
Egy gyakorlott barkácsoló vásárló fémszerkezetű előtetőt szeretne készíteni. Ajánljon számára 

megfelelő idomacélt, kötőelemeket, fémmegmunkáló szerszámokat! Adjon tanácsot a 

korrózióvédelemmel kapcsolatban! Mutassa be a vásárlónak az idomacélok méreteit, árazási 

módját!  

Feladat leírása:  

1. Köszöntse udvariasan a vásárlót és érdeklődjön vásárlási szándékáról!  

2. Mutassa be az idomacélok választékát!  

3. Adjon tanácsot a vásárlónak a kiválasztandó idomacélra vonatkozóan!  

4. Adjon tájékoztatást az összeszereléshez, daraboláshoz, rögzítéshez szükséges alkatrészek, szerszámok 

tekintetében!  

5. Ajánljon védőfelszereléseket!  

6. Hívja fel a figyelmet a korrózió elleni védelem fontosságára, szakszerű módjára!  

7. Mutassa be, hogy milyen méretekben kerülnek forgalomba az egyes idomacélok, hogyan árazzák 

ezeket!  

 

 

 

 

 

Az acél fogalma 

 
Az acél vasból, szénből és egyéb anyagokból (ötvözők, szennyezők) álló kohászati termék, igen sok 

fajtája létezik. Az acélok felhasználás szempontjából fontos tulajdonságai a vegyi összetételtől és a 

készítés módjától  

függően igen széles skálán változhatnak. Az acélok csoportosítása több szempontból is lehetséges, az 

építőmérnöki felhasználás szempontjából legfontosabb csoport a szerkezeti acélok csoportja: 

 

.2. Felhasználási területek  
A hajlított idomacélok kiterjedt felhasználási lehetőségei a gazdag alak, méret- és anyagminőség 

választéknak tulajdonítható. 

 

További előnyös tulajdonságok:  

 

 szerelhetőség  

 

 

 

Néhány felhasználási terület a teljesség igénye nélkül:  
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Mutassa be az idomacélok választékát! 

 

 

 

Adjon tanácsot a vásárlónak a kiválasztandó idomacélra vonatkozóan! 

A leggyakoribb kereskedelmi mennyiségi egységek: 

- szál: pl. szögacél, lapos acél, köracél, betonacél, idomacélok. Ez a mennyiség anyagtól függően 

lehet 3, 4 és 6 fm hosszúságúak. Ettől eltérő méretet közvetlenül a gyártótól lehet megrendelni. 

- tábla: pl. lemezek, dorogi rács. 

Ahhoz, hogy a munkadarabot le tudjuk gyártani, a kereskedelmi nyersárut darabolni kell. A darabolás az 

úgynevezett anyagszétválasztó eljárások közé tartozik. Ezeknek az eljárásoknak közös tulajdonsága, 

hogy a szilárd test alakját úgy változtatjuk meg, hogy az anyagrészecskék kapcsolódását helyileg 

megszüntetjük. 

 



Adjon tájékoztatást az összeszereléshez, daraboláshoz, rögzítéshez 

szükséges alkatrészek, szerszámok tekintetében!  

 

Az anyagszétválasztás szerszámát számos tényező befolyásolja, pl. a munkadarab száma, a vágandó 

darab mérete, az anyag minősége, a rendelkezésre álló idő, a géppark, stb. A következőkben az 

anyagszétválasztás kézi és gépi eszközeit, elméleti alapjait és néhány eszköz működtetésének elméletét 

és gyakorlatát sajátítjuk el. 

AZ ANYAGSZÉTVÁLASZTÁS MÓDJAI 

Az anyagszétválasztást technológia alapján három csoportra oszthatjuk: 

- nyíró igénybevétellel 

 nyírás 

 lyukasztás 

 harapás 

- forgácsolással  

 vágás, vésés 

 fűrészelés 

- termikus energiával (a modulfüzetben csak a 0111 modul feladatait tárgyaljuk) 

 lángvágás 

 plazmavágás 



1. Anyagszétválasztás nyíró igénybevétellel 

Ezeknek az eljárásoknak közös jellemzője, hogy a két egymással szemben mozgó vágóél az anyag 

nyírószilárdságánál nagyobb feszültséget hoz létre, s ezáltal szétválasztja az anyagot. 

Harapás 

 

A harapás elve 

A harapás az ékhatás két oldalról egyidejűleg végrehajtott művelete (2. ábra). A művelet végrehajtására 

alkalmas szerszámok többségét (a különböző harapó-csípőfogókat) a hétköznapi életből ismerjük, ezek 

az ipari tevékenység során nélkülözhetetlen eszközök (2. ábra). 

 

A harapás szerszámai 

 a) harapófogó b) csípőfogó c) csapszegvágó d) emeltyűs csípőfogó 

A csapszegvágó vagy az emeltyűs csípőfogó esetén a dolgozórész és a szerszám fogószárai között olyan 

nagy az áttétel, hogy kézi erővel is lehet nagy szilárdságú és viszonylag nagy keresztmetszetű anyagokat 

harapni. A szerszámok anyaga általában edzett, ötvözetlen szénacél, vagy nagy szilárdságú, 

különlegesen hőkezelt, erősen ötvözött acél. Széles körben alkalmazott a gépi harapás, amit többnyire 

két, egymással szemben elhelyezkedő és ellentétes irányban forgó, ék alakú tárcsával valósítanak meg 

(4. ábra). A szerszámpár tárcsái az anyag szétválasztása során olyan távolságban helyezkednek el 

egymástól, hogy a kettős ékhatásra az anyag szétválik. A forgó tárcsapár folyamatos munkavégzést tesz 

lehetővé. 

Nyírás (vágás) 

A nyírás folyamatában a két, szorosan egymás mellett levő, párhuzamos elrendezésű, egymással 

szemben elmozduló penge között válik szét az anyag (5. ábra). A nyírás elvén működő legegyszerűbb 



szerkezetek a különféle ollók, amelyek közül a legismertebb a kézi lemezolló (6.a) ábra). Ezzel vékony 

fémlemezekből lehet tetszőleges alakokat kivágni. 

 

Különféle kialakítású ollók 

A képen látható szerszámok megnevezése: a) kézi lemezolló; b) áttételes, karos lemezolló 

 

Baleseti veszélyforrások: 

A körkiszúrást lehet gépi befogású készülékkel is végezni fúró- vagy marógépeken. Ügyelni kell a 

balesetvédelmi szabályok betartására, mert a szerszám kiegyensúlyozatlansága miatt ez az eljárás 

különösen veszélyes. 

A darabolási műveletek végzése során a következő baleseti veszélyekre kell figyelnünk: 

- kalapáláskor ügyelni kell a kalapácsfej rögzítésére, a szerszámnyél kifogástalan állapotára; 

- munka közben a tevékenységre kell figyelni, ellenkező esetben a munkadarabot fogó kéz 

könnyen megsérülhet egy rosszul sikerült kalapácsütés miatt; 

- a lemezek nyírásakor a sorja és az élek könnyen sérülést okozhatnak, ezért használjunk 

védőkesztyűt vagy tenyérvédőt; 

- védőeszközök − mint a kétkezes indító, a védőrács és egyéb beépített biztonságtechnikai 

eszközök − használatára. Kezünket soha ne tegyük a gép munkaterébe! 



1. Forgácsolási technológiával történő anyagszétválasztás 

Vágás (hidegvágás) 

A vágás során egy ék alakú szerszámmal behatolunk az anyagba, és egy meghatározott részt 

leválasztunk belőle vagy szétvágjuk azt (14. ábra). A vágás, a vésés és a faragás mind ebbe a 

fogalomkörbe tartozik. A szerszámok is hasonló felépítésűek, eltérés csak a felhasználás módjában van. 

 

A vágás folyamata 

 

Különböző kialakítású vágók 

a) laposvágó; b) keresztvágó; c) horonyvágó 

 

A legegyszerűbb alkalmazási mód egy anyag két részre vágása, ami elvégezhető egy laposvágóval 

(15. a) ábra) és egy megfelelő nagyságú kézikalapáccsal. A laposvágón kívül számos, a különböző 

célokra kialakított alakú szerszám létezik. Ezek közül a két legfontosabb a keresztvágó és a horonyvágó 

(15. b) és c) ábra). Egy nagyobb tömbről való anyagleválasztás a faragás. Ennek művelete látható a 

16. ábrán. Ezt a műveletet végzik a vésnökök is. 

  



Fűrészelés 

Az olyan nagyobb keresztmetszetű anyagokhoz, amelyeket vágással (pl. laposvágó), nyírással (pl. olló) 

nem lehet vagy nem gazdaságos darabolni, fűrészelést alkalmazunk. A fűrészelés gépei kézi vagy gépi 

működtetésűek. 

A fűrészelés az anyag két vagy több darabba való szétválasztására alkalmas forgácsolási megoldás. 

Minden forgácsolási munkamódszer visszavezethető a legegyszerűbbre, a faragásra, így a fűrészelés is. 

A fűrészlap nem más, mint egy olyan szerszám, amelynél sok elemi faragóeszközt helyezünk el egymás 

után, a megmunkálandó anyagminőségtől függő elrendezésben (17. ábra). Amikor a szerszámot a 

felületre szorítjuk és egyenes vonalú mozgatással előre toljuk, az anyagból minden elemi fog egy kis 

forgácsot választ le. 

A fémek fűrészeléséhez fémfűrészlapot használunk. Tehát a fémfűrészlap egy többélű 

forgácsolószerszám, ami 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) gyűl össze, majd 

a fűrészelt horony (vágat) végén kihullik. 

 

Fűrészlap forgács leválasztása 

A fűrészlapot általában szívós acélból készítik. Nagyobb vágási teljesítményigény esetén gyorsacélt 

alkalmaznak. A fogazás lehet egyoldali, vagy kétoldali. Ez utóbbi kialakítás gazdaságos, hiszen az 

egyik oldali fogkopás, kitöredezés esetén a lapot nem kell kidobni, átfordítás után tovább használható. 

A fogak forgácsoló munkát végeznek. A forgács leválasztását a toló- és nyomóerő eredményezi. 

A fűrészlap meghatározó jellemzői a fentieken túl: 

1. A fogak alakja 

2. A fogosztás 

3. A fogsor vezetése 



A fogosztás a fűrészlap 25 mm‒re eső fogainak száma, ami szabványosan 14‒32 fog lehet. A 

fogosztás szerint a fűrészlap lehet: 

- durva, 

- közepes, 

- finom. 

 

A durva fűrészlap fogosztása 14‒16 fog. 

 

A közepes fűrészlap fogosztásának értéke 18‒22 fog. 

 

A finom fűrészlap fogosztása 28‒32 fog. 

A fűrészlap beszorulásának elkerülése érdekében a fogaknak szélesebb vágatot kell létrehozni, mint a 

fűrészlap vastagsága. Így tehát nem a teljes oldallap súrlódik a vágatban, amivel csökkenthető a súrlódó 

felület. A megoldást általában a fogkihajtogatás (terpesztés) és a hullámos vezetés adja. Gyakran 

alkalmazott megoldás még a fogtő zömítése is. 

A fűrészelés forgácsolási teljesítményét a fűrészlapra gyakorolt nyomás és a lap mozgatásának 

sebessége (forgácsolósebesség) határozza meg. 

Különböző anyagok fűrészeléséhez minden esetben a megfelelő fűrészlapot kell kiválasztani, különben 

a fűrészfogak hamar elkopnak, vagy a vágáshoz túlzott erőkifejtés szükséges. 

 

 



1) A fogosztás szerinti fűrészlap választáskor figyelembe kell venni: 

- a munkadarab keménységét, 

- a keresztmetszeti profilt (tömör vagy üreges), 

- a vastagsági méretet és 

- a vágási hosszt. 

A durva fogosztású fűrészlap: 

- A lágyabb anyagokhoz alkalmazzuk. Ilyen anyagok fűrészelésére jellemző, hogy a fog 

mélyebben behatol az anyagba, nagyobb forgácsmennyiséget kell a fogak között szállítani, 

nagyobb az eltömődés veszélye. 

- A tömör keresztmetszetű, vastag munkadarabokhoz alkalmazunk. 

- Nagy vágási hosszhoz szintén ez az előnyös, mivel nagy a forgácsmennyiség, és a ritka fogazat 

nehezebben tömődik el. 

A közepes fogosztású fűrészlap: 

- Közepes keménységű anyagokhoz alkalmazzuk. 

A finom fűrészlap: 

- Kemény, szívós anyagokhoz használjuk, mivel a fogak kevésbé mélyen hatolnak be az 

anyagba, ezért megfelelő teljesítményhez sok vágóélre, sok fogra van szükség. 

- Vékony, illetve vékony falú anyagok vágásához használjuk, így nem akad meg a fűrész. 

A fentiek szerint a megfelelő fűrészlap kiválasztása összetett feladat, több szempontot kell egyszerre 

mérlegelni. 

A munkadarabot mindig a fűrészelés helyéhez lehetőség szerint legközelebb kell befogni. A nyomóerő 

hatására ugyanis a munkadarab annál nagyobb mozgást tud végezni, minél messzebb van a vágási 

felület a satupofáktól. A lefelé ható nyomóerő a satutól mért befogási hossz növekedésével egyre 

nagyobb nyomatékot hoz létre, tehát erősebben kell a satupofákat meghúzni a hatékony szorítás 

érdekében. 

A nagymértékű rugózás elsősorban a vékonyabb munkadarabok, lemezek fűrészelésénél jelentős. Ez 

a befogástól többleterőt igényel, a fűrészelési teljesítmény csökken, ugyanakkor kellemetlen 

hanghatással is jár. További kedvezőtlen következménye, hogy a fűrészlap fogai könnyen 

kitöredeznek az akadozó mozgás miatt. 

A fűrészlap befogása 

A fűrészlapot a kiválasztást követően be kell fogni a fémfűrészkeretbe. A befogás alapvető szabálya, 

hogy a fűrészlap fogai a tolás irányába nézzenek. Ez alól csak a műszerészfűrész, illetve a lombfűrész 

a kivétel, amelyeknél a fűrészlap fogainak a húzás irányába kell nézniük. 

A befogás során gondoskodni kell a fűrészlap kellő megfeszítéséről. 

 



A fűrész helyes megfogása 

A biztos fogás, a fűrész helyes tartása és vezetése érdekében fontos a fűrész szabályos megfogása. A 

fűrész nyelét a tenyér közepébe helyezve négy ujjal a nyelet át kell markolni úgy, hogy a hüvelykujj 

előre mutasson. A másik kézzel a fűrészkeret távolabbi szárát kell megmarkolni. 

A fűrész mozgatása 

A munkavégzés során a fűrész tolása közben egyenletes nyomóerőt kell kifejteni. Mivel a visszafelé 

húzáskor a fűrészlap nem vág, ezért lenyomás nélkül kell visszahúzni. Ez nem csak az erővel való 

takarékosság miatt ajánlott, a fűrészlapot is kíméli, mivel így kevésbé kopik a fogazat. 

Az egyenletes kopás, a hosszú élettartam érdekében a fűrészlapot a teljes hosszon végig kell tolni. A 

rövid löketű mozgatás a középső rész elkopását eredményezi, míg a szélső fogak jó állapotban 

maradnak. 

Fűrészelés közben ne csak a kéz mozogjon, megfelelő testmozgással a lendületet kihasználva a 

munkavégzés könnyíthető, és a munka kevésbé lesz fárasztó. A fűrészt egyenes vonal mentén tartva 

kell mozgatni, kerülni kell a himbálózó mozgatást. 

 

A fűrész vezetése 

A fűrészt úgy kell a munkadarab kijelölt határoló vonala mellett kb. 0,5 mm-rel vezetni, hogy a vágást 

követően az előrajzolt vonal látható maradjon. Amennyiben a fűrészt az előrajzolt vonalon vezetjük, 

akkor a fűrészlap vastagságának felével rövidebbre vágjuk a munkadarabot. 

A fűrész kenése 

Valamennyi kenőanyag veszélyes anyag (készítmény). Biztonsági adatlap, munkavédelmi oktatás, 

egyéni védőeszköz szükséges. A göngyöleg veszélyes hulladék általában, a biztonsági adatlap előírásai 

szerint kell kezelni! 

 

Súrlódáscsökkentő kenőanyag 



A fűrészlap a vágás során az anyaggal súrlódik, ami kopást és hőterhelést okoz. A súrlódás megfelelő 

kenőanyag alkalmazásával csökkenthető.  

Meg kell előzni, hogy a munkadarab az átvágás pillanatában leessen. Ellenkező esetben a fűrészelési 

testmozgás lendülete, illetve a leeső munkadarab is balesetet okozhat. Ezért az átvágás előtt a 

munkadarabot az egyik kézzel célszerű megfogni, és a vágást így befejezni. Amennyiben a teljes 

átvágás helyett az utolsó milliméterek letörését választjuk, sorja marad a vágott felületen, amit el kell 

munkálni. 

A fűrészelés befejezése után a fűrészlapot célszerű meglazítani a szárnyas anyával, így tárolási 

helyzetben a fűrészlap húzó feszültsége megszűnik. 

A vágásbekezdés elkészítése 

A fűrészlap jó megvezetéséhez el kell készíteni a kezdő bevágást. Hengeres anyagok esetén ez a 

befogott munkadarab felső palástfelületére essen. 

Amennyiben nem kör keresztmetszetű anyagot vágunk, a fűrészelést célszerű a hátsó (távolabbi) élen 

megkezdeni, mivel így nem töredezik ki a fűrészlap fogazata. Az elülső részen kezdve a munkadarab 

éle fogakba ütközik, így nagyobb a kitörés veszélye. 

Helytelen, ha a kezdő vágást a teljes felületre fektetett fűrészlappal próbáljuk megtenni, a fűrész fogai 

nehezen kapaszkodnak meg, a fűrészlap könnyen elcsúszik, és összekarcolja a felületet, ezzel a 

jelölővonalat is megsértve. 

Lapos munkadarabok fűrészelése 

 

Lapos munkadarabok fűrészelése 

A munkadarabot a satuban a befogás szabályai szerint kell elhelyezni. Lapos munkadarabok esetén a 

vágást a szélesebb felületen kell végezni, tehát a fűrészelés iránya a nagyobb kiterjedés mentén 

történjen. Ezzel elérhető, hogy egyszerre sok fog vesz részt a munkában, és csökken a veszélye annak, 

hogy a fogak kitöredeznek. 

 

 



Vékony lemezek fűrészelése 

 

Vékony lemezek fűrészelése 

Szakszerűtlen a vékony munkadarabok élére állított fűrészelése, mivel kevés fog vesz egyszerre részt a 

munkában. Elképzelhető, hogy mégis elkerülhetetlen az élirányú befogás. Ebben az esetben növelni 

lehet a fűrész felfekvő felületét úgy, hogy nem merőlegesen tartjuk a fűrészt, hanem nagyobb szög 

alatt. (29 ábra) 

Több különböző keménységű munkadarab fűrészelése esetén a fűrészlappal való takarékosság 

érdekében célszerű az anyagokat keménység szerint csoportosítani. Új fűrészlappal lehetőleg a lágyabb 

anyagokat kezdjük fűrészelni, és csak azután a keményebb anyagokat. Fordított sorrendet követve az új 

fűrészlap hamar elkopik, és a lágyabb anyaghoz már nem lesz jól használható. 

Keretes kézi fémfűrész 

A keretes kézi fémfűrész a fémiparban leggyakrabban alkalmazott darabolóeszköz. A keret anyaga 

laposacél. 

Kézi fűrészeléskor a fűrészlapot egy erre a célra kialakított keretbe fogjuk be (32. ábra). A fűrész az 

kengyelre (1) szerelt vezetődarabból (2) és az abban elhelyezkedő, a szárnyas anyával (4) feszíthető 

mozgó befogófejből (3), valamint az nyeles befogófejből (5) és a nyélből (6) áll. 

 

Kézi fémfűrészkeret 

 a) a fémfűrészkeret felépítése; b) a fűrészlap rögzítése 

A fűrészlapok és keretek szabványosak, így a szerszámok csereszabatosak. A fűrészlapot a keretbe 

mindig úgy kell befogni, hogy a szerszám fogai az előtolás irányába álljanak, ellenkező esetben a fűrész 

csak akkor forgácsol, amikor visszafelé húzzuk, ami szakszerűtlen, helytelen. A fűrészlapot a 

csapszegekkel (7) rögzítjük a keretben . A csapszegek lehetnek közönséges szegek is, de az ábrának 

megfelelően ügyelni kell arra, hogy kiálló, hegyes szegvégek ne legyenek, mert ezek súlyos sérülést 

okozhatnak. 



A fűrészlapfeszítő szár és a nyeles befogófej kétirányú bemetszéssel van ellátva azért, hogy a fűrészlap 

90°‒ban elfordítva is befogható legyen. Van olyan megoldás is, ahol a feszítőszárban csak egy 

bemetszés van, és a kengyelben elfordítva kell elhelyezni ahhoz, hogy elfordított fűrészlappal 

dolgozhassunk. 

 

A feszítőszár elhelyezése a kengyelben 

A fűrészlap feszítésére a szárnyas anya szolgál. Ha a fűrészlap nem elég feszes, fűrészeléskor 

hullámosodik, könnyen beszorul, megtörik. Gyakori következmény a fogak kitöredezése. 

A keretes kézi fémfűrész állítható keretű kivitelben is készül, ami különböző hosszúságú fűrészlapok 

befogását teszi lehetővé. (34. ábra) 

 

Állítható keretes fémfűrész 



Résvágó fűrész 

A résvágó fűrészt keskeny rések, hornyok befűrészelésére használjuk. Csavarhorony, csavarfej 

fűrészbevágásához eredményesebben használható, mint a keretes fémfűrész. A nyélbe egy U alakúra 

hajlított fűrészlap tartó van erősítve. A tartóba különböző fogazású és keménységű fűrészlapok 

erősíthetők csavarok segítségével. 

 

Résvágó fűrész 

Műszerészfűrész 

Kialakításában hasonlít az állítható keretes fűrészhez. Keretébe vékony, különböző hosszúságú fűrészlap 

fogható be. Alkalmazási területe vékony lemezek, belső kiképzések kialakítása. A fűrészlap befogása itt 

kétirányú lehet, a fogirány attól függ, hogy függőleges vagy vízszintes mozgatással akarjuk használni. 

 

Műszerész fűrész 



Összefoglalás 

A kézi fűrészelés művelete 

Annak ellenére, hogy a fűrészelés mindenki számára kézenfekvő műveletnek tűnik, következő fontos 

dolgokra kell figyelni: 

- Az anyagvastagság megválasztása során vigyázni kell arra, hogy a szerszám fogosztásához képest az 

anyag ne legyen vékony, mert ez a fogak kitöréséhez vezethet. 

- A munkadarab befogása az egyik legfontosabb művelet. A fűrészelés sikeressége döntően függ attól, 

hogyan rögzítettük és milyen szögben állítottuk be a munkadarabot, továbbá  biztosítjuk a szerszám jó 

hozzáférését a munkadarabhoz. 

- A szerszám kenése szintén fontos feladat, amiről gyakran elfeledkezünk. A kereskedelemben kapható, 

egységes kiszerelésű birkafaggyú a fűrészlap legjobb kenőanyaga. A kenőanyag alkalmazásával három-

négyszeresére növelhető a szerszám élettartama. 

- Fontos a szerszám vezetése, ami azt jelenti, hogy a munkafolyamat alatt a fűrészt egyenesen és 

egyenletesen, folyamatos odafigyeléssel, határozott, erőltetésmentes mozdulattal kell előre tolni. Érezni 

kell a forgácsolást, együtt kell élni a szerszámmal. Visszafelé a szerszámot nyomásmentesen, lazán kell 

húzni. Fontos, hogy a fűrészelés síkjától eltérő, oldalirányú mozgás ne legyen, mert a fűrészlap fogai 

kitörnek. 

A felsorolt szempontok betartásával szerzett megfelelő fűrészelési gyakorlat kitűnően kamatoztatható a 

későbbiekben a reszelésnél is. A szabályos, egyenletes és egyenes vonalú mozdulatok mindkét 

munkafogásnál döntő jelentőségűek. 

 

A fűrészelés biztonságtechnikája 

A gépi fűrészelés fokozottan veszélyes technológia, ahol pontosan be kell tartani a biztonsági 

előírásokat. Kézzel csak álló, kikapcsolt géphez szabad nyúlni! Alkalmazni kell a védőeszközöket, a 

szemet védő plexi előlapot vagy védőszemüveg használatát. A kéz sérülés elkerülhető a védőkesztyű 

használatával. Továbbá a különböző kézi előtoló segédeszközök használata csökkenti a veszély 

helyzeteket. 

  



Fúrás 

 

Furatmegmunkálás 

Ahhoz, hogy egy adott alkatrészrajzon található furatot megfelelő pontossággal önállóan tudja 

elkészíteni, többek között tudnia kell választ adni az alábbi kérdésekre. 

4. Milyen lehetőségek vannak furatok készítésére, illetve furatbővítésre? 

5. Mi jellemzi az egyes furatmegmunkálási szerszámokat? 

6. Milyen pontosság és felületi érdesség jellemzi az egyes forgácsoló eljárásokat? 

7. Milyen fúrási hibaforrásokra kell figyelni? 

8. Milyen szerszámanyagokat alkalmaznak furatok kialakításakor? 

9. Milyen gépek, illetve készülékek állnak rendelkezésre a fúráshoz? 

10. Milyen biztonsági rendszabályokkal kell tisztában lenni, annak aki furatot készít? 

Mielőtt a kérdések megválaszolását elkezdené, tanulmányozza át a Szakmai információtartalmat! 

2. Furatgyártási eljárások csoportosítása 

Belső hengeres felületek kialakításánál, ha nincs az előgyártmányon furat, mindig először telibe fúrással 

kell kezdeni, azután következik szükség szerint a furatbővítés, illetve a furat pontosságának, felületi 

érdességének javítása. 

A furatgyártási eljárások ezért így csoportosíthatók: 

Telibe fúrás 

- Fúrás csigafúróval 

- Központfúrás 

- Fúrás hosszlyukmaróval 

Furatbővítés 

- Felfúrás csigafúróval 

- Süllyesztés 



- Furatesztergálás 

- Dörzsárazás 

- Furatköszörülés 

A furatokat technológiai szempontból hosszúságuk (l) és átmérőjük (d) alapján rövid, normál, hosszú és 

mélyfuratoknak nevezik: 

- 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 mélyfuratok megmunkálásához különleges szerszámok szükségesek, a többi furattípus 

legjellegzetesebb megmunkáló szerszáma a csigafúró. 

3. A furatmegmunkálás szerszámai 

Csigafúró 

A csigafúró kétélű forgácsolószerszám. A fúró dolgozó részén két spirálisan végigfutó hornyot marnak 

ki. Az így kialakított forgácshorony feladata a keletkezett forgács elvezetése, illetve a hűtőanyag 

bevezetése. 

 

Kétélű csigafúró 

Ma már a modern szerszámok elterjedésével nagyon gyakran alkalmaznak olyan szerszámot, ahol a 

szerszámtest belsejében vannak a hűtő-kenőanyagnak furatok kialakítva. 

 

Csigafúró a szerszámtest belsejében kialakított furattal 



Annak érdekében, hogy fúráskor a dolgozó rész be ne szoruljon a furatba, kúposra kell készíteni. 

Legnagyobb az átmérő a szerszám forgácsoló részén, a szár felé fokozatosan csökken 1:1000 

kúpossággal. 

 

Csigafúró fő részei 

4. Hibás furat készítésének okai 

Hibás furat keletkezhet a szerszám helytelen élezése, a szerszám és a munkadarab egymáshoz 

viszonyított nem megfelelő helyzete, a munkadarabban lévő anyaghibák miatt. 

Vizsgáljuk először a csigafúró munkadarabhoz viszonyított nem megfelelő helyzetét! 

a) Szerszám forog, a tengely és az előtolás szöget zár be: görbe furat. 

b) Szerszám forog, a tengely és az előtolás párhuzamos: ferde furat 

c) munkadarab forog, a tengely és az előtolás szöget zár be: szélesedő furat. 

d) A munkadarab forog, a tengely és az előtolás párhuzamos: kúpos furat. 



 

Fúrás hibalehetőségei 

A csigafúró helytelen élezése 

- Egyenlőtlen élhosszok és élszögek nagyobb furatot eredményeznek. 

- Kis csúcsszög nagyobb érdességet és intenzívebb kopást okoz. 

- Nagy csúcsszög gyors élkopást és csorbulást okoz. 

- A keresztél csökkentése csökkenti az axiális erőt. 

Hosszú furatokban a forgács beszorulhat, és eltörheti a fúrót. Ezért a szerszámot ismételten ki kell 

emelni a furatból és le kell tisztítani 3 d, majd 1,5 d, 0,75 d és minden 0,5 d hosszúságú fúrás után. 

A munkadarabban lévő anyaghibák 

Anyaghibák, üreges munkadarabok, szerelt alkatrész fúrása esetén a furás tengelye deformálódhat. 

 

Fúrási hibaforrások 



A fúró kihajlása 

Hosszú fúró alkalmazása a fúró kihajlását és végül törését okozhatja. 

A munkadarab ferde felülete 

A tengelyre nem merőleges felület félreviszi a szerszámot. A helyes furathoz a kiinduló felületet elő kell 

marni, vagy a szerszámot készülékkel kell megvezetni (lásd a 18. oldalon)! 

 

Fúrás ferde feleületen 

5. Biztonsági rendszabályok 

Fúrásnál ügyelni kell a szerszám központos befogására, biztonságos rögzítésére, központos futására! 

A forgó mozgást végző fúrótokmányt és fúrószerszámot lógó ruházattal, kibontott hajjal megközelíteni 

veszélyes, mert a személy ruháját, haját felcsavarhatja! 

A megmunkálás során biztosítsuk a bő hűtés-kenést, biztonságos forgácselvezetést! 

A szerszámmal együtt forgó folyó forgács egyre növekszik, magas hőmérsékletű, veszélyesen éles. 

Szakaszos előtolással, illetve megfelelően élezett szerszámmal lehet elkerülni. 

A fúróra, munkadarabra felcsavarodott forgácsot csak a gép leállítása után lehet eltávolítani. 

A munkadarabot csak az asztalhoz rögzített befogószerkezetbe szabad rögzíteni. Nem megfelelő 

rögzítés esetén a munkadarab megpördülhet, a szerszám eltörhet. 

Különösen ügyelni kell vékony lemezek fúrásánál a szilárd rögzítésre, mert amikor a fúró hegye áttöri a 

lemezt, a csavarhorony menetes kialakítása miatt olyan erők ébrednek, amelyek a lemezt felkapják. 

  



CSISZOLÁS, CSISZOLÁSTECHNIKA 

A csiszolás az anyagmegmunkálás megkerülhetetlen és egyre fontosabb tényezője. A legfontosabb 

iparágakban domináns jelentőségű, amilyen például a fém-, fa- vagy üvegipar. A csiszolás magas szintű 

anyag- és technológiai ismeretet igényel, amely a megmunkáló csiszolóanyagon és eszközökön 

keresztül hat a megmunkálandó anyagból készülő termékek végső minőségére. 

A csiszológépek optimális teljesítményét elsősorban az határozza meg, hogy az adott feladatnak, 

munkadarabnak, gépnek legmegfelelőbb csiszolóanyagot használjuk-e. 

A hajlékony és merev csiszolószerszámok forgácsoló fogai a csiszolószemcsék. Minden egyes aktív 

csiszolószemcse a forgácsoláselmélet szabályai szerint végez forgácsoló munkát. A csiszolószemcsék 

szögletesek, nem szabályos alakúak. Lehetnek természetes anyagból vagy mesterséges anyagból, aprítás 

és osztályozás útján előállítva. 

Természetes csiszolószemcse-anyagok és felhasználási területük: 

- Üveg - tömörfa kézi csiszolása 

- Kova - tömörfa kézi és gépi csiszolása 

- Gránát - színfurnérok, keményfák csiszolása 

- Természetes korund - színfurnérok, keményfák csiszolása 

6. A csiszolóanyagok felépítése: 

11. Hordozóanyag 

A csiszolószerszám hordozó rétegétől megköveteljük, hogy forgácsolás (csiszolás) közben ellenálljon 

mind a mechanikai, mind az egyéb igénybevételeknek. A hordozóanyag rendszerint együttes húzó és 

hajlító igénybevételnek van kitéve. A terhelés dinamikus és ismétlődő. 

A csiszolóanyagokhoz használt hordozóanyagok olyan tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzenek, 

mint a rugalmasság és a szilárdság. Az alábbi hordozóanyagokat különböztetjük meg: 

- Papír 

- Gyapjú vagy szintetikus (poliészter) szövet 

- Papír-szövet kombinációja 

- Vulkánfíber (Papírt cink-klorid (ZnCl2) 70%-os oldatával kezelve. Hatására a papír rostjai 

megduzzadnak, a felületen összefüggő ragadós réteg - cellulózhidrát - keletkezik. Kiszáradva a 

bőrhöz hasonlító műanyag jön létre. Kiszáradás előtt a papírlemezeket összepréselve 0,5-50 

mm vastag anyag is készíthető.) 

A papírfajták különösen erős, szívós, különböző minőségű, súlyú és vastagságú szálakból állnak. 

Nedves köszörüléshez a papír vízálló impregnálással rendelkezik. Az alátéteken levő csiszolóanyagokra 

vonatkozóan magasak a szilárdsággal és a stabilitással szemben támasztott követelmények. A 

hordozóanyagot ehhez műszaki szövetekből kell előállítani. 

  



A csiszolóanyag teljesítőképességét az alátéthez való szemcsetapadás mértéke határozza meg. A 

kötésnek szilárdan az alátéten kell tartania a csiszolóanyagot és egyidejűleg egy bizonyos rugalmasságot 

kell biztosítania a csiszolóanyag számára. Kötőanyagként főleg műgyantákat, ritkán még állati 

bőrenyvet használnak. Egy nagyon stabil, tömör műgyantakötés esetében az alap- és a fedőkötés 

műgyantából áll és a csiszolótest rendkívül szorosan kapcsolódik az alátéthez. Így ellenállnak az erős 

nyíróerőknek és magas forgácsolási teljesítmény érhető el általuk. A különböző gyantatípusok 

modifikálása lehetővé teszi a különböző tulajdonságú kötések alkalmazását a rendkívül keménytől 

kezdve egészen a nagy rugalmasságúig. 

A csiszolószerszámok jellemzői: 

- Szalag alakú csiszolószerszámok hosszúsága és szélessége (például szalagcsiszoló gépekhez)

 

Végtelenített csiszolószalag 

- A tekercs alakúak szélessége (például elektromos vibrációs csiszolóhoz) 

 

Csiszolópapír tekercs 

  



- A tárcsa alakúak átmérője (például tárcsás vagy korongcsiszoló gép) 

 

Tépőzáras csiszolókorong 

A csiszolószerszámok tárolása: 

A csiszolószerszámokat jól szellőzött, 12-20 °C hőmérsékletű és 60-65% relatív páratartalmú zárt 

helyiségben kell tárolni, polcokon vagy rácsokon. 

Kézi csiszológépekkel történő csiszolás 

Kézi csiszoláshoz a célnak legjobban megfelelő, különféle alakú, formájú, működési rendszerű, 

villamos hajtású kézi csiszológépek között válogathatunk. 

Valamennyi gép megegyezik abban, hogy csiszolás céljára cserélhető alkatrészként csiszolóvásznat 

vagy csiszolópapírt használ. Ezek mozgatási módja szerint a gépek három nagy csoportba sorolhatók: 

vibrációs vagy rezgő, excenteres vagy forgó-rezgő és végül szalagcsiszoló gépek. 

Sarokcsiszoló 

A sarokcsiszolónál egy nagy fordulatszámmal hajtott műanyag tárcsával végezhetjük a csiszolási és igen 

gyakran vágási műveleteket, főleg fémmegmunkálás során. 

A sarokcsiszolókra lamellás legyező csiszolótárcsát érdemes beszerezni. Itt a szemcseméreten kívül az 

átmérőre és a lyukméretre kell ügyelni. Ezeket az adatokat azonban a csomagoláson minden esetben 

feltüntetik. Sőt még az ideális fordulatszámot is ajánlatos figyelembe venni az optimális anyaglehordás 

miatt. 

 

 



Korrózióvédelem 

Mindennapi életünk során számtalanszor találkozunk a bennünket körülvevő tárgyak, szerkezetek 

korróziós roncsolódásával. Íme, egy elrettentő példa: 

 

Erősen korrodált cső és méreteiben eltéréseket mutató csavar 

Ez a folyamat megállíthatatlan, de ha ismerjük a folyamatok lényegét, akkor azok jelentősen 

lelassíthatók, hatásuk csökkenthetők. A maga szűk környezetében mindenki nap mint nap találkozik 

olyan felújítási munkákkal, ahol elsősorban a szerkezetek alapos átvizsgálása, felületkezelése után festik 

azokat. 

Ennek a tartalomelemnek a célja, hogy tanulmányozása után mindenki tudja és értse a korrózió 

jelenségét és az ellene használható lehetséges és szükséges védekezési technológiáját, amely a kívánt 

mértékben lelassítja a folyamatot! 

A szakmai információtartalom tanulmányozása után Ön képes lesz válaszolni a következő kérdésekre: 

- Mi a korrózió? 

- Milyen fajtáit ismerjük? 

- Mit jelent az aktív és a passzív védelem? 

- Milyen felületkezeléseket ismerünk és alkalmazunk?  

A KORROZIÓ 

A korrózió a szerkezeti anyagok tönkremenetele a velük érintkező környezettel kölcsönhatásban. A 

környezetet ebből a szempontból korróziós közegnek nevezzük. 

A korróziós károk az alábbiak szerint osztályozhatóak: 

- A külalak, az esztétikus megjelenés károsodása. 

- A beruházási, működési és fenntartási költségek növekedése. Gyakran előfordul, hogy a 

korróziónak kitett szerkezeteket a majdani károsodásra számítva túlméretezik. Ez jelentős 

beruházási költségtöbbletet jelent. 

- A gyártmányok szennyeződése a gyártó berendezések korróziója következtében (pl. a 

gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban, és átlátszó műanyagok gyártásakor) megengedhetetlen. 
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- A környezet szennyeződése: a korrózió termékei (vizek rézzel vagy ólommal való 

szennyeződése), vagy a tárolók, csövek korróziója következtében kiömlő anyagok (pl. mérgező, 

radioaktív, gyúlékony és robbanékony anyagok) környezeti szennyeződést okozhatnak. 

- A biztonsági faktorok leromlása: a műtárgyak, berendezések és járművek a korrózió 

következtében olyan mértékű károsodást szenvedhetnek, hogy a biztonságos működési és a 

balesetvédelmi követelményeknek nem felelnek meg. 

- A termelés és működés időszakos kiesése: a korróziót szenvedett berendezéseket és 

alkatrészeket ki kell cserélni, illetve javítani kell. Természetesen ebből következően komoly 

anyagi kár keletkezhet. 

- Értékes anyagokban beálló veszteségek: egyes esetekben (pl. a berendezések kilyukadása) 

olyan értékes anyagok mehetnek a korrózió következtében tönkre, amelyeknek költsége 

meghaladja az egyéb korróziós veszteségeket. 

A fémek a természetben nemfémes elemhez kötött formában, p1. oxidok, szulfidok stb. formájában 

fordulnak elő. A kohászati folyamatok során energiabefektetéssel érhető el a fémes alakra redukálás, 

ami magasabb energiaszintű állapotot jelent. A fémek természetes körülmények között arra törekszenek, 

hogy visszaállítsák az eredeti állapotot, ez kémiai és elektrokémiai folyamatokkal történik, és 

eredménye a korrózió. 

A korrózió fogalma: A korrózió kémiai vagy elektrokémiai folyamatok következtében létrejövő 

károsodás, amely a korróziós közeg és a szerkezeti anyag között zajlik le. 

De nézzük inkább kicsit hétköznapibb szemmel a dolgokat! A korrózió olyan önmagától végbemenő, 

energiafelszabadulással járó folyamat, amely a szerkezeti anyag pusztulásához vezet. Ez a 

károsodás legtöbbször a felületen indul meg, és a környezet kémiai vagy elektrokémiai hatására 

alkalmatlanná teszi az anyagot a rendeltetés szerinti felhasználásra. 

A rozsdásodás a fémek, elsősorban a vas hátrányos tulajdonsága. Előbb-utóbb kialakul a porózus, 

lyukacsos felszín, amely már inkább az eredeti érchez, semmint a fémhez hasonlít, és így természetesen 

eredeti szerepét a tárgy már többé nem töltheti be. 

A korrózió a megtermelt acélnak és egyéb fémnek kb. az egyharmad részét teszi tönkre évente. Ez úgy 

értendő, hogy igen sok berendezésünk, szerkezetünk 3 év alatt használhatatlanná válik. De a fémek 

mellett az egyéb szerkezeti anyagok, mint pl. a beton, a műanyagok és a fa stb. szintén előbb-utóbb 

elpusztulnak, elkorrodálnak. A korrózió mindenképpen bekövetkezik, nem mindegy azonban, hogy 

milyen gyorsan megy végbe. A korrózióvédelemnek éppen az a feladata, hogy a korrózió sebességét 

valamiképpen (aktív vagy passzív módon) befolyásolja, csökkentse. 

fontosságát. 

7. A korrózió megjelenési formái: 

- Egyenletes korrózió: többé-kevésbé egyenletes az anyagveszteség nagy helyi eltérésekkel, 

általában száraz gázok okozta kémiai korrózió és elektrolitos oldódás esetén. 



 

Egyenletes korrózió 

- Bemaródásos korrózió: tűszúrásszerű támadási forma, pontkorrózió (pitting). Páradús térben, 

védőbevonatok pontszerű hibáinál a leggyakoribb. 

 

Bemaródásos korrózió 
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- Szövetszerkezeti korrózió: változatait (kristályhatár menti, szelektív) a fémek inhomogenitása 

okozza. 

 

Szövetszerkezeti korrózió 

- Repedéses korrózió: nagy húzófeszültség is hat a korróziós folyamattal egyidejűleg. Fárasztó 

igénybevétel esetén fáradási korrózió. 

 

Feszültségi korrózió és korróziós kifáradás 

- Berágódásos korrózió: súrlódó, koptató igénybevétel esetén szennyezett környezetben a 

mechanikai és vegyi hatás egymást erősíti. Fárasztó igénybevételnek kitett szegecs- vagy 

csavarkapcsolatoknál, saruknál, csuklóknál gyakori. 

- Réteges korrózió: kis bemaródásokból indul, eltérő összetételű vagy szemcsenagyságú részek 

határán a felülettel párhuzamosan halad. 

Mint látható, a korróziónak számos megjelenési formája van, amit csak avatott szemek ismerhetnek 

fel. 

 

Ezek után lássuk, hogy a korrózió sebességét milyen tényezők befolyásolják: 

Atmoszférikus korróziónál: 

- A levegő összetétele 

- A hőmérséklet és ingadozásai 

- A légnyomás 

- A levegő mozgása 

- A sugárzás 
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Folyadékban létrejövő korróziónál: 

- A folyadék összetétele, kémiai tulajdonságai 

- A hőmérséklet és ingadozásai 

- A nyomás 

- A folyadék áramlási sebessége 

KORRÓZIÓVÉDELEM 

Az előző ismeretek birtokában elmondhatjuk, hogy óriási gazdasági károkat okoz a korrózió, és ezt a 

folyamatot megállítani nem lehet, csak jelentősen csökkenteni. Milyen lehetséges megoldások állnak 

rendelkezésünkre: 

- Korrózióálló szerkezeti anyagok használata. A Cr- és Ni-tartalmú ötvözetek tartó-szerkezeti 

célokra a magas előállítási költségek miatt szóba sem jöhetnek. 

- Passzív korrózióvédelem: védőbevonatok (bevonatrendszerek) készítése állagmegóvás és 

esztétikai igények kielégítése céljából. 

- Aktív korrózióvédelem, katódos védelem, ahol a fémionok kilépését "védőáram" akadályozza 

meg. Elsősorban föld alatti csővezetékeknél, tartályoknál alkalmazzák. Lényege, hogy a 

munkadarab részecskéi helyett erre a célra beépített fém részecskéi kerülnek oldatba - pl.: cink 

protektor. 

FELÜLETELŐKÉSZÍTÉS 

Célja: a védőbevonat kialakítására alkalmas, fémtiszta, megfelelő minőségű felület biztosítása. 

Két fő lépése: 

- oxidmentesítés, 

- zsírtalanítás. 

Oxidmentesítés: 

Célja: a felületi oxidréteg eltávolítása. Ez történhet: 

- mechanikus módszerrel, 

- termikus módon, 

- pácolással, 

- rozsdaátalakítással. 

Mechanikai oxidmentesítés 

- Szemcseszórás: a technológia alapja, hogy a nagy sebességgel áramló koptató hatású szemcsék 

kinetikus energiájuk révén a fém felületén lévő szennyeződéseket, festékrétegeket lekoptatják, és 

fémtiszta felületet kapunk. Az apró kopásálló szemcséket sűrített levegővel vagy centrifugális 

erővel a tisztítandó felületre repítünk. Anyaga kvarchomok, elektrokorund (0,5…1mm), acéldara 

(kb.1,5 mm) stb. 

- Gépei: szekrényes szemcsefúvató, fúvatókamra, vákuumos szemcsefúvató. 



-  

- Drótkefézés, amely lehet kézi és gépi. A kézi drótkefét első látásra felismerhetjük, és használata 

sem túl bonyolult, ugyanis a tisztítandó felületre nyomva, egyenletes mozgással mozgatva a 

felület a szennyeződésektől megtisztul. 

 

Különféle drótkefék 

- Igaz, a kézi drótkefével végzett munka nagyon fárasztó és nem termelékeny, ennek 

megkönnyítésére alkalmazzák a fúrógépekbe vagy sarokcsiszoló gépekre szerelhető 

tisztítókeféket, tárcsákat. Az alábbi képen ilyen elemeket mutatunk be. 

 

Sarokcsiszoló gépekre szerelhető tisztítótárcsák, -kefék 

A sarokcsiszolók jóval több feladatra alkalmasak, mint ahogy első pillanatban látszik, vagy amire 

általában használják azokat. A szaküzletekben kínált bőséges tartozékválaszték tág teret ad a 

felhasználási lehetőségeknek. A legkülönbözőbb fajtájú, gyártmányú, méretű, anyagú, felépítésű, 

szerkezetű tárcsák, korongok, kefék, csiszolólapok kaphatók, vágási, darabolási, durva és finom 

csiszolási, polírozási feladatokhoz különböző fémek, műanyagok, építőanyagok megmunkálásához. 

Speciális célokra nemcsak tárcsa, hanem pl. fazék alakú csiszolóeszközök is felfoghatók a szerszámra, 

de figyelembe kell venni, hogy ezek általában csak 40 m/sec kerületi sebességre alkalmasak, akárcsak a 

pl. rozsdátlanításra, fémtiszta felület előállítására különösen alkalmas drótkefe-korongok. 

A sarokcsiszolók nem veszélytelen szerszámok: a nagy sebességgel forgó tárcsa, a kiáramló forró 

hulladékanyag komoly sérüléseket okozhat, ezért ilyen munkánál különösen indokolt védőkesztyű és 
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főleg védőszemüveg viselése. A védőburkolatot megfelelő helyzetbe állítva mindig használni kell, és új 

tárcsa felszerelése után kb. 30 mp-es járatási próba is ajánlatos. 

Zsírtalanítás 

- A mechanikai tisztítás után portalanításra és zsírtalanításra van szükség. Ennek lehetőségei: 

 lúgos oldószerekkel, 

 szerves oldószerekkel, 

 klórozott szénhidrogénekkel, 

 emulziós zsírtalanítással, 

 elektrolitikus úton, 

 ultrahangos módszerrel. 

Ritkán kémiai oxidmentesítést is alkalmaznak, amely lehet: 

- savban pácolás, 

- sóoldatban pácolás. 

A felületi tapadást foszfátozással növelhetjük. Cink-, mangán- vagy vasfoszfát réteg létrehozása cink- 

vagy cink-mangán tartalmú oldatban 90 °C felett. (Kromátos utókezeléssel hosszabb időre is adhat 

védelmet.) 

KORRÓZIÓVÉDELMI BEVONATOK, BEVONATRENDSZEREK 

Tűzi-mártó fémbevonás 

- A tűzi horganyozás (Zn) könnyű acélszerkezeteknél elterjedt üzemi eljárás. 

Festék bevonatrendszerek. Élettartamuk az összréteg -vastagságtól függ. 

- Alapozórétegek (korrózióvédelmet segítő pigmenttartalom) létrehozása 

- Átvonórétegek (összréteg-vastagság, külső megjelenés) 

A bevonatok készítése történhet: 

- Mártással 

- ELFO eljárással (elektroforetikus mártás) 

- Szórással 

- Elektrosztatikus szórással 

Színesfémek esetén az oxidációs foltokat távolítsuk el. Polírozással (rozsdamentes acélnál is) különösen 

szépen csillogó fémes felületet kapunk. Benzines törölgetéssel távolítsuk el a zsír-, políranyag- és egyéb 

anyagmaradványokat. A fémtiszta felületre ecsettel, hengerezéssel vagy szórással hordhatjuk fel a 

lakkot. 

Fémtárgyak felújító lakkozása: a hibátlan régi bevonatot finomcsiszolóval átcsiszolni, majd benzines 

törölgetéssel tisztítani szükséges. Repedezett, leromlott lakkréteg esetén a régi lakkot csiszolással, 

esetleg maratással el kell távolítani. A fémtiszta felületről benzines törölgetéssel távolítsuk el a zsír- és 



egyéb anyagmaradványokat. A színesfémekből (különösen a rézből) készült tárgyak rendszeres 

fényesítését megspórolhatjuk, ha lelakkozzuk azokat. Étkezéshez használt tárgyak lakkozása nem 

ajánlott. 

V. Kötőelemek 
 

 

 

 Általános ismertetésük, felosztásuk , 

 

A kötő gépelemek két vagy több szerkezeti elem összekötésére használjuk. Oldható kötésről akkor 

beszélünk, ha az alkalmazott kötő gépelem kialakítása és fő jellemzői biztosítják az összekötendő 

szerkezeti elemek utólagos szétválasztását, vagyis szét és összeszerelhetőségét: Az oldható kötések 

lényeges jellemzője, hogy szerelés után roncsolás- mentesen lehet a kötést újra oldani, majd ismételten 

újabb kötést létrehozni. Tehát sem a kötőelem, sem pedig a szerkezeti részek anyagában káros változás 

nem lép fel. Az oldható kötések másik fontos jellemzője, hogy a kötő gépelemek szabványosak. Az 

oldható kötések felosztása:  

a) Csavarkötések (kötő- és mozgató csavarok); 

b) Ék és reteszkötések;  

c) Csapszeges kötések;  

d) Súrlódásos kötések (önzáró-kúpkötések); 

e) Oldható zsugorkötés.  

Nem oldható kötésről akkor beszélünk, ha a kötés az alkatrészek sértülése nélkül nem szüntethető 

meg. A nem oldható kötések felosztása: a) Szegecskötés (kötő gépelem a szegecs);b) b) Hegesztett kötés 

(kötő gépelem nincs);c) c) Forrasztott kötés (kötő gépelem nincs);d) d) Ragasztott kötés (kötő gépelem 

nincs);e) e) Zsugorkötés (kötő gépelem nincs);    

Oldható kötések 

Csavarkötések 

 Alapfogalmak: A csavar általánosan használt kötőelem. Geometriailag úgy állítható elő, hogy henger 

palástján egy pontot egyenletes sebességgel mozgatunk a henger tengelyével párhuzamosan, miközben a 

hengert forgástengelye körül egyenletes sebességgel forgatjuk. Így a paláston keletkezik egy elméleti 

vonal, a csavarvonal. Ez azonban nem alkalmas erőátadásra, kötésre. Az elméleti csavarvonal mentén 

kialakított különböző profilú test viszont rendelkezik a profil által kialakított felülettel: 

csavarfelülettel. Ismeretes, hogy a csavarmenettel ellátott alkatrészek a csavarorsók és csavaranyák. A 

csavarmenet fő jellemzői: szelvénye (éles, trapéz, fűrész, zsinór), a menetemelkedés iránya (jobb, bal), a 

bekezdések száma (egy és több) és a menetátmérő.  

A csavarfejek kialakítása  

A csavarfej biztosítja a csavar tengelyirányú forgatását az össze- és a szétszereléshez. A csavarfejek 

különböző síklapokkal, hornyokkal vannak ellátva, annak érdekében, hogy a csavarkulcsokkal meg 

lehessen fogni és megfelelő nyomatékot lehessen kifejteni. 

Csavarfej típusok: 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csavarkulcs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyomat%C3%A9k


 Hatlapfejű csavarok 

 Hengeresfejű belső kulcsnyílású csavarok 

 Fej nélküli csavarok 

 Süllyesztettfejű csavarok 

 D fejű csavarok 

 

Hatlapfejű csavar  

A legelterjedtebb és legolcsóbb csavartípus. Jellemzője, hogy a csavarfejhez kívülről kell hozzáférni, 

ezért alapvetően olyan helyeken alkalmazzák, ahol erre lehetőség van. Szinte minden kivitel kapható, 

így például facsavar, lemezcsavar, metrikus és collos kivitelű (anyás) változatok és sok más. A 

szereléséhez villáskulcs, csillagkulcs, dugókulcs használható. Létezik tövig- (MSZ 2363, DIN 933, ISO 

4014) és részmenetes (MSZ 2360, DIN 931, ISO 4017) változat, illetve peremes (DIN 6921) és recézett 

peremű változat is. 

 

Hengeresfejű belső kulcsnyílású típus  

Elsősorban szűk, nehezen hozzáférhető helyeken alkalmazzák, mert szerelésnél nem kell kívülről 

hozzáférni a fejhez, például gépekben, járművekben, motorburkolatok összeszerelésénél. Szereléshez 

"L" alakú, csavarhúzó formájú, illetve apró behajtószerszámok, ún. bitek használhatók. Létezik tövig- és 

részmenetes változatuk. A belső kulcsnyílás alakja szerint számos típus létezik: hatszögű belső 

kulcsnyílás, TORX kulcsnyílás (a szerszám és a kulcs találkozása nem a hatszög sarokpontjainál, hanem 

teljes lapokon valósul meg). A hengeresfejű belső kulcsnyílású csavar szabványszáma DIN 912. Az 

alacsonyfejű, belső kulcsnyílású DIN 6912. Az alacsonyfejű, kis kulcsnyílású DIN 7984 típusok. A 

belső kulcsnyílású csavarok nagyszilárdságú acélból készülnek. Az eddig felsorolt csavarok általában 

speciális csavargyártó gépeken készülnek, ma általában forgácsolás nélküli megmunkálással. 

 

Fej nélküli csavarok  

Ilyenek elsősorban a menetes rudak, amelyek 1, 2 és 3 méteres csavarszárak, fej nélkül, valamint a 

tőcsavarok (ászokcsavarok) és a csővezetéki karimák kötéséhez használatos szegcsavarok. A 

szereléshez, csakúgy, mint az eddig felsorolt csavartípusok esetén, alátéteket és anyákat alkalmaznak. A 

különbség az, hogy a menetes rúd fejét valamivel helyettesíteni kell ahhoz, hogy a másik végére 

ráhajtott anyával és alátéttel valamit szorosan rögzíteni tudjunk. A fejet legegyszerűbben egy alátéttel és 

anyával pótolhatjuk, de megoldás lehet az is, ha a falba, vagy a betonba megfelelően beépített, vagy 

beragasztott acél foglalatba, ún. dübelbe hajtjuk bele a menetesrúd darabot, mielőtt valamit rögzíteni 

szeretnénk vele, két egymásnak feszített anyával. 

A fejnélküli csavarok egy másik fajtája a hernyócsavar. Többféle kivitelben létezik: a lapos (DIN 913), 

a kúpos (DIN 914), a csapos (DIN 915) és a kráteres (DIN 916), illetve készülnek egyenes horonnyal és 

belső kulcsnyílással is. A hernyócsavarokat általában valamilyen mozgatható alkatrész pozicionálására 

használják, például az ajtókilincs párok rögzítésére. 

 

Süllyesztettfejű és D fejű csavarok  

Süllyesztettfejű csavarokat ott használnak, ahol a csavarfejnek nem szabad egy sík felületből kiállnia, 

míg a D fejű csavarokat ott, ahol a csavarfejnek teljesen fel kell feküdnie a sík felületre. Ezen 

csavarokból létezik egyeneshornyú, kereszthornyos (például Phillips és Pozidrive) és belsőkulcsnyílású 

változat is. 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Herny%C3%B3csavar&action=edit&redlink=1
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