ontosabb tulajdonságai:
1. sűrűségük, szilárdságuk, merevségük, mérettartósságuk kisebb, csillapító

képességük jobb, nincs nedvességfelvételük,
2. siklási tulajdonságaik kiválóak, alacsony a súrlódási tényezőjük, nagyobb abráziós

kopásállóságuk, fiziológiailag semlegesek.

Ultranagy molekulatömegű polietilén (UHMW-PE)

MŰANYAGFAJTÁK  CSOPORTOSÍTÁSA



A  HŐRE  LÁGYULÓ  MŰANYAGOK  SZERKEZETI  
KÉPLETE  ÉS  JELLEMZŐ  TULAJDONSÁGAI 

Elnevezése Szerkezeti  
képlete

Szerkezet,
sűrűség 
t/m3

Szakítószilárdság, 
Rm MPa

Szakadási  
nyúlás,  A  

%

Olvadási hő-
mérséklet, 

C

Polivinilklorid
(PVC)

amorf
1,30…1,58

35…45 40…80 212

Polietilén
(Pe)

40…55 %-ban
kristályos

0,91…0,97

lágy:
8…32,

kemény:  
20…40

lágy:
100…650,
kemény:
10…120

lágy:
115,

kemény:
137

Polipropilén
(PP)

60…70 %-ban
kristályos

0,90…0,91

30…40 100…600 175

Polisztirol
(PS)

amorf,  merev,
rideg  áttetsző
1,04…1,05

40…55 1…2 170

Poliamid*

(PA)
40…55 %-ban

kristályos
1,08…1,12

80…100 20…80 270

Polimetil-
metakrilát
(PMMA)

amorf,  merev,  
kemény

1,17…1,20

50…80 2…10 160



A  HŐRE  KEMÉNYEDŐ  MŰANYAGOK  SZERKEZETI  
KÉPLETE  ÉS  JELLEMZŐ  TULAJDONSÁGAI 

Elnevezése Szerkezeti  képlete
Sűrűség, 
t/m3

Szakítószilárd
Rm MPa

Keménység,  
HV

Bomlási  hő-
mérséklet, 

C

Fenoplasztok
(fenol-formalaldehid)

(PF)

1,24…1,32 35…65 120…130 150

Aminoplasztok I.
(karbamid-

formaldehid)
(UF)

1,15…1,20 30…50 100…110 100

Aminoplasztok II.
(melamin-

formaldehid)
(MF)

1,50…1,58 50…60 115…125 130

Poliésztergyanta
(UP)

1,05…1,10 40…50 100…110 170

Epoxigyanta
(EP)

1,10…1,12 70…80 90…100 180



AZ  ELASZTOMEREK  SZERKEZETI  KÉPLETE  
ÉS  JELLEMZŐ  TULAJDONSÁGAI 

Elnevezése Szerkezeti  képlete Szakítószilárdság, 
Rm MPa

Szakadási  
nyúlás,  

%

Alkalmazási  
hőmérséklet, C

Poliuretán
(PUR)

30…35 400…600 -40…+80

Szilikon
(SIL)

3…5 500…600 -80…+180

A műanyagok jelene és jövője

A műanyagok, nem pót-, hanem jelentős új műszaki és gazdasági előnyöket
nyújtó anyagok. A hagyományos szerkezeti anyag helyettesítésében élenjár. Az
ezredfordulóra az egy főre jutó polimer és vas aránya 6:1-re változik.

Jövő polimerkémiája nem a szénvegyületekre fog épülni, átadja vezető szerepét a
szervetlen és a vegyes polimereknek.
Műanyagok tulajdonságainak sokféleségére, illetve a szénszármazékok csökkenésétől
eltérően a homok, a gránit, az agyagkészletek gyakor-latilag kimeríthetetlenek,
szinte korlátlan mennyiségű nyersanyagforrást jelentenek a műanyagok számára.



MŰSZAKI MŰANYAGOK JELLEMZŐ 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

1. Kedvező kopási és siklási tulajdonságok.
2. Nedvességfelvevő képesség kihasználása, kenőanyag felvétel (PA).
3. Belső adalékolású folyékony (olaj) vagy szilárd (PTFE) kenőanyag.
4. Szennyezett környezetben előnyösen alkalmazható.
5. Méretezésnél figyelembe kell venni a szilárdsági és hőtani sajátosságaikat.

Siklócsapágyak

1. Lökésszerű igénybevételt jól viseli,
2. zajmentes, korrózió- és vegyszerálló.
3. Műanyag kosárszerkezet zajcsökkentő hatású.
4. Élelmiszeriparban előnyösen használható.

Gördülőcsapágyak

1. Vegyszer- és korrózióállóság jellemzi.
vízvezeték rendszerekhez alkalmasak.

2. Előnye az egyszerű csatlakoztatás,
rugalmasság.

Csövek, csőszerelvények, tartályok



1. Tömegcsökkentés, könnyű szerelhetőség,egyszerű alkatrészcsere,
2. Rugalmasság indokolja alkalmazását.

Járműszerkezetek

1. Kiváló szigetelőképesség jellemzi, ezért kábelszigetelésekhez, fali kapcsolókhoz,
konnektorokhoz, egyéb szerelvényekhez kiválóan felhasználhatók.

Villamos ipar

1. Kis tömeg, átlátszóság, védősisak, szemüveg
2. Elterjedten használják még a csomagolástechnikában, építőiparban, faiparban,

gyógyászatban szerkezeti anyagként, bevonatként.

Védőberendezések

MŰSZAKI MŰANYAGOK JELLEMZŐ 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI



A MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

Hőre nem lágyuló műanyagok feldolgozása 
1. Sajtolás 
2. Fröccssajtolás 
3. Fröccsöntés

Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása 
1. Fröccsöntés 
2. Extrudálás 
3. Kalanderezés 
4. PVC-fólia-gyártás 
5. Palackfúvás

Műanyagok technológiai jellemzői

A munkadarab felhasználása szempontjából fontos jellemzők:
1. húzószilárdság, nyomószilárdság, hajlítószilárdság,
2. rugalmassági modulus, keménység fajsúly,
3. megengedett felső hőmérséklet,



A műanyagok feldolgozása és a szerszámszerkesztés szempontjából fontosak a
műanyagok technológiai jellemzői:

1. sajtolás hőmérséklete, sajtoláshoz szükséges fajlagos nyomás,
2. zsugorodás, térfogattényező, folyóképesség,
3. megszilárduláshoz szükséges idő (dermedés, térhálósodás)

NÉHÁNY FONTOSABB MŰANYAG 
TECHNOLÓGIAI JELLEMZŐI



A FRÖCCSÖNTŐ GÉP FELÉPÍTÉSE 
ÉS A FRÖCCSÖNTÉS FOLYAMATA

Fröccsöntő gép felépítésének vázlata
1. Szerszám záró egység, 2. Fröccsöntő egység (Fröccs-aggregát), 3. Gépágy, 

4. Fröccsöntő szerszám



A FRÖCCSÖNTŐ GÉP MUNKACIKLUSÁNAK
ELEMI LÉPÉSEI



Fröccsöntő egység (Fröccs-aggregát)

FRÖCCSÖNTŐ GÉPEK FŐ RÉSZEI

1. Fúvóka, 2. Ömledék-henger (csigaház), 
3. Csigameghajtás, 4. Töltőtartály, 

5. A csiga tengelyirányú mozgatását végző 
dugattyú, 6. Hidraulikus munkahenger, 

7. A fúvóka eltávolítását végző hidraulikus 
munkahenger, 8. Hidraulikus csatlakozó 
csonkok, 9. A fúvóka eltávolítását végző 

hidraulikus dugattyú, 10. Gépágy

A fröccsöntéshez szükséges nyomás létrehozása



A FRÖCCSÖNTŐ GÉP FELÉPÍTÉSE 
ÉS A FRÖCCSÖNTÉS FOLYAMATA I.



Csigadugattyú

A csigadugattyú elemei: 
1.csigacsúcs, 2 visszaáramlás elzáró, 3. csigamag, 4. csigamenet, 5. csigaszár

Visszaáramlás elzáró működése

I. plasztifikáló fázis
II. befröccsentés és utánnyomás

Visszaáramlás elzáró
1- ömledék-henger 2- csigacsúcs 3-zárógyűrű 4- csiga

A FRÖCCSÖNTŐ GÉP FELÉPÍTÉSE 
ÉS A FRÖCCSÖNTÉS FOLYAMATA II.



Szerszámzáró egység

1. Szerszám, 2. Központosító tárcsa (gyűrű), 3. Álló 
szerszámfelfogó lap, 4. Központosító furatok, 5. Mozgó 

szerszámfelfogó lap, 6. Gépágy

Mechanikus záró rendszer

a) zárt állapot
1. Állítható támasztólap, 2. Gerenda, 3. Mozgó szerszámfelfogó
lap, 4. Álló szerszámfelfogó lap, 5. Szerszám, 6. Hidraulikus
munkahenger, 7. Könyökemeltyű

b) nyitott állapot
1. Szerszám, 2. Nyitási úthossz, 3.Könyökemeltyű

A FRÖCCSÖNTŐ GÉP FELÉPÍTÉSE 
ÉS A FRÖCCSÖNTÉS FOLYAMATA III.



A FRÖCCSÖNTŐ SZERSZÁM FELÉPÍTÉSE

Fröccsöntő szerszám működési elve

A szerszámok számos része tipizálható, és így sorozatban előgyártható, amivel a
szerszámköltségek csökkenthetők.



SAJTOLÁS ÉS FRÖCCS-SAJTOLÁS

Sajtolás
A sajtolás a legrégibb feldolgozási módszer formadarabok készítésére. Elsősorban a
termoreaktiv (térhálósodó) anyagok feldolgozására használják.

A sajtolás folyamata:
1. A hideg vagy előmelegített anyagot, por vagy tabletta formájában, a meleg szerszám 

üregébe helyezik.
2. Az anyag meglágyul és megfolyósodik és az alkalmazott nyomás következtében 

kitölti a formaüreget. Egyidejűleg vegyi folyamat is elkezdődik, amelynek a végén az 
anyag megkeményedik (térhálósodás).

3. A folyamat végén a szerszámnyitás és a munkadarab kiemelése történik (legtöbbször 
a gépen kívül). Ha szükséges, a szerszámba kidobócsapokat helyeznek.

1. bélyeg, 2. szerszámcsésze a formaüreggel, 3. kidobócsap



SAJTOLÁSI CIKLUSOK,
A SAJTOLÁS HÁTRÁNYAI

Félautomata présgép előmelegítő 
plasztifikáló és adagoló berendezéssel

1. A pontos adagolás nagyban
befolyásolja a munkadarab
pontosságát.

2. A préspor nemcsak
zsugorodik, hanem folyik is
egyik helyről a másikra és
ilyenkor a behelyezett
fémbetéteket elmozdíthatja.

3. A sajtolópor rossz hővezető
és emiatt zárványok
maradhatnak.

Kézi adagoló készülékek 
többfészkes szerszámokhoz



FRÖCCS-SAJTOLÁS

Fröccs-sajtoláskor:
1. az előkamrában hőhatására meglágyult

anyagot a dugattyú a beömlőcsatornán
át nyomja be a minden oldalról zárt
formaüregbe.

2. Az anyag vékony sugár formájában,
súrlódás következtében fölmelegedve
„ömlik a szerszámüregbe”.

1. dugattyú, 2. préspor, 3. kúpos betét, 4. szerszámház, 5. fűtőtest, 6. kidobócsap

1. Alámetszett daraboknál a töltőtéret és a
formaüreget osztott, kúpos betétben kell
kialakítani.

2. A kiemelés után a betét szétvehető és a
munkadarab kiemelhető.



Alsódugattyús fröccs-sajtolás

A FRÖCCS-SAJTOLÁS ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

A fröccs-sajtolás hátrányai:

1. a munkadarab a beömlés áramlásának „irányában
kissé rétegezett lesz”,

2. „több anyag kell” mint a sajtoláshoz
(beömlőcsatornák, előkamra alja),

3. csak jól folyó (magas gyanta tartalmú) anyagok
használhatók.

Fröccs-sajtolással kiküszöbölhető néhány a sajtolásnál jelentkező kedvezőtlen jelenség

1. sajtolás esetén a sajtolás irányába eső
munkadarabméret csak viszonylag tág határok között
tartható be (függ a beadagolt anyagmennyiségtől).

2. a sajtolópor nem csak tömörödik, hanem egyik helyről a másikra folyik is és ezáltal a
vékony fémbetéteket elmozdíthatja vagy deformálhatja.

3. a sajtolópor (műanyag) rossz hővezető, a szerszámmal
érintkező részek gyorsabban melegednek és kezdenek
bakelizálódni, a vastag falakban bakelizálatlan
zárványok maradhatnak, a vékony falak viszont
eléghetnek.

A fröccs-sajtolás előnyei:



1. csiga, 2. henger, 3. tölcsér vízzel hűtött garattal, 
4. motor, 5. hajtómű, 6. palástfűtő-test

EGYCSIGÁS EXTRUDER

EXTRÚZIÓ

Exrúzió alatt műanyag por vagy
granulátumból kiindulva folyamatos,
„végtelen” hosszúságú adott profilú műanyag
rúd előállítását értjük.



1. A folyamatos üzemben működő extrudercsiga egymás utáni szakaszai
(zónái) valósítják meg az extruder legfontosabb funkcióit.

2. Ezek a következők: a bejutatott műanyag szállítása, sűrítése, plasztifikálása
és homogenizálása.

FOLYAMATOS ÜZEMBEN MŰKÖDŐ EXTRUDERCSIGA

A hengerben kialakuló nyomást a csiga mentén az
alábbi diagram szemlélteti. A legnagyobb nyomás
kb. 300 bar. Megállapítható, hogy ez lényegesen
kisebb nyomás, mint amit fröccsöntésnél
alkalmaznak (1500-2000 bar).

EXTRÚZIÓ



EXTRUDER SZERSZÁMOK I.

A csigahenger végére kell felerősíteni a formaadó szerszámot. Ezt úgy kell kialakítani,
hogy a folyékony műanyagot fokozatosan a kívánt keresztmetszetre vezesse át.

A szerszámok közös vonása, hogy az
anyagáramot a következő szakaszokon vezetik:
• átmeneti szakasz
• alakadó szakasz
• simító („vasaló”) szakasz

Részben a nyomáscsökkenés
akadályozását, részben a folyékony
műanyag homogenizálásának
céljából a szerszám és az extruder
henger közé ún. törőrácsot és szitát
helyeznek.Körszelvényű csövek extruderszerszámai



Extruder szerszám csövek gyártásához
1- torpedótartó 2- szerszámház, 3- belsőméretet kialakító tüske, 

4- külsőméretet kialakító hüvely,5- állítócsavar, 6- torpedó, 
7- palástmelegítő, 8- csatlakozórész

Huzalok, kábelek bevonása műanyaggal

Termék: csövek, profilok; filmek, lemezek;
kábelbevonatok; többrétegű fóliák; granulátumok



Fóliatömlő extrudáló berendezése

Vastagabb (0,5 mm felett) lemezek csak a
lemez szélességének megfelelő lapos
szerszámrés alkalmazásával készíthetők.

EXTRUDER SZERSZÁMOK III.



EXTRUZIÓS GYÁRTÓSOROK

Csőgyártó extrudersor

Csőgyártó extrudersor
1. extruder, 2. extrudáló szerszám, 3. kalibráló, 4. vízhűtés, 

5. hernyótalpas lehúzó, 6. daraboló, 7. billenő vályú

Fólia extrudersor

1- extruder,
2- vezérlő-egység,
3- fúvófej,
4- hűtőgyűrű,
5- nyomógörgők,
6- tekercselő berendezés



Huzalbevonó extrudersor

1- huzaltekercs, 2- huzalegyengető, 3- előmelegítő, 4- extruder, 5- bevonófej, 
6- vákumszivattyú,7- hűtővájú, 8- ellenőrző berendezés, 9- lehúzó, 10- tekercselő

1. A kanderezés 0,4 mm-nél vastagabb, hőre lágyuló műanyag fóliák és
lemezek gyártásának módszere.

2. A képlékennyé tett műanyagot több egymás feletti sima felületű fűtött
henger között engedik keresztül, miközben egyre vékonyodik.

3. Alapanyaga jellemzően amorf hőre lágyuló (PVC, PS, ABS) polimer.

Kalanderezés



ÜREGES TESTEK KALANDEREZÉSSEL 

Fő lépések:
1. a komponensek bemérése; előkeverés, homogenizálás;
2. megömlesztés, zselizálás; az ömledék homogenizálása;
3. a kalander táplálása; kalanderezés,
4. alakadás; lehúzás, hűtés, nyomtatás, kezelés; feltekercselés, tárolás



ÜREGES TESTEK, TERMOFORMÁZÁS, 
EGYÉB MŰVELETEK 



PALACKFÚVÁS, 
VÁKUUMFORMÁZÁS

Vákuumformázás



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



IX. ELŐADÁS ANYAG 
KORRÓZIÓ, KORRÓZIÓVÉDELEM, VÉDŐ 
BEVONATOK ÉS FAJTÁI ISMERTETÉSE I.
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főiskolai docens
Műszaki Intézet
Szeged
2018
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A  KORRÓZIÓ  FONTOSABB  ISMÉRVEI I.

Korróziós károk:
1. közvetlen: a korrózió elleni védekezés és a korrózió következtében tönkrement

szerkezetek pótlásának költségei.
2. közvetett: üzemeltetési veszteségek, környezetszennyezés stb.

Korrózió: a fémeknek (és más anyagoknak) a környezet hatására, kémiai reakció
következtében a felületről kiinduló tönkremenetele.

Értékes tulajdonságait:
1. szilárdság, keménység, nyúlás, rugalmasság, képlékenység, hővezetőképesség,

villamos vezetőképesség stb. elveszíti, mert vasoxiddá alakult?

A korrózió a fémeknek és más szerkezeti anyagoknak a környezettel végbemenő
olyan reakciója, amelynek során kémiai vagy elektrokémiai folyamatok miatt az
anyag visszaalakul a stabilabb, kisebb energiaszintű állapotába.

A korrózió a gépek alkatrészeinél a méretben, a tömegben valamint a
mechanikai tulajdonságaiban jelentős csökkenést eredményez.



A  korróziós  réteg  szerkezete

A korróziós réteg laza szövetszerkezetű, rideg, a felületről könnyen leválik,
porlik, a hőt és a villamos áramot szigeteli. Az alkatrész felülete teljesen
megváltozik, egyenetlen és lyukacsos lesz, reped, és idővel használhatatlanná válik.

Összefoglalva: korrózió olyan „kémiai”, illetve „elektrokémiai” folyamat, amelyben
például a levegő, nedvesség (víz), esetleg a savak oxigénje és az acélokban lévő
vas vasoxiddá egyesül, a hőmérséklettől függően a legalacsonyabb vasoxidultól
(FeO), a legmagasabbig, a magnetitig (Fe3O4).

Megjelenési formák: Az acélon a rozsda, az alumíniumon fehéres-szürke réteg, az
alumíniumoxid, a vörösrézen élénkzöld réteg, az ún. patina vagy rézrozsda
képződik (megvédi a hordozó fémet a további korróziótól).

A  KORRÓZIÓ  FONTOSABB  ISMÉRVEI II.



A nemes fémek: az arany, a
természetben színfém formában is
előfordul, ezért ezek korrózióra nem
hajlamosak.

A műszaki gyakorlat számára nem az a kérdés: van-e vagy nincs korrózió (mert
mindig jelen van), hanem az, hogy nagy-e a sebessége, és milyen jellegű, illetve
jelentőségű a károsító hatása.

A korrózió sebességének mértékét a korróziós folyamat következtében tönkrement
fém idő- és felületegységre vonatkoztatott mennyiségével fejezhetjük ki pontosan.
„Leggyakoribb mértékegysége a g/m2/nap”

A szerkezeti anyagok károsodásának típusai

1. a ridegtöréssel szembeni ellenállás,
2. a kifáradással szembeni ellenállás,
3. a kúszással szembeni ellenállás,
4. a koptatóhatásokkal szembeni ellenállás,
5. a korróziós hatásokkal szembeni ellenállás.

Kémia reakciók:
•a kémiai affinitás; koncentráció;
•a nyomás; hőmérséklet;
•a reagáló felületek nagysága.

A  KORRÓZIÓ  FONTOSABB  ISMÉRVEI III.



A KORRÓZIÓ GAZDASÁGI KIHATÁSAI 

A korrózió gazdasági kihatásai hatalmasak:
1. világszerte egész ipari ágazatok „köszönhetik létüket” annak, hogy a korrózió

folyamatosan károsítja a szerkezeti anyagokat.
2. A korróziót tárgyaló szakkönyvek gyakran vállalkoznak is a korróziós károk

számszerűsítésére.
3. Hivatkoznak különféle becslésekre, pl. • a fejlett országok nemzeti jövedelmének

4%-át tették ki 1995-ben a korróziós károk,
4. 1978-ban a National Bureau of Standards a nemzeti jövedelem 4,2%- ára (70 Mrd USD)

becsülte az USA-ban, 1975-ben keletkezett a korróziós károk nagyságát,
5. A korróziós károk évente Magyarországon meghaladják a 200 milliárd forintot,
6. 1937-es brüsszeli korróziós kiállítás egyik feliratát: „while you read this, 760 kg iron

has been corroded” (mialatt ezt a szöveget elolvassa, 760 kg vas korrodálódik).



KORRÓZIÓS ALAPFOLYAMATOK I.
KÉMIAI KORRÓZIÓ

Általában magas hőmérsékleten játszódik le. Előfordulás: kazánok tűztere,
hőcserélőben a füstgáz oldalon, megjelenés: általában egyenletes.

1. A kémiai korrózió: szilárd fém- és gázközeg között lejátszódó határfelületi
reakció, oxidréteg képződésekor az elektronok elmozdulása nem nagyobb 0,4 nm.

2. Az egyszerű vegyi folyamat, amelyet száraz gázok, de villamos áramot nem
vezető oldatok is okozhatnak, és elektrolit képződése nélkül megy végbe.

3. A fémtárgyak száraz helyen is érintkeznek levegővel (oxigénnel), fényességüket
elvesztik, felületükön oxid képződik, hő sietteti az oxidréteg kialakulását.

4. Az acél felületén nagy hőmérsékleten kialakuló oxidréteget revének nevezzük,
vastagsága több „mm” is lehet, és számottevő „fémveszteséget” okoz.

A  réz  kémiai  oxidációja
1) az  oxigén  adszorbeálódik  2) az  oxigén  reakcióba  lép  a  rézzel  3) a  végtermék (CuO)

Kémiai  korrózió  folyamata:
1. oxigén  adszorpciójával  kezdődik
2. adszor-beálódott molekulák  atomjaira  bomlanak
3. oxigén- és  fématomok  egyesülnek, oxidhártya  képződik



Oxidréteg 
vastagodása

Az oxidréteg vastagodása (Y) az idő függvényében (t)
végbemehet lineárisan, parabolikus és logaritmusgörbe mentén.

A lineáris növekedés:
1. oxidáció sebessége állandó, feltétele az oxidáció kezdetén

védőréteg nem képződik, és a folyamat sebességét az
oxigénnek a légtérből való pótlódása szabja meg.

A parabolikus jellegű rétegnövekedés:
1. kezdeti szakaszban a vékony oxidréteg nem nyújt kellő védőhatást, vastagodva

egyre jobban megakadályozza a „fémionok”, illetve az „oxigén” áthatolását.
2. A görbe emelkedése: anyagminőség, hőmérséklet, oxigén nyomása befolyásolja.

A logaritmikus jellegű rétegvastagodás:
1. a folyamat a kezdeti szakasz után nagymértékben lelassul, illetve le áll.
2. Olyan fémekre jellemző, amelyeknek az oxidrétege igen jó védőhatású.
3. Az oxidrétegben – főleg a vastagabbakban – jelentős feszültségek ébrednek,

ennek hatására megrepednek és leválnak a felületről.

KORRÓZIÓS ALAPFOLYAMATOK II.



MOTOROK KENÉSE, KÉMIA KORRÓZIÓ MOTOROKBAN

1. Az oldatok kémiai korróziós hatására az egyik legjellemzőbb példa a
belsőégésű motorok hengerhüvelyében, a robbanótérhez közeli (felső holtponti
sáv) részén lejátszódó kémiai korróziós folyamat.

2. Itt a motor kenőolajának kénsav-, és a tüzelőanyag – főként gázolaj –
kéntartalma és az égéskor keletkezett savak (kénsav, kénessav, sósav, sóskasav
stb.) elegyének oxigéntartalma gyakorol a fémekre káros hatást.

3. Ezt még fokozza a tüzelőanyag égési hőmérsékletétől függő hőhatás is.

Üzemanyagok kéntartalmának változása 2003-tól

1. A kenőolajra a motorban rendkívül nagy 
termikus, vegyi és mechanikai igénybevétel hat

2. Meghatározott útszakasz, illetve üzemidő után 
olajcsere szükséges



DIESEL TÜZELŐANYAG-ELLÁTÓ RENDSZER
BEFECSKENDEZŐ SZIVATTYÚ ADAGOLÓ ELEM „KÉMIAI 

KORRÓZIÓJA”



1. Védő-oxidréteg leoldódása:

KÉMIAI KORRÓZIÓ (PÉLDÁK)

1. Olajtüzelésnél az olaj vanádium és nátrium tartalmából viszonylag alacsony
olvadáspontú vegyületek képződhetnek, amelyek leoldják az egyébként magas
hőmérsékleten képződő védő oxid réteget.

Általában magas hőmérsékleten játszódik le. Előfordulás: kazánok tűztere,
hőcserélőben a füstgáz oldalon, megjelenés: általában egyenletes.

NaVO3 op: 630 °C  
V2O3 op: 690 °C 
NaVO3.Na2O.3V2O5 op. 480 °C

2. Sósav és klór okozta fémkorrózió:

Sósav felszabadulás klórtartalmú tüzelőanyagok égetésekor; biomassza (KCl tartalom),
lakossági hulladék (PVC tartalom).

4 HCl (gáz) + O2 (gáz) = 2 Cl2 (gáz) + 2 H2O (gőz
Fe + Cl2 = FeCl2

2 FeCl2 + 3/2 O2 = Fe2O3 + 2 Cl2



ELEKTROKÉMIAI  KORRÓZIÓ I. 

Az elektronok elmozdulása 0,4 nm-nél nagyobb és mindig elektrolit jelenlétében
játszódik le. Fő jellemzője, hogy a fém ionjai oldatba mennek, a fém elfogy .

1. a fém elektromos áram kíséretében bomlik, illetve, ahol két különnemű fém,
fémrész vagy fázis érintkezik, és felületüket elektrolitikus folyadék fedi, amely
megteremti a villamos kapcsolatot.

2. Az elektronok a fém egyik részéről a másik része felé vándorolnak, áramlásuk
következtében elektromos áram keletkezik a korróziós folyamat során.

3. Ahhoz, hogy két pont között elektromos áramlás indulhasson meg, a két pont
között potenciálkülönbségnek kell lennie!

1. két, egymástól igen eltérő normálpotenciálú* fém korróziós közegben (só, sav
vagy bázis vizes oldatában) érintkeznek egymással;

2. ugyanazon fém különböző módon megmunkált felületén lévő két pontja között;
3. ugyanazon fém belső szerkezetének egymástól eltérő pontjai között.

Potenciálkülönbség:

Oldatban levő nem fémes elemek fémmel szembeni affinitására jellemző mutató
az oldási potenciál.



A  legfontosabb  fémek  
elektrokémiai  potenciálja

A fémek egy része (pl. Mg, Al, Zn, Fe, Ni) hajlamos a hidrogénnel vegyületeik
formájában oldódni, így ezek a hidrogénnél negatívabb töltésűek. Más fémek a
hidrogénhez képest pozitív töltésűek (pl. Cu, Ag, Au, Pt).

A hidrogénelektród potenciálját nullának tekintjük, és a fémek potenciálját a
hidrogénelektródhoz viszonyítjuk.

Ha két különböző fémet
elektrolitba helyezünk, az
oldásra hajlamosabb úgy
viselkedik, mintha egy
áramforrás pozitív pólusára
lenne kapcsolva, és anódosan
oldódik.

Korróziós folyamatokban a hidrogénnél oldódásra hajlamosabb fémeket
elektropozitívnak, a nem oldódókat elektronegatívnak nevezzük (nemesfémek).

ELEKTROKÉMIAI  KORRÓZIÓ II. 



Elektrokémiai korrózió(galván elem)

Vizes korróziós közegben két fém közül tehát a kevésbé nemes fog korróziós
reakcióba lépni a nemfémes elemekkel.

A korrózió minden esetben azonos hatású, a képződő galvánelem negatív
sarkán – az anódon – a fém feloldódik, korrodálódik

1. A vas elektronjai először a rézhez
vándorolnak, a réz felületén egyesülnek a
pozitív hidrogénionokkal.

2. A réz elősegíti a vas elektronleadását, ezért
gyorsabb a vas oldódása, illetve korróziója,
ha rézzel érintkezik.

3. A vas és a réz érintkezési helyén elektrolit
hatására kis galvánelem, ún. helyi
galvánelem keletkezik.

4. A helyi elem negatív sarka (anódja) az aktívabb fém, a vas; pozitív (katód)
sarka a réz.

5. A helyi galvánelem villamos áramot hoz létre, amelyet „korróziós áramnak”
nevezünk (elektronok áramlanak a vasról a rézre).

ELEKTROKÉMIAI  KORRÓZIÓ III. 



LÉGKÖRI  (ATMOSZFÉRIKUS)  
ELEKTROKÉMIAI  KORRÓZIÓ 

1. A gépjárművek fém alkatrészeinek egy része szabad levegőn, a külső
légkörben üzemel, a felületére a légkörben lebegő vízpára lecsapódhat,
megteremti az elektrokémiai korrózió feltételeit.

2. A légkörben kavargó szén- és kéndioxid gázok – a tüzelőberendezések
égéstermékei – a felületi nedvességben oldódnak, sav eleggyé alakulnak.

3. Fokozott veszély: gépjármű alvázkeretére szerelt szerkezeti elemek külső
felületei, esős időben a gépjármű kerekei is szennyeződést nedvességet.

4. Az acél és alumínium kocsiszekrényelemek: tartók, merevítők, tetőívek,
borítás-lemezek, különböző elektrokémiai potenciálú fémet – érintkező felületeik
közötti a nedvesség mint elektrolit, galvánelemként köti össze.

1. Amennyiben alvázkeretet nyílt oxigén-acetilén gázlánggal párás légkörben
hegesztünk, a hegesztés helyén, a lehűlést követő kis idő után világossárga,
kissé vöröses – rozsda – színfoltok jelennek meg.

2. A nyílt lánghegesztéskor a heganyagból és a hegvarrat környékén a
hegesztett anyagból is kiég a szén.

3. A hegvarrat környékének széntartalma kisebb a hegesztett anyagénál, különböző
széntartalmú helyek között különböző lesz az elektrokémiai potenciál.

4. Ezeket a lehűléskor a légkörből lecsapódott pára, nedvesség mint elektrolit,
galvánelemként köti össze.



FOLYADÉK  OKOZTA  ELEKTROKÉMIAI  KORRÓZIÓ 

1. A gépjárműszerkezetekben vannak olyan, alkatrészek amelyek érintkeznek a
szerkezetben keringő vízzel (öntöttvas hengertömb + alumínium hengerfej)

2. A két különböző potenciálú fémet a forró hűtővíz, mint elektrolit,
galváne-lemként köti össze (elektrokémiai korrózió).

3. A hengerfej hűtővíz-átömlő nyílásainak peremén az alumínium részecskék
leválnak és az élek gödrösen kimorzsolódnak.

1. A hűtővízszivattyú alumínium háza és öntöttvas lapátkereke közötti
galvánelem. Az alumínium ház belső, a hűtővízzel érintkező felülete
kimaródik, levált szemcséket a hűtővíz elsodorja.

2. A folyadékkorróziós folyamat támadása az alkatrészek azon felületein a
legerősebb, amelyeken a folyadék- és a levegőszint érintkezik.

3. Ilyen szintérintkezést a motor hűtőrendszerében találunk.
4. A korrózió a káros hatását leginkább a hűtő belsejében fejti ki.
5. 3 évente hűtőfolyadék csere.



ZÁRT RENDSZERŰ VÍZHŰTÉSBEN 
LEZAJLÓ ELEKTROKÉMIA FOLYAMATOK



MOTOROK HŰTÉSE, ELEKTROKÉMIAI 
KORRÓZIÓ MEGJELENÉSI FORMÁI



VILLAMOS  EGYENÁRAM  OKOZTA  
ELEKTROKÉMIAI  KORRÓZIÓ

1. A villamos egyenáram olyan helyen okozhat korróziót, ahol két fémdarab nem
érintkezik tökéletesen, gépjármű motorokon például az akkumulátor egyik
sarkának csatlakozása a testhez, rendszerint a hengerállványhoz.

2. Korróziós folyamat ott indul meg, ahol az áram az egyik fémdarabból a
másikba áramlik.

3. Az öntöttvas, illetőleg alumínium hengerállványon megjelennek a korrózió
nyomai, a vörösréz csatlakozó vezetékanyaga pedig rendszerint elbomlik és
felületét elborítja a rézrozsda.

4. Hideg motoron, a fémek érintkezési helyére lecsapódó légköri pára,
nedvesség a korróziós folyamatot fokozza.

1. Ugyanez a jelenség mutatkozik az akkumulátor ólom kapcsán, ahová a testelő
vörösréz vezeték másik vége csatlakozik.

2. Itt az akkumulátorból kiáramló savpárák, illetőleg az esetleg kiömlő sav
fokozza a korróziós folyamatot



Töltéskor: elektromos energia → kémiai energia 

savmaradék+hidrogén→ kénsav

Kisütéskor: kémiai energia → elektromos energia 

víz keletkezik → elektrolit töménység csökken

SAVAS AKKUMULÁTOR, 
FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSI ELVE

Energiatároló

– egyenáram tárolása

Cella

– pozitív lemez ólom- dioxid
(barna)

– negatív lemez ólom (szürke)

– elválasztó lemez (műanyag)

Elektrolit

– higított kénsav ρ=1,285 g/cm3



ELEKTROKÉMIAI KORRÓZIÓ SZÜKSÉGES ÉS 
ELÉGSÉGES FELTÉTELEI 

Legyen két különböző potenciálú hely egymással fémes összeköttetésben.

ΔE = (E1
0 – RT1/nF*lnc1) – (E2

0 – RT2/nF*lnc2)

Két különböző fém ( E1
0 és E2

0 ) , Különböző koncentráció (c1 és c2 )

Különböző hőmérséklet ( T1 és T2 ), Azonos fém eltérő kristályszerkezettel

A két különböző potenciálú helyet kösse össze jól vezető elektrolit
• Olvadékban mozgásképes ionok, 
• Vizes oldatban nagy mozgékonyságú ionok.

Redukciós (elektron felvevő) folyamat lehetősége, depolarizátor jelenléte
• 2 H+ + 2 e– = H2

• O2 + 2 H2O + 4 e– = 4 OH–
• Cl2 + 2 e- = 2 Cl–

A gépészmérnöki gyakorlatban a hidrogénion, az oldott oxigén és bizonyos helyeken
( pl. víztisztítás ) az elemi klór jelenléte okozza a korróziót

Két fém érintkezésekor mindig a negatívabb potenciálú fém korrodálódik!



ELEKTROKÉMIAI KORRÓZIÓ KÉT FÉM 
CSATLAKOZÁSAKOR

Milleneumi szoborcsoport korróziója



ELEKTROKÉMIAI KORRÓZIÓ KÉT FÉM 
CSATLAKOZÁSAKOR

Központi fűtés

rézcső

rézcső

Miért nincs korrózió a rézcső és radiátor
csatlakozásánál ?

≈ zárt rendszerben elfogy az oldott oxigén !

Rézcsővel azonos potenciálú forrasz anyag

feltöltés ivóvízzel, elektrolit



Távhő ellátásnál azonban tilos a csővezeték anyagi

minőségétől eltérő anyagi minőségű radiátort alkalmazni. 

Miért ?

Lúgosít a korrózió
veszély miatt

Vas csővezetékVaslemez radiátort
nem célszerű

alumíniumra cserélni

Az alumínium radiátort korrodálja a lúgos közeg!

A ház fűtési rendszere le van
választva a távhő vezetékéről,
de feltöltésre és pótlásra a
távhő vizét használják.

ELEKTROKÉMIAI KORRÓZIÓ KÉT FÉM 
CSATLAKOZÁSAKOR



ELEKTROKÉMIAI KORRÓZIÓ KÉT FÉM 
CSATLAKOZÁSAKOR

Kristályközi korrózióvas

Vastól eltérő potenciálú, idegen fém pl. réz

Ötvözetek korróziója I.

Grafit potenciálja tengervízben telített kalomel elektródhoz képest:: + (0,3 - 0,2) V
Vas potenciálja tengervízben telített kalomel elektródhoz képest : - (0,6 – 0,7) V

1. Az öntött vas jelentős mennyiségű grafitot tartalmaz.
2. A grafitváz és a vas között jelentős potenciálkülönbség van

(vas a negatívabb ),
3. így a vas megfelelő környezetben folyamatosan távozik a

szerkezeti anyagból.
4. A grafit az egyik legpozitívabb potenciálú szerkezeti anyag.



Sárgaréz elcinktelenedése

ÖTVÖZETEK KORRÓZIÓJA II.

1. Sárgaréz: réz és cink ötvözete, olcsóbb, mint a réz, képlékenyebb,
2. Jobb húzószilárdság, cink negatívabb potenciálú a réznél.
3. A cink oldatba megy és cink-hidroxid, cink-karbonát tartalmú laza, puha szerkezetű

kiválást okoz, amely eltömődést okozhat pl. szelepeknél.

A meggyengült szerkezeti elem törhet

Környezeti tényezők:
1. kloridion, oxigén és széndioxid tartalmú víz,
2. lágyvíz, keményvíz,lassú áramlású vagy pangó víz,

Potenciálkülönbség rácstorzulásnál

Korrózió a hegesztési  varratnál

Hajlításnál torzul a fémrács,
a torzult rész mindig negatívabb
potenciálú a nem torzult részhez képest. varrat potenciálja hegesztett fém potenciálja



KONCENTRÁCIÓ KÜLÖNBSÉG OKOZTA 
ELEKTROKÉMIAI KORRÓZIÓ

Vas felszínének mikroszkópos képe

Mélyedés a kristályok között

Vízborítás esetén a mélyedés alja oxigénben szegényebb

Koncentráció különbség okozta elektrokémiai korrózió (alározsdásodás)



KLORIDIONOK OKOZTA KORRÓZIÓ

Az előző folyamat jelentősen felgyorsul klorid ionok jelenlétében (réskorrózió)

Biológiai korrózió I. „Biológiai folyamat által előidézett elektrokémiai korrózió”

Fűtőolaj tartály kilyukadt fala.
Gyakori korróziót okoz az 

olajiparban.

Szulfátredukáló baktériumok:
• oxigénmentes környezetben a katódon képződő
hidrogént használják fel szulfát redukcióra.

8 Hadszorbeált + SO4
2- → S2- + 4H2O

A katódon adszorbeálódott 
hidrogént, amely fékezi 
a korróziót eltávolítja,
így a korrózió gyorsul

A képződő szulfid megtámadja
fémet és laza fém-szulfidot képez



A kénbaktérium oxigén tartalmú környezetben szulfid-iont kénsavvá tud oxidálni

BIOLÓGIAI KORRÓZIÓ II.

kénbaktérium telepek a falon

betoncső

Csatorna csövek korróziója

Korrózió a földgáz vezetéken, csőben van víz és
hidrogén-szulfid, amelyet a kénbaktérium kénsavvá
oxidál, képződő sav miatt lyukad ki a cső.

Biológiai folyamat által előidézett
elektrokémiai korrózió

Nyálka képzők, algák, kagylók:
1. Főleg hűtővízkörben
2. Ahol megtelepednek „oxigén

hiányos” réteget hoznak létre
a „fedett és nem fedett”
fémfelületek között.

Biológiai korrózió III.



KORRÓZIÓ

Kémiai                Elektrokémiai             Fizikai

Anyagveszteség 
magas 

hőmérsékleten

Anyagveszteség 
potenciál különbség 

hatására

Repedés, törés a 
kristályok közötti 
összetartó erő 

gyengülése miatt

tüzelőolaj vanádium tartalma
okozta korrózió



A  KORRÓZIÓ  MEGJELENÉSI  FORMÁI 

Általános  felületi  korrózió

Amikor a fém alkatrész felületén egyenletes, egybefüggő korróziós réteg alakul, a
képződményt általános (egyenletes) felületi korróziónak nevezzük.

Felületi korróziót előidéző tényezők pl. az időjárási hatások, amelyet még agresszív
gázok és gőzök, továbbá savak, bázisok és sók vizes oldata erősen fokoz.

Rozsdafokozatok acél felületén

Rozsdafokozatok:
1. futó-, repülő-, harmat-;
2. gyenge;
3. közepes;
4. erős, lemezes, vakrozsda
5. hőkezelés után reve



1. Az alkatrész felületét egyenletesen támadja, hatására a keresztmetszet, illetve a
falvastagság mindenütt egyformán csökken.

2. Ilyen korrodálás esetén (acélok kivételével) az alkatrész tönkremenetele hosszú
időt igényel (élettartamot nem csökkenti számottevően).

ÁLTALÁNOS  FELÜLETI  KORRÓZIÓ  JELLEMZŐI:

1. a rozsda, amely rosszul tapadó, laza, lyukacsos szerkezetű, rideg réteg,
2. a légköri nedvesség és egyéb, korróziót okozó közegek eljutnak az alapfémig.
3. újabb rozsda képződik, addig tart, ameddig az acél teljes tömege rozsda lesz.
4. Színe sárgásvörös, a víztartalma elpárolog, színe sötétbarna.

Acélok  felületén  keletkező  korróziós  termék

Példák: az alumíniumon alumíniumoxid, a réz felületén bázikus rézszulfát
(patina), az oldásakor bázikus rézacetát (grünspan), a cinken bázikus cinkszulfát.

A „reve”, „rozsda” fokozott mértékben rontja az alkalmazott védőbevonat felvitelét,
megnehezíti az anyagvizsgálatok (keménységmérés) és a technológiai folyamatok –
hibafelvétel, forgácsolás, hegesztés – végrehajtását is.
„Ezért minden esetben gondosan, alaposan el kell távolítani a felületekről !”



HELYI  KORRÓZIÓ, 
FAJTÁI, TÍPUSAI 

Foltkorrózió

Pontkorrózió

A helyi korrózió sokkal veszélyesebb, mint az általános felületi korrózió, mert a
korróziós termékek eltávolítása után érdes, egyenetlen lesz a felület. Támadása
annál erősebb, minél nagyobb fokú a felületi egyenetlenség.

Típusai: folt-; pont-; lyuk-; rés-; érintkezési (kontakt-); kristályközi (interkrisztallin);
szelektív; kristályokon áthaladó; különleges korrózió

1. fém felületén kisebb-nagyobb foltok alakjában
jelentkező korróziós támadás.

2. Korróziós termékeinek eltávolítása után a felületen
jelentősebb egyenetlenségek nem mutatkoznak.

3. Ha az acél felületét lúgos oldattal kezeljük, és a kezelés
után nem mossuk le azonnal vízzel, könnyen megjelenik.

Foltkorrózió

1. fém felületén legfeljebb 1 mm átmérőjű, egyeletlenül
elszórt, tűszúráshoz hasonló bemaródások jelentkeznek.

Pontkorrózió 



Lyukkorrózió

Réskorrózió

1. A korrózió egyik legártalmasabb alakja, mert bár a
fémveszteség kicsi, de egész szerkezeti részeket tehet tönkre.

2. Mikroelem-párok okozzák, nagy feszültségtorlódást és
szilárdságcsökkenést okoz, a vékony lemezeket, alkatrészeket
teljesen átlyukaszthatja.

3. Motor hengerhüvelyének falát átmaró korrózió, sebességét a
mélységnövekedéssel, vagy meghatározott vastagságú lemez
átfúródásához szükséges idővel jellemezhetjük

4. Az alumínium alkatrészek hajlamosak pont, lyukkorrózióra.

Lyukkorrózió 

Réskorrózió 

1. Szűk résekben, ha a fémes anyag hézaggal
csatlakozik más fémhez (pl. ponthegesztett lemezek
között, „csavarfej, anya”, „alátét”, „szegecs”
felfekvésénél), keletkezik.

2. Illetve, ha a résbe valamilyen módon elektrolit
szivárog réskorrozió keletkezik.

HELYI  KORRÓZIÓ, 
FAJTÁI, TÍPUSAI 



Kontaktkorrózió  
csavarkötésnél

1. Különböző anyagú fém alkatrészek érintkezési helyein
elektrolit (légnedvesség,) jelenlétében.

2. ha a fém alkatrészeket valamilyen közbenső szigetelő
réteggel nem választjuk el egymástól.

3. Kontaktkorrózió felléptekor mindig a kevésbé nemes
fém károsodik, bomlik el.

Kontaktkorrózió (érintkezési) 

Interkrisztallin korrózió : a)  szín- fémben  b)  különböző  ötvözőelemek határain

Kristályközi  korrózió

1. A korróziós támadás a felületen indul és a kristályok
élvonalai (határai) mentén, a kristályok között hatol
be az anyag belsejébe.

2. Mivel a „fémet belül támadja meg”, rendszerint
gyors, ezért veszélyes folyamat (a, ábra)

3. nem hagy látható nyomot, de a kristályok határán
lévő anyag oldódik, a fém a szilárdságát elveszti, az
alkatrész tönkremegy.

4. Potenciálkülönbséget okozhat: (b,ábra) ausztenites
króm-nikkel acélokban a kristályhatár menti
karbidkiválás

.

a)

b)

HELYI  KORRÓZIÓ, 
FAJTÁI, TÍPUSAI 



A  kristályközi  korróziót  el  lehet  kerülni  a  következő  módon 

A karbidkiválást előidéző hőhatást követően felhevítjük az acélt 1000 C-ra és
utána vízben hűtjük. Ennek hatására a kivált karbidok oldatba mennek, és a
gyors hűtés miatt ott is maradnak.

Réteges  korrózió                                           Feszültségkorrózió 

Interkrisztallin korrózió egyik
legkülönleges változata a réteges
korrózió. lemezalkatrészeken, ahol
a lemez rétegekre válik szét.

Másik a feszültség korrózió: nagyobb
potenciálú anyagrész húzófeszültség
hatására alakul ki (pl. hidegalakítás után).
A korrodáló anyagrész kis felületű,
hajszálrepedés formájában terjed anyagba.

A feszültségkorrózió speciális vállfaja az ún. rezgési korrózió, amely olyan kifáradási
jelenség, amely a változó terhelés hatására alakul ki

HELYI  KORRÓZIÓ, 
FAJTÁI, TÍPUSAI 



1. az ötvözeteket támadja, olyan ötvözeteknél észlelhető, ahol az
egyik alkotó nemesebb potenciálú a többinél.

2. Gyakori a rézcink ötvözetek szelektív korróziója. A sárgaréz
például elcinktelenedik, az anyag szivacsossá válikmechanikai
tulajdonságai romlanak.

3. Fém belsejében támad, észlelése ezért rendkívül nehéz.

Szelektív  korrózió

1. ritkán jelentkezik, rendszerint feszültségek hatására lép fel, a
kristályokon keresztülhaladó repedést okoz.

2. Ha a feszültségeket megmunkálások okozták, a lefutása
mindig párhuzamos a megmunkálási iránnyal.

Kristályokon   áthaladó  korrózió

A korróziós vizsgálatok segítségével a fémek és ötvözeteik különböző közegekben,
meghatározott feltételek közötti korrózióállósága határozható meg.

Nagyon fontos a korrózió hatásának laboratóriumi vizsgálata a korróziós károk
csökkentése, valamint az anyagok üzemi alkalmazhatósága szempontjából.



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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KORROZIÓVÉDELEM

Korrózióállóság:

Kisebb mint 23 μm/év    kiváló

23 – 46 μm/év                eléggé ellenálló

46 – 460 μm/év              meglehetősen ellenálló

460 – 4600 μm/év          kevésbé ellenálló

4600 μm/év felett           nem ellenálló

Mivel lehet ezt megvalósítani?

1. Konstrukciós védelem: szerkezeti anyag helyes megválasztása

2. Passzív védelem: a felületen védőbevonatot kialakítása

3. Aktív védelem: célzott beavatkozás az anódos vagy a katódos folyamatba 

4. Komplex védelem: az előzőek együttes alkalmazása



KONSTRUKCIÓS VÉDELEM I.

1. Olyan anyagot választok szerkezeti anyagnak, amelynél a korrózió
termodinamikailag nem lehetséges. 

Az arany ellenáll az oldott oxigénnek, a klórnak és a hidrogén ionnak is. 

Művészi, esztétikai szempontból 
elfogadható

Az anyagválasztás kérdéses gazdasági
szempontból



KONSTRUKCIÓS VÉDELEM II.

Az ón felületén, a hidrogén ion túlfeszültséggel válik le.

A konzervdoboz tartalma általában savas pH-jú
a baktériumok távoltartása miatt, korrodálódik.

Olcsó vaslemezen ón bevonat

+ 0,4

2. Olyan anyagot választunk, amelynek felületén a lehetséges depolarizátorok,
hidrogén-ion, oldott oxigén, oldott klór túlfeszültséggel válnak le.



3. Ötvözéssel hozunk létre olyan szerkezeti anyagot, amelynek felületén a
lehetséges depolarizátorok, hidrogén-ion, oldott oxigén túlfeszültséggel
válnak le.

Az indiai vasoszlop feszínén 1600 éve
nincs egy szem rozsda.

UFO segítség vagy ősi szaktudás ?

Egyik sem.

A gyártáskor nem távolították el a vasolvadék
foszfor tartalmát (csak szénnel redukáltak, mészkő
adalék nélkül).            Foszfor tartalmú védőréteg.

Statikus állapotban korrózióálló, de dinamikus
igénybevételt nem visel el. Szerkezeti anyagnak
nem megfelelő.

KONSTRUKCIÓS VÉDELEM III.



3a. Nikkel tartalmú acél olyan szerkezeti anyag, amelynek felületén a
hidrogén-ion, túlfeszültséggel válik le.
Az oldott oxigén megtámadja, mivel nincs túlfeszültsége ezen az ötvözeten!

KONSTRUKCIÓS VÉDELEM IV.

Káposztasavanyító kád

Nikkel tartalmú saválló acéltartály

Nyitott kád esetén a folyadék és a levegő
határvonalánál korróziós elszíneződés



3c. Az ötvöző anyagtartalom korlátozása pl.: sárgaréznél 15 % alatti
cinktartalom, sárgaréznél további ötvözők bevitele (inhibited brass) Sb, P, Sn,
As, Pb.

Dezincification Resistant Brass,  DZR Brass  Jele: CR sárgaréz

New product: DZR "CR" Brass UNI EN 12165 CW602N Fitting
DZR "CR" Brass is a copper and zinc alloy designed to resist 
corrosion and prevent the electrolytic phenomenon leading 
to zinc detachment and consequently, to the possible 
cracking of the fitting or valve. Additionally, because of zinc 
detachment and its refacing of closure valve areas, valve 
malfunctioning might be observed. Drinking water can 
naturally contain chlorides likely to interact with metals. DZR 
"CR" BRASS is chloride-resistant. 

RECANATI EUROPE BV

KONSTRUKCIÓS VÉDELEM V.

Leengate Valves



4. Olyan szerkezeti anyagokat párosítok, amelyeknél kicsi a potenciál
különbség.

Hálózati vízvezeték rézcsőből

KONSTRUKCIÓS VÉDELEM VI.

csapvíz

forrasz

A csapvíz elektrolit és oldott
oxigént is tartalmaz

Fém                          potenciál csapvízben
H elektródhoz képest

[volt]
Cink ötvözetek           - 0,87 …- 0,29
Ezüst                          + 0,19
Ezüstforrasz               + 0,15
Ólom                           - 0,28
Ón                               - 0,27
Ón-ólom forrasz          + 0,15
Szénacél                      - 0,39
Réz                              + 0,14
Sárgaréz                       - 0,12

Galvánpotenciálok



KONSTRUKCIÓS VÉDELEM VII.

5. Eltérő elektródpotenciálú fémek fémes érintkezésekor az anód legyen
a nagy felületű és a katód a kicsi.

A vaslemez negatívabb potenciálú
a szegecsnél

A vaslemez pozitívabb potenciálú
a szegecsnél

anód
katód anód

katód

A korróziós anyagveszteség
nagyobb felületen oszlik el

A korrózió kis felületre koncentrálódik,
gyors mélységi anyagveszteség



PASSZÍV VÉDELEM

A passzív védelemnél olyan felületi bevonatot hozunk létre a védendő
fém felszínén, amely meggátolja a korróziót. 

Szervetlen bevonatok Szerves bevonatok

Fémes bevonatok
Galvanizálás, tűzi fémbevonás,

Fémszórás, termodiffúziós
felületi ötvözés

Nem fémes bevonatok
Foszfátozás, kromátozás,

zománcozás, eloxálás

Felület előkészítés

Szerves bázisú festékek
Vizes bázisú festékek

Átmeneti korrózióvédő anyagok

oxidmentesítés
zsírtalanítás



FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS (MECHANIKAI OXIDMENTESÍTÉS)

A felületen reve vagy rozsda csak 
hatszoros nagyítással észlelhető 
(gyakorlatilag fémtiszta)

Szabadszemmel látható max. 1mm 
átmérőjű reve vagy rozsda pontok

Felületen visszamaradt lemezesen le 
nem választható rozsda.

Felületen visszamaradt 
tapadó rozsda

A felületen reve vagy rozsda hatszoros 
nagyítással sem észlelhető (fémtiszta).

K0 K1 K2

K3

K3 K4

K0 …K4 acélfelületek tisztasági fokozatai



FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS 
VEGYSZERES OXIDMENTESÍTÉS

1. Felületi oxidréteg eltávolítása savas pácolással.
a./ kénsav vizes oldata: lassú, páciszap marad a felületen
b./ sósav vizes oldata gyors, fém tiszta felület
c./ salétromsav vizes oldata, réz felületi oxid mentesítésére

A savas páclé a fémet is megtámadja ezért inhibitor alkalmazása szükséges!

A kimerült páclé és a mosóvíz a jelentős maradék sav- és a kioldott fémtartalom
miatt veszélyes hulladék ! 

A technológia során levegőszennyezés veszély !

Pácolás hatása a fémfelületreSavas pácolás



FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS 
VEGYSZERES OXIDMENTESÍTÉS ÉS ZSÍRTALANÍTÁS

2. Felületi oxidréteg eltávolítása lúgos pácolással:
nátrium-hidroxid, nátrium-karbonát oldat alumíniumra

Lúgos pácoló kád

A kimerült páclé és a mosóvíz a jelentős maradék lúg - és a kioldott 
fémtartalom miatt veszélyes hulladék ! 

A technológia során levegőszennyezés veszély !

A lúgos pácolás a magnézium ötvözetek kivételével zsírtalanításra is alkalmas.



FÉMES BEVONATOK, 
FAJTÁI, ISMERTETÉSE

1. Galvanizálás

Fémfelületre egyenárammal 25-200 mikron vastagságú, az
eredeti fémnél jobb tulajdonsággal rendelkező fémréteget
választunk le.

Függesztékes galvanizálás Dobrendszerű galvanizálás

Az oldódó arany anódok körbeveszik a bevonandó
katódot az egyenletes rétegvastagság miatt

2. Fémszórás

Olvadt fémet inert gázzal porlasztva viszünk fel a fémfelületre, 
Rétegvastagság : 50 – 200 μm.



FÉMES BEVONATOK, 
FAJTÁI, ISMERTETÉSE

3. Tűzi fémbevonás

1. A védendő fémet fémolvadékba merítve a bevonó és az alapfém között ötvöződés
következik be.

2. A fémolvadékból történő kiemeléskor az alapfémhez ötvözőréteggel kötött
fémbevonat alakul ki.

3. Rétegvastagság: 25 – 200 μm.

Leggyakoribb tűzi fémbevonás a
horganyzás, az alapfém cinkkel
történő bevonása.

Az ólmozást, kadmiumozást a
mérgező fémgőzök miatt ritkán
alkalmazzák !



FÉMES BEVONATOK, 
FAJTÁI, ISMERTETÉSE

4. Termodiffúziós fémbevonás

1. A fémtárgyat fémpor és adalékanyagok keverékébe ágyazzák és hőkezelik.
2. A hőkezelés alatt felületi ötvöződés játszódik le 100 – 300 μm mélységben.

alapfém atomjai

ötvöző fém atomjaiporkeverék



NEMFÉMES BEVONATOK, 
FAJTÁI, JELLEMZŐI

Tűzi zománcozás: felizzított öntvényre szórt 900-1000 °C-on olvadó szilikátok.
Igen jó korrózióálló, de rideg bevonat. pl. élelmiszeripari autoklávok

Kromátozás: oxidáló tulajdonságú krómtartalmú páclében néhány μm vastag
ellenálló oxidréteg alakul ki. Ritkán használják a környezetvédelmi szempontból
rendkívül veszélyes oldott krómtartalom miatt.

Foszfátozás: legelterjedtebb felületkezelő eljárás, amelyet cink-mangán-foszfát
és foszforsav tartalmú oldattal végeznek (gyors foszfátozás). A vas felületén
egy Fe-Zn-Mn-foszfát tartalmú védőréteg alakul ki.  

Eloxálás: Alumíniumot elektrolitban anódként kapcsolják és a fejlődő atomos 
oxigén megvastagítja a felületi oxidréteget. Igen jól színezhető.



SZERVES BEVONATOK, 
FAJTÁI, ISMERTETETÉSE

1. Szerves bázisú festékek

Szinező, töltőanyag, műgyanta kötőanyag és oldószer tartalmú védőanyag
Oldószer: xylol, toluol (aromás hígító)

szerves észter tartalmú hígító
alifás vegyületeket tartalmazó hígító

2. Vizes bázisú festékek

Színező-, és töltőanyagot, továbbá polivinilacetát és kopolimerjeit
kötőanyagként, tartalmazó vizes szuszpenzió.

3. Átmeneti korrózióvédő anyagok Olajok, zsírok, viaszok



AKTÍV VÉDELEM

1. Korróziós inhibitorok alkalmazása

Anódos inhibitorok:
1. A korróziót kísérő anódos folyamatot (fém oldódását) gátolják. 
2. Amennyiben az inhibítor mennyisége nem elegendő súlyos lyukkorrózió alakulhat.

Elégtelen mennyiségű anódos inhibitort tartalmazó elektrolittal érintkező

fémen kialakuló lyukkorrózió

Katódos inhibitorok:
A korróziót kísérő katódos folyamatot (oldott oxigén vagy a hidrogén-ion
redukcióját )gátolják. Elégtelen mennyiség nem okoz lyukkorróziót.
Biztonságosabb, mint az anódos.



AKTÍV VÉDELEM

2. Katódos védelem (feláldozó anódos védelem)

A védendő szerkezeti anyagot szándékosan érintkeztetik egy a védendő fémnél
negatívabb potenciálú fémmel. Ilyenkor a negatívabb potenciálú fém fog
korrodálódni a védendő tárgy helyett mindaddig amíg el nem fogy.

Vasat akarunk védeni

Ezek alkalmasak

Tengervizes közegben

Nem alkalmas, vizes
közegben azonnal 
elbomlanak



ÁLDOZATI ANÓDOS VÉDELEM 
(KATÓDOS VÉDELEM) FORMÁI

Horganyzott (Zn) vaslemez A cink bevonat sérülés után is védi a vasat

Védő anód

Vízmelegítő tartály védelme
Elhasználódott védő anódok



ÁLDOZATI ANÓDOS VÉDELEM 
(KATÓDOS VÉDELEM) FORMÁI

Védőanódok



ÁLDOZATI ANÓDOS VÉDELEM 
(KATÓDOS VÉDELEM) FORMÁI

Védőanódok



KATÓDOS VÉDELEM KÜLSŐ 
ÁRAMFORRÁSSAL



KOMPLEX VÉDELEM

A katódos védelem és a bevonatok 
egyidejű alkalmazása tengerjáró 

hajókon.

Földbe fektetett csővezetékek védelme 

Bevonat nélküli védelem esetén:
600 – 1000 mA/m2

Szigeteléssel való ellátás után 
(komplex védelem) : 
0,02 – 0,06 mA/m2

szigetelés
Áramforrás negatív csatlakozása



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



XI. ELŐADÁS ANYAG 
KENŐANYAGOK, KENÉS ELMÉLET, TRIBOLÓGIA

Dr. Molnár Tamás Géza PhD
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A GÉP ENERGETIKAI MODELLJE

Pbe PkiGÉP

kibevs PPPQ &

A súrlódási hő 
időegységre eső 

hányada

HATÁSFOK-SÚRLÓDÁS



A HATÁSFOK (ÁLTALÁBAN)
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A súrlódási veszteség 
fedezéséhez szükséges 

teljesítmény

A hatásfok mindig kisebb mint 100%, mivel a súrlódás 
soha sem zérus!



A „HASZNOS MUNKÁT” VÉGZŐ GÉP ENERGETIKAI 
MODELLJE

Pbe GÉP

ms QQQ &&& 

A súrlódási hő 
időegységre eső 

hányada

A hasznos 
teljesítménynek 

megfelelő 
hőteljesítmény

A hatásfok
(„hasznos munkát” végző gép esetében)
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SORBA KAPCSOLT RENDSZER EREDŐ HATÁSFOKA

0

3

P

P


0

32

P

P 


0

321

P

P  


0

3210

P

P  


GÉP 1. GÉP 2. GÉP 3.
Po P1 P2 P3

Pv1 Pv2
Pv3

a részhatásfokok szorzata!
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AZ ENERGIAFOLYAM ÁBRA

Po

P1
P2

P3

Pv1
Pv2 Pv3

Az egyes sávok szélessége arányos az adott teljesítménnyel !

Összes 
teljesítmény

Hasznos 
teljesítmény



A SÚRLÓDÁS CSÖKKENTÉSE

Kenőanyag alkalmazásával a mechanikai súrlódást a 
sokkal kisebb értékű folyadéksúrlódással váltjuk fel!

kenőanyag 
(olaj, zsír)

A MECHANIKAI SÚRLÓDÁS OKA

Az érintkező felületek egyenetlensége



A KENŐANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK 
CÉLJA

A súrlódás általános természeti jelenség:
Megjelenési formái változatosak:

– Szilárd testek közötti súrlódás
– Szilárd testek és folyadékok érintkezése során keletkező súrlódás
– Folyadékokban és gázokban jelentkező súrlódás

A szilárd testek közötti súrlódás általában a felületek károsodásához – pl. 
kopásához – vezet.

A súrlódás energiafajták közötti transzformációt eredményez:
• a mechanikai energia hőenergiává alakul. A folyamat irreverzibilis.

A súrlódás a gépek alkatrészei között is jelentkezik.
A hatása lehet káros, vagy hasznos.

– A súrlódás káros, ha energiaveszteséget okoz.
– A súrlódás hasznos, ha energia- illetve erőátvitelt valósít meg, 
– vagy egyéb okok miatt elengedhetetlen technikai berendezéseink 

működéséhez



A SÚRLÓDÁS TÍPUSAI I.

Száraz súrlódás (nincs kenés)

– A súrlódási erő nem függ a felületi nyomástól és a csúszás 
sebességétől.
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Vegyes súrlódás
– Van kenőanyag, de viszonylag kicsi a sebesség. Az érdességcsúcsok

időnként összeérnek.
– A súrlódási erő függ a felületi nyomástól és a csúszás sebességétől.
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A SÚRLÓDÁS TÍPUSAI II.
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Száraz súrlódás: nincs kenés, a 
felületek szárazon érnek össze 
mozgás közben

Vegyes súrlódás: kenőanyag van, 
de a sebesség viszonylag kicsi . 
Az érdesség csúcsok időnként 
összeérnek.

Fs
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A SÚRLÓDÁS TÍPUSAI III.

Folyadék súrlódás:
A felületeket kenőanyag
választja el. A súrlódási erő
függ a felületi nyomástól és
a csúszás sebességétől.



NEWTONI FOLYADÉKOK

A folyadékoknak van belsősúrlódásuk.
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STRIBECK DIAGRAM 
ÉRTELMEZÉSE, JELLEMZÉSE

Kenőanyag alkalmazása esetén hogyan függ a súrlódási tényező a sebességtől
(fordulatszámtól) és a felületi nyomástól.
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A KENŐANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK 
CÉLJA I.

A gördülőcsapágyakban 
jelentkező súrlódás 

energiaveszteséget okoz, tehát 
káros (?)

A tengelykapcsoló-tárcsák a súrlódás segítségével közvetítik a nyomatékot a
differenciálmű felé. Itt tehát a súrlódás hasznos, és elengedhetetlen!



1. A szilárd testek közötti súrlódási erők általában lényegesen nagyobbak, 
mint a folyadékfilmekben keletkező súrlódási erők.
• Ha a szilárd testek felületei között folyadékfilmet – kenőfilmet –

hozunk létre, a súrlódási veszteséget lényegesen lecsökkenthetjük, ami
gépeink hatásfokának növekedését eredményezi.

2. A gépalkatrészek közötti súrlódás hőenergiát termel.
• Ha ezt a hőenergiát nem vezetnénk el, az alkatrészek

túlmelegednének. A kenőanyag képes elvezetni a súrlódási hőenergiát,
sőt alkalmas a gépeken belül keletkező, más eredetű hőenergia
elvezetésére is.

3. A gépalkatrészek között nem tudunk minden esetben elegendő vastagságú
kenőanyag filmet létrehozni, a kopást sem tudjuk teljesen kiküszöbölni.
• A kopásrészecskéket el kell távolítani, különben erősítenék a kopási

folyamatot. A kopásrészecskék, és velük együtt a más eredetű
szennyezőanyagok eltávolítása, a felületek tisztántartása a kenőanyag
feladata

A KENŐANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK 
CÉLJA II.



A KENŐANYAGOK ALKALMAZÁSÁNAK 
CÉLJA III.

A gépalkatrészek felületei sok esetben agresszív, korrozív hatású közegek
hatásának vannak kitéve A kenőanyagnak el kell látnia a korrózióvédelem
feladatát.

A kenőanyagok alapvető feladatai

Az egymáson elmozduló 
felületek szétválasztása, 

súrlódás- és kopáscsökkentés
Hőenergia elvezetés

A kopásrészecskék és 
szennyezőanyagok 

eltávolítása, a felületek 
tisztántartása

Korrózióvédelem



A TRIBOLÓGIA

1. Az egymáson elmozduló szilárd testek érintkezése során lejátszódó
folyamatok vizsgálata, tervezése és alkalmazása

2. A legjobb konstrukciós kialakítások keresése
3. A legjobb felületi kialakítások keresése (legkisebb felületi érdesség elérése)
4. A súrlódás optimálása (nem a lehető legkisebb súrlódás elérése)
5. A kopások csökkentése
6. Az érintkezésben részt vevő anyagok tulajdonságainak megválasztása!

Ezen folyamatokban fontos szerepet kapnak a kenőanyagok

A tribológia célkitűzése

A tribológia szerepének bővülése az utóbbi fél évszázadban

1. Fogyasztáscsökkentés-jobb technikai megoldások keresése
2. Káros anyag kibocsátás csökkentés- gazdasági előnyök kihasználása

Tribosz(= súrlódás,görög )
A tribológia szilárd testek egymással, valamint folyadékokkal és gázokkal való
érintkezése során tapasztalt jelenségekkel foglalkozó tudományterület



Fs= μ Fn
ahol: 

• Fs a súrlódási erő [N],
• Fn a felületeket összeszorító – normál – erő [N], 
• μ a súrlódási együttható.

1. A súrlódási együttható a felületek anyagának és morfológiájának
(felületi érdességének, az érdesség irányultságának, stb.) függvénye.

2. A súrlódási erő független az érintkezési felület nagyságától.
3. A súrlódási erő létrejöttének alapvetően két oka van:

A felületi érdesség csúcsainak deformálása
Az érintkezési pontokban kialakuló adhéziós erők.

4. Ha az érdesség mértéke kicsi, az adhéziós erők dominánsak. Erősen érdes
felületek érintkezése esetén az érdesség-csúcsok deformációja kerül
előtérbe

SÚRLÓDÁS ÉS KOPÁS

Szilárd testek súrlódása I.



SZILÁRD TESTEK SÚRLÓDÁSA II.

1. A túl érdes felület nem előnyös, mert az érdesség-csúcsok nagymértékű képlékeny
alakváltozása növeli a súrlódási tényezőt és a kopást.

2. A túl sima felület nem előnyös, mert a tényleges érintkezési felület növekedése miatt
nagy területen alakul ki adhéziós kapcsolat a felületek között, a súrlódási tényező nő

A valóságos fémfelületeken mindig találhatók kémiai rétegek, amelyek jelentősen
lecsökkentik az adhézió érvényesülésének lehetőségét

1. Adszorbeált molekulákkal borított oxid-réteg
(szulfát-réteg, foszfát-réteg, stb.)

2. Fém-oxigén szilárd oldat

3. Alakított réteg

4. Alapfém

Példa a gépelemeken kialakuló felületi rétegekre

Könnyen leváló rétegek esetén 
erős kopásra kell számítani 
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Érdesség paraméter, Δ
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Képlékeny 
alakváltozás

1. Az érdesség függvényében a súrlódási
tényezőnek minimuma van.

2. Nem lehet érdekünk az érdesség minden
határon túl történő csökkentése.

3. A cél a megfelelő felületi paraméterek
kialakítása pl. lézerhónolással

SZILÁRD TESTEK SÚRLÓDÁSA III.

„Hónoló” tüske

Lézermegmunkáló (hónoló) berendezés az Audi Motor Hungária Kft-nél

Olajmegtartó „hornyok”

Belsőégésű motor lézermegmunkáló
berendezéssel kialakított hengerfelülete.
A felső holtpont közelében más a felület jellege



SZILÁRD TESTEK SÚRLÓDÁSA IV.

BMW Vanos system
A valóságos gépek túl 
bonyolultak ahhoz, hogy a 

kopást kiküszöböljük.

1. A szilárd testek felületei között jelentkező súrlódás szinte mindig kopáshoz
vezet.

2. A súrlódás és a kopás közötti kapcsolat nem egyértelmű: kis súrlódás is
eredményezhet erős kopást, és nagy súrlódás mellett is lehetséges minimális
kopás.

3. A kopás megelőzésének legeredményesebb módja a szilárd felületek
érintkezésének megakadályozása. Vajon ez mindig lehetséges?



A FELÜLETEK SZÉTVÁLASZTÁSA, 
KENŐFILM KIALAKÍTÁSA

A kenőfilm kialakulásának előnye: Szilárd test súrlódás: Fs = μ · Fn

Folyadék súrlódás: τ ~ η·(dv/dy)*

A kenőfilm kialakulásának feltételei

1. A szilárd testek súrlódását folyadéksúrlódás váltja fel.
2. A súrlódási energiaveszteség általában nagymértékben lecsökken.
3. Kivételek lehetségesek: pl. nagy fordulatszámú tengelyek.

ahol: „τ” a folyadékfilmben keletkező csúsztatófeszültség, N/m2.
„η” a folyadék dinamikai viszkozitása, mPa·s.

A viszkozitás a kenőanyag fizikai jellemzője.
1. dv/dy (nyírási sebesség) a sebesség hely szerinti differenciál-hányadosa (gradiense)

sebesség vektorra merőleges irányban.
2. Newtoni folyadék esetén τ = η·(dv/dy)

1. Megfelelő nagyságú relatív sebesség a felületek között.
2. A kenőanyag (relatív) áramlási sebessége irányában csökkenő keresztmetszet
3. Siklócsapágynál megfelelő csapágyhézagot kell biztosítani



A FELÜLETEK SZÉTVÁLASZTÁSA, KENŐFILM 
KIALAKÍTÁSA

Kenőfilm nem alakul ki, ha:

A kenőfilm kialakulásának feltételei 
rosszak, a fémes érintkezés nem küszöbölhető ki.

Kopáscsökkentő olaj-adalékot kell
használni.

1. A gépelemek közötti relatív sebesség kicsi
Jellemző példa: belsőégésű motor indítási

folyamata
2. A gépelemek geometriai kialakítása

kedvezőtlen
Jellemző példa: Vezérműtengely és szelepemelő

tőke kapcsolata



A TRIBOLÓGIAI TELJESÍTMÉNY

• Kialakul kenőfilm, vagy nem?

• Elősegíthető-e a kenőfilm kialakulása geometriai vagy kinematikai
változtatásokkal, vagy a felületek jellemzőinek változtatásával?

• Ha nem alakul ki kenőfilm, elegendő-e a kenőanyag kopásvédelme?

• Ha a kenőanyag kopásvédelme nem elegendő, megfelelő
tulajdonságokkal rendelkeznek-e a gépelemek szerkezeti anyagai?

Napjainkban a tribológiai teljesítmény
megítélésének szempontja az is, hogy a
gépelemek illetve gépek milyen
energiaveszteség mellett látják el
funkcióikat.

A tribológiai teljesítmény hiánya komoly meghibásodások okozója lehet

Kifejezi, hogy két, kapcsolódó gépalkatrész milyen eredménnyel áll ellen a
felületeiket károsító hatásoknak.



A súrlódási veszteség csökken, ha csökkentjük a viszkozitást.
1. A viszkozitás csökkenésével csökken a kenőfilm vastagsága.
• Változatlan geometriai és kinematikai feltételek mellett emiatt növekedik

a kenőfilmben a sebesség-gradiens. A súrlódási veszteség tehát nem
csökken a viszkozitás csökkentésének mértékében.

2. A kisebb kenőfilm vastagság dinamikus terhelés esetén növeli a fémes
érintkezés kockázatát.

• A kockázat csökkenthető a „gépelemek rugalmas deformációjának
csökkentésével” (nagyobb átmérőjű tengelyek, vastagabb falú öntvények
alkalmazása) (súlycsökkentési törekvésekkel szemben áll).

3. A kisebb kenőfilm vastagság nagyobb gyártási pontosságot, és
„kopásálló anyagok” alkalmazását követeli meg.

• Ugyanolyan mértékű kopás kisebb kenőfilm vastagság esetén
nagyobb relatív változást jelent.

• Mivel a kenőanyagok többsége viszkozitás-módosító adalékot
tartalmaz, a kenőfilmben a speciális körülmények között mért HTHS
(High Temperature High Shear) viszkozitás értéke mérvadó.

A FOLYADÉKSÚRLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉNEK KORLÁTAI



A NÖVEKVŐ FORDULATSZÁMÚ SIKLÓCSAPÁGYBAN 
VÁLTOZIK A KENÉSÁLLAPOT

Nyugalmi állapot,
szilárdtest 
érintkezés

Kis fordulatszám,
határ- vagy vegyes-

kenés állapot

Nagy fordulatszám,
hidrodinamikai, 

vagy elasztohidrodinamikai
kenésállapot

A csap középpontja a fordulatszám függvényében vándorol



HATÁRKENÉS ÁLLAPOT

A felületeken cink-foszfát réteget képez, gátolja az
adhéziós kapcsolatokat.
Magas hőmérsékletű kémiai reakciók során – különösen víz
jelenlétében – korrozív vegyületeket képez.
Emiatt a motorolajok csereperiódusát nem csak a
futásteljesítmény függvényében, hanem időben is
korlátozni kell.
A cinkfoszfát bevonat súrlódási tényezője magas (0,11 –
0,14). A foszfortartalom káros hatással van a
katalizátorokra

ZDDP által képzett bevonat

1. Folyamatos szilárdtest-érintkezés.
2. Az érdesség-mélységekben kenőanyag van, ami rontja az adhéziós kapcsolatok

kialakulását.
3. Kedvezőtlen esetekben mégis kialakulhat drasztikus adhéziós kopás, emiatt

kopáscsökkentő adalék használata szükséges.
4. A leggyakrabban használt kopáscsökkentő adalék a „cink-dialkil-ditio-foszfát”

(ZDPP), jelenleg még nincs versenyképes alternatívája



HATÁRKENÉS ÁLLAPOT

Más lehetőségek:
1. Az adhéziós kapcsolatok

gyengítése a szerkezeti anyagok
megválasztásával vagy felületi
bevonatok alkalmazásával.

2. Mechanikai és kinematikai
optimálás (a tömegerők
csökkentése, a sebességek
növelése, stb.), downsizing.

3. A geometriai kialakítás
módosítása

Detergens adalék
Korróziógátló 

adalék

Súrlódáscsökkentő
adalék

Kopáscsökkentő
adalék

A súrlódási veszteségek csökkentésének lehetőségei

Kenőolaj segítségével
1. Alacsonyabb súrlódású tribofilmet (bevonatot) létrehozó adalékolás.
2. Nanotechnológiai megközelítés: súrlódáscsökkentő adalékok

használata, komplex, önszerveződő tribofilm kialakulásának biztosítása.
3. A kenőfilm kialakulásának elősegítése a felületek módosításával.



Hidrodinamikai kenésállapot

A felületeket teljesen szétválasztja a kenőfilm, kopás nincs

Elasztohidrodinamikai kenésállapot

A fáradásos károsodás jelei belsőégésű motor csapágyain

A határkenés állapot és a tiszta folyadékkenés közötti átmenetet jelenti.

VEGYES KENÉSÁLLAPOT

1. A hidrodinamikai kenésállapot egyik válfaja
2. A kenőanyagfilm vékony, az erő

átadása kis felület mentén történik
3. A kenőfilmben uralkodó nyomás nagy, felületek

rugalmasan deformálódnak
4. A nagy nyomás miatt növekedik a kenőolaj

viszkozitása
5. A deformáció a felületek fáradásos

károsodásához vezethet



STRIBECK DIAGRAM ÉRTELMEZÉSE I.

Elasztohidrodinamikai 
kenésállapot

Hidrodinamikai kenés-
állapot
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Olajfilm vastagság/felületi érdesség 
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Itt a viszkozitás fontos  

Itt az adalékok fontosak

Erős kopás

Minimális kopás

Dugattyúgyűrűk
Szelepvezérlés

Gördülőcsapágyak, hajtóművek Siklócsapágyak, kis terhelésű 
hajtóművek



STRIBECK DIAGRAM ÉS A SIKLÓCSAPÁGY MŰKÖDÉSÉNEK 
KAPCSOLATA

A Stribeck diagram megmutatja kenőanyag alkalmazása
esetén hogyan függ a súrlódási tényező a sebességtől
(fordulatszámtól) és a felületi nyomástól.

Száraz súrlódás

Vegyes súrlódás Folyadék súrlódás

n

A tengely középvonala által leírt vonal,
amit a perselyben való mozgása közben
leír (n=0 –tól nüzemi-ig)

STRIBECK DIAGRAM II.



ÁLTALÁNOS KOPÁS GÖRBE 
A KOPÁSRÉSZECSKÉK SZÁMÁNAK ÉS MÉRETMEGOSZLÁSÁNAK 

VÁLTOZÁSA EGY GÉP ELHASZNÁLÓDÁSA SORÁN

A kopásrészecskék
mérete, μm0,1 1,0 10 100 1000
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Normál kopás

Rendellenes kopás 

Kifejlett meghibásodás

Katasztrofális 
tönkremenetel



Három-test abrázió esetén a lágy anyagból
készült felületbe ágyazódott kemény abrazív
részecske forgácsolja a kemény felületet

Két-test abrázió

Három-test abrázió

Beágyazódott 
kemény részecske

Lágy anyag

Lágy anyag

Kemény anyag

Kemény anyag
Két-test abrázió Három-test abrázió

ABRÁZIÓS KOPÁS
Karcoló, forgácsoló hatás következtében jön létre

Két-test abrázió esetén a kemény
anyagból készült test karcolja,
forgácsolja a lágy felületet.
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Mikro-hegedések

Lehet, hogy csak 
egy, vagy néhány 
réteg válik le

ADHÉZIÓS KOPÁS

1. Ha az érintkező alkatrészek anyaga azonos,
vagy közel azonos, a szilárdtest-érintkezés
esetén keletkező erős adhéziós erők „hideg”
mikro-hegedéseket hoznak létre.

2. Az egyik alkatrészben a kristálysíkok mentén
megcsúszások jönnek létre.

3. A folyamat egy anyagrész leválásához vezet.
4. A felhegedt részecske később általában leválik.
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Kopásrészecske

Rácshiba
(diszlokáció)

1. Ismétlődő igénybevétel hatására a
rácshibák mentén – gyakran a felület alatt –
repedések keletkeznek.

2. A repedések terjedésével anyag-darabkák
válnak le.

Pitting

A pittingesedés a gördülőcsapágyak élettartamának végét jelenti

FÁRADÁSOS KOPÁS I. (PITTING)



FÁRADÁSOS KOPÁS II. (PITTING)
A fáradásos kopás a fogaskerekeket is veszélyezteti
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KAVITÁCIÓS KOPÁS I.

1. Mozgó folyadékban nyomáscsökkenés hatására
gőzbuborékok keletkeznek.

2. A buborékok magasabb nyomású helyre érve
rendkívül gyorsan kondenzálódnak.

3. Ha egy buborék „összeroppanása”
aszimmetrikus, mikrosugár keletkezik.

4. A mikrosugár roncsolja a fémfelületeket (erózió).
5. A buborékok „összeroppanása”

nyomáshullámokat kelt, amelyek szintén
felületkárosító hatásúak (fáradásos károsodás).



Az egyszerű fogaskerék-szivattyúban
könnyen létrejöhet kavitáció

Folyadék
belépés

Folyadék
kilépés

Belső 
tömítés

Belső 
tömítés

KAVITÁCIÓS KOPÁS II.

2

3

4

5
Kavitációs károsodás

1

1. Az „1” jelű tér gyorsan növekedik.
2. A folyadék a „2” jelű résen keresztül áramlik az „1”

jelű térbe.
3. Mivel a „2” jelű rés még nagyon kicsi, a „2” jelű

térben a nyomás lecsökken, és a „3” helyen
gőzbuborékok keletkeznek.

4. A „4” jelű rés már elegendően nagy, a nyomás
megnövekszik, az „5” jelű helyen a buborékok
kondenzálódnak.



Fekete- és vörös-oxid részecskék
ferrográfiás felvételei

TOVÁBBI KOPÁSFORMÁK

Eróziós kopás

1. Szilárd falhoz ütköző részecskék okozzák.
2. Főleg szilárd részecskéket tartalmazó közegek csővezetékekben szállításakor

jelentkezik.
3. A falnak ütköző szilárd részecskék nagy mozgási energiájuknál fogva részecskéket

szakítanak ki a felületekből.

Súrlódási korrózió (fretting)

1. Egymással érintkező felületek rezgése váltja ki.
2. A kis amlitúdójú elmozdulásokat erős oxidáció kíséri, amelynek során fekete- vagy

vörös-oxid részecskék keletkeznek.



A viszkozitás fogalma
A szemléltetés newtoni folyadékokra vonatkozik

Mozgó test

Álló test

Kenőanyag
dv

dy h

v (m/s)

F (N)

A csúsztatófeszültség a folyadék egy fizikai jellemzőjével, és a sebesség (hely szerinti)
változásának intenzitásával, az úgynevezett:
sebesség-gradienssel arányos: τ = η·(dv/dy)

A KENŐANYAGOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

1. A mozgó test v (m/s) sebességgel történő mozgatásához F (N) erőre van szükség.
2. Ha a mozgó test kenőanyaggal érintkező felületének nagysága A (m2), az

úgynevezett csúsztatófeszültség (tau): τ = F/A (N/m2).



Az „η” arányossági tényező elnevezése: dinamikai viszkozitás

Mértékegysége: Pa·s, amelynek ezredrésze: mPa·s
(Pa = N/m2)

A számításokhoz sok esetben a folyadék dinamikai
viszkozitásának (η) és sűrűségének (ρ) hányadosára, az
úgynevezett kinematikai viszkozitás szükséges.
A jele ν (nű).

v = η/ρ

A kinematikai viszkozitás mértékegysége:
m2/s, milliomodrésze mm2/s

A VISZKOZITÁS FOGALMA I.

A szemléltetés newtoni folyadékokra vonatkozik



A VISZKOZITÁS FOGALMA II.
NEWTONI ÉS NEM NEWTONI FOLYADÉKOK

Ha a hőmérséklet és a
nyomás állandó, a folyadék
viszkozitása állandó.
Nyugalmi folyadékban nem
ébred csúsztató feszültség

A folyadék viszkozitása akkor is
függ a nyírási sebességtől, ha
nyomása és hőmérséklete
állandó.(Plasztikus folyadékok)

A dilatáló folyadékban akkor
is ébred csúsztatófeszültség,
ha nyugalomban van. Ilyen
folyadékok a festékek.

1. A kenőolajok csak nagyon korlátozott körülmények (nem túl alacsony és nem túl
magas hőmérséklet, gyenge adalékolás) mutatnak „newtoni tulajdonságokat.

2. Súrlódásmódosító adalékok alkalmazásával szándékosan térítjük el a kenőolajokat
a newtoni jellegtől.

dv/dy (1/s)

τ
(P

a)

Newtoni

dv/dy (1/s)

τ
(P

a)

Nem newtoni

dv/dy (1/s)
τ

(P
a)

Nem newtoni



1. A kenőanyagok gyártásához használt bázisolajok viszkozitása a
hőmérséklet emelkedésével általában nagyobb mértékben csökken, mint
ami kedvező lenne.

2. Emiatt szükség van a hőmérséklet és viszkozitás közötti kapcsolat
módosítására.

3. A viszkozitás-módosítók polimer adalékok, melyek javítják az alapolaj
viszkozitási indexét (VI)

Hőmérséklet

V
is

zk
o

zi
tá

s Bázisolaj + viszkozitás-
módosító adalék

(magas VI)

Bázisolaj 
(alacsony VI)

A VISZKOZITÁS MÓDOSÍTÁSA

A viszkozitás-módosítás elve

Effektív térfogat:
hidrodinamikai térfogat = a polimer 
molekula térfogata + az olaj térfogata

HőmérsékletAlacsony Magas

Polimer molekula
Polimerhez társult olaj



Ha csak egy sorban lévő követelményeket elégítünk ki, egyfokozatú motorolajról
beszélünk: pl. SAE 5W, vagy SAE 30
Ha két sorban lévő követelményeket teljesítünk, a motorolaj többfokozatú
(multigrade): pl. SAE 5W-30

SAE 
viszkozitási

osztály

Látszólagos
viszkozitás

(CCS)

Alacsony 
hőmérsékletű 

viszkozitás (MRV)
Szivattyúzhatóság ihatár

Kinematikai
viszkozitás 
100 C-on,

mm2/s

Viszkozitás magas
hőmérséklet, nagy sebesség 

gradiens mellett (HTHSV)
150 C, 106 1/s,

mPa·s, max. C-on mPa·s, max. C-on min. max. mPa·s, min.
0W 3.250 -30 30.000 -35 3,8 - -
5W 3.500 -25 30.000 -30 3,8 - -
10W 3.500 -20 30.000 -25 4,1 - -
15W 3.500 -15 30.000 -20 5,6 - -
20W 4.500 -10 30.000 -15 5,6 - -
25W 6.000 -5 30.000 -10 9,3 - -
20 - - - - 5,6 9,3 2,6
30 - - - - 9,3 12,5 2,9
40 - - - - 12,5 16,3 2,9* / 3,7
50 - - - - 16,3 21,9 3,7
60 - - - - 21,9 26,1 3,7

*0W-40, 5W-40, 10W-40-es viszkozitási osztályú tagokra

A MOTOROLAJOK VISZKOZITÁSI 
OSZTÁLY SZERINTI BESOROLÁSA



Alacsony

Maximális viszkozitás
(alacsony 

hőmérséklet)

Minimális viszkozitás
(magas hőmérséklet)

Magas

Hőmérséklet (log T)

V
is
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s 
(lo

g 
lo

g 
v)

SAE 30

SAE 5W

SAE 5W-30

A TÖBBFOKOZATÚ MOTOROLAJOK
ÉRTELMEZÉSE SAE J300)



Ha csak egy sorban lévő követelményeket elégítünk ki, egyfokozatú hajtóműolajról
beszélünk: pl. SAE 75W, vagy SAE 90
Ha két sorban lévő követelményeket teljesítünk, a hajtóműolaj többfokozatú
(multigrade): pl. SAE 75W-90

Viszkozitási 
osztály

A 150.000 mPa·s viszkozitáshoz 
tartozó maximális hőmérséklet, °C

Minimális viszkozitás 
100°C mellett, mm2/s

Maximális viszkozitás 
100°C mellett, mm2/s

70W -55 4,1 -
75W -40 4,1 -
80W -26 7,0 -
85W -12 11,0 -
80 7,0 11,0
85 11,0 13,5
90 13,5 18,5
110 18,5 24,0
140 24,0 32,5
190 32,5 41,0
250 41,0 -

A KÖZLEKEDÉSI HAJTÓMŰOLAJOK 
VISZKOZITÁSI OSZTÁLY SZERINTI BESOROLÁSA 

(SAE J300)



~ 80% bázisolaj
• ásványi
• részszintetikus
• szintetikus

~ 20% adalék
Viszkozitás módosító
Folyáspont módosító
Detergens
Diszpergens
Kopásgátló
Oxidációgátló
Súrlódás módosító
Habzásgátló

A KENŐOLAJOK ÖSSZETÉTELE I.



• Bázisolajok
• Teljesítmény adalékok
• Viszkozitás módosító
• Folyáspont módosító

És a különböző specifikációkat
Viszkozitás osztály
Teljesítményszintek
Jóváhagyások

MI A FORMULA?

A kenőanyag elállításhoz szükséges
recept ami tartalmazza a komponenseket:

A KENŐOLAJOK ÖSSZETÉTELE I.



A gyakorlatban Ásványi
Rész-

szintetikus
Szintetikus

Leírás
Kőolaj 
eredetű 
alapolaj

Ásványi és 
szintetikus 

olajok 
keveréke

Szintézis útján 
előállított 
alapolaj

Viszkozitás 
index

A bázisolaj viszkozitás hőmérséklet 

függését kifejező bázisolaj minőség 

indikátor.

alacsony magasabb magas

Kéntartalom Bázisolaj minőség indikátor. magas alacsonyabb mentes

Oxidációs 
stabilitás

A bázisolaj öregedés állósága. jó jobb legjobb

Magas 
hőmérsékletű 

viselkedés

A bázisolaj extrém nehézkörülmények 

közötti teljesítőképessége.
gyenge jó legjobb

Alacsony 
hőmérsékletű 

viselkedés

A bázisolaj könnyű hidegindítás biztosító 

képessége.
gyenge jó legjobb

Alkalmazhatósá
gi hőmérséklet 

intervallum

Változó körülmények közötti 

teljesítőképesség.
szűk szélesebb széles

Párolgási 
veszetés

A várható olajfogyasztásra utaló 

paraméter.
magas jó legjobb

Költség Jól ismert.. alacsony magasabb magas

BÁZISOLAJ ÖSSZEHASONLÍTÁS



Adalék Funkció A gyakorlatban

Viszkozitás 
módosító

A motorolaj viszkozitás-hőmérséklet
függését csökkentő, viszkozitásindex
növelő polimerek.

Könnyebb hideg indítás és
erőteljesebb motor védelem magas
hőmérsékleten.

Folyáspont 
módosító

A kenőolaj folyáspontját a paraffin
kristályok összekapcsolódásának
gátlásával csökkentő polimerek.

Alacsonyabb folyáspont, könnyebb
hidegindítás.

Detergens
A detergensek az égés során képződő
savas komponensek semlegesítésével
védik a különböző fém alkatrészeket.

A savas komponensek által okozott
kopás és korrózió
megakadályozásnak köszönhetően
megbízható működés

Diszpergens
A diszpergensek a különböző olaj
oldhatatlan részecskék kiülepedését
gátló komponensek.

Motor tisztaság és megbízható
működés.

LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT ADALÉKOK FUNKCIÓJA



MIK A LEGFONTOSABB TELJESÍTMÉNY KRITÉRIUMOK?



Súrlódás
csökkentés

Bázisolaj
tulajdonságok

Kémiai
aktivitásViszkozitás

Felületi
aktivitás

Oldóképesség

Oxidáció
stabilitás

Illékonyság

Vízelváló
képesség

Habzási hajlam

Adalék
összeférhetőség

Tömítőanyag
összeférhetőség

Hideg-
tulajdonságok

Kopás
Korróziós

tulajdonságok

Savasodás,
iszapképződés

Lerakódás
képződés

Lakkosodás
(lerakódás
képződés)

Kenőanyag
fogyasztás

A KENŐOLAJ MINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ 
BÁZISOLAJ TULAJDONSÁGOK



Feladata: Kenés, hűtés, tömítés, tisztítás, korrózió elleni védelem, motorzajok 
csillapítása

Szivattyús olajozás: négyütemű motoroknál

Keverékolajozás: kétütemű motoroknál, kenőolaj benzinbe keverve
– keverési arány 1:25 és 1: 100 között

MOTOROK KENÉSE, KENÉSI RENDSZEREI
HIDRODINAMIKUS KENÉS KIALAKULÁSÁNAK FELTÉTELEI



Konzisztencia szerinti csoportosítás:
• folyékony kenőanyag (kenőolaj)
• konzisztens, azaz plasztikus, 

kenőcsszerű (kenőzsír, gépzsír)
• szilárd
• esetleg légnemű

Eredet szerinti csoportosítás:
• kőolaj alapú
• növényi, állati eredetű
• szintetikus azaz mesterségesen 

előállított

KENŐOLAJOK CSOPORTOSÍTÁSA, JELLEMZŐI



KŐOLAJ FELDOLGOZÁS LÉPÉSEI, VÉGTERMÉKEK



MOTOROLAJOK JELLEMZŐ 
TULAJDONSÁGAI



KENŐOLAJOK TULAJDONSÁGAI, 
ÖSSZEFOGLALÁS, VISZKOZÍTÁS

Viszkozitás

Newton törvénye szerint a “folyadékrétegek”
elcsúszása során fellépő erő egyenesen arányos
a súrlódó felületek nagyságával, egymáshoz
viszonyított sebességével és fordítottan
arányos a rétegek távolságával. Az
arányossági tényező (együttható) a viszkozitás
(DINAMIKAI viszkozitás).

1. viszkozitás és a viszkozitás függése a hőmérséklettől
2. •lobbanáspont
3. •dermedéspont

Vannak a folyadékoknak olyan tulajdonságai, melyek nem a dinamikai
viszkozitással, hanem a dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosával
arányosak, mint pl. egy vékony csövön (kapillárison) adott mennyiségű
folyadék átfolyási ideje. Ezért bevezették a kinematikai viszkozitás fogalmát,
ami a dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosa.



KENŐOLAJOK TULAJDONSÁGAI, 
ÖSSZEFOGLALÁS, VISZKOZITÁS



EGY ÉS TÖBBFOKOZATÚ MOTOROLAJOK 
CSOPORTOSÍTÁSA ÉS JELLEMZŐIK



KÜLÖNBÖZŐ VISZKOZITÁSI OSZTÁLYÚ 
OLAJOK ALKALMAZHATÓSÁGA



• Viszkozitás- és viszkozitás-index növelők, Detergens-diszpergensek (lerakódások 
ellen véd)

• Dermedéspont csökkentők, Súrlódás, kopás csökkentők, Oxidáció és korrózió 
gátlók

• Habzásgátlók, EP (nagy terhelés) adalékok

ADALÉKANYAGOK

TELJESÍTMÉNYSZINTEK



TELJESÍTMÉNYSZINTEK 
API ÉS ACEA TELJESÍTMÉNYSZINTEK

ÖSSZEHASONLÍTÁSA



KENŐOLAJ ELHASZNÁLÓDÁSÁNAK OKAI

100.000 km-nél az első olajcsere eredménye 1999 Audi TT/ coupe 1,8 T



FIZIKAI ÉS KÉMIAI 
IGÉNYBEVÉTELEK MOTOROLAJOK ESETÉBEN



KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZENNYEZŐDÉSEK
MOTOROLAJOK ESETÉBEN



ADALÉKOK KIMERÜLÉSE



A gépzsírok kenőolaj alapú konzisztens kenőanyagok, amelyeknél a
folyósságot valamilyen konzisztencia növelő, sűrítő anyag adagolásával
megszüntették, 80-90% olaj+10-20% szappan.

A sűrítő anyag lehet

• Ásványolaj

• Bentonit

• Szappan

GÉPZSÍROK
ADALÉKANYAGOK

Adalékanyagok

• emulzió stabilitás javítás

• élettartam növelés (antioxidánsok)

• tapadás javítás (EP azaz extreme pressure adalékok)

• kopásgátlás

• korrózió gátlás



GÉPZSÍR TÍPUSOK

• A nátrium-bázisú zsírok viszonylag magas, mintegy 120 °C hőmérsékletig
használhatók, de nem vízállóak

• A kalcium-bázisú zsírok vízállóak, de 60°C hőmérséklet felett nem használhatók

• A lítium-bázisú zsírok a két csoport előnyös tulajdonságait egyesítik, vízállóak és
120 °C-ig használhatók, azonban jóval drágábbak.

Komplex zsírok

• bárium
• magnézium
• alumínium
• ólom
• teflon
• kolloid kén
• grafit
• molibdén-diszulfid.

• Szilárd kenőanyagok

– Grafit
– Molibdén-diszulfid

• Szilikon alapú kenőanyagok

– Teljesen szintetikus

– Jól alakítható tulajdonságok

Speciális zsírok



MOTOROK KENÉSE
A KENŐOLAJ IGÉNYBEVÉTELE

• A kenőolajra a motorban 
rendkívül nagy termikus, vegyi 

és mechanikai igénybevétel

hat

• Meghatározott útszakasz, 

illetve üzemidő után olajcsere 

szükséges



MOTOROK KENÉSE
A KENŐOLAJOK FAJTÁI ÉS JELLEMZŐIK

• Bázisolaj:
- növényi anyag
- ásványi anyag
- részben szintetikus
- teljesen szintetikus

• Motorolaj:
- alapolaj + 

adalékanyag

• Viszkozitási osztályok
SAE Autómérnökök Szövetsége

SAE5W 
SAE40

téli 
nyári

-30 C - +5 C
o o

+10 Co- +35 Co

SAE15W-40 téli-nyári -20 Co- +45 Co 

API Amerikai Petróleum Intézet
S Benzin üzemű motorokhoz
C Diesel üzemű motorokhoz

ACEA Európai Járműgyártók Szövetsége
A1, A2, A3  Benzin motorokhoz B1, B2, 
B3  Diesel motorokhoz



KENÉSI RENDSZEREK I.

• A szivattyú az olajat a 
kenési helyekhez nyomja.

• Üzemi nyomás: 0,5 MPa

• Min. nyomás: 0,1 MPa

• Nívópálca: a mennyiség 
ellenőrzésére

• Olajcsere
– megtett útszakasz vagy

– üzemidő alapján



KENÉSI RENDSZEREK II.
NYOMÓOLAJZÁS



KENÉSI RENDSZEREK III.

OLAJOZÁSI RENDSZER



SZIVATTYÚS OLAJOZÁSI RENDSZER 
RÉSZEGYSÉGEI(OLAJSZIVATTYÚK)



SZIVATTYÚS OLAJOZÁSI RENDSZER 
RÉSZEGYSÉGEI(OLAJSZŰRŐK)



SZIVATTYÚS OLAJOZÁSI RENDSZER 
RÉSZEGYSÉGEI(OLAJSZŰRŐK)



SZIVATTYÚS OLAJOZÁSI RENDSZER 
RÉSZEGYSÉGEI(OLAJSZŰRŐK)



SZIVATTYÚS OLAJOZÁSI RENDSZER 
RÉSZEGYSÉGEI(OLAJSZŰRŐK)



SZIVATTYÚS OLAJOZÁSI RENDSZER 
RÉSZEGYSÉGEI(OLAJHŰTŐK)



Kanócos Csepegtető

S.8.25. (187.o.)

Kenőgyűrűs

OLAJOZÓK

OLAJOZÁSI RENDSZEREK
KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK)

Zsírzók
Zsírszelence Zsírzógomb

Zsírzóprés



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



XII. ELŐADÁS ANYAG 
RAGASZTÁS MŰSZAKI ALAPJAI, GYAKORLATI 

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK
Dr. Molnár Tamás Géza PhD
főiskolai docens
Műszaki Intézet
Szeged
2018
„A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 

pályázat támogatásával készült.”



RAGASZTOTT KÖTÉSEK, 
JELLEMZŐI, ISMERTETÉSE

Ragasztott kötéseket azonos, különböző anyagok, fémek , nem-fémek kötésére használjuk

1. Használható: fém-, műanyag, kerámia, bőr, fa, üveg, minden
technikai felhasználású anyag kötéséhez, nagy kötési felület.

2. Nem károsítja a kötés az anyagot, mint a hegesztett kötésnél.
3. Tömeg, hely takarékos, bármilyen vastagságkülönbség

megengedhető az összekötendő elemek között.
4. Tömítettséget, korrózióállóságot, rezgéscsillapítást biztosít.
5. Nem kell a lemezeket előfúrni, mint szegecselésnél, ezáltal

feszültséggyűjtő hatást okozva a lemezekben.
6. Kombinálni lehet más kötésekkel, Pl. ponthegesztéssel,

szegecskötéssel kombinált ragasztott kötések.

Előnyei:

1. Elkészítési idő nagy, meg kell várni a ragasztó-anyagban lezajló
kémiai folyamatok befejeződését, 24 – 48 órát is tarthat.

2. A felület előkészítésére nagyobb munkát igényel.
3. Érzékeny a nagy hőmérsékletre, jóval kisebb a szilárdság, mint a

hegesztett kötésnél, ezért főleg átlapolt kötés használható.
4. Öregedésre hajlamos, UV sugárzásra, a levegő oxidációjára reagál.
5. Egészségre ártalmas, környezetszennyező.

Hátrányai:



A RAGASZTÁSOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A ragasztás lényege
1. fémek összekötése műanyaggal
2. vegyi kapcsolat révén

A ragasztások rajzi jelölése

A ragasztások előnyei és hátrányai összefoglalva

Előnyei
• Egyenletes terhelésátadás
• Termikus károsodások elmaradnak
• Sokféle anyag párosítható a kötésben
• Zajcsökkentő hatású

Hátrányai
• Viszonylag kis szilárdság
• Hőhatásra érzékenyek
• Kivitelük speciális körülményeket igényel
(nyomás, hőmérséklet, vegytisztaság)

Néhány  ragasztó jellemzése



KONSTRUKCIÓS IRÁNYELVEK I.

Lapolás Ferde lapolás Csőragasztás

A ragasztások méretezése

Méretezés nyírásra Tényleges nyírófeszültség:

Sík felület esetén

Cső ragasztásakor

lb

F
tényl 



ld

F
tényl 



Tönkremeneteli feltétel

Brtényln 
τBr a ragasztóanyag nyírószilárdsága



Lemezek ragasztott kötése:

a, kötés korcolással b, átlapolt kötés c, kötés tompa illesztés

Ragasztott csőkötések:

Tokos kötés Kötés tágítással

A ragasztóanyag felvitele előtt a ragasztandó felületeket tisztítani (zsírtalanítani) kell
és csiszolással, homokszórással célszerű érdesíteni!

A ragasztott kötések kialakítási szempontjai:

1. A ragasztott kötések szilárdsága részben függ a felhasznált ragasztó tulajdonságaitól
azonban a kötés helyes, vagy helytelen szerkezeti kialakítása jelentősen.

2. Elsősorban nyíró igénybevételnek tehető ki, ezért terhelőerő irányú átlapolt vagy
hevederes kötést célszerű kialakítani.

3. Nagy hajlító igénybevétel miatt megindul a lefejtődés, a lemezszélek felválása és
csökken a kötés szilárdsága, szegecseléssel, lemezszél aláhajtásával, lehet elhárítani

KONSTRUKCIÓS IRÁNYELVEK II.



2. azok a nemfémes anyagok, melyek szilárd felületeket jó
nedvesítéssel és az ebből eredő tapadással (adhézió), valamint
saját szilárdságukkal (kohézió) kötnek össze.

RAGASZTÁS TECHNIKA ALAPFOGALMAI I.

1. Szilárd anyagok felületét egy közvetítő anyag, a ragasztóanyag
segítségével úgy kötik össze, hogy közben az összekötendő szilárd
anyag felületi sajátosságai nem változnak meg.

Ragasztás:

Ragasztóanyag:

1. nyílt idő: az az idő, amíg a ragasztó a felhordástól számítva kötésre alkalmas marad.
2. zárt idő: az az idő, amíg az összerakott faanyagra a présnyomást fel kell vinni.
3. kötési idő: az az idő, ami alatt a ragasztó eléri a teljes kötési szilárdságot.
4. szárazanyag tartalom: a száradás után visszamaradó anyagtartalom.
5. fazékidő: a felhasználásra kész ragasztó felhasználhatósági ideje.
6. viszkozitás: folyadékok belső súrlódása

Megszilárdulások módja szerint

Fizikai úton kötők: a ragasztó megszilárdulása víz- vagy oldószerpárolgás, vagy a
lehűlés okozta halmazállapot-változás miatt következik be.
Kémiai úton kötők: a ragasztó megszilárdulásakor kémiai változás játszódik le,
katalizátor hatására vagy magas hőmérsékleten kötnek.



Ragasztóanyagok
csoportosítása 

A reakció típusától függően megkülönböztetünk:
1. polimer ragasztóanyagokat, amelyeknél a kismolekulák összekapcsolódva alkotják

a nagymolekulákat,
2. poliaddiciós ragasztóanyagokat, amelyeknél két különböző kevert anyag molekulái

egyesülnek,
3. polikondenzációs ragasztóanyagok, amelyek molekulái leszakadt kilépő

kismolekulák hatására egyesülnek nagy molekulákká.

RAGASZTÁS TECHNIKA ALAPFOGALMAI II.



A RAGASZTÓK LEHETNEK MEGJELENÉSI 
FORMÁJUK SZERINT 

Folyékonyak
1. Oldat
2. Szuszpenzió 
3. Emulzió
4. Folyékony prepolimer

Szilárdak: 
1. Por
2. Granulátum 
3. Fólia
4. Huzal, szalag 

A kereskedelmi forgalomban
megjelenő szilárd halmazállapotú
ragasztókat „felhasználás előtt
folyékony állapotba kell” hozni.

Kötési reakciók szerint a ragasztók: 

Fizikai folyamat révén szilárdulók • Száradás • Hűlés
Kémiai folyamat révén kötő ragasztók • Polimerizáció • Polikondenzáció • Poliaddíció
Fizikai és kémiai folyamatok kombinációjával létrejövő kötés

Kötés hőmérséklete szerint: Hidegen, Melegen kötők. 

Kötés oldhatósága szerint Oldható (víz vagy oldószerrel oldható a ragasztás) 
Oldhatatlan (csak roncsolással)

Ragasztandó anyagok szerint: Fém, Műanyag, Papír, fa, üveg
Háztartási általános ragasztók



A RAGASZTÁS ELMÉLETI ÉS TECHNOLÓGIAI ALAPJAI 

A mai elvárások miatt: a jó ragasztott kötésnél a ragasztó és a ragasztott felület között
molekuláris erők létrejöttét elvárjuk, ezért reaktív ragasztók alkalmazásakor a ragasztó és
a ragasztott felület között elsőrendű kémiai kapcsolat jön létre.

A két összeragasztott tárgy között található a
ragasztóréteg, amely akármilyen vékony is, két
határfelületi rétegre és a ragasztó fő tömegét alkotó
közbülső rétegre osztható.

Határfelületi rétegeket „adhéziós”, a közbülső réteget „kohéziós rétegnek” nevezik

A két ragasztandó felülettel a ragasztó vékony, ún. adhéziós rétege
érintkezik. A ragasztó belső, vastagabb rétege a kohéziós réteg.
A kétféle rétegben fellépő erők fiziko-kémiai szempontból eltérnek.
Az adhéziós rétegben működő erők egy-mástól eltérő, heterogén
anyagfelületeket tartanak össze.
A kohéziós rétegben található erők csupán a ragasztóanyag
molekulái között keletkeznek és tulajdonképpen magának a
ragasztónak a tulajdonságait határozzák meg.
Az adhéziós és a kohéziós rétegek között átmeneti rétegek találhatók.Ragasztott kötés



ÉRDES FELÜLETEK KÜLÖNFÉLE GEOMETRIAI ALAKZATAI 

1. A legtöbb anyag felületén is találunk átmeneti rétegeket.
2. Nagyságukat tekintve a jól választott ragasztó és felületkezelés esetén az adhéziós

erők nagyobbak, mint a kohéziós erők.
3. A törés ilyenkor mindig a kohéziós rétegben következik be.



AZ ADHÉZIÓ FAJTÁI ÉS AZ ADHÉZIÓT LÉTREHOZÓ ERŐK 

1. A fajlagos adhézió létrejötte független a felület durvaságától. Kialakulásában az
anyagfajták – ezen belül a felületen elhelyezkedő molekulák – tulajdonságai
játszanak döntő szerepet.

2. A fajlagos adhéziót a molekulák között fellépő úgynevezett mellékvegyérték-erők
(másodlagos kémiai kötések, van der Waals-erők) hozzák létre elsősorban.

3. Néhány nagy szilárdságú kötésben elsőrendű kémiai kötések jelenlétét is
kimutatták, valamint hidrogénhidak is kimutathatók ezekben az esetekben.

4. A van der Waals-erők egyrészt a ragasztó, másrészt a ragasztandó felület
molekuláinak kölcsönhatása, vonzása révén jönnek létre.



A FELÜLET NEDVESÍTÉSÉNEK HATÁSA 

1. A jó ragasztott kötés létrehozásához szükséges a megfelelő ragasztó kiválasztásán
kívül a megfelelő ragasztandó felület létrehozása.

2. Ragasztási szempontból akkor megfelelő a felület, ha a kis viszkozitású víz szétterül,
vagyis jó a nedvesíthetőség.

3. A nedvesítés minősítésének 3 fokozata a következő:
a, nagy kontaktszög, rossz nedvesíthetőség
b, közepes kontaktszög, jobb nedvesíthetőség
c, kis kontaktszög, jó nedvesíthetőség

4. Csepp-próbával ez a kontaktszög meghatározható, a gyakorlatban a felületre folyatott
víz alakjából következtetünk a nedvesíthetőségre.

A felület nedvesíthetőségének meghatározása csepp próbával 



RAGASZTÓRÉTEGBEN FELLÉPŐ FESZÜLTSÉGELOSZLÁS 

Homlokkötés járulékos igénybevétele a ragasztott elemek és a ragasztóréteg eltérő
keresztirányú összehúzódása következtében alakul ki.

1. Homlokkötés esetében a ragasztott kötés
feszültségeloszlása elvileg egyezik a
csatlakozó keresztmetszetek
feszültségeloszlásával, tehát úgy viselkedik,
mintha ragasztás nélküli –egy darab –
alkatrészről volna szó.

2. Azonban csak csavarás esetén közelíti meg a valóságot, húzás-nyomás és hajlítás
esetén azonban a kötés feszültségeloszlása a szomszédos anyagrészekhez képest
eltorzul, mert a ragasztó Poisson-tényezője általában nagyobb, mint a
ragasztandóé.



A RAGASZTÓRÉTEG FELSZÍNÉN 
ÉBREDŐ FESZÜLTSÉGCSÚCS 

Névleges feszültség értéke „F” erővel húzott, ill. nyomott

homlokkötések esetén, ahol „A” a ragasztott keresztmetszet területe:

„Mh hajlító nyomatékkal terhelt hajlított keresztmetszetek
esetén: ahol a „K” a keresztmetszeti tényező

A feszültségcsúcs értéke: 1. A ragasztás hatására a húzófeszültségek
eloszlása is eltorzul.

2. Ezt a feszültségeloszlást Mylonas vizsgálta, és
optikai feszültségvizsgálati kísérletek alapján a
feszültségcsúcs értékére a ragasztóréteg l/d
méretviszonya függvényében diagramot kapta.

3. A valóságban a ragasztóréteg alapterületéhez
képest igen vékony (0,05…0,2 mm), a tényleges
l/d viszony igen nagy.

4. Ezért a feszültségcsúcs értéke gyakorlatilag
mindig 3-szorosa a ragasztórétegben számítható,
egyenletes feszültségeloszlást feltételező „névleges
feszültségnek”.



ÁTLAPOLT KÖTÉSEK IGÉNYBEVÉTELE I. 

Csúsztatófeszültség középértéke a lemez
síkjában ható erők egyensúlyából:

1. Átlapolt kötések esetében a ragasztóréteg mértékadó igénybevétele a nyírás.
2. Az összeragasztott lemezekben működő húzóerőt a ragasztórétegben ébredő

csúsztatófeszültség adja át egyik lemezről a másikra.
3. A nyíráson kívüli járulékos igénybevételekből a ragasztórétegben ébredő egyéb

feszültség-összetevőket egyelőre figyelmen kívül hagytuk.



ÁTLAPOLT KÖTÉSEK 
IGÉNYBEVÉTELE II. 

a, Egyszerű átlapolás
b, kettős átlapolás
c, leélezett átlapolás
d, egysíkú leélezett átlapolás
e, húzott átlapolt csőkötés
f, csavart átlapolt csőkötés



RAGASZTOTT ILLESZTŐ-KÖTÉSEK MÉRETEZÉSE 

1. Tengelyirányú erőátvitel esetében:

2. Radiális erőátvitel esetében:

Korrekciós tényezők: f1 anyag fajtára



A ragasztás számára kedvező hézag, 03–0,05 mm között van. Ebben az esetben a
ragasztó nyírófeszültségét leginkább a felületi érdesség határozza meg.

„F2” HÉZAG MEGHATÁROZÁSA 

Koncentrikus csapágyazásnál 

f2 faktor változása a szilárdsági átmérő függvényében



„F3”FELÜLETI ÉRDESSÉG HATÁSA 

1. Rz felületi érdesség
2. A ragasztott kötéseknél 15–40 μm

felületi érdesség szükséges.
3. A diagram mutatja a felületi érdesség

(érdességi mélység) és a szilárdság
közötti összefüggést.

4. Az optimálisnak tekinthető tartományt
a berajzolt rész mutatja.

„F4” A RAGASZTOTT FELÜLET 
NAGYSÁGÁNAK HATÁSA 

1. A diagram a ragasztott kötés
szilárdságát mutatja a ragasztott
felület nagyságának függvényében.

2. A ragasztott kötés szilárdsága függ a
terhelés irányától is melyet f5

korrekciós tényezővel veszünk
figyelembe.

3. f4 korrekciós tényező pedig az
illesztési felülettől függő tényező.



„F6”TERHELÉSI MÓD, 
„F7”ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET HATÁSA 

1. A ragasztók legnagyobb szilárdságukat általában szobahőmérsékleten (20 °C)
érik el, emelkedő hőmérsékletnél csökken a szilárdság.

2. A kötések tartós szilárdsága függ a terhelési módtól is, ezt az „f6
” tényezővel

vesszük figyelembe.
3. Az „f7

” tényező a hőmérséklet hatására bekövetkező szilárdságcsökkenést veszi
figyelembe.



„F8”RAGASZTÓ KIKEMÉNYÍTÉSÉNEK MÓDJA 

1. A ragasztott kötés szilárdsága függ a
kikeményítés módjától és jellegétől is.

2. Minél több nedvesítési ponthoz kötődik a
polimerizálódott ragasztó, annál nagyobb a
„végső szilársága” a kikeményedésnél.



SZÁMÍTÁSI PÉLDA, TENGELY/AGY 
KÖTÉS ANAEROB RAGASZTÓVAL 

Adatok:
1. ragasztandó anyag: S235JR acél (tengely és agy)
2. Maximálisan fellépő forgatónyomaték: Mmax=2,5 Nm
3. Illesztés: H7/f7

1. Átvihető nyomaték meghatározása:

2. Korrekciós tényezők meghatározása 

Loctite 648: τ=20N∕mm2



1. Átvihető nyomaték meghatározása:

A választott ragasztóra a méretezés tehát megfelel.

SZÁMÍTÁSI PÉLDA, TENGELY/AGY 
KÖTÉS ANAEROB RAGASZTÓVAL 



HELYES KÖTÉSMÓDOK KIALAKÍTÁSA



A RAGASZTOTT KÖTÉSRE ALKALMAS
ILLESZTÉSI MEGOLDÁSOK



ALKALMAZÁSI TERÜLETEIK

1. Kötőelemeknél, amikor két vagy több szerkezeti elemet rögzítenek egymáshoz.
Csavarok, anyák, csapszegek, tájolócsapok, tőcsavarok, rögzítő-, illesztő szegek, ékek,
reteszek jönnek számításba.

Perselyek, csapágyak ragasztása.
1. Forgó alkatrészek, tárcsák, fogaskerekek, járókerekek, rotorok tengelyre kötése.

Menetes, karimás, hengeres csőcsatlakozások, karmantyús toldások, idomok, elemek,
különféle szerelvények ragasztása vízvezeték és központi fűtés szerelésénél.

2. Egymásba illeszkedő síkfelületek tömítése hajtóműveknél, csapágyfedeleknél,
zárófedeleknél.

3. Súrlódó tárcsák, tengelykapcsoló súrlódó betétei, fékbetétek ragasztása. Itt a
hőtermelést célszerű figyelembe venni, ezért műanyag betétek alkalmazása javasolt.

4. Szerszámgépeknél pl. csúszó vezetékek ragasztása.

Egyéb területek: kezelőkarok műanyag fogantyúi, gépkocsik szerkezeti, alkatrészei, O
gyűrűk készítése, stb. A fémiparon kívül számos más ipar, pl. vegyipar, a bőr-, a papír-, a
ruha-, az építőipar, ezen belül a szak- és szerelőipar is jó eredménnyel használja a
ragasztást.

Nagy jelentősége van a ragasztásnak és a rögzítésnek a finommechanika és az
elektrotechnika területén is, ahol a felhasznált szerkezetek kis mérete, nagyfokú
pontossága, az elemek miniatürizálása folyamatosan új lehetőséget teremt.



LOCTITE-TERMÉKEK ALKALMAZÁSA 
CSAVARRÖGZÍTÉS

Loctite-termékek alkalmazása menettömítés



LOCTITE-TERMÉKEK ALKALMAZÁSA, 
SÍKFELÜLETEK TÖMÍTÉSE, CSAPÁGYAK, PERSELYEK, ÉKEK 

RÖGZÍTÉSE

Loctite-termékek alkalmazása, 
helyi javítás folyékony fémmel



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



XIII. ELŐADÁS ANYAG 
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FÉMES ANYAGOK KÖTÉSI TECHNIKÁI

A kötő gépelemeket két vagy több szerkezeti elem összekötésére használjuk, mely lehet
oldható és nem oldható kötés.

Az oldható kötések fő jellemzői biztosítják az összekötendő szerkezeti elemek utólagos
szétválasztását, vagyis szét- és összeszerelhetőségét (csavarkötések (kötő- és
mozgatócsavarok, ék- és reteszkötések, csapszeges kötések, súrlódásos kötések, önzáró
kúpkötések), oldható zsugorkötések.

A nem oldható kötések az alkatrész
sérülése nélkül nem szüntethetők meg
(szegecskötés, hegesztett kötés,
forrasztott kötés, ragasztott kötés és a
zsugorkötés.

Kötési módok

A hegesztett kötéseket azonos
anyagcsoportba tartozó anyagok
összekötésére használjuk (acélt acélhoz,
alumíniumot alumíniumhoz, műanyagot
műanyaghoz).



HEGESZTETT KÖTÉSEK I.

1. Nagy szilárdságú kötés készíthető, amely az alkatrészek szilárdságával
összemérhető.

2. Anyagmegtakarítás érhető el az átlapolt kötésekhez képest tompa
illesztés esetén.

3. Szerszám és formaköltségek nem vetődnek fel, ezért egyedi gyártáshoz
nélkülözhetetlen.

4. Repedt, kopott alkatrészek javítására is szinte egyedüli megoldás.
5. Termelékeny, könnyen automatizálható robotokkal.
6. Szilárdságtanilag, merevségi szempontból kedvező alakú alkatrészek

tervezhetők.

Előnyei:

1. Csak bizonyos anyagok, és azok is csak azonos anyagcsoporton belül
hegeszthetők.

2. Nagy helyi hő bevitel miatt vetemedés keletkezik, az alkatrészek
illeszkedő felületeit után kell munkálni.

3. Nem rendelkezik rezgéscsillapító hatással. Minőségi varratok esetén
járulékos költség a roncsolás mentes anyagvizsgálat, a röntgen vagy
izotópos átvilágítás.

Hátrányai:



HEGESZTETT KÖTÉSEK II.

1. A hegesztett kötést nagy helyi hő bevitelével valósítjuk meg, amelynek hatására a
kötési felület környezetében lévő anyag mindkét alkatrészben megolvad, és további
anyag adagolásával, vagy anélkül a keletkezett ömledék lehűl és megszilárdul.

2. Az alkatrészek között kohézió jön létre, amely sokkal nagyobb kötési szilárdságot
jelent a ragasztott és forrasztott kötéseknél működő adhéziós hatásnál.

1. Két vagy több munkadarabot hővel, olvadással vagy nyomással (erőhatással)
egyesítünk úgy, hogy a darabok között nem oldható, az anyagok természetének
megfelelő fémes (kohéziós) kapcsolat jöjjön létre.

2. Hegesztéskor a fémes alkatrészek összekötésére a fémek atomjait és
molekuláit összetartó belső erőket használnak fel

A hegesztés technológiai eljárás

− nagyméretű, több részből álló acélszerkezetek (ipari) gyártására,
− egyéb berendezések, eszközök kiegészítő kötéseiként

Hegesztés alkalmazása:



1. Két vagy több munkadarabot egyesítő
(kötőhegesztés)

2. Adott tulajdonságú felületet kialakító
(felrakóhegesztés)

Hegesztések alkalmazásai

− ömlesztőhegesztésnél az egyesítendő elemek a kötés helyén megömlenek,
− sajtolóhegesztésnél hő- és erőhatás vagy csak erőhatás útján jön létre a kötés

− kézi hegesztés,
− félautomatikus, illetve automatikus hegesztés,
− teljesen automatizált (robot rendszerű) hegesztés lehet.

A hegesztés folyamata szerint:

A hegesztés kivitelezési módja szerint:

A HEGESZTÉS CÉLJA SZERINT LEHET



1. villamos ív által végzett ömlesztőeljárások,
2. termokémiai elven működő eljárások, amelyek energiaforrása hőtermelő (exoterm)

kémiai reakció,
3. sugárenergia által végzett ömlesztőhegesztések,
4. elektromos ellenállás elvén működő eljárások,
5. mechanikai energia felhasználásán alapuló hegesztések vannak.

ENERGIAFORRÁS SZERINT:

111 Fogyóelektródás kézi ívhegesztés bevont elektródával
131 Fogyóelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (MIG)
135 Fogyóelektródás aktív védőgázas ívhegesztés (MAG)
141 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés (TIG)
311 Oxigén-acetilén gázhegesztés
15 Plazmaívhegesztés
751 Lézersugaras hegesztés
76 Elektronsugaras hegesztés

A nemzetközi előírás a hegesztési eljárásokat számkódokkal jelöli



A HEGESZTŐELJÁRÁS KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI
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− kis karbontartalmú (C<0,2%), minimális ötvöző tartalmú ferrit-perlites szerkezetű
acélok általában feltétel nélkül hegeszthetők;
− ötvözött acélok hegeszthetőségének megítéléséhez bevezethető a „karbonegyenérték”
fogalma (feltétel nélküli hegeszthetőség CE<0,45%):

Az alkalmazható hegesztési eljárást elsősorban a hegesztendő anyag határozza meg

Az ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre többféle lehet: nem befolyásolja:nikkel
(Ni); csökkenti: szén (C), króm (Cr); javítja: mangán (Mn), molibdén (Mo).

− szabadban vagy zárt helyiségben hegesztenek-e;
− hegesztési helyzet (vízszintes, függőleges, fej feletti);
− különösen nehéz vagy veszélyes munkakörülmények (pl. tartály hegesztése belülről);

A készítendő varrattal szemben támasztott követelmények

A hegesztett kötés igénybevétele: statikus, dinamikus, hőhatás, korróziós veszély éri-e?

A hegesztés körülményei:



1. Hegesztési technológiától függő alkalmasság megfelelő hegesztett kötés
létrehozására.

2. A hegeszthetőség komplex tulajdonság, amely függ: a hegesztendő szerkezettől az
alkalmazott hegesztési technológiától, a várható igénybevételtől

FÉMEK HEGESZTHETŐSÉGE

1. Személyi feltételek: a megfelelő felkészültségű és képzettségű személyzet szükséges.
2. Gyártási előírások: tervdokumentációk, technológiai előírások, szabványok,

gyártásalkalmassági előírások.
3. Anyagok: alapanyagok, hegesztőanyagok, segédanyagok.
4. Hegesztő berendezések: gázhegesztő, hegesztő áramforrások, speciális hegesztőgépek.
5. Vizsgáló- és mérőberendezések: roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgáló

berendezések, hitelesítés, kalibrálás.
6. Vizsgálatok: gyártás előtt, gyártás alatt, gyártás után

A gyártás jellege: egyedi, sorozatgyártásA hegesztés feltételei

A felületek tisztítása, a hegesztendő élek kialakítása mechanikusan (forgácsolással),
termikusan (lángvágással, plazmavágással).

A hegesztendő munkadarabok előkészítése



A HEGESZTŐÉLEK KIALAKÍTÁSA

Lemezek illesztése hegesztéshez

Merőlegesen leélezett lemezek

Szög alatt leélezett lemezek

1. Anyagvastagságtól, keresztmetszettől, hegesztendő
anyag minőségétől, kötés fajtától.

2. Nem lehet általános érvényű szabályokat felállítani,
3. Minden esetben külön-külön vesszük figyelembe a

konstrukciós, technológiai elvárásokat

Az él-alak kialakítása függ



1. Vékony lemezanyagok 2 mm-ig hegesztésére
alkalmazzák. Az élek felhajtása gondos munkát
igényel

Peremvarrat

Leélezés nélkül hegeszthető 4 mm-es
lemezvastagságig. 3 mm lemezvastagság
felett ajánlatos kétoldali I varratot
alkalmazni a megfelelő hézag
biztosításával (max.: 8 mm-ig).

I varrat:

12 mm-ig alkalmazzuk. A
munkadarab éleit 30-30 fokos
leélezési szöggel alakítjuk ki.

V varrat:

12 mm-ig anyagvastagság felett, mert kevesebb
hegesztőanyag szükséges, mint „V varrathoz.
Kétoldali szimmetrikus hőbevitel miatt
csökkenthetők a vetemedések is, szemben a V
varrattal.

X varrat:

A HEGESZTŐÉLEK KIALAKÍTÁSA



15 mm-nél vastagabb anyagoknál célszerű
alkalmazni, mert a keresztmetszet kisebb, mint az
X varraté, a lemez-élkiképzés drága.

U varrat:

1. A munkadarabok egymással 0°-ot zárnak be. Törekedjünk, hogy a hegesztendő
munkadarab vízszintes síkban legyen.

2. Sokszor ez a feltétel nem teljesíthető, és akkor a hegesztést ettől eltérő helyzetben kell
elvégezni.

3. Például függőlegesen, fej felett, haránt helyzetben.
4. Varrattípusok tompakötés esetén: peremvarrat, I varrat, V varrat, X varrat, U varrat

Tompakötés.
Kötés- és varrattípusok a hegesztett kötést a hegesztendő elemek
egymáshoz viszonyított helyzete jellemzi.

1. A munkadarabok egymással szöget zárnak be.
2. Elhelyezkedésük szerint: Átlapolt kötés, elemek

egymással párhuzamos síkban fekszenek, egymást
részlegesen átlapolják, sarokvarrat

Sarokkötés.

Átlapolt kötés, sarokvarrat

A HEGESZTŐÉLEK KIALAKÍTÁSA



külső sarokvarrat belső sarok varrat

1. A sarokkötést általában a
sarokvarrat jellemző méretével kell
megadni.

2. A varratkeresztmetszet legkisebb
mérete, a varratba beírható
legnagyobb egyenlő szárú
derékszögű háromszög átfogójához
tartozó magasság

Sarokkötések

Sarokkötés jellemző méretei

KÖTÉS- ÉS VARRATTÍPUSOK 



Több rétegű varrat készítése

HEGESZTÉSI VARRAT (ALAPFOGALMAK)

Leélezett tompavarratos kötés alapanyag - hőhatásövezet - varrat



HEGESZTETT KÖTÉSEK
FAJTÁI



ANYAGZÓNÁK HEGESZTETT KÖTÉSEKNÉL I.

Három zónát különböztetünk meg:
- alapanyag, hegesztés által befolyásolt alapanyag, varrat, ebben a

sorrendben csökken a szilárdság.

Alapanyag

Hegesztett átlapolt kötés

A hegesztett kötés meghatározza a terhelés átadási keresztmetszeteket, ezért az
alapanyagban a kötés miatt járulékos feszültségek léphetnek fel.

Átlapolt kötés az erővezetés iránytörése miatt járulékos
hajlítófeszültségek keletkeznek.

A járulékos feszültség megszüntethető, ha
tompavarratot, vagy kettős hevedert alkalmazzuk. A
jobb megoldás a tompavarrat (nem növeli a méreteket.

Tompavarrat és kettős hevederkötés



Hegesztés hatására az anyag zsugorodik, és a lehűlés után belső feszültségek
ébrednek. Ez megszüntethető feszültségmentesítő hőkezeléssel, csökkenthető helyes
konstrukcióval és megfelelő hegesztési sorrenddel

A hegesztési varratokat az alkatrészek között úgy kell elhelyezni, hogy a terhelés
közvetlenül, lehetőleg kis irányeltéréssel haladjon a hegesztési varraton keresztül.

Sarokkötés jó és rossz megoldása

Kétfajta sarokkialakítása, ahol az erős iránytörést, és a jó megoldásnál a közvetlen
terhelés-átvezetést szemléltetjük.

A közvetlen terhelésátvezetésnél a varrat az eredeti alak kontúrjai közé beépült.

ANYAGZÓNÁK HEGESZTETT KÖTÉSEKNÉL II.



HEGESZTÉS ÁLTAL BEFOLYÁSOLT ALAPANYAG

Főleg két tényezőre kell tekintettel lenni:
- A szerkezeti anyag kémiai összetételének változása (Védőgáz alkalmazása.),
-Beedződés (Utólagos hőkezelés vagy az anyag helyes megválasztása.
-Hegeszthető legyen: C%<0,25%).

Az erősen ötvözött és az ötvözetlen alkatrészek összehegesztésénél áthidaló alkatrészt
helyezünk el az ábra szerinti eloszlásban.

Erősen eltérő összetételű
anyagok összehegesztése.

Hegesztési varrat

Legfontosabb varratfajták:
- tompa varratok
- sarokvarratok
- különleges varratok



TOMPAVARRATOK ALAKJA ÉS JELÖLÉSE

Sarokvarratok alakja és jelölése



KÜLÖNLEGES VARRATOK 
ALAKJA ÉS JELÖLÉSE

Dudor sajtoló ellenállás hegesztés lemezgeometriája



HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI I.

A hegesztett kötéseknél számos tervezési szabály van, amelyek bővülnek, és át is
értékelődnek. A konstrukciós szabályok betartásával általában a szerkezeti
megbízhatóság növelése, gazdaságosabb anyag, élőmunka felhasználás, piacképesség.

1. Ne alkalmazzunk drága, nagy szilárdságú acélokat hegesztett konstrukcióhoz, mert a
hegesztés miatti gyengítő hatás sokkal jobban rontja ezeknél szilárdsági jellemzőket,
mint a közepes szilárdságú szerkezeti acélokét.

Nagyszilárdságú és közepes
szilárdságú acél (A és B) kifáradási
lüktető szilárdsága különböző típusú
hegesztett kötésnél.

A szerkezeti szilárdság ezért nem 
lesz érzékelhetően nagyobb.



Rideg törés veszélye

2. Csillapítatlan acélból hengerelt idomacélok
sarkainál, és hidegalakított alkatrész zónák
környezetében ne legyen hegesztési varrat.

Varratok számának csökkentése

3. Takarékoskodjunk a hegesztési varrattal, lehetőleg
4. kevés és kis gyökméretű varratot alkalmazzunk.

Kifutólemezek alkalmazása

4. Szakaszos varratot statikus igénybevételre kitett
hegesztett kötéseknél használjunk, mert a varrat
végénél végkráter feszültséggyűjtő hatású.

5. A végkráter hatása kiküszöbölhető ha
kifutólemezeket alkalmazzuk, amelyekben a
varratot folytatjuk, majd kifutó lemezeket a
bennük lévő végkráterekkel együtt lemunkáljuk.

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI II.



5. Az összehegesztett alkatrészek tájolására
megmunkált felületeket csak kis darabszám
esetén készítsünk, egyébként a pozicionálást
célszerszámokkal valósítsuk meg.

Hegesztett fogaskerék alkatrészeinek pozicionálása

6. Csökkentsük a zsugorodási feszültségeket és
feszültséggyűjtő hatásokat, hagyjuk a hegesztett
alkatrészeket szabadon alakváltozni, a hegesztési
varratokat vigyük el csúcsfeszültségi helyek
környezetéből.

7. Dinamikus igénybevételre legjobb a tompa varrat.

Az erőfolyam útja tompa varratnál nem törik meg

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI III.



8. Zavartalan erőfolyamra kell törekedni, az
alkatrészek keresztmetszeteinek hirtelen
merevség változásait el kell kerülni.

Eltérő vastagságú lemezek kötése

9. A hegesztés után megmunkált illesztési
felületeken ne legyen hegesztési varrat.

10. A varrathalmozódást kerülni kell.

Nyomástartó berendezés
hossz és keresztvarratai.

Merevítő borda bekötése

11. A merevítő borda nem végződhet csúcsban,
mert hegesztéskor leolvad. A sarokban
három varrat találkozik.

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI IV.



12. Ponthegesztésnél a lemezeket eltávolító
terhelést kerülni (nyíró igénybevételre)

13. Ne legyen a varrat gyökoldala húzott
zónában. A varrat igénybevételt kerülni
kell, a varraton belüli feszültségelőjel váltás
kedvezőtlen a varratra.

14. Sarokvarrat lehetőleg kettős varrat
kivitelbe készüljön, dinamikus
igénybevételnél homorú legyen.

rossz – elfogadható – jó varrat

15. Csavaró igénybevételű alkatrészek lehetőleg
zárt szelvényből készüljenek, és a varrat is egy
zárt területet határoljon. Nyitott szelvények
nem alkalmasak csavaró igénybevétel-re.
Kedvezőek a cső és a nyitott szelvényekből
képezett zárt szelvényű tartók.

Csavaró nyomaték felvétele

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI V.



Aszimmetrikus szelvényű tartó terhelése a súlypontban és az M nyírási középpontban.
„T” a csavarónyomaték.

16. Aszimmetrikus hajlított
szelvények terhelése lehetőleg a
nyírási középpontban történjen.

Teraszos repedés a hengerelt lemez merőleges irányú húzásakor

17. Hengerlési síkra merőleges
húzófeszültséget kerülni kell a
teraszos repedés veszélye miatt

Példa a rossz és a jó varrathozzáférésre

18. A hegesztési varratok hozzáférhetőek
legyenek a kiválasztott hegesztési
technológiához és az előírt roncsolás
mentes vizsgálatokhoz.

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI VI.



ILLESZTÉS, ÉL-KIKÉPZÉS MÓDJAINAK 
ÖSSZEFOGLALÁSA
VARRAT-TÍPUSOK

egyoldali 
peremvarrat Y varrat ½ Y varrat X varrat

élvarrat sarokvarrat pontvarrat kettős sarokvarrat  varrat



HEGESZTETT SZERKEZETEK GYÁRTÁSI FOLYAMATA

1. Tervezés, méretezés
2. Lemezek darabolása
3. Leélezés (a hegesztendő felületek megmunkálása)
4. Hegesztés
5. Utókezelések
6. Vizsgálat, minőségellenőrzés

A hegesztési eljárások csoportosítása a kötés létesítéséhez szükséges energia szerint

Ömelsztőhegesztési eljárások
1. hőenergia hatására az alapanyag, ill.

a hozaganyag megömlik és
dermedés után varratot képez.

2. a hőenergia forrása: elektromos
energia (ív),

3. termokémiai energia (pl.
gázhegesztésnél),

4. sugárenergia: elektron-, lézersugár

Sajtolóhegesztési eljárások
1. a hegesztett kötést erőhatás hozza létre

(hidegsajtolás), de egyes eljárások során a
munkadarabok egy kis anyagtérfogata
is felhevül a melegalakítás tartományába,
ill. meg is olvadhat.

2. a hőenergia forrása: mechanikai energia
(pl. súrlódás), elektromos energia
(ellenálláshő)



A HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA    
TECHNOLÓGIA SZERINT 

Ívhegesztések
– Bevont elektródás
– Fogyóelektródás, semleges védőgázas
– Fogyóelektródás, aktív védőgázas
– Wolfrámelektródás, semleges védőgázas

Gázhegesztés (lánghegesztés)

Egyéb ömlesztő hegesztések

– Fedett ívű

– Plazmaív hegesztés

– Elektronsugaras

– Lézer hegesztés

Ellenállás hegesztő eljárások
- ellenállás-ponthegesztés
- ellenállás-vonalhegesztés
- ellenállás-dudorhegesztés
- ellenállás-tompahegesztés

Egyéb sajtolóhegesztő eljárások
- dörzshegesztés
- ultrahangos hegesztés
- robbantásos hegesztés



HŐFORRÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA



BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS
KÉZI HEGESZTŐ ELJÁRÁS

Áramforrás: egyen- vagy 
váltófeszültségű

Polaritás: egyenes 
(elektróda a negatív 
sarokhoz kötve) fordított 
(elektróda a pozitív)

Ív keltés: az elektróda és a 
munkadarab között



BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS

Alkalmas kötő-, felrakó- és javítóhegesztésre.



BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS 
ANYAGOK

Elektróda: 
• a hegesztendő anyagtól függően lehet acél, réz, alumínium
• huzal méretek: Ø 2…5 mm; L 250…450 mm
• bevonat: ívstabilizáló, védőgáz- és salakképző, ötvöző anyagokat 

tartalmaz.
1. rutilos (R)  - alapvetően rutilt (TiO2) tartalmaz,  

finomcseppes anyagátmenet
2. cellulóz (C) – szerves anyagot, cellulózt

tartalmaz (gázképzés)
3. bázikus (B) – karbonátokat (CaCO3) tartalmaz, 

nedvszívó, ki kell szárítani
Salak: a bevonatból és a huzalból keletkezik, védi a varrat 

felületét



• Hegesztő áramforrás
(transzformátor,)

• Hegesztőkábelek:

– Áramforrás-elektróda 
között

– Áramforrás-
munkadarab között

• Elektróda fogó, 
munkadarab fogó

• Rögzítő eszközök a 
hegesztendő lemezek 
helyzetben tartására

BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS 
ESZKÖZÖK – ÁRAMFORRÁS ÉS TARTOZÉKAI



BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS 
A HEGESZTÉS VÉGREHAJTÁSA

1. Ívhúzás 

2. Elektróda 
tartás      és 
vezetés

vizszintes

fej feletti függőleges, alulról felfelé

Hegesztési helyzetek



• Az ipar minden területén alkalmazzák, egyszerű,olcsó.
Gyakorlatilag minden anyag hegesztésére létezik elektróda és
technikája megtanulható, nem igényel jelentős beruházást sem.

• Erősen ötvözött acélokat kb. 75 % - ban bevonatos
elektródával hegesztenek.

• Felrakó hegesztéshez a legtöbb hegesztőanyag bevonatos
elektróda formájában áll rendelkezésre.

• Az eljárással az ipar igényeinek megfelelő kötések készíthetők,
így gyakorlatilag minden területen megtalálható

• Hátránya elsősorban a kis leolvadási teljesítmény és az emberi
tényezők jelentős szerepe.

BEVONT ELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTÉS 
A HEGESZTÉS ALKALMAZÁSA



FOGYÓELEKTRÓDÁS, SEMLEGES 
VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉS

• Az elektróda dobról lecsévélt,
egyenletesen előtolt huzal, amely
folyamatosan olvad le

• Egyenáramú áramforrással,
fordított polaritással hegesztenek
leggyakrabban

Huzal 
elektróda

huzaldob

Áram 
bevezetése

Huzal előtoló

• A varrat védelmét a huzal mellett kiáramló semleges gáz (argon, hélium)
látja el

• Szokás AFI - argon védőgázas, fogyóelektródás ívhegesztésnek - is nevezni



FOGYÓELEKTRÓDÁS, SEMLEGES VÉDŐGÁZAS
ÍVHEGESZTÉS A HEGESZTÉS ELRENDEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

• Minden fém hegeszthető ezzel az eljárással, de ára miatt elsősorban
korrózióálló acélokat, nikkelt és ötvözeteit, színes- és könnyűfémeket
hegesztenek.

• Elsősorban nagy beolvadási mélységű töltő és takaró rétegek készítésére

javasolt.



• Elrendezése hasonló a semleges védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéshez.

• Védőgázként széndioxidot használnak, amely hegesztési hőmérsékleten
felbomlik szénmonoxidra és oxigénre. Az oxigén oxidáló hatású, ezt a
huzal dezoxidáló ötvözésével (Si, Mn, Al, Ti) ellensúlyozzák.

• Elsősorban ötvözetlen acélok nagy tömegű hegesztésére használják az
olcsósága miatt.

FOGYÓELEKTRÓDÁS, AKTÍV 
VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉS

A hegesztés kémiai
folyamatai

A CO2 hő 
hatására CO-ra

és O2-re bomlik 
az ívben



• Az ív a nem leolvadó wolfrám
elektróda és a munkadarab
között keletkezik

• A hegesztés hozaganyaggal és
anélkül is végezhető

• Ha alkalmaznak hozaganyagot,
ezt huzal formájában
automatikusan adagolják

WOLFRÁMELEKTRÓDÁS, SEMLEGES 
VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉS

gázfüggöny

gázfúvóka

leolvadó 
elektróda

varrat

fémfürdő

A védőgáz többnyire argon (lehet hélium is), ezért hívják AWI hegesztésnek is.



WOLFRÁMELEKTRÓDÁS, SEMLEGES VÉDŐGÁZAS
ÍVHEGESZTÉS

A HEGESZTÉS ELVE, HEGESZTÉS ESZKÖZEI

• Áramforrás
– Egyenáramú vagy váltakozó áramú áramforrást is használnak
– Az áramellátás mellett egyéb szabályzási funkciói is vannak

(ívgyújtás, stabilizálás)
• Hegesztőpisztoly

– Az elektróda befogásának és a gáz hozzávezetésének funkcióját
látja el, ezeken kívül az áram hozzávezetést és a vízhűtést biztosítja



Az ívben keletkező hő
eloszlása és az ionok,
elektronok vándorlása
egyenes és fordított
polaritás esetén (•
pozitív argon ion; ○
elektron).

WOLFRÁMELEKTRÓDÁS, SEMLEGES 
VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉS

A HEGESZTÉS VÉGREHAJTÁSA, ALKALMAZÁSA

egyenes polaritás fordított polaritás

• Színes- és könnyűfémek, erősen ötvözött acélok (szerszámok
javító- és felrakó hegesztése, korrózióálló acélok) hegesztésére.

• Csövek körvarratának hegesztése, ötvözetlen és gyengén ötvözött
acéloknál, gyökhegesztésre is.

• A legigényesebb varratok készítésére alkalmas (atomerőművek)

• Alkalmazási korlát: Kis leolvadási sebesség, magas szaktudás

Egyenes polaritásnál a beolvadási mélység nagyobb



GÁZHEGESZTÉS
A HEGESZTÉS ELRENDEZÉSE, HEGESZTŐ ANYAGOK

Hegesztőgáz
– Elsősorban acetilént használnak, palackban tárolva, acetonban oldva.
– Ritkábban földgázt, propánt, butánt – ezek hő teljesítménye kisebb.

Oxigén: szintén palackban tárolják.
Hegesztőpálca: a hegesztendő fém anyagának megfelelő.
Folyósítószer ( a munkadarabok felületén levő fémoxidokat elsalakosítja):
öntöttvas, színes- és könnyűfémek hegesztéséhez szükséges.



GÁZHEGESZTÉS
A HEGESZTÉS ESZKÖZEI

• Gázpalackok
• Nyomáscsökkentő (a palack nyomást max. 1,15 MPa-ra redukálja)
• Gázvezeték: vászonbetétes gumitömlő
• Hegesztőpisztoly:

A hegesztőpisztoly felépítése



GÁZHEGESZTÉS
A HEGESZTÉS VÉGREHAJTÁSA 

Balra hegesztés Jobbra hegesztés



GÁZHEGESZTÉS
LÁNGTÍPUSOK

Semleges láng:
O2 : C2H2 = 1 : 1
ötvözetlen, alacsonyan ötvözött acélok,
acélöntvények, Ni és ötvöz., vörösréz,
bronz, Zn, Pb.

Redukáló láng:
C2H2 > O2

acetiléndús láng, öntöttvasak, nagy
széntartalmú szerszámacélok, Al és ötvöz.

Oxidáló láng:
O2 > C2H2

sárgaréz (Cu-Zn) hegesztésére.



ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉS 
ELVE, MÓDSZERE

A kötés hő és erőhatás együttes alkalmazása által jön létre. Az elektromos
áram hőhatása: átmeneti ellenállás + anyagellenállás.

● 0,05…6 mm vastag, általában átlapolt lemezek (acél, Al, Cu)
hegesztésére
● rövid ideig tart (ms…s)
● nagy áramerősség (10…50kA) ● sajtolóerő (1,5…22 kN)
● lencse alakú pontvarrat



munka-
darabok

felső elektróda (mozgó)

alsó elektróda (merev)

transzformátor
pont-
varrat

AZ ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉS VÁZLATA  



tes: elősajtolás; tö: ömlesztés; tus: utánsajtolás; 
th: hegesztés ideje; F: erő; I: áramerősség

tes tö tus

th

HEGESZTÉSI CIKLUS  



ELLENÁLLÁS-
VONALHEGESZTÉS

1. A ponthegesztés folyamatossá tett változata, a kötés egymás mellé
hegesztett pontok sorozatából jön létre.

2. Az áramot erővel össze-szorított, forgó görgők vezetik a lemezekre.

3. Egyedi pontvarratok és folyamatos varratok egyaránt készíthetők.

4. Ponthegesztéssel is kombinálható (autó karosszéria gyártás).



ELLENÁLLÁS-
VONALHEGESZTÉS VÁZLATA

Lemezradiátor vonalhegesztése 



felső elektróda
(mozgó)

tr
a
n
sz

fo
rm

á
to

r

varratalsó elektróda
(merev)

m
u
n
ka

d
a
ra

b
o
k

1. Ponthegesztésből
származtatott eljárás.

2. Az eljárásnál az erőhatást és az
áramot az egyik vagy mindkét
felületen kialakított
természetes (egymásra
merőleges tengelyű, kör
keresztmetszetű anyagok)
vagy mesterséges dudorok
(sajtolással, forgácsolással
kialakított) környezetére
korlátozzák.

ELLENÁLLÁS-
DUDORHEGESZTÉS



Kör- gyűrű- és 
vonaldudor 

Tipikus dudorkötések 

ELLENÁLLÁS-DUDORHEGESZTÉS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI



ELLENÁLLÁS-
TOMPAHEGESZTÉS, 

TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI I.

Huzalok, csövek, rudak homlokfelület
menti hegesztésére alkalmazzák,
hozaganyag nélkül.

A munkadarabok érintkezési helyén
fellépő ellenálláshő által felhevített
felületeket összesajtolják.

Két fő változata van:
1. Zömítő ellenállás- tompahegesztés
2. Leolvasztó ellenállás-tompahegesztés



ELLENÁLLÁS-TOMPAHEGESZTÉS, 
TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI II.



Leolvasztó ellenállás-tompahegesztés
A munkadarabok befogása után bekapcsolják az áramot, a
munkadarabokat egymáshoz közelítik. A hegesztendő felületeket
többször összeérintik és széthúzzák, az érintkező pontokat a keletkező
szikrák és ívek megolvasztják. A homlokfelületeken folyékony fémhártya
képződik, majd a feleket összesajtolják.

ELLENÁLLÁS-TOMPAHEGESZTÉS, 
TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI

Tompahegesztéssel készült kötések



1. A kötéshez szükséges hőt az
összekötendő felületek relatív
elmozdulásakor keletkező
súrlódás létesíti.

2. Az érintkező felületek
felmelegedése után a relatív
mozgás megszűnik, és a
munkadarabokat nagy
nyomással összesajtolják.

3. Hozaganyag nélküli kötés
keletkezik.

DÖRZSHEGESZTÉS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI I.



DÖRZSHEGESZTÉS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI II.



Dörzshegesztéssel készült kötések

DÖRZSHEGESZTÉS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI III.



A kötés a felületek olvadáspontja
alatt f = 4…60 kHz frekvenciájú
ultrahang rezgések és szorító erő
hatására alakul ki.

Ultrahangos hegesztési módszer

TOVÁBBI HEGESZTÉSI MÓDSZEREK

Sajtolóhegesztés, amelynél a
kohéziós kötést robbanóelegy
detonációja hozza létre. A
borítólemez vastagsága 0,1….30
mm, nyúlása > 5 % legyen.

Robbantásos hegesztés



ROBBANTÁSOS HEGESZTÉSSEL 
KIALAKÍTOTT KÖTÉSEK

Alumínium - acél Titán - acél 



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



XIV. ELŐADÁS ANYAG 
ANYAGMEGVÁLASZTÁS IRÁNYELVEI,

IGÉNYBEVÉTELRE  VONATKOZÓ MEGFONTOLÁSOK

Dr. Molnár Tamás Géza PhD
főiskolai docens
Műszaki Intézet
Szeged
2018
„A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 

pályázat támogatásával készült.”



AZ ANYAGVÁLASZTÁS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE

Az anyagválasztás az a folyamat, ami egy meghatározott termék anyagának
meghatározásakor a leginkább megfelelő megoldást eredményezi.
• Új termékek tervezésének, illetve meglévők fejlesztésének minden lépésében jelen van,
döntésekre kényszerítve a tervezőt.
• Az anyagválasztás jelentősége, hogy döntő hatással van a termék
– funkcionális követelményeknek való megfelelésére;

– élettartamára; – gyárthatóságára;
– teljes életciklusára vonatkozó költségekre;
– és teljes életciklusára vonatkozó környezeti hatásaira.
• Az anyagválasztásnak nincs jó megoldása, legoptimálisabb választást kell megtalálni.

A megfelelő anyag kiválasztásával:
•növekszik a biztonság, nő az élettartam,
•az anyagköltség jelentős, a megfelelő anyag költségcsökkentő tényező lehet,
•megfelelő anyag esetén csökkenhet a tömeg, járműveknél, üzemanyag
megtakarítás.

ANYAGKIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI



ANYAGKIVÁLASZTÁS FELTÉTELE

tulajdonság
saját

járulékos

tervezés

Mechanikai 
tulajdonságok pl. 

Keménység, 
szilárdság

Nem mechanikai 
pl. hőtágulás

Felületi 
tulajdonságok

Ár és 
alkalmasság

gyárthatóság

Megjelenés, szerkezet

Az anyag és energia felhasználást

 Minőséget, megbízhatóságot,
gazdaságosságot, élettartamot,
környezetvédelmi követelményeket

A termékek előállításához az anyagokat a megfelelő műszaki funkcióhoz
célzottan kell kiválasztani, azaz optimális módon figyelembe véve:

SZERKEZETI ANYAGOK KIVÁLASZTÁSA



A MŰSZAKI ANYAGOK ÉS AZ 
ANYAGVÁLASZTÁS EVOLÚCIÓJA 





SZERKEZETI ANYAGOK KIVÁLASZTÁSAKOR IGEN 
SOK SZEMPONTOT KELL FIGYELEMBE VENNI 

Az anyagtulajdonságok forrásai

A tervezés folyamatában, az anyagmegválasztás során az alábbi anyag- adatbázisokat
használhatjuk:
•Nyomtatott anyagok (könyv, gyártmányismertető, …stb.),
•A nyomtatott anyagok terjesztése elektronikus adathordozón (statikus adattárolás),
•Kereshető adatbázisok elektronikus adathordozón (dinamikus hozzáférés),

•Internetes adatbázisok.



Az adatbázisok főbb típusai, amelyek az alábbiakat tartalmazhatják:
•Azonosító adatok (szabvány jel, megnevezés)
• A felhasználás szempontjából fontos tulajdonságok
• Megmunkálási jellemzők
• Alkalmazási terület Adatbázisok – keresési szempontjai:

Az anyag jele, megnevezése szerint
(konkrét anyag tulajdonságai),

• Anyag csoport szerint (pl. szerszám
anyagok),

• Alkalmazási cél szerint,

• Előírt tulajdonságok szerint.

Adatbázisok keresési útmutatója
1. Acélok tulajdonságainak adatbázisa:

EQUIST WELD,
Stahlschluessel_2004...

2. Anyag kiválasztási adatbázis:
Cambridge Materials Selector…

3. Elsődleges keresési szempont az acél
szabványos jele szerint (A konkrét
anyagok esetében teljes körű
összehasonlítás a világon
legelterjedtebb szabványokkal (pl.
EN, BS, AISI, Werkstoff Nr., …stb.)

Az acélok adatai - főcsoportok:
• Kémiai összetétel
• Szabványok szerinti összehasonlítás
• Megmunkálási jellemzők
• Alkalmazási terület
• Mechanikai tulajdonságok

SZERKEZETI ANYAGOK KIVÁLASZTÁSAKOR IGEN 
SOK SZEMPONTOT KELL FIGYELEMBE VENNI 



1. Melegalakítási hőmérséklet
2. Normalizálási, lágyítási hőmérséklet
3. Keménység lágy állapotban
4. Edzési hőmérséklet, hűtőközeg
5. Megeresztési hőmérséklet
6. Keménység edzés és megeresztés után
7. Keménység
8. Folyáshatár (átmérő függvényében)
9. Szakítószilárdság

10. Nyúlás
11. Ütőmunka 
12. Sűrűség
13. Rugalmassági modulus
14. Fajhő, hővezető képesség, 

hőtágulási együttható
15. Villamos ellenállás
16. Koercitív erő
17. Fizikai tulajdonságok

ACÉLOK ADATAI – ALCSOPORTOK : 

Az anyagkiválasztás nagyon sok szempont figyelembevételével
történhet, azonban alapvetően két nagy csoportra oszthatók:

1. műszaki és technikai szempontok,
2. gazdasági, gazdaságossági szempontok.

Anyagkiválasztás műszaki szempontjai



ANYAGKIVÁLASZTÁS MŰSZAKI SZEMPONTJAI

1. Funkcionális, (méret, anyag, felületi minőség, darabszám)
2. Biztonsági, (autóipar, repülőipar )
3. Igénybevétel, (statikus vagy dinamikus)
4. Egyéb károsodás, ( korróziós hatás, koptató hatás)
5. Elvárható élettartam,
6. Mechanikai tulajdonságok, 
7. Fizikai tulajdonságok, (villamos, mágneses, optikai jellemzők)
8. Megmunkálhatósági jellemzők.

Anyagkiválasztás gazdaságossági szempontjai

1. A döntési szempontok között a műszaki
szempontoké az elsődleges szerep.

2. Ha egy termék funkcióját egyáltalán nem, vagy
nem a megkívánt biztonsággal, vagy
élettartamig képes ellátni; bármennyire is
gazdaságos legyen az előállítása, a piac előbb-
utóbb ezt a terméket elutasítja

A műszaki szempontok elsődlegessége mellett fontos hogy még a műszakilag tökéletes
terméket akkor ésszerű gyártani, ha annak előállítási költségét a piac árban elismeri.



Jellemző Fém Polimer Kerámia

Sűrűség (g/cm3) 2-16 (átlagosan 8) 1-2 2-17 (átlagosan 5)

Olvadáspont (°C) Sn-232°C, W-
3400°C

alacsony 4000°C-ig

Keménység közepes alacsony magas

Forgácsolhatóság jó jó rossz

Kúszási ellenállás rossz - kiváló

Hőtágulás közepes és nagy nagyon nagy kicsitől a közepesig

Hővezetés közepes nagyon kicsi
közepes, gyakran csökken a 
hőmérséklettel

Hőlökéssel szembeni ellen. jó - általában rossz

Elektromos ellenállás vezető szigetelő szigetelő (de fél- és szupravezetők is)

Kémiai ellenállás gyenge - közepes általában jó kiváló

Oxidációval szembeni 
ellenáll.

gyenge, 
anyagfüggő

- az oxidoké kiváló SiC és Si3N4 jó

Szakítószilárdság  (MPa) 2500 - ig 120-ig 400-ig

Nyomószilárdság  (MPa) 2500-ig 350-ig 5000-ig

Rugalm. modulus  (GPa) 40-400 0,001-3,5 150-450

A LEGGYAKRABBAN VÁLASZTOTT 
ANYAGCSOPORTOK TULAJDONSÁGAI



AZ ANYAGVÁLASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE I. 

1. A különféle alkalmazásokhoz megfelelő
tulajdonságokkal rendelkező új
anyagok folyamatos megjelenésének
köszönhetően az anyagok zavarba
ejtően széles választéka áll a tervezők
rendelkezésére.

2. Az anyagtulajdonságok széles
körének ismerete, és ezen
ismeretek felhasználása a
terméktervezésben egy összetett
követelményrendszer létrejöttét
eredményezi.

Szisztematikus, megbízható anyagválasztási rendszerre van szükség,
amely lehetővé teszi a számítástechnikai eszközök alkalmazását, és az
együttműködést a mérnöki tervezés más eszközeivel.

1. A mérnöki gyakorlatban több, mint 120 000 anyagminőség közül kell
kiválasztani azt az egy optimálist, ami a termék sikerét biztosíthatja.

2. A termék megfelelőségét meghatározó kritériumok szintén nagy
számban fordulnak elő.



AZ ANYAGVÁLASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE II. 

Az anyagválasztási feladat sarokpontja: összefüggés a
funkció, az anyag, az alak, a felület és a technológia között.

A gyártmánytervezés mindegyik összetevőjének fontos része
a költségek optimalizálása, és a környezetre gyakorolt
hatások figyelembevétele.

1. A funkció, az anyag, az alak, a felület minősége és a gyártástechnológia egymástól el
nem választható tényezők, a gyártmánytervezés során csak egymással
összefüggésben lehet vizsgálni e kérdésköröket.

A funkció határozza meg mind az anyag, az alak és a felület minőségét. Mindezek
befolyásolják az előállításnál alkalmazható technológiákat. Természetesen a hatások
kétirányúak, a gyárthatóság, megmunkálhatóság és az elérhető anyagtulajdonságok
figyelembevételével lehet a követelményeket megfogalmazni.

Ezek együttesen határozzák meg a termék piaci sikerét!



1. A termék költsége, környezeti hatásai nem csak az előállítás során jelentkeznek,
hanem végigkísérik a teljes életciklusán a tervezéstől az újrahasznosításig.

2. Az alapanyag-előállítás és a gyártás során alkalmazott technológiák költségei és
környezetszennyező hatásain kívül nagy jelentősége van a:

• a használat, a karbantartások, a tönkremenetel vagy elavulás miatti
selejtezés és az újrahasznosítás során felmerülő igényeknek, hatásoknak.

Káros, ha a költségek figyelembevételekor azok túlzott
minimalizálására törekszünk,

1. veszélybe kerülhet a megfelelő minőségű előállítás és
anyagminőség, ami a funkcióknak való nem-
megfelelőséghez vezet, ezzel veszélyeztetve a termék
használhatóságát.

Pl.: silány minőségű szerszámokkal nem lehet megfelelő
munkát végezni.

Az eladhatóságot befolyásoló tényezők még a termék esztétikai megjelenése,
ergonómiája, használhatósága, amik szintén kétirányú kapcsolatban állnak egymással, és
az előbb említett tényezőkkel .

AZ ANYAGVÁLASZTÁS ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE III. 



ANYAGMINŐSÉGEK RENDSZEREZÉSE 

Az anyagminőségek osztályozásával, illetve ennek rendszerezésével nagyban
elősegíthető a megfelelő anyag kiválasztása adott feladatra.
Az anyagfőcsoportok között alapvető eltérések mutatkoznak kémiai összetételükben,
kémiai kötéseikben, mikro- és makroszerkezetükben.
Ennek köszönhetően jellemző tulajdonságaik is jelentősen eltérőek (pl. hőállóság,
alakváltozó képesség, szilárdság, kémiai ellenálló képesség stb.).
Az egy főcsoporton belüli anyagminőségek tulajdonságai, még mindig mutathatnak jelentős
eltéréseket (pl. mágneses tulajdonságok), de jellemző általánosítások tehetők (pl. a
fémek jó alakíthatók, közepes szilárdságúak, jó vezetők stb.).



A funkcionális követelmények közé tartozik
• a mechanikai, kémiai, fizikai, mágneses, elektromos stb. igényeknek való megfelelés.
Például az autó- és repülőgépipar számára nagy jelentőséggel bír a tömeg- és a

légellenállás kérdése

FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK FŐ ELEMEI 



Bizonyos anyagok esetében egyes technológiák nem, vagy csak igen
korlátozottan jöhetnek szóba. Erre példa, hogy a kerámiák feldolgozásakor az
öntés és a képlékeny alakítás (kevés esettől eltekintve) nem alkalmazott.

TECHNOLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK FŐ ELEMEI 



A tönkremenetelek döntő többsége a felületen vagy a felülethez közeli rétegben
keletkező károsodásból indul ki.

A felületek tulajdonságai a szerkezet egészének a működésére is kihathat (súrlódási
tényező csökkentése).

A felület mikro geometriájának a repedések keletkezésének és terjedésének
szempontjából nagy jelentősége van. A gépelemek fáradással szembeni ellenállása
elsősorban a felülettől függ.

FELÜLETI MINŐSÉGET MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZŐK FŐ ELEMEI 



TERMÉKTERVEZÉS FOLYAMATA



A koncepcionális tervezés szintjén alapelveikben különböző megoldások meghatározása
történik, melyek teljesíthetik a piaci igényből fakadó követelményeket.

Meghatározásra kerülnek a szerkezet részegységei funkcionális feladatuk szerint
elkülönítve. Ezekből meghatározhatók azok a kritikus igénybevételek, amelyek alapján a
számba vehető anyagok- és gyártástechnológiák kiválasztásra kerülnek.

A technológia választás és az anyagválasztás között kétutas kapcsolat van, hiszen azok
nagymértékben függenek egymástól. A technológiák esetében durva közelítés történik az
eljárásokra (anyag-egyesítés, szétválasztás, öntés, képlékeny alakítás, forgácsolás).

KONCEPCIONÁLIS TERVEZÉS 
FOLYAMATA



A tervezés ezen szakaszára a szerkezet felépítésének, elemei kidolgozottságának és az
igénybevételek részletesebb tervezése, megismerése jellemző. Szűkül a választható
anyagok száma nem csak meny-nyiségben, hanem már anyagtípusok szintjéig (pl. adott
alumínium- vagy acélötvözetek) is el lehet jutni.

A tervezés ezen szintjén egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a költségek és a
környezetvédelmi szempontok.

A szerkezet részletesebb kidolgozása és a méretezésekből származó pontosabb
követelmények az anyagjellemzők egyre pontosabb ismeretét teszik szükségessé.

KÖZELÍTŐ TERVEZÉS 



A részletes tervezés végére kidolgozásra kerül minden elem, ami a termék
alkotóelemeinek megvalósításához szükséges. Ehhez a tervező (a régi „kísérletezős”
módszer helyett) igénybe veszi a méretezéshez, gyártástervezéshez, működési analízishez
és ezek optimalizálásához szükséges számítógépes eszközöket.

Az anyagválasztás eredménye egy konkrét anyag, ennek kiválasztásához pontos
adatokra van szükség. Ebben a stádiumban beszállítót is kell választani, adatokat onnan
szükséges beszerezni, hiszen a jellemzők akár gyártónként eltérők lehetnek.

RÉSZLETES TERVEZÉS 



Az anyagválasztás egy olyan szisztematikus folyamat, melynek során az anyagok teljes
világából kiindulva eljutunk egy meghatározott anyagminőségig.

A megfelelő megoldás megtalálásáért két dolgot kell tenni:
 Meg kell határozni a termék funkciójából adódó követelményeket.
 Ezeket össze kell hasonlítani a mérnöki anyagok által kínált tulajdonságokkal.

ANYAGMEGVÁLASZTÁS FOLYAMATÁBRA



ANYAGMEGVÁLASZTÁS ÉS 
GYÁRTÁSI ELJÁRÁS KAPCSOLATA



Az alapanyaggyártás a meg nem újuló forrásokból (ércek, kőolaj stb.) és az
újrahasznosított forrásokból történik. A termék életciklusának minden fázisában
energiát és anyagot igényel, illetve hulladékot bocsát ki.

ANYAGMEGVÁLASZTÁS ÉS 
GYÁRTÁSI ELJÁRÁS KAPCSOLATA



A termék élvezeti értékét befolyásoló tényezők sokfélék lehetnek. A szín, a forma, a
mintázat többféle érzetet kiválthat (vidám-szomorú, erőteljes-enervált, olcsó-drága,
fiatalos-érett, hagyományos-divatos stb.), aminek illenie kell a termék funkciójához

ESZTÉTIKAI MEGFONTOLÁSOK



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



XV. ELŐADÁS ANYAG A 
GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 

FORGÁCSOLÁSI ALAPFOGALMAK
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pályázat támogatásával készült.”



A gépgyártás eszközeinek és eljárásainak tudománya, amelynek
segítségével

1. a természeti törvények tudatos felhasználásával
2. nyersanyagból szerkezeti anyagokat
3. szerkezeti anyagokból gépalkatrészeket
4. alkatrészekből részegységeket
5. részegységekből szerelvényeket
6. a szerelvényekből egyesítő eljárásokkal

– gépeket
– géprendszereket
– gépi berendezéseket
– készülékeket, stb. állítanak elő.

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK

A gyártástechnikai folyamat törvényszerűségeinek tudománya.



A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE

A szerszámkészítés szerepe, az ember legősibb alkotó tevékenysége.
Az őskorban majdnem a teljes „munkaidőt”a szerszámkészítés töltötte ki, ma
már a gépiparban csak kb. 3%-át, a többit a szerszámok alkalmazása jelenti.

A technológia (a görög technos szóból ered) a fa és csontból készített
szerszámoktól pl.: a gyémántból készített 5 nanométer él lekerekítési sugarú
forgácsolószerszámokig.

Az eszterga ötezer éves múltja alatt csak az elmúlt háromszáz évben fejlődött
igazán.
• Az első esztergák i.e. 3000 körül a Közel-Keleten.
• I.e. 532 körül a görögországi Szamosz szigetén Theodórosz esztergát épített.
• I.e. 300-ból származik a legkorábbi ábrázolása a faesztergának egy egyiptomi

sírban.



Egyiptomi fali dombormű A fali dombormű vázlata 

1250 - Eszterga ábrázolása 
a Chartres-i katedrális egy festett üvegablakán 1280 körüli könyvben látható miként készítenek 

sakkfigurákat eszterga segítségével. 

A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE I.



Az 1500-as évek elején Leonardo da Vinci (kép: da Vinci
esztergagépe) több olyan szerkezetet tervez, amelynek
legyártását nem tudja megoldani.
da Vinci feltalálta, vagy újra feltalálta a forgattyús-lábítós
esztergát, amivel már folyamatos forgó mozgást lehetett
elérni. A kezdetleges csapágyazás és felépítés nagy súrlódást
eredményezett, aminek következtében a munkadarab
forgatására már alig maradt energia. Többek között egy
menetvágó gépet is kitalál, amely hasonlít egy esztergához.

1568-ban a francia Jacques Besson egy olyan menetvágó
gépet szerkeszt, amellyel fába vágnak menetet.

1600 körül vízmeghajtású esztergaműhelyek jelennek meg
Angliában. Ezek száma kevés és mindig folyóparton, erdő
közelében találhatóak.

A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE II.



Egy 1635-bõl származó rézkarc egy holland
esztergályost ábrázol, amint széklábat készít.

Holland esztergályos 1635-ből

Lábítós-rugós eszterga

Folyamatos forgó mozgást biztosító hajtásmód

A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE III.



1797-ben Henry Maudslay angol mechanikus
megépítette a mai esztergák prototípusának
tekintett esztergagépet, amelynek már vezér- és
vonóorsója is volt.

A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE IV.

Maudslay esztergája: már nem fa, hanem vas
alkatrészek az új konstrukciónál. Ezen a
gépen már nemcsak a munkadarabot lehetett
rögzíteni, hanem a forgácsolást végző
szerszámot, a kést is.

Mivel ennek a gépnek már volt vezérorsója,
ezzel meneteket is lehetett vágni.



Transzmissziós hajtás

A gőzgép feltalálása után az esztergák meghajtására is főleg ezt gőzerőt használták a
korábbi vízi és lábmeghajtás helyett.

A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE V.

• 1900-as párizsi világkiállítás – gyorsacél szerszám -, majd
• 1920 keményfém-szerszám és villamos motor.

Eszterga egyedi meghajtással



A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE VI.

A XX. század közepére a tömeggyártás automatizálása fejlődésének csúcspontja
megjelentek –merev programokra alapozva - teljesen automatikus (ember nélküli)
gyárak kísérleti jelleggel.

Az elektronika, a számítástechnika (az informatika) alkalmazása első kísérleti
számjegyvezérlésű (Numerical Control, NC) marógép 1952 lyukszalagon tárolt
megmunkálási program segítségével könnyen átállítható lényegében tetszőleges
munkadarabok gyártására.

Újabb forradalmi változás a XX. század közepén 

Ma nagy teljesítményű számítógépek a CNC (Computer Numerical Control,
CNC) forgácsoló-és alakítógépeken, robotokban, szerelő-automatákban rugalmas
automatizálás. Mind az egyedi, mind a sorozatgyártásban gazdaságos az
automatizált gyártás.

Eszterga az 
1940-es évekből

Eszterga az 
1960-as évekből



A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
FEJLŐDÉS TÖRTÉNETE VII.

A gyártóberendezések tekinthetők
mechatronikai szerkezeteknek  a
szerszámgépekben, robotokban elektronikus
kinematikai lánc valósul meg, a mozgásokat
intelligens vezérlés irányítja, a végrehajtást
intelligens szenzorokkal.

Megmunkáló központok (Machining Center, MC)  szerszámok gépen történő
tárolása és cseréje valósítható meg.

Rugalmas(flexibilis) gyártócella (Flexible Manufacturing Cell, FMC) a
munkadarabok automatikus tárolása és cseréje.

• Rugalmas (flexibilis) gyártórendszer (Flexible Manufacturing System, FMS)
• FMS-ket irányítási hálózattal összekötve, a szállítás-raktározást is

automatizálva lehet.
• Számítógéppel integrált termelés (Computer Integrated Manufacturing,

CIM)  informatikai modulokkal kiegészítve. a gyáron belüli funkciók és a
külvilággal való kapcsolatok integrálása.



1. Elektronizáció, automatizálás, a mesterséges intelligencia alkalmazása
(diagnosztika, felügyelet, optimálás, adaptivitás, stb.)

2. A pontosság fokozása (pl. ultrapreciziós-, szubmikronos megmunkálások)
3. Új anyagok alkalmazása, és ezek megmunkálása
4. A megbízhatóság növekedése és az autonóm üzemmód kiteljesedése

(csökkentett felügyeletű-, illetve felügyelet nélküli gyártás)
5. A szellemi értékhányad növekedése a termékekben
6. Az egyre nagyobb és összetettebb rendszerekbe történő integrálás

A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
.FEJLŐDÉSI TERENDEK

Gyártási eljárások osztályozása

A gyártás a nyersanyagok munkába vételével kezdődik, a késztermék
kiszállításával, üzembe helyezésével fejeződik be.
A termék feldolgozottsági foka, készenléti állapota szerint:
• előgyártás (az alkatrészek előgyártásának technológiai folyamata)
• alkatrészgyártás (az alkatrészek megmunkálásának technológiai folyamata)
• szerelés (ennek végterméke a szerelési egység, illetve az összeszerelt gyártmány)



A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
.GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK OSZTÁLYOZÁSA



A hengerelt anyag elterjedt előgyártmány egyedi
gyártáskor, sorozat és tömeggyártáskor pedig olyan
alkatrészeknél, amelyek végleges alakjának és méreteinek
megvalósítása nem igényli vastag réteg eltávolítását (pl.:
tengelyek, perselyek, tárcsák).

A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
.GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK OSZTÁLYOZÁSA

Hengerelt

1. A hengerelt termékek készülnek szénacélból,
ötvözött acélból és színesfémekből (alumínium, réz).

2. A hengerelt rudakat a kohászati üzemek általában
4000 – 6000 mm hosszal szállítják.

3. A hengerelt anyagok közül a legnagyobb fogyasztás
a köracélból van. Ezek szabványos méreteit az MSZ
4337 tartalmazza.



A gyártás tervezésekor az öntési technológiákkal elérhető
technológiai tulajdonságok ismeretében választható meg az
öntvény és mechanikai megmunkálása. Az öntvények
pontossága és felületi érdessége elsősorban az öntés
módjától függ.

GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK OSZTÁLYOZÁSA
A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 

.
Öntött

A gépgyártásban előfordulnak néhány grammtól néhány
száz tonna súlyig terjedő öntött előgyártmányok. Ezek
öntöttvasból, acélból, színesfémekből különböző
pontossággal készülnek (az öntöttvasból készült öntvények).

Az acélöntvények nagy mechanikai szilárdsággal
rendelkeznek. Színesfémeket a súlycsökkentés (Al-
ötvözetek), a jó hő és villamos vezetés (Cu-ötvözetek), és
egyéb speciális tulajdonságok biztosítása céljából, illetve
gazdaságossági megfontolásból alkalmaznak



A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
.GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK OSZTÁLYOZÁSA

Kovácsolt

A kész alkatrész alakját és méreteit jól megközelítő,
kívánt mechanikai tulajdonságokkal rendelkező
előgyártmányok készíthetők ütéssel vagy nyomással
történő képlékeny alakítással is.

Az alkalmazott szerszám és alakítási viszonyok szerint a
képlékeny megmunkálás lehet:

1. szabadalakító kovácsolás,
2. süllyesztékes kovácsolás,
3. hidegsajtolás,
4. hidegfolyatás stb.

Szabadalakító kovácsolással öntecsből vagy hengeres
bugából készítenek egyedi vagy kissorozatban gyártott
kovácsdarabokat. Ezek súlya néhány kilogrammtól 350
tonnáig is terjedhet.



1. Technológiai előtervezés: a fő gyártási eljárás (forgácsolás, képlékenyalakítás,
öntés stb.) meghatározása, technológia-helyességi vizsgálata, előgyártmány
megválasztása és tervezése, ráhagyás számítás.

2. Előgyártási technológiák tervezése: az előgyártmány gyártás technológiai
folyamatainak tervezése.

3. Alkatrészgyártási, technológiák tervezése: forgácsolással előállítható
alkatrészek technológiai folyamatainak tervezése.

4. Szereléstechnológiai tervezés: a gyártmányszerelés technológiai
folyamatainak tervezése

A GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPFOGALMAI 
.GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK OSZTÁLYOZÁSA



1. Anyagszétválasztó (pl. kivágás, darabolás)
2. Anyagleválasztó (pl. forgácsolás)
3. Anyagegyesítő (pl. hegesztés, forrasztás)
4. Anyagépítő (pl. sztereolitográfia – pl.: LOM)
5. Alakváltoztató (pl. sajtolás)

A MUNKADARAB ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI 
SZEMSZÖGÉBŐL A GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK 

LEGFONTOSABB OSZTÁLYAI

LOM  Laminated Object Manufacturing
Rétegelt darabgyártó eljárás

6. Anyagtulajdonság változtató
(pl. hőkezelés)

7. Bevonatoló (pl. galvanizálás)
8. (Minőségszabályozó)
9. (Helyzetváltoztató)

Az eljárás CO2 lézersugárral 
vágható fóliaszerű anyaggal 

dolgozik.



GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK ÉS CSOPORTOK 
OSZTÁLYOZÁSA



A GYÁRTÁSI FOLYAMAT 
STRUKTÚRÁJA

A gyártási (előgyártási, alkatrészgyártási, szerelési) folyamat legkisebb,
elkülöníthető egysége a gépi vagy emberi mozdulatelem. (pl.: jobb kezet kinyújt)

Több mozdulatelem sorozatából mozdulat (pl.: munkadarabot készülékbe
helyez), tehát a mozdulat fogalmán, a beállításokhoz szükséges tevékenységeket
értjük (pl.: előtolás vagy fordulatszám beállítása kézi kapcsolással, a gépi
előtolás bekapcsolása stb.)

A műveletelem több mozdulatból tevődik össze. (pl.: munkadarabot készülékbe
helyez és megszorít vagy: összefüggő ráhagyás eltávolítása esztergálással.)

A művelet: a technológiai folyamat olyan önmagában befejezett része, amely
külön megtervezhető, végrehajtható; rendszerint az egy munkahelyen (egy
befogásban) elvégezhető alakítás jelent egy műveletet; a művelet alapegysége a
technológiai tervezésnek és a gazdasági elszámolásnak, a megvalósítás
„összehangolásának”,



Több műveletből áll a gyártási szakasz, eredményeként a munkadarab felületei
azonos készültségi állapotba kerülnek.

1. A fogás a forgácsolási fő műveletelemek része. A szerszámnak a
munkadarabhoz viszonyított egyszeri befejezett mozgásciklusát és az ettől
elválaszthatatlan járulékos mozdulatokat foglalja magában.

2. A nagyolás technológiai folyamatszakaszban az előgyártmány gyártási hibáit
távolítjuk el. Nagyoláskor arra törekszünk, hogy a ráhagyásokat, illetve a
hozzáadásokat minél gyorsabban, gazdaságosabban távolítsuk el.

3. Simítás technológiai folyamatszakaszában a munkadarab előírt
méretpontosságának, alakhűségének és felületi érdességének elérése a
célunk.

4. Az előtolás, a fogás elemi komponense, mely a szánok valamely koordináta
irányba történő kézi vagy gépi úton történő elmozdulása.

A GYÁRTÁSI FOLYAMAT 
STRUKTÚRÁJA



Művelettervezés során az egyes műveletek között gondolnunk kell a
munkadarabok minőségének ellenőrzése is. Ezt a feladatot a Műszaki Ellenőrzési
Osztály (MEO) látja el.

A GYÁRTÁSI FOLYAMAT 
STRUKTÚRÁJA



A technológiai osztály által készített dokumentációk a következők:
1. műveleti és műveletelőzési sorrend
2. műveletterv
3. műveleti utasítási lapok
4. szerszám szerkesztését kérő lap
5. készülék szerkesztését kérő lap
6. idomszerszerkesztést kérő lap
7. szerszám- és készülékgyűjtő jegyzék.

A műveleti és műveletelőzési sorrend tartalmazza a műveletek végrehajtásának
sorrendjét, valamint az előzési sorrend lehetséges változatait arra az esetre, ha
gépterhelés vagy a gyártóeszközök hiánya a tervezett sorrend betartását nem
teszi lehetővé.

A GYÁRTÁSI FOLYAMAT 
STRUKTÚRÁJA

Műveleti és műveletelőzési sorrend



Műveleti utasítás: A művelettervek alapján ügyviteli okmányként kidolgozott
előírások, amelyek egyértelműen meghatározzák, hogy:

1. mit kell elvégezni,

2. ki végezze el, /megkívánt szaktudás, gyakorlat előírása, a dolgozó 
képességeivel kapcsolatos kikötések /

3. hol végezze el, /a legmegfelelőbb üzem, műhely, gép kiválasztása/

4. mivel végezze el, / leghatékonyabb és leggazdaságosabb gyártási 
eszközök - szerszámok, készülékek , stb. - kijelölése,

5. miképpen végezze el, - a technológiai adatok megadása, a technológiai 
fogások megnevezése.

MŰVELETI ÉS MŰVELETELŐZÉSI SORREND

A GYÁRTÁSI FOLYAMAT STRUKTÚRÁJA

Műveletterv: Csak a technológiai folyamatokban előforduló műveletek -
megmunkálások – terveit tartalmazza. Pl. kovácsolási, öntési, forgácsolási,
hőkezelési, hegesztési, szerelési, stb. művelettervek. Célja:

1. megtervezni mindazt, amit nem bízhatunk a munkásra,

2. a gyártás menetének egyértelmű rögzítése,

3. adatszolgáltatás /anyagnorma, normaidő /.



A GYÁRTÁSI FOLYAMAT STRUKTÚRÁJA

MŰVELETI ÉS MŰVELETELŐZÉSI SORREND

Műveletterv:
A műveletterv rögzíti mindazokat a főbb
adatokat, amelyek az egyes munkadarabok
gyártási módját meghatározzák és
szabályozzák.

Műveleti utasítási lapok:
A műveletterv egy-egy műveletének
különálló lapon való leírása, ábrázolása
kiegészítve a konkrét munkagéppel,
szerszámmal, mérőeszközzel és
készülékkel, illetve a rajta beállítható
technológiai adatokkal (forgácsolási
sebesség, fordulatszám, előtolás,
fogásmélység, fogások száma) és a
megmunkálási idővel.



A GYÁRTÁSI FOLYAMAT STRUKTÚRÁJA

MŰVELETI ÉS MŰVELETELŐZÉSI SORREND

Szerszám szerkesztését kérő lap
1. A művelettervezéskor a

technológusnak elő kell írni a
megmunkálás során használandó
szerszámokat.

2. Ezek vagy a kereskedelemben
beszerezhető szabványos
szerszámok, vagy külön erre a célra
legyártandó egycélú szerszámok.
Ezeket a különleges szerszámokat a
gyártáselőkészítés során az üzemben
meg kell tervezni és le kell gyártani.

3. Mivel a , ezek előállítása olcsóbb, így
lehetőleg a művelettervben
szabványos szerszámokat kell
előírni.



Készülék szerkesztését kérő lap
1. A készülékszerkesztést kérő

lapon a technológus a
készülékszerkesztési osztálynak,
az adott készülék tervezését írja
elő.

2. A készülékszerkesztést kérő lap
felépítésében megegyezik a
szerszámszerkesztést kérő
lappal. A változás csak annyi,
hogy a vázlatban a teljes
munkadarabot le kell rajzolni a
megfogások miatt. A műszaki
leírást pedig a készülék
alkalmazására kell megírni.

A GYÁRTÁSI FOLYAMAT STRUKTÚRÁJA

MŰVELETI ÉS MŰVELETELŐZÉSI SORREND



Idomszer-szerkesztést kérő lap
1. A tömeges méretellenőrzés tipikus eszköze az idomszer. Az idomszer is

lehet kereskedelmi, illetve különleges, csak adott mérési feladat elvégzésére
alkalmas mérőeszköz.

2. Az idomszerszerkesztést kérő lapon a technológus a különleges egycélú
mérőeszköz tervezését írja elő.

Szerszám- és készülékgyűjtő jegyzék
1. A szerszám- és készülékgyűjtő jegyzék az alkatrész gyártásához szükséges

gyártóeszközök nyilvántartására szolgál, beleértve a mérőeszközöket is.

A GYÁRTÁSI FOLYAMAT STRUKTÚRÁJA

MŰVELETI ÉS MŰVELETELŐZÉSI SORREND

A művelettervezés során megoldandó feladatok:
1. az egy-egy művelethez tartozó műveletelemek és a technológiai ráhagyási 

alakzatok meghatározása
2. a műveletelem szükséges mértékű bontása, ill. összevonása,
3. a műveletelemek sorrendjének meghatározása
4. a műveletelemekhez tartozó szerszám meghatározása
5. a szerszámelrendezés megtervezése
6. technológiai adatok meghatározása.

A művelettervezés végeredménye a műveletterv.



A GYÁRTÁSI FOLYAMAT STRUKTÚRÁJA

MŰVELETI ÉS MŰVELETELŐZÉSI SORREND
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3. a tulajdonságokra vonatkozó előírások az anyagminőségre-, a hőkezelési
állapotra, esetleg a szükséges szakítószilárdságra - és a felületminőségi
követelményekre terjednek ki.

A GYÁRTÁSI FOLYAMAT STRUKTÚRÁJA

MŰVELETI ÉS MŰVELETELŐZÉSI SORREND

A műhelyrajzon levő gyártási információk – követelmények, amelyeket a
gyártás során teljesíteni kell – három csoportba sorolhatók az alábbiak szerint:

1. Az alakra vonatkozó információk közlése egyrészt a megfelelő nézeti és
metszeti képek formájában, másrészt alaktűrések (egyenesség,
síklapúság, körkörösség, hengeresség, stb.) megadásával történik;

2. a méretekre vonatkozó előírások a mérethálózat-, a mérettűrés és
helyzettűrések formájában jelentkeznek. A mérettűrést vagy numerikusan,
vagy az ISO illesztési rendszer szerint alfanumerikus kód (pl. Ø50 H7)
szerint szokás megadni. A helyzettűréseket (párhuzamosság,
merőlegesség, egytengelyűség, ütés, tengelyhelyzet, szimmetria, metsződő
tengelyek kitérése, stb.) a vonatkozó szabványok szerint írjuk elő;



MŰHELYRAJZON LEVŐ 
GYÁRTÁSI INFORMÁCIÓK

2. a méretekre vonatkozó előírások
a mérethálózat-, a mérettűrés és
helyzettűrések formájában
jelentkeznek. A mérettűrést vagy
numerikusan, vagy az ISO
illesztési rendszer szerint
alfanumerikus kód (pl. Ø50 H7)
szerint szokás megadni. A
helyzettűréseket
(párhuzamosság, merőlegesség,
egytengelyűség, ütés,
tengelyhelyzet, szimmetria,
metsződő tengelyek kitérése,
stb.) a vonatkozó szabványok
szerint írjuk elő;



A gépalkatrészek nem mindig készülnek tökéletes pontossággal a megadott
alapméretnek megfelelően. Az alapméretet névleges méretnek nevezzük. Az
alkatrész méretszóródása, csak két határérték között lehetséges, úgynevezett alsó
és felső határ. Ezt a részt nevezzük tűrésmezőnek. A tűrés minden esetben a felső
határméret és az alsó határméret különbsége, ami ugyanaz, mintha a felső
eltérésből kivonjuk az alsó eltérést.

Képlettel:
T = FH - AH = ( N + FE ) - ( N + AE ) = FE – AE

MŰHELYRAJZON LEVŐ GYÁRTÁSI INFORMÁCIÓK

MŰVELETI ÉS MŰVELETELŐZÉSI SORREND
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MŰHELYRAJZON LEVŐ 
GYÁRTÁSI INFORMÁCIÓK, 

TŰRÉSMEZŐK
Az egymásba illesztett alkatrészek
illeszkedésének minősége tűrésmezőjük
helyzetétől és nagyságától függ, ezért azok
előírásával tudatosan kiválasztható, hogy
milyen mértékű:

laza (H /a, b, c, f, e, d - h /A, B, C, F, E, D): a
lyukak és csapok olyan párosításából adódnak,
amikor a csapok mindig kisebbek a furatoknál,
tehát a párosított alkatrészek csak játékkal
illeszkedhetnek, ide tartozhat még a H /h
párosítás is
átmeneti (H /j, js, k, m, n – h/J, Js, K, M, N): a
csap és a lyuk mindenkori tényleges méretétől
függően játék is , fedés is keletkezhet
szilárd (H /p-től zc-ig, h/P-től ZC-ig) illesztés: a
lyukak és csapok olyan párosításából adódnak,
amikor a csapok mindig nagyobbak a lyukaknál,
tehát a párosított alkatrészek csak fedéssel
illeszkedhetnek.



az előírt felületi érdességet csak forgácsleválasztásos technológiával tudjuk 
elkészíteni (pl.: esztergálás, fúrás, marás, köszörülés, stb.),

az előírt felületi érdességet csak forgácsleválasztás nélküli technológiával 
tudjuk elkészíteni (pl.: öntés, kovácsolás),

az előírt felületi érdességet a technológus írja el, a megmunkálás történhet
forgácsleválasztás nélküli- és/vagy forgácsleválasztásos technológiával is.

1. A felületi érdesség az anyag szerkezetétől és a gyártási technológiától függ.
2. a tulajdonságokra vonatkozó előírások az anyagminőségre-, a hőkezelési

állapotra, esetleg a szükséges szakítószilárdságra és a felületminőségi
követelményekre terjed ki.

3. A felületminőségi követelmények a következők: a felületi érdességi jel, és a
felületi érdesség mérőszáma (pl.: átlagos felületi érdesség, jele: Ra,

mértékegysége: a µm). A felületi érdességi jelek a következők:

MŰHELYRAJZON LEVŐ GYÁRTÁSI 
INFORMÁCIÓK, FELÜLETI ÉRDESSÉG



MŰHELYRAJZON LEVŐ GYÁRTÁSI 
INFORMÁCIÓK, FELÜLETI ÉRDESSÉG



GÉPIPARI MÉRÉSEK, 
ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

A mérés

A mérés az a fizikai tevékenység,
amellyel valamely fizikai mennyiség
(M) mérőszámát (A) a
mértékegységével (m) való
összehasonlítás alapján határozzuk meg.

M = A x m

Alapmennyiség Az 
alapmértékegys

ég neve

Az 
alapmértékegysé

g jele

Hosszúság Méter m

Tömeg Kilogramm kg

Idő Másodperc s

Áramerősség Amper A

Hőmérséklet Kelvin K

Anyagmennyiség Mól mol

Fényerősség Kandela cd

Kiegészítő mennyiségek A kiegészítő 
mértékegység 

neve

A kiegészítő 
mértékegység 

jele

Síkszög Radián rad

Térszög Szteradián sr



MÉRÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA

Közvetlen kitérítéses mérés: 
Összehasonlító (differencia vagy közvetett) mérés:
Helyettesítő mérés:

1. Ezek a mérőeszközök az idomszerek a mérendő idom
ellendarabjaként foghatók fel, és méréskor mintegy a mérendő idom
felületéhez simulnak.

2. Az ilyen mérésnél összetett mérési folyamat is lejátszódhat, mivel több
méret egymáshoz való kapcsolatát is mérhetjük (pl. alakos,
furattávolság-mérő idomszer).

A mérés - jellegét tekintve- lehet:
• egyedi mérés
• tömeges mérés
• automatikus mérés

A gyártási folyamatban játszott szerepe szerint lehet:

1. passzív mérés: amelynek során a mérőeszköz a méretet ellenőrzi, de a gyártási 
folyamatba nem avatkozik be.

2. aktív mérés: a mérőeszköz nemcsak mér, de eltérés esetén vezérli, szabályozza 
is a gyártási folyamatot.

3. számítógépes mérés: az aktív mérés számítógéppel vezérelt változata



MÉRÉST BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK, MÉRÉSI HIBÁK

•Hőmérséklet
•Mérőnyomás

•Rendszeres hiba
•Véletlen hiba
•Személyi hibák (parallaxis-hiba)
•Műszerhibák

A TŰRÉS ÉRTELMEZÉSE



A mérés eredményét befolyásoló tényezőket megszüntetni nem lehet,
nagyságuk azonban meghatározható, hatásuk csökkenthető.

• a mérés hőmérséklete,

• a mérőnyomás,

• a mérési hibák,

•- a mérendő tárgy felületi hibája,

•- a mérést végző személy hibája.

•- a műszer hibája,

A MÉRÉS PONTOSSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK I.



A MÉRÉS PONTOSSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK II.

A mérés hőmérséklete

A jelentős mérési eredmény eltérés miatt a pontos méréseket a szabvány
előírásainak megfelelően 293 K (20 °C) hőmérsékleten kell végezni. Az ilyen
feltételek csak klimatizált mérőszobában biztosíthatók.

L20 = LT [1 + T (a1 - a2)]

ahol:
LT: a mérés eredményeként leolvasott érték

T  : a mérési hőmérséklet eltérése 20 °C -tól,

a1 : a munkadarab hőtágulási tényezője

(acél = 11,5 . 10 –6 )

a2 : a mérőeszköz hőtágulási tényezője







K

1



A mérőnyomás

A mérőnyomásból származó mérési hiba úgy küszöbölhető ki, hogy a
mérőeszközzel történő méréskor mindig a hitelesítéskor alkalmazott
mérőnyomást használják.

Az a nyomás amellyel a mérőeszközt a mérendő munkadarabra illesztjük. A
túl nagy mérőnyomás a mérés eredményét meghamisíthatja. Különösen akkor
befolyásolhatja a mérési eredményt, ha a felfekvés pontszerű vagy vonalszerű.

A MÉRÉS PONTOSSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK III.



A mérési hibák

A mérési hiba (H) a tényleges méret (MT) és a mérőeszközzel mért hibás méret 
(MH) közötti különbség:

H  =  MT   - MH 

A mérés során törekedni kell a tényleges méret lehető legpontosabb
megállapítására, ezért fontos a mérési bizonytalanságok felfedése, a mérési
hibák maradéktalan kiküszöbölése.

A mérési hiba oka lehet:

• műszer hibája,

• mérendő tárgy felületi hibája,

• mérést végző személy hibája.

A MÉRÉS PONTOSSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK IV.



A MÉRÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK V.

A műszer hibája lehet: • nullahiba,• skálahiba, • irányváltási hiba, • etalonhiba,

• mérőeszköz sérülése.

A mérendő tárgy felületi hibája

1. Felfekvési hibát eredményez a vizsgált tárgyra tapadó forgács, por, sorja vagy
egyéb szennyeződés.

2. Hasonló mérési hibát okozhat a mérendő tárgy felületének
egyenlőtlensége, hullámossága, valamint a dudorok, a csavarodások és a
deformációk.

3. Az ilyen jellegű mérési hiba csökkenthető a mérendő tárgy megtisztításával,
a mérési felületek előkészítésével.

A mérést végző személy hibája

1. a mérést végző pillanatnyi figyelmetlensége vagy fáradtsága,
2. a mérést végző személy gyakorlatlansága,
3. a helytelen mérőeszköz tartása,
4. a mérési eredmény nem merőleges leolvasása (parallaxis-hiba).



A MÉRÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VI.

A parallaxis-hiba 

A hiba mértéke csökkenthető:
• a mérőeszköz skálája és mutatója közötti távolság csökkentésével
• a mérőeszköz és a tárgy közötti távolság csökkentésével
• a merőleges leolvasás biztosításával (esetleg tükör alátéttel)

H  =  h1  - h2

h1

h2

hibás méret

tényleges méret



HOSSZMÉRŐRENDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA



MÉRŐVONALZÓK 
(SKÁLÁK)

SZÖGMÉRŐ (ELLENŐRZŐ) 
ESZKÖZÖK



TOLÓMÉRŐ, SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE, 
MÉRÉSI ÉS LEOLVASÁSI ELVEK



TOLÓMÉRŐ LEOLVASÁSI 
GYAKORLAT I.



TOLÓMÉRŐK TÍPUSAI, 
HASZNÁLATA



TOLÓMÉRŐK TÍPUSAI, HASZNÁLATA



MIKROMÉTER FELÉPÍTÉSE, 
HASZNÁLATA, LEOLVASÁSA



MIKROMÉTER TÍPUSOK, CSŐRŐS FURATMIKROMÉTER, 
LYUKMIKROMÉTER, MÉLYSÉGMÉRŐ MIKROMÉTER



MENETMÉRŐ MIKROMÉTER



MÉRŐHASÁB KÉSZLET



HATÁRMÉRŐ IDOMSZEREK



TAYLOR-ELV

1. A külső- vagy belsőméret méréséhez „megy” és „nem megy” oldali idomszer
szükséges.

2. A „megy” oldali idomszernek rá kell mennie a munkadarabra, ill. bele kell
mennie a munkadarabba, a „nem megy” oldali idomszernek pedig nem.

3. A „megy oldali” idomszer külső méret mérésekor az ellenőrzött test felső,
belső méret mérésekor pedig az alsó határméreteit megtestesítő ellenidom,
amely valamennyi illeszkedő méretet egyszerre mér, és így a mérethűséggel
egyidejűleg az alakhűséget is vizsgálja.

A „nem megy” oldali idomszer csak egy méretet mér, alakhűséget nem
vizsgál.



MENETES FURAT ÉS ORSÓ VIZSGÁLÓ IDOMSZEREK



HÉZAGMÉRŐ, SUGÁRMÉRŐ, MENETFÉSŰ KÉSZLET



MÉRŐÓRÁK MŰKÖDÉSE



MÉRŐÓRÁK PONTOSSÁGA, 
HASZNÁLATUK



MÉRŐÓRA ÁLLVÁNYOK, PADOK



FURATMÉRŐ (INTO) ÉS 
HASZNÁLATA



ABBE-FÉLE FÜGGŐLEGES HOSSZMÉRŐ



UNIVERZÁLIS ÉS 
MŰHELYMIKROSZKÓP



PROJEKTOR



FOGASKERÉK VIZSGÁLATOK 
ELVE ÉS MÓDSZERE



ÜTÉSMÉRÉS ELVE 
ÉS MÓDSZERE



Mozgások, 
gépfelépítés

Gépi koordináta 
rendszer, „home” 

pozició

- márvány gépasztal

-Légcsapágyazás

- általában mozgó 
oszlop, néha mozgó 
asztal

- kapcsoló vagy mérő 
típusú fej

- Tapintók tárolására 
szolgáló tár

- golyósorsós, vagy 
lineár motoros 
hajtások

MÉRŐGÉPEK FELÉPÍTÉSE ÉS 
ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI



PNEUMATIKUS MÉRÉS ELVE



VILLAMOS ELVEN MŰKÖDŐ 
MŰSZEREK, INDUKCIÓS 

A tapintócsap elmozdulását követő emelőkar a rögzített forgáspont körül
elfordul és a másik végére erősített rugós érintkezők a tűréshatár-állító
csavarok valamelyikével érintkeznek s fény vagy hangjelzést adnak. Ha a zöld
lámpa ég a méret a tűréshatárok közé esik.

Érintkezős



1. Működése azon az elven alapszik, hogy a kondenzátorok kapacitása
fegyverzeteinek távolságától is függ.

2. A mérés során a tapintócsúcshoz rögzített középső fegyverzet –
méretváltozástól függően – az állófegyverzetek között elmozdul.

VILLAMOS ELVEN MŰKÖDŐ 
MŰSZEREK, KAPACITÍV 



FELÜLETMINŐSÉG – FELÜLETÉRDESSÉG
FELÜLETÉRDESSÉG MÉRÉSE



Ry– érdességmélység /µm/: az alaphosszon belül a maximális tetővonal és a fenékvonal
távolsága .

Ra – átlagos felületi érdesség /µm/: a vizsgált profil pontjainak az elképzelt
középvonaltól mért átlagos távolsága az alaphossz tartományában.

Rz – egyenetlenségmagasság /µm/: az alaphosszon belül a profil öt legmagasabb és az öt
legmélyebb pontjainak az alapvonaltól mért távolságának abszolút értékeiből
számítható.

xi

yi



FELÜLETI ÉRDESSÉG MÉRŐ 
MŰSZER (ELEKTROMECHANIKUS)



FELÜLETI ÉRDESSÉG MÉRŐ MŰSZER



Ra [�m]
Pontossági 

osztály

FELÜLETI ÉRDESSÉG ALAPJELEI:

- alapjel, a felület ki-
alakításának módja tetszőleges

forgácsolással kialakított felület

anyagleválasztás nélkül
kialakított „nyers „ (pl. öntött)
felület.

a vízszintes vonal külön
közlések számára



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



XVI. ELŐADÁS ANYAG 
FORGÁCSOLÁSSAL TÖRTÉNŐ 

ALAKÍTÁSOK ALAPJAI I.

Dr. Molnár Tamás Géza PhD
főiskolai docens
Műszaki Intézet
Szeged
2018

„A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 

pályázat támogatásával készült.”



FORGÁCSOLÁS 
ALAPFOGALMAK I.

A forgácsolómozgás előtoló mozgás nélkül egyszeri forgácsleválasztást tesz lehetővé a
munkadarab egy fordulata vagy lökete alatt.
A forgácsolómozgás lehet

•egyenes vonalú (pl. gyalulás, vésés, üregelés)
•kör alakú (pl. esztergálás, marás, fúrás, köszörülés)
•görbe vonalú (nem forgástestek esztergálása, menetfúrás, másoló gyalulás).

Az előtolómozgás a forgácsolómozgással együtt
folyamatos vagy többszöri forgácsleválasztást biztosít
több fordulat vagy több löket alatt.
Az előtolómozgás lehet:
• egyenes vonalú folyamatos (esztergálás, marás, fúrás)
• egyenes vonalú szakaszos (gyalulás, vésés,

síkköszörülés)
• kör alakú szakaszos (gyalulás vagy vésés kör alakú

felületen)
• görbe vonalú folyamatos (másolóesztergálás,

másolómarás)
• görbe vonalú szakaszos (másológyalulás,

másolóvésés).



Az esztergálás egyélű szerszámmal, állandó keresztmetszetű forgács
folyamatos leválasztásával végzett forgácsolás. Esztergáláskor a munkadarab
végzi a forgácsoló mozgást, a szerszám az előtoló mozgást.
A forgácsolás alapvető jellemzője, hogy az előgyártmányról, egy arra alkalmas
szerszám segítségével, forgács formájában távolítjuk el az anyagfelesleget
(forgács).
A művelethez a szerszámon kívül szükség van még a szerszámgépre is, amely a
munkadarab és a szerszám relatív mozgását biztosítja.

FORGÁCSOLÁS 
ALAPFOGALMAK II.



FORGÁCSOLÁS 
ALAPFOGALMAK III.



FORGÁCSOLÁS 
ALAPFOGALMAK IV.



FORGÁCSOLÁS ALAPFOGALMAK V.
VIDEOFILM 



A forgácsolás során a leválasztott anyagrészek forgács formájában kerülnek
eltávolításra. Ezen anyagrészeknek a forgácsoló irányra merőleges keresztmetszetét
forgácskeresztmetszetnek nevezzük.

A = a x s = b x h

FORGÁCSOLÁS 
ALAPFOGALMAK VII.

A forgácskeresztmetszet lehet állandó (pl. esztergáláskor), vagy változó (pl. maráskor).
A szerszámkialakítás miatt azonban meg kell különböztetni elméleti és valóságos
forgácskeresztmetszetet.

Forgácskeresztmetszet 



A forgácsoló szerszámok esetén egyértelműen meghatározható élgeometriáról
természetesen csak a szabályos élű szerszámok esetén lehet beszélni.

homloklap (1), 
hátlap (2), 

mellékhátlap (3), 
felfekvőlap (4), 

főforgácsolóél (5),
mellékforgácsolóél (6), 

szerszámcsúcs (7).

A forgácsoló szerszámok éltartama
A forgácsoló szerszámok eredeti szabályos mértani alakjukat bizonyos ideig tartó
forgácsolás után elvesztik. Ilyenkor a szerszámokat újra kell élezni, váltólapka
esetében pedig lapkát kell cserélni.
Def.: Két egymást követő élezés vagy élváltás közötti forgácsolással eltöltött időt
éltartamnak nevezzük. Az éltartam jele: T, mértékegysége [min].

FORGÁCSOLÁS 
ALAPFOGALMAK VIII.



FORGÁCSOLÁS 
ALAPFOGALMAK VIII.

Az  egyélű  forgácsolószerszámok  
csoportosítása
a) tömör  b) forrasztott  lapkás  
(gyorsacél  illetve  keményfém)  c)

mechanikus  rögzítésű  váltólapkás d) 

betétes e) jobb- és baloldalas  
egyenes  f) jobbra  vagy  balra  
hajlított  g) könyökös  h) jobbos  és  
balos  vékonyított  fejű



Hagyományos 4 késes késtartó

olasz késtartó



Az esztergálás szerszámai

1 egyenes esztergakés, 2 hajlított, 3 homlokélű, 4 oldalélű, 5 sarok, 6 széles, 7
beszúró, 8 furatkés átmenő furathoz, 9 furatkés zsákfurathoz, 10 hegyes esztergakés

FORGÁCSOLÁS 
ALAPFOGALMAK VIII.



AZ ESZTERGÁLÁS SZERSZÁMAI 



A szerszám amint behatol a munkadarab
anyagába, képlékenyen deformálja az él
környezetében elhelyezkedő
anyagrészecskéket.
A "h" vastagságú rétegben a részecskék
általában egy meghatározott síkban
csúsznak el egymáson (nyírási sík).
A forgácsleválasztás tribológiai szempontból
három jellegzetes szakaszra osztható.

A részecskék nyírási sík mentén egymáson
történő csúszásának következtében belső
súrlódás keletkezik a megmunkált anyagban..

ANYAGLEVÁLASZTÁS FOLYAMATA I.

A deformáció során a feszültség az élközeli anyagrétegben egyre nagyobb lesz, elér egy
kritikus értéket, amelyet az anyag már nem tud elviselni, és az anyag szerkezete felszakad.

Ezt az anyagszakadást feltétlen szakadásnak nevezzük, mivel minden esetben - a
forgácsolási feltételektől függetlenül - végbe megy.



A leválasztott anyagrészt forgácsnak nevezzük, amely a szerszám homloklapján
fut, ahol a csúszás következtében külső súrlódást és kopást hoz létre.

ANYAGLEVÁLASZTÁS FOLYAMATA II.

Az anyagszakadás (törés) során két új felület képződik: a forgácsolt felület és a
forgács belső felülete. Bizonyos feltételek mellett a szerkezet felszakadása
kiterjedhet a nyírási zónára is, de csak a feltétlen szakadás befejeződése után.
Ezt nevezik feltételes szakadásnak.



ANYAGLEVÁLASZTÁS FOLYAMATA III.
VIDEOFÁJL



1. A töredezett (elemi) forgács különálló darabokból áll, gyakran por alakú.
Főleg rideg anyagok forgácsolásakor keletkezik. Hátránya, hogy a
forgácsolóerő értéke periodikusan váltakozik.

2. Nyírt (átmeneti) forgács esetén a forgácselemek összehegednek, s
összefüggő szalagot képeznek. A forgácselemek szabad szemmel is
megkülönböztethetők. Általában szívós anyagok közepes sebességgel
történő forgácsolásakor keletkezik. A forgácsolóerő periodikusan változik.

3. A folyó forgács összefüggő szalagot képez. Akkor keletkezik, ha szívós
anyagot nagy sebességgel forgácsolnak. Kedvező, hogy a forgácsolóerő
gyakorlatilag állandó nagyságú.

A KÉPZŐDÖTT FORGÁCS ALAPVETŐEN HÁROM 
FAJTA LEHET:



Forgácsalakok
a, tű alakú forgács; b, töredezett forgács; c, pálcika formájú forgács; d, tekercs (spirál) és 
csiga alakú forgács; e, tiszta spirálforgács; f, rövid, szalag alakú forgács; g, rövid, szoros 

csiga alakú forgács; h, rövid, tág csiga alakú forgács; i, hosszú, szoros csiga alakú forgács; k, 
hosszú, tág csiga alakú forgács; l, egyenes, lefutó forgács; m, forgácsgomoly.

A KÉPZŐDÖTT FORGÁCSALAKOK



A forgácsleválasztás jellegzetes, kedvezőtlen jelensége az élsisak- vagy
élrátétképződés.
1. Az élsisak a szerszámcsúcson keletkezik összetorlódott fémrészecskékből.
2. Egy ideig növekszik, majd periodikusan szétesik. Nem kívánatos jelenség,

mert kedvezőtlenül hat a forgácsolt felült minőségére és magára a szerszámra is.

Megfelelő forgácsolási sebesség választásával elkerülhető!

ANYAGLEVÁLASZTÁS FOLYAMATA IV.



A FORGÁCS LEVÁLASZTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
FORGÁCSOLÓ ERŐ (F) A SZERSZÁMRA HATÓ TÉRBELI ERŐ. 

Előtolás 
irányú 
(Ff)

Fogásvétel 
irányú (Fa)

Főforgácso
ló erő (Fc)



Forgácsoló sebesség:
• valamely vágási pontnak vágásirányban tett pillanatnyi sebességét értjük,

miközben mindig állónak gondolt munkadarabból indulunk ki.

Jele: vc; [m/min, mm/min]

FORGÁCSOLÁSI FOLYAMATOT BEFOLYÁSOLÓ 
ESZKÖZÖK ÉS TÉNYEZŐK:

Eszközök:
1. gép
2. szerszám
3. munkadarab anyaga
4. hűtőközeg
5. pontossági követelmény
Befolyásoló tényezők:
1. forgácsoló erők
2. teljesítményigény
3. éltartam, kopási formák
4. forgácsoló sebesség
5. előtolás
6. fogásvétel
7. szerszámgeometria



1. Szerszámgép kiválasztása
a) geometriai méretek szempontjából

- esztergálható átmérő (ágy felett, szán felett, mélyítésben)
- csúcstávolság maximuma
- befogható késszár keresztmetszete
- megengedett főforgácsoló erő
- beépített teljesítmény

b) gép állapota

2. Szerszám kiválasztása
a) szerszám anyaga (függ: a munkadarab alakjától, a szerszámgéptől)

b) a kés alakja függ
- milyen felületet kell megmunkálni
- élszögek (táblázatból) függ: munkadarab alakja, anyaga, szerszámanyag
- késszár keresztmetszete: a lehető legnagyobb legyen
- késkinyúlás: a remegés miatt lehetőleg minimális

c) gazdaságos éltartam (a két élezés között eltelt idő)

  pszerszámgérfavfT  ....,,,, 

NAGYOLÁS (AZ ELŐGYÁRTMÁNY RÁHAGYÁSÁT MINÉL 
KEVESEBB FOGÁSSAL KELL ELTÁVOLÍTANI)



I. A szerszámra megengedett legnagyobb főforgácsoló erő 50 mm-es késkinyúlás
mellett (táblázatból),
II. A gépre megengedett legnagyobb főforgácsoló erő (gépkönyv),
III. A munkadarab befogási módjától függő megengedett legnagyobb főforgácsoló
erő (táblázatból).
A technológiai adatok meghatározásához a három érték közül a legkisebb
értéket vesszük figyelembe.

 mm
i
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 mm

 mm

A forgácskeresztmetszet meghatározása:
A fogásmélység:

ahol:
D: a kiinduló átmérő

d: a megmunkált (kész) átmérő

i: a fogások száma

A FŐFORGÁCSOLÓ ERŐ KIVÁLASZTÁSA



Az előtolás értéke az afkF cc  összefüggés alapján:











ford

mm

ka

F
f

c

c

Előtolás: jele; [mértékegysége]: f ; [mm/ford.]
Megjegyzés: az esztergakés (szán) megtett útja a munkadarab egy körülfordulása alatt

forgácsolóerő

FORGÁCSOLÁSI FOLYAMATOT BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK



Fogásvétel függ:
• Megmunkálandó anyag minőségétől
• A szerszám alakjától, méretétől, minőségétől
• A gép teljesítményétől, A megkívánt felületi minőségtől
• A forgácsolás irányától (eszterga esetén, hossz vagy kereszt)
• Előtolástól, Hűtő-kenő folyadéktól

A forgácsképződést leginkább befolyásoló tényező a szerszám vágóélének
geometriája. A szerszám vágóélének alapformája a vágóél, amit a hátszög az
ékszög és a homlokszög határoz meg.

FORGÁCSOLÁSI FOLYAMATOT BEFOLYÁSOLÓ 
TÉNYEZŐK

Forgácsképződés:
A forgácsoló sebességet és előtolást úgy kell megválasztani, hogy az a
legkedvezőbb forgácsolási folyamatot biztosítsa.
A forgácsképződés függ:
• A szerszám élgeometriájától (vágóél-hátszög-ékszög-homlokszög)
• A munkadarab anyagának tulajdonságaitól
• A forgácselvezetés lehetőségeitől



AZ ANYAGLEVÁLASZTÁSI TERV KIALAKÍTÁSÁNAK 
MÓDSZEREI NAGYOLÓ HOSSZESZTERGÁLÁSKOR



Szerszám ortogonál hátszög (α0)
Szerszám ortogonál ékszög (β0)
Szerszám ortogonál homlokszög (0).

Az élsíkban értelmezhető a szerszám terelőszög (s).

ÉLSZÖGEK



FORGÁCSOLÁSI ERŐ, FORGÁCSOLÁSI SEBESSÉG 
NAGYSÁGA MEGHATÁROZÁSA I.



FORGÁCSOLÁSI ERŐ, FORGÁCSOLÁSI SEBESSÉG 
NAGYSÁGA MEGHATÁROZÁSA II.





SIMÍTÁS FOGÁSMÉLYSÉG, ELŐTOLÁS, FORGÁCSOLÓ 
SEBESSÉG, FORDULATSZÁM MEGHATÁROZÁSA



Forgácsoló
sebesség:

Forgácsoló
sebesség:

Forgácsoló
sebesség:

Forgácsoló
sebesség:

Forgácsoló
sebesség:

MENETVÁGÁS FOGÁSMÉLYSÉG, ELŐTOLÁS, FORGÁCSOLÓ 
SEBESSÉG, FORDULATSZÁM MEGHATÁROZÁSA I.



MENETVÁGÁS FOGÁSMÉLYSÉG, ELŐTOLÁS, FORGÁCSOLÓ 
SEBESSÉG, FORDULATSZÁM MEGHATÁROZÁSA II.



EGYETEMES ESZTERGA FELÉPÍTÉSE, 
SZERKEZETI ELEMEI, MŰKÖDÉSE I.



EGYETEMES ESZTERGA FELÉPÍTÉSE, 
SZERKEZETI ELEMEI, MŰKÖDÉSE II.



EGYETEMES ESZTERGA FELÉPÍTÉSE, 
SZERKEZETI ELEMEI, MŰKÖDÉSE III.



EGYETEMES ESZTERGA FELÉPÍTÉSE, 
SZERKEZETI ELEMEI, MŰKÖDÉSE IV.



Gépi hosszelőtoláskor a H2 kart L helyzetbe kell állítani. Ilyenkor a vonóorsón levő csiga
hajtja a z1 fogaskerékkel közös tengelyre ékelt csigakereket. A z1 fogaskerék egy himbával
kapcsolódik a z2 fogaskerékhez, amely z3-mal kapcsolódva meghajtja a közös tengelyre
ékelt z4-et. A z4 jelű fogaskerék fogai a fogasléchez kapcsolódnak, így az egész
szánszerkezetet hosszirányban mozgatják.

EGYETEMES ESZTERGA MŰKÖDÉSE, ELŐTOLÓ 
MOZGÁS MEGHATÁROZÁSA I.

Előtoló mozgás
Az esztergakések egyenes vonalú mellékmozgását a szánszerkezet mozgása biztosítja.



Kézi hosszelőtoláskor a csigahajtás kiiktatására a H2 kart 0 állásba kell kapcsolni. A K
karral lehet forgatni a z5 fogaskereket, amely z3-at forgatja. A z3-mal közös tengelyre
ékelt z4 a fogasléchez kapcsolódva mozgatja a szánszerkezetet.
Keresztelőtoláskor a H2 kart P helyzetbe állítjuk. A csigahajtáson keresztül
meghajtjuk z2-t, amely z6 fogaskeréken keresztül a z7-tel közös tengelyen levő
csavarorsóval biztosítja a szán keresztirányú elmozdulását.

EGYETEMES ESZTERGA MŰKÖDÉSE, ELŐTOLÓ 
MOZGÁS MEGHATÁROZÁSA II.



EGYETEMES ESZTERGA MŰKÖDÉSE, ELŐTOLÓ 
MOZGÁS MEGHATÁROZÁSA, MENETVÁGÁS

Menetvágáskor a pontos előtolás érdekében a vonó- és vezérorsó esztergákon a
szánszerkezetet nem a vonóorsóval, hanem a vezérorsóval mozgatjuk.

A H1 kar elfordításával az excentrikus hornyú E tárcsa is elfordul, így a hornyokba nyúló
csapok a két félanyát - a forgásiránytól függően - vagy rászorítják a vezérorsóra, vagy
attól eltávolítják. Az ábrán látható, hogy a lakatanyát csak akkor lehet összezárni, ha a
H2 és H3 karok 0 állásban vannak, vagyis a vonóorsó nem tudja mozgatni a
szánszerkezetet.

A vezérorsó olyan csavarmenetes tengely, amely a vonóorsótól független zárszerkezettel,
az ún. lakatanyával kapcsolódik a szánszekrényhez.
A lakatanyát olyan biztosító reteszeléssel kell ellátni, amely megakadályozza a vonóorsó
és a vezérorsó egyidejű bekapcsolását, mivel az töréshez vezetne.



A valóságos Norton-szekrény az ábrán
megadott vázlattal ellentétben sokkal
több fogaskereket tartalmaz, amelyek
30-40-féle előtolás értéket
biztosítanak. Menetvágáskor azonban
még ennél is sokkal több

EGYETEMES ESZTERGA, FELÉPÍTÉSE, RÉSZEI 
MŰKÖDÉSE, NORTON SZEKRÉNY

A vonóorsó és a vezérorsó hajtását biztosító mellékhajtómű egyik gyakori változata az ún.
Norton-szekrény.

A T1 hornyos tengely cserekerekeken keresztül kapja a hajtást a főorsótól. A hornyos
tengelyen elcsúsztathatóan forog a z1 fogaskerék, amely a lengőházban csapágyazott L
fogaskerékhez kapcsolódik.

A lengőház a T1 tengely körül a fogantyúval elfordítható, így az L kerék a z2, z3, z4 és z5

fogaskerekekkel kapcsolatba hozható.

A lengőház karja a szekrény mellső
homloklapja elé nyúlik és a végén
kialakított csappal a szekrény
homloklapjába fúrt lyukban rögzíthető.



FORGÁCSOLÓ-KÉSZÜLÉKEK

Készülékek: azok az eszközök, amelyek meggyorsítják, vagy megkönnyítik a technológiai
műveletek végrehajtását.

- forgácsoló-
- szerelő-
- hegesztőkészülék…stb.

Készülék szükséges egy technológiai feladat megoldásához, ha:
• a művelet készülék nélkül nem végezhető el,
• a munkadarab gyártási vagy javítási költsége készülék alkalmazása esetében kisebb.
A gépjavítás készülékei rendszerint egy munkadarab egyetlen megmunkálási műveletéhez
alkalmazhatók.

A készülékezés egy munkadarabra eső költségei
a gyártandó vagy javítandó munkadarabok
számának növekedésével nem lineárisan
csökken!



MKGS-RENDSZER I.

M – Munkadarab 
K – Készülék
• Szerszámbefogó
• Munkadarab befogó
• Szerszámvezető 
G – Gép

A készülékek alkalmazásával a következő előnyökhöz juthatunk:
- nem kell a munkadarabot előrajzolni
- csökken a beállítási és mérési idő
- növekszik a megmunkálás pontossága
- csökken a munkás fizikai és szellemi igénybevétele
- kisebb szaktudású munkás alkalmazható
- pontatlanabb gépen is végezhető pontosabb munka
- adott esetben csökkenthető a gépi idő.



A FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKET, FELADATOKAT AZ MKGS 
RENDSZEREN BELÜL KELL TÁRGYALNI,

1. Tervezési feladatok
M- Általában adott, esetenként a gyárthatósági, gazdasági követelmények miatt
módosítani kell az alakját, anyagminőségét.
S – Gyakran célszerszámot kell tervezni, gyártani.
G – Többnyire a rendelkezésre álló gépparkból választjuk ki, és a tervezés csak az
optimális technológiai adatok, gépbeállítási értékek meghatározására korlátozódik.



GYÁRTÁSI MÓDOK 
JELLEMZŐI



A MUNKADARAB-BEFOGÓ 
KÉSZÜLÉKEK ELEMEI I.

Befogókészülékek feladata: helyzet-meghatározás és szorítás.
- támasztóelemek, ülékek , támaszok
- szorítóelemek
- készüléket tájoló elemek
- készüléktest
- a szerszámbeállító és szerszámvezető elemek

Főbázisnak nevezzük a gyártási bázist akkor, ha
az megegyezik a szerkesztési bázissal, ha csak
közvetve függ a szerkesztési bázistól, műveleti
bázis a neve.

Segédbázisnak a mesterséges műveleti bázisokat
nevezzük (központfurat).
A bázisok megmunkálási foka különböző lehet,
attól függően, hogy a műveleti sorrend elején,
közbenső-, vagy befejező műveletnél használjuk.
Az alkatrész-megmunkálás első művelete
általában nyers bázisról történik.



A MUNKADARAB-BEFOGÓ 
KÉSZÜLÉKEK ELEMEI II.

Simított bázis olyan felület, amelynek már végleges a mérete. Ilyenek csak az utolsó
műveleteknél állnak rendelkezésre.
A technológiai bázis feladata lehet a felfogás, a mérés vagy mindkettő egyszerre. Az utóbbi
esetben mérőbázisról beszélünk.

Bázisfelületek megválasztása:
- nyers felület csak egyszer lehet bázis
- egyértelmű legyen a helyzet-meghatározás,
- a legkiterjedtebb felületet válasszuk bázisnak.
- megmunkálás közben minél kevesebb bázist használjunk,
- sok méret kiindulófelülete legyen a bázis, a befogás merev legyen.



BEFOGÁSI MÓDOK ÉS KÉSZÜLÉKEK ESZTERGÁN I.

A munkadarab befogása:
– befogás egyik végén,
– befogás mindkét végén,
– befogás mindkét végén és támasztás középen.

Síktárcsa Esztergatokmány



Munkadarab befogása csúcsok között

BEFOGÁSI MÓDOK ÉS KÉSZÜLÉKEK ESZTERGÁN II.

Munkadarab támasztása bábokkal

Szorítóhüvely



fejeszterga (vízszintes főorsójú)

karusszeleszterga (függőleges főorsójú)

KÜLÖNLEGES ESZTERGAGÉPEK I. 

A síkesztergák nagy átmérőjű,
tárcsaszerű alkatrészek
megmunkálására alkalmasak,
rajtuk a munkadarab csak
síktárcsába fogható fel.



Fejeszterga (vízszintes főorsójú) Karusszeleszterga (függőleges főorsójú)

1. Különleges szerszámbefogóval és
ütközőrendszerrel felszerelt
esztergagépek.

2. A főorsóra merőleges
forgástengelyű szerszámbefogóval
kialakított revolvereszterga a
torony-revolvereszterga, a
párhuzamos forgástengelyű
szerszámbefogóval ellátott
revolvereszterga a dob-
revolvereszterga.

Revolveresztergák



A hátraeszterga elsősorban marószerszámok hátfelületének a megmunkálására
alkalmas. A szerszám radiális elmozdulását vezértárcsa biztosítja. A megmunkált
felület archimédeszi spirális. Mivel ezek a görbék a marószerszám minden fogán
megismétlődnek, egy-egy fog megmunkálása után az esztergakést gyorsan vissza kell
vinni kiinduló helyzetébe. Ezt a mozgást rugó biztosítja.

KÜLÖNLEGES ESZTERGAGÉPEK II. 

A másolóeszterga sablon segítségével bonyolult keresztmetszetek kialakítására
alkalmas.



TÁRCSA-JELLEGŰ ALKATRÉSZ
(HÜVELYEK, PERSELYEK)

1. Öntött előgyártmány
2. Kovácsolt előgyártmány (furat 30 mm-nél)
3. Rúdanyagból (ált. 100 mm-nél kisebb külső 

átmérőnél)

FŰRÉSZGÉPEK, FELÉPÍTÉSE, 
MŰKÖDÉSE



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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FORGÁCSOLÁS



FORGÁCSOLÁS JELLEMZŐI

1. Egyedi gyártásban gyors és olcsó

2. Pontos, kiváló felületi érdesség

3. Nem igényel különleges ismereteket

4. Minden ismert anyag megmunkálható

5. Nagyon bonyolult alakú darabokhoz  is

6. Nincsenek méretproblémák

7. Homogén anyagszerkezetet ad

8. Kis változás a darab felületi rétegében

9. Könnyen automatizálható 

1. Nagy fajlagos energiaigény

2. Nagy az anyagveszteség (forgács)

3. Sokféle szerszámgépet igényel

4. A gépek és tartozékaik nagy  helyigényűek

5. CNC vezérlés és bonyolult program kell

6. Nagy a balesetveszély

7. Szennyező (forgács, hűtő-kenő folyadék)

8. Nagy  a veszteségidő

9. Költséges eljárás (még sorozatgyártásban is)

ELŐNYEI: HÁTRÁNYAI:



FORGÁCSOLÁS

• alapfolyamat

• fő tevékenység

• alkatrészgyártás (alkatrész orientált)

• leválasztó eljárás

• A munkadarabról (M) a felesleges anyagot

• megfelelő mozgások révén

• az alkalmas szerszám (S) által

• kis darabok (forgács, CH) formájában

választja le.

• anyagminőség (összetétel, előgyártás,   
állapot)

• szilárdsági jellemzők (Rm , HB , stb.)

• geometriai méretek

• a megmunkált felület:

~ pontossága (IT egységekben) és

~ érdessége (Ra , Rz , stb.)

főmozgás - forgácsolósebesség, vc, m/min

• forgács hosszmérete

• S / M végzi

• egyenes / forgó / folyamatos / szakaszos

mellékmozgások: S / M végzi

• a forgács keresztmetszete

• előtolás - f, mm (többélű S: fz , mm)

• fogásvétel - a, mm (jele ap , ae is lehet!)

Munkadarab

Mozgások

alapfogalmai



FORGÁCSOLÁS

• A munkadarabról (M) a felesleges anyagot

• megfelelő mozgások révén

• az alkalmas szerszám (S) által

• kis darabok (forgács, CH) formájában

választja le.

Szerszám
• rendeltetés (esztergakés, fúró, maró stb.)

• élgeometria (szabályos, statisztikai)

• élek száma (1, 2, sok, „végtelen” sok)

• élalak (egyszerű, speciális)

• kivitel (tömör / forrasztott / szerelt)

• élanyag (acélalapú/ kemény/ szuperkemény)

befogórész

szárrész

dolgozórész előtolás iránya

főél

(fő)hátlap

szerszámcsúcs

homloklap

mellékél

alapfogalmai



FORGÁCSOLÁS
alapfogalmai

vc

f

a

főél mellékél

Főél 
elhelyezési 
szög

Csúcsszög

Mellékél 
elhelyezési 
szög

Szerszám élszögek:

r - főél elhelyezési szög, 

r - csúcsszög, 

ŕ

,
- mellékél elhelyezési szög, 

r - csúcssugár

r + r + r

,
= 180

Forgácsolási adatok:

 mm  
2

minmax dd
a




 minm  
1000

max nd
vc






 minmm fnv f 



FORGÁCSOLÁS
alapfogalmai

Szerszámszögek:

(metszetben)

o - homlokszög,  (- is)

bo - ékszög, 

ao - hátszög,  ( >0 !!)

ao + bo + o  90 

Munkadarab

Szerszám

vc

f

hátlap homloklap

ékszög
hátszög

homlokszög 



FORGÁCSOLÁS

• A munkadarabról (M) a felesleges anyagot

• megfelelő mozgások révén

• az alkalmas szerszám (S)

• kis darabok (forgács, CH) formájában

választja le.

FORGÁCS (chip)

• típusa: elemi, lemezes, folyó (acélok)

elemi, töredezett (öntöttvas, rideg anyag)

• alakja: a mozgások és a szerszám kialakítása

(élszögek, csúcssugár) határozzák meg

• feladatok: forgács manipuláció:

~ osztás, ~ terelés, ~ törés

alapfogalmai



FORGÁCSOLÁS

Munkadarab

Szerszám

A forgácsképződés feltételei:

Forgácsolóerő

Előtolás

Előtolás irányú erő

Elméleti 
forgácsvastagság, 
h, mm

1.  alkalmas szerszámék

2. mozgások: vc és f

• vc - forgácshossz

• f - előtolás, mm

3. erőhatások:

• vc irányában: Fc - forgácsolóerő

• f irányú: Ff - előtolás irányú erő

Forgácsolósebesség

Forgács

alapfogalmai



FORGÁCSOLÁS

Munkadarab

Szerszám

A forgácsképződés fázisai:

Elméleti 
forgácsvastagság, 
h, mm

Forgácsvastagság, 
hch,  mm

Forgács

Nyírási sík

1.) a h vastagságú réteg vc sebességgel mozog

2.) rugalmas alakváltozás

3.) képlékeny alakváltozás

4.) nyírási folyamat: 1 forgácselem

5.) a forgácselemek összehegedése

6.) a forgács vch sebességgel távozik

vch

vc

Kontinuitási egyenlet:

vc  h = vch  hch

alapfogalmai



Munkadarab

S

FORGÁCSOLÁS

Alakváltozási zónák 

h

Forgács 

Fc

Elsődleges (nyírási)

alapfogalmai



FORGÁCSOLÁS
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MUNKADARAB

Elsődleges alakváltozási zóna

Szerszám

Forgács

Másodlagos
alakváltozási zóna

alapfogalmai



FORGÁCSOLÁS

Szabadforgácsolás

• a  szerszámcsúcs nem forgácsol,

• síkbeli erőrendszer működik.

Főbb változatai:

Beszúrás
Cső

eszter-
gálás

Kötött forgácsolás

• a szerszámcsúcs forgácsol,

• térbeli erőrendszer alakul ki,

• fogásvétel irányú erő: passzív erő - Fp.

Főbb változatai:

Hossz-
esztergálás

Kereszt-
esztergálás



FORGÁCSOLÁS

Fc - forgácsoló erő
Ff - előtolás irányú erő
Fa - aktív erő

Fa - aktív erő
Fp - passzív erő
F - eredő erő

ERŐIGÉNY MEGHATÁROZÁSA

Forgácsoló erő:

• a legnagyobb összetevő  teljesítmény (Pc , kW),

• szerszámterhelés,  lehajlás.

Előtolás irányú erő:

• a legkisebb összetevő, mivel az Fc 10 … 30 %-a.

Aktív erő:

• a fentiek miatt: Fa  Fc !

Passzív erő:

• általában kisebb az Fc - nél (annak 40 … 80 %-a),

• a szerszám kopásától jelentősen függ,

• a munkadarab pontosságát döntően befolyásolja.

Fc : Fp : Ff = 1 : (0,4 … 0,8) : (0,1 … 0,3)

Összefoglalva:



FORGÁCSOLÁS

ERŐIGÉNY MEGHATÁROZÁSA

Befolyásoló tényezők

Forgácsoló 

erő, Fc , N

Munkadarab

(HB, Rm, stb.)
Forgácsolási adatok

(a , f , vc)

Szerszám

(,  , r , stb.)

Egyéb

(kopás, HKF)

Erőmodellek

1. ) Közelítő képlet
(a fajlagos forgácsolóerő alapján)

2.) Kelet-európai képlet

   N  F  
N

 c2
Ak

mmA

F
k c 






ahol: k - 1 mm2 forgács leválasztásának erőigénye

A - forgácskeresztmetszet (A = af = bh) , mm2

  N   Fci

z

c
yx

Fc KvafCF FFF

ahol: CF - anyagállandó, N

xF , yF , zF - kísérleti úton kapott kitevők

a, f, vc - forgácsolási adatok

Kfci - helyesbítő tényezők



FORGÁCSOLÁS
ERŐMODELLEK

3.) Kienzle és Victor képlete

  N  1.1   Fcjq
c

Fcjcc Khb
h

k
KhbkF

c

ahol:

kc - fajlagos forgácsolóerő, N/mm2

b - forgácsszélesség, (a / sin r), mm

h - forgácsvastagság, (f  sin r), mm

KFcj - helyesbítő tényezők

kc1.1 - a fajlagos forgácsoló erő ún. főértéke, N/mm2

qc - kísérleti úton kapott kitevő

Munkadarab
anyagjel

Anyag-
csoport

Szerszám
anyaga

kc1.1

N/mm2
qc

C60 szerk. acél keményfém 2130 0,18
Öv250 öntöttvas keményfém 1160 0,26

öAlSi10Mg alu. ötvözet keményfém 400 0,27
TiAl6V4 titánötvözet keményfém 1356 0,22

Példa: 

Teljesítményigény

Főmozgáshoz:

Előtolás irányú mozgáshoz:

Fontos szabályok:

1.)   Pc  Pf

2.)  A fogásvétel irányú elmozdulás sebessége zérus,  

teljesítményigénye: Pp 0

          kW  
60000

m/min N 

1000

m/s N cccc
c

vFvF
P







       
 kW  

106

mm/min N 

10

mm/sN 
76 





 ffff

f

vFvF
P



FORGÁCSOLÁS
ENERGIAMÉRLEGE

Munkadarab

Súrlódás a homloklapon

Hőenergia

Szerszám

Keménységcsökkenés,
gyorsabb kopás,

hődilatáció, pontatlanság

Elszíneződés,
balesetveszély

Hődilatáció, pontatlanság,
rétegtulajdonságok!



FORGÁCSOLÁS

HŐMÉRSÉKLETE

Empirikus számítóképlet:

  C vafC z
c

yx  


ahol:

C - a hőmérséklet képlet állandója, C,

y , x , z - a képlet kitevői,

a, f, vc - forgácsolási adatok.

Fontos szabályok:

y  x  z < 1

C = C (M-S párosítás, hűtés, kopás)

Hűtés - kenés - öblítés

Hűtés: hőmérséklet csökkentés

Kenés: súrlódás csökkentés, javuló felület

Öblítés: forgács eltávolításának segítése

0
0 100 200 300 400

H
ő

m
é

rs
é

k
le

t,
 O

, 
C

Forgácsolósebesség, vc, m/min

HSS

Kem. fém

Bev. kem. fém

Forgácsolási kísérlet

Munkadarab: CMo1 (HB 220-230)

Szerszám: bevonatos keményfém, r=90
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FORGÁCSOLÁSSAL TÖRTÉNŐ 
ALAKÍTÁSOK ALAPJAI

A forgácsolás jelenleg a gépgyártás legelterjedtebb megmunkálási eljárása, mert a
munkadarabbal szemben támasztott méretpontossági, alakhűségi és
felületi simasági követelmények leggyakrabban forgácsolással biztosíthatók

A forgácsolás olyan alakítási forma, amikor a munkadarabon lévő
anyagfelesleget egy forgácsolószerszámmal kis anyagrészecskék – forgács-
alakjában leválasztjuk és eltávolítjuk.

Öt forgácsoló eljárás: esztergálás; gyalulás, vésés; marás; fúrás; köszörülés

A forgácsolási folyamat, megmunkáló rendszer legfontosabb elemei:
1. a munka tárgya, u. n. munkadarab,
2. a munkaeszközök, ezen belül az forgácsolószerszám illetve a készülékek,
3. a tárgyról eltávolított anyagrészek a forgács,
4. a munkagép, amely a munkadarab és a szerszám kölcsönhatásához

szükséges energiát és mozgást biztosítja.



FORGÁCSOLÁSI  
ALAPFOGALMAK

A forgácsolás során az alakítandó
tárgyról alkalmas eszközzel
anyagrészeket távolítunk el.

A forgácsolás célja az alakítandó tárgy (munkadarab) felületéről a felesleges
anyagréteg (ráhagyás) eltávolítása a leggazdaságosabb módon azért, hogy
biztosítani tudjuk a munkadarabbal kapcsolatban előírt alakhűséget,
méretpontosságot és felületi simaságot.

A folyamat a munkadarab (M), a
készülék (K), a szerszámgép (G) és a
szerszám (S), valamint irányítás (I)
alkotta mechanikai rendszerben valósul
meg, ezt a rendszert MKGSI
rendszernek is nevezik.

A  forgácsolás  alapfogalmai

A forgácsolás következménye a forgács
F(C), keresztmetszete befolyással van a
forgácsolás folyamatára.



A  FORGÁCSOLÁS  
TÉNYEZŐI

A  munkadarab

1. A szerszám rugalmasan alakítja az eltávolítandó anyagot, majd az
anyagminőségtől függően maradó alakváltozást, forgács leválasztást okoz

2. A forgácsolás során a különböző anyagú darabokból meghatározott alakú,
pontosságú és felületi minőségű forgácsolt alkatrész lesz.

3. A megmunkálás során sokféle geometria alak, felület állítható elő: sík-,
henger-, kúp-, csavar-; forgás- és nem forgás felületek.

4. A munkadarabnak az a felülete, amely az eltávolítandó réteget határolja
és amit megmunkáláskor eltávolítunk – a megmunkálandó felület.

5. A forgácsolási felület egy átmeneti felület, amelyet a munkadarabon a
forgácsoló él alakít ki,amelyet a szerszám vagy a munkadarab következő
menete vagy fordulatai idején az adott vagy a következő forgácsolóél részben
vagy egészben eltávolít.

6. A megmunkált felület a forgácsolással kialakított felület, a forgácsolási
felület maradványaiból tevődik össze .



A  SZERSZÁM
Az  egyélű  szerszám  elemei

A kés  fő  szögei:
homlokszög  (),  
hátszög  (a),  ékszög  
(b), metszőszög  () 

A kés  mellékszögei: 
• csúcsszög  (), 
• elhelyezkedési  szög  () 

(főforgácsolóél elhelyezkedési  szöge),
- terelőszög  (),  
- hátraköszörülési  szög  () 

(mellékforgácsoló  él  elhelyezkedési  
szöge) 

Az  egyélű  forgácsolókés geometriái



A  FORGÁCSOLÓ  SZERSZÁMOKAT  KÜLÖNFÉLE  
SZEMPONTOK  SZERINT  OSZTHATJUK  FEL.

Az élek szerinti felosztás:
 egyélű (pl. esztergakések);
 kétélű (pl. csigafúrók);
 szabályosan többélű (pl. marók);
 szabálytalanul többélű (köszörű-korong).

A kések anyaga szerinti felosztás:
- ötvözetlen szerszámacélok;
- ötvözött szerszámacélok;
- gyorsacélok; keményfémek; kerámiák;
- gyémánt

Készítés módja szerint: tömör; tompán hegesztett; lapkás; betétes; élfelrakásos; öntött

A  forgácsoló  mozgás

Forgácsolási eljárások mozgásviszonyai
a) esztergálás b) gyalulás c) fúrás d) marás
e) köszörülés

Összetett mozgás, amely felbontható forgácsoló
főmozgásra és forgácsoló mellékmozgásra.
A főmozgás sebességét forgácsoló sebességnek
(Vf) nevezzük m/s.
Kétféle mellékmozgást különböztetünk meg:
1. előtolás irányú;
2. fogásvétel irányú



Az előtolás az a mozgás, amely a forgács
egyik elméleti méretét határozza meg (e).
Az előtolás sebessége (Ve) a szerszám, vagy
a munkadarab időegység alatt végzett előtolás
irányú viszonylagos elmozdulása m/s.
A fogásvétel a forgács másik méretét

határozza meg, és általában merőleges az
előtolásra.
A fogásvételi mellékmozgás mértékét
fogásmélységnek (f) nevezzük mm.

A  FORGÁCSOLÓ  MOZGÁS

főmozgás végzi mellékmozgás végzi szerszám

esztergálás forgó munkadarab egyenes  vonalúak szerszám egyélű

marás forgó szerszám egyenes  vonalúak munkadarab szabályos  többélű

fúrás forgó szerszám egyenes  vonalúak szerszám kétélű

(palást)köszörülés forgó szerszám egyenes  vonalúak szerszám  vagy  
a  munkadarab

szabálytalan  többélű

(hossz)gyalulás egyenes  vonalú,  
alternáló

szerszám egyenes  vonalúak szerszám  vagy  
a  munkadarab

egyélű

A  fontosabb  forgácsolási  technológiák  mozgásviszonyai  és  szerszámai



A  FORGÁCS LEVÁLASZTÁS FOLYAMATA I.

A forgácsolásnál szereplő negyedik tényező a forgács. A forgácsképződés
mechanizmusa jól tanulmányozható az ún. szabadforgácsolás művelete során.

Forgácsképződés vizsgálata
a) szabadforgácsolás b) a
forgácstő megfigyelése

A „h” méretet elméleti forgácsvastagságnak, a „b” méretet pedig elméleti
forgácsszélességnek nevezzük. A forgácsszélesség a forgácsolóél fogásban lévő
szakaszát jelenti. E méretek a szerszámelhelyezési szögtől () és a szerszámcsúcs
sugarától (r) függenek. (Pl.  = 90 és r = 0 esetén h = e és b = f).



A  leválasztott  forgács  tényleges  méretei  különböznek  a  leforgácsolandó  réteg  elméleti  méreteitől

Elméleti  
forgácskeresztmetszet
a)  = 90 és  r = 0  
b)  < 90
c)  < 90 és  r > 0

Az elméleti forgácskeresztmetszet (A) az előtolás (e) és a
fogásmélység (f) szorzata:

A  FORGÁCS LEVÁLASZTÁS FOLYAMATA II.

mm2.

A „h” méretet elméleti forgácsvastagságnak, a „b” méretet pedig elméleti
forgácsszélességnek nevezzük. A forgácsszélesség a forgácsolóél fogásban lévő
szakaszát jelenti. E méretek a szerszámelhelyezési szögtől () és a szerszámcsúcs
sugarától (r) függenek. (Pl.  = 90 és r = 0 esetén h = e és b = f).



AZ ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK ELMÉLETE

A forgácsolási folyamat megtervezéséhez alapvető szempont a folyamat
hatékonyságának biztosítása. A folyamat hatékonyságát a legyártott alkatrész
minőségével, a folyamat megbízhatóságával, termelékenységével, költségével jellemezzük.

Esztergálás műveleteinek elmélete I.

Főforgácsoló erő és komponensei A szerszám élére ható térbeli erőt három,
egymásra merőleges összetevőre bontva
vizsgálnunk.
Ff főforgácsoló erő:
- értéke a legnagyobb és a főmozgás irányában

hat, így a forgácsolási teljesítményigény
legnagyobb részét emészti fel. Az

Fe előtolás irányú erő:
- rendszerint a legkisebb, irányában elmozdulás

van, ezért teljesítmény-felvétellel jár. Az
Fm fogásirányú (mélyítő) erő nagyságrendileg a
- második, irányában nincs elmozdulás, tehát
teljesítményt nem igényel.



ESZTERGÁLÁS MŰVELETEINEK ELMÉLETE II.

A szerszámkopás növekedésével a forgácsoló erő általában növekszik, mert a
szerszám és a munkadarab közötti súrlódó felület is nő, a hűtő-kenő folyadék
viszont csak csekély mértékben csökkenti a forgácsoló erőt.

fe FF 
8

1
FF m 

3

1A főforgácsoló, az előtolás és a fogásmélység
irányú erők közötti összefüggések:

A főforgácsoló erő (Ff) közelítő értéke: kAF f 

A – forgácskeresztmetszet mm2;
k – fajlagos forgácsolási ellenállás, vagyis az egységnyi forgácskeresztmetszet
leválasztásához szükséges forgácsoló erő N/mm2.
A „k” közelítő értéke:
• szívós anyagoknál (2,5 – 4)  Rm; rideg anyagoknál (0,5 – 1,0)  HB.

A forgácsolási sebesség számítása:

D – munkadarab átmérője [mm]
n – percenkénti ford.szám [1/min]
v – a  forgácsolási  sebesség  m/min.

A  forgácsolás  teljesítményszükséglete  (Pf)



GYALULÁS ÉS VÉSÉS I.

A gyalulás és vésés fő és mellékmozgásai egyenesvonalú mozgások, amit tekinthetünk 
végtelen sugarú körön végzett mozgásnak is.  Így a gyalulást és vésést végtelen sugarú 
esztergálásként foghatjuk fel, szerszáma az egyélű gyalukés.

A gyalulás fő változatai a következők: hosszgyalulás, harántgyalulás, vésés.

Jellemzői:
1. a gyalukés a kettős löket első szakaszában forgácsol, a második szakaszban (a

gépasztal üresjárati visszamozgatásakor) nem forgácsol, hanem a munkadarab
felületén csúszik.

2. A kés előtolása a gépasztal visszamozgatása végén, közvetlenül a munkamenet
megkezdése előtt történik.

3. A gyalulási idő két fő részre, mégpedig a forgácsolási- és üresjárati időre oszlik meg.
4. A forgácsolási sebesség nagysága a löket folyamán állandóan változik,

Hosszgyalulás

Hosszgyalu szerkezeti felépítése



n – a percenkénti kettőslöketek száma
L – a szerszám úthossza (lökethossz) mm, 
melynek nagysága a munkadarab hosszának 
(l1) a szerszám hozzáfutási (l2) és kifutási (l3) 
útvonalával növelt értéke. L= l1+l2+l3 [mm]

Közepes forgácsolási sebességet

1. A szerszám végzi a főmozgást. Forgácsolási szempontból ez a legfontosabb
különbség a hossz- és a harántgyalulás között.

Harántgyalulás

GYALULÁS ÉS VÉSÉS II.

Harántgyalu szerkezeti felépítése

Közepes forgácsolási sebességet



1. A munkadarab belső üregeiben levő hornyok, egyéb alakzatok megmunkálására való.
2. Kis termelékenységű, kevésbé pontos forgácsolási módszer.
3. A vésés esetében a forgácsoló főmozgás párhuzamos a szerszám szárával.
4. A főmozgást a szerszám, az előtolást a gép asztalára fogott munkadarab végzi.
5. A vésőkéseken a kés élszögei a gyalukés élszögeihez viszonyítva szerepet cserélnek

GYALULÁS ÉS VÉSÉS III.
Vésés 

1. A vésést a gyaluló megmunkálások közé soroljuk, mert a vésés művelete a
harántgyaluláshoz, a vésőgép működése pedig a harántgyalugépekhez hasonlít.

2. A különbség csak annyi, hogy a szerszám főmozgása nem vízszintes, hanem függőleges,
az egyenesvonalú mellékmozgásokat itt is a munkadarab végzi.

Vésőgép szerkezeti felépítése



A MARÁS ELMÉLETE, MÓDSZEREI, SZERSZÁMOK

1. A marás szabályos többélű szerszámmal végzett forgácsolási művelet, amiben
egyidejűleg több él vesz részt, és így a forgács leválasztása folytonos,

2. A maró szerszáma forgástest, amelynek palást- vagy homlokfelületén
szabályosan elhelyezett forgácsoló fogakat alakítottak ki.

Marásnál a forgácskeresztmetszet kiszámításához az egy  fogra  eső  előtolást  (e1)

előtolás (e)  értéke, marószerszám  fogszáma  (z), fordulatszáma  (n) 

A forgácsolási sebesség (v) megegyezik a szerszám külső kerületének kerületi sebességével:

marószerszám átmérője  D mm, percenkénti  fordulatszám  n min -1

A  marás  típusai 

sík- és  alakos  felületek  megmunkálására alkalmas

a) palástmarás  b) homlokmarás



A palástmarás lehet ellenirányú, ha a munkadarab a maró forgásirányával szemben mozog,
és egyenirányú, ha a munkadarab mozgása a maró forgásirányával megegyezik.

A MARÁS ELMÉLETE I.

Ellenirányú maráskor (ún. felmarás) a forgácsvastagság
a belépéskor elméletileg nulla. Ezért a maró éle erősen
súrlódik a megmunkált felületen

Ellenirányú  marás  forgácskeresztmetszete

Egyenirányú marás esetén (ún. lemarás) a
forgácsleválasztás kezdetén legnagyobb a
forgácsvastagság. A belépéskor az él nem súrlódik a
megmunkált felületen, kedvezőbbek a maró kopásviszonyai

https://www.youtube.com/watch?v=S2uCuU82fmo



A palástmarás erő- és teljesítményszükséglete

A MARÁS ELMÉLETE II.

Az  egy  fogra  eső  forgácskeresztmetszet  (q1)  palástmaráskor

A közepes forgácsoló erőt (Ff) a
közepes forgácsvastagság (eK) és a
fajlagos forgácsolási ellenállás (k)
ismeretében tudjuk meghatározni. A
forgácsot határoló görbe jó körív.

e1: egy  fogra  jutó  előtolás,  
f: fogásmélység.

A fenti összefüggés a közepes forgácsvastagsággal (eK) kifejezve adott ívhosszúságú
(i) forgácskeresztmetszet esetén:



Egyenesfogú palástmaróval 
leválasztott  forgácsalak

1. Az egy fog által leválasztott forgács térbeli alakja látható az alábbi ábrán.
2. A közepes forgácsoló erő (FK1) kiszámításához a leválasztott

forgácskeresztmetszet vastagságának közepes értékét (eK) kell ismerni.
3. Ez a „q” forgácskeresztmetszet értékéből számítható a munkadarab (forgács)

„b” szélességének ismeretében.

A MARÁS ELMÉLETE II.

A palástmarás erő- és teljesítményszükséglete

A forgácskeresztmetszet a levezetés elhagyásával a 
következőképpen alakul:

Ezzel az egy fogra jutó közepes forgácsoló erő (FK1):

ahol  „k”  a  fajlagos  közepes  forgácsolási  
ellenállás  N/mm2.



A MARÁS ELMÉLETE II.

Egyidőben több fog is forgácsolhat. Ezt a tényt az átlagosan fogásban lévő fogak
számával, az ún. kapcsolási számmal () jellemezhetjük.

A palástmarás erő- és teljesítményszükséglete

A kapcsolási szám:

Ezzel a közepes kerületi forgácsoló erő (FK):

A közepes kerületi forgácsoló erő ismeretében a forgácsolási teljesítmény (Pf):

marószerszám átmérője  D mm, percenkénti  fordulatszám  n min -1



A  HOMLOKMARÁS  ERŐ- ÉS  
TELJESÍTMÉNYSZÜKSÉGLETE

Forgácsleválasztás  homlokmarással

1. A homlokmarás során a forgács alakja ív vagy kifli alakú.
2. Vastagsága a forgácsolási ív mentén közel állandó.
3. Homlokmaráskor elmarad a maróél csúszása a már megmunkált felületen.
4. A közel állandó forgácsvastagság valamint a csúszás elmaradása miatt a

homlokmarás teljesítménye közel kétszerese a palástmarás teljesítményének.

A forgácsoló erőt és teljesítményt palástmaráshoz
hasonlóan a közepes forgácsvastagsággal kell
meghatározni, a forgácsvastagság nem változik,
így a közepes forgácsvastagság helyett (eK) az
egy fogra eső előtolással számolhatunk (e1).

Az  egy  fogra  jutó  közepes  forgácsoló  erő  (FK1)  a  
fajlagos  forgácsolási  ellenállással



Az  átlagos  forgácsoló  erő  a  kapcsolási  szám  ()  ismeretében  határozható  meg:

Így  a  maróra  ható  közepes  kerületi  forgácsoló  erő  (FK):

A  forgácsolási  teljesítmény  (Pf):

A  HOMLOKMARÁS  ERŐ- ÉS  
TELJESÍTMÉNYSZÜKSÉGLETE



A fúrás elmélete fúrási élszögek meghatározása

a) csigafúró  kialakítása  b) forgácsoló  erő  
felbontása ahol: 

b)  - homlokszög, 2 - csúcsszög,
 - horony emelkedési  szöge,  

a - főél hátszöge

A fúrás erő és teljesítményszükséglete

Az  egy  élre  eső  főforgácsoló  erő  (F1):

A  forgácskeresztmetszet  (A):

Az  előtoló  erő  (Fe1)  és  a  főforgácsoló  erő  
(F1)  közötti  összefüggés:

A FÚRÁS ELMÉLETE I.



A FÚRÁS ELMÉLETE II.

M - forgatónyomaték Nm;
A - forgácskeresztmetszet mm2;
k - fajlagos forgácsolási ellenállás N/mm2;
d - fúró átmérője mm;
e - fordulatonkénti előtolás mm.

A fúró nyomatékigénye (M):

Az előtoló erőt a nyomatékból a főforgácsoló
és az előtoló erő közötti összefüggés
segítségével határozzuk meg.

Fe – előtoló erő N;
M – forgatónyomaték Nm;
d – fúró átmérője mm.

A  fúráshoz  szükséges  teljesítmény  (P):



AZ ALAKHÚZÁS (ÜREGELÉS)

a) alakhúzó  szerszám  
b) négyzetes lyuk kialakítása üregeléssel 
c) forgácsleválasztás alakhúzáskor

Az  alakhúzás  szerszáma

A belső felületek megmunkálásakor a szerszámot az előmunkált furaton
keresztülvezetve, a gép befogószerkezetébe erősítjük, és kb. 1,5 – 10 m/min
sebességgel keresztülhúzzuk (nyomjuk) a furaton.

A külső felületek alakításakor a
szerszámot a gép vezetékében mozgó
oszlopra erősítjük.
A szerszám az erős befogószerkezetbe
fogott munkadarab külső felületén
forgácsol.



A KÖSZÖRÜLÉS ELMÉLETE ÉS 
TELJESÍTMÉNYSZÜKSÉGLETE

Köszörüléssel a fémek felülete – a kötőanyaggal koronggá összefogott –
csiszolószemcsékkel forgácsolva alakítható. A megmunkált felület nagy pontosságát,
helyes mértani alak és simaság jellemzi, mivel nagy sebességgel, rendkívül
nagyszámú, igen finom forgácsot távolít el.

•palástköszörülést (körköszörülést);
•síkköszörülést;
•furatköszörülést;
•alakköszörülést (pl. fog-, menet- stb.).

A csiszolókorongon nincs összefüggő
forgácsolóél, az egyes csiszolószemcsék
geometriai alakja szabálytalan, ami
rendszerint negatív homlokszöget ad, a
csiszolószemcsék a korong felületén
rendszertelenül helyezkednek el, végül a
köszörüléskor keletkező hőmérséklet nagy,
ezért a forgács izzó állapotban hagyja el
a munkadarabot. A köszörülést a korong
nagy kerületi, és a munkadarab igen kis
sebessége jellemzi.

a) forgácsleválasztás csiszolószemcsével
b) forgácsoló erő összetevői
c) síkköszörülés palástfelülettel
d) síkköszörülés homlokfelülettel



A köszörüléskor fellépő forgácsoló erő három, egymásra merőleges komponensre
bontható (b ábra). Az Ff főforgácsoló erő a következő összefüggésekkel számítható :

A KÖSZÖRÜLÉS ELMÉLETE ÉS 
TELJESÍTMÉNYSZÜKSÉGLETE I.

Körköszörüléskor:

Síkköszörüléskor:

ks – a fajlagos forgácsolási ellenállás
N/mm2;
f – a fogásmélység mm;
e – a tengelyirányú előtolás mm/ford;
b – a köszörült felület szélessége mm;
vt – a munkadarab főmozgásának
sebessége m/min;
vk – a korong kerületi sebessége m/s.

Nagyoláskor   ks = 2,25  104 N/mm2.

Félsimításkor ks = 4,5  104 N/mm2,
Simításkor ks = 9  104 N/mm2.



A KÖSZÖRÜLÉS ELMÉLETE ÉS 
TELJESÍTMÉNYSZÜKSÉGLETE  II.

A köszörülés forgácsolási teljesítményszükségletének általános képlete

V – az  időegység  alatt  leköszörült  anyagtérfogat  
mm3/min.

körköszörüléskor
310 tvefV

mm3/min,síkköszörüléskor 310 tvbfV

mm3/min



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



XIX. ELŐADÁS ANYAG 
FORGÁCSOLÁSSAL TÖRTÉNŐ ALAKÍTÁSOK 

ALAPJAI IV.
FORGÁCSOLÁSI MŰVELETEK SZERSZÁMAI

Dr. Molnár Tamás Géza PhD
főiskolai docens
Műszaki Intézet
Szeged
2018
„A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 

pályázat támogatásával készült.”



ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI I.

Forgácsolószerszámoknak nevezzük azokat a megmunkálóeszközöket, amelyek
a fémeket hideg állapotban, forgácsleválasztással alakítják.

Megkülönböztetünk egy-, két- és többélű szabályos élgeometriájú, valamint
sokélű, szabálytalan élgeometriájú forgácsolószerszámokat

Az alapvető forgácsolási eljárások, szabványos élgeometriájú, a köszörülésnél
szabálytalan ún. határozatlan élgeometriájú szerszámokat alkalmaznak.

Speciális eljárások: lézersugaras, szikraforgácsolás, a forgácselválasztást nem a
szerszám, hanem egy megfelelően irányított fizikai folyamat eredményezi

A Számítógéppel vezérelt un. megmunkálógépek (több tengelyes CNC gépek) képesek
összetett megmunkálásokra.
• többtucat szerszámot tárolhatnak és automatizált a szerszámcseréjük is.
• A munkadarab és a szerszám mozgását külön-külön vezérlik, de összehangoltan.
• Az így létrejövő relatív mozgások nem csak forgácselválaszást, hanem bonyolult

felületeket és formákat képesek megvalósítani.



a) tömör  b) forrasztott  lapkás  (gyorsacél  illetve  keményfém)  c) mechanikus  
rögzítésű  váltólapkás d) betétes e) jobb- és baloldalas  egyenes  f) jobbra  vagy  balra  
hajlított  g) könyökös  h) jobbos  és  balos  vékonyított  fejű

Az  egyélű  forgácsolószerszámok

Az  egyélű  forgácsolószerszámok
 szerkezeti kivitelük;
 a főél elhelyezése;
 a szerszám alakja és
 az alkalmazás módja alapján

Az  egyélű,  szabályos  geometriájú  forgácsolószerszám  fő  részei:  a  szerszámszár  és  
a  szerszámfej,  elemei:  a  homloklap,  a  hátlapok,  a  forgácsolóélek és  a  csúcs.

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  II.

a, ábra): tömörek, amikor a szerszám egész
tömegében – a szára és a feje – azonos
anyagból készül.

b, ábra), forrasztott lapkás: a szerszám teste,
szár, fej (szerkezeti acélból) a szerszámfejre
forrasztással, mechanikus rögzítéssel kerül
szerszámanyag forrasztott lapka formájában.



Az  egyélű  forgácsolószerszámok

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  III.

c, ábra, váltólapkás :a kopott főél helyett – a
lapka forgatásával vagy megfordításával –
újabb élek kerüljenek működésbe.

d, ábra betétes szerszámok: forgácsolóeleme
oldható kötéssel rögzíthető a szerszámfejbe.

e, ábra szerint jobb-, illetve baloldalas kést
(főél elhelyezkedés szerint).

A szerszám alakja szerint: egyenes,
hajlított (f ábra), könyökös (/g ábra) és
vékonyított fejű (/h ábra).

Az alkalmazás módja szerint esztergakéseket, revolver- és automatakéseket,
valamint gyalu- és vésőkéseket különböztetünk meg.



ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  IV.

a) egyenes esztergakés b) egyenes hegyes esztergakés c) oldalélű esztergakés d) szúró
esztergakés e) homlokélű esztergakés f) fenéklyukkés g) átmenő lyukkés h) átmenő
furathoz fúrórúd j) fúrórúd fenekes furathoz

Az esztergakések – a velük végzendő megmunkálás alapján – hosszesztergáló,
oldalazó-, szúró (leszúró-, beszúró-), furatmegmunkáló, menetkialakító vagy alakkések



Forrasztottlapkás késtípusok:

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  V.

A  gyalukéseket  sík és alakos felületek megmunkálására használjuk

Különböző  típusú  gyalukések  és  vésőkések
a) hegyes  nagyoló  gyalukés  b) sugaras  simító  gyalukés  c) beszúró  vésőkés



Furatmegmunkáló szerszámok

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  VI.

Fúrók

a) dolgozórész  b) forgácsolórész c) szár  d) nyak  
e) lap  f) menesztő  g) kettős  élezés

A csigafúró a leggyakrabban használatos szabályos élgeometriájú,
csavarvonal alakú hornyokkal ellátott kétélű forgácsolószerszám.

Köszörült hengeres szárú csigafúró DIN338

TiAlNi bevonatos hosszú hengeres
szárú csigafúró DIN340

Kúposszárú csigafúró DIN345

Központfúrók szabványos  60- és  90-os süllyesztőszöggel,  védősüllyesztéssel  
vagy  anélkül  készülnek.

Központfúró DIN333 „A” alak Központfúró DIN333 „B” alak 



ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  VII.

Süllyesztők

Furatmegmunkáló szerszámok

A süllyesztők furatok bővítésére vagy homlokfelületeik
megmunkálására szolgálnak.

Süllyesztőszerszámok
a) kúposszárú süllyesztőfúró  
b) vezetőcsapos  homlok-süllyesztő  
c) kúposszárú süllyesztő

Vezetőcsapos süllyesztő,  kúposszárú DIN 373

Süllyesztő bevonatos DIN 335-C

90° HSSE8 Co8 kúpsüllyesztő - M436/M4936

60° BI-FACE kétoldalas
szögmaró - M8460

180° HSSE csapos süllyesztő - M31/M3831



Dörzsárak

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  VIII.

Furatmegmunkáló szerszámok

A dörzsölés: többélű szerszámmal finom forgácsot választunk le,
amivel a furat előírt mérettartását és felületének fokozott simaságát
érjük el, szerszáma a dörzsár, amely többélű forgácsolószerszám.

Különböző típusú , egyeneshornyú dörzsárak
a) merev kézi dörzsár b) állítható betétkéses gépi
dörzsár c) hengeresszárú gépi dörzsár d) feltűzhető
dörzsár e) kúpos dörzsár

Kézi dörzsár, csavarthornyú DIN 206-B

Állítható kézi dörzsár

Kúpos dörzsár 1:10

Gépi dörzsár Tömör Kemény Fém



• kézi dörzsár - DIN 206
• gépi dörzsár hengeres szárral - DIN 212
• gépi dörzsár kúpos szárral - DIN 208
• kúpos dörzsár - DIN 9

1. A dörzsár rendeltetése szerint hengeres, vagy kúpos furathoz való.
2. A hengeres dörzsár méreténél a furat tűrését szokták feltüntetni. Legáltalánosabb a H7,

de a precíziós dörzsárakkal, amelyeket 0,01 mm méret lépcsőzéssel lehet rendelni,
egyéb tűrésű furatok is megmunkálhatók.

3. A dörzsár gyártási tűrése természetesen szűkebb, mint az általa megmunkált furaté.
4. Kúpos dörzsáraknál a teljes kúpszöget adják meg fokban és percben (1°08'), vagy a

kúposságot százalékban ill. tört alakban (2% = 1:50).

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  IX.

Furatmegmunkáló szerszámok
Dörzsárak

Felhasználása szerint a dörzsár lehet: kézi vagy gépi.
1. A kézi dörzsár hosszú bekezdő kúppal rendelkezik és a végén menesztőnégyszög van.
2. A gépi dörzsár bekezdőkúpja rövid, szára lehet hengeres, vagy Morse kúpos, anyaga

gyorsacél, vagy keményfém.

Előfúrás: A dörzsölés előtti furat átmérője 
mérettől függően 0,1-0,5 mm-rel legyen 
kisebb a kész méretnél. 
D 2 furat előfúrási mérete: 1,85-1,9 mm
D 6 furat előfúrási mérete: 5,8-5,85 mm



HSSE H7 gépi dörzsár M650/M6509
HSSE H7 gépi dörzsár Morse kúpos szárral - M660

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  X.

Furatmegmunkáló szerszámok

KEMÉNYFÉM H7 gépi dörzsár - M8650 KEMÉNYFÉM H7 gépi dörzsár belső hűtéssel - M8670

HSSE BRONZ H7 gépi dörzsár - M610/M620 HSSE ALU H7 gépi dörzsár M630/M640



DÖRZSÁRAZÁS SZERSZÁMAI

gépi dörzsár

Állítható kézi dörzsárak

kézi dörzsár

Nagy állítható tartomány. 
Szabvány dörzsárak javító és 
szerelő munkához. 
Szabványméretek: Ø 6,4-110 
mm, vágóél hossza 32-150 mm, 
teljes hossz 111-490 mm. 

Hosszú furatok vagy egymáshoz 
közel eső egytengelyű furatok 
megmunkálásához. Szabvány 
méretek: Ø 10,5-55 mm, vágóél 
hossza 65-180 mm, teljes hossz 
160-425 mm. 

Nem állítható dörzsárak

Furatmegmunkáló szerszámok



Marók

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  XI.

A  marófog  élszögeiA  maró  elemei

A maró olyan forgástestből kialakított forgácsolószerszám, amelynek
palástján vagy homloklapján, esetleg mindkettőn szabályos
élgeometriával rendelkező több forgácsolóél van kiképezve.

A marást többélű forgó szerszámmal végzik, amely általában a tengelyére merőleges
elmozdulást végez a munkadarabhoz képest.
1. A keményfém ujjmarót, a V-horony és szögmarót, valamint a rádiuszmarót elsősorban

CNC megmunkáló központokon használják.
2. A gyorsacél ujjmarók használata csökkenő tendenciát mutat, de régebbi gépeken, vagy

nagy méretekben gazdaságosak lehetnek.

2-ÉLŰ KEMÉNYFÉM MARÓ



Martfogú marók A palást-, homlok-, szög-, tárcsa-,  ujj  és  horonymarók,  
fémkörfűrészek  készülnek  mart  fogazással

Marófog  kialakításai: 
a)  martfog  
b) hátraesztergált  fog

Martfogú  marók  fogkiképzése
a) trapéz  alakú  fog  b)  egyenszilárdságú  fog  
c) mart  fogú  egyenszilárdságú  fog

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  XII.



ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  XIII

Martfogú  marók I. 
a) palástmaró  b)  homlokmaró  
c) tárcsamaró  d)  és  e)  szögmarók 
f)  keresztfogazású  tárcsamaró

Homlok,-palástmaró DIN 841 Tárcsamaró DIN 1834-A

Szögmaró DIN 847

Martfogú marók I.

Homlok,-palástmaró Tárcsamaró DIN 1834-A



Martfogú marók II. a) száras szögmaró b) T-
horonymaró c) ujjmaró d) hosszlyukmaró e) és f)
horonymarók g) fémkörfűrészszegmens h)
fémkörfűrész

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  XIV.

Martfogú marók II.

Száras szögmaró DIN 1833 T - horonymaró forgácstörős éllel

HOSSZÚ keményfém maró

Hosszú 4-6-élű HSSE8 ujjmaró 
kúpos szárral - P045

Extra hosszú 4-6-élű HSSE8 
ujjmaró kúpos szárral - P046

Hosszú HSSE8 nagyoló maró
kúpos szárral - P681

Hosszú sarokrádiusz mikrómaró



Újjmarók

Újjmaró nagyoláshoz Újjmaró kemény 
alumíniumhoz Újjmaró lágy 

alumíniumhoz

Gyorsacél szögmaró

Nagyteljesítményű újjmaró

Bevonatos újjmaró
3 élű,

4 élű,

2 élű újmaró

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  XV.



Hátraesztergált fogú marók

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  XVI.

Hátraesztergált fogú marók
a) fogalak
b) idommaró
c) fésűs menetmaró
d) fogaskerékmaró

HSS sűrű fogú fűrésztárcsa 
fémhez - P151

HSS ritka fogú fűrésztárcsa fémhez 

d) fogaskerékmaró

HSSE reteszhoronymaró - P107

https://www.perfor.hu/



Lapkás marószerszámok

Fokos nagyolómaró

Fúró süllyesztő maró

Kukorica maró

Lapkásmaró

Síkmaró Sarokmaró
Sarkos maró

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  XV.

Váltólapkás 
sarokmarófej



TÁRCSA MARÓK

Tárcsamaró 
kialakítások

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  XVI.



ÚJJMARÓK

Újjmaró nagyoláshoz Újjmaró kemény 
alumíniumhoz

Újjmaró lágy 
alumíniumhoz

Gyorsacél szögmaró

Nagyteljesítményű újjmaró

Bevonatos újjmaró 3 élű,

4 élű,

2 élű újmaró

ALAPVETŐ FORGÁCSOLÁSI 
MŰVELETEK SZERSZÁMAI  XVI.



ALAKHÚZÓ  SZERSZÁMOK  
(ÜREGELŐTÜSKÉK)

Az alakhúzó szerszámok átmenő furatok és külső felületek megmunkálására
szolgálnak. Rúd alakú szerszámok, melyek felületén – a forgácsoló él elejétől a végéig –
növekvő fogakat képeznek ki.

Az üregelés olyan forgácsolási módszer:
1. az egyenes vonalú főmozgást a szerszám végzi,
2. az előtolást pedig az egymás után következő

fogak lépcsőzetes növekedése biztosítja.
3. Üregeléskor tehát nincs mellékmozgás

4. Az üregelés alkalmas mind belső (átmenő),
mind külső felületek megmunkálására.

5. Az üregelés előnye a nagy termelékenység,
pontosság és jó felületi minőség.

6. Ha belső üreget kell megmunkálni, akkor IT9
pontosságú furatból kell kiindulni, az
elérhető pontosság IT6, a felületi érdesség Ra
= 0,4...1,6 mm



Az alakhúzás művelete két csoportba sorolható:

• belső felületek megmunkálására, ami a tulajdonképpeni üregelés,

• külső felületek megmunkálására, amit külső üregelésnek vagy húzómarásnak nevezzük.

A forgácsolórész megfelelően kiképzett fogai segítségével, az üregelt lyuk kialakítását,
a szabályozórész, pedig a megmunkált felület méretre munkálását és simítását végzi.

Kilépés

ALAKHÚZÓ  SZERSZÁMOK  
(ÜREGELŐTÜSKÉK)



Az üregelés hátránya a nagy szerszámköltség, ezért egyedi gyártásban nem
alkalmazzák, az üregelés a sorozatgyártás jellegzetes forgácsolási módszere.

ALAKHÚZÓ  SZERSZÁMOK  
(ÜREGELŐTÜSKÉK)

Külső  alakhúzó  szerszám Belső alakhúzó szerszám Nyomatékátvivő, üregelt belső és külső felület

Üregeléskor a szerszámot vagy átnyomják,
vagy áthúzzák az előkészített furaton.



ALAKHÚZÁS (ÜREGELÉS) 
BERENDEZÉSE



RESZELÉS TECHNOLÓGIÁJA  
SZERSZÁMOK

A reszelés geometriailag határozott forgácsolóélű, sokfogú szerszámmal, ismétlődő,
egyenes vonalú mozgással végzett forgácsolás.

A reszelő részeiA reszelők méretük szerint lehetnek:

• taszító karreszelők, kézi

• reszelők,kulcsreszelők, tűreszelők

Reszelő kialakítása, formái

A reszelők keresztmetszete és betűjelölése:

A reszelők csoportosíthatóak:
• a fogazat alakja,
• a vágat fajtája, száma, osztása

Műhelyreszelő, lapos - 3112/3312

Műhelyreszelő, háromélű - 3132/3332 



A reszelő többélű forgácsoló szerszám. A forgácsoló munkát végző rész a reszelőtest,
amelyen a fogakat kétféle technológiával készíthetik:

A vágott fog kialakításának jellemző szögei:
α - hátszög (30-35°)
b - ékszög (68-70°)
 - forgácsszög (8 - 15°)

A mart fog kialakításának jellemző szögei:
α- hátszög (38°)
β- ékszög (47°)
 - forgácsszög (5°)

RESZELÉS TECHNOLÓGIÁJA  
SZERSZÁMOK



A fogakat a reszelőtest hossztengelyéhez képest ferdén alakítják ki, mivel így a reszelő
könnyebben, kisebb erőkifejtéssel vág. Ez az ún. vágási szög, amelynek értéke általában
45-71° között van.

Reszelő vágatfajták

Az egyszeres vágatú reszelőn a fogazat egyirányú. Ez durva
vágatot eredményez, ami nagyon jól alkalmazható a lágy
anyagokhoz a kis eltömődési veszély miatt.

A vágatok a reszelőtesten háromféle kialakítása 

A keresztvágatú reszelőn kétszeres, egymást keresztező
reszelőtest vágatokat készítenek. Ha a vágatok szöge azonos, a
reszelő az egymás mögött egyvonalban lévő élek miatt nyomot,
vájatot húz a felületbe. Eltérő szögek esetén (pl. 54° és 71°) marat
bemarással, a felület simább, szebb lesz.

A fa, keménybakelit, bőr, szaru megmunkálásához használt
reszelőket ráspolynak nevezzük. A ráspolyfogak az anyagot
tépik, és nem vágják, így csakis durva megmunkálásra alkalmasak.

RESZELÉS TECHNOLÓGIÁJA  
SZERSZÁMOK



A fűrészelés többélű forgácsoló szerszámmal végzett forgácsolási eljárás. Síkbeli,
vonalmenti darabolást tesz lehetővé. Létezik kézi és gépi eljárás. A főmozgást a szerszám
végzi. Amely mozgás lehet alternáló, egyirányú végtelenített vagy forgó mozgás.

Típusai:

FŰRÉSZELÉS TECHNOLÓGIÁJA, 
SZERSZÁMOK

fűrésztárcsa (gépi) végtelenített fűrészlap (gépi) fűrészlap (kézi és gépi) 

A szerszám fogainak alakja a megmunkálandó anyag minőségétől függ. Puhább anyag
(például alumínium, réz, fa) esetén nagyobb forgácsterű és nagyobb fogú, míg
keményebb, ridegebb anyagok (például acél) esetén kisebb fogú és minimális
forgácsterű szerszámokat használnak.

Fűrészlap A fémek fűrészeléséhez fémfűrészlapot
használunk. Többélű forgácsoló szerszám,
sok, egymás mögött álló apró fogat tartalmaz,
amelyek mind egy vágóélt testesítenek meg. A
vágóélek a vágási irányba történő haladáskor
kis forgácsokat választanak le. A forgács a
vágási hossz mentén a fogak közötti hézagban
(amit forgácstérnek nevezünk) összegyűl, és a
fűrészelt horony (vágat) végén kihullik



Fűrészlap élszögei

A fogalak általában a szögértékek szerint kerül
kialakításra.
Az ábrán látható 40°-os szöget hátszögnek, az 50°-os
szöget ékszögnek nevezzük. A kettő együtt a
metszőszög, ami derékszöget alkot.

Kis szilárdságú, kis keménységű anyagokhoz,
valamint nagyobb forgácsolási teljesítmény igénye
esetén az ékszöget csökkenteni kell. Így a mellékelt
ábrának megfelelően megjelenik egy újabb szög –itt az
értéke 5°-, amelyet forgácsszögnek nevezünk.
A forgácsszög értéke a 10°-ot is elérheti.

FŰRÉSZELÉS TECHNOLÓGIÁJA, 
SZERSZÁMOK



FŰRÉSZLAP KIALAKÍTÁSOK

A fogosztás a fűrészlap 25 mm-re eső fogainak száma, ami szabványosan 14-32 fog
lehet. A fogosztás szerint a fűrészlap lehet:

A durva fűrészlap 
fogosztása 14-16 fog. 

A közepes fűrészlap 
fogosztása 18-22 fog. 

A finom fűrészlap 
fogosztása 28-32 fog. 

FŰRÉSZELÉS TECHNOLÓGIÁJA, 
SZERSZÁMOK

Hullámos vezetés

Terpesztett vezetés

A fűrészlap beszorulásának elkerülése érdekében a fogak nem egy síkban állnak. Így tehát
nem a teljes oldallap súrlódik a vágatban. Ez általában a fogak kihajtogatásával
(terpesztés), illetve a hullámos fog vezetéssel valósítható meg.



Kézi fűrészelés

Fűrészelés satuban

Barkácsfűrész

Keretes fémfűrész

Orrfűrész

FŰRÉSZELÉS TECHNOLÓGIÁJA, 
SZERSZÁMOK

Gépi fűrészelés

Végtelenített szalagos fémfűrész

Tárcsás daraboló fémfűrész

Keretes fűrészgép



MENETFÚRÓK  ÉS  
MENETMETSZŐK

Külső és belső menetek készítésére a menetmetszők, illetve a menetfúrók
használatosak. A menetfúró olyan csavarorsó, amelyen a forgácsolóéleket néhány
hosszirányú egyenes vagy csavarvonal alakú horony alkotja.

A  menetfúró  és  a  menetmetsző a)  vázlata 
b)  bekezdőrész háromrészes  készletnél  c)  menetmetsző

A kézi menetfúrókészlet egy
elfúrót, utánforgácsolót és
készreforgácsolót tartalmaz.

Menetfúró gépi zsákfurathoz DIN 376

Menetmaró ISO DIN 13.  
Nagyátmérőjű furatok örvénylő marásához 

Menetmetsző   DIN EN 22568, DIN 13 



KÖSZÖRŰSZERSZÁMOK

A köszörűszerszámok külsőre korong alakú szabályos forgástestek, valójában
azonban szabálytalan élgeometriával rendelkező többélű forgácsoló szerszámok,
amelyek a nagy sebességkülönbségük révén „karcolva” forgácsolnak.

A  köszörűszerszámok  jellemzői:
1. szemcseanyag;
2. szemcsenagyság; 
3. kötőanyag;
4. kötéskeménység;
5. koncentráció;
6. szerkezetszám  (tömörség);
7. alak;
8. fő  méretek.

Hagyományos szemcseanyag a korund és a szilíciumkarbid, szuperkemény anyag a
köbös bórnitrid vagy bórkarbid és a műgyémánt.

A köszörűszemcséket a kötőanyag fogja össze megfelelő szilárdságú, forgácsolásra
alkalmas szerszámmá. A leggyakoribb kötőanyag a kerámia, a szilikát, a magnezit, a
műgyanta (bakelit), a gumi és a fém.

Jellemzők:
• Átmérő: 125mm
• Vastagság: 16mm
• Furat mérete: 12,7mm
• Fordulatszám: Max. 5350/perc

Köszörűkorong 125x16mm



KÖSZÖRŰSZERSZÁMOK

Az egységes és egyértelmű meghatározás
véget a köszörűkorongok jelölését is
szabványosították. A szabványos jelölés
számokból és betűkből áll, amelyek
értelmezésére az MSZ ISO 525:1994
szabvány (régi MSZ 4510-n.a.) áll a
rendelkezésünkre.Különböző alakú köszörűszerszámok 

A köszörűszerszámok keménységén azt
az erőt értjük, amellyel a kötőanyag
ellenáll a szemcséket kitördelő
forgácsoló erőnek. Ez a keménység
tehát nem azonos az abrazív szemcsék
tényleges keménységével.
A szerszám keménysége akkor ideális,
ha a kötőanyag csak az éles szemcséket
tartja fogva, a kopottakat, az
életleneket pedig elengedi. Ezt
nevezzük önélezésnek.



KÖSZÖRŰSZERSZÁMOK



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



XX. ELŐADÁS ANYAG 
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GYALULÁS TECHNOLÓGIAI ALAPFOGALMAK I.

Sajátosságai:

• Főmozgás: vízszintes irányú, egyenes vonalú, alternáló jellegű           
(munka - és visszameneti löket)

• Mellékmozgások: kettőslöketenkénti előtolás és fogásvétel, így

• a szerszámot be- és kilépéskor dinamikus terhelés éri

• analógia: végtelen nagy sugarú munkadarab esztergálása

• változatai:

 harántgyalulás:

• a S végzi a főmozgást és a fogásvételi mellékmozgást

• a M kis/közepes méretű, közepes/nagy ráhagyással



Hosszgyalulás: 

• A M végzi a főmozgást, 

a S a mellékmozgásokat.

• A M közepes/nagy méretű, 

kis/közepes ráhagyással.

löket-
sebesség

Késszánok

GYALULÁS TECHNOLÓGIAI ALAPFOGALMAK II.



Főmozgás: függőleges síkban végzett alternáló jellegű

Mellékmozgások:

• fogásvételei mozgás: S éle reprezentálja

• előtolómozgás: kettőslöketenként

Alkalmazása:

• kizárólag egyedi gyártásban

• hornyok, hasítékok, ritkábban alakos felületek

• fogazás: MAAG eljárás

VÉSÉS TECHNOLÓGIAI ALAPFOGALMAK I.



Sajátosságai:

• főmozgás: egyenes vonalú, folyamatos, a szerszám végzi

• mellékmozgás: állandó, a S méretei adják!

• gépelrendezés: vízszintes / függőleges

• az üregeléssel megmunkálható felületek:

 külső (sík/alakos)  belső [hengeres/alakos (bordás, ékes stb.)]

• alaki korlátozások (belső felület: csak átmenő jellegű)

• a ráhagyás nagyságától függően az eljárás lehet:

 nyomó (kis ráhagyás, rövid S)    húzó (nagy ráhagyás, hosszú S)

• nagy ráhagyás / pontos felület (IT7) esetén több lépésben:

nagyoló + simító fokozat

• a szerszám: bonyolult, drága (anyag- és gyártási költség)

• alkalmazása: sorozat / nagysorozat / tömeggyártásban

ÜREGELÉS TECHNOLÓGIAI ALAPFOGALMAK I.



Szerszámai

Munkadarab

Szerszám

ÜREGELÉS TECHNOLÓGIAI ALAPFOGALMAK II.



A húzó üregelőszerszám (tüske) felépítése:

Teljes szerszámhossz

Bevezető rész             Végcsap

Forgácsoló rész

Nagyoló fogak      Átmeneti  Kalibráló

fogak fogak

Hátsó vezetőrész

Befogórész

ÜREGELÉS TECHNOLÓGIAI ALAPFOGALMAK III.



A furat alakja: átmenő furat (kedvezőbben megmunkálható)

zsákfurat (félig zárt forgácstér, forgácselvezetés megoldatlan)

A furat alakjellemzője a hossz / átmérő viszonyszám:

 3 (normál furat)  

 5 (hosszú furat)

15  l/d  70 (mélyfurat, speciális szerszámmal)

A furat pontossága:

nagyolás: fúrás (IT 10 - 12)

„félsimítás”: felfúrás, süllyesztés  

simítás: dörzsárazás

Szerszáma: „méretes” , a fogásvétel a szerszámba „beépített”

az állítható méretű kivitel ritka (pl. szerelt dörzsár)

FURATMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK I.



Fömozgás: forgó, a S végzi (mélyfúrásnál: M)

Mellékmozgás: egyenes, a S végzi (mélyfúrásnál: M)

Forgácsolóél: elhelyezkedése kúpfelület mentén, ezért az él mentén 
a forgácsolósebesség változik (0  vc)

Változatai:

hengeres furatok alakos furatok menet síkfelület

Telibe          Felfúrás     Dörzsárazás       Központ- Alakos Alakos Menet- Sík            Csapos

fúrás fúrás süllyesztés   dörzsárazás fúrás          süllyesztés   süllyesztés

FURATMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK II.



• a leggyakrabban alkalmazott furatmegmunkáló eljárás

• kis pontosságú furatok (IT  10) befejező megmunkálására

• pontos, vagy nagy -jű furatok előmunkálására

• hosszú furatok 3  d hosszig 1 lépésben, ennél hosszabbak 
fúrókiemeléssel készülnek

• a furatok   25 mm-ig egy lépésben, efölött több lépésben (pl. 
felfúrással, süllyesztéssel, esztergálással stb.) készülnek

• a 2 élű csigafúró felépítése:

forgácsolórész dolgozórész nyak befogórész

FURATMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK III.

FÚRÁS



• nagy pontosságú és kis érdességű furatok előállítása

• kis ráhagyás, több (z=6 … 12 ) élű szerszám

• egy lépésben IT8, IT9; Ra= 1,25 … 2,5 mm érdesség

• két lépésben IT6, IT7; Ra= 0,8 … 1,25 mm érdesség

Forgácsolórész     Simítórész                Nyak              Szárrész Dörzsár             Élszalag

Ráhagyás
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• a forgácsvastagság lényegesen kisebb, mint 
fúrásnál (okai: z és )

• részei: forgácsoló- és simítórész, nyak, szár

FURATMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK IV.

DÖRZSÁRAZÁS



FURATMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK V.



FURATMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK VI.



Sajátosságai:

• főmozgás: állandó sebességű forgó mozgás, szerszám végzi

• forgácsleválasztás: szakaszos (egy fog be- és kilép)

változó keresztmetszetű a forgács, ezért

„duplán” dinamikus jellegű

• mellékmozgások:

u előtolás irányú: a szerszám és/vagy a munkadarab végzi

a főmozgástól független (főorsótól nem függ)

vf = f . n = z . fz 
. n (mm/min), 

ahol:       fz - fogankénti előtolás, mm

z  - a maró fogszáma
n - a maró fordulatszáma, min-1

u fogásvételi mozgások: a szerszám és/vagy a munkadarab végzi

ae - sugárirányú fogásvétel, mm

ap - passzív (tengelyirányú) fogás, mm

• szerszáma: maró átmérője: f d, mm;      fogszáma: z

MARÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK I.



MARÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK II.



Változatai:

• palástmarás: elérhető pontosság IT9-11 ; Ra= 1,6-25 m 

a szerszám: a palástfelületén elhelyezett fogakkal forgácsol,

tengelye a felülettel párhuzamos,

foghossza nagyobb a munkadarab szélességénél (bw)

kinematikai változatai:

főorsó 
fordulat

Asztal előtolás

Ellenirányú marás

• forgácsvastagság növekszik, ezért

• egyre nagyobb a forgácsolóerő

• az eredő erők emelő hatásúak

• rosszabb felületi érdesség

• nagyobb szerszámkopás

• kedvezőtlenebb éltartam

• régi gépen is alkalmazható

• kopott gépen is alkalmazható

PALÁSTMARÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK II.



Változatai:

kinematikai változatai:

Főorsó 
fordulat

Asztal

Egyenirányú marás

• forgácsvastagság csökken, ezért

• a forgácsolóerő maximumról 0-ra csökken

• az eredő erő leszorító hatású

• termelékenyebb megmunkálás

• jobb érdességű felület

• mérsékeltebb szerszámkopás

• kedvezőbb éltartam

• új, főleg CNC-gépeken alkalmazható

• csak karbantartott gépen alkalmazható

• palástmarás

PALÁSTMARÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK III.



tárcsamaróval szármaróval tárcsamaróval szármaróval

H o r o n y m a r á s A l a k m a r á s

PALÁSTMARÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK 



Változatai:

• homlokmarás: elérhető pontosság IT9-11 ; Ra=1,6-25 m 

a szerszám: a palástfelületén elhelyezett fogakkal forgácsol,

tengelye a felületre merőleges,

átmérője nagyobb a munkadarab szélességénél (bw)

Munkadarab

vc

vf

• forgácsvastagság változó, ezért

• a forgácsolóerő növekszik, majd csökken

• korszerű szerszámanyagok: bevonatos   
keményfém, kerámia, köbös 
bórnitrid, gyémánt

• a felület érdessége változó

• a legtermelékenyebb marási változat

• nagyteljesítményű gépeken előnyös

• finommarás: IT7, IT8 ; Ra = 0,8-1,6 m

HOMLOKMARÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK 



Wiper geometriájú
simító él

PCD vagy keményfém

Motorblokk marása korszerű homlokmaróval

HOMLOKMARÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK 



MENETMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK I. 



MENETMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK II. 



MENETMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK III. 



MENETMEGMUNKÁLÁS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK IV. 



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI I.



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI II.



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI III.



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI IV.



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI V.



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI VI.



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI VI.



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI VII.



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI VIII.



FOGAZÁS ÉS SZERSZÁMAI IX.



• abrazív (koptató) eljárás

• nagyon sok, kis méretű, kötött abrazív részecske (szemcse) dolgozik

• a „forgácsolóélek” statisztikus elrendezésűek és élszögűek

• a forgó főmozgást mindig a szerszám végzi
• nagy forgácsolósebesség: vc~ 20 … 50 (150) m/s
• szakaszos forgácsleválasztás, változó forgácskeresztmetszet, magas    

forgácsolási hőmérséklet, izzó forgács („szikra”)
• csekély ráhagyás leválasztása kis fogásmélységgel

• a szerszám:
 többalkotós és porózus szerkezetű
 korlátozott önéleződés (forgácsolóképesség megújulás)
 szabályozással a forgácsolóképesség megújítható
 kölcsönös megmunkálás történik: a leválasztott anyag és a 

szerszámkopás összemérhető térfogatú

KÖSZÖRÜLÉS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK I. 



• hőkezelt (nemesített, edzett) acélok, nehezen forgácsolható anyagok 
(kőzetek, márvány) megmunkálására

• durva köszörülés (kohászat)  precíziós köszörülés (műszeripar)

• alkatrészgyártásban:

 hengeres, sík, alakos (csiga, menet, fogazat stb.) felületek előállítása

• szerszámgyártásban és - élezéshez

• nagy (IT 3 … 7) méretpontosság elérése

• nagy alakpontosság érhető el

• nagyon kis (0,1 Ra , m  1,25) felületi érdesség állítható elő

• kedvező felületminőség (?)

• a legősibb forgácsoló eljárás !

• alternatív technológiák (esztergálás, marás) megjelenése !!

KÖSZÖRÜLÉS TECHNOLÓGIAI 
ALAPFOGALMAK II. 



A KÖSZÖRŰSZERSZÁM SZERKEZETE 
(FELÉPÍTÉSE)

szemcsék (anyagminőség, méret, mennyiség)

kötőanyag (anyagminőség, mennyiség)

vf

vs

ae forgács forgácstér

kötőanyaghíd szemcse
pórus

pórus (mennyiség)

% 100)()(  pbbkk VVVVV



KÜLSŐPALÁST KÖSZÖRÜLÉSÉNEK 
TECHNOLÓGIÁJA

Hosszelőtolásos külsőpalást köszörülés

Ferde beszúrás

Merőleges beszúrás

Beszúró külsőpalást köszörülés

túlfutás

vw

vf

vfr

vfr

vw vw

vfr



BELSŐPALÁST KÖSZÖRÜLÉSÉNEK 
TECHNOLÓGIÁJA

Hosszelőtolásos furatköszörülés Beszúró furatköszörülés

További változatok:
 bolygó köszörülés (álló munkadarab)
 csúcsnélküli köszörülés (csapágyipar)

vs

vw
ae

vf

vs

vw

vfr



SÍKKÖSZÖRÜLÉS 
TECHNOLÓGIAI FOLYAMATA

Változatok:

a) alternáló asztal, korongpalást

b) forgó asztal, korongpalást

c) alternáló asztal, koronghomlok

d) forgó asztal, koronghomlok

Mélyköszörülés:

- teljes fogásvétel (ae MAX!)

- kúszó előtolás (vf  MIN! q  MAX!)

- nyitott (13 … 20) korongszerkezet



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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GYALULÁS ÉS VÉSÉS I. 
TECHNOLÓGIA FOLYAMATA MÓDSZERE SZERSZÁMOK 

A gyalulás és vésés egyélű szerszámmal, egyenes vonalú, váltakozó irányú
főmozgással és szakaszos mellékmozgással (előtolással) végzett forgácsolás.
A gyalulás és a vésés közös jellemzője, hogy állandó keresztmetszetű forgács
leválasztásával történik.

Gyaluláskor a forgácsolómozgást vagy a munkadarab (hosszgyalulás), vagy a
szerszám (harántgyalulás) végzi. Az előtolómozgást szintén végezheti a
munkadarab is (harántgyalulás) és a szerszám is (hosszgyalulás).

1. A szerszám csak a munkalöket alatt
forgácsol.

2. Visszafutás után, a munkalöket előtt a
munkadarab vagy a szerszám a
beállított előtolással elmozdul.



1. A gyalulás síkfelületek megmunkálására való.
2. Termelékenysége kicsi, a szerszám viszont olcsó, a gyalugép pedig egyszerű.
3. A gyalugépek az egyedi gyártásban nélkülözhetetlenek.
4. A gyalulás pontossága:
• nagyoláskor IT12, simításkor IT9-10,
• az átlagos felületi érdesség nagyoláskor Ra = 12,5-100 m, simításkor: Ra = 3,2-

12,5 m.

GYALULÁS ÉS VÉSÉS II.
TECHNOLÓGIA FOLYAMATA MÓDSZERE SZERSZÁMOK 

A gyalulás technológiai folyamatai és módszerei



Síkgyalulás Hengerfelület-gyalulás

Szerszám

Munkadarab

Csavarfelület-gyalulás 

A gyalulás különböző változatait mutatja a – szerszám főmozgás illetve munkadarab előtoló 
mozgás esetére – MSZ 05-3204-85 szerint

GYALULÁS ÉS VÉSÉS III.
TECHNOLÓGIA FOLYAMATA MÓDSZERE SZERSZÁMOK 

Lefejtő gyalulás (fogvésés) Profilozó gyalulás Alakgyalulás



GYALULÁS ÉS VÉSÉS IV.
TECHNOLÓGIA FOLYAMATA MÓDSZERE SZERSZÁMOK 



A harántgyalugépek kis és közepes méretű (1000 mm-nél rövidebb)
munkadarabok függőleges vagy ferde helyzetű, sík, lépcsős, esetleg alakos
felületeinek megmunkálására alkalmasak, egyedi vagy kissorozatgyártásban.

GYALULÁS ÉS VÉSÉS V.
HARÁNTGYALUGÉP FELÉPÍTÉSE MŰKÖDÉSE, SZERSZÁMAI 

1. A főmozgásra merőleges, kettőslöketenkénti
előtolómozgást (mellékmozgást) vízszintes
síkfelületek gyalulásakor a munkadarab,
függőleges vagy ferde helyzetű síkfelületek
megmunkálásakor a szerszám végzi.

2. A fogást is a szerszámmal lehet venni.

Jellemzőjük, hogy az egyenes vonalú, váltakozó
irányú vízszintes forgácsoló mozgást
(főmozgást) a szerszám végzi.



Könyökös szárú kés alkalmazásával
elkerülhetjük. Az ilyen kések csúcsa
pontosan az A támasztási pont alá esik,
tehát hátrahajláskor az R körív mentén
nem metsz bele a megmunkált felületbe,
ezért csökken a késre ható erő.
Nagyobb forgácsolóerő és egyenlőtlen
anyagminőség esetén célszerű könyökös
szerszámokat használni, annak ellenére, hogy
az ilyen gyalukések drágábbak.

A gyalukések kétféle szárkialakítással készülnek: egyenes és könyökös kivitelben

GYALULÁS ÉS VÉSÉS VI.
GYALUKÉSEK KIALAKÍTÁSA 

1. A hosszan kinyúló gyalukés a forgácsoló erő hatására kisebb-nagyobb
értékben hátrahajlik.

2. Egyenesszárú kés esetén a szerszámcsúcs előbbre áll, mint az A forgáspont, ezért
a kés R sugarú elhajláskor a kör mentén belemetsz a már megmunkált felületbe.

3. Ilyenkor a fogásmélység az eredetileg beállított értéknél nagyobb lesz, ez a kés
nagyobb terhelését jelenti, ami tovább növeli a kés elhajlását.



GYALULÁS ÉS VÉSÉS VII.
HARÁNTGYALUGÉP ÜZEMELTETÉSE 



HARÁNTGYALUGÉP ÜZEMELTETÉSE 



1. A vésés a munkadarab belső üregeiben levő hornyok és egyéb alakzatok
megmunkálására való.

2. A gyaluláshoz hasonló művelet, kis termelékenységű, kevésbé pontos
forgácsolási módszer. A forgácsoló főmozgás párhuzamos a szerszám szárával.

3. A főmozgást a szerszám, előtolást a gép asztalára fogott munkadarab végzi.
4. A vésőkéseken a kés élszögei a gyalukés élszögeihez viszonyítva szerepet

cserélnek.

VÉSÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI



VÉSÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI I.



A vésés termelékenysége kicsi, kevésbé pontos eljárás. 
Szerszáma leginkább gyorsacélból készül. 

Vésőkések típusai és élgeometriája
a.) gyorsacél vésőkés, 

b.) forrasztott keményfémlapkás
horonyhúzókés

VÉSÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI II.

Véséssel előállított munkadarabok
a.) vezető elem, b.) villa,c.) reteszhorony, 

d.) barázda fogazat (lehet kúpos is)

A vésés ritkább változatai
a.) alakvésés másolással (bélyegkészítés)

b.) csavarfelület vésés



A vésőgép elvileg egy függőleges elrendezésű harántgyalugép. A váltakozó
irányú függőleges forgácsolómozgást (főmozgást) a szerszám, az erre
merőleges, kettőslöketenkénti előtolómozgást (mellékmozgást) a munkadarab
végzi a vízszintes síkban. A mellékmozgás hossz, keresztirányú, és körmozgás is.

VÉSÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI III.

VÉSŐGÉPEK



VÉSÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI IV.



VÉSÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI V.



VÉSÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI VI.

VÉSŐGÉPEK



Üregelő szerszámoknak azokat a többélű forgácsoló szerszámokat nevezzük,
amelyekkel gépelemek különböző alakú belső és külső felületeit munkálják meg.

Az üregelőszerszámokat a
mozgatóerő támadási helyétől
függően két fő csoportba
soroljuk: húzó és
nyomószerszámok.

1. Egyenes vonalú főmozgást a szerszám végzi, az előtolást pedig az egymás
után következő fogak lépcsőzetes növekedése biztosítja.

2. Üregeléskor nincs mellékmozgás. Az üregelés előnye a nagy termelékenység,
pontosság és jó felületi minőség.

3. Belső üreget kell megmunkáláskor IT9 pontosságú furatból kell kiindulni,
az elérhető pontosság IT6, a felületi érdesség Ra = 0,4-1,6 m.

ÜREGELÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI



Külső üregelő szerszámok

ÜREGELÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI

• nagy termelékenység, nagy megmunkálási pontosság, jó felületi minőség
• szerszámok nagy eltartania,a szerszámok alacsony üzemeltetési költsége
• a selejtgyártás minimális valószínűsége, és betanított munkások alkalmazása.

Az üregelésnek a következő műszaki gazdasági előnyei vannak:



Üregelőberendezés üregelőtüskével

A szerkezeti kialakítás szempontjából: 
tömör, szerelt, szerszámok vannak.

Szerszámél anyagminőségi szerint: 
ötvözött acél, gyorsacél, keményfém.

ÜREGELÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI, 
BERENDEZÉSEK, SZERSZÁMOK

A belső felületek megmunkálásakor a szerszámot az előmunkált furaton
keresztülvezetve, a gép befogószerkezetébe erősítjük, és kb. 1,5 – 10 m/min
sebességgel keresztülhúzzuk (nyomjuk) a furaton.
A külső felületek alakításakor a szerszámot a gép vezetékében mozgó
oszlopra erősítjük. A szerszám az erős befogószerkezetbe fogott
munkadarab külső felületén forgácsol.



AZ ÜREGELÉS FORGÁCSOLÁS LEVÁLASZTÁSI MÓDJAI

Normál (profilozó) (a) forgácsolási mód jellemzője, hogy a forgácsolószerszám minden foga
a megmunkálandó felület végleges profiljával párhuzamos vékony, széles réteget választ le

A progresszív (b) forgácsleválsztási mód: az egyes széles fémrétegeket nem egy - egy fog
választja le, hanem a fognak egy csoportja. A forgács csoport első fogai az adott fémrétegből
keskeny csíkokat távolítanak le, az utánuk következő fogak pedig eltávolítják a hátra maradt
csíkokat.

A generáló (c) forgácsleválasztási mód jellemzője, hogy a teljes ráhagyást vékony, a
megmunkálandó felületre merőlegesen, vagy valamely szögben elhelyezkedő rétegben
választjuk le

Az  alakhúzás  szerszáma

a) alakhúzó  szerszám  b)  négyzetes lyuk kialakítása üregeléssel 
c) forgácsleválasztás alakhúzáskor



A belső üregelő szerszámon a következő fő részei

1: szár, 2: nyak, 3: vezetőkúp, 4: vezetőrész, 5: forgácsoló rész, 6: szabályozó rész
7: hátsó vezetőrész, 8: hátsó nyak

AZ ÜREGELÉS FORGÁCSOLÁS LEVÁLASZTÁSI MÓDJAI



A szerszám forgácsolóelemei

1: mellékél, 2: csúcssugár, 3: fővágóél, 4: forgácstörő horony, 5: homlokfelület
6: hátfelület, 7: foghát, 8: forgácstér

Az élszögek:  a és a mellékéi elhelyezkedési szöge

A fogak egyes elemeinek a jelölése:
t – osztás
h - forgácstér mélysége, forgácsmagasság
b – fogszélesség, forgácsszélesség
r - forgácstér sugara.

AZ ÜREGELÉS FORGÁCSOLÁS LEVÁLASZTÁSI MÓDJAI



Méretezni kell, mert ha
kicsi beszorul a forgács, növekszik a húzóerő, eltörik a szerszám, rossz felületminőség
adódik,
nagy  indokolatlanul hosszú szerszám, illetve túl kicsi magkeresztmetszet adódik.
Jellemzői:
• fogosztás hossza (t) furathossztól függ (ld. fogosztás), mélysége (H)
• alakja anyagminőségtől és a megmunkálási felület jellegétől függ (osztott vagy egybefüggő)

AZ ÜREGELÉS FORGÁCSOLÁS LEVÁLASZTÁSI MÓDJAI
Forgácshorony



A vízszintes üregelőgép:

1. Az 1. jelű ház egyik oldalán van a 2. hidraulikus henger a 3. dugattyúval,
továbbá a hajtómotor, a szivattyú és a kezelő elemek (14, 15, 16, 17).

2. A dugattyúrúd vége a 4. szerszámbefogóhoz csatlakozik. Ebbe fogják be az
5. húzótüskét, amelyre előzőleg felfűzik a 6. munkadarabot.

3. A hosszú tüskét a kihajlás megakadályozására alá kell támasztani. A 7.támasz
a gépágy 8 konzolos részén lévő vezetékben csúszik.

4. A munkadarab a gép házán kialakított 9 támasztóbak felfogó lapjára, vagy a
síktárcsára erősített készülékre fekszik fel.

5. A nagyobb munkadarabokat a magassági irányban állítható 10 asztalra lehet
befogni.

6. A súrlódás csökkentésére, a keletkezett hő elvezetésére és a forgács
eltávolítására bőséges hűtésről és jó kenésről kell gondoskodni. Ezt a 11.
nagy térfogatú tartály és a 12. szivattyú biztosítja.

Belső üregelő gépek

AZ ÜREGELÉS FORGÁCSOLÁS LEVÁLASZTÁSI MÓDJAI



1. Az 1. hidraulikus henger dugattyúrúdja mozgatja
a 2. szánt, a rászerelt 3. szerszámbefogót, az abba
befogott 4. húzótüskével együtt.

2. Alaphelyzetben a húzótüske az 5 adogatón függ.
3. A 6. munkadarab befogása után az adogató

leereszti a húzótüskét, a szerszámbefogó
önműködően zár és megfogja a tüskét.

4. Ezután kezdődik a húzás, amelyet a löket végén
egy ütköző automatikusan kikapcsol, majd a szán
visszamegy eredeti helyzetébe.

5. Az adogató megfogja a szerszámot, miközben a
befogó automatikusan kiold és elengedi a tüskét.

AZ ÜREGELÉS FORGÁCSOLÁS LEVÁLASZTÁSI MÓDJAI
Belső üregelő gépek

A függőleges üregelőgép:



5. A darabok csereidejének a csökkentésére eltolható
vagy elfordítható asztalokat is alkalmaznak, így
amíg az egyik oldalon forgácsolnak, addig a másik
oldalon darabot cserélhetnek.

6. A termelékenység növelésére két szerszámszános, két
asztalos iker alakhúzó gépeket is építenek.

Függőleges külső üregelőgép

AZ ÜREGELÉS FORGÁCSOLÁS LEVÁLASZTÁSI MÓDJAI

Külső üregelőgépek

1. Külső üregeléskor (alakhúzáskor) a szerszám nem zárt térben dolgozik, hanem kívülről
forgácsolja a megmunkálandó felületet, ezért mind a szerszám, mind a munkadarab
befogása eltér a belső üregelőgépek befogási lehetőségeitől.

2. A munkadarabot mereven fogják fel a mozgatható
asztalra. A forgácsolás felülről lefelé történik.

3. A löket végén az asztal kissé eltávolodik a
szerszámtól, így a visszamenetben a szerszám nem
súrolja a munkadarabot.

4. A forgácsvastagság nagyobb, a szerszám és a
lökethossz rövidebb, mint belső üregeléskor, ezért
nagy ráhagyás esetén több fogást is lehet venni a mozgó
asztallal.
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A fúrás és furatbővítés olyan forgácsolási eljárás, amelyben a forgácsolómozgást
és az előtolómozgást végezheti a munkadarab is és a szerszám is.

A furatokat technológiai szempontból hosszúságuk (l) és átmérőjük (d) alapján :
•rövid furat, ha l /d <= 0,5
•normál furat, ha 0,5 < l /d <= 3
•hosszú furat, ha 3 < l /d <= 10
•mélyfurat, ha l /d >= 10

A furatok megmunkálásának két
jellegzetes lépése van: fúrás és
furatbővítés.
1. Fúrás az a munkafolyamat,

amikor tömör anyagba készítünk
furatot,

2. Furatbővítés pedig az, amikor a
már meglévő furatot nagyobb
átmérőjű furattá munkálják meg

FÚRÁS TECHNOLÓGIA FOLYAMATA 
MÓDSZERE SZERSZÁMOK 



A legfontosabb és legelterjedtebb szerszám azonban a csigafúró, amelynek
elsődleges feladata a telibefúrás, de alkalmazható furatbővítésre, felfúrásra is.
Hengeres szárral csak 30 mm-nél kisebb átmérőjű csigafúrók készülnek.

FÚRÁS TECHNOLÓGIA FOLYAMATA 
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Csigafúrókat 0,1-80 mm közötti átmérőhatárok között
gyártanak. Külső átmérőjének illesztése: h8, ennek ellenére
a csigafúró legjobb esetben is csak IT12 pontosságú
furatokat fúr. Ha a fúrót perselyben vezetjük, IT10-11
pontosság biztosítható.



A fúró hossza befolyásolja, a fúró merevségét,
ezért nem szabad indokolatlanul hosszú
fúrókat készíteni, illetve használni.
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A csigafúró egy olyan hengeres testű, kétélű, szabályos élgeometriájú szerszám, amelynek
kúpos hegyén a két főélt úgy alakítják ki, hogy a fúró dolgozó részén két spirálisan
végigfutó hornyot marnak ki.

A fúráskor keletkező
súrlódás csökkentésére a
csigafúró hengeres felületét
úgy lemunkálják, hogy csak
egy keskeny szalagot
hagynak meg.

Ez a szalag vezeti a fúrót a furatban, és ezen
mérhető a csigafúró átmérője is. Annak
érdekében, hogy fúráskor a dolgozó rész be ne
szoruljon a furatba, kúposra kell készíteni.



A csigafúró tengelye és a szalagél síkba terített vonala által bezárt szög a
horonycsavarvonal hajlásszöge (ω). Nagysága befolyásolja a forgácselvezetést, a
szerszám szilárdságát és a homlokszöget.
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A fúró két főélét a keresztél köti össze, amely nagyon kedvezőtlen forgácsolási
viszonyok között dolgozik, mert kb. 60°-os negatív homlokszöggel forgácsol,
mintegy kaparja az anyagot. Ezzel magyarázható, hogy csigafúróval végzett
fúráskor az előtoló erő csaknem azonos nagyságú a főforgácsoló erővel.

A forgácsoló főél a homlok- és hátfelület metszésvonala. A két főél által bezárt
szög a csúcsszög. Fúráskor a csúcsszög szerepe hasonló a  elhelyezési szög
szerepéhez. Helyesen élezett fúrón k értéke a két élnél azonos, és a két főél is
egyenlő egymással. Ellenkező esetben csak az egyik él forgácsol, gyorsan elkopik.

A csigafúrón kialakított hornyoknak az a feladata, hogy elvezesse a forgácsot a
furatból. Ennek érdekében a horony csavarvonal-szerűen helyezkedik el a
szerszámon.



Ha a munkadarabot csúcsok közé kell befogni, akkor központfuratokra
(csúcsfészkekre) van szükség. Ezeket a furatokat rendszerint szabványos
központfúrókkal készítik.

A központfúrók két fő csoportba sorolhatók:
központfúró védősüllyesztő nélkül (a) és központfúró védősüllyesztővel (b).
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A furatbővítés szerszámai
A süllyesztők, a fúrórudak és a dörzsárak (dörzsárak kizárólag befejező megmunkáláshoz

Süllyesztők
A süllyesztők főbb típusai a csigasüllyesztő, a kúpsüllyesztő és csapos süllyesztő.

FÚRÁS TECHNOLÓGIA FOLYAMATA 
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A csigasüllyesztő a csigafúrónál merevebb
háromélű szerszám, amelynek nincs
keresztéle, ezért a furatbővítést nagyobb
anyagleválasztási sebességgel végzi, mint a
fúró.

Kúpos szárú hengeres szerszám, tömör
kivitelben 8-50 mm-ig, felfűzhető
kivitelben, négy éllel 20-100 mm átmérővel
gyártják.



A kúpsüllyesztőket csúcsfuratok és kúpos csavarfejfészkek készítésére használják. A
szabványos kúpos süllyesztők 45, 60, 75, 90 és 120° kúpnyílásszöggel készülő többélű
szerszámok, előfúrt furatok bővítésére .
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A csapos süllyesztőt (fejsüllyesztőt) hengeres csavarfejek fészkeinek a készítéséhez
használják. Négyélű szerszám. A vezetőcsap a süllyesztés egytengelyűségét biztosítja a
kisebb furattal. Készül kúpos kialakítású vezetőcsapos süllyesztő is süllyesztett fejű
csavarok fészkei számára.



Elterjedt furatbővítő szerszámok az egyélű furatkések és a változatos kivitelű
fúrórudak, amelyeket főleg vízszintes fúró-maró műveken alkalmaznak.
1. A fúrórudak állandó átmérőjű, vagy lépcsős furatok megmunkálására is

alkalmasak. A kések egyszerű állítócsavarral utánállíthatók.
2. A furatok helyzetpontossága jobb, ha a fúrórudat az elején, a hátsó részén,

vagy egyidejűleg mindkét végén fúróperselyben vezetik.
3. A kétélű betétkések éleinek a fúrórúd tengelyére szimmetrikusan kell

elhelyezkedniük.

Fúrórudak
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Különleges fúrószerszámok
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A dörzsárak gondos kezelést igénylő, befejező megmunkáló többélű szerszámok.
1. Általában IT7 pontosságú, Ra = 0,8-3,2 m átlagos érdességű a dörzsölt furat.
2. Pontos élezésű szerszámmal, gondos munkával elérhető az IT6 pontosság is.
3. Szükség esetén a dörzsölést két lépésben kell elvégezni, nagyoló és simító dörzsárral.
4. A forgó főmozgást kézzel vagy géppel lehet biztosítani. Ennek megfelelően van kézi és

gépi dörzsár. A dörzsár ún. önvezető szerszám.

Kézi dörzsár Gépi dörzsár

Dörzsárak
FÚRÁS TECHNOLÓGIA FOLYAMATA 
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A vágókúp kis nyílásszöge miatt a sugárirányú erőkomponensek olyan nagyok, hogy a
dörzsárat az előfurat tengelyvonalába kényszerítik beállni.

A dörzsár mindig követi az előfurat irányát és helyzetét. Ezért szokás gépi dörzsöléskor a
szerszámot csuklósan befogni a gépbe, hogy a dörzsár beállhasson az előfurat
tengelyirányába.



A fúrógépek megfelelően kialakított szerszámmal tömör anyagba
végzett fúrásra, előfúrt, előöntött, előkovácsolt, vagy
előlyukasztott furatok bővítésére, illetve alakos furatok
megmunkálására alkalmasak egyedi és sorozatgyártásban.
A fúrógépek jellemzője, hogy a forgácsoló mozgást (forgó mozgás)
és az előtolómozgást is a gép orsójába fogott szerszám végzi.

Szerkezeti felépítésük szerint lehetnek egy- és többorsós
fúrógépek, fúróművek és különleges fúrógépek.

FÚRÁS TECHNOLÓGIA FOLYAMATA 
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Az asztali fúrógépek egyszerű
szerkezeti felépítésű gépek, maximum
10-15 mm átmérőjű furatok
készítéséhez alkalmasak kézi
előtolással. A főhajtómű ékszíjtárcsás
fokozathajtómű (3 vagy 4 fokozattal).
Az előtolás kézi, mellékhajtómű nincs.

Asztali fúrógépek



Kézi előtoláskor az előtoló kar tengelyén lévő fogaskerék elfordul, és függőleges
irányban elmozdítja az orsóhüvelyhez rögzített fogaslécet. Az előtoló kar elengedésekor
a fúróorsót rugó vagy súlyterhelés viszi vissza eredeti helyzetébe.
A munkadarabot közvetlenül az asztalra-, esetleg alátétre helyezve, vagy gépsatuba fogva
fúrják. Lemezszerű darabokat a baleset elkerülése érdekében készülékbe kell befogni.
Ugyanez vonatkozik a 10 mm-nél nagyobb átmérőjű fúratok fúrására is.
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Az állványos fúrógépek közepes és nagyobb méretű munkadarabok fúrására
alkalmasak, 40-60 mm maximális furatátmérőig.

Az állvány négyzet keresztmetszetű üreges öntvény.
Ebben helyezik el a főhajtóművet (Fh), a
mellékhajtóművet (Mh), az orsóhüvelyt a fúróorsóval
és az ellensúlyt.
Az asztal magassági irányban állítható és tetszés
szerinti helyzetben rögzíthető. T-alakú hornyaiban
rögzíthető a munkadarab vagy a készülék.
A főhajtómű fogaskerekes fokozathajtómű, amely a
motortól kapott forgómozgást módosítja, és az
orsóhüvelyen keresztül a főorsónak továbbítja.
A mellékhajtómű ugyancsak fogaskerekes
fokozathajtómű, amely a főhajtásról levezetett
forgómozgást lelassítja, és a fogaslécen keresztül a
fúróorsónak továbbítja.
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Állványos fúrógépek



Az egyszerűbb és kisebb méretű
oszlopos fúrógépek fő- és
mellékhajtóműve ékszíjtárcsás
fokozathajtómű, a nagyobb gépek
fogaskerekes hajtásúak, Az oszlopos
fúrógépek kisebb merevségűek mint az
állványos kivitelűek.

Oszlopos fúrógépek
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Az oszlopos fúrógépeken közepes nagyságú
munkadarabok, max. 40 mm furatátmérőig.

A gép állványa az oszlop, amely egy vastag falú cső. Ezen állítható
függőleges irányban a konzolos asztal, amely a függőleges tengely
körül elfordítható és tetszés szerinti helyzetben rögzíthető.

A kör alakú asztal felfogólapja
excentrikus a konzol furatába
illeszkedő csaphoz képest, ami a
munkadarab finomabb beállítását teszi
lehetővé. Beállítás után az asztalt és a
konzolt is rögzíteni kell.



A gépgyárakban leggyakrabban használt fúrógépek, amelyek
közepes és nagyméretű munkadarabok furatainak az elkészítésére
alkalmasak egyedi- és sorozatgyártásban.

1. A konzol mellső részén csúszik a fúrószán, amely fogaskerék és fogasléc segítségével
mozgatható, és tetszés szerinti helyzetben rögzíthető.

2. A fúrószánba építik a fő- és mellékhajtóművet és az orsóhüvelyt a főorsóval. A
hajtóművek fogaskerekes fokozathajtóművek.

1. Az alapon T-hornyok vannak az asztal,
ill. a nagyméretű munkadarabok
lefogásához.

2. Az alaplapra csavarozzák az oszlopot,
erre csapágyazzák a hüvelyt, amely a
függőleges tengely körül elforgatható.

3. A hüvelyhez illeszkedik a szántartó kar
(konzol), amely magassági irányban külön
emelőmotorral mozgatható.

Sugárfúrógépek
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1. A leggyakrabban előforduló
műveletek: fúrás, felfúrás, süllyesztés,
dörzsárazás, furatesztergálás,
beszúrás, oldalazás sík és alakos
felületek, lépcsők és hornyok marása.

2. Az elérhető pontosság század
milliméteres nagyságrendű.

3. A vízszintes fúróművek különösen
alkalmasak nagyméretű
gépalkatrészek megmunkálására.

4. Szerkezeti felépítésüket tekintve
állóoszlopos mozgóasztalú és
mozgóoszlopos állóasztalú kivitelűek
lehetnek.
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Vízszintes fúróművek Az egyedi gépgyártás nélkülözhetetlen, egyetemes
szerszámgépei a vízszintes fúróművek, mert velük több
művelet végezhető egy időben, vagy egymás után dolgozó
szerszámokkal.



Koordináta fúrógép
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Pontosság: Álló munkadarabba a csigafúró ferde és a névleges átmérőnél nagyobb furatot fúr!

Okai:

1. Főélek hossza nem egyenlő, névlegesnél nagyobb és ferde furatot fúr – fogásmélység
irányú eredő okozza.

2. Az élek egyenlők, de a keresztél nem forgácsol a kezdéskor, a bekezdés helye
bizonytalan.

3. A szerszám befogás pontatlan, a szerszám tengelye és az előtolás iránya nem egyezik.
Ha a befogás merev és az átmérő kicsi, a furat tengelye görbe lesz. (a)

4. Ha a befogásnak játéka van és a tengely beállhat az előtolás irányába a furat elfordul. (d)

FÚRÁS TECHNOLÓGIA FOLYAMATA 
MÓDSZERE SZERSZÁMOK 



FÚRÁS TECHNOLÓGIA FOLYAMATA 
MÓDSZERE SZERSZÁMOK 







Fúráskor a furat:
1 lépésben (telibefúrás), ha a helyzete és mérete nem tűrésezett (pl.: csavar
átmenőfurata) és átmérője kisebb 30 mm-nél.
Helyzet-alakpontos furatok több lépésben készülnek!



Menetfúró

FÚRÁS TECHNOLÓGIA FOLYAMATA 
MÓDSZERE SZERSZÁMOK 



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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ESZTERGACSOPORT

Döntően forgástestek és néhány esetben ezektől eltérő alakú testek megmunkálására
szerkesztett szerszámgépek. Forgácsoló főmozgásuk – néhány kivételtől eltekintve –
azonos a munkadarab forgó mozgásával, mellékmozgásokat a szerszám végzi.

hosszesztergálás (a. ábra), furatesztergálás (b. ábra), síkesztergálás (c. ábra),
kúpesztergálás (d. ábra), menetesztergálás (e. ábra), gömbesztergálás (f. ábra),
alakesztergálás (g. ábra), hátraesztergálás (h. ábra), bütykös tengely esztergálása (j. ábra).



ESZTERGACSOPORT

ESZTERGÁLÁSI ELJÁRÁSOK 

Az egyik alapvető csoportosítási szempont a
megmunkálás helye.
Külső felületekre értelmezzük a
palástesztergálást, belső felületek esetében
furatesztergálásról beszélünk.
Az előállítandó felület lehet hengeres, kúpos,
sík, gömb, menet, egyéb profilos forgástest;
különleges esztergagépeken megmunkálhatók
poligon- és hátraesztergált spirális felületek (pl.
maró-szerszámok esetében).

Hosszesztergálással külső forgásszimmetrikus
alakokat hengeres, kúpos, profilos készítenek.
Furatesztergálás lényegében a
hosszesztergálás belső felületekre értelmezett
megfelelője. Figyelembe kell, hogy a furatok
esetében az átmérő és a hossz viszonya
korlátozza az alkalmazható szerszám hosszát,
így a furat megmunkálható mélységét.



Keresztesztergálással homlokfelületek, külső és
belső vállak alakíthatók ki, tehát a forgástengelyre
merőleges sík felületek állíthatók elő. Furatban
végzett keresztesztergáláshoz furatkés szükséges.

ESZTERGÁLÁSI ELJÁRÁSOK 

ESZTERGACSOPORT

A beszúrás hornyok kialakítására alkalmas
technológia. Külső hornyok esetében a szerszám
előtolása sugárirányban a munkadarab
középpontja felé mutat. Furatokban elhelyezett
hornyok esztergálásakor a szerszám sugárirányban
a középponttól távolodva halad..

Leszúrás esetében az úgynevezett leszúrókést a
külső alkotótól egészen a középpontig tolják elő
így a munkadarabot két részre osztják.

A menetesztergálás mozgásviszonyait tekintve a
hosszesztergálással, vagy a furatesz-tergálással
egyezik meg, de a menetprofilnak megfelelő alakos
kés előtolása pontosan meg kell egyezzen a
kialakítandó menet emelkedésével.



BESZÚRÁS ÉS LESZÚRÁS 
MÓDSZEREI 



Az esztergagépeket vízszintes, vagy függőleges tengelyelrendezés jellemzi. A
hagyományos esztergák fő csoportjait a táblázat foglalja össze

ESZTERGACSOPORT

ESZTERGAGÉPEK I.



A jellegzetes eszterga konstrukciók egyszerűsített vázlatai 

Az esztergák elsősorban forgástest jellegű
alkatrészek megmunkálására szolgálnak.
A forgásoló főmozgás a munkadarab
forgó mozgása, míg a szerszám a
munkasíkban (a forgácsoló sebesség
vektorára merőleges sík) egyenes vonalú
vagy haladó mozgást végez.
A korszerű esztergák revolverfej,
szerszámtár alkalmazásával több
szerszám befogadására képesek,
amelyeket a megmunkálási folyamatnak
megfelelően hoznak munkapozícióba

ESZTERGAGÉPEK I.

Az esztergák felosztásának, megnevezésének számos szempontja lehet, mint pl.: 
A főorsó helyzete: Vízszintes , Függőleges 
A főorsók száma :Egyorsós ,Többorsós 
Szerszámrendszer: Elérhető pontosság („ultrapreciziós eszterga”) ,Automatizáltsági szint

Az esztergák jellegét, alakját elsősorban a szánok és a főorsó-szekrény helyzetét
biztosító állványszerkezet határozza meg.



A csúcsesztergákba a munkadarab két csúcs közé is felfogható. A síkesztergák tárcsaszerű
(nagy átmérő-hossz) viszonyú munkadarabok megmunkálására használatosak. A
munkadarab tengelyelhelyezésétől függően fejesztergának, vagy karusszelesztergának
hívják. A revolveresztergák elnevezése a késtartó (revolverfej) különleges kialakításából
ered. A revolverfejbe több szerszám helyezhető el, a mellékidő csökken.

ESZTERGAGÉPEK II.

ESZTERGACSOPORT

Az egyetemes csúcseszterga fő részei

Az  esztergák  csoportosítása
Csúcsesztergák
a)  Egyetemes  esztergák 
b)  Műszerészeszterga
Különleges  csúcsesztergák
a)  Háteszterga
b)  Forgattyústengely-eszterga
Síkesztergák
a)  Karusszelesztergák
b)  Tárcsaesztergák
Revolveresztergák
a)  Tornyos  revolvereszterga
b)  Dob-revolvereszterga 
Automaták
a)  Egyorsós  automata
b)  Többorsós  automata



Hagyományos esztergagép fő részei

A gép alapeleme a gépágy, erre illetve ebbe építik be a kés illetve a munkadarab mozgatásához,
rögzítéséhez szükséges elemeket. Ezen esztergagépek méreteit a csúcstávolság, a csúcsmagasság és a
megmunkálható legnagyobb átmérő jellemzi. A munkadarabot a főorsó tengelyvonalában helyezik
el. A rögzítés a már ismertetett módokon történhet, a csúccsal végzett támasztásnál a szegnyeregben
elhelyezett csúcsot használják. A munkadarab forgatását az M jelű motor a főhajtóművön
keresztül végzi. A hajtómű lehet fogaskerekekkel biztosított többfokozatú, mechanikus
fokozatnélküli, esetleg fokozatnélküli elektromos, de ez utóbbi különösen a CNC gépek jellemzője.

ESZTERGAGÉPEK III.

ESZTERGACSOPORT

A gépi mozgatáshoz hosszesztergáláskor a vonóorsót
használják, keresztesztergálás esetében a hossz-
szánon belül lehetőség van a mozgást a
keresztszánra átszármaztatni. Menetesztergálásnál
a vezérorsót használják a hossz szán előtolásához, ezt
a lakatanya zárásával lehet kapcsolni.

A szerszámot rögzítő késtartót a tengelyvonalra
merőlegesen elmozduló keresztszánra rögzítik,
amin az egész késtartó szögben elfordítható a
tengelyvonalhoz képest. A keresztszán a hossz-
szánon foglal helyet. A hossz szánt a főhajtásról
leágaztatva a mellékhajtóművön keresztül lehet
mozgatni. A szán mozgatása lehet kézi (a
fogaslécen keresztül kézikerékkel) vagy gépi.



ESZTERGACSOPORT

ESZTERGAGÉPEK IV

Síkesztergák

Gépágyas fejeszterga
(vízszinte főorsójú eszterga)

A rajtuk esztergált munkadarabok átmérője általában nagy a
tengelyirányú mérethez viszonyítva.

A munkadarabok befogása csak tokmánnyal vagy síktárcsán lehetséges.
Jellemző típusai: Vízszintes főorsójú fejesztergák ,Függőleges főorsójú karusszel esztergák

Egyállványos karusszel eszterga, 
(fűggőleges főorsójú) 

A függőleges főorsójú kialakítás jelentős előnye, hogy
a nagyméretű munkadarabok befogása egyszerűbb, a
munkadarab súlyának felvétele kedvezőbb (nincs
hajlításnak kitéve az orsó).



ESZTERGACSOPORT

ESZTERGAGÉPEK V

Revolveresztergák 

Toronyrevolver 
Dobrevolver 

Revolverfej felszerszámozása
adott munkadarabhoz 

A szerszámcsere ill. váltás feladatát a gép elnevezését adó különféle revolverfejek
könnyítik meg. A revolver fejek készülhetnek függőleges vagy vízszintes forgástengellyel.
A szakterminológiában a torony- ill. dobrevolver elnevezések is használatosak.
Az előzetesen beállított szerszámokat a revolverfej furataiba helyezik. A megmunkálási
folyamat során, a revolverfej elfordításával mindig a folyamatnak megfelelő
szerszámot kell munkapozícióba hozni. Ezáltal a szerszámcserékhez szükséges
mellékidők jelentősen csökkenthetők. A szánmozgások és így a munkadarab méretek
beállítását/határolását mechanikus ütközők és előtolást megszakító szerkezetek végzik.



AUTOMATA (PROGRAMVEZÉRELT) ESZTERGÁK 

ESZTERGACSOPORT

Azokat a szerszámgépeket, amelyek az összes lehetséges
mozgást önműködően végzik, automatáknak nevezzük.

Mechanikus automaták 

Az automatizálás kezdeti időszakában mechanikus elemeket alkalmaztak a
szerszámgépek vezérléséhez (vezértárcsa, vezérdob, ütközők stb.). A mechanikus
automaták rendkívül bonyolult szerkezetű szerszámgépek, a különféle mechanizmusok
tárházát jelentik. A hosszú előkészületi idő miatt, ezek alkalmazása csak tömeg- és
nagysorozatgyártásban gazdaságos.

Revolver automata vázlata 1- ágy, 2- orsóház, 3-revolverszán, 4-
keresztszán, 5- vezértengely, 6- rúdvezető berendezés Keresztszán mozgatása 



AUTOMATA (PROGRAMVEZÉRELT) ESZTERGÁK 

ESZTERGACSOPORT

Többorsós automaták 

A többorsós automaták több
(kettőtől nyolcig) főorsóval
rendelkeznek és egyidejűleg
több orsóval dolgoznak

I – orsóház 
II – orsódob 
III – felsőrész 
IV – fogaskerékszekrény 
V – alsórész 
VI – orsódob váltása és reteszelése 

1 – felső vezértengely, 2 – vezértárcsák az oldalszánokhoz , 3 – vezértárcsák a felső szánokhoz , 4 –
meghajtómotor, 5 – főhajtómű, 6 – cserekerekek (főorsó fordulat-szám beállítás), 7 – szíjtárcsa, 8 –
cserekerekek (vezértengely fordulat beállítás), 9 – mellékhajtómű, 10 – hajtótengely a szánok
mozgatásához, 11 –gyorsjárati tengelykapcsoló, 12 – tartalék vezérlőtárcsák, 13 – vezérlőtárcsa a
független előtoló egységekhez, 14 – csigakeréktengely, 15 – a munka és a beállító me-net
tengelykapcsolói 16 – vezértárcsa a köz-ponti szán mozgatásához, 17 – középtengely (főor-sók
meghajtása), 18 – alsó vezértengely, 20 – vezértárcsák az alsó szánokhoz, 21 – vezértárcsa a mun-
kadarab patronos szorításához, 22 – vezértárcsa a dob előtolásához



Hatorsós automata szánelrendezése 

ESZTERGACSOPORT

AUTOMATA (PROGRAMVEZÉRELT) ESZTERGÁK 

1. Minden orsóhoz hossz- és keresztirányú
szánrendszer tartozik.

2. Az orsók egy orsódobban vannak
beágyazva, amelynek elfordítása új
munkapozícióba váltja ezeket.

3. A megmunkálás egyidejűleg több
pozícióban történik.

4. A megmunkálás lehet soros, amikor az
orsók azonos munkadarab egymás utáni
műveleteit végzik vagy párhuzamos,
amikor egyidejűleg több munkadarabon,
egy-egy pozícióban a teljes
munkafolyamat lezajlik.

5. Az említett két eset kombinációja is
lehetséges, ezt vegyes megmunkálásnak
nevezzük.

6. A többorsós automaták termelékenysége
rendkívül magas, de alkalmazásuk csak
nagy darabszám esetén gazdaságos.



AUTOMATA (PROGRAMVEZÉRELT) ESZTERGÁK 
CNC- (NC) esztergák

CNC eszterga felépítése és szerkezeti
egységei (Gildemeister).
1-gépágy; 2-főorsóház; 3-
befogószerkezetet működtető henger;
4-szerszámtartó (revolverfej); 5-a
kereszt-szánt mozgató motor és
mozgatórendszer; 6-forgácsszállító; 7-
szegnyereg; 8-keresztszán.

A CNC (Computerised Numerical Control) gépek olyan
szerszámgépek, amelyeknél a szánok mozgását, a gép
egyes funkcióit és a megmunkálás folyamatát számszerű
információkkal vezérlik (számjegyvezérlés).

A CNC gép két fő részből áll: a szerszámgépből és
vezérlésből, központi része egy mikroprocesszor.
1. Az információk (utasítások) bevitele digitális

formában történik , majd ezeket a vezérlőrendszer
dekódolja és a vezérléshez előkészíti.

2. A vezérléshez szükséges információk összessége,
egy adott gyártási feladatnak megfelelő NC
programot alkot.

3. A program beolvasása és a CNC-gép átállítása egy
új munkafeladatra jóval rövidebb, mint az átállás
egy mechanikus automata esetében, így a CNC
gépek már kis darabszám esetén is gazdaságosan
alkalmazhatók.

4. Általában revolverfej képezi a szerszámtartót,
amelybe a megmunkálási folyamat igénye szerint,
több szerszám is elhelyezhető (általában 6-12
között).



EGYETEMES  
CSÚCSESZTERGÁK RÉSZEI

A Főorsó Feladata szerint tartja és forgatja az
esztergályozandó munkadarabot. Furattal látják
el, amely az esztergacsúcs befogására belül
kúposan végződik

Felveszi az ébredő erőket és biztosítja a többi alkatrész egymáshoz
viszonyított helyzetét, anyaga öntöttvas, amely igen jó rezgéscsillapító.

Az  ágyazat 

A szánrendszer a) nézete b) metszete

Az esztergapadokon a következő hossz- és keresztirányú mellékmozgások végezhetők el.
• Hosszesztergályozás a pad tengelyével párhuzamos mozgás.
• Síkesztergályozás a pad tengelyére merőleges mozgás.
1. Kézi esztergályozáskor az orsót kézi fogantyúval forgatjuk.
2. Gépi esztergályozáskor az orsót gép segítségével hajtjuk.

Lényeges részei az alapszán,
a keresztszán (alsó
szupport), a kés-szán (felső
szupport) és az utóbbiak
közötti forgózsámoly,
amelynek felső részén
helyezkedik el a késszán
vezetéke.



EGYETEMES  
CSÚCSESZTERGÁK RÉSZEI

Késtartók A szegnyereg és a támasztóbábok

a) négykéses b) cserebetétes Támasztóelemek a) nyereg b) állóbáb c) mozgóbáb



AZ  ESZTERGÁK  TARTOZÉKAI

EGYETEMES  CSÚCSESZTERGÁK RÉSZEI

Univerzális forgócsúcs cserélhető betétekkel - 7 különböző
betét, a legkülönfélébb munkadarabok egyedi gyártására
alkalmas.

Esztergacsúcsok
Tokmányból 4 x átmérőtől hosszabban kinyúló munkadarab
támasztására használatos.

Forgótárcsa és esztergaszív
Feladata, hogy csapja és az esztergaszív
segítségével hajtsa a munkadarabot.
Síktárcsa és a tokmány
A síktárcsa a nagyobb munkadarabok felfogására
szolgál. A főorsóra kell illesztenünk. Négy
szorítópofája egymástól függetlenül
működtethető.

Síktárcsa és tokmányok
a) síktárcsa b) csigatárcsás hárompofás c)
csigatárcsás négypofás d) főorsófej,
tokmánytárcsa és a tokmány kapcsolata



Esztergatokmányok (86.,87.ábra)

Hárompofás esztergatokmány - DIN6350 - A alak Négypofás esztergatokmány - DIN6350 - A alak

EGYETEMES  CSÚCSESZTERGÁK RÉSZEI
AZ  ESZTERGÁK  TARTOZÉKAI

Gyorsváltó késtartók 

Gyorsváltó késtartó fej excenteres befogással Gyorsváltó furatkés befogó Gyorsváltó esztergakés befogó



MARÓGÉPEK  CSOPORTJA

A forgácsoló főmozgást a szerszám (maró) végzi, amely a forgástengelyére
merőleges előtolás következtében változó vastagságú szakaszos forgácsot választ le.

Konzolos  marógépek

Vízszintes konzolos marógép Függőleges konzolos marógép



Síkmarógépek
MARÓGÉPEK  CSOPORTJA

Síkmarógépek a) hosszmarógép b) portálmarógép

A marótüskét csak egy oldalon, minden megtámasztás nélkül
(lebegve) – konzolos tartóban fogjuk a főorsó kúpos fészkébe.

A  marógépek  tartozékai

A marókat marótengelyre vagy - tüskére erősítve fogjuk a
marógépbe. A marótengely egyik végét a főorsó kúpos
fészkébe fogjuk, a másik végét pedig a külső csapágybak
támasztja meg.

Egyetemes osztófej
a) belső képe
b) b) kinematikai láncolata

1) A gépsatuk munkadarab-rögzítők, a munkadarab megszorításakor függőleges erők is ébredjenek.
2) A körasztal íves felületek marására használatos.
3) Az egyetemes osztófej. Különböző fogazások (fogaskerék, fogasléc) készítésénél használják



HARÁNTGYALUGÉPEK

A gyalugépek csoportjába azok a fémforgácsoló szerszámgépek tartoznak, amelyek
a munkadarab felületét úgy munkálják meg, hogy a szerszám főmozgása a
munkadarabhoz viszonyított alternáló mozgás, mellékmozgása pedig erre
merőleges irányú.
Azokat a gyalugépeket, amelyek vízszintes alternáló főmozgását a szerszám végzi,
harántgyaluknak nevezzük. A lengőhimbás megoldás egyik jellegzetessége, hogy az
üresjárati löket sebessége nagyobb, mint a munkalöketé.

A kos és a késszán működési elve, kinematikai lánca Forgattyútárcsa, lengőhimba, kulisszakő



ALAKHÚZÓ  (ÜREGELŐ-)  GÉPEK

Az alakhúzó gépeknél a szerszám egymás után következő forgácsolóélei igen kis
rétegvastagságú forgácsok leválasztásával, egy menetben képezik ki a munkadarab
megkívánt alakját.
Szabályosan többélű szerszámmal forgácsoló gépek, amelyek a gyalugépeknél
lényegesen nagyobb termelékenységgel dolgoznak.

Hidraulikus működtetésű alakhúzógép a) belső felületek b) külső felületek megmunkálására

Alakhúzás hidraulikus gépen: http://www.youtube.com/watch?v=jHPLyPjiF-I&feature=fvwrel
Alakhúzás CNC gépen: http://www.youtube.com/watch?v=o8UwW_nDK_U



FÚRÓGÉPEK

Egyorsós  fúrógépek 
a) asztali
b) oszlopos
c) állványos
d) sugár- (radiál) fúrógép

Többorsós fúrógépek
a) Soros fúrógép
b) Szekrényes csoportfúrógép
c) Ágas csoportfúrógép

Videó – radiális fúrómű: 
http://www.youtube.com/watch?v
=eohRmmhe84g&feature=related
Videó – 16 orsós fúrófej: 
http://www.youtube.com/watch?v
=ip5Z2fOGWqM



KÖSZÖRŰ- ÉS  FELÜLETFINOMÍTÓ  GÉPEK 

Közéjük azok a finomfelületet létrehozó szerszámgépek tartoznak, amelyek
köszörűkoronggal, folyadékban szuszpendált csiszolóporral, kötött szemcséjű
csiszolóbetéttel forgácsolnak.

Csúcsköszörűgép
a) működési elv (felülnézet)
b) kúpköszörülés
c) fő részei és kezelőelemei

Videó - CNC csúcsköszörűgép: 
http://www.youtube.com/watch?v=SmHQ2
KWIHQA
Videó - CNC spec. köszörűgép: 
http://www.youtube.com/watch?v=w9x7Bj
DhxSs&feature=related

Köszörűgépek csoportosítása
• csúcsköszörűgépek (palástköszörűképek)
• lyukköszörűgépek,
• hengerfurat köszörűgép,
• csúcsnélküli (átmenő) köszörűgép

CSÚCSKÖSZÖRŰGÉPEK



Síkköszörűgépek a) a korongpalásttal köszörülő,
alternálóasztalú b) a korong homlokával köszörülő
alternálóasztalú c) a korongpalásttal köszörülő forgó
asztalú d) a korong homlokával köszörülő forgó asztalú e)
a síkköszörűgép fő egységei f) mágneses asztal

SÍKKÖSZÖRŰGÉPEK

KÖSZÖRŰ- ÉS  FELÜLETFINOMÍTÓ  GÉPEK 

Különleges köszörűgépek: szánköszörű gép, menetköszörű
gép, forgattyús tengely-köszörűgép, bordástengely-köszörű gép,
idomköszörű, fogprofilköszörű gép, élező gép, csiszológép



Dörzsköszörű- (hónoló-) gépek Furatok pontos megmunkálására, hónolására szolgálnak.
Szerszámuk a kötött szemcséjű csiszolóbetétekkel ellátott hónolóár. A forgó és
alternáló mozgást végző szerszám betéteit rugós vagy egyéb szerkezet szorítja a
megmunkálandó felülethez.
Hónolás videók:
http://www.youtube.com/watch?v=MtsjR9jnzvU

http://www.youtube.com/watch?v=isWFF4yd0As

FINOMFELÜLETI  
MEGMUNKÁLÓGÉPEK

Tükrösítő- (leppelő) gépek. A munkadarabok finom felületeinek megmunkálását, szakmai
szóval leppelését végzik. Szerszámuk a folyadékban szuszpendált csiszolóporral telített
tükrösítő- (leppelő-) tárcsa.
Leppelés videó:
http://www.youtube.com/watch?v=Dg6_Cu4-fpg&list=LPMaUdh-
QEXxs&index=5&feature=plcp



FŰRÉSZ- ÉS  
RESZELŐGÉPEK 

a) daraboló fűrészgépek vázlata b) előtolás változása a hidraulikus előtolású
daraboló fémkörfűrész gépen c) szalagfűrészgép d) keretes fűrészgép

A daraboló fémkörfűrész gépek (a, ábra) fűrésztárcsákkal forgácsolnak. Tárcsáik vagy
egy darabból állnak, vagy – nagy átmérő esetén – szegmensekből tevődnek össze.
Viszonylag termelékeny és pontosan dolgozó gépek fűrésztárcsáinak fordulatszámát
rendszerint mechanikus, fokozat nélküli hajtómű segítségével változtathatjuk.
A szalagfűrészgépek (c, ábra) viszonylag nem vastag anyagból készítendő különféle
idomok kivágására használatosak.
A keretes fűrészgépek (d, ábra) egyes munkadarabok vagy kisebb számú kötegek
levágására alkalmasak. Keretük hasábvezetékén a visszafutásukban a fűrészlapjuk
tehermentesítve mozog. A vágás befejeztével a keret önműködően felemelkedik és felső
állásában marad

ARG200 –as Keretes 
szalagfűrészgép, és a linken 
hasonló gépről videó:
http://www.youtube.com/w
atch?v=0znYQd8rgrc&list=
UUhAm7R9H_qf9OXC3P
WsL4w&index=15&feature
=plpp_video
Forgácsológépekről videó: 
http://www.youtube.com/w
atch?v=-
98pxkVs9hs&feature=fvsr



KÜLÖNLEGES FORGÁCSOLÓ ELJÁRÁSOK

Elektromos anyagleválasztás  / Szikraforgácsolás 

A szikraforgácsolás a fémek elektroeróziója (elektromos áram hatására bekövetkező
“pusztulása”, fogyása) elvén végbemenő megmunkálása. Alkalmazásának elsődleges
területeként a nagy keménységű fémes szerszámanyagok megmunkálása említhető, pl.
kivágó - lyukasztó betétek, húzógyűrűk vagy süllyeszték jellegű szerszámok
elkészítése céljából.

Helyesen választott forgácsolási
körülmények esetén a megmunkáló
elektróda alakja “rámásolódik” a
munkadarabra.

Furat  szikraforgácsolásának  egyes  szakaszai:

A szikraforgácsolási felület az egyes
kisülések okozta kráterekből és a
közöttük lévő kiemelkedésekből áll.
A felületi simaság a forgácsolási
teljesítménytől és az anyagminőségtől
függ.

a) a megmunkálás  kezdete,  az  elektróda  eléri  az  átütési  távolságot  b) az  elektróda  behatol  a  
munkadarabba  c)  az  üreg  tágulása



Lézersugaras megmunkálás

KÜLÖNLEGES FORGÁCSOLÓ ELJÁRÁSOK

A lézereket a fémmegmunkáló iparban főleg lyukasztásra (furásra) és vágásra
használják. A fúrás volt a lézer első ipari alkalmazása. A lézeres fúrásnál a
fókuszált lézernyaláb elgőzölögteti az anyagot a fókuszfoltban, és a keletkezett üreg
a besugárzás időtartama alatt folyamatosan mélyül.

A furatokat vagy egyetlen rövid, nagy energiájú impulzussal, vagy több kisebb
impulzussal és a fókusz fokozatos utánállításával készítik. Ez utóbbi esetben a furat
alakja kedvezőbb. A furatok körkörössége általában elég jó. Egy impulzussal
történő lyukasztásnál a furat kissé kúpos. A lyukátmérő néhány század mm-től
néhány tized mm-ig változik, a lyukmélység maximum 10 mm.

Alkalmazási példák
1. jelölés technika, információs rendszerek
2. dekorációs célú gravírozás, reklám design
3. műszer elő és hátlap, ill. nyákgyártás
4. táblalemez megmunkálás
5. cső és idomszer vágás
6. precíziós hegesztés technika

Vágható anyagok
1. lágyvas, szén és rozsdamentes acélok
2. polimer, fa, kompozit, textil, kerámia,
3. PVC
4. műanyagok, PMMA
5. réz, bronz, cink, alumínium, titán



A lézeres technológiáról összefoglalóan megállapítható, hogy költséges, azonban sok
olyan terület van, ahol alkalmazása indokolható, mert a hagyományos eljárás vagy
egyáltalán nem alkalmazható, vagy pedig a lézeres technika sokkal jobb minőséget,
esetleg egyszerűbb eljárást biztosít.

A lézer képes nagyon kemény anyagot is pontosan és gyorsan megmunkálni !
A lézerrel történő vágásnak is az az alapja, hogy a fókuszált lézernyaláb egy
vonal mentén elgőzölögteti az anyagot. Elsősorban a nagy teljesítményű,
folyamatosan működő CO2 lézer látszik alkalmasnak erre a célra.
A vágáshoz 100…250W teljesítményű lézernyalábot 0,025…0,1 m átmérőre
fókuszálják az anyag felületén, és a munkadarabot a fókuszpont alatt elmozdítják.
Ilyen módon 0,02…2 mm vastag anyagot vágnak el.

KÜLÖNLEGES FORGÁCSOLÓ ELJÁRÁSOK
Lézersugaras megmunkálás



KOMPLETT LÉZERVÁGÓ 
RENDSZER

A lézersugár széleskörűen elterjedt sokoldalú anyag megmunkálási technológia, mely számos
esetben nyújt hatékony megoldást a gyártásban. Az iparban többnyire kivágáshoz, gravírozáshoz, ill.
hegesztéshez alkalmazzák. Megfelelő típusú és teljesítményű lézerforrás segítségével a felhasznált
anyagok többsége jól megmunkálható.



KÜLÖNLEGES FORGÁCSOLÓ ELJÁRÁSOK

Jellemzően a sugárforrás milyensége, a kibocsájtott nyaláb hullámhossza, energiája, továbbá az
alkalmazott impulzus technológia dönti el az alkalmazási lehetőségeket.

Kis és nagy kontúrok lézeres vágása

Az XFocus 500 és az XFocus 1000 optikai szálas lézerrendszerek lágy acél, rozsdamentes acél és
alumínium vágására és jelölésére alkalmas, kompakt rendszerek. Az egyes feladatokhoz szükséges,
optimális beállítások az integrált technológiai bázisból tölthetők be. Vékony lemezek vágása esetén a
kiegészítő lézerrendszerek könnyen adaptálhatók az összes általánosan alkalmazott
vezetőrendszernél

A kiválóan fókuszálható sugárnyaláb
lehetővé teszi az összetett finom rajzolatú
darabok, precíz, nagy sorozatban történő
gyártását.
A lézervágó rendszer kiválasztásához
elengedhetetlen a vágandó anyag
fajtájának, vastagságának, az elvárt vágási
sebesség, ill. a felületi minőség
meghatározása.



KÜLÖNLEGES FORGÁCSOLÓ ELJÁRÁSOK

Kis és nagy kontúrok lézeres vágása

A rendszer elemei Lézerforrás optikai
szállal. Integrált hűtőegység.
Vezérlőegység technológiai
adatbázissal. Automatikus gázellátás.
Magasságvezérlő egységgel rendelkező
tengely. Lézeres vágófej automatikus
fókusszal. Teljes kábel- és tömlőkészlet.

Integrált technológiai bázis: Az
optimális vágási paraméterek
kiválasztása a megfelelő
vezetőrendszerhez akár 9 különböző
vágási sebességből, az anyagtól és a
vastagságtól függően. Integrált metsző
és sarok mód. A lézerfej és a
gáznyomás motorizált fókuszpontjának
automatikus beállítása a vágási
adatbázis segítségével.



SZÁMJEGYVEZÉRLÉSŰ 
SZERSZÁMGÉPEK

CNC gépek: CNC = Computer Numerical Control = Számítógépes számjegyvezérlés.
Részei: Alapgép - Vezérlés – Számítógép. Fő jellemzője, hogy megjelenik a számítógép mint
folyamatirányító egység.

A termelékenység és a pontosság növelése érdekében jöttek létre a számjegyvezérlésű
szerszámgépek.

A számítástechnika és az irányítástechnika fejlődésével együtt fejlődtek ezek a
berendezések is. A programvezérlésű szerszámgépeknél a kissorozatú gyártás is
gazdaságossá vált.

NC gépek: NC = Numerical Control = számjegyvezérlés. Részei: Alapgép - vezérlőszekrény
– kezelőpult. Az alkatrész művelettervét, a műveleti utasításokat, geometriai technológiai és
kapcsolási információkat az alkatrészprogramba kódolva kell közölni a vezérlő egységgel.
Kódolás: Egy adott jelkészlethez hozzáadunk egy másik jelkészletet. Jelkészletek lehetnek:
betűk, számok és előjelek. Kódolása az angol nyelű. Nagybetű = 26 féle, számjegy = 10 féle,
előjel = 1+1 1-1



A folyamatirányító számítógép:
1. A folyamattal való közvetlen
kapcsolat, ún. On-line (zárt) információ
ill., adatfeldolgozást, és ennek megfelelő
folyamatba való beavatkozást, irányitást
tesz lehetővé.
2. A számítógépnek a folyamatirányításhoz
eleget kell tenni az, ún. reál- Time (valós
idő) feltételeinek.
3. A számítógép figyelemmel kíséri a
folyamatot az, un. pollinglista fontossági
sorrend alapján kérdezi az információkat
feldolgozó belső folyamatot irányító
perifériákat. Eltérés, hiba esetén leállítja a
folyamatot.

SZÁMJEGYVEZÉRLÉSŰ 
SZERSZÁMGÉPEK

Számvezérlésű szerszámgép alapelve 



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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pályázat támogatásával készült.”



Az eljárás elve:A képlékeny anyagra dinamikus vagy statikus erő hat. Az anyagban belső
feszültség keletkezik.

Ha az Képlékeny alakváltozáseHredm RR  

KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS

A képlékeny hidegalakítás az anyag sok
tulajdonságát, jellemzőjét megváltoztatja.
A maradandó alakváltozás hatását a
mechanikai tulajdonságokra a
keményedéssel fejezzük ki.
Ez azt jelenti, hogy az anyag ellenállása
az alakváltozással szemben megnő,
tehát további alakváltozást csak az
előbbinél nagyobb igénybevétel hozhat
létre, vagyis a fém alakíthatósága
csökken.
A mechanikai tulajdonságok változását
az alakváltozás függvényében a
keményedési diagramban ábrázoljuk.



1. Azt a belső feszültséget, amelynek hatására az anyagban a képlékeny
alakváltozás megindul alakítási szilárdságnak nevezzük.

2. Az alakítási szilárdság értéke az alakváltozás sebességének növelésével nő,
az alakítás hőmérsékletének emelésével viszont általában csökken.

3. Az alakítási ellenállás a gép által kifejtett nyomóerőnek és a munkadarab
erőátvivő vetületterületének hányadosa.

4. Az alakítás mértékén az alakváltozás irányába eső méretváltozásnak az eredeti
méret százalékban kifejezett értékét értjük.

5. Az izzításnak a mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását lágyulásnak
nevezzük. A lágyulás tehát az alakváltozásnak az alakítási ellenállást növelő
hatását szünteti meg.

ALAPFOGALMAK I.



1. A lágyulási diagramokból leolvasható, hogy bizonyos hőmérséklethatárig a
tulajdonságok egyáltalán nem vagy csak kismértékben változnak, majd egy kis
hőmérséklet-intervallumban nagymértékű változások következnek be.

2. Az alakváltozással szemben kifejtett ellenállás valamennyi mérőszáma hirtelen
csökken, az alakíthatóságra kedvező hatású tulajdonságok mérőszáma hirtelen nő.

3. A hidegalakítás következtében létrejött keményedés megszűnik, a fém visszanyeri
alakítás előtti tulajdonságát, kilágyul.

4. Fontos szerepe van azonban az izzítás idejének is (a másik az alakítás mértéke).
Annál kisebb a szemcsenagyság, minél rövidebb az izzítás ideje. (kristályosodási
sebesség és - képesség)

ALAPFOGALMAK I.



0,86 % C-tartalmú acél újrakristályosodási diagramja

Az újrakristályosodás mindig csak bizonyos hőmérséklethatáron felül mehet végbe.
Deffinició.: azt a határt, amelynél kisebb hőmérsékleten valamely fémben
újrakristályosodás nem lehetséges, az újrakristályosodás kezdő hőmérsékletének
nevezik. (= TLágyulási)

ALAPFOGALMAK II.



Kiinduló anyag:
Öntött tuskó

1. Kovácstuskó (közel négyzet keresztmetszetű)
2. Előhengerelt buga (kissé lapos)
3. Lemezbuga (lapos)

Folyamatosan öntött rúd vagy szalag
1. Az előzőeknél sokkal kisebb keresztmetszetű (pl. 120x120 mm)
2. A méretek igény szerint módosulnak

A KIINDULÓ ALAKOK TOVÁBBALAKÍTÁSA

Melegalakítások
• Kovácstuskó

– Rudak
– Hengerhuzalok
– Körbugák 

• Előhengerelt buga
– Idomacélok
– Sínek

• Lemezbuga, bramma
– Lemezek
– Szalagok 

Hidegalakítások

• Hidegen húzott rudak

• Drótok 

• Varrat nélküli csövek

• Hidegen hengerelt lemezek

• Hegesztett csövek,

• zártszelvények (szalagból)



A TECHNOLÓGIÁK ÁTTEKINTÉSE



Az anyagban olyan alakváltozás megy végbe, amely az öntéskor keletkezett
kristályszerkezet átalakulásához vezet. Az egyenletes, finom szövetszerkezet elérése
megkívánja, hogy a kovácsdarab teljes keresztmetszetében lehetőleg egyenletes legyen az
alakváltozás.

Gyakorlati irodalmi adatok alapján a karbon-tartalom függvényében az acél
kovácsolhatósága három csoportra osztható:
- korlátlan kovácsolhatóság 0,8% karbon-tartalomig,
- korlátolt kovácsolhatóság 0,8- 1,3% karbon-tartalomig,
- alig kovácsolhatóság 1,3-1,7% karbon-tartalomig.

KOVÁCSOLÁS 
TECHNOLÓGIÁJA I.



1. Kovácsoláskor az alakváltozás a nyomókúpok mentén megy végbe. A nyomókúpok az
alakító-erő hatására a szerszám és a kovácsdarab érintkezési felületeiből kiindulva 45-
55°-os szögben keletkeznek.

2. A nyomókúpok a szerszám és a vele érintkező anyagréteg közötti súrlódás hatására alakul
ki. Az anyag mindig a kisebb ellenállás irányában terjed jobban, így csak a nyomókúpon
kívül eső anyagrész szenved képlékeny alakváltozást és ennek következtében
újrakristályosodást.

3. Ezért a kovácsolás csak úgy érheti el a célját, ha a nyomókúpok a munkadarab egész
keresztmetszetébe keletkeznek, ha a nyomókúpok az alakítás folyamán záródnak.
(forgatás!)

Nyomókúp keletkezése duzzasztáskor

KOVÁCSOLÁS 
TECHNOLÓGIÁJA II.



Szabadalakító kovácsolással készülő előgyártmányok
Szabadalakító kovácsolással öntecsből (öntött buga) vagy hengeres bugából készítenek
egyedi vagy kissorozatban gyártott kovácsdarabokat. Ezek súlya néhány kilogrammtól
350 tonnáig is terjedhet. A hozzáadások az alkalmazott technológia egyszerűsítése
érdekében szükségesek. Ilyen lehet pl. egy lépcsős tengely esetében a kis átmérő különbségek
egységesítése.

Hozzáadások kovácsolt tengelyen

A kész alkatrész alakját és méreteit jól megközelítő, kívánt mechanikai tulajdonságokkal
rendelkező előgyártmányok készíthetők ütéssel vagy nyomással, azaz kovácsolással történő
képlékeny alakítással is.
Az alkalmazott szerszám és alakítási viszonyok szerint a kovácsolás lehet:
– szabadalakító kovácsolás
– süllyesztékes kovácsolás.

KOVÁCSOLÁS 
TECHNOLÓGIÁJA III.



KOVÁCSOLÁS 
TECHNOLÓGIÁJA IV.



A szerszám csak részben
érintkezik az alakítandó
darabbal
Egyszerű szerszámokkal,
durva előalakításra alkalmas

Néhány alapművelettel és
szerszámkészlettel
változatos alakú termék
állítható elő

KOVÁCSOLÁS 
TECHNOLÓGIÁJA V.

Zömítés Duzzasztás Körkovácsolás



TUSKÓ SZABADALAKÍTÓ KOVÁCSOLÁSA



Tűzveszteségek (Gt): a kovácsolás során állandó a tömegveszteség – az anyag felületén reve
formájában jelenik meg. A képződő reve mennyisége függ (a hevítés módjától, hőfokától,
időtartamától, a hevítések számától, a hevített anyag minőségétől és alakjától)
Értékei:
-Egyszeri hevítésnél a kiinduló anyag tömegének: 1,5 – 2,5 %-a
-Kétszeri hevítésnél a kiinduló anyag tömegének: 3 - 4 %-a
-Többszöri hevítésnél a kiinduló anyag tömegének: 7 %-a.

Véglevágási veszteség (Gv1): a nyújtással készített daraboknál fellépő veszteség. Pontos
éréke csak a művelettervezés folyamán állapítható meg.
Közelítőleg a kiinduló anyag tömegének:
Sima tengelyeknél 5-7 %, egylépcsős tengelyek, csavarok 7-10 %, többlépcsős tengelyek 10-
15%, többlöketű forgattyús tengelyek 15-20 %.

A KOVÁCSDARAB TÖMEGE I.

G0=Gn+Gv [kg]
G0:kiinduló anyagtömeg [kg], kovácsrajz méretei alapján számítással határozzák meg
(M=ρV)
Gn:a kovácsdarab kész tömege [kg],
Gv: a kovácsolásnál fellépő anyagveszteségek [kg] Gv=Gt+Gv1+Gly



A gyakorlatban az átkovácsolási tényezővel (Y) jellemzik az alakváltozás mértékét. Nyújtás 
esetén:

ahol: 
A0 – a munkadarab átkovácsolás előtti keresztmetszete [mm2]
A1 – a munkadarab átkovácsolás utáni keresztmetszete [mm2].

Zömítéskor a képlet reciprok értékével számolunk, hogy Y értéke mindig egynél nagyobb
legyen.
Az eredő átkovácsolási tényező: Ye = Y1 · Y2 · . . . · Yn.

G0=Gn x 100/ (100- (Gv%)) [kg]

A kiinduló anyag hossza: L= G0/Gfm
Gfm: a kiinduló anyag folyóméter tömege

Lyukasztási hulladék (Gly): gyűrűknél, perselyeknél és egyéb lyukasztással készülő
munka db-ok hulladékai. Egyoldali lyukasztásnál 8-12 %, kétoldali lyukasztásnál 3-6 %.

A KOVÁCSDARAB TÖMEGE II.





1. Süllyesztékes kovácsoláskor a két szerszámfélben levő üreg alakítja a munkadarabokat.
2. A süllyesztéküregben az anyag áramlását az osztófelületen kifolyó sorja szabályozza.
3. A munkadarabnak meg kell felelnie a kovácsolás technológiai jellemzőinek pl.:

megfelelően kialakított osztófelület, oldalak ferdesége, élek lekerekítése, legkisebb
falvastagság.

.

SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁSSAL KÉSZÜLŐ 
ELŐGYÁRTMÁNYOK I.

Alámetszett munkadarabokat nem lehet
ilyen eljárással gyártani.

A legkisebb, még gazdaságosan gyártható
darabszámot a szabadon alakítható és a
süllyesztékes kovácsolás önköltségszámítása
alapján lehet meghatározni

A süllyesztékes kovácsolással elérhető
méretpontosság: durva fokozat esetén: IT16,
normál fokozat esetén: IT15, fokozott
pontosság esetén: IT14, különleges pontosság
esetén: IT12 – IT13.



1. Az osztófelület megválasztása után a tervezéshez szükséges ráhagyásokat
határozzuk meg, majd a gépészeti szempontok alapján megtervezett (gépészeti)
darabon elhelyezzük őket az alábbi sorrendben:

– – a megmunkálásra kerülő felületekre a forgácsolási hozzáadásokat

– – az osztófelületnek megfelelően az oldalferdeséget

– – végül az éleket lekerekítjük.

Kovácsdarab tervezése

SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁSSAL KÉSZÜLŐ 
ELŐGYÁRTMÁNYOK II.



SÜLLYESZTÉKES
KOVÁCSOLÓ 
MŰVELETEK



PÉLDA: KOVÁCSOLT HAJTÓRÚD

• ELŐALAKÍTÁS: 
NYÚJTÓ ZÖMÍTÉS

• ELŐKOVÁCSOLÁS

• KÉSZ ALAK, KÖRBEN A 
SORJACSATORNA



PÉLDA: VILLÁSKULCS

• DARABOLÁS

• ELŐALAKÍTÁS

• KÉSZREAKAÍTÁS, SORJÁS
MUNKADARAB

• SORJÁZOTT MUNKADARAB



PÉLDA: TENGELY

Kész alkatrész

Kovácsdarab
Forgácsolási hozzáadással, oldalferdeséggel és 

lekerekítési sugarakkal ellátott tengely

Többüregű kalapácssüllyeszték



VÍZSZINTES KOVÁCSOLÓGÉP

• Ezzel az eljárással sorjamentes
alakítás valósítható meg

• Bonyolult alakok kovácsolására
alkalmas

• A süllyeszték felek osztottak

• Az eljárásnak hidegalakításos
változata is ismert



ALAKÍTÓ GÉPEK



ANYAGSZÉTVÁLASZTÓ ELJÁRÁSOK

Darabolás Kivágás

nyitott kontúr mentén zárt vonal mentén



NYÍRÁS ZÁRT KÖRVONAL MENTÉN: 
KIVÁGÁS

A szerszámból kieső rész a hasznos munkadarab



NYÍRÁS ZÁRT KÖRVONAL MENTÉN: 
LYUKASZTÁS

A szerszámból kieső rész a hulladék, a megmaradó lemez a hasznos munkadarab



Sávtervek kivágáshoz

NYÍRÁS ZÁRT 
KÖRVONAL MENTÉN 

LYUKASZTÁS





HAJLÍTÁS FORGÓ HENGEREKKEL

1. A felső hengert hajlítási fázisonként mozgatják egyre lejjebb

2. A lemez fokozatosan görbül – így henger íveket vagy zárt hengert lehet
kialakítani



LEMEZEK EGYESÍTÉSE

1. Korcolás: előzetesen hajlított lemezek összekapcsolása

2. A tömörséget (gáz-, vízzárás) tömítő masszával érik el



SPECIÁLIS LEMEZ 
ÖSSZEKÖTŐ ELJÁRÁS

1. A lemezek egyesítése képlékeny alakítással történik

2. Az átlapolás biztosítja a kötést



A HENGERLÉS GEOMETRIAI 
VISZONYAI



HENGERLÉS

Lemez vagy szalag Idom (pl. körszelvény)

hosszirányú hengerlése

Hengerjáratok

Duó Trió Kvatró



A HENGERLÉS MUNKAMÓDSZEREI



LEMEZHENGERLÉS

Hideghengerlés Fóliahengerlés



VARRATNÉLKÜLI 
CSŐGYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK



CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI I.

Présgép - 2500 t nyomóerővel



Csőnyújtás tüskén

CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI II.

Mannesmann féle lyukasztás



Pilger üzemmódok

CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI III.



1. A hideg térfogat-alakítás: a feldolgozandó előgyártmányt egy többé-kevéssé zárt
üregbe tesszük és több oldalról nyomás alá helyezzük.

2. A nyomás hatására a munkadarab anyaga egyrészt kitölti az üreget, másrészt kifolyik
az üreg nyílásain.

3. Mind az üregben maradó, mind a kifolyt anyagrészek a gyártmány szerves részét
képezik -> nem keletkezik hulladék.

A munkadarab alak- és mérethűségét
az alakadásban főszerepet játszó szerszám gyártási pontossága, és
merevsége korlátozza.

Az alakváltozás során bekövetkező fizikai keményedés jól kihasználható a munkadarab
szilárdságának növelésére, ezért esetenként elmaradhat a kész munkadarab ilyen célú
hőkezelése (pl.: nemesítés)
Feldolgozható anyagok:
Ón, ólom, réz, sárgaréz, alumínium és ötvözetei, ezüst, platina. Az acélok közül, csak azok,
amelyeknek C-tartalma 0,25%.

Hidegfolyatás

CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI III.



Előrefolyatás: Ha a
redukálhatóság feltételei a
munkadarab alakja és méretei
miatt nem teljesíthetők, akkor a

fejrészt meg kell támasztani.

Az előrefolyatás 
végeselem modellje

Az előrefolyatás elve

CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI IV.



Hátrafolyatás: Hengeres és
négyszögletes keresztmetszetű
üreges testek tömeggyártásának
egyik leggyakoribb változata a
hátrafolyatás. Két fő változata
használatos:

•vékonyfalú edények (Al és
ötvözetei, színesfémek) előállítása,
•vastagfalú (főleg acélból készült)
folyatott termékek előállítása.

A hátrafolyatás végeselem modellje

A hátrafolyatás elve

CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI V.



Kombinált folyatás

Csésze előre-
és hátrafolyatás

Tömör test előre, 
csésze hátra folyatás

CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI VI.



Cserélhető aktív elemes,
vezetőoszlopos előrefolyató szerszám

CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI VII.



Hátrafolyató szerszám felépítése

CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI VII.



Folyatott alkatrészek

CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI VIII.



CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI
RÚD ÉS DRÓTHÚZÁS



CSŐSAJTOLÁS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI
RÚD ÉS DRÓTHÚZÁS



LEMEZALAKÍTÓ ELJÁRÁSOK 
TECHNOLÓGIA FOLYAMATAI



Alakíthatóság:
1. Acéllemeznél 1,5 mm
2. Színes és könnyűfémelemez

esetén 2 mm.
3. Nyomóforma anyaga: fa vagy

fém.

LEMEZALAKÍTÓ ELJÁRÁSOK 
TECHNOLÓGIA FOLYAMATAI



Nyújtvahúzó berendezés és alakított darab

Nyújtvahúzás

LEMEZALAKÍTÓ ELJÁRÁSOK 
TECHNOLÓGIA FOLYAMATAI



A motor 108.920cv

26.7m magas és 13.2m széles

Súlya: 2300 tonna

14 henger, 96 szelep



Főtengely



Az 1 méteres dugattyúk



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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KÉPLÉKENY  ALAKÍTÁSOK ALAPJAI I.

Képlékeny és folyékonyalakítások a mechanikai technológiai eljárások rendszerében

A gépgyártástechnológia a műszaki tudományoknak az az ága, amely a gépek és
alkatrészek előállításának elvi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. A gépgyártás
folyamán a célszerűen megválasztott nyersanyagokat vagy előgyártmányokat
dolgozzák fel késztermékké, amiket gyártmányoknak nevezünk.



A képlékenyalakítás olyan gyártási eljárásokat jelent, amely gyártmány alakját és
méreteit, forgácsleválasztás nélkül külső erőrendszer alkalmazásával, maradó
alakváltozás révén megváltoztatjuk, miközben a test térfogata változatlan marad.

KÉPLÉKENY  ALAKÍTÁSOK ALAPJAI II.

A képlékenyalakítás különböző
eljárásaival gyártott alkatrészek
termékskálája a mikroelektronikai
alkatrészektől, a különféle háztartási
eszközökön, autóipari alkatrészeken
keresztül, a csúcstechnológiai
alkalmazásokig (repülőgépipar és
űrtechnika) terjed.

A képlékeny alakítás fogalomkörébe mind a hideg, mind pedig a melegalakítás
beletartozik.



ELŐGYÁRTMÁNYOK I.

A gépgyártástechnológiák alkalmazásával célszerűen megválasztott nyersanyagokat
vagy előgyártmányokat dolgozzunk fel késztermékké, amelyeket gyártmányoknak
nevezünk. Az előgyártmányokat rendszerint öntéssel, tehát ún. melegtechnológiával
állítjuk elő. Az előgyártmány készülhet szakaszos és folyamatos öntéssel

Tuskó - vagy  bugaöntés  (szakaszos  öntés)

Bugán általában az öntéssel készített
négyzet, közelítőleg négyzet, vagy
kör keresztmetszetű fémből készült
előgyártmányokat értjük,
amelyekből hengerléssel,
kovácsolással, vagy sajtolással
(esetenként forgácsolással) félkész-
vagy kész-gyártmányokat állítunk
elő



Folyamatos  öntés

ELŐGYÁRTMÁNYOK II.

A folyamatos öntés az előgyártmányok, de a kristályosítás
szempontjából is korszerűbb eljárás, mint a kokillába
öntés a következő tényezők miatt:
1. az intenzív hűtés miatt a dendrites kristályosodás,

és annak káros hatása elkerülhető;
2. a gyors kristályosodásnak köszönhetően lényegesen

kisebb az egyenetlen ötvözőelem eloszlás (ún.
makrodúsulás) és porózusság;

3. az öntés folyamatossá tehető és automatizálható;
4. az öntött buga profilja és mérete viszonylag tág

határok között változtatható, alkalmazkodva ezzel a
további feldolgozó műveletek igényeihez

A fenn említett öntött előgyártmányok acéltermékek esetén további–hideg vagy meleg–
képlékeny megmukáláson mennek keresztül, amelynek eredményeként acéllemezt vagy
rúd- és idomacélokat kapunk az MSZ EN 10079 szabványnak megfelelően



Öntvehengerlés

ELŐGYÁRTMÁNYOK III.

A folyamatos öntés

1. Az öntvehengerléssel szalag, idom, illetve huzal
gyártható.

2. Az öntvehengerlő berendezéssel a kristályosító
szerepét forgó, viszonylag nagyméretű dob látja el.

3. A henger palástjára olyan profilú hornyot munkálnak
ki, amely megfelel a gyártandó termék
keresztmetszetének

Az öntéstechnológia 



AZ ÖNTÉSTECHNOLÓGIA II. 

Az öntés technológiájának lényege, hogy a megolvasztott fémet tűzálló anyagból készült
formába öntjük, ahol az megdermedve felveszi annak alakját. Az alkotókat az erre a
célra készített kemencében olvasztjuk meg. Az öntödékben nem csupán megolvasztjuk a
fémeket, hanem összetételüket, szerkezetüket és tulajdonságaikat megváltoztatjuk.

1. Az öntés elve, hogy a megömlesztett anyagot a minta alapján leképezett forma
üregébe öntjük, ahol az megszilárdul.

2. Az öntött anyag kitölti a forma üregét, így a forma meghatározza az öntvény
alakját. Üreges öntvény készítésekor a formához magra is szükség van.

3. A formából kivett tárgy a nyersöntvény, melyet öntvénytisztítási műveletekkel
hozhatunk kész állapotba.



AZ ÖNTVÉNYKÉSZÍTÉS MENETE I.

1. Azt a jelenséget, amikor egy szilárd anyag (öntészeti előgyártmány, nyersvas stb.)
rácsszerkezete összeomlik, halmazállapota folyékonnyá válik, megömlesztésnek
nevezzük.

Tervezés

1. Kerülni kell az öntvény méreteihez képest kicsi, és kiugró részeket.
2. Kerülnünk kell az anyaghalmozódásokat, a nagy-mértékű keresztmetszet-

változásokat is, mert ezek az öntés során szívódási üregeket, folytonossági
hiányokat okozhatnak.

3. Figyelembe kell venni az öntvény anyagának szilárdsági tulajdonságait is, mivel
az öntvény nyomó igénybevételnek igen jól ellen áll, de a húzásnak nem.

Mintakészítés

A  minta  a  készítendő  munkadarabnak  a  zsugorodással  megnövelt  pozitív  mása. 

Minta az öntvény alakjával csaknem azonos. A mérete mindig valamivel nagyobb
az öntendő tárgyénál, mert a dermedésük során a fémek és ötvözeteik zsugorodnak



1. A számítás során szürkeöntvényeknél 1%, az acéloknál 1,4 %, az öntészeti
színesfémeknél (bronzok) 0,9 %, míg a könnyűfémeknél (alumíniumötvözetek)
2,4 % értéket vehetünk figyelembe a zsugorodásra (hozzávetőleges adatok, mivel
értéke az öntvény méretétől, az anyag pontos összetételétől is függ).

2. A minta méreteit a forgácsolással megmunkálandó felületeknél meg kell növelni.

AZ ÖNTVÉNYKÉSZÍTÉS MENETE II.

Csőtoldat  kézi  formázása a) öntvényrajz  b) minta  c) mag d) magszekrény e) alsó mintafél beformázása 
f) felső mintafél beformázása g) kész forma a behelyezett maggal h) kész öntvény

Gyakran biztosítanunk kell, hogy a fém ne folyhasson a formának abba a részébe,
ahol üregnek kell maradnia.

Ezért az üreg méreteivel
egyező testet, ún. magot
(/c ábra) kell a formába
helyeznünk, anyaga
tűzálló, előállítására a
magszekrény (d ábra)
szolgál (fa, műanyag).



ÖNTÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI I.

A fémminőségtől függő olvasztó-berendezésben előállított fémet és az ötvözeteket
többféle módon lehet a formába önteni, úm. hidrosztatikai nyomással (gravitációs
öntés) és külső nyomással (pörgető vagy centrifugál öntés, fröccsöntés, présöntés és
vákuumöntés).

1. Gravitációs vagy hidrosztatikai öntéssel töltjük meg a homokformákat, de legtöbbször a
fémformákat is.

2. Forma nyugalomban van, és a folyékony fémre öntés közben csak a nehézségi erő
hat.

3. A formát nem szabad magasról önteni és vigyázni kell arra is, hogy a fémsugár öntés
közben ne szakadjon meg.

4. A nagy öntési távolság miatt a fém elmoshatja a formát, míg a megszakadó
fémsugár zárványosodást idézhet elő. A forma megtöltését felülről, alulról és oldalról
is végezhetjük.

5. Az öntési mód kiválasztását igen sok körülmény, de elsősorban maga az öntvény
anyaga befolyásolja

Gravitációs öntészeti technológia



1. Pörgető vagy centrifugál öntést forgástest alakú (csövek, fogaskerekek,
dugattyúk, hengerek stb.), de tetszés szerinti formájú öntvények előállítására is
kiválóan alkalmazható.

2. A pörgető öntés lényege, hogy a folyékony fémet forgó formába öntjük. A jó
formakitöltést és a belső felület (üreg) kialakítását a centrifugális erő biztosítja.

ÖNTÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI II.

1. A fröccsöntés lényege az, hogy nagynyomású gázzal vagy dugattyús préssel a
folyékony fémet különleges acélból készült, igen gondosan megmunkált formába
lövelljük (fröccsentjük).

2. A fröccsöntés csak nagyobb darabszám esetén gazdaságos. Főleg könnyűfém ötvözetek
és hőre lágyuló műanyagok öntésére alkalmazzuk.

3. A fröccsöntéssel előállított kész munkadarab méretpontos és sima felületű termelékeny.

1. A vákuumöntés a nyomásalatti öntések új: lényege, hogy a formából 0,04 MPa
nyomásig kiszivattyúzzuk a levegőt, a folyékony fémet pedig dugattyúval a
légritkított formaüregbe lövellik, forma kitöltését a vákuum segíti elő

1. A présöntés elvileg a fröccsöntéshez hasonló, mivel azonban a préskamra nincs
hevítve, nagyobb nyomással dolgozik, mint a fröccsöntőgép (légnyomás százszorosa )



FÉMEK KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSA

A  fémek  képlékenységének  alapfogalmai

A  fémkristály  alakváltozásainak  mechanizmusa
a)  alakítás  előtt  b)  rugalmas  alakváltozás  c)  transzláció  d)  ikerképződés

1. A fémek képlékeny alakításakor csak a munkadarab alakja változik, tömege,
térfogata és folytonossága változatlan marad.

2. A képlékenység mérésére, számszerű meghatározására jellemző paraméter nincs.
3. Általában annál képlékenyebbnek a fém, minél nagyobb a szakítószilárdság és

folyáshatár viszonya (Rm/ReH), a kontrakciója (Z) és nyúlása (A).

Az alakváltozás mechanizmusa
Ha egy fémkristályt (a ábra) rugalmassági határát meg nem haladó igénybevételnek
vetünk alá, a kristály alakja rugalmasan megváltozik (b ábra).

A további alakváltozás során, ha a rugalmassági határt már
meghaladó igénybevételnek tesszük ki a kristályt, a kristály
alakja maradandóan változik meg.

Az alakváltozás: a
kristály egyes részei
kristálytanilag
meghatározott, ún.
csúszási síkok mentén
bizonyos irányban
egymáson elcsúsznak
anélkül, hogy a két
kristályrész elválna
egymástól (transzláció)



Az  alakváltozás  hatása  a  fémek  tulajdonságaira

FÉMEK KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSA II.

1. A fémek mechanikai tulajdonságai az egyes kristályok tulajdonságaitól, és nem
utolsósorban a szemcsenagyságtól függenek. Ezzel is indokolható, hogy a durva
szemcséjű fémeket a kis szakítószilárdság és a kis nyúlás jellemzi. (a ábra)

2. A maradandó alakváltozás – képlékeny alakítás – következtében a fémek és ötvözeteik
legtöbb tulajdonsága (pl.elektromos vezetőképesség) megváltozik. A legnagyobb
mértékű a mechanikai tulajdonságok változása.

A  0,15 %  széntartalmú  acél  a)  keményedése 



1. A változások azonban csak akkor
maradandóak, ha az alakítás a fémre
jellemző hőmérséklet alatt, tehát a fém
„hideg” állapotában megy végbe.

2. Ha az alakítás után a fémet a jellemző
hőmérséklethatárt meghaladó
hőmérsékletre hevítjük, az alakváltozás
következményei részben vagy egészen
eltűnnek.

3. A fémek és ötvözeteik e jellemző
hőmérséklete a lágyulási hőmérséklet.
(b ábra

FÉMEK KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSA III.

Az  alakváltozás  hatása  a  fémek  tulajdonságaira

A  0,15 %  széntartalmú  acél  b)  lágyulása

1. Azt a belső feszültséget, amelynek hatására az anyagban a képlékeny alakváltozás
megindul, alakítási szilárdságnak nevezzük.

2. Egytengelyű feszültségi állapotban ez megegyezik az anyag mindenkori
folyáshatárával. Az alakítási szilárdság értéke az alakváltozás sebességének
növelésével nő, az alakítás hőmérsékletének emelésével viszont általában csökken



FÉMEK KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSA IV.

Az  alakváltozás  hatása  a  fémek  tulajdonságaira

A hevítésnek (izzításnak) a mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását
lágyulásnak nevezzük. A lágyulás: az alakváltozásnak az alakítási ellenállás növelő
hatását szünteti meg (ábra).

Az  alakváltozás  mértékének  hatása a  
lágyulási  hőmérsékletre

1. A hőmérséklet emelésével először az alakítási feszültség csökken, ezután
következik a lágyulás és végül az újrakristályosodás.

2. Egy kis hőmérséklet-intervallumban nagymértékű változások következnek be.
3. A hidegalakítás következtében létrejött keményedés megszűnik, a fém

visszanyeri alakítás előtti tulajdonságát, kilágyul.



1. Az újrakristályosodáskor keletkező szövet szemcsenagyságát alapvetően az
alakítás mértéke és az izzítás hőmérséklete határozza meg.

FÉMEK KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSA V.

Az  alakváltozás  hatása  a  fémek  tulajdonságaira

0,8 % széntartalmú  acél  
újrakristályosodási  diagramja

3. Fontos szerepe van az izzítás
idejének is.

4. Meghatározó az alakítás mértéke
is, de a hőmérséklet hatása
gyengébb

2. Eszerint az újrakristályosodott
fém annál finomabb szemcséjű,
minél nagyobb volt az előzetes
hideg-alakítás mértéke, és mennél
kisebb az izzítás hőmérséklete
(ábra).



A  forgácsolt  és  a  
képlékenyen  alakított  

munkadarabok  textúrája

A  FÉMEK  MELEG  KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSA

Képlékeny melegalakításról akkor beszélünk, ha a fémet vagy ötvözetét a rá
jellemző újrakristályosítási hőmérsékletnél nagyobb hőmérsékleten alakítjuk.

1. A melegalakítást az újrakristályosodás hőmérsékleténél nagyobb hőmérsékleten kell.
2. Az újrakristályosodás még az alakítás közben (illetve közvetlen utána, még meleg

állapotban) lezajlik, következésképpen a fém az alakítás után közel az eredeti
tulajdonságaival rendelkezik.

3. A keményedés az alakítás következtében itt is fellép, de ezt kisebb nagyobb késéssel
követi az újrakristályosodás, ezért a változások a készterméken lényegében nem
észlelhetők

Felületminősége,
méretpontossága jó,
az alakítóerő és a
szerszámterhelés
kisebb, mint a
hidegalakításnál.



KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS I.
Kovácsolási  alapfogalmak

A  nyomókúpok  képződése  a  kovácsolás  közben
a) nyomókúp kialakulása b) teljes keresztmetszetre kiterjedő szemcsefinomodás c),d) a nyomókúpok
záródása megfelelő átkovácsolással e) a nem tökéletes átkovácsolás

A kovácsolás a legrégebbi alakítási eljárás, amely a fémet a rá jellemző lágyulási
hőmérsékletnél nagyobb hőmérsékleten ütő vagy nyomó igénybevétellel alakítja

A célja a fém előírt geometriai alakra munkálása, mechanikai tulajdonságainak
javítása, szemcsenagyságának finomítása és a megfelelő szálirány kialakítása.
A pontos geometria ugyan egyéb eljárással, pl. öntéssel is létrehozható, a nagy
igénybevételt elviselő alkatrészek csak kovácsolással érhetők el

Az anyagnak a nyomófelületek széleitől 45  szögben kiinduló, kúp alakú részei a
szerszám és a munkadarab között fellépő súrlódás miatt alig vesznek részt az
alakváltozásban.



1. A rosszul végzett kovácsolás: a felületi, nagymértékű alakváltozást szenvedett
rétegek szövete finom, a belsőké durva lesz.

2. A felületi rétegek megnyúlása és a középsők visszamaradása miatt a fémben
káros feszültségek keletkeznek, vetemedést és felületi repedéseket okozhatnak.

3. Ezért az alakítást úgy kell végeznünk, hogy a szálirány folytonos maradjon, és
kövesse a munkadarab kontúrját (ábra).

A kovácsolás műveletei :
1. elsősorban a nyújtás,
2. kisebb mértékben a zömítés határozza meg a

szövetszerkezet minőségét.

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS II.
Kovácsolási  alapfogalmak

Képlékenyen  alakított 
munkadarabok  textúrája

Szabadalakító kovácsolással munkadarabok alakhűsége
és méretpontossága függ a kovács szakképzettségétől,
nagy méretpontosságú, azonos geometriai alakú
munkadarabok nem gyárthatóak.

Süllyesztékes (odor) kovácsolással gyártjuk nagyobb
méretpontosságú kovácsdarabokat, az alkatrész alakját és méreteit
egy szerszámtestbe kényszerítve érjük el.



A  kovácsolás  alapanyagai  és  hőmérsékletei

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS III.

Az acélok kovácsolhatósága az összetételtől és a kovácsolás hőmérsékletétől függ. A
legtöbb ötvözőelem és minden szennyezőelem rontja a kovácsolhatóságot, a szénnek
és egyéb karbidképző ötvözőnek van szerepe.

Az  acélok  kovácsolási  hőköze

Törekedni, hogy az alakítás nagyobb részét a legmagasabb hőmérsékleten végezzük

Minél széndúsabb az acél, annál hamarabb
olvad és annál hamarabb következik be az
„elszéntelenedés” (szén kiégése), ezért a
szerszámacélokat csak alacsony
hőmérsékletre hevítjük kovácsoláskor, a
széntartalom, és az ezzel együtt járó
mechanikai tulajdonságok megtartása végett.

Kovácsolás feladata a szemcsenagyság
csökkentése, szövet finomítása, javítja az
anyag mechanikai tulajdonságait, túlzott
átkovácsolással az anyag keresztirányú
ütőmunkája és a kontrakciója csökken.



A  szabadalakító  kovácsolás  műveletei 

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS IV.

A  szabadalakító  kovácsolás  műveletei
a) nyújtás  b)  zömítés  c) hornyolás  d)  

lyukasztás  e) áttolás  f) vágás  g)

csavarás  h) hajlítás



Süllyesztékes kovácsolás

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS V.

1. A süllyesztékes vagy odorkovácsolás az a melegalakító művelet, amely szerint a
képlékeny anyagot a munkadarab negatívjának megfelelő üregbe verik vagy
sajtolják.

2. Az üreget megfelelő minőségű acéltömbben, a süllyesztékben képezik ki. Az így
előállított kovácsolt munkadarab felületi minősége is jobb.

3. A süllyesztékes kovácsolás termelékenysége sokkal kedvezőbb mint a
szabadonalakító kovácsolás esetében.

A  süllyesztékes kovácsolás  elve a) nyitott  szerszám  működése  b) zárt  szerszám  
működése  c) sorjázó  szerszám  működése



Különleges  kovácsolási  eljárások

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS VI.

Közéjük sorolhatók azok a kovácsolási technológiák, melyek révén nagy
termelékenységgel pontos munkadarabok állíthatók elő. Körforgó kovácsolás rudak
és csövek vékonyítására, nyújtására használják

Körforgó  kovácsológép



Kovácsolás Kovácsolás az újrakristályosodási hőmérsékletnél
magasabb hőfokon, ütéssel vagy sajtolással (lassú
nyomással) végzett alakítás.

• szabadalakító,
• süllyesztékes kovácsolás.

A kovácsolás lehet:

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS 
ÖSSZEFOGLALÁS 



Szabadalakító kovácsolás

A nagyméretű, szabadon alakított kovácsdarabok kiinduló anyaga az öntött tuskó, a
kisebbeké pedig a hengerelt buga vagy előkovácsolt rúd.

A kovácsüzemi gyakorlatban az alakítás mértékét az átkovácsolási számmal jellemzik.
Ez egy 1-nél nagyobb szám, az előző és az alakított keresztmetszet hányadosa:

A szabadalakító kovácsolás kézi kovácsolás, ha az alakító erőt ember fizikai
ereje biztosítja. Gépi kovácsolás során gépi erővel történik az anyag képlékeny
alakítása. Egyszerű szerszámokkal, durva előalakításra, nagyméretű darabok
gyártására alkalmazzák.

1A

A
k o

A0= a munkadarab kovácsolás előtti keresztmetszete [mm2]

A1= a munkadarab kovácsolás utáni keresztmetszete [mm2]

A fajlagos alakváltozási tényező: nkkk .....21 

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS 
ÖSSZEFOGLALÁS 



Szabadalakító kovácsolás műveletei

Nyújtás: A nyújtóbetét általában lapos, téglalap nyomófelületű szerszám. A
nyújtás annál erőteljesebb, minél keskenyebb a nyújtóbetét.

Duzzasztás: Olyankor szükséges, ha kis keresztmetszetű kiinduló anyagból
nagyobb keresztmetszetű darabot kell kovácsolni.

Lyukasztás: Tömör vagy üreges lyukasztó tüskével végzik, egy vagy két oldalról.

Vállazás: Az éles vagy nagyobb átmenetek kialakításának segédművelete.

Áttolás: Az anyagtakarékosságot és a kedvezőbb szálelrendeződést segíti elő.

Hajlítás: Általában a görbe kovácsdarabok alakításának utolsó művelete.

Csavarás: A kovácsdarab egyik részét általában úgy fordítják el valamilyen
szöggel a többihez képest, hogy a darabot először síkban lekovácsolják, és a
műveletsor végén csavarják meg.

Kovácshegesztés: A bonyolult alakú kovácsdarabokat gyakran részekre bontva
kovácsolják, és a részeket hegesztéssel, igen gyakran kovácshegesztéssel
egyesítik.

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS 
ÖSSZEFOGLALÁS 



Szabadalakító kovácsolás műveletei

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS 
ÖSSZEFOGLALÁS 



Szabadalakító kovácsolás kézi szerszámai

A szabadalakító kovácsoláshoz használatos szerszámok az üllő, a kalapács, a különböző
alakításra szolgáló különleges kovácsszerszámok és a munkadarab megfogására
szolgáló többféle fogó.

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS 
ÖSSZEFOGLALÁS 



Szabadalakító kovácsolás kézi szerszámai

A különböző alakú kalapácsokat a kovács a ráverő kalapácsot a segédje használja.

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS 
ÖSSZEFOGLALÁS 



Példa a gépi szabadalakító kovácsolásra

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS 
ÖSSZEFOGLALÁS 



Süllyesztékes kovácsolás

Az anyag és a süllyeszték közötti
súrlódást előkovácsolással és a
süllyeszték falának ferdére
munkálásával csökkentik. A süllyeszték
üregének éleit megfelelően nagy
sugárral lekerekítik. A süllyeszték
falainak simának kell lenni, nehogy
repedések keletkezzenek rajtuk. A
felületek közötti súrlódást olajjal,
grafitos olajjal, vagy szénporral
csökkentik.

Süllyesztékes kovácsolást, ha a kovácsdarab alakja bonyolult, és szabadkézi kovácsolással
csak nagy munkaráfordítással vagy egyáltalán nem készíthető el a munkadarab.

A süllyesztékes vagy odorkovácsolás az a melegalakító művelet, amely során a képlékeny
anyagot a munkadarab negatívjának megfelelő üregbe verik vagy sajtolják. Az üreg
megfelelő minőségű acéltömbben, a süllyesztékben helyezkedik el.

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS ÖSSZEFOGLALÁS 



Kovácsolás gépei

A kovácsológépek a gépi kalapácsok és a kovácssajtók csoportjába sorolhatók.

A kalapácsok alakító hatása  a kinetikai energiájuk hirtelen átadásán alapszik. 

Főbb típusai:

• rugós kalapács,

• ellenütős kalapács,

• légpárnás kalapács,

• egyállványos kalapács,

• gőzkalapács, 

• frikciós sajtók.

A kovácssajtók nem ütéssel, hanem lassú, egyenletes, hosszan tartó nyomással alakítják a 
munkadarabot.

A kovácssajtók lehetnek:

• mechanikus kovácssajtó,

• hidraulikus kovácssajtó.

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS ÖSSZEFOGLALÁS 



Ajax - kalapács

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS ÖSSZEFOGLALÁS 

Ellenütős kalapács



Légpárnás kalapács

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS ÖSSZEFOGLALÁS 

Egyállványos gőzkalapács Kétállványos gőzkalapács



Frikciós - kalapács

KOVÁCSOLÁS ÉS SAJTOLÁS 
ÖSSZEFOGLALÁS 

Mechanikus sajtók

A Maxima-sajtó 

Hidraulikus sajtó

Dörzssajtók
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HENGERLÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATA

A hengerlés lényegében folyamatossá tett nyújtó kovácsolás. Az eljárással különféle
keresztmetszetű rudakat, lemezeket állítanak elő acélból, színesfémből és ötvözeteikből.

A hengerelt termékeket, illetve a hengerlési eljárásokat több szempont szerint is
csoportosíthatjuk. A hengerelt anyag újrakristályosodási hőmérsékletéhez viszonyított
hengerlési hőmérséklet alapján megkülönböztetnek:

• meleghengerlést,
• hideghengerlést.

A hengerelt darab alakja szerint beszélhetünk:
• rúd- és idomacélok, hengerhuzalok hengerléséről,
• lapos termékek,
• varrat nélküli csövek hengerléséről.

1. A hengerlés lényegében forgó mozgással folyamatossá tett nyújtó kovácsolás.
2. Célja ugyanúgy, mint a kovácsolásé, kettős.
3. Egyrészt különféle keresztmetszetű rudak, lemezek előállítása acélból, és egyéb

fémes ötvözetekből, másrészt a szemcseszerkezet finomítása



Az együtt dolgozó hengerek száma és egymáshoz viszonyított helyzete szerint
különböztetik meg a hengersorokat:

• Duó - hengerállvány esetében két henger dolgozik együtt.

• Trió - hengerállványban három nyer elhelyezést. Ha a középső henger
átmérője kisebb, mint a két szélsőé, akkor Lauth - trióról beszélünk, amely
a lemezhengerművek szokásos típusa.

• Univerzális hengerállvány esetén az állványba négy hengert építenek.

HENGERSOROK ELRENDEZÉSE I.

A hengerelt gyártmányok 
keresztmetszete 

• kör, 

• derékszög, 

• négyszög, 

• alakos (U, I, L idomacélok).

A hengerek anyaga közönséges vagy kéregöntésű
vasöntvény, illetve öntött, kovácsolt, esetleg edzett
acél.

A  hengerjáratok  kialakítása  és  elrendezése: 
a) nyitott  hengerüreg b) zárt hengerüreg c) duó- d) trió-
e) Lauth-trió f) univerzál elrendezés

Elrendezésük többféle lehet:



HENGERSOROK ELRENDEZÉSE II.

A  hengerjáratok  kialakítása  és  
elrendezése: a) nyitott  

hengerüreg b) zárt hengerüreg 
c) duó- d) trió- e) Lauth-trió f)

univerzál elrendezés

Lapos termékek hengerlése

A lapos termékek közé a
durvalemezek, a finomlemezek
és szalagok, valamint fóliák
tartoznak.

A durvalemezek közé általában
a 3 mm-nél vastagabb lapos
termékeket számítják. A
melegen hengerelt lapos
termékek kiinduló anyaga a
folyamatosan öntött
lemeztuskó. A kokillaöntésű
lemeztuskók mára kiszorultak a
termelésből.



LEMEZHENGERLÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI

1. A hengerlés másik ága a lemezhengerlés. Kiinduló anyaga az öntött
lemeztuskó (öntecs), a finomlemez hengerlésé a lemezlapka, az ún.
platina.

2. Lemezhengerléshez az öntecset először platinasoron négyzet
keresztmetszetű rúdvassá hengereljük, majd olyan súlyú darabokra
vágjuk, mint a készítendő lemez súlya.

3. Miután hengerlés közben a lemez szélességét elértük, hosszirányban a
kívánt vastagságig nyújtjuk.

4. Vékony lemezt az anyagban fellépő feszültségek miatt egy rétegben nem
lehet végleges méretig nyújtani, ezért a lemezeket két vagy több rétegben
egymásra rakjuk, öszszehegedés ellen közéjük faszénport vagy finom
anyagot hintünk, és így bocsátjuk át a hengerjáraton.

5. A hengerlés közben berepedt széleket le kell nyírnunk. A vékony lemezeket
hidegen hengereljük és a szükségeshez képest többször is kilágyítjuk.

6. A hengerlés igen termelékeny és gazdaságos alakító eljárás. Az
acélgyártás 70 – 80 %-át, a könnyű- és színesfémtermelés 50 – 55 %-át
hengerléssel dolgozzuk fel.



RÚD ÉS IDOMACÉLOK HENGERLÉSE

1. Hengerléssel csak olyan szelvények állíthatók
elő, amelyeknek a henger forgástengelyére
merőleges határvonalain bemélyedés vagy
kiemelkedés nincs.

2. Mivel az alakítás során a kiinduló
keresztmetszettől a szelvény végleges méretéig
igen jelentős alakváltozáson megy keresztül a
munkadarab, az egy-egy szúrásnál elérhető
fogyás pedig csak 15 – 40 % lehet, a végleges
alak eléréséig több üregen kell a
munkadarabnak áthaladnia.

Vasúti  sín  üregezése



CSŐGYÁRTÁS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI

Az acélcsövek gyártási módjuk szerint lehetnek: varratos csövek, varrat nélküli csövek

A varratos csöveket lemezhajító eljárással, hegesztéssel készítik.

A csőhengerlés összefoglaló név alatt a varrat
nélküli acélcsövek képlékenyalakító módszerrel
történő előállítását értjük. Az eljárás lehet kisajtolás
és kovácsolás.

Az acélcsőgyártás kiinduló anyaga kör-, hat- vagy
nyolcszögű öntött tuskó, hengerelt, illetve
folyamatosan öntött négyzet- vagy körszelvényű
buga.

Varrat nélküli csövek gyártására elterjedt eljárások:

• Erhardt-féle eljárás. 

A varrat nélküli, vékonyfalú, hengerelt csövek gyártásának két fázisa:
lyukasztó-, csőnyújtó hengerlés.

• Mannessmann-féle,

A csövek gyártása szerint
megkülönböztetünk
varratnélküli és hegesztett,
ún. varratos csöveket. A
varratnélküli csövek gyártására
számos lehetőség van:
csőhengerléssel;folyatással,
illetve folyatással és valamilyen
hengerlő eljárással együttesen;
szabadalakító kovácsolással
hidraulikus sajtón; öntéssel.



VARRATNÉLKÜLI  CSÖVEK GYÁRTÁSA

1. A varrat nélküli, vékony falú, hengerléssel előállított csöveket két fázisban;
lyukasztó- és az azt követő csőnyújtó hengerléssel állítjuk elő.

2. A gyakorlati alkalmazás tekintetében két eljárás terjedt el; a Mannesmann- és a
Stiefel féle eljárás.

1. A Mannesmann-féle, ún. lyukasztó
hengerállványon a tömör rúd (előgyártmány)
felizzított anyagát két oldalról kúpos hengerek
(munkahengerek) közé vezetjük.

2. A munkahengerek egymás tengelyével kb. 5°
szöget zárnak be, és a forgásirányuk egyező.

3. Az anyagot a két munkahenger közé, a
tengelyvonal mentén szúrjuk be, így a
munkadarab saját tengelykörüli mozgása
melletti tengelyirányú előhaladásra is
kényszerül.

4. A hengerek nagy nyomásának és forgó
mozgásának következtében az elő-gyártmány
belseje felszakad (kiszúródik). A felszakadt
üreg falát a mozgásra merőlegesen és szembe
tolt tüske alakú szerszám gyakorlatilag kisimítja Lyukasztó ferdehengersorból kifutó cső



Varratnélküli  csövek  gyártási  eljárásai

a) Mannesmann-féle lyukasztó  hengerlés  

b) Stiefel-féle lyukasztóhengerlés 

c) Mannesmann-féle (Pilger)  csőnyújtó  

hengerlés  

d) Stiefel-féle csőnyújtó  hengerlés  

e) Erhardt-féle lyukasztás  

f) Redukáló  csőhengerlés,  Erhardt-féle

lyukasztás  

g) Erhardt-féle csőhúzás

VARRATNÉLKÜLI  CSÖVEK
GYÁRTÁSA



MANNESMAN - FÉLE CSŐGYÁRTÁS

A Mannessmann-módszernél a lyukasztást ferdehengersoron, a nyújtást pedig pilger

hengersoron végzik.

A Mannesmann-féle lyukasztó
hengerállványon a tömör rúd lyukasztását
két munkahenger végzi. A hengerek a
közéjük vezetett munkadarabot
csavarvonalszerűen maguk közé húzzák, és
velük ellenkező forgásirányra kényszerítik,
miközben a tömör rúd belső rétege
felszakad, és benne tengely irányú lyuk
keletkezik. A képződött lyuk felülete
egyenetlen, érdes. Azért, hogy sima falú
lyukat kapjunk, a hengerek egy dugóra
kényszerítik a munkadarabot, és így annak
legnagyobb kúpátmérőjével azonos belső
átmérőjű cső képződik.



STIEFEL - FÉLE LYUKASZTÓ HENGERLÉS

Stiefel-féle lyukasztó hengerállvány alakító szerszáma két párhuzamos tengelyű kúpos harang. 

A harangok a közéjük vezetett
munkadarabot csavarvonalszerűen maguk
közé húzzák, és velük ellenkező
forgásirányra kényszerítik, miközben a
tömör rúd belső rétege felszakad, és benne
tengely irányú lyuk keletkezik. A képződött
lyuk felületének simítása céljából, a
harangok egy dugóra kényszerítik a
munkadarabot, és így annak legnagyobb
kúpátmérőjével azonos belső átmérőjű cső
képződik.



MANNESMAN - FÉLE CSŐNYÚJTÓ HENGERLÉS 
(PILGEREZÉS)

A pilgerezés alakító szerszáma két, ellentétes forgásirányú henger. Üregeik kialakítása olyan,
hogy a hengerek félfordulatuk alatt nyomást gyakorolnak a csőre, másik félfordulat alatt
viszont a cső nyomás nélkül marad. A munkadarabot a hengerek forgásirányával ellentétes
irányából vezetjük be.



STIEFEL - FÉLE CSŐNYÚJTÁS

A Stiefel - féle lyukasztó hengerállványon vastag falú csöveket állítanak elő. A Stiefel
hengersoron ezt a csövet kör alakú üregekkel ellátott hengerekkel a cső belső átmérőjével
azonos átmérőjű dugóra hengerlik.



REDUKÁLÓ HENGERSOR

Az 50 mm -nél kisebb átmérőjű csövek redukáló hengersoron is gyárthatók. Ezzel az
eljárással a csőnek minden mérete megváltozik.



ERHARDT-FÉLE ELJÁRÁS

Az Erhardt-féle eljárás során a varrat nélküli
csövet két lépésben készítik el. Először egy vastag
falú, lyukas testet készítenek, majd a tolópad
húzótüskéje több fokozatban elvékonyítja az
anyagot.



CSŐSAJTOLÁS

Különböző keresztmetszetű csövek, rudak gazdaságosan állíthatók elő hidraulikus sajtón. Az
eljárás termelékenyebb, mint a hengerlés, és bonyolult keresztmetszetű rudak gyártását teszi
lehetővé, amelyet hengerléssel nem lehet előállítani.

A rúd és a körsajtolás lényege, hogy a sajtolási hőmérsékletre hevített, többnyire kör
keresztmetszetű kiinduló öntött tuskót, méreténél nagyobb furatú un. felvevőbe
(recipiensbe) helyezik, és a sajtolótüskével olyan nyomást gyakorolnak rá, hogy az anyag
átnyomódik a sajtolószerszám furatán.



FÉMEK HIDEG KÉPLÉKENY 
ALAKÍTÁSA

Hidegalakításról akkor beszélünk, ha a fémet
vagy ötvözetét az újrakristályosodás
hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékleten
alakítjuk. Az alakított fém nyúlása csökken,
az alakítási szilárdsága nő, ahogy ez a /a
ábrán megfigyelhető.

Az alakítás technológiai sajátosságai, az alakítószerszám és az alakváltozás módja alapján a
képlékeny hidegalakító eljárásokat a következő fő- és alterületekre bonthatjuk:
- hideghengerlés;
- hideg huzal-, rúd- és csőhúzás;
Térfogat-változtatással alakító műveletek;

- sajtolás és folyatás
- porkohászat

Lemezalakító hidegtechnológiák;
- anyagszétválasztással alakító műveletek (darabolás, kivágás-lyukasztás)
- lemezek képlékeny alakítása (hajlítás, mélyhúzás)

Finom felület létrehozása képlékeny alakítással.



HIDEGHENGERLÉS

Hideghengerlést akkor alkalmazunk, ha a cél a sima felület és a pontos méretek előállítása.
A hideghengerlés általában a meleghengerlés után következik a nagyobb szilárdság és a
jobb mélyhúzhatóság elérése érdekében. A hideghengerlés során az anyag szilárdsága nő, d
a szívóssága csökken.

Hidegalakítás forgó szerszámokkal: a) hideghengerlés sima hengerekkel b) bolygó-
hengerlés c) fémnyomás görgővel  d) profilhengerlés e) menethengerlés f)  horonyhengerlés



HIDEG HUZAL-, RÚD ÉS CSŐHÚZÁS

Hideghúzással a huzal, rúd és cső átmérője úgy csökkenthető, hogy vagy kúposan
kiképzett, csökkenő keresztmetszetű húzógyűrűn (húzókő), vagy alakos ki-képzésű
hengerek között húzzuk át őket

Hideg  huzalhúzás

A huzalgyártás kiinduló anyaga 5…15 mm
átmérőjű hengerelt szál. A húzás előtt az
anyag felületén lévő oxidos felületet
pácolással eltávolítjuk. Ezt az oxidréteget,
amely a hengerléshez való felizzítás során
keletkezett azért kell eltávolítani, mert
nagyon kemény, és tönkretenné a
húzószerszámot. A huzalanyagot megfelelő
átmérőjű húzóüregen (húzókő) vezetjük át



HIDEG  RÚDHÚZÁS

A rúdhúzás elvileg megegyezik a huzalgyártással. A kivitelezésben csupán az jelent
különbséget, hogy a rudak szálanyagok.

Hideg  csőhúzás 

Hidegalakítás  húzószerszámokkal
a) huzal- és  rúdhúzás  húzógyűrűn  b)

csőhúzás  húzógyűrűn  falvastagság-szabályzó  
dugóval  c) csőfélgyártmány  hengerlő-húzása



TÉRFOGAT-VÁLTOZTATÁSSAL ALAKÍTÓ MŰVELETEK
Sajtolás és folyatás

A hidegzömités és -süllyesztés eljárása hasonló a süllyesztékes kovácsoláshoz (/a és b
ábra). A hidegsajtolással gyártott munkadarabokat a kedvező szálél-rendeződés, a jó
felületi minőség, a nagyfokú méretpontosság és a kiváló szilárdsági tulajdonságok
jellemzik. Előnye a gazdaságos anyagfelhasználás és a nagy méretpontosság

Hidegalakítás  
nyomószerszámokkal

a) zömítés  b) süllyesztés  
c) előrefolyatás  d)

hátrafolyatás  e) kombinált  
folyatás



Hidegfolyatáskor a lemezből vagy
rúdból megfelelő alakra és méretre
szabott nyersanyag keresztmetszetét
nagymértékben csökkentjük, vagy
nyitott süllyesztéküreg és nyomótüske
segítségével üreges testté alakítjuk. Az
üreget a matrica és a tüske közötti rés
alkotja.

A támolygó hidegsajtolás művelete
folyamán az alakítóbélyeg – amely a
nyomóerő kifejtése közben forgó és
támolygó mozgást is végez – a kívánt
alakot adó matricába sajtolja a
munkadarabot.

Sajtolás és folyatás

TÉRFOGAT-VÁLTOZTATÁSSAL ALAKÍTÓ MŰVELETEK

Támolygó  hidegsajtolás,  bordázás  és  fogazás  hideghengerléssel
a) a támolygó  hidegsajtolás  b)  a  hideghengerlő  fogazás  



PORKOHÁSZAT

A porkohászati eljárás olyan technológiai folyamat, amelynek során fémek, ötvözetek,
esetleg nemfémes anyagok porának keverékéből állítanak elő terméket. Ezzel a módszerrel
olyan fémek is ötvözhetők, amelyek egyébként nem képeznek ötvözetet, ill. magas
olvadáspontjuk miatt nehezen olvaszthatók meg (pl. W, Mo).

A porkohászat folyamata:

Fémporok gyártása ZsugorításPorsajtolás



A porkohászati eljárás alkalmazásának előnyei:

• Jóval alacsonyabb hőmérsékleten végezhető, mint az olvasztás. 

• A porkohászati eljárások általában készterméket eredményeznek, nincs
szükség további megmunkálásra. 

• Lehetővé válik különleges mikroszerkezet kialakítása (pl. porózus anyagok
és szemcsés kompozitok előállítása).

PORKOHÁSZAT

Az technológia hátrányos sajátosságai:

• A formázás általában drága berendezéseket igényel, ezért a gazdaságos
gyártás csak nagy sorozatoknál valósítható meg.

• A porok előállítása és kezelése esetenként költséges.

• A termék mérete korlátozott, technikai okok miatt nem állíthatók elő olyan
nagyméretű termékek, mint az olvasztásos technológiák esetében.



FÉMPOROK ELŐÁLLÍTÁSA

A por alapanyag fajtái:
• színfém porok (Fe, Cu, Ni, Ti, Co, W, Mo stb.),

• ötvözetek (gyorsacél, bronz, korrózióálló acél stb.),

• ferroötvözetek (pl. ferromangán, ferrokróm),

• nemfém porok (grafit, fémkarbid, fémoxidok stb.).

1. mechanikus aprítás,
• őrlés,
• forgácsolás, 

2. fémporlasztás,
3. redukálás gázatmoszférában,
4. karbonil eljárás,
5. elektrolízis eljárás. 

Porok előállításnak módja:



PORKOHÁSZATI TERMÉK SAJTOLÁSÁNAK MŰVELETE

A sajtolást az egyenletes nyomáseloszlás érdekében két oldalról végzik. A fajlagos
nyomás értéke 2,7 - 7,0 x 104 MPa. Az így kialakuló tömörség kb. 70 - 90 %-a a tömör
fém sűrűségének.



PORKOHÁSZATI TERMÉKEK SŰRŰSÉGÉNEK ÉS 
SZILÁRDSÁGÁNAK VISZONYA

1. A kis sűrűségű munkadarabokat nem sajtolják, csupán a fémport formában
zsugorítják (szinterelik). A munkadarab sűrűsége kisebb, mint 5,5 kg/m3 x 103.
Az alkatrész porozitása nagy, ezért pl. szűrőket készítenek így.

2. Az 5,5 - 5,8 kg/m3 x 103 sűrűségű porkohászati termékeket sajtolással és
az azt követő zsugorítással állítják elő. A méretpontosság érdekében esetleg
kalibrálják az alkatrészt. Ezek az ún. kis sűrűségű porkohászati termékek (pl.
kisebb terhelésű siklócsapágyak).

3. Az 5,8 - 6,5 kg/m3 x 103 sűrűségű termékek esetében ismételten többször is
elvégzik a zsugorítást és a sajtolást, amit felületkezelés is követ. Ezek az un. 
közepes sűrűségű porkohászati termékek (pl. nagyobb terhelésű siklócsapágyak).

4. A 6,5 - 7,3 kg/m3 x 103 sűrűségű termékek már jó szilárdságúak és
mérsékelten dinamikusan is terhelhetők. Porozitásuk 7-10 %, szilárdságuk
felülmúlja az öntöttvas szilárdságát. Ezek az un. nagy sűrűségű porkohászati
termékek (pl. dugattyúgyűrűk, fogaskerekek, dörzskerekek).

5. A 7,3 - 7,8 kg/m3 x 103 sűrűségű termékek hőkezelésnek és
felületkezelésnek vethetők alá. Ez lehet pl.edzés, cementálás, galvanizálás.
Porozitásuk 7 % alatt marad, így igen jó a szilárdságuk. Ezek az ún. nagyon
nagy sűrűségű porkohászati termékek (pl. keményfémek).



A ZSUGORÍTÁS HATÁSÁRA VÁLTOZÓ TULAJDONSÁGOK

A sajtolás után a munkadarab nyers szilárdsága kicsi, így felhasználni nem lehet.
Ezért a terméket hőkezelni, más néven zsugorítani kell. Ez redukáló közegben
történő, 1050 - 1300 oC -os hevítést jelent, mintegy 0,5 - 1,5 órán át.

Zsugorításkor diffúziós és átkristályosodási folyamatok hatására a por szemcséi
összehegednek.



PORKOHÁSZATI TERMÉKEK FONTOSABB FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETEI

Nagyon kis sűrűségű porkohászati termékek kis szilárdságúak, nagy
porozitásúak, ezért főleg szűrőnek használják.

Kis sűrűségű termékekből, amelyek porozitása 25 - 30 %, telítés
után siklócsapágyak készülnek.

Közepes sűrűségű porkohászati termékek porozitása 18 - 25 %.
Általában nagyobb terhelésű súrlódó alkatrészeket, csapágyakat
készítenek.

Nagy sűrűségű és 7 - 18 % porozitású termékek szilárdsága már jó,
kitűnő a kopásállóságuk. Általában láncszemek, dugattyúgyűrűk,
csapágyház fedelek, fogaskerekek készülnek belőle.

Nagyon nagy sűrűségű termékek porozitása  kisebb 7 % -nál. Nagy statikus és 
dinamikus igénybevételek esetén is használhatók, kiváló a kopásállóságuk, 
szerszámlapkák készülhetnek belőlük.



KEMÉNYFÉMEK

Keményfémnek nevezzük azokat az álötvözeteket, amelyeket nagy olvadáspontú
kemény karbidokból (WC; TiC; TaC; NbC) és a vascsoporthoz tartozó fémek,
leggyakrabban a Co porából (a Co kötőanyag), porkohászati úton állítanak elő.

A keményfémeknek három fő csoportját különböztethetjük meg: 

• egykarbidos (wolframkarbid alapú),

• kétkarbidos (titán-, és wolframkarbid alapú),

• háromkarbidos (titán-, tantál-, wolframkarbid alapú).

A karbidok mellett ma már megjelennek a boridok, szilicidek, nitridek és a
zsugoríthatóságot elősegítő kötőfémek között, a kobalt mellett, a nikkel és a
vas is.



KEMÉNYFÉM FORGÁCSOLÓLALPKÁK GYÁRTÁSA 

sajtolás

szinterelésbevonat-
készítés

alapanyagok 
adagolása őrlés

keverés

élezés



ALKALMAZÁS

Keményfém lapkás szerszámok:
A keményfém lapkák volfrám-, titán- és tantálkarbid porból, kobalt kötőanyaggal 
készült porkohászati termékek.  Nagy teljesítményű forgácsoló szerszám lapkákat 
készítenek belőlük.



ALKALMAZÁS, TULAJDONSÁGOK

Készítenek keményfémből, a forgácsoló lapkákon kívül:

• húzó-, hidegalakító-, lemezkivágó- stb. szerszámokat,

• élfelrakó elektródákat,

• Keményfém porokat (pl. lángporszóráshoz).

A keményfém előnyös tulajdonságai (pl. a gyorsacélhoz képest):

• szinte minden ipari anyag megmunkálható vele (pl. martenzites Mn acél, 
kéregöntvény, üveg),

• nagyon kemény (1050-1600 HV),

• hőálló (még 1 000 oC-on is),

• a forgácsolás 3-4 -szeres forgácsolási sebességgel történhet.

Hátrányos tulajdonsága, hogy dinamikus hatásra érzékeny, megreped.



ANYAGSZÉTVÁLASZTÁSSAL ALAKÍTÓ MŰVELETEK

Az anyagszétválasztáson alapuló lemezalakító eljárásoknál a szerszámba helyezett lemezt
az anyag nyírószilárdságánál nagyobb igénybevétellel terheljük. Hatására az anyag szétválik,
elnyíródik.

Az anyagszétválasztással alakító műveletek:

• darabolás,

• kivágás - lyukasztás,

• egyéb vágási műveletek.



DARABOLÁS

Daraboláskor kések hatolnak az
anyagba, a kések választják szét két
részre a munkadarabot.

A vágott felületen négy réteg
különböztethető meg. A hajlító
igénybevétel hatására a lemez
meghajlik, ami a vágott felületen
lekerekítést eredményez.

A kés behatolási mélységének
megfelelően a következő réteg sima
vágott felületű.

A nyíró igénybevétel hatására szétváló
réteg a nyírt, amit végül az alsó kés
benyomódásából eredő gyűrt réteg
követ.



Lemeznek a vágott görbének megfelelő helyzetbe való elfordítását általában kézzel
végzik. Csak a köralak vágásához használnak elforgatást biztosító, befogó-szorító
mechanizmust.

KÖRALAK VÁGÁSA



KIVÁGÁS - LYUKASZTÁS

A kivágás - lyukasztás folyamata alapjában azonos az ollón végzett vágással. Az alkalmazására
akkor kerül sor, ha azonos alakú és méretű munkadarabot kell nagy darabszámban előállítani.

A kivágó- ill. a lyukasztó szerszám két fő alkatrésze a kivágó bélyeg és a vágólap. Az előbbi
a felső, az utóbbi az alsó késnek felel meg.

A vágóbélyeg keresztmetszetének 
és a vágólap nyílásának alakja 
azonos, ill. körvonala közrefogja a 
munkadarab méreteit.

A művelet során a vágólapra 
helyezet lemezre a vágóbélyeg a 
lemezből leválasztja a vágólap 
nyílásával azonos alakú ill. méretű 
darabot.



KIVÁGÁS - LYUKASZTÁS

Működésük szerint csoportosítva, a következő szerszámok terjedtek el:



KIVÁGÓ- LYUKASZTÓ SZERSZÁMOK

Működésük szerint csoportosítva a következő szerszámok terjedtek el:

• Az egyszeres szerszámok a sajtó egy löketére a lemezen egy
műveletet végeznek el. A kivitelük egyszerű az előállításuk olcsó.

• Többlépéses szerszám a sajtó egy lökete alatt több műveletet végez.
Az egymás után elhelyezett szerszámok egyike pl. lyukasztást, a másik
kivágást végez, ekkor a munkadarab több löket alatt készül el.

• Az együttes szerszám a munkadarabon egyszerre végez lyukasztást
és vágást is. Így a munkadarab a szerszám egy lökete alatt készül el.

• A sorozatszerszámok műveletenként különálló szerszámok, amelyek 
különleges gépekre szerelve együttesen készítik el a munkadarabokat.
Főleg tömeggyártásban alkalmazzák őket. Előnyük, hogy különálló 
szerszámaik elkészítése viszonylag egyszerű.



LEMEZTERV KIVÁGÁSNÁL-LYUKASZTÁSNÁL

Ha a vágólap nyílásán áteső anyag a munkadarab, akkor kivágásról, ha az a hulladék, akkor
lyukasztásról beszélünk.

A lemeztervet úgy kell kialakítani, hogy abból minél gazdaságosabban (minél kevesebb
hulladékkal) lehessen gyártani a munkadarabokat.



EGYÉB VÁGÁSI MŰVELETEK

• A pontossági vágás pontos méretű, sima, merőleges felületet ad, és egyúttal
felületi keményedéssel is jár.

• Bevágáskor a lemez anyagát egyenes vagy görbe vonal mentén átvágjuk.
A vonal azonban nem záródik. Többnyire hajlítás követi a műveletet.

• Kicsípésnél a lemez szélénél távolítunk el anyagot. Főleg nagyméretű
munkadarabokon alkalmazzuk az egyforma hornyok kialakítására.



KIS SOROZATOK KIVÁGÓ- LYUKASZTÓ SZERSZÁMAI

A késes kivágó és lyukasztó szerszámokban a vágólap szerepét egy falap veszi át, amikor 
rajta a bélyeg kivágja a darabot. 

A gumibetétes kivágó szerszám vágólapja rétegelt falapba foglalt acélpenge. A gumibetétek
feladata a lemezsáv helyzetének biztosítása és a munkadarab vágás utáni kidobása.

Ezek az eljárások kis sorozatú, kevésbé pontos méretű és kis vágóerőt igénylő
munkadarabok készítésére alkalmasak.



HAJLÍTÁS

A hajlító műveletek során az anyagban a folyási határ értéket meghaladó feszültségek
ébrednek, képlékeny alakváltozás következik be. A lemez némi rugalmas deformációtól
eltekintve megtartja hajlított alakját.



A korckötés az élhajlítás egyik speciális eseteként fogható fel, lemezszélek foglalatos
kötésének létrehozására alkalmazzák. Műveleti lépései:

• kihajlítás a lemez egyes részeinek kihajlítása a bevágási helyeken.
• göngyölítés az előhajlított lemezszél gyűrű alakú behajlítása.
• hengerítés sík lemez ívesre vagy hengeresre alakítása. 

KORCKÖTÉS



ÉLHAJLÍTÁS

Az élhajlítógépen végzett hajlítások során a hajlítási műveletet hajlítóbélyeg és a hajlító
matrica között végzik. A szerszámok és a munkadarab alakja, mozgása alapján
megkülönböztetünk szabad hajlítást, félsüllyesztékes és süllyesztékes hajlítást. A
vezetőoszlopos szerszámokat precíz, összetett feladatok esetében alkalmazzák.



HAJLÍTÁS

Sík lemezből, megfelelően kialakított szerszám segítségével, különböző alakú munkadarabok
készíthetőek egy vagy több lépésben.



RUGALMAS KÖZEGGEL VÉGZETT HAJLÍTÁS

Kis- és középsorozat nagyságig a matricát célszerű kiváltani egy univerzálisan felhasználható,
rugalmas elemmel, mert ezáltal egyszerűbb, olcsóbb lesz a szerszám és több, hasonló alkatrész
gyártására is alkalmassá válik. Rugalmas közegként általában valamilyen műanyagot,
rendszerint poliuretánt használnak.

Végeznek poliuretán
elemmel kombinált V  és 
U hajlításokat. A hajlítás 
sikerességét elősegítik a 
megfelelő módon
elhelyezett
alátámasztások, vagy 
üregek.



LEMEZHAJLÍTÓ ELJÁRÁSOK

Gyakran alkalmazott lemezalakító eljárások.



MÉLYHÚZÁS I. 

Mélyhúzással tárcsa alakú, sík lemezből
húzó és nyomó igénybevétellel üreges
testet alakíthatunk ki. Ezzel az eljárással
készítik nagyobb sorozatokban az
edényeket, karosszéria elemeket.

Az előgyártmányt (lemeztárcsa) a
húzógyűrűre helyezik, majd a húzótüske
átnyomja a lemezt a számára kialakított
áttörésen. Egyszerű, gyors termelékeny
technológiai eljárás.



Mélyhúzás:  a)  a mélyhúzás elve b) a ráncképződés c)  az  előgyártmány húzógyűrűre  helyezése  d)  a  
ráncfogó  leszorítja  a  lemezt  e)  a  mélyhúzás  folyamata  f) a  teljes  áthúzás

MÉLYHÚZÁS II. 

A mélyhúzás a képlékeny lemezalakítás egyik
legfontosabb lemezalakító eljárása. A
mélyhúzás olyan lemezalakító eljárás,
amellyel síklemezből anyagszétválasztás
nélkül üreges testet állítunk elő. A
legegyszerűbb mélyhúzó szerszámok elemei a
húzótüske (bélyeg) és a húzógyűrű. A két
elem között található az ún. húzórés. A
mélyhúzáskor a húzótüske a lemezt a
húzógyűrű nyílásán átnyomja, és egyik végén
zárt edénnyé alakítja.



A mélyhúzással készített alkatrészeket nem mindig tudjuk egyetlen lépésben elkészíteni (az
anyag felkeményedik), hanem több húzási fokozatot kell alkalmazni. A húzási műveletek
számának meghatározásakor arra kell törekednünk, hogy az anyag alakváltozási képességét
teljesen kihasználjuk anélkül, hogy szakadás következne be.

HÚZÁSI FOKOZATOK

A húzási tényező:
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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AZ ÖNTÉSZET TÖRTÉNETE

• Legrégebbi lelet ie. 5000-ből (ékszer, nyílhegy) Kheopsz-piramis kőkockái
között acélszerszámokat találtak

• Hazánkban a legrégibb öntészeti emlékek az i.e. 1800-ból származó
bronzkori leletek, nyílhegyek, lándzsahegyek, balták

• Az első vastermék, amelyet az ember gyártott acél volt. Széljárta
domboldalakra telepített vasgyártó gödreiben akkor még nem tudott olyan
nagyhőfokú tüzet csinálni, amelyben a vas megolvadhatott volna. Az
olvasztó-berendezések fejlődése, a vízikerék, a fújtató-berendezések bevezetése
hozta magával a folyékony nyersvas megjelenését

• 1700-ig az öntészet kézművesség volt
• Az ipari forradalom idejétől az öntészetet a mezőgazdasági gépek, a

malomipari berendezések, az épületgépészeti szerelvények és egyéb
gépalkatrészek gyártására kezdték használni. A hazai nagyipari öntészet az
1867-es kiegyezést követően alakult ki.

• Magyarországon az első öntöde 1868-ban(MÁVAG öntöde), majd 1884
(Diósgyőri Vasgyár Öntödéje), 1895 (Weiss Manfred Csepeli Öntödéje)

• A legnagyobb öntött szobor Japánban található, a Nara-i Nap Buddha,
amelynek súlya 500 tonna, bronzból készült, több mint 21 méter magas.



ŐSI ÉS MODERN ÖNTÖDE

Diósgyőr 15 tonnás 
elektromos kemence

Diósgyőr Martin acélmű

Dunaújváros nagyolvasztó

Dunaújváros 
oxigénes konverter



AZ ÖNTVÉNYGYÁRTÁS HELYE AZ IPARBAN 

Az öntéssel való alakítás és jelentősége 

Az öntéssel való alakítás jelentősége – a képlékeny alakítással, a
forgácsolással, a porkohászattal összehasonlítva – a következő:

1. bonyolult alakú, különböző méretű és tömegű félkész- vagy késztermék
gyártható

2. az öntvény sok esetben további gépi megmunkálás nélkül is felhasználható
3. a megmunkálás során az eltávolítandó fém mennyisége kicsi (vasöntvénynél

20%, ez a szám hengerelt termékből való kialakítás esetén 75%)
4. a megmunkálási és egyéb hulladék átolvasztással újból felhasználható
5. öntödék létesítési költségei általában kisebbek más fémalakító üzemeknél.



Pontossági osztály I.

Pontossági fokozat: 1-8

Nagypontosságú forma és magkészítés
(precíziós öntés, kokillába öntés)

Pontossági osztály II.

Pontossági fokozat: 5-11
Gépi homokformázás, fém vagy műanyag minta

Pontossági osztály III.

Pontossági fokozat: 8-16
Egyedi gyártás, fa minta, kézi formázás

Ettől függ a gyártási tűrés és a ráhagyás!!

ÖNTVÉNYRAJZ

Az előírt felületi érdességet csak forgácsleválasztás nélküli 
technológiával tudjuk elkészíteni (pl.: öntés, kovácsolás),



ÖNTÉSI TECHNOLÓGIÁKKAL ELÉRHETŐ
MÉRETPONTOSSÁG ÉS FELÜLETI ÉRDESSÉG 



AZ ÖNTVÉNYGYÁRTÁS MUNKAFOLYAMATAI



Öntött munkadarab lekerekítései

AZ ÖNTVÉNYGYÁRTÁS MUNKAFOLYAMATAI



AZ ÖNTVÉNYGYÁRTÁS MUNKAFOLYAMATAI

Osztófelület meghatározása



AZ ÖNTVÉNYGYÁRTÁS MUNKAFOLYAMATAI



AZ ÖNTVÉNYGYÁRTÁS MUNKAFOLYAMATAI



ÖNTVÉNY GYÁRTÁS
ALAPFOGALMAK

• Az öntés során az olvadt fémet egy célszerűen kialakított
üregbe, a formába öntik

• A megdermedt öntvény alakját, méretét a forma határozza
meg

• Fogalmak:
– Forma: az alkatrész alakjának megfelelő üreg – az

alkatrész negatívja
– Minta: az alkatrész méretét közelítő alak

Tömb, hulladék, 
folyékony fém

Alakos 
féltermék/ 

késztermék
Öntészet

Alkalmazhatósága: egyedi-, sorozat-, és tömeggyártás 
Öntvény-anyagok: acél, öntöttvas, könnyű- és színesfémek, …



AZ ÖNTÉSZETI ELJÁRÁSOK FELOSZTÁSA

• Öntés elvesző formába

Maradó minta

• Homokformába öntés

• Héjformázás

• Keramikus formázás

Elvesző minta

• Kiolvadó minta 
(preciziós öntés)

• Elpárolgó minta

• Öntés tartós formába

• Gravitációs kokillaöntés

• Kiszorításos öntés

• Kisnyomású 
kokillaöntés

• Nyomásos öntés

• Melegkamrás

• Hidegkamrás

Centrifugál öntés



KÚPOLÓ-KEMENCE



A legismertebb és széles körben elterjedt öntési eljárás.
Forma: az alkatrész alakjának megfelelő üreg – az alkatrész negatívja. A forma
anyaga: 8-15% agyagtartalmú kvarchomok + kötő- és adalékanyagok
Minta: a formaüreg kialakítására szolgál, a kész öntvény pozitívja, anyaga: fa,
műanyag, fém
Mag: az öntvény üregeinek kialakítására szolgál, anyaga: hőálló homokkeverék, a
formához magtámaszok révén illeszkedik, bonyolult öntvények esetén lehet osztott

ÖNTÉS HOMOKFORMÁBA



HOMOKFORMÁZÁS 

Kézi formázáskor a mintahomokot szitából a mintára szitáljuk és a töltőhomokot pedig
lapáttal töltjük a formába. Döngölését kézi döngölővel vagy sűrített levegővel működtetett
présdöngölővel végezzük. A kézi formázás egyik fajtája a szekrényes formázás.

A homokforma mindig osztott. A formák az elkészítendő öntvény külső alakját, a
magok az öntvény belső üregeit alakítják ki. A forma mindig magába foglalja a
folyékony fém bevezetésére szolgáló beömlőrendszert és a magok elhelyezését, illetve
rögzítését biztosító magjeleket is.



A homokformába való öntés műveletei

öntvényrajz

osztott minta

öntésre összeállított formaszekrény formából kiemelt (nyers)  öntvény



AZ ÖNTVÉNY 
TÁPLÁLÁSÁNAK ELVE

FORMA KÉSZÍTÉS
HOMOKFORMÁBA ÖNTÉS



Gépi formázáskor a szállítószalagon érkező homok adagolóberendezésen
keresztül jut a formázószekrénybe.
A formázógépek két műveletet végeznek:
•a homok tömörítését a formázószekrényben
•a minta kiemelését a homokból.
A formázógépek sajtolással vagy a szekrény rázásával tömörítik a szükséges
mértékben a formázószekrényben a homokot.

FORMA KÉSZÍTÉS, GÉPI FORMÁZÁS
HOMOKFORMÁBA ÖNTÉS



HOMOKFORMÁBA ÖNTÉS
TECHNOLÓGIAI KÉRDÉSEK

1. A minta méreteit a zsugorodás figyelembevételével állapítják meg,

2. A formának oszthatónak kell lenni a minta kiemelhetősége miatt,

3. A nyitást segíti az osztósíkra merőleges külső felületek 1 - 2%-os
ferdesége,

4. A minta geometriai egyszerűsítéseket tartalmazhat.

PÉLDÁK: HOMOKFORMÁBA ÖNTÉS, ÖNTÖTT HÍD



FORMÁZÁS PRECÍZIÓS ÖNTÉSHEZ
HÉJFORMÁZÁS (CRONING-ELJÁRÁS) 

Egy formaszekrény nélküli formázás. Kis homokmennyiséget igényel a
mintegy 15 - 20 mm vastag héj elkészítéséhez.

Elsősorban vékonyfalú, bonyolult geometriájú, szűk mérettűrésű
öntvények készítésére használatos formázási eljárás.

1. Első lépésként a bevont homokot egy 200 - 300°C -os fémmintára
öntik és 20 - 30 másodpercig rajta tartják. Ez alatt az idő alatt a
kötőanyag meglágyul és létrejön egy héj, amely a fémmintára tapad.

2. Második lépésként a felesleges homokot eltávolítják és a fémmintát a
lágy héjjal együtt 400 - 500°C-os kemencében 3 - 4 percig hevítik. A
héj ez alatt az idő alatt bakelizálódik, kemény és alaktartó lesz.

3. A héjat eltávolítják a mintáról, a forma feleket és a hasonló módon
készült héjmagot összeállítják, homokba vagy acélszemcsékbe
ágyazzák és ezután következik az öntés.



Héjformázás

1. többször használható
minta, egyszer
használható forma,
nagy darabszám, kis
méret.

2. Viszonylag sok és
drága kötőanyagot
igényel ez a formázási
eljárás.

FORMÁZÁS PRECÍZIÓS ÖNTÉSHEZ
HÉJFORMÁZÁS (CRONING-ELJÁRÁS) 



PÉLDA HÉJFORMÁZÁSSAL   
ELŐÁLLÍTOTT ALKATRÉSZEKRE



VIASZMINTA-KIOLVASZTÁSOS
PRECÍZIÓS ÖNTÉS

1. A minta viaszból készül, melyet fémformába sajtolva
állítanak elő.

2. A viaszmintát etil-szilikátos kvarchomok pépbe mártják,
és a bevonatot rászárítják a mintára, a mártást-szárítást az
előírt falvastagságig végzik.

3. Ezután a kérges formából a viaszt 180 - 200 Co-on
kiolvasztják, majd a formát 900 - 1050 Co-on kiégetik, a
magas hőmérséklet hatására a forma megszilárdul
(keramizálódik).

4. A héjformát formázókeretbe helyezik, a héj és a forma
közti teret kvarchomokkal kitöltik.

5. Előnyök: bonyolult alakú, viszonylag kis méretű, pontos
öntvények készíthetők



VIASZMINTA-KIOLVASZTÁSOS
PRECÍZIÓS ÖNTÉS



A PRECÍZIÓS ÖNTÉSSEL KÉSZÜLT 
ALKATRÉSZEK, SZOBROK

4000 éve alkalmazott eljárás,
az ipari módszerek mellett a
szobrászok ma is használják



KERAMIKUS FORMÁZÁS (SHAW-ELJÁRÁS)

Ez is egy héjformázási eljárás.

Formázókeverék: tűzálló, iszapszerű, finomszemcsés cirkon-lisztből (ZrSiO4),
alumíniumoxidból és kvarchomokból álló massza, amelyet kötőanyaggal kevernek.

Kötőanyag: hidrolizált etilszilikát.

Ez a keverék a mintára juttatva megköt, utána lánggal szárítják (alkohol eltávolítása) és 1000
Co-on izzítják (etilszilikát hatására a kvarcszemcsék összetapadnak).

A formát leveszik a mintáról, kiégetik (lánghegesztő pisztollyal), majd kb. 1000°C-on 1 - 5
órán át kemencében hevítik. Itt nyeri el a forma a végső tulajdonságokat, amelyek elsősorban
a nagy hőállóság, a jó alaktartás, és a finom felületi minőség. A formafeleket összefogják és
így öntik ki, a héjformázáshoz hasonlóan.

Előnyök: nagyméretű, bonyolult alakú,
pontos öntvények készíthetők nehezen
önthető fémekből (pl.: szerszámacél) is.



ELPÁROLGÓ MINTÁS ÖNTÉS

1. Az elpárolgó minta polisztirol (műanyag) hab
2. Ezt a mintát beformázzák, és ráöntik a folyékony fémet
3. A hő hatására a minta elpárolog, és a fém befolyik a formába
4. Előnyök: egyszerű, pontos, bonyolult alakú, alámetszett formák

készíthetők magok nélkül



ÖNTÉS TARTÓS FORMÁBA
ÁTTEKINTÉS

Elve: tartós fém formába történik az öntés, emiatt
jobb a felületi minőség és a méretpontosság –
könnyűfémek öntése

– Gravitációs kokillaöntés

– Kiszorításos öntés

– Kisnyomású kokillaöntés

– Nyomásos öntés

• Melegkamrás

• Hidegkamrás

– Centrifugál öntés



KOKILLAÖNTÉS

1. A kokillaöntésnek nevezzük azt az öntési módot, amikor fémből készült formaüregbe
megfelelően kiképzett beöntőtorkon keresztül folyékony fémet és az saját súlyánál
fogva tölti ki a forma üregét.

2. A tartós formába való öntés termelékenyebb eljárás a homoköntésnél

Alak- és méretpontos, sima felületű, finom
szövetszerkezetű öntvények készíthetők nagy
sorozatban.
A kokillaöntés módozatai:
1. Gravitációs kokillaöntés
2. Kiszorításos öntés
3. Kisnyomású kokillaöntés



A LEÖNTÖTT ACÉLTUSKÓK 
JELLEGZETES KERESZTMETSZETEI



TUSKÓÖNTÉS FELSŐ ÖNTÉSSEL

Durva felület a felfröccsenések miatt, 
olcsó, egyszerű elrendezés



TUSKÓÖNTÉS ALSÓ ÖNTÉSSEL

Sima felület, drágább 
elrendezés



ÖNTÖTT TUSKÓK SZERKEZETE

Csillapított 
acéltuskó öntött 
tuskó dúsulásai

Csillapítatlan 
acéltuskó öntött 
tuskó dúsulásai

Folyamatosan 
öntött pászma 

kristályosodása



pl.: dugattyúk, szerelvények, villamosgép-alkatrészek öntése

GRAVITÁCIÓS KOKILLAÖNTÉS

1. Többször használható
forma, nagy darabszám,
bonyolult alak, közepes
méretű alkatrészekhez.

2. A fém kokillát több
részből, osztottan készítik.

3. Tápfejet az elvesző
formába öntéshez
hasonlóan alakítják ki.

4. A kokilla falában 0,2-0,3
mm-es furatok vannak a
levegő eltávozására.



GRAVITÁCIÓS KOKILLAÖNTÉS        
(FÉM KOKILLA, HOMOK MAGOK)

Gravitációs kokillaöntés
Példa: hengertömb

Motorblokk

• Fém kokilla, homok magok

• Bonyolult alakú, jó minőségű
öntvény



1. Az 1960-as években fejlesztették ki ezt a módszert, amely a folyékony fém
nagy nyomás alatti megdermedésével dolgozik.

2. A nyitott alsó kokillába beleöntik az olvadt fémet, majd a felső kokillát az
alsóhoz préselik, miközben az olvadt fém felveszi a kokillaüreg alakját és
jelentős nyomás alá kerül.

3. Ez a módszer egyesíti a öntést és kovácsolást. 

KISZORÍTÁSOS KOKILLAÖNTÉS

1. A kokillába sajtolással
préselik be a folyékony fémet,
ezáltal kedvezőbb a forma
kitöltése.

2. Létezik vízszintes és
függőleges elrendezésű
változata.



NYOMÁSOS ÖNTÉS

1. A nyomásos öntést az 1900-as évek elején kezdték kifejleszteni. A nyomásos
öntéssel készült öntvények súlytartománya 100 g-tól kb. 50 kg-ig terjed.

2. Alak- és méretpontos öntésmód (± 0,02 mm, jó felületi minőség).
3. Bonyolult alakú és/vagy vékonyfalú (1-3 mm), jó mechanikai

tulajdonságokkal rendelkező öntvények gyártására alkalmas.
4. Mérettől, alaktól és az öntvény anyagától függően óránként 20-18000 db

öntvényt képes egy nyomásos öntőgép gyártani.

A kokillaöntés továbbfejlesztett gépesített változatának tekinthető.

Két változata van:

1. Melegkamrás gépeket alacsony olvadáspontú ötvözetek (Sn, Pb,egyes Mg és
Zn ötvözetek) öntésére használják. Az olvasztókemece a gép része, az
adagolóegység a fémbe merül.

2. Hidegkamrás gépeknél az olvasztókemence a berendezésen kívül található,
főleg Al és Mg öntvények gyártására alkalmazzák. A fémolvadékot öntőkanállal
juttatják a nyomókamrába.



• Az olvadt fémet 
0,02-0,05 MPa
nyomású levegő 
préseli a kokillába

• A fémet rendszerint 
indukciós 
kemencében hevítik

• Pl.: gépjárművek 
keréktárcsái, 
forgattyús házak,

• Finomszemcsés, 
tömör öntvények.

KISNYOMÁSÚ  
MELEGKAMRÁS KOKILLAÖNTÉS



A NAGYNYOMÁSÚ ÖNTÉS ELVE       
A) MELEGKAMRÁS ÖNTÉS

1. A dugattyú felső állásánál az olvadt fém az átömlő nyílásokon a
nyomókamrába folyik.

2. A dugattyú a fémet 1,5- 35 MPa nyomással a zárt kokillafelek üregébe nyomja.
3. Az alkalmazandó nyomás az öntvény anyagától, falvastagságától és

alakjától is függ.
4. Bonyolult alakú, precíz öntvények készítésére alkalmas.



a nyomást gázzal 
(fröccsöntés)

vagy 

dugattyúval 
(présöntés)

létesítik

MELEGKAMRÁS
NYOMÁSOS ÖNTÉS



B) HIDEGKAMRÁS ÖNTÉS

1. A dugattyú 20 - 750 MPa nyomással
lövi be a folyékony fémet a zárt
kokillafelek üregébe.

2. Az így készített öntvények
rendszerint csak az illesztett
felületeken igényelnek
megmunkálást, gyakorlatilag kész
méretre önthetők.



NYOMÁSOS ÖNTÉSSEL 
KÉSZÜLT ALKATRÉSZEK



CENTRIFUGÁLIS (PÖRGETŐ) ÖNTÉS

• az eljárás forgásszimmetrikus öntvények gyártására alkalmas
(csövek, hengerek, gyűrűk)

• függőleges és vízszintes tengelyű változata ismert

• a forma (fém- vagy homokforma) forog (200 – 1400 ford/min), a
folyékony fémet a centrifugális erő szorítja a falhoz, dermedés
erőhatás mellett

• az öntvény tömör, pórusmentes így réteges kompozit-öntvények is
készíthetők (acél + kopásálló ötvözet)

• előnye: nincs szükség magra, beömlőre és tápfejre.



CENTRIFUGÁLIS ÖNTÉS HOMOKFORMÁBA
TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ FORMA, FORGÁSTEST GYÁRTÁSA, 

BELSŐ ÜREG MAG NÉLKÜL



FOLYAMATOS ÖNTÉS 
TECHNOLÓGIÁJA



FOLYAMATOSAN ÖNTÖTT TERMÉK DERMEDÉSE



A FOLYAMATOS ÖNTÉS HELYE 
AZ ACÉLGYÁRTÁS TECHNOLÓGIÁJÁBAN



FOLYAMATOS ÖNTÉS 
TECHNOLÓGIÁJA

A puffer töltése

A pászma hajlítása

A pászma darabolása



FOLYAMATOS ÖNTÉS ÉS 
HENGERLÉS

Gazdaságos, új eljárás
szalagok hengerlésére
közvetlenül a
folyamatosan öntött
vékonybramma
szalagból.

Diósgyőr:folyamatos öntőmű Diósgyőr :középhengermű



KÉREGÖNTÉS -- GANZ ÁBRAHÁM

1846-ban a Pest-Vác vasútvonallal Magyarországon is megkezdődött a vasutak építése.
Európában ekkor kovácsoltvas abroncsú, küllős vasútikocsi-kerekeket gyártottak.
Az öntvényeket homokformába öntötték, és környezeti hőmérsékleten hagyták lehűlni.
Az eljárást, az angol John Burn által 1812-ben feltalált kéregöntést.

Ennek a lényege, hogy az öntvények keménysége növelhető, ha az öntést követően
gyorsan hűtik le. Ez úgy lehetséges, ha az öntőformát jó hővezető anyagból állítják elő.
Ahol a folyékony vas a formában elhelyezett hűtővassal (kokillával) érintkezik,
lényegesen keményebb öntvényt nyernek. Az így gyártott kerekek futófelülete
keményebb, kopásállóbb.
Ganz 1853-ban tudott először ilyet gyártani!

Szabadalom 
száma 

Bejelentés 
napja Aktaszám Cím 

1868/000144 1857.06.13. 18/000005 Kéregöntésű kerék vasúti kocsikhoz



KOKILLA- ÉS FOLYAMATOS 
ÖNTÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Kokilla öntés

• Jelentős alakítási 
energiát igényel a 
további feldolgozás

• Nagy az 
anyagveszteség a 
felöntés és a kéreg 
eltávolítása miatt

• Nagy méretű tömbök, 
táblák alakíthatók ki

Folyamatos öntés

• Rudak, széles szalagok 
alakját jobban meg-
közelíti (kb. 100x100)

• Emiatt az 
anyagveszteség kicsi, a 
rúd azonnal tovább 
hengerelhető

• Ahol a méretek engedik, 
csak ott alkalmazható



ÖNTÉSZET TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSI 
LEHETŐSÉGEI A GYAKORLATBAN



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!



XXVIII. ELŐADÁS ANYAG 
HEGESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK I.

Dr. Molnár Tamás Géza PhD
főiskolai docens
Műszaki Intézet
Szeged
2018
„A tananyag az EFOP-3.5.1-16-2017-00004 

pályázat támogatásával készült.”



FÉMES ANYAGOK KÖTÉSI TECHNIKÁI

A kötő gépelemeket két vagy több szerkezeti elem összekötésére használjuk, mely lehet
oldható és nem oldható kötés.

Az oldható kötések fő jellemzői biztosítják az összekötendő szerkezeti elemek utólagos
szétválasztását, vagyis szét- és összeszerelhetőségét (csavarkötések (kötő- és
mozgatócsavarok, ék- és reteszkötések, csapszeges kötések, súrlódásos kötések, önzáró
kúpkötések), oldható zsugorkötések.

A nem oldható kötések az alkatrész
sérülése nélkül nem szüntethetők meg
(szegecskötés, hegesztett kötés,
forrasztott kötés, ragasztott kötés és a
zsugorkötés.

Kötési módok

A hegesztett kötéseket azonos
anyagcsoportba tartozó anyagok
összekötésére használjuk (acélt acélhoz,
alumíniumot alumíniumhoz, műanyagot
műanyaghoz).



HEGESZTETT KÖTÉSEK I.

1. Nagy szilárdságú kötés készíthető, amely az alkatrészek szilárdságával
összemérhető.

2. Anyagmegtakarítás érhető el az átlapolt kötésekhez képest tompa
illesztés esetén.

3. Szerszám és formaköltségek nem vetődnek fel, ezért egyedi gyártáshoz
nélkülözhetetlen.

4. Repedt, kopott alkatrészek javítására is szinte egyedüli megoldás.
5. Termelékeny, könnyen automatizálható robotokkal.
6. Szilárdságtanilag, merevségi szempontból kedvező alakú alkatrészek

tervezhetők.

Előnyei:

1. Csak bizonyos anyagok, és azok is csak azonos anyagcsoporton belül
hegeszthetők.

2. Nagy helyi hő bevitel miatt vetemedés keletkezik, az alkatrészek
illeszkedő felületeit után kell munkálni.

3. Nem rendelkezik rezgéscsillapító hatással. Minőségi varratok esetén
járulékos költség a roncsolás mentes anyagvizsgálat, a röntgen vagy
izotópos átvilágítás.

Hátrányai:



HEGESZTETT KÖTÉSEK II.

1. A hegesztett kötést nagy helyi hő bevitelével valósítjuk meg, amelynek hatására a
kötési felület környezetében lévő anyag mindkét alkatrészben megolvad, és további
anyag adagolásával, vagy anélkül a keletkezett ömledék lehűl és megszilárdul.

2. Az alkatrészek között kohézió jön létre, amely sokkal nagyobb kötési szilárdságot
jelent a ragasztott és forrasztott kötéseknél működő adhéziós hatásnál.

1. Két vagy több munkadarabot hővel, olvadással vagy nyomással (erőhatással)
egyesítünk úgy, hogy a darabok között nem oldható, az anyagok természetének
megfelelő fémes (kohéziós) kapcsolat jöjjön létre.

2. Hegesztéskor a fémes alkatrészek összekötésére a fémek atomjait és
molekuláit összetartó belső erőket használnak fel

A hegesztés technológiai eljárás

− nagyméretű, több részből álló acélszerkezetek (ipari) gyártására,
− egyéb berendezések, eszközök kiegészítő kötéseiként

Hegesztés alkalmazása:



1. Két vagy több munkadarabot egyesítő
(kötőhegesztés)

2. Adott tulajdonságú felületet kialakító
(felrakóhegesztés)

Hegesztések alkalmazásai

− ömlesztőhegesztésnél az egyesítendő elemek a kötés helyén megömlenek,
− sajtolóhegesztésnél hő- és erőhatás vagy csak erőhatás útján jön létre a kötés

− kézi hegesztés,
− félautomatikus, illetve automatikus hegesztés,
− teljesen automatizált (robot rendszerű) hegesztés lehet.

A hegesztés folyamata szerint:

A hegesztés kivitelezési módja szerint:

A HEGESZTÉS CÉLJA SZERINT LEHET



1. villamos ív által végzett ömlesztőeljárások,
2. termokémiai elven működő eljárások, amelyek energiaforrása hőtermelő (exoterm)

kémiai reakció,
3. sugárenergia által végzett ömlesztőhegesztések,
4. elektromos ellenállás elvén működő eljárások,
5. mechanikai energia felhasználásán alapuló hegesztések vannak.

ENERGIAFORRÁS SZERINT:

111 Fogyóelektródás kézi ívhegesztés bevont elektródával
131 Fogyóelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (MIG)
135 Fogyóelektródás aktív védőgázas ívhegesztés (MAG)
141 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés (TIG)
311 Oxigén-acetilén gázhegesztés
15 Plazmaívhegesztés
751 Lézersugaras hegesztés
76 Elektronsugaras hegesztés

A nemzetközi előírás a hegesztési eljárásokat számkódokkal jelöli



A HEGESZTŐELJÁRÁS KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI
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− kis karbontartalmú (C<0,2%), minimális ötvöző tartalmú ferrit-perlites szerkezetű
acélok általában feltétel nélkül hegeszthetők;
− ötvözött acélok hegeszthetőségének megítéléséhez bevezethető a „karbonegyenérték”
fogalma (feltétel nélküli hegeszthetőség CE<0,45%):

Az alkalmazható hegesztési eljárást elsősorban a hegesztendő anyag határozza meg

Az ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre többféle lehet: nem befolyásolja:nikkel
(Ni); csökkenti: szén (C), króm (Cr); javítja: mangán (Mn), molibdén (Mo).

− szabadban vagy zárt helyiségben hegesztenek-e;
− hegesztési helyzet (vízszintes, függőleges, fej feletti);
− különösen nehéz vagy veszélyes munkakörülmények (pl. tartály hegesztése belülről);

A készítendő varrattal szemben támasztott követelmények

A hegesztett kötés igénybevétele: statikus, dinamikus, hőhatás, korróziós veszély éri-e?

A hegesztés körülményei:



1. Hegesztési technológiától függő alkalmasság megfelelő hegesztett kötés
létrehozására.

2. A hegeszthetőség komplex tulajdonság, amely függ: a hegesztendő szerkezettől az
alkalmazott hegesztési technológiától, a várható igénybevételtől

FÉMEK HEGESZTHETŐSÉGE

1. Személyi feltételek: a megfelelő felkészültségű és képzettségű személyzet szükséges.
2. Gyártási előírások: tervdokumentációk, technológiai előírások, szabványok,

gyártásalkalmassági előírások.
3. Anyagok: alapanyagok, hegesztőanyagok, segédanyagok.
4. Hegesztő berendezések: gázhegesztő, hegesztő áramforrások, speciális hegesztőgépek.
5. Vizsgáló- és mérőberendezések: roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgáló

berendezések, hitelesítés, kalibrálás.
6. Vizsgálatok: gyártás előtt, gyártás alatt, gyártás után

A gyártás jellege: egyedi, sorozatgyártásA hegesztés feltételei

A felületek tisztítása, a hegesztendő élek kialakítása mechanikusan (forgácsolással),
termikusan (lángvágással, plazmavágással).

A hegesztendő munkadarabok előkészítése



A HEGESZTŐÉLEK KIALAKÍTÁSA

Lemezek illesztése hegesztéshez

Merőlegesen leélezett lemezek

Szög alatt leélezett lemezek

1. Anyagvastagságtól, keresztmetszettől, hegesztendő
anyag minőségétől, kötés fajtától.

2. Nem lehet általános érvényű szabályokat felállítani,
3. Minden esetben külön-külön vesszük figyelembe a

konstrukciós, technológiai elvárásokat

Az él-alak kialakítása függ



1. Vékony lemezanyagok 2 mm-ig hegesztésére
alkalmazzák. Az élek felhajtása gondos munkát
igényel

Peremvarrat

Leélezés nélkül hegeszthető 4 mm-es
lemezvastagságig. 3 mm lemezvastagság
felett ajánlatos kétoldali I varratot
alkalmazni a megfelelő hézag
biztosításával (max.: 8 mm-ig).

I varrat:

12 mm-ig alkalmazzuk. A
munkadarab éleit 30-30 fokos
leélezési szöggel alakítjuk ki.

V varrat:

12 mm-ig anyagvastagság felett, mert kevesebb
hegesztőanyag szükséges, mint „V varrathoz.
Kétoldali szimmetrikus hőbevitel miatt
csökkenthetők a vetemedések is, szemben a V
varrattal.

X varrat:

A HEGESZTŐÉLEK KIALAKÍTÁSA



15 mm-nél vastagabb anyagoknál célszerű
alkalmazni, mert a keresztmetszet kisebb, mint az
X varraté, a lemez-élkiképzés drága.

U varrat:

1. A munkadarabok egymással 0°-ot zárnak be. Törekedjünk, hogy a hegesztendő
munkadarab vízszintes síkban legyen.

2. Sokszor ez a feltétel nem teljesíthető, és akkor a hegesztést ettől eltérő helyzetben kell
elvégezni.

3. Például függőlegesen, fej felett, haránt helyzetben.
4. Varrattípusok tompakötés esetén: peremvarrat, I varrat, V varrat, X varrat, U varrat

Tompakötés.
Kötés- és varrattípusok a hegesztett kötést a hegesztendő elemek
egymáshoz viszonyított helyzete jellemzi.

1. A munkadarabok egymással szöget zárnak be.
2. Elhelyezkedésük szerint: Átlapolt kötés, elemek

egymással párhuzamos síkban fekszenek, egymást
részlegesen átlapolják, sarokvarrat

Sarokkötés.

Átlapolt kötés, sarokvarrat

A HEGESZTŐÉLEK KIALAKÍTÁSA



külső sarokvarrat belső sarok varrat

1. A sarokkötést általában a
sarokvarrat jellemző méretével kell
megadni.

2. A varratkeresztmetszet legkisebb
mérete, a varratba beírható
legnagyobb egyenlő szárú
derékszögű háromszög átfogójához
tartozó magasság

Sarokkötések

Sarokkötés jellemző méretei

KÖTÉS- ÉS VARRATTÍPUSOK 



Több rétegű varrat készítése

HEGESZTÉSI VARRAT (ALAPFOGALMAK)

Leélezett tompavarratos kötés alapanyag - hőhatásövezet - varrat



HEGESZTETT KÖTÉSEK
FAJTÁI



ANYAGZÓNÁK HEGESZTETT KÖTÉSEKNÉL I.

Három zónát különböztetünk meg:
- alapanyag, hegesztés által befolyásolt alapanyag, varrat, ebben a

sorrendben csökken a szilárdság.

Alapanyag

Hegesztett átlapolt kötés

A hegesztett kötés meghatározza a terhelés átadási keresztmetszeteket, ezért az
alapanyagban a kötés miatt járulékos feszültségek léphetnek fel.

Átlapolt kötés az erővezetés iránytörése miatt járulékos
hajlítófeszültségek keletkeznek.

A járulékos feszültség megszüntethető, ha
tompavarratot, vagy kettős hevedert alkalmazzuk. A
jobb megoldás a tompavarrat (nem növeli a méreteket.

Tompavarrat és kettős hevederkötés



Hegesztés hatására az anyag zsugorodik, és a lehűlés után belső feszültségek
ébrednek. Ez megszüntethető feszültségmentesítő hőkezeléssel, csökkenthető helyes
konstrukcióval és megfelelő hegesztési sorrenddel

A hegesztési varratokat az alkatrészek között úgy kell elhelyezni, hogy a terhelés
közvetlenül, lehetőleg kis irányeltéréssel haladjon a hegesztési varraton keresztül.

Sarokkötés jó és rossz megoldása

Kétfajta sarokkialakítása, ahol az erős iránytörést, és a jó megoldásnál a közvetlen
terhelés-átvezetést szemléltetjük.

A közvetlen terhelésátvezetésnél a varrat az eredeti alak kontúrjai közé beépült.

ANYAGZÓNÁK HEGESZTETT KÖTÉSEKNÉL II.



HEGESZTÉS ÁLTAL BEFOLYÁSOLT ALAPANYAG

Főleg két tényezőre kell tekintettel lenni:
- A szerkezeti anyag kémiai összetételének változása (Védőgáz alkalmazása.),
-Beedződés (Utólagos hőkezelés vagy az anyag helyes megválasztása.
-Hegeszthető legyen: C%<0,25%).

Az erősen ötvözött és az ötvözetlen alkatrészek összehegesztésénél áthidaló alkatrészt
helyezünk el az ábra szerinti eloszlásban.

Erősen eltérő összetételű
anyagok összehegesztése.

Hegesztési varrat

Legfontosabb varratfajták:
- tompa varratok
- sarokvarratok
- különleges varratok



TOMPAVARRATOK ALAKJA ÉS JELÖLÉSE

Sarokvarratok alakja és jelölése



KÜLÖNLEGES VARRATOK 
ALAKJA ÉS JELÖLÉSE

Dudor sajtoló ellenállás hegesztés lemezgeometriája



HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI I.

A hegesztett kötéseknél számos tervezési szabály van, amelyek bővülnek, és át is
értékelődnek. A konstrukciós szabályok betartásával általában a szerkezeti
megbízhatóság növelése, gazdaságosabb anyag, élőmunka felhasználás, piacképesség.

1. Ne alkalmazzunk drága, nagy szilárdságú acélokat hegesztett konstrukcióhoz, mert a
hegesztés miatti gyengítő hatás sokkal jobban rontja ezeknél szilárdsági jellemzőket,
mint a közepes szilárdságú szerkezeti acélokét.

Nagyszilárdságú és közepes
szilárdságú acél (A és B) kifáradási
lüktető szilárdsága különböző típusú
hegesztett kötésnél.

A szerkezeti szilárdság ezért nem 
lesz érzékelhetően nagyobb.



Rideg törés veszélye

2. Csillapítatlan acélból hengerelt idomacélok
sarkainál, és hidegalakított alkatrész zónák
környezetében ne legyen hegesztési varrat.

Varratok számának csökkentése

3. Takarékoskodjunk a hegesztési varrattal, lehetőleg
4. kevés és kis gyökméretű varratot alkalmazzunk.

Kifutólemezek alkalmazása

4. Szakaszos varratot statikus igénybevételre kitett
hegesztett kötéseknél használjunk, mert a varrat
végénél végkráter feszültséggyűjtő hatású.

5. A végkráter hatása kiküszöbölhető ha
kifutólemezeket alkalmazzuk, amelyekben a
varratot folytatjuk, majd kifutó lemezeket a
bennük lévő végkráterekkel együtt lemunkáljuk.

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI II.



5. Az összehegesztett alkatrészek tájolására
megmunkált felületeket csak kis darabszám
esetén készítsünk, egyébként a pozicionálást
célszerszámokkal valósítsuk meg.

Hegesztett fogaskerék alkatrészeinek pozicionálása

6. Csökkentsük a zsugorodási feszültségeket és
feszültséggyűjtő hatásokat, hagyjuk a hegesztett
alkatrészeket szabadon alakváltozni, a hegesztési
varratokat vigyük el csúcsfeszültségi helyek
környezetéből.

7. Dinamikus igénybevételre legjobb a tompa varrat.

Az erőfolyam útja tompa varratnál nem törik meg

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI III.



8. Zavartalan erőfolyamra kell törekedni, az
alkatrészek keresztmetszeteinek hirtelen
merevség változásait el kell kerülni.

Eltérő vastagságú lemezek kötése

9. A hegesztés után megmunkált illesztési
felületeken ne legyen hegesztési varrat.

10. A varrathalmozódást kerülni kell.

Nyomástartó berendezés
hossz és keresztvarratai.

Merevítő borda bekötése

11. A merevítő borda nem végződhet csúcsban,
mert hegesztéskor leolvad. A sarokban
három varrat találkozik.

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI IV.



12. Ponthegesztésnél a lemezeket eltávolító
terhelést kerülni (nyíró igénybevételre)

13. Ne legyen a varrat gyökoldala húzott
zónában. A varrat igénybevételt kerülni
kell, a varraton belüli feszültségelőjel váltás
kedvezőtlen a varratra.

14. Sarokvarrat lehetőleg kettős varrat
kivitelbe készüljön, dinamikus
igénybevételnél homorú legyen.

rossz – elfogadható – jó varrat

15. Csavaró igénybevételű alkatrészek lehetőleg
zárt szelvényből készüljenek, és a varrat is egy
zárt területet határoljon. Nyitott szelvények
nem alkalmasak csavaró igénybevétel-re.
Kedvezőek a cső és a nyitott szelvényekből
képezett zárt szelvényű tartók.

Csavaró nyomaték felvétele

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI V.



Aszimmetrikus szelvényű tartó terhelése a súlypontban és az M nyírási középpontban.
„T” a csavarónyomaték.

16. Aszimmetrikus hajlított
szelvények terhelése lehetőleg a
nyírási középpontban történjen.

Teraszos repedés a hengerelt lemez merőleges irányú húzásakor

17. Hengerlési síkra merőleges
húzófeszültséget kerülni kell a
teraszos repedés veszélye miatt

Példa a rossz és a jó varrathozzáférésre

18. A hegesztési varratok hozzáférhetőek
legyenek a kiválasztott hegesztési
technológiához és az előírt roncsolás
mentes vizsgálatokhoz.

HEGESZTETT KÖTÉSEK TERVEZÉSI IRÁNYELVEI VI.



ILLESZTÉS, ÉL-KIKÉPZÉS MÓDJAINAK 
ÖSSZEFOGLALÁSA
VARRAT-TÍPUSOK

egyoldali 
peremvarrat Y varrat ½ Y varrat X varrat

élvarrat sarokvarrat pontvarrat kettős sarokvarrat  varrat



HEGESZTETT SZERKEZETEK GYÁRTÁSI FOLYAMATA

1. Tervezés, méretezés
2. Lemezek darabolása
3. Leélezés (a hegesztendő felületek megmunkálása)
4. Hegesztés
5. Utókezelések
6. Vizsgálat, minőségellenőrzés

A hegesztési eljárások csoportosítása a kötés létesítéséhez szükséges energia szerint

Ömelsztőhegesztési eljárások
1. hőenergia hatására az alapanyag, ill.

a hozaganyag megömlik és
dermedés után varratot képez.

2. a hőenergia forrása: elektromos
energia (ív),

3. termokémiai energia (pl.
gázhegesztésnél),

4. sugárenergia: elektron-, lézersugár

Sajtolóhegesztési eljárások
1. a hegesztett kötést erőhatás hozza létre

(hidegsajtolás), de egyes eljárások során a
munkadarabok egy kis anyagtérfogata
is felhevül a melegalakítás tartományába,
ill. meg is olvadhat.

2. a hőenergia forrása: mechanikai energia
(pl. súrlódás), elektromos energia
(ellenálláshő)



A HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA    
TECHNOLÓGIA SZERINT 

Ívhegesztések
– Bevont elektródás
– Fogyóelektródás, semleges védőgázas
– Fogyóelektródás, aktív védőgázas
– Wolfrámelektródás, semleges védőgázas

Gázhegesztés (lánghegesztés)

Egyéb ömlesztő hegesztések

– Fedett ívű

– Plazmaív hegesztés

– Elektronsugaras

– Lézer hegesztés

Ellenállás hegesztő eljárások
- ellenállás-ponthegesztés
- ellenállás-vonalhegesztés
- ellenállás-dudorhegesztés
- ellenállás-tompahegesztés

Egyéb sajtolóhegesztő eljárások
- dörzshegesztés
- ultrahangos hegesztés
- robbantásos hegesztés



HŐFORRÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA



BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS
KÉZI HEGESZTŐ ELJÁRÁS

Áramforrás: egyen- vagy 
váltófeszültségű

Polaritás: egyenes 
(elektróda a negatív 
sarokhoz kötve) fordított 
(elektróda a pozitív)

Ív keltés: az elektróda és a 
munkadarab között



BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS

Alkalmas kötő-, felrakó- és javítóhegesztésre.



BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS 
ANYAGOK

Elektróda: 
• a hegesztendő anyagtól függően lehet acél, réz, alumínium
• huzal méretek: Ø 2…5 mm; L 250…450 mm
• bevonat: ívstabilizáló, védőgáz- és salakképző, ötvöző anyagokat 

tartalmaz.
1. rutilos (R)  - alapvetően rutilt (TiO2) tartalmaz,  

finomcseppes anyagátmenet
2. cellulóz (C) – szerves anyagot, cellulózt

tartalmaz (gázképzés)
3. bázikus (B) – karbonátokat (CaCO3) tartalmaz, 

nedvszívó, ki kell szárítani
Salak: a bevonatból és a huzalból keletkezik, védi a varrat 

felületét



• Hegesztő áramforrás
(transzformátor,)

• Hegesztőkábelek:

– Áramforrás-elektróda 
között

– Áramforrás-
munkadarab között

• Elektróda fogó, 
munkadarab fogó

• Rögzítő eszközök a 
hegesztendő lemezek 
helyzetben tartására

BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS 
ESZKÖZÖK – ÁRAMFORRÁS ÉS TARTOZÉKAI



BEVONT ELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS 
A HEGESZTÉS VÉGREHAJTÁSA

1. Ívhúzás 

2. Elektróda 
tartás      és 
vezetés

vizszintes

fej feletti függőleges, alulról felfelé

Hegesztési helyzetek



• Az ipar minden területén alkalmazzák, egyszerű,olcsó.
Gyakorlatilag minden anyag hegesztésére létezik elektróda és
technikája megtanulható, nem igényel jelentős beruházást sem.

• Erősen ötvözött acélokat kb. 75 % - ban bevonatos
elektródával hegesztenek.

• Felrakó hegesztéshez a legtöbb hegesztőanyag bevonatos
elektróda formájában áll rendelkezésre.

• Az eljárással az ipar igényeinek megfelelő kötések készíthetők,
így gyakorlatilag minden területen megtalálható

• Hátránya elsősorban a kis leolvadási teljesítmény és az emberi
tényezők jelentős szerepe.

BEVONT ELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTÉS 
A HEGESZTÉS ALKALMAZÁSA



FOGYÓELEKTRÓDÁS, SEMLEGES 
VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉS

• Az elektróda dobról lecsévélt,
egyenletesen előtolt huzal, amely
folyamatosan olvad le

• Egyenáramú áramforrással,
fordított polaritással hegesztenek
leggyakrabban

Huzal 
elektróda

huzaldob

Áram 
bevezetése

Huzal előtoló

• A varrat védelmét a huzal mellett kiáramló semleges gáz (argon, hélium)
látja el

• Szokás AFI - argon védőgázas, fogyóelektródás ívhegesztésnek - is nevezni



FOGYÓELEKTRÓDÁS, SEMLEGES VÉDŐGÁZAS
ÍVHEGESZTÉS A HEGESZTÉS ELRENDEZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA

• Minden fém hegeszthető ezzel az eljárással, de ára miatt elsősorban
korrózióálló acélokat, nikkelt és ötvözeteit, színes- és könnyűfémeket
hegesztenek.

• Elsősorban nagy beolvadási mélységű töltő és takaró rétegek készítésére

javasolt.



• Elrendezése hasonló a semleges védőgázos fogyóelektródás ívhegesztéshez.

• Védőgázként széndioxidot használnak, amely hegesztési hőmérsékleten
felbomlik szénmonoxidra és oxigénre. Az oxigén oxidáló hatású, ezt a
huzal dezoxidáló ötvözésével (Si, Mn, Al, Ti) ellensúlyozzák.

• Elsősorban ötvözetlen acélok nagy tömegű hegesztésére használják az
olcsósága miatt.

FOGYÓELEKTRÓDÁS, AKTÍV 
VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉS

A hegesztés kémiai
folyamatai

A CO2 hő 
hatására CO-ra

és O2-re bomlik 
az ívben



• Az ív a nem leolvadó wolfrám
elektróda és a munkadarab
között keletkezik

• A hegesztés hozaganyaggal és
anélkül is végezhető

• Ha alkalmaznak hozaganyagot,
ezt huzal formájában
automatikusan adagolják

WOLFRÁMELEKTRÓDÁS, SEMLEGES 
VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉS

gázfüggöny

gázfúvóka

leolvadó 
elektróda

varrat

fémfürdő

A védőgáz többnyire argon (lehet hélium is), ezért hívják AWI hegesztésnek is.



WOLFRÁMELEKTRÓDÁS, SEMLEGES VÉDŐGÁZAS
ÍVHEGESZTÉS

A HEGESZTÉS ELVE, HEGESZTÉS ESZKÖZEI

• Áramforrás
– Egyenáramú vagy váltakozó áramú áramforrást is használnak
– Az áramellátás mellett egyéb szabályzási funkciói is vannak

(ívgyújtás, stabilizálás)
• Hegesztőpisztoly

– Az elektróda befogásának és a gáz hozzávezetésének funkcióját
látja el, ezeken kívül az áram hozzávezetést és a vízhűtést biztosítja



Az ívben keletkező hő
eloszlása és az ionok,
elektronok vándorlása
egyenes és fordított
polaritás esetén (•
pozitív argon ion; ○
elektron).

WOLFRÁMELEKTRÓDÁS, SEMLEGES 
VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉS

A HEGESZTÉS VÉGREHAJTÁSA, ALKALMAZÁSA

egyenes polaritás fordított polaritás

• Színes- és könnyűfémek, erősen ötvözött acélok (szerszámok
javító- és felrakó hegesztése, korrózióálló acélok) hegesztésére.

• Csövek körvarratának hegesztése, ötvözetlen és gyengén ötvözött
acéloknál, gyökhegesztésre is.

• A legigényesebb varratok készítésére alkalmas (atomerőművek)

• Alkalmazási korlát: Kis leolvadási sebesség, magas szaktudás

Egyenes polaritásnál a beolvadási mélység nagyobb



GÁZHEGESZTÉS
A HEGESZTÉS ELRENDEZÉSE, HEGESZTŐ ANYAGOK

Hegesztőgáz
– Elsősorban acetilént használnak, palackban tárolva, acetonban oldva.
– Ritkábban földgázt, propánt, butánt – ezek hő teljesítménye kisebb.

Oxigén: szintén palackban tárolják.
Hegesztőpálca: a hegesztendő fém anyagának megfelelő.
Folyósítószer ( a munkadarabok felületén levő fémoxidokat elsalakosítja):
öntöttvas, színes- és könnyűfémek hegesztéséhez szükséges.



GÁZHEGESZTÉS
A HEGESZTÉS ESZKÖZEI

• Gázpalackok
• Nyomáscsökkentő (a palack nyomást max. 1,15 MPa-ra redukálja)
• Gázvezeték: vászonbetétes gumitömlő
• Hegesztőpisztoly:

A hegesztőpisztoly felépítése



GÁZHEGESZTÉS
A HEGESZTÉS VÉGREHAJTÁSA 

Balra hegesztés Jobbra hegesztés



GÁZHEGESZTÉS
LÁNGTÍPUSOK

Semleges láng:
O2 : C2H2 = 1 : 1
ötvözetlen, alacsonyan ötvözött acélok,
acélöntvények, Ni és ötvöz., vörösréz,
bronz, Zn, Pb.

Redukáló láng:
C2H2 > O2

acetiléndús láng, öntöttvasak, nagy
széntartalmú szerszámacélok, Al és ötvöz.

Oxidáló láng:
O2 > C2H2

sárgaréz (Cu-Zn) hegesztésére.



ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉS 
ELVE, MÓDSZERE

A kötés hő és erőhatás együttes alkalmazása által jön létre. Az elektromos
áram hőhatása: átmeneti ellenállás + anyagellenállás.

● 0,05…6 mm vastag, általában átlapolt lemezek (acél, Al, Cu)
hegesztésére
● rövid ideig tart (ms…s)
● nagy áramerősség (10…50kA) ● sajtolóerő (1,5…22 kN)
● lencse alakú pontvarrat



munka-
darabok

felső elektróda (mozgó)

alsó elektróda (merev)

transzformátor
pont-
varrat

AZ ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉS VÁZLATA  



tes: elősajtolás; tö: ömlesztés; tus: utánsajtolás; 
th: hegesztés ideje; F: erő; I: áramerősség

tes tö tus

th

HEGESZTÉSI CIKLUS  



ELLENÁLLÁS-
VONALHEGESZTÉS

1. A ponthegesztés folyamatossá tett változata, a kötés egymás mellé
hegesztett pontok sorozatából jön létre.

2. Az áramot erővel össze-szorított, forgó görgők vezetik a lemezekre.

3. Egyedi pontvarratok és folyamatos varratok egyaránt készíthetők.

4. Ponthegesztéssel is kombinálható (autó karosszéria gyártás).



ELLENÁLLÁS-
VONALHEGESZTÉS VÁZLATA

Lemezradiátor vonalhegesztése 



felső elektróda
(mozgó)
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varratalsó elektróda
(merev)
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1. Ponthegesztésből
származtatott eljárás.

2. Az eljárásnál az erőhatást és az
áramot az egyik vagy mindkét
felületen kialakított
természetes (egymásra
merőleges tengelyű, kör
keresztmetszetű anyagok)
vagy mesterséges dudorok
(sajtolással, forgácsolással
kialakított) környezetére
korlátozzák.

ELLENÁLLÁS-
DUDORHEGESZTÉS



Kör- gyűrű- és 
vonaldudor 

Tipikus dudorkötések 

ELLENÁLLÁS-DUDORHEGESZTÉS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI



ELLENÁLLÁS-
TOMPAHEGESZTÉS, 

TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI I.

Huzalok, csövek, rudak homlokfelület
menti hegesztésére alkalmazzák,
hozaganyag nélkül.

A munkadarabok érintkezési helyén
fellépő ellenálláshő által felhevített
felületeket összesajtolják.

Két fő változata van:
1. Zömítő ellenállás- tompahegesztés
2. Leolvasztó ellenállás-tompahegesztés



ELLENÁLLÁS-TOMPAHEGESZTÉS, 
TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI II.



Leolvasztó ellenállás-tompahegesztés
A munkadarabok befogása után bekapcsolják az áramot, a
munkadarabokat egymáshoz közelítik. A hegesztendő felületeket
többször összeérintik és széthúzzák, az érintkező pontokat a keletkező
szikrák és ívek megolvasztják. A homlokfelületeken folyékony fémhártya
képződik, majd a feleket összesajtolják.

ELLENÁLLÁS-TOMPAHEGESZTÉS, 
TECHNOLÓGIAI FOLYAMATAI

Tompahegesztéssel készült kötések



1. A kötéshez szükséges hőt az
összekötendő felületek relatív
elmozdulásakor keletkező
súrlódás létesíti.

2. Az érintkező felületek
felmelegedése után a relatív
mozgás megszűnik, és a
munkadarabokat nagy
nyomással összesajtolják.

3. Hozaganyag nélküli kötés
keletkezik.

DÖRZSHEGESZTÉS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI I.



DÖRZSHEGESZTÉS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI II.



Dörzshegesztéssel készült kötések

DÖRZSHEGESZTÉS TECHNOLÓGIAI 
FOLYAMATAI ÉS MÓDSZEREI III.



A kötés a felületek olvadáspontja
alatt f = 4…60 kHz frekvenciájú
ultrahang rezgések és szorító erő
hatására alakul ki.

Ultrahangos hegesztési módszer

TOVÁBBI HEGESZTÉSI MÓDSZEREK

Sajtolóhegesztés, amelynél a
kohéziós kötést robbanóelegy
detonációja hozza létre. A
borítólemez vastagsága 0,1….30
mm, nyúlása > 5 % legyen.

Robbantásos hegesztés



ROBBANTÁSOS HEGESZTÉSSEL 
KIALAKÍTOTT KÖTÉSEK

Alumínium - acél Titán - acél 



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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A hegesztés munkadaraboknak egyesítése hővel, nyomással vagy mindkettővel,
amelynek során az anyagok között természetüknek megfelelően fémes (kohéziós)
kapcsolat jön létre.

HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK, ÉS JELLEMZŐIK

A hegesztés (termikus egyesítés) során két vagy több azonos vagy közel azonos
alapanyagú alkatrészt kapcsolnak oldhatatlanul egymáshoz hőhatás segítségével,
nyomással vagy nyomás alkalmazása nélkül, hozaganyag hozzáadásával vagy
anélkül.

A hozaganyag összetétele a hegesztendő anyag összetételével azonos vagy majdnem
azonos. A kifogástalanul elkészített hegesztési varrat szilárdsága az alapanyagéval
egyező

A kötőhegesztések két vagy több munkadarab egyesítésére alkalmasak.
A felrakóhegesztés hozaganyag ráhegesztése a munkadarab felületére különleges
felületi tulajdonságok (keménység, korrózióállóság, stb.) elérése vagy méretnövelés
céljából



A  HEGESZTÉSI  ELJÁRÁSOK  CSOPORTOSÍTÁSA

A hegesztési eljárásokat a felhasznált energia, az alapfém hegesztés közbeni halmaz-
állapota, a hegesztés gépesítési foka és egyéb műszaki jellemzők alapján
különböztetjük meg.



A  HŐHATÁSÖVEZET  SZÖVETSZERKEZETI  
VÁLTOZÁSAI I.

A hegesztési hő hatására – az átmeneti zónában – az acél kristályszerkezete allotróp
átalakulást szenved. A munkadarab anyagának azt a részét, amelyben a hegesztési
hő hatására szövet szerkezeti- és mechanikai tulajdonságoknak a változása
következik be, hőhatásövezetnek nevezzük.

A  hőhatásövezet szövetszerkezeti  változásai

Az acélok hegeszthetőségét befolyásolja
a széntartalom és az ötvöző-
anyagtartalom.
• kis széntartalmú acélok /C < 0,25

%/ jól hegeszthetők,
• közepes széntartalmú acélok /0,25

% < C < 0,4 %/ kielégítően
hegeszthetők,

• magas széntartalmú acélok /0,45 %
> C/ nehezen hegeszthetők.

Az ötvözött acélok – hegeszthetőség
vonatkozásában – aszerint osztályozhatók,
hogy nagy hőmérsékletről nyugodt
levegőn hűtve milyen a
szövetszerkezetük.



A  HŐHATÁSÖVEZET  SZÖVETSZERKEZETI  
VÁLTOZÁSAI II.

Az alapanyagnak a hegesztési hő által
befolyásolt része két zónából áll: a
megömlött zónából és az átmeneti zónából.

A hegesztett kötés legnagyobb
hőmérsékleti része a Megömlött
övezet.
Ezen belül a varratfém és az
alapanyag egy része mindig az
olvadáspont fölé hevül, aminek
következtében szerkezete öntött
jellegű lesz.

A hőhatásövezet a Nem teljes olvadási
övezettel (1) kezdődik, ahol az
alapanyag hőmérséklete a likvidusz-
szolidusz közötti érték, tehát
folyékony és szilárd fázisok egyaránt
megtalálhatók benne.
A varratfém és az alapanyag
összehegedését a megolvadt és a
szilárd fázisok egyesüléséből
keletkező vegyes krisztallitok
valósítják meg, ezért ezt az övezetet
hegedési övezetnek nevezik.

A  hőhatásövezet  szövetszerkezeti  változásai



A  hőhatásövezet  szövetszerkezeti  változásai

A  HŐHATÁSÖVEZET  SZÖVETSZERKEZETI  
VÁLTOZÁSAI III.

A lehűlést követően a túlhevített
övezet másodlagos szövetszerkezetét
tehát a hegesztés hőciklusa és az
alapanyag összetétele határozza meg.
A technológia során törekedni kell arra,
hogy a túlhevített övezet szélessége a
lehető legkisebb legyen.

Túlhevített övezet (2) a szolidusz hőmérsékletétől 1100 C-ig terjed. A nagy hő-
mérséklet miatt az alapanyag ebben az övezetben allotróp átalakulást szenved.

A hegesztési hőmérséklet ebben az
övezetben ennél nagyobb, és
hatására az ausztenit-szemcsék
mérete növekedni fog, mivel ezeknek
a nagyságát adott összetétel esetén a
bevitt maximális hőmérséklet és a
hőhatás ideje szabja meg.

Az elsődleges átalakulás az A3 (GOS vonal) és a koncentrációvonal
metszéspontjának megfelelő hőmérsékleten befejeződik.



1. Ennek ellenére kis széntartalmú
és ötvözetlen acéloknál a kritikus
értéket nem éri el – beedződéstől
nem kell tartani – ezért ebben az
övezetben finomszemcsés, szívós
szerkezet alakulhat ki,

2. Amelynek mechanikai
tulajdonságai jobbak lehetnek,
mint az alapanyagé.

A  HŐHATÁSÖVEZET  SZÖVETSZERKEZETI  
VÁLTOZÁSAI IV.

A Normalizálás övezete (3) kb. 1100 C-tól a GOS-vonalig terjed.
1. Ebben a hőközben homogén, finomszemcsés ausztenit keletkezik.
2. A hegesztett kötés általában levegőn hűl, és ez megfelel a hőkezelés során

alkalmazott normalizálásnak azzal az eltéréssel, hogy hegesztés esetén a hűlés
sebességét a hideg anyagrészek hőelvezetése némileg növeli.

A  hőhatásövezet  szövetszerkezeti  
változásai



A Félig átkristályosodott övezet (4) az A3 és A1 hőközben keletkezik.
1. Ez tulajdonképpen az allotróp átalakulás kezdeti, illetőleg a befejező hőmérséklet-

intervalluma.
2. Az övezet mechanikai tulajdonságai, gyengén ötvözött acélok hegeszthetőségi

vizsgálatakor a legkisebb fajlagos ütőmunkát ebben az övezetben mérték, tehát
szilárdsági szempontból ez az övezet is lehet kritikus.

A  HŐHATÁSÖVEZET  SZÖVETSZERKEZETI  
VÁLTOZÁSAI V.

Az újrakristályosodási övezete (5) A1

hőmérsékletétől 500 C-ig terjed.
1. A másodlagos átkristályosodás –

amely káros szemcsedurvulást
eredményez – csak akkor következik
be, ha az alapanyagot hegesztés
előtt hidegalakítással munkálták
meg.

A  hőhatásövezet  szövetszerkezeti  
változásai



1. Az övezetben látható
szövetszerkezeti változás nem
észlelhető, mégis – főleg, ha az acél
több gázszennyeződést tartalmaz –
a fajlagos ütőmunka értéke
számottevően csökken.

2. Mivel az övezet a hegesztési
feszültség-koncentráció helyétől
távol esik, káros hatása csak erősen
húzott szerkezetekben okozhat törést.

A  HŐHATÁSÖVEZET  SZÖVETSZERKEZETI  
VÁLTOZÁSAI VI.

A  hőhatásövezet  szövetszerkezeti  változásai

A kéktörékenység övezete (6) 500-1000 C hőhatárok között alakul ki. A kék
futtatási színről jól felismerhető.



KÉZI  ÍVHEGESZTÉS

Az ívhegesztés alapvető feltétele a hegesztőív, amely lényegét tekintve szilárd vagy
folyékony halmazállapotú fémek közötti gázhalmazállapotú közegben végbemenő
hosszantartó elektromos kisülés. Ahhoz, hogy villamos ívet hozhassunk létre, a
fémelektróda hőmérsékletét oly magasra kell emelnünk, hogy belőle elektronok
léphessenek ki. Ez a jelenség az elektronemisszió.

Az elektronemisszió során kilépett elektronok a fémelektróda és a munkadarab közé
kapcsolt feszültségkülönbség hatására felgyorsulnak, és nagy sebességgel haladnak a
pozitív pólus felé.

Útjuk közben a levegő semleges töltésű gázatomjaival ütközve elektronokat
választanak le. Az ívatmoszféra ilyen formában bekövetkező ionizációját
ütközési ionizációnak nevezzük.

Az így létrejött pozitív töltésű ionok a negatív töltésű elektronokkal
ellentétes irányban, azoknál jóval kisebb sebességgel haladnak a negatív
fémelektróda felé.



AZ  ÍVGYÚJTÁS  ÉS  A  HEGESZTÉS  FOLYAMATA I. 

A feszültségforrás bekapcsolása után közvetlenül még nem folyik áram, az
áramkör még nem zárt, mert az elektromosan nem vezető levegő
megszakítja azt. Az elektródát először röviden hozzá kell érinteni a
munkadarabhoz. A munkadarab és az elektróda közvetlen érintkezése
rövidzárlatot okoz. Ekkor az áram erőssége jelentősen megnő



A negatív pólusból (katód-elektróda) elektronok lépnek ki és nagy sebességgel a
pozitív pólus (anód-munkadarab) felé áramlanak. A pozitív pólusról pozitív
töltésű részecskék (pozitív ionok) áramlanak a negatív katód felé.

A folyamat hatására a katód és anód (elektróda és munkadarab) közé zárt
gázközeg (levegő) felhevül és ionizálódik, elektromosan vezetővé válik, így
lehetővé teszi a villamos ív kialakulását.

AZ  ÍVGYÚJTÁS  ÉS  A  HEGESZTÉS  FOLYAMATA 



A  KÉZI  ÍVHEGESZTÉS  ÁRAMFORRÁSAI I.

Az ívhegesztő áramforrások olyan berendezések, amelyek a hegesztési feladattól
függően egyen- vagy váltakozó áramú ív létrehozására és folyamatos fenntartására
alkalmasak



A hegesztődinamó és az 
egyenirányítós hegesztőgép 

elvi vázlata

A  hegesztőtranszformátor  
elvi  felépítése

A  KÉZI  ÍVHEGESZTÉS  
ÁRAMFORRÁSAI II.

Egyszerűbbek, olcsóbbak a
dinamóknál, forgó alkatrészük
nincs, ezért élettartamuk igen
hosszú. Az indukált váltóáramot –
szükség szerint – nagy teljesítményű
diódákkal egyenirányítják.
A teljesítménytényező javítását
fázisjavító kondenzátorral oldják meg



ÍVHEGESZTÉS  EGYENÁRAMMAL

A hegesztőgépeket úgy alakítják ki, hogy növekvő áramerősség mellett a feszültség
csökkenjen. Az összefüggést a hegesztőgép feszültség-áramerősség diagramja (statikus
jelleggörbéje) mutatja

Rövidzár esetén (pl. az elektróda és a munkadarab közvetlenérintkezésekor vagy a
lecseppenő fémen keresztül) az áramerősség nem nőhet egy bizonyos határérték fölé. Ez
a rövidzárási áramerősség

A hegesztőgép feszültség-áramerősség diagramja (statikus jelleggörbéje)



ÍVHEGESZTÉS  VÁLTÓÁRAMMAL

A váltóáram irányát és ezzel polaritását 1 sec. alatt százszor változtatja meg,
mivel frekvenciája 50 Hz, azaz 50 periódus/sec. Emiatt az ív állandóan megszakad,
mert az elektronok a vezetőben nem egyirányban fognak áramolni, hanem ide-oda
lengenek. Ahhoz, hogy az ív fenntartható legyen, az elektróda bevonatába olyan
alkotókat kevernek, amelyek az ívköz fokozott ionizációjáról gondoskodnak és az
ívet vezetővé teszik.

A  kézi  ívhegesztés  elektródái I.

A kézi ívhegesztő elektróda a
maghuzalból és az azt körülvevő
bevonatból áll. A maghuzal anyaga a
hegesztendő alapanyag minőségét
erősen megközelítő fémötvözet. A
varrat megfelelő ötvözését elsősorban
a bevonatban lévő fémek és
metalloidok biztosítják. Leggyakrabban
a bázikus, rutilos és a cellulóz
bevonatokat használják

A bevonatos elektróda alkotórészei és jellemző méretei



Az  elektróda-bevonat  feladata

A  KÉZI  ÍVHEGESZTÉS  ELEKTRÓDÁI II.

Védőgáz-képzés. A bevonatból képződő védőgázok megvédik a hegfürdőt a levegő káros
hatásaitól.
Salakképzés. A képződött salak elvonja a szennyeződéseket a hegfürdőből. A
hegfürdőben levő folyékony oxidokat, szennyeződéseket köti meg a fürdő felszínén
úszó és megdermedő salak.
Varratötvözés A bevonat tartalmazza az acél kísérőelemeit és szükséges ötvözőit,
valamint pótolja a kiégett anyagokat (pl. mangánt és szenet).
Ívstabilizálás. Ennek eredményeként a hegesztő munka közben nyugodt (nem
fröcskölő, nem táncoló) ívet tud tartani.

A bevonat vastagsága határozza meg, hogy az elektróda milyen mértékben képes
ellátni a feladatait. A bevonat vastagságát (F) a bevont elektróda-átmérő (D) és a
maghuzal-átmérő (d) hányadosával jellemzik. Ezek szerint:

- vékony bevonatú az elektróda, ha F < 1,2
- közepes bevonatú az elektróda, ha F = 1,2 – 1,45
- vastag bevonatú az elektróda, ha F = 1,45 – 1,8
- különlegesen vastag a bevonat, haF > 1,8



HEGESZTŐELEKTRÓDÁK 
NEMZETKÖZI JELÖLÉSI 

RENDSZERE
Bevont elektróda jelentősége
1. A bevonat jobban ionizálódik, mint az

alapanyag.
2. A bevonat anyaga főleg az oxidáció

megakadályozására
3. A bevonat anyaga az ív hőmérsékletén

az alapanyaggal együtt csepegjen le a
varratra.

4. A bevonat sűrűsége kisebb, mint a
hegesztőpálcáé

5. A heganyag és a salak között
különböző reakciók folynak le,
amelyek felhasználhatók a varrat
minőségének befolyásolására is.

6. A salaktakaró lassítja a varrat
lehűlését

7. A bevonat rideg anyagokból készül,
így a bevont hegesztőpálca csak
egyenes rúd lehet (kivéve a porbeles
huzalokat).



A  KÉZI  ÍVHEGESZTÉS  TECHNOLÓGIÁJA

A kézi ívhegesztés technológiája az előkészítésből, a tényleges hegesztőeljárásból, a
hegesztőanyag kiválasztásából, a hegesztési munkarendből és az utókezelésből áll.

Felrakó hegesztésre főleg ott kerül sor, ahol kopás vagy
korrózió által elhasznált alapanyag-felületeket kell pótolni.

Költséges, nagyértékű szerkezeti anyagból előállított munkadarabok felületének
lekopott rétege pótolható ill. javítható hasonló minőségű hozaganyag felrakásával
vagy páncélozás végezhető.

Páncélozás (vértezés) alatt a munkadarab nagy-igénybevételű helyeinek, felületeinek
kopás- vagy korrózióálló réteggel történő megerősítését, réteg(ek) felrakását értjük.

A kötőhegesztés két azonos vagy legalábbis csaknem
azonos anyagú munkadarab olyan kohéziós kapcsolata,
amelynél a megolvadt alapanyag összeillesztett széleit,
illetve a közöttük lévő hézagot általában a
hegesztőelektródáról leolvadó és az alapanyaggal
egybeolvasztott anyaggal töltjük ki. A jól hegesztett
varrat szilárdsága az alapanyagéval egyenértékű.



A  HEGESZTÉS  ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK  
LEGFONTOSABB  MOZZANATAI

A hegesztés előkészítésének legfontosabb mozzanata, hogy jól válasszuk meg a
hegesztési varrat illesztési hézagainak alakját, illetve elkészítési módját. A varrat, illetve a
hőhatásövezet tulajdonságai ugyanis a varrat alakjával és elhelyezésével befolyásolhatók.

1. Salak- és gázzárványok képződnek a
varratban, ha az elektróda vezetése
nem megfelelő, vagy többrétegű
hegesztés folyamán nem távolították el
az előző réteg salakját.

2. Az utómunkálatok első teendője a
salak eltávolítása. Szerszáma a
salakolókalapács.

3. Ezt követő feladat a hegesztéshez
esetleg felhasznált oxidáló hatású
folyató-szer maradványainak gondos
eltávolítása.

4. Végül, ha a munkadarab hegesztését
nem követi pontos forgácsoló
megmunkálás, az utómunkálatok a varrat
felületének csiszolásával fejeződnek be.

A  leggyakoribb  varratfajták: 
a) peremvarrat,  b) I - varrat,  c) V-varrat,  d) V-
varrat  gyökoldali  hegesztéshez,  e) X-varrat,  f) 
T-kötés,  g) át-lapolt  kötés,  h) külső  sarokkötés  

i) 1/2 V-varrat,  j) K-varrat,  k) V-varrat  
alátétlemezzel,  l) aszimmetrikus  leélezés,  m) 

ferde  illesztés



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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A HEGESZTÉS TÖRTÉNETE

1. A hegesztés viszonylag fiatal technológia. A korábban uralkodó szegecskötés helyét
a múlt század végén kezdte átvenni a hegesztett kötés.

2. A lágy- és keményforrasztás, mint rokontechnológia azonban már ie. 4000- 3000
körül ismert volt, amit az ötvösök által készített ékszer- fegyver- és használati tárgy-
leletek bizonyítanak.

3. A hegesztés fejlődése a villamosság megismerésével és az oxigén-acetilén gázégő
megalkotásával vált megalapozottá.

4. A nagy fejlesztési eredményeket a világháborúk kényszere és az 1960-as, 1970-es
évek ipari-technikai forradalma hozta magával.

5. Az utolsó tíz évben a mikroelektronika és az informatika a hegesztőgépeket a
szerszámgépekkel azonos fejlettségi szintre emelte.

1. A hegesztés az egyedi gyártástól kezdve a tömeggyártásig, a civil termékektől a
hadiiparig és a termelőeszközöktől a fogyasztási cikkekig minden területen
megtalálható.

2. A hegesztett termékek mérete a mikrométeres tartománytól (mikroelektronika) a
több százméteresig (repülőgép hordozó, tankhajó) terjed. Ma már az acél mellett a
nemvasfémeket és a nemfémes anyagokat is hegesztik és ez utóbbi területen
további rohamos fejlődés várható.



Definíció: A hegesztés olyan oldhatatlan kötőeljárás, amelynek során a fémes vagy
nemfémes anyagok elemi részeinek egyesítése megfelelő hőmérsékletre való hevítéssel
történik, nyomás alkalmazásával, vagy anélkül, vagy csak nyomás alkalmazásával
hevítés nélkül, hozaganyag felhasználásával, vagy anélkül.

HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK, ÉS JELLEMZŐIK

Hegesztés jelentősége az iparban



A dán Odense Steel hajógyár konstrukcióját 2006. augusztus 16-án avatták, tulajdonosa az 
A.P. Moller-Maesk Csoport Hossza 397 méter, szélessége 56 méter, merülése 15,5 méter

HEGESZTŐELJÁRÁSOK 
CSOPORTOSÍTÁSA



A nyomástartó edény olyan zárt vagy zárható berendezés, amely nincs:

égéstermékek, vegyi termékek, villamos energia közvetlen
fűtőhatásának kitéve, benne 70 kPa túlnyomásnál nagyobb nyomás van ill.
keletkezhet, a közvetlenül kapcsolódó peremes vagy hegesztett csőkötésekig
terjed. Térfogatuk néhány litertől több ezer m3-ig terjedhet.

ACÉL-KIVÁLASZTÁSI RENDSZEREK I.

Nyomástartó edények



Kolonnák (Tiszaújváros-TVK)

Nyomástartó edények

ACÉL-KIVÁLASZTÁSI RENDSZEREK



NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK

A TTKV az acél ütővizsgálattal meghatározott átmeneti hőmérséklete

R: +20°C-ra garantált az átmeneti hőfoka (S 235) 
0: TTKV  0°C
2:  -20°C-ra garantált az átmeneti hőfoka
4:  -40°C-ig legszívósabb

R: szobahőmérséklet
0:  0°C
2: -20°C
4: -40°C
6: -60°C

J:  27 J
K: 40 J
L: 60 J

T*-TTKV = f (Δσ, Δv)
T*- a szerkezetre megengedhető legkisebb
hőmérséklet
Δσ- a szerkezet és az ütőpróbatest
feszültségállapotának eltérése
Δv- a szerkezetre ható igénybevételi sebesség és
az ütővizsgálat sebességének eltérése
TTKV- ütővizsgálattal meghatározott átmeneti
hőmérséklet



NEM NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK (MSZ 6441)
Hidak, daruk, keretszerkezetek
Pl.: Mosonyi-Duna híd



„K” szerkezeti tényező kiválasztása (segédábrák figyelembevételével)
K = 1,0 (kedvező eset, egytengelyű feszültség állapot)
K = 1,4 (közepesen kedvezőtlen eset, síkbeli feszültség állapot)
K = 2,0 (kedvezőtlen eset, térbeli feszültség állapot)



2) „S” jelentőségi tényező kiválasztása

• S = 0,5 (a hegesztett kötés tönkremenetele nincs közvetlen hatással a
szerkezeti biztonságra)

• S = 0,7 (a hegesztett kötés tönkremenetele a használhatóság részleges
csökkenését idézi elő, de a szerkezet még üzemben tartható)

• S = 1,0 (a hegesztett kötés tönkremenetele, az egész szerkezet
használhatatlanná válik – ha törés keletkezik halálos balesetet is
okozhat)

3) Képezzük a K·S szorzatot

4) El kell dönteni, hogy milyen az üzemi hőfok, ahol a szerkezet működik
• + 20 °C: télen is fűtött a helyiség
• 0 °C: nagy fedett üzemcsarnok, de fűtetlen
• - 20 °C: szabadban üzemelő gyártmányok

5) Nomogram segítségével kell kiválasztani az alapanyagot!
(Hegesztett szerkezetek: MSZ 15024/1 – anyagminőség kiválasztása– )





A hegesztési technológia összetevői:
1. a hegesztő eljárás
2. a hegesztő anyagok
3. a hegesztési munkarend.

Az acél hegeszthetősége annak hegesztésre való alkalmasságát jelenti, meghatározott
feltételek között. A feltételek közül a legfontosabb: meghatározott munkarend és megfelelő
hegesztőanyag.



1. Hidegrepedés
2. Kristályosodási repedés
3. Teraszos repedés
4. hőkezelési repedés (újrahevítési repedés)

A repedések a hegesztett kötésben nem engedhetők meg, mert

ridegtörés kiindulásai lehetnek.

Hidegrepedés

A hőhatásövezetben, a hegesztés után általában 200 °C alatt
lejátszódó repedésképződés, amely általában a szerkezet
tönkremenetelét okozza.

REPEDÉSEK HEGESZTÉSNÉL



PÉLDÁK HIDEGREPEDÉSRE



1. hidrogén a varratfémben (pelyhesedést okoz)
2. nagy feszültségek (a szubmikroszkópos repedések terjednek, a

mikroszkópikus repedés nem áll meg a hőhatásövezetben,
makroszkópikus mérető hidegrepedés jön létre)

3. kis alakváltozó képességű szövetszerkezet a hőhatásövezetben

(ez nem képes megállítani a repedéseket)

A hidegrepedés elkerülése:
• kis hidrogéntartalom a varratban

1. kis hidrogéntartalmú hegesztőanyagok

2. tiszta, rozsda és revementes felület

3. olajtól, zsírtól, szennyeződésektől mentes felület

• feszültségek csökkentése
1. kis merevségű szerkezet tervezése

2. feszültségcsökkentő hőkezelés

• a hőhatásövezetben kialakult szövetszerkezet szabályozása
1. előmelegítés

2. nagy hőbevitel

3. sorközi hőmérséklet szabályozása.

A HIDEGREPEDÉS OKAI



1. 350 HV10- kézi ívhegesztés, bázikus bevonatú elektródával, széndioxid
védőgázas és fedettívű hegesztésnél

2. 300 HV10- kézi ívhegesztés, rutilos bevonatú elektródával
3. 375 HV10- fedettívű hegesztés

Ha a szénegyenérték kicsi, akkor a Δt-hülési időt 5 s-ra választjuk.

A HIDEGREPEDÉS OKAI



A SZÜKSÉGES HŐBEVITEL MEGHATÁROZÁSA 
AZ MSZ 6280-SZERINTI NOMOGRAM ALAPJÁN



A kristályosodás során a varratfémben kialakuló repedések.

A már megszilárdult szemcsék határán kialakuló folyadékhártya
sokszor szennyezőkben feldúsul, és olvadáspontja alacsony lehet.
A folyadékhártya nem képes a feszültségeket felvenni, repedés

keletkezik.

A kristályosodási repedés okai:
kémiai összetétel
a varrat alakja és mérete
a húzófeszültségek időbeni növekedése (elsősorban a kén az
oka).

A C elősegíti a kristályosodási repedés kialakulását!

KRISTÁLYOSODÁSI REPEDÉS



KRISTÁLYOSODÁSI REPEDÉS



Jelenség:
1. Keresztirányú alakváltozás meghaladja a keresztirányú

alakváltozó képességet.
2. Elsősorban vastag lemezek merőleges kötéseiben

kialakuló tönkremenetel.
A teraszos repedés oka:
Komplex szulfidzárványok kiválása a hőhatásövezetben

TERASZOS REPEDÉS

A hengerlési szálirányra merőleges a keletkező
húzófeszültség, emiatt jön létre a teraszos repedés.

Kiküszöbölése: át kell tervezni a sarokvarrat leélezését!



- az alapanyag szénegyenértékének (Ce) meghatározása
- a Ce alapján eldönteni az előmelegítés szükségességét, utána a hűlési

időt meghatározása

- nomogram segítségével a fajlagos hőbevitelt meghatározása
- az elektróda átmérő meghatározása a fajlagos hőbevitel alapján,
szabványos elektródát választunk

- fedettívű és CO2-védőgázas ívhegesztésnél hegesztési sebesség
meghatározása
- a varrat térfogat, majd tömeg meghatározásra
- a szükséges hegesztőanyag mennyiség meghatározása, továbbá a
szükséges védőgáz, ill. fedőpor mennyiségének meghatározása
- szükséges energiamennyiség meghatározása
- a hegesztéstechnológiához szükséges technológiai adatokat (U, I, vhuzal,
védőgáz/liter stb.) a gyakorlatban bevált táblázatból lehet megkapni, a
feladat befejező részében ki kell tölteni a hegesztési utasításlapot.

A NEM KORRÓZIÓ- ÉS HŐÁLLÓ ACÉLOK ESETÉN A 
HEGESZTÉSI TECHNOLÓGIA ELKÉSZÍTÉSE



- az alapanyag és a választandó hegesztőanyag króm- (Cre) és nikkel(Nie)
egyenérték meghatározása
- szabványos hegesztőanyag választása a Schäffler- és De-Long

diagramok alapján

- az elektróda illetve hegesztőhuzalok átmérőinek meghatározása
- a megengedett maximális hegesztési sebesség kiszámítása
- a varrat térfogat, majd tömeg meghatározása
- a szükséges gázmennyiség meghatározása

- szükséges hegesztőanyag mennyiségének meghatározása
- szükséges energiamennyiség meghatározása
- a hegesztéstechnológiához szükséges technológiai adatokat (U, I, vhuzal,
védőgáz/liter stb.) a gyakorlatban bevált táblázatból lehet megkapni, a
feladat befejező részében ki kell tölteni a hegesztési utasításlapot.

A KORRÓZIÓ ÉS HŐÁLLÓ ACÉLOK



A ferrit arány meghatározására korábban az, 1949-ben közzétett Schäffler diagramot
alkalmazták. A Schäffler diagram nikkel ekvivalens számítása nem vette figyelembe a
nitrogén hatását, amit a későbbiekben kifejlesztett ausztenites acélok jelentős ötvözőjeként
alkalmaztak.

SCHÄFFLER DIAGRAM 



• a varrat kémiai összetétele a biztonsági területbe kell, hogy essen, (úgy kell
megválasztani az alapanyagot és a hegesztő anyagot)

• csak króm- és nikkel egyenértékeket kell nézni
• fordított karszabály használatával kell vizsgálni az ún. munkapontot:

– kézi ív és AWI hegesztés esetén: 2/3 hegesztő-anyag, 1/3 alapanyag,
– AFI hegesztés esetén: 1/3 hegesztő-anyag, 2/3 alapanyag.

SCHÄFFLER – DIAGRAM HASZNÁLATA:

A szerkesztés menete



5-15 ferritszám (FN) közé kell esnie a varratnak, ilyenkor ki van kerülve a melegrepedés

1. A későbbiekben a hegesztett varratok szövetszerkezetének becsléséhez az 1974-ben
közzétett DeLong diagram szolgált.

2. A DeLong diagram hasonlóan a Schäffler diagramhoz hibásan veszi figyelembe a
mangán hatását.

3. A mangán a kristályosodáskor nem segíti elő az ausztenit képződését, mint az a diagram
alapján következnék, hanem csupán az ausztenit martenzitté alakulását mérsékli.



(1) nem teljes (hegedési) olvadási övezet –részlegesen megolvadt-, folyékony és
szilárd fázisokkal egyaránt
(2) túlhevített övezet, a magas hőmérséklet miatt, az alapanyag allotróp átalakulása
(3) normalizálás övezete, homogén finomszemcsés ausztenit keletkezik
(4) félig átkristályosodott övezet – részben átkristályosodott -, kritikus lehet néhány
ötvözött acélnál
(5) újrakristályosodás övezete káros szemcsedurvulás okozhat a hegesztés előtti
hidegalakítás
(6) kéktörékenység övezete

HŐHATÁSÖVEZET SZÖVETSZERKEZETI VÁLTOZÁSA

•Átmeneti zónában – az acél
kristályszerkezetében allotróp
átalakulás
•átalakulási hőmérséklet, GOS
vonal 910 °C kristályosodás
kezdete
•A1 átalakulási hőmérséklet, PS
vonal 723 °C kristályosodás vége
•végül kialakul az ún. másodlagos
hegesztés utáni szövetszerkezet



Az A és B munkadarab megfelelően előkészített összekötendő felületeit (pl.:
egy lánghegesztő pisztoly lángjával) közös fémfürdővé olvasztjuk össze,
ebbe még a C hegesztőpálca anyagát is beömleszthetjük.

A hegesztett kötést itt a közös fémfürdővé (hegfürdővé) összeömlesztett A +
B + C anyag együttes dermedésével keletkező belső (kohéziós) erő
biztosítja. (a)

Az A alapanyagra a B hegesztőpálca anyagát a láng melegével átömlesztjük. A
keletkezett varrat kohéziós kapcsolatba kerül az alapanyaggal. Ezt
felrakóhegesztésnek nevezzük. (b)

ÖMLESZTŐ ÉS FELRAKÓ HEGESZTÉS



Sarokvarratok és szabványos jelölésük

TOMPAVARRATOK ÉS SZABVÁNYOS JELÖLÉSÜK



Gázhegesztő berendezés vázlata

GÁZHEGESZTÉS



Hegesztőláng :
Semleges (a)
Oxidáló (b) 
Redukáló (c) 

Semleges láng beállítása (1 acetilén : 1 oxigén arány), -
mert a heganyagra semmiféle vegyi hatást nem fejt ki.
A semleges lángot úgy lehet legbiztosabban beszabályozni,
ha a lángot először acetilén dússá tesszük.



Semleges lánggal: az acél, acélöntvény, korrozió- és hőálló acél, temperöntvény,
vörösréz, bronz, nikkel, horgany, ólom, alumínium és alumíniumötvözetek
Acetiléndús lánggal: az öntöttvas és minden nagy C-tartalmú kemény acél feltöltő
hegesztése (acélpálcával) és összehegesztése is indokolt.
Oxigéndús lánggal: egyedül a sárgaréz hegeszthető. (a kialakuló horganyoxid hártya
megakadályozza a horgany elgőzölgését)

A balra- és jobbra-hegesztés vázlata
mártogató (a. ábra) és ívelő (b-c. ábra)



A dissous-gázpalack szerkezete

40 l-es-5 m3, 16 l-es- 2 m3

Injektoros hegesztőpisztoly

Injektor nélküli hegesztőpisztoly
(tartósabb keverék-összetételt
biztosítanak, nyomás-csökkentő
kell)

Az oxigén az A vezetékből az F jelű fúvókán keresztül áramlik a G keverőszárba és nagy
sebességgel az L térbe, és a G térben keveredik a dissous-gázzal. A C2H2 gáz (dissous-gáz)
a B vezetékből az E téren keresztül az F jelű fúvókán áramlik a G keverőszárba. A nagy
sebességet a H szűkítőnyílás hozza létre.

GÁZHEGESZTÉS



• a palackban uralkodó nagy nyomást lecsökkenti a hegesztéshez szükséges
nyomásra (az oxigén üzemi nyomása hegesztéskor 1 - 2,5 bar túlnyomás,
lángvágáskor 1,5 - 10 bar túlnyomás, a dissous-gázé 0,1 - 0, 5 bar túlnyomás)
• a csökkentett nyomást állandó értéken tartja,
•a dissous-gázpalackot megvédi az esetleges lángvisszavágástól, illetve a
megengedettnél nagyobb nyomásvisszahatástól.

Az egyfokozatú nyomáscsökkentı vázlata
1 beömlő nyílás, 2 szűrő, 3 beeresztő cső, 4 nagynyomású manométer,

5 nagynyomású tér, 6 szeleptányér, 7 rugó, 8 szelepemelő, 9 szelepülés,
10 kisnyomású tér, 11 membrán, 12 membrántányér, 13 szabályozó rúgó,

14 szabályozó csavar, 15 ház, 16 kisnyomású manométer, 17 kieresztő szelep,
18 gázvezeték a hegesztőpisztolyhoz, 19 biztosítószelep.

A NYOMÁSCSÖKKENTŐ HÁRMAS FELADATOT LÁT EL



ALKALMAZÁSI PÉLDÁK 
GÁZLÁNGHEGESZTÉSRE



1. Lángvágáskor a vágandó vonal kezdőpontját elő kell melegíteni.
2. Az előmelegített helyre irányított oxigénsugárral a vasat elsalakosítják.
3. A képződött hígfolyós salakot az oxigénsugár nyomása a hézagból kiszorítja.

A vágófejet (1) a gördülő kocsira (2) szerelik. A vágóoxigén a 3 csapon keresztül jut a vágóégőhöz. A 
4 csap az előmelegíti láng szabályozására szolgál. Az előmelegítő láng valamilyen éghető gáz és 

oxigén keveréke (pl.: acetilén + oxigén)

LÁNGVÁGÁS

Minél nagyobb a vágandó lemez vastagsága, annál nagyobb legyen az oxigén
nyomása és a fúvóka furata. (Az oxigén nyomását csak a gyakorlatban
megállapított optimális értékig célszerű növelni.)
Előnyös a vágási teljesítményre az oxigén tisztasága. A lángvágás
legelőnyösebben a kis C-tartalmú acélokhoz használható. Gazdasági előnyt
(gyorsítás) jelent, ha a vágandó anyagot előmelegítik.



A Benardos féle ívhegesztésnél (1885) az áramforrás egyik sarkát a hegesztendő
tárgyhoz, a másikat egy szénpálcához kötik, amit a a munkadarabhoz érintve villamos ív
keletkezik. (a. ábra)

VILLAMOS ÍVHEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

A gyakorlatban ma már a Slavianoff-féle eljárás terjedt el, ahol elektródként fémpálcát
használnak, míg a másik sarok a hegesztendő tárgy. A pálca lecsepegő ömledéke szolgál
a varrat feltöltésére (b. ábra).



VILLAMOS ÍVHEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK



A HEGESZTŐÍV STATIKUS KARAKTERISZTIKÁJA 
(MIKOR MILYEN ELJÁRÁSSAL LEHET HEGESZTENI ?)



Kézi ívhegesztés áramforrásai
• transzformátorok
• dinamók
• egyenirányítók.

Dinamók:

Követelmények az áramforrással szemben:
1. Nagy üres járási U
2. Kis I változás
3. I rövid zárási (20-30%) > I üzemi

4. Cseppleválás 15-25 db/s
5. A váltakozó terhelés elbírálása

KÉZI ÍVHEGESZTÉS ÁRAMFORRÁSAI I.



Bevont elektródás ívhegesztés áramforrása és tartozékai

KÉZI ÍVHEGESZTÉS ÁRAMFORRÁSAI II.



1. A bevonat jobban ionizálódik, mint az
alapanyag.

2. A bevonat anyaga főleg az oxidáció
megakadályozására

3. A bevonat anyaga az ív hőmérsékletén
az alapanyaggal együtt csepegjen le a
varratra.

1. A bevonat sűrűsége kisebb, mint a hegesztőpálcáé
2. A heganyag és a salak között különböző reakciók folynak le, amelyek

felhasználhatók a varrat minőségének befolyásolására is.
3. A salaktakaró lassítja a varrat lehűlését
4. A bevonat rideg anyagokból készül, így a bevont hegesztőpálca csak egyenes

rúd lehet (kivéve a porbeles huzalokat).

Bevonat típusok

Vasoxidos, vasmangánoxidos, rutilos (ER), cellulóz típusú (EC), bázikus bevonat (EB) 

BEVONT ELEKTRÓDA JELENTŐSÉGE



A bevonatos elektróda alkotórészei és jellemző méretei

Az elektróda-bevonat felvitele a maghuzalra

BEVONT ELEKTRÓDA JELENTŐSÉGE



Felhasználási terület szerint lehet:
1. kötőelektróda
2. felrakó-elektróda.

Az elektróda kivitele szerint lehet:
1. csupasz (már nem nagyon használják)
2. bevont elektróda.

A bevonat vastagsága szerint lehet:
1. vékony,
2. középvastag és
3. vastag bevonatú elektróda.

(A gyakorlatban ez vált be) a bevonat vastagsága nagyobb a
huzal átmérőjének 40%-ánál (pl. a 4 mm-es alaphuzal
átmérője a bevonattal együtt 5,6 mm-nél nagyobb).

1. Átmérők: 1,6 – 2 – 2,5 – 3,15 (3,24) – 4 – 5 – 6
2. Hossz: 200 – 250 – 350 – 450 mm

HEGESZTŐ ELEKTRÓDA TÍPUSOK

Hegesztési varrat - kézi ív



A hegesztett kötés szilárdsága megegyezzen vagy legyen nagyobb,
mint az alapanyag szilárdsága (folyáshatárra kell konkretizálni):

A törésveszély elkerülése: az átmeneti hőmérséklet a varratra alacsonyabb
legyen, mint az alapanyagra előírt:

A fedettívű hegesztésnél a mangán beötvözést jól kell tudni előírni.
1.módszer: a varratba a mangán beötvözést a fedőportól biztosítjuk (MnO
tartalom nagyobb 50%-nál), a huzal Mn tartalma 1% alatt van,

2.módszer: olyan huzalt kell használni, amiben a Mn tartalom 2% felett
van (a fedőpor MnO tartalma 8-15%).

A SZABVÁNYOS ELEKTRÓDA MEGHATÁROZÁSA



EN 499 E 42 0 R 1 2

Szabvány

Hegesztési eljárás

Folyáshatár, szilárdság, 
szakadási nyúlás

Átmeneti hőmérséklet

Bevonat típus

Kihozatal/áramnem

Hegesztési helyzet

Milyen legyen a bevonat:
•a TTKV értéke 0 vagy (+), akkor Rutilos,
•a TTKV értéke (-), akkor Bázikus.

KÉZI ÍV-HEGESZTŐHUZALOK JELÖLÉSE (EN 499)



FOGYÓELEKTRÓDÁS, VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTŐ 
HUZALOK ÉS A HEGANYAG JELÖLÉSE (EN 440)

Fedett ívű hegesztőhuzalok és heganyag jelölése (EN 756)



A hegesztési folyamatok gépesítésének és automatizálásának egyik lehetséges útja.
A villamos ív fedőporréteg alatt ég, amelyet egy tölcséres adagoló juttat a
varrathézagba.
1. Elektródként különleges összetételű csupasz huzalt használnak,
2. Igen nagy hegesztési teljesítmény,
3. Mély beolvadási varrat,
4. Lassan hül le a varrat.

1 portölcsér, 2 fedőpor, 3 huzaldob, 4 hegesztőhuzal, 5 előtoló és egyengető görgők,
6 hegesztőfej, 7 hegesztési varrat, 8 salak, 9 hegesztő áramforrás,

10 fürdőbiztosítás (rézalátét), 11 munkadarab

FEDETTÍVŰ AUTOMATIKUS ÍVHEGESZTÉS



Ha l —> l2 (megnő), U —> U2 (megnő), huzaladagolás sebessége megnő 
l2—> l (lecsökken).

Ha l —> l1 (lecsökken), U —> U1 (lecsökken), huzaladagolás sebessége 
lecsökken l1 —> l (megnő).

KÜLSŐ VEZÉRLÉS (LOMHA VEZÉRLÉS)



1. nagy hegesztési teljesítmény (200 - 1800 A, vheg=12 - 120 m/h)
2. mély beolvadás (éllemunkálással két rétegben 36 mm, éllemunkálás

nélkül két rétegben 18 mm)
3. csekély huzalfelhasználás (2/3 r. alap-, 1/3 r. hozaganyag)
4. a hegesztés folyamatos és mentes a szubjektív hatásoktól a varrat jó

minőségű
5. csekély a fajlagos villamosenergia-felhasználás fizikailag könnyű a

munkavégzés
6. nincs szükség különleges védőrendszabályokra (pl.: csekély a gáz- és

porképződés).

A FEDETTÍVŰ HEGESZTÉS ELŐNYEI



1. Az AWI-hegesztéskor a wolfram-elektród és az alapanyag között húzott ívet
argon gázburok veszi körül. A gázburok hatásossága függ a gáz
sűrűségétől és a hegesztés sebességétől.

2. A hegesztési sebesség növelésekor előfordulhat, hogy az ív kilép a
védőgázburokból. Az ív nagy olvadáspontú wolfram-elektród és kis
olvadáspontú fém között ég.

ARGON-VÉDŐGÁZAS WOLFRAM-
ELEKTRÓDOS ÍVHEGESZTÉS (AWI)



A LEOLVADÁSI FOLYAMAT AZ AWI 
HEGESZTÉS SORÁN ELTÉRŐ POLARITÁSNÁL

Egyenes polaritásnál az
elektródon levő katódfoltból
nagy sebességű elektronok
indulnak ki, amelyek az
anódként kapcsolt alapanyagba
ütköznek, amely keskeny
területen, erősen felmelegszik.

Az így képződő varrat keskeny,
mély lesz. Az argongáznak itt
csak védőgáz szerepe van.

Fordított polaritásnál az alapanyag a negatív pólus, az elektronok a
wolframelektródba ütközve fejlesztenek hőt.
1. A wolfram-elektród jobban fogy (vastagabb elektród és vízhűtés). Előnye az,

hogy a nagy sűrűségű, nagy tömegű argon ionok a tárgy felületére ütköznek, és
az ott lévő esetleges oxid- és nitridhártyát elgőzölögtetik.

2. Itt az argongáznak védőhatása és tisztító hatása is van.



AWI HEGESZTŐ-BERENDEZÉS ELVI VÁZLATA

hegesztőpisztoly (A), áramforrás (egyenáramú dinamóval vagy váltakozó áramú
transzformátorral) (B), nagyfrekvenciás áramot gerjesztő berendezés (C);

gázvezeték (D), gázsebességmérő (E), gázpalack (F), és nagy teljesítményű
hegesztőpisztolyok esetében a hűtést biztosító vízvezeték (G)



Az AFI hegesztés fél automatikus eljárás. A
pisztoly automatikusan adagolja az elektródát,
de a pisztolyt általában kézzel mozgatjuk.

1. AFI-hegesztéskor egyenárammal dolgoznak, fordított polaritással (az ív
stabilitása nem csökken).

2. Gazdaságosabb (gyorsabb), mint az AWI - eljárás. A hegfürdőt argongáz védi
a levegő oxidáló hatásától.

3. Elektródként zsírtalanított, száraz, tiszta, hántolt felületű, dobra tekercselt
huzal használható. Huzalátmérők: 0,8 - 5,6 mm.

4. Fogyóelektródos hegesztéskor a legfontosabb az ívhossz állandó értéken
tartása. (a vízszinteshez közelálló statikus jelleggörbéjű áramforrások
alkalmazása)

ARGON-VÉDŐGÁZAS FOGYÓELEKTRÓDÁS 
ÍVHEGESZTÉS (AFI)



AZ AFI (CO2) HEGESZTŐ BERENDEZÉS 
FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVE



1. Berendezései megegyeznek az AFI hegesztésével. Főleg ötvözetlen és gyengén
ötvözött szerkezeti acélokhoz használják.

2. A CO2 védőgáz erősen oxidál, az elektródhuzalba ezért dezoxidáló elemeket
(mangánt és szilíciumot) kell ötvözni.

3. Általában fordított polaritással dolgozunk.
4. Megfelelő elektródahuzallal CO2 védőgázban gyakorlatilag valamennyi acél

hegeszthető.
5. Az eljárás egyre szélesebb körben terjed, mert a kézi ívhegesztéshez

viszonyítva termelékenysége három-, ötszörös és technológiája viszonylag olcsó.

CO2-VÉDŐGÁZAS 
FOGYÓELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS



BELSŐ VEZÉRLÉS (AFI, CO2)

U [V]

i [A/mm2]

áramsűrűség

M2

M1

M

U csak kicsit
változik, de I
nagyobb mértékben
nő, mert a pisztolyt
közelebb nyomtuk a
munkadarabhoz
(M1-pont)

pisztoly elrántásánál
M2 pont keletkezik,
szintén nem változik
nagymértékben az U,
de I megint ΔI-vel
csökken





ELLENÁLLÁS HEGESZTÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA



Az ellenállás-hegesztéshez a villamos áram Joule-hőjét használják fel. A Joule-
törvény értelmében az áramkörben az áramkört alkotó elemek ellenállásával
arányos hő fejlődik.
Munkadarabok homlokfelülete (Ra) átmeneti ellenállást jelent, ehhez képest a
többi ellenállás értéke elhanyagolható, csaknem a teljes hőmennyiség itt fejlődik.

Közvetlen hevítés Közvetett hevítés

ELLENÁLLÁSHEGESZTÉS



Közel azonos keresztmetszetű, hegesztésre
kerülő felületeken átfolyó áram a nagy átmeneti
ellenállás miatt nagy hőt fejleszt, a darabok
végei felmelegszenek. A felmelegedett
felületekre merőleges erő hatására létrejön a
kohéziós kötés.

Ha egyenletes keresztmetszetre van szükség,
akkor a hegesztés helyét utólag le kell munkálni.

Leolvasztó tompahegesztés (c- ábra)
Tompahegesztésnél jobb eredményt biztosít. Tetszőleges alakú és tetszőleges mérető
tárgyak is összeköthetők.
1. A felületeket először összeérintik, majd a hegesztőáram bekapcsolása után egy
bizonyos határig széthúzzák a munkadarabokat.
2. A laza érintkezés miatt nagy lesz az áramsűrűség, ív keletkezik, a fém felületi
rétegei elgőzölögnek, egy vékony sáv megolvad, amely minden szennyezőtől mentes,
így fémtiszta felületet kapunk.
3. Az eljárás harmadik szakaszában a két munkadarabot dinamikus lökéssel
egyesítik. (vasúti sínek kötőhegesztése, eltérő összetételű acélok, a könnyűfémek és
színesfémek - egymással is - hegeszthetők)

(ZÖMÍTŐ-) TOMPAHEGESZTÉS



(ZÖMÍTŐ-) TOMPAHEGESZTÉS



(ZÖMÍTŐ-) TOMPAHEGESZTÉS



1. Vékony lemezek, egymást keresztező acélhálók, kötésére alkalmazzák.
2. A szegecseléshez hasonló kötést kapunk. A hőhatás a tompahegesztéshez hasonlóan a

lemezek közötti átmeneti ellenállás miatt a két lemez érintkezési felületén lesz a
legnagyobb.

PONTHEGESZTÉS



1. a nyomás megindításával és annak növelésével a hegesztendő részeket a belső
érintkezés kialakulásáig összesajtolják

2. konstans nyomáson bekapcsolják az áramot, amelynek hatására az elektródok közötti
anyagrész felmelegszik, majd megolvad, így kialakul a kötés

3. az áram kikapcsolásával megkezdődik a hegesztési hely lehűlése, majd a nyomás
fokozatos csökkentése közben a folyékony fémmag megszilárdul (ezzel megszűnik a
lunker-képződés lehetősége is).

PONTHEGESZTÉS  MUNKAMENET 
HÁROM SZAKASZRA OSZTHATÓ

A ponthegesztés teljesen
automatizálható, ipari
robotokkal (karosszéria-
gyártás) is elvégezhető.



Vonalhegesztéskor egymással szemben elhelyezett görgő alakú elektródok veszik át az
áramvezetés, az erőátvitel és a görgők között elhelyezett munkadarabok mozgatásának
szerepét. Ezek a görgők az áram és a nyomás helyes beállításakor hegesztett pontsort
hoznak létre egyenletes ponttávolsággal (osztótávolság).

VONALHEGESZTÉS



1. A dudorhegesztés melegen hengerelt lemezeken is megbízható kötést biztosít, mivel
a dudor készítésekor a rideg reveréteg lepattogzik a dudor felületéről.

2. Egymással párhuzamos, nagy felületű elektródok vezetik az áramot, és viszik át az
erőt a közéjük helyezett munkadarabokra.

3. Az elektródok közül legalább az egyiken sajtolással készített dudorok vannak a
szükséges hegesztési keresztmetszet kialakításához.

Fóliás vonalhegesztés: a kötés nem az egymáson átlapolt munkadarabok között jön létre,
hanem-> az egymáshoz tompán illesztett munkadarabokat az illesztési vonalra helyezett
szalagok (fóliák) segítségével hozzuk létre.

DUDORHEGESZTÉS



DIFFÚZIÓS HEGESZTÉS 

A hegesztés elve

A hegesztés berendezése



PLAZMAÍVHEGESZTÉS 

1. A közvetlen íves eljárásnál a W elektród és egy
segédelektród között nagyfrekvenciás árammal a belső
fúvókán áramoltatott plazmagázt ionizálják.

2. A részlegesen ionizált gáztérben a W elektród és az alapanyag
között az ív meggyullad, áthalad a szűkítő fúvókán, és
koncentráltsága, ionizációs mértéke és hőáramsűrűsége
megnövekszik. A plazmaívet a külső fúvókán áramoltatott, nem
aktív védőgázzal védik a levegőtől.

A közvetett íves változatnál az ívet a W elektród és a szűkítő fúvóka
között a pisztolyon belül hozzák létre és hőforrásként a pisztolyból
kilépő ionizált gázsugár szerepel.

Olyan hegesztő eljárás, amelyben az egyesítendő fémeket egy nem olvadó W elektród és
az alapanyagok között létesített és egy gyűrű alakú fúvókával szűkített plazmaívvel
hevítjük. A hegesztéshez pálca vagy huzal hozaganyagot használnak, de a hegesztés
hozaganyag nélkül is végezhető (autogén hegesztés).



A közvetlen íves plazmaívhegesztés varratképzése:
A nem átmenő íves varratképzéskor a munkadarab megolvadása csészealakban a
plazmaív alatt következik be, a beolvadási mélység kisebb, mint a lemezvastagság.
Pl.: vékony lemezek (s≤3 mm), gyökvarratok és sarokvarratok hegesztéséhez

Az átmenő íves (keyhole) varratképzésnél a plazmaív áthatol a hegesztendő
darabokon, mintegy átszúrja azokat. A plazmasugár áthatolási helye a kulcslyuk,
amely a hőforrás elhaladtával a folyadék felületi feszültsége miatt megszűnik és
normális varrat alakul ki. Pl.: vastagabb darabok hegesztéséhez

Azt az ionizált gázt, amely a
fényívet a munkadarabra átviszi,
plazmának nevezik.

PLAZMAÍVHEGESZTÉS 



1. Robbantásos hegesztéskor az összekötendő, legtöbbször nagy
felületű darabokat egymással párhuzamosan vagy szög alatt
helyezik el, majd hirtelen keltett lökéshullámokkal a munkadarabokat
egymáshoz csapják. Ennek hatására a munkadarabok összehegednek.

2. A lökéshullámokat úgy keltik, hogy az egyik lemez külső felületére
robbanóanyagot helyeznek el, amelyet az egyik végén begyújtanak,
vagy mind a két lemezt robbanóanyaggal vonják be, és egyszerre
gyújtják be.

Robbanóanyagoknak azokat az
anyagokat nevezik, amelyeknek az
égési sebessége 3000-9000 m/s
között van.

ROBBANTÁSOS HEGESZTÉS



ROBBANTÁSOS HEGESZTÉS

Hegesztési paraméterek:

Ütközési sebesség, Ütközési nyomás, Nyomáshullám terjedési sebesség,
Plattírlemez vastagsága, Plattírlemez minimális alakváltozó képessége,
Plattírozandó lemez mérete (vastagsága), Beállítási szög



AZ ULTRAHANGOS HEGESZTÉS (ULTRA-SONIC WELDING)

Az ultrahangos fémhegesztő technológiát széles körben alkalmazzák a
hanghullámok és a magas frekvenciájú mechanikus energia kiváló jellemzői miatt.

A rövidhullámú rezgések jól irányíthatók és igen jó jelismétlési képességet
mutatnak. Az ultrahangos hegesztés olyan metallurgiai eljárás, amely a
legkülönbözőbb olvadáspontú fémek körében is alkalmazható.

Sok területen bizonyult hatásos technikának, de legfőképpen az elektromos-,
elektronikai- valamint az autóiparban terjedt el, mint olcsó és jó minőségű
kötéstechnika.

Az ultrahangos hegesztés egyedülálló technikai megoldás, hogy alkalmazása
során a hőfejlődés kicsi, így az anyagot nem olvasztja meg.



AZ ULTRAHANGOS FÉMHEGESZTÉS MECHANIZMUSA 

Az egymáshoz szorított
darabok az összedörzsölés
során másodpercenként
20000-szer mozdulnak el
egymáshoz képest.

Ez a nagyfrekvenciás
rezgés, felbontja és
szétoszlatja a felületet
borító szennyező
filmréteget, oxidokat és
tiszta diffúziós kötést hoz
létre.





K1 (műanyaghegesztő berendezés)

ULTRAHANGOS
MŰANYAGHEGESZTÉS



LÉZERHEGESZTÉS
LASER: LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION

VAGYIS: „FÉNYERŐSÍTÉS A SUGÁRZÁS INDUKÁLT EMISSZIÓJÁVAL”

1. Az ömlesztéshez szükséges hőt a lézersugár abszorpciója adja
2. Lézersugár keltésre általában nagy teljesítményű szilárdtest (Neodimium-

Yttrium-> Nd-Yag) vagy CO2 lézereket használnak
3. A lézersugarat fókuszálva juttatják a felületre, 1-2 mm átmérőjű folt
4. A sugarat speciális tükrökkel vetítve robot karokon át is lehet vezetni
5. Lézersugárral lehet hegeszteni vagy vágni is

Lézer elvi felépítése

a) lézeraktív anyag, b) optikai rezonátor, c) pumpáló forrás
1) teljesen visszaverő tükör, 2) részben áteresztő tükör, 3) energiabetáplálás, 4) lézernyaláb



A LÉZERREL VÉGZETT HEGESZTÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATA

A (2) lézerkristály a (6) villanólámpával van gerjesztve, a (4) vízzel hűtött megvilágító
kamrában (5), a (7) sugár meg az (1), (3) és (8) tükrök segítségével a (9) lencsén keresztül van
fókuszálva a (12) munkadarab felületére. A (10) egy fényelzáró és a (11) meg egy megfigyelő
optika.

szilárdtest lézer hegesztési vázlata



1. Az elektronsugárban repülő elektronok mozgási energiája a felületre
becsapódva hővé alakul, ez olvasztja meg a munkadarabot

2. a munkadarabot vákuum kamrában helyezik el illesztési hézag nélküli,
mély varratok készíthetők a munkadarab deformációja nélkül

ELEKTRONSUGARAS HEGESZTÉS



DÖRZSHEGESZTÉS

HEGESZTÉS ELVE

A kötéshez szükséges hőt az összekötendő
felületek relatív elmozdulásakor keletkező
súrlódás létesíti
Az érintkező felületek felmelegedése után a
relatív mozgás megszűnik, és a munkadarabokat
nagy nyomással összesajtolják
Hozaganyag nélküli kötés keletkezik!



Fémek ömlesztő-hegesztéssel készített kötéseiben folytonossági hiányok,
hibák keletkezhetnek.

A hibakereső anyagvizsgálati eljárások feladata ezek feltárása és kimutatása.

Repedés a heganyagban, a hőhatásövezetben vagy az alapanyagban
keletkezik.
Az üreg lehet gázzárvány és a fogyási üreg. A gázzárványok előfordulásánál a
hegesztési technológia nem megfelelően ellenőrzött, ill. a hegesztési él és/vagy
a hozaganyag szennyezett.
Szilárd zárvány a hegesztési varratba bezárt szilárd, idegen anyag (salak,
folyasztószer, oxidok, fémek).
A kötéshiba nem megfelelő összeolvadásból, ill. hiányos beolvadásból ered.
Az alakhiba az előírt alaktól és mérettől való geometriai jellegű eltérés. A
legtöbb alakhiba már szemrevételezéssel is kimutatható.
Egyéb hiba a többi hiba közé be nem sorolható, a hegesztéssel összefüggő,
általában a felületen tapasztalható fröcskölés, ívgyújtási nyom, köszörülési,
vésési nyom stb..
Az alapanyaghiba (pl. rétegesség, rálapolódás, lépcsős szakadás, korróziós
hibák) kódjelzés nélküli, nem közvetlenül a hegesztéssel összefüggő hibafajta.

HEGESZTÉSI HIBÁK



A hegesztésnél alkalmazott speciális munkavédelmi intézkedések az
egyéni védőeszközökre korlátozódnak, amelyek közül a szemvédelmét
speciális szemüveg, a test védelmét pajzs, bőrkesztyű, kötény,
lábszárvédő, illetve az uv fényt át nem eresztő védőruha szolgálja.

A gázpalackok színjelzései (régi)
Nitrogén Zöld

Hidrogén Vörös
Disszugáz (acetilén) Sárga

Szén-dioxid Szürke
Oxigén Világoskék

A HEGESZTÉS BIZTONSÁGTECHNIKÁJA



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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