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3. A GYÁRTMÁNY MINŐSÉGE, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A 
GYÁRTÁSTERVEZÉSI FOLYAMATBAN 
 

A minőség egyik lehetséges értelmezése: a termék vagy szolgáltatás 
akkor jó minőségű, ha a fogyasztói igényeket kielégíti, ugyanakkor 
a gyártó vagy szolgáltató tisztességes hasznát is biztosítja. Emellett 
a minőség jogi kérdés is, jelenti a szabványoknak való megfelelést, a 
garanciát, fogyasztóvédelmet a termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos további feltételekben is: 

• méretek és a működési jellemzők előírása, 
• az élettartamra és a megbízhatóságra vonatkozó elvárások, 
• biztonsági követelmények, 
• a vonatkozó szintek 
• a műszaki tervezés, a gyártás és a minőség költsége, 
• a termelési feltételek, amelyek mellett a terméket előállítjuk, 
• a felszerelési, a karbantartási és a szervizfeladatok az 

üzemeltetés helyén, 
• az energiahasznosítási és állagmegőrzési tényezők, 
• a környezeti és más mellékhatások figyelembevétele, 
• a felhasználói, üzemeltetési és használati költségek, valamint a 

termék szervizköltségei. 
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Alapfogalmak az MSZ EN ISO 8402 szabványban 
megtalálhatóak. 
 

• Minőség 
 Valamely egység azon jellemzőinek összessége, 

amelyek befolyásolják képességét, hogy 
meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. 

 
A minőség értelmezésének két összetevő eleme 
különíthető el. 
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a)A piaci minőség, kifejezi azt, hogy valamely meghatározott 
termék milyen mértékben elégíti ki egy bizonyos fogyasztó 
igényeit 

b)A szabvány alapú, gyártói vagy kivitelezési minőség. 
Jelzi azt, hogy valamely gyártmány mennyiben felel meg a 
rajzokban lefektetett műszaki előírásoknak 

 
3.1. A minőség biztosításával kapcsolatos vállalati 
tevékenységek 

• Minőségirányítás 
• Minőségpolitika 
• Minőségtervezés 
• Minőségfejlesztés 
• Minőségbiztosítás 
• Minőségellenőrzés 
• Minőségjavítás 
• Minőségszabályozás 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

A minőségszabályozás alapfeladatai a következők: 
 

– szintek kitűzése, a költség, a teljesítőképesség, a 
biztonság és a megbízhatóság szükséges 
minőségszintjeinek kitűzése a termékre, 

– a megfelelőség megítélése, a legyártott termék vagy a 
kínált szolgáltatás összehasonlítása ezekkel a 
szintekkel, 

– szükség szerinti beavatkozás, 
– a tökéletesítések megtervezése. 
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3.1.1. A minőségszabályozás és a vállalati  minőségszabályozási 
rendszer fejlődése 
 

Az első lépés a kezelői minőségszabályozás volt, ami egészen a XIX. 
század végéig elválaszthatatlan része volt a gyártási munkaköröknek 
művezetői minőségszabályozás 

3.1. ábra   A minőségszabályozás fejlődése 
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az első világháború időszakában 
minőségellenőrök 
 
A negyedik korszak a statisztikai minőség szabályozás nevet 
viseli. 
 
Ez a szükséglet vezetett el az ötödik, a teljes körű 
minőségszabályozás korszakához. 
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• A teljes körű minőségszabályozás területe 
• A teljes körű minőségszemlélet alapelve, a szabályozás a vevő 
minőség iránti igényének feltárásával kezdődjön, és akkor fejeződjön be, ha 
a vevő kézhez kapta a terméket és azzal elégedett (3.2. ábra). 

1.                PIACKUTATÁS 
2.                  TERVEZÉS 
3.                 BESZERZÉS 
4.        GYÁRTÁSTERVEZÉS 
5.    GYÁRTÁSELLENŐRZÉS ÉS  
          MŰHELYMŰVELETEK 
6.      MECHANIKAI ELLENŐRZÉS ÉS 
      FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATOK 
7.               KISZÁLLÍTÁS 
8.              FELSZERELÉS 
(ÜZEMBEHELYEZÉS) ÉS SZERVÍZ 

3.2. ábra  A teljes körű minőségszabályozási ciklus elemei  
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A 3.2. ábrán feltüntetett tevékenységek lényege a következő: 
 
1)  A piackutatás értékeli, hogy milyen minőségi szintet igényel 

a fogyasztó és hogy mennyit hajlandó érte fizetni. 
2) A gyártmánytervezés a piackutatási értékelést pontos 

műszaki előírásokra fordította le. 
3)  A beszerzés kiválasztja az alkatrészek és anyagok szállítóit, 

szerződik és kapcsolatot tart velük. 
4)  A gyártástervezés kiválasztja a gyártáshoz szükséges 

gépeket, készülékeket, szerszámokat és technológiákat. 
5) A gyártási ellenőrök és a műhelyek gépkezelői jelentősen 

befolyásolják a minőséget az alkatrészek előállítása, a 
részegységek gyártása és a végső összeszerelés során. 

6)  A mechanikai ellenőrzés és funkcionális vizsgálatok 
szolgálnak a megfelelőség megítélésére. 

7) A szállítmányozás alakítja ki a csomagolás és a szállítás 
módját. 

8) A felszerelési részleg és a termék szerviz azzal segíti elő a 
kifogástalan működést 
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3.1.2. A minőségszabályozás feladatai, tevékenysége a gyártási 
folyamatban 

 
a) első feladata: az új konstrukció (termék) 

minőségszabályozása 
b) A minőségszabályozás második feladata: az idegenáru-

ellenőrzés. 
 
Három szakasza van: 

• Beszállítók minősítése. 
• Külső forrásból beszerzett anyagok és alkatrészek 

ellenőrzése. 
• A vállalat más üzemeiben vagy az üzem más részlegeiben 

előállított anyagok és alkatrészek ellenőrzése. 
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c)  harmadik feladata: a termékminőség szabályozása. 
 

Ennek három szakasza van: 
• Az alkatrészek gyártásának és gyártási 

folyamatánakszabályozása. 
• Összeszerelt egységek és a tételcsomagolás 

szabályozása. 
• A felhasználói termékszerviz szabályozása. 
 

d)  A teljeskörű minőségszabályozás negyedik feladata a 
speciális folyamatelemzés. Feladata a hibás vagy nem 
megfelelő termékek hibaforrásainak kutatása és folyamatos 
gondoskodás a korrekciós intézkedések megtételéről.  
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3.3. ábra 
A minőségszabályozás feladatai 
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3.1.3. Statisztika a minőségszabályozásban 
 
A statisztikai módszerek alkalmazása a következők 

eldöntésében segít: 
 

• mekkora biztonsággal teljesíti a vizsgált minőségi 
paraméter az elvárásokat, illetve 

• mennyire tekinthetők korábbi önmagukkal azonosnak 
(azaz stabilnak) azok a kifejlesztett folyamatok, melyeket 
állandósítani szeretnénk. 

 
Számszerű jellemzők a következők: 
 

• az átlag, 
• a szórás, 
• a terjedelem. 
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A minőségi jellemzők eloszlásának megállapítására 
grafikus módszerek is szolgálnak 

• hisztogram 
• ellenőrző (szabályozó) kártyák 

 
3.2. A gyártmányminőség biztosítása a 
művelettervezésben 
 
A „rendszerben” (munkatérben) lejátszódó folyamatok: 

• erőfolyamatok, 
• hőfolyamatok, 
• mozgási folyamatok (kinemataikai), 
• alakváltozási (elmozdulási), 
• kopási folyamatok, 
• vezérlési, szabályozási folyamatok. 
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Eredményeként a kimenetén megjelenik az elérni kívánt termék 
és a hulladék. a következőkben csak a pontosságnak, a 
megmunkálási hibának az alakulásával foglalkozunk. 
 
A gyártmány minőségét biztosító munkamenetet csak 
akkor tudja megtervezni a technológus, ha ismeri: 

• a forgácsoló műveletekkel készített munkadarabok 
lehetséges hibáit, a hibák alakulásának 
törvényszerűségeit; 

• milyen hibafajták fordulhatnak elő adott megmunkálás 
alkalmával és milyen módon küszöbölhetők ki azok; 

• a munkadarab és a szerszám viszonylagos helyzetének 
meghatározásában elkövethető hibákat és a méretláncok 
szóródását; 

• több egyidejű hiba együttes hatását, összegeződését és 
meghatározott előírt tűrés betartásának valószínűségét. 
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3.2.1. A munkadarab hibái 
 
Kétségtelen hogy működés szempontjából előnyösebb minél 
kisebb hibával gyártani az alkatrészeket, viszont a megmunkálási 
nehézségek miatt és az önköltség csökkentésére a nagyobb, de 
még megengedhető hibák volnának előnyösebbek. 
 
3.2.2. A megmunkálási pontosság fogalma: a hibák fajtái 
 
Megmunkálási pontosságon a valóságos test eltérését az 
ideálistól hibának nevezzük. 
Több megmunkált munkadarabon különbözőek lehetnek az 
előforduló hibák, de a szerkezeti működés követelményeinek 
megfelelően csak az előírt megengedett hibával készült 
alkatrészek építhetők be a szerkezetbe. Minden olyan 
munkadarab, amelynek hibája ennél nagyobb: selejt. 
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Tűrésen értjük az eltérés megengedett mértékét, vagyis a 
megengedett hibát. 
 

a) A mérethiba a munkadarabon megvalósított méret 
hibája; a mérettűrés a méretre előírt még megengedett 
hiba 

b) Az alakhiba a munkadarabon megvalósított alak hibája; 
az alaktűrés az alaknak megengedett legnagyobb 
eltérése valamely vonatkozási alapul vett geometriai 
alakjellemzőtől. 

c) A helyzethiba a munkadarab egyes elemeinek 
kölcsönös elhelyezkedésének valóságos hibája; a 
helyzettűrés az elemek kölcsönös elhelyezkedésében 
megengedett legnagyobb eltérése. 
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Az érdesség a munkadarabon megvalósított felület 
mikrogeometriai egyenetlenségeinek mértéke, vagyis a felület 
valóságos érdessége 
 
 
3.2.3. A makrogeometriai hibák jellege, szóródása és 
összegződése 
 
Méret az a számérték, amellyel pontpárok távolságát határozzuk 
meg. 
 
Névleges méret a tervezéskor kiszámított, esetleg egészszámra 
kerekített méret. 
 
Tényleges méret a munkadarabon megvalósított mért méret. 
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a tényleges méretek szóródását a következő értékekkel   
jellemezhetjük: 
 

a szórásmező nagysága vagy a terjedelem 

R L L max min

ahol L a vizsgált méret 
 

a középérték eltérése a névleges értéktől 

ahol LK a tényleges méretek középértéke, LN pedig a 
névleges érték, 
 

n tényleges méret középértéke: 
 

 nK LLL
n

L  21
1

(3.3) 

D 
k K N 

L L    0 (3.2) 

(3.1) 
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A tényleges méretek alakulása a szórásmezőn belül mint 
valószínűségi változó kezelhető: 
 

• a tényleges méretek jelentős része jól megközelíti a 
középértéket; 

• a középérték felett és alatt sikerült tényleges méretek 
száma (gyakorisága) fokozatosan csökken a 
középértéktől való eltérés növekedésével. 
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3.4. ábra. 
Tapasztalati (felvett) és normális eloszlás gyakoriság görbéje 

(sűrűségfüggvénye) 
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Rendszeres hibák azok; amelyek az összes egy sorozatban 
gyártott munkadarabon állandó értékűek és azonos előjelűek, 
vagy pedig meghatározott törvényszerűség szerint változnak. 
 
Véletlen hibák azok, amelyek a sorozat munkadarabjain 
változó nagyságúak és előjelűek, illetve számértéküket 
lehetetlen előre meghatározni. 
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a gyakorisági görbe folytonos vonal és megfelel a normális 
eloszlás gyakoriság görbéjének (3.4. ábra) 
 

3.5. ábra 
A Gauss-féle normális eloszlás gyakoriság görbéje 
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A Gauss-görbe általános kifejezése 

 
 

2

2

2

2
1











x

exfy

ahol y a gyakoriság; x a tényleges méret;  a várható érték;  
pedig a tényleges méretek négyzetes középeltérése a 
középértéktől. Ez utóbbinak véges kifejezése az eltérések négyzetei 
középértékének gyöke, vagyis 

      22
2

2
1 ...1
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L1-LK, L2-LK,...a tényleges méretek eltérése a 
középértéktől. 

(3.4) 

(3.5) 
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LK = 0 esetében, a Gauss-görbe egyenlete így írható: 
 

  2

2

σ 2
x

e
2πσ

1xfy



(3.6) 

A +x és -x irányában végtelenig terjedő Gauss-görbének 
csak x = +3 és-x = -3 térköz határán belüli része 
gyakorlatilag csaknem összefolyik a normális eloszlás 
gyakoriság. 
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3.6. ábra 
A méretek gyakorisága a -ban kifejezett intervallumokban 

 

Az eloszlási görbe x tengellyel való metszési pontjainak távolsága, 
vagyis a szórásmező nagysága változik  értékével. 
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3.7. ábra 
A gyakorisági görbe változása az eltérések nagyságával 
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A rendszeres hibákat algebrailag adjuk össze, tehát előjelük 
számbavételével; a  különböző előjelű rendszeres hibák ki is 
egyenlítődhetnek. 

rnr2r1r δ...δδδ 

Az esetenkénti (véletlen) hibákat a négyzeteik összegének a 
gyökével vesszük figyelembe 
 

22
22

2
11 )(...)()( enneeeredő kkk  

ahol k1, k2, ...., kn az összetevő hibák eloszlási görbéjének 
alakjától függő tényezők. Minthogy az összetevő hibák általában 
ugyanazt az eloszlási (Gauss) törvényt követik k1 = k2 =...= kn = k, 
így 
 

2

en

2

e2

2

e1eredő δ...δδkδ  (3.8) 

      
(3.7) 
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Rendszeres és esetenkénti hibák összegeződésének általános 
kifejezése: 
 

2
en

2
e2

2
e1rnr2r1eredő δ...δδk)δ...δ(δσ 

3.2.4. Méretek és tűrések; szerepük a megmunkáláskor 
(méretláncok vizsgálata) 
 
Az alkatrészrajzon, majd pedig a megmunkálás során az 
alkatrészelemek kölcsönösen viszonylagos helyzetét a 
mérethálózat szabja meg. méretlánc egymás után 
megvalósított méreteinek szóródásai összegeződhetnek; 
határesetben a teljes szórás egyenlő lehet a tűrések 
összegével. 
A méretek és szóródásaik a méretláncok törvényei szerint 
összegeződnek. 

(3.9) 
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3.2.4.1. A méret- és tűrésláncok (hálózatok) szabályai 
 
Alapfogalmak, meghatározások 
 
A méretlánc zárt körvonal mentén meghatározott 
sorrendben elhelyezett méretek összessége. 
 

3.8. ábra 
Sík méretlánc 
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A vizsgálat szempontjából minden méretlánc teljesen zárt. 
A méretlánc létrehozásakor (méretezéskor rajzon, 
megmunkáláskor) utolsóként adódó tag a zárótag, vagy eredő 
méret, a többi tag összevető. 
A síkméretláncban a tagok egy vagy több párhuzamos síkban 
fekszenek. Ha a méretek egymással párhuzamosak, a mértlánc 
lineáris (3.9. ábra), a méretek lehetnek nem párhuzamosak is 
(3.8. ábra). 

3.9. ábra 
Zárótag jelölése méretláncban 
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A méretláncok csatlakozása lehet: párhuzamos, soros vagy 
vegyes,  
 

3.10. ábra 
Méretlánc-csatlakozások 

a., párhuzamos; b., soros; c., vegyes 
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A méretláncok általános törvényei lineáris méretlánc esetén 
 

Az eredő méret nagysága a 3.8. ábra szerint 

 2
21

2
32Δ sinαLLLcosαLL 

 míg a lineáris párhuzamostagú méretlánc esetén (3.9. ábra   
szerint): 

 2142Δ LLLL 

Azt tapasztaljuk ugyanis: 
 az egyik csoport bármely tagjának nagyságát növelve – ha 

az összes többi összetevő nagysága azonos marad – az 
eredő tag megnő, így az adott csoport tagjait növelő tagnak 
nevezzük; 

• a másik csoportba tartozók közül bármelyik nagyságát 
megnöveljük – és az összes többi összetevő tag változatlan 
–, az esetben az eredő nagysága csökken. Az ezen csoport 
tagjait ezért csökkentő tagoknak nevezzük.  

(3.11) 

(3.10) 
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Most már felírhatjuk az eredő legnagyobb értékét, úgy hogy 
az eredő és az összetevő tagok közötti kapcsolatot leíró 
függvénybe a növelő tagokat legnagyobb, míg a csökkentő 
tagokat legkisebb értékükkel. 

 2
2max1min

2
3max2maxΔmax sinαLLLcosαLL 

Az eredő legkisebb értéke pedig (a növelő tagokat a legkisebb, 
a csökkentő tagokat a legnagyobb értékükkel helyettesítve): 

 2
2min1max

2
32minΔmin sinαLLLcosαLL 

 
 (3.13) 

(3.12) 
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A méretláncok általános törvényei 
  
 Legáltalánosabban a méretláncok térbeliek lehetnek. 
Ezek vetületei a három egymásra merőleges derékszögű 
Descartes koordináta-rendszer x, y és z tengelyeivel 
meghatározott síkjain síkméretláncokká alakíthatók. A 
leggyakrabban előforduló, legegyszerűbben kezelhető 
lineáris méretláncoknál a számítóképletek egyszerű 
alakúak. 
A zárótag névleges mérete: 
  

    
(3.10.a) 

 

m n 1

i,növ i,csökk
i 1 i m 1

L L L


D
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A zárótag legnagyobb mérete: 
  

   
(3.10.b) 

 

m n 1
max max min

i,növ i,csökk
i 1 i m 1

L L L


D

  

  

A zárótag legkisebb mérete: 
  

   
(3.10.c) 

 

m n 1
min min max

i,növ i,csökk
i 1 i m 1

L L L


D

  

  



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

Az eredő hibája pedig: 
 

ΔminΔmaxΔ LLLδ 
  
vagy másként: 
 

 




















1n

1i
i

i

Δ
Δ ΔL

L
L Lδ

  
ahol: 
 
i = 1, 2, … (n-1) az összetevő tagok sorszáma. 
 

 (3.14) 

(3.15) 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

Lineáris és párhuzamostagú méretláncok esetén, ahol  

1
L
L

i

Δ 


a 

 
 







1n

1i
iΔ ΔLLδ

Míg a tűrésekkel számolva: 

 





1n

1i
iΔ TT

ahol: 
Ti az i-ik összetevő tűrése. 

(3.16) 

(3.17) 
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A záró (eredő) tag szórását csökkenteni lehet: 
 

a) ha szűkítjük az összetevők tűrését 
b) ha a méretláncot minél kevesebb tagból állítjuk össze 
 

Méretlánc-megoldások 
 

Számítások méretláncokkal általában két esetben fordulnak elő: 
 

a) ki kell számítani a záró (eredő) tag szórását a többi (összetevő) 
tag tűrésének alapján, (3.17) képlet; 

b) a záró tagra megadott tűrés alapján ki kell számítani egy vagy 
több általános (összetevő) tag tűrésének értékét. 

 
 

Az általános (összetevő) tag tűrését a következő szerint számítjuk: 
 

T T Tx i
i

n

 




D

1

2

ahol Tx a keresett tag (összetevő) tűrése, TD a záró tag tűrése, Ti 
a többi tag tűrése, n a méretlánc összes tagjainak száma.  

(3.18) 
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A méretlánc-megoldás a zárótag, vagy valamely összetevő 
tag hibájának meghatározását jelenti. 
 
Ennek módszerei: 
 

a) a teljes cserélhetőség módszere, 
b) a valószínű méretekre épülő részleges cserélhetőség 

módszere, 
c) a válogató vagy párosító módszer, 
d) az utólagos illesztés módszere, 
e) a beállító (szabályozási) módszer. 

 
a)  A méretláncoknak a teljes cserélhetőség módszerével 

történő megoldása azt jelenti, hogy a méretlánc minden 
egyes összetevő tagjára olyan tűrést írunk elő, hogy azok 
minden válogatási vagy külön illesztési tevékenység 
nélkül összeszerelve biztosítják a méretlánc a záró tagjára 
előírt pontosságot. 
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A számítások menete a következő: 
 
 megállapítjuk az egyes méretláncokat; 
 megkeressük minden méretlánc záró tagját; 
 a szerkezeti működési feltételek alapján 

meghatározzuk a zárótag megengedhető hibáját 
(tűrését); 

 kiszámítjuk az összetevő tagok átlagos közepes 
tűrését; 

 

1n

T
T Δ

köz




minden tagra Tköz értéket helyesbítjük (szűkítjük vagy tágítjuk) 
a gyártástechnológiai és gazdaságossági követelményeknek 
megfelelően 

(3.19) 
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A módszer alkalmazásának előnyei: 
 

• minden gép előírt pontosságú, 
• a szerelés egyszerű és gyors, nem kíván utólagos 

megmunkálásokat, 
• a szerelés ütemezhető, 
• egyszerű a tartalékalkatrészekkel való ellátás, mert 

bármely kopott alkatrész cserélhető másik azonos új 
alkatrésszel. 

 
A módszer alkalmazásának hátrányai: 
 

• az alkatrészek nagy pontossága miatt nagyok a gyártási 
költségek, 

• az alkatrészek megmunkálásához pontos gépek, 
készülékek, szerszámok 

      szükségesek. 
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b) A valószínű méretekre épülő részleges cserélhetőség 
módszere szerint a méretlánchoz tagonként tartozó 
alkatrészek összeválogatása vagy illesztése nélküli 
összeszerelése nem biztosítja minden méretlánc 
zárótagjának előírt pontosságát. 

3.11. ábra  
Méretláncmegoldás  
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a, a teljes cserélhetőség elvén, b, a részleges cserélhetőség 
elvén 
 

A számítások menete: 
 kiszámítjuk az összetevő tagok közepes tűrésmező 

szélességét a teljes cserélhetőség elve alapján (3.17), 
 megnöveljük a Tköz értéket T’köz értékre (T’köz > Tköz), ami az 

eredő tag tűrésének növekedését eredményezi (T’D > TD). 
 

 1nλt

T
T'

k

Δ
köz


 (3.20) 

c) A válogató vagy párosító módszer szerint a méretlánc 
zárótagjának előírt pontosságát úgy érjük el, hogy a 
méretlánchoz tagonként tartozó alkatrészeket a technológiai és 
gazdaságossági követelményeknek megfelelő tűrésekkel 
készítjük el, majd megmérjük és csoportonként összeválogatjuk  
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d) Az utólagos illesztés módszere szerint megoldott 
méretláncban a zárótag pontosságát úgy érjük el, hogy az 
egyes tagokat a technológiai és gazdaságossági 
követelményeknek megfelelő tűrésekkel készítjük el, de 
egy előzetesen kijelölt tag méretét utólagos illesztéssel 
valósítjuk meg. (A 11. fejezet tartalmazza részletesen). 

 
 

e) A beállító (szabályozási) módszer szerint megoldott 
méretláncban a zárótag előírt pontosságát úgy érjük el, 
hogy előre kijelölt tag méretét beállításával 
(szabályozásával) változtatjuk; a többi tagokat a 
technológiai és gazdaságossági követelményeknek 
megfelelő tűréssel készítjük. 
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3.3. Bázisok 
 

Bázisnak nevezzük a munkadarabokon (alkatrészeken) található 
olyan felületet, vonalat vagy pontot, amelyekhez viszonyítva 
meghatározhatjuk más felületek, vonalak vagy pontok helyzetét. 
 

A bázisok lehetnek: 
• szerkesztési 
• technológiai 
• szerelési bázisok. 

 
3.3.1. Szerkesztési bázisok 
 

Szerkesztési bázis (Szb) az a felület, egyenes vagy pont, 
amelytől az alkatrész más felületének, egyenesének vagy 
pontjának helyzetét a műhelyrajzokon határozzuk meg. A 
koordinált mérethálózatnál a szerkesztési bázis kiemelt jellegű, 
mert tőle több felület, vonal vagy pont helyzetét is beméretezzük 
Ha a műhelyrajz mérethálózata láncszerű (növekményes), 
kiemelt szerkesztési bázisról nem beszélhetünk. 
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3.13. ábra 
Szerkesztési bázisok tengely-, vagy tárcsaszerű alkatrészeken 
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3.14. ábra 
Szerkesztési bázisok házszerű alkatrészeken 
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3.3.2. Technológiai bázisok 
 
Technológiai bázisok azok a felületek, vonalak vagy pontok, 
amelyeket a munkadarabok gyártásakor valamilyen célra (pl. 
felfektetésre, ütköztetésre, irányításra) felhasználunk, vagyis a 
gyártáshoz szükségesek. A szerkesztő elsősorban alkatrész-
szemléletű, a technológus ezzel szemben munkadarab 
(gyártási) szemléletű, vagyis a felületeket, vonalakat vagy 
pontokat időben egymás után kialakulónak tekinti. 
 
Kiindulási bázisok (Kb) azok a felületek, vonalak vagy pontok, 
amelyekhez képest a műveleti ábrán meghatározzuk 
(beméretezzük) a készítendő felületek helyzetét.  
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3.16. ábra 
Technológiai bázisok értelmezése tengelyszerű munkadaraboknál 
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Felfogási bázis (Fb) a munkadarabnak az a valóságos felülete 
(vonala vagy pontja) mely a befogó készülék helyzet 
meghatározó elemeire feküdve meghatározza a munkadarab 
helyzetét a szerszám éléhez viszonyítva. 
 
A mérési bázisok (Mb) képezik a technológiai bázisok harmadik 
csoportját. Mérési bázis az a felület, vonal vagy pont, amelyhez 
viszonyítva megmérjük a megmunkált felület helyzetét. 
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3.17. ábra 
Technológiai bázisok a hajtókar esetében 
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3.3.3. A bázisválasztás és a bázisválasztási hiba 
 

A technológiai bázisok megválasztása a technológiai folyamatok 
tervezésének egyik legfontosabb feladata. Mindenképpen törekedni 
kell arra, hogy az egymás után következő műveletek felfogási bázisai 
(báziscsoportjai) ugyanazon felületek legyenek. Ez a 
bázisállandóság elve, amelyet leginkább tengelyszerű és 
szekrényszerű alkatrészeken lehet teljes mértékben megvalósítani. 
Pl. tengelyeknél minden műveletet elvégezhetünk ugyanazon 
felfogási bázisok, a központfuratok segítségével. 
Másik fontos elv a bázisazonosság elve. Ha a technológus a 
bázisokat úgy választja meg, hogy a bázisazonosság elve nem 
érvényesül, mindig fellép a bázisválasztási hiba, amely a 
szerkesztési méretek pontosságát rontja. Vizsgáljunk meg 
részletesebben két jellegzetes esetet: 

• a kiindulási bázis nem azonos a szerkesztési bázissal 
• a felfogási bázis nem azonos a kiindulási bázissal 
 

Mindazon méreteket, amelyeket a technológus a szerkesztési 
méreteken kívül megad, technológiai méreteknek nevezzük. 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

3.18. ábra 
Bázisválasztási hiba, ha a kiindulási bázis nem azonos  

a szerkesztési bázissal 
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A felfogási bázis és a kiindulási bázis különbözőségét szemléltei 
a 3.19. ábra, ahol a munkadarabot az Fb felfekvési bázisra 
fektetjük fel, a szerszámot pedig az Szb szerkesztési bázistól 
állítjuk be L1 méretre 

3.19. ábra 
Bázisválasztási hiba, ha a kiindulási bázis nem azonos a felfogási 

bázissal Kb  Szb  Fb 
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3.4.1. A helyzet-meghatározás módjai, fokozatai és elemei 
 
A helyzet-meghatározás módjai: 
 

• külső síkok szerinti helyzet-meghatározás vagy 
meghatározás 

• belső síkok szerinti helyzet-meghatározás vagy 
központosítás 

• iránykijelölés és irányrögzítés a munkadarabon vagy tájolás 
 
A lekötött szabadsági fokok száma szerint a következő három 
fokozat lehetséges: 
 

• egyirányú meghatározás vagy félmeghatározás 
• kétirányú meghatározás vagy félmeghatározás 
• háromirányú meghatározás vagy teljes meghatározás 
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3.22. ábra 
A hatpont törvény 

 

Egyirányú meghatározáskor három szabadságfokot kötünk 
le három ponton történő alátámasztással. A három pont által 
meghatározott síkra fektetjük a munkadarabot. 
Kétirányú meghatározáskor öt szabadságfokot kötünk le, öt 
ponton való megtámasztással, a munkadarabnak két-, 
egymással nem párhuzamos síkján történő felfektetésével. 
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a,                   b,           c, 
 

3.23. ábra 
A meghatározás fokozatai 
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Háromirányú meghatározáskor a munkadarabnak mind a 
hat szabadságfokát lekötjük. A meghatározást három-, 
egymással nem párhuzamos síkon történő felfektetéssel, 
irányítással és ütköztetéssel oldjuk meg. 
 
 
Túlhatározott meghatározást látunk a 3.24. ábrán, ahol – 
hibás készüléktervezés miatt – a munkadarab a1, illetve a2 
síkjának kellene egyidejűleg felfeküdni.  
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3.24. ábra 
Túlhatározás 
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3.25. ábra 
Csaposülékék lapos-, domború- és barázdált fejjel 

Készülnek sík-, domború- és barázdált fejű kivitelben, 6 ÷ 40 
mm-es fejátmérővel. 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

3.26. ábra 
A csaposülékek beépítési módja 
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Belső síkok szerinti helyzet-meghatározásnál 
(központosításnál) a technológiai bázis, pontosabban a 
kiindulási bázis, egy vagy több belső középsík (szimmetriasík), 
s ezek mindig azonos helyzetét kell biztosítani a szerszám 
éléhez képest.  
 
A meghatározott középsíkok száma szerint a következő három 
fokozat lehetséges: 
 

• egyirányú központosítás vagy félközpontosítás 
• kétirányú központosítás vagy félközpontosítás 
• háromirányú központosítás vagy teljes központosítás 

 
Egyirányú központosításkor a munkadarab egyetlen 
középsíkjának mindig azonos helyzetét biztosítjuk a szerszám 
éléhez viszonyítva.  
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3.27. ábra 
Egyirányú központosítás prizmával 

 
Kétirányú központosításkor a munkadarab két, egymásra 
merőleges középsíkjának mindig azonos helyzetét biztosítjuk a 
szerszám éléhez viszonyítva.  
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L

balm. jobbm.

1

3.28. ábra 
Kétirányú központosítás csúcsokkal és mozgó prizmákkal 
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Háromirányú központosításkor a munkadarab három egymásra 
merőleges középsíkjának mindig azonos helyzetét biztosítjuk a 
szerszám éléhez képest.  

 

• 3.29. ábra 
• Háromirányú központosítás 
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 Tájolásnak nevezzük a helyzet-meghatározásnak azt a fajtáját, amellyel 
a munkadarab valamely középvonalának vagy más irányvonalának 
meghatározott helyzetbe való beállítását végezzük el 

 

3.30. ábra 
Tájolás fix elemekkel: a) határolócsapokkal és b) tájolócsappal   
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3.31. ábra 
Tájolás mozgó elemekkel: a) mozgó prizmával és b) ékkel 
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A három helyzet-meghatározási mód (meghatározás, 
központosítás, tájolás) adott munkadarab helyzet-meghatározásnál 
rendszerint nem külön-külön, hanem együttesen, egymást 
kiegészítve kerül alkalmazásra. A 3.32. ábrán vázolt esetben pl. 
meghatározás, központosítás és tájolás segítségével van a helyzet-
meghatározás megoldva. 

3.32. ábra 
Meghatározás, központosítás és tájolás együttes 

alkalmazása prizmás fúrókészüléknél  
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3.5. A megmunkálás pontossága 
 
A megmunkáláskor keletkező hiba legnagyobb értékének a 
meghatározására lehetőség van, vagy az 
 

• analitikai-számítási módszer, vagy 
• a matematikai statisztika alkalmazásával. 
 

Értelmezzük a méretek „beállításának”, a méretek elérésének a 
módszereit. 
 
Két módszerről kell említést tennünk. Úgymint: 
 

• próbafogások és az 
• automatikusan kapott méretek módszeréről 
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bb
i

a

A

a

A

c

C

                  3.34. ábra     3.35. ábra 
        Próbafogások módszere                         Automatikusan 
kapott 
                                                             méretek módszere 
 
 

A megmunkálási hiba meghatározásának analitikai-
számítási módszere. 
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Megmunkálási hibák eredetük szerint az alábbiak foglalhatók össze. 
A megmunkálási hiba 

 
 
 

Munkadarab és szerszám 
viszonylagos statikus 
helyzetének a hibái 

Alakítás okozta hibák 

 Bázisválasztási 
hiba 

 Felfogási hiba 
 Szerszám 

beállítási hiba 
 Mérési hiba 

 Terheléstől 
független 

hiba 

     Terheléstől függő hiba: 
 Megmunkáló rendszer 

elemeinek elmozdulása 
és alakváltozása miatti 
hiba 

 Megmunkáló rendszer 
melegedése miatt 

 Szerszám méretpontos 
kopása miatt 

 Maradó feszültségek 
hatására kialakuló meg-
munkálási hiba 
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3.5.1. A munkadarab és szerszám viszonylagos statikus 
helyzetének hibái 

 

A) A bázisválasztási hiba (már tárgyaltuk) 
B) Felfogási hiba: 

 

3.36. ábra 
Felfogási hiba üléknél 
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Tüskék: 
Ha a furat abszolút pontos, a tüske méretét úgy kell 
megválasztani, hogy a kisjáték zérus legyen. Hidroplasztikus 
tüske alkalmazásával az excentricitási hiba kiküszöbölhető. 

3.37. ábra 
Felfogási hiba tüskék alkalmazásakor 

 
 

A szorítás a munkadarabok ülékén maradását biztosítja a 
forgácsolás során. A Készülékszerkesztés című tárgyban 
[143] majd részletesen tárgyaljuk az ülékek és a szorító erő 
elhelyezésének szabályait 
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C) A szerszám beállítási hiba 
 
 Valamely alkatrész gyártásának indítása előtt a 

szerszámgépet fel kell szerszámozni, valamint folyó 
gyártás során az elhasznált szerszámot újra kell 
kicserélni. Esetenként szűk tűrések betartásához a 
szerszám élettartama alatt többször is után kell állítani a 
szerszámot annak méretkopása miatt. A feladatok 
bármelyikének a megoldásakor az a kérdés vetődik fel, 
hogy 

 
• Hová kell állítani a szerszámot? 
• Milyen módszerrel állítsuk be a szerszámot? 
• Milyen hibát követünk el és hogyan korrigálhatjuk 

a méretet. 
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a) A szerszám beállítási mérete 
 

    A szerszám beállítási méretét kétféleképpen határozhatjuk 
meg. Beállíthatjuk a szerszámot a tűrésmező közepére, vagy 
a tűrésmező határához közeli értékre (3.40. ábra). 

 

3.40. ábra 
Szerszámbeállítás a) külső,  

b) belső hengeres felületek megmunkálásakor 
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A db beállítási méret tűrésmező közepére helyezése a 
legegyszerűbb eset. Csak ez a módszer követhető, ha a 
megmunkáló rendszer saját pontatlanságát (szórását) nem 
ismerjük. Ilyenkor úgy vesszük, hogy a tűrésmező szélessége a 
szórás kétszerese, tehát a  3  feltételezi a beállítási méret ily 
módon való megválasztását. A technológiai folyamat pontossági és 
termelékenységi tartalékainak a lehető legjobb kihasználása 
érdekében azonban csap esetén a tűrésmező alsó-, furat esetén a 
tűrésmező felső határa közelében célszerű a beállítási méretet 
megválasztani. Azonban ezekben az esetekben sem szabad 
veszélyeztetni a megmunkálás biztonságát. Éppen ezért a 
rendszer saját szórásának háromszorosával kell a határtól a 
tűrésmezőn belül elhelyezni a beállítási méretet. A beállítási 
méretet a technológiai utasításon – szerszámbeállítási lapon – elő 
kell írni. A beállítás helyességét pedig a sorozat indítása előtt 
célszerű próbamegmunkálással ellenőrizni.  
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b) A szerszám beállításának módszere 
 
A forgácsoló szerszámok munkadarabhoz viszonyított helyzetének 
a beállítására 

• a próbafogások módszerét vagy 
• a statikus beállítási módszert alkalmazzuk. 

 
A próbafogások módszere a szerszám beállítási méretének 
munkaterén belüli beállítására használatos. 
 
A statikus beállítási módszerek között van olyan, amelyik 
munkatéren belül és kívül, míg mások munkatéren kívül 
alkalmazhatók. Jellemzőjük, hogy nem igénylik próbadarabok 
elhasználását, mert alkalmazásukkor a szerszámot nem működő 
gépen állítjuk be. A beállítás megoldható etalonok (gépre felfogott 
mintadarabbal, vagy beállító készülékkel) és mérőgépek (beállító 
mikroszkópok) segítségével. 
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Az etalon alkalmazásakor a szerszám sugár- és tengelyirányú 
helyzetét a forgácsolóéleknek és az etalon megfelelő 
felületeinek az érintkezésével határozzuk meg.  
A módszer munkatéren belüli alkalmazására a megmunkálni 
kívánt munkadarabnak megfelelő alakúra kell az etalont 
elkészíteni és csúcsok közé felfogni. 
 A munkatéren kívül beállító készülékek szükségesek (3.41. 
ábra). Az etalon-méret meghatározásához ismerni kell a 
megmunkáló rendszer elmozdulékonyságát. 
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3.41. ábra 
Szerszámbeállítás a) hézagmérővel, b) mérőórával 
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Az elérni kívánt érdességet is (a forgácsolókés csúcsát az 
egyenetlenség mélyedése szerint állítjuk be, a kész méretet 
pedig az egyenetlenségek csúcsai szerint mérjük) figyelembe 
kell venni. 
 
 A szerszámok munkatéren kívüli pontos 
beállítására ma már a beállító mikroszkópok, beállító gépek 
nagyon széles választéka alakult ki. A nagypontosságú 
számvezérlésű szerszámgépek szerszámainak 
beállításakor ezeket célszerű alkalmazni. 
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3.5.2. Az alakítás okozta hibák 
 
Eddig a munkadarab szerszám viszonylagos helyzetének 
beállítása során elkövetett hibákat azoknak a munkadarab 
hibájára gyakorolt hatását vizsgáltuk. A következőkbenk az 
alakítással közvetlenül kapcsolatos hibákkal foglalkozunk. 
 

Az alakítás során fellépő hibákat két csoportba soroljuk. Az 
egyik csoportba tartoznak azok, amelyek a munkadarab előírt 
geometriai jellemzőinek a megvalósításához szükséges 
mozgások, leállások, viszonylagos helyzetek hibáiból 
származnak. Ezek a terheléstől függetlenek, 
következésként terheléstől független hibáknak nevezzük 
ezeket. Ebbe a csoportba soroljuk azokat a hibákat, amelyek 

• a megmunkáló gép-, 
• az alakító szerszám-, valamint 
• az alkalmazott készülék (szerszám vagy munkadarab 

befogó) geometriai pontatlanságainak a következményei. 
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A másik csoportba azokat a hibákat soroljuk, amelyek az alakítás 
során fellépő erő, hő, a szerszám méret pontos kopása, valamint 
az alakítással létrehozott kiegyenlítetlen maradó feszültségek 
egyensúlyának az alakítással való megbontása miatt jönnek létre. 
 
Ebbe a csoportba soroljuk tehát azokat a hibákat, amelyek 

• a megmunkáló rendszer terhelés okozta alakváltozása, 
• az alakítás során a megmunkáló rendszert terhelő hő hatása, 
• a szerszám méretkopása, valamint 
• a maradó feszültségek megmunkálás során létrejötte vagy 

egyensúlyának a megszűnése következtében alakul ki. 
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3.5.2.1. A terheléstől független alakítási hiba 
 
Mint láttuk a terheléstől független alakítási hibák a megmunkáló 
gép- és a gyártóeszközök (szerszám és készülék) geometriai 
hibáiból erednek, vagy elektronikai tökéletlenségekből 
származnak. 
 

A megmunkáló gép geometriai hibái a tervezett kinematikai 
viszonyoktól való eltérést eredményezi. Hatására ugyanis 
megváltozik a szerszám munkadarabhoz viszonyított pályája, a 
hajtólánc elemeinek hibái, pl. a fogaskerekek osztáshibája, vagy a 
fogazat forgástengelyéhez viszonyított  
ütése következtében a fordulatszám ingadozása miatt jön létre 
hiba a megmunkált munkadarabon. 
 

Annak a bemutatására, hogy a szerszám munkadarabhoz 
viszonyított pályájának tervezettől való eltérése miként hat a 
munkadarabra – az egyszerűség kedvéért – az esztergán végzett 
megmunkálás szolgáljon példaként. 
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A munkadarab sima henger, amelyet úgy fogunk fel a gépre, hogy 
a tengelyvonaluk egybeessen. Ehhez a tengelyvonalhoz 
viszonyítva a szerszám csúcsának a pályája a következőképpen 
helyezkedhet el: 
 

a) a pálya párhuzamos a gép tengelyvonalával (=0; =0), 
b) a pálya a vízszintes síkban van – amelyben a munkadarab 

és a gép tengelyvonala is – de ahhoz szög alatt hajlik (0), 
c) a pálya a munkadarab és a gép tengelyvonalával 

párhuzamos függőleges síkban van, de a tengelyvonallal 
szöget zár be (0), 

d) a pálya mind a két irányban (függőleges és vízszintes) 
szöget zár be (0; 0). 

 
A négy különböző esetben a munkadarab makrogeometriai 
jellemzői a következőképpen alakulnak. 
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Az a) esetben hengeres munkadarabot kapunk. 
A b) esetben a munkadarab kúpos lesz. Ezt a hibát gyakran 
használjuk fel hosszú kiskúposságú alkatrészek előállításához. 
Ezért mi magunk hozunk létre a szegnyereg vízszintes síkbani 
elállításával. 
A c) esetben összetettebb esettel találkozunk, amely a 3.42. 
ábra alapján leírható. 
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3.42. ábra 
Szerszámgép tengelyvonal pontatlansága  
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A szerszám csúcsának a pályája a forgástengellyel 
párhuzamos függőleges síkban van, de a vízszintes síkkal  
szöget zár be. Legyen a munkadarabv tervezett sugara ro. A 
tetszőleges z helyen mérhető sugár azonban ettől eltér – rz lesz – 
amely az ábrán látható módon számolható, az 

2
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  (3.36) 

 

z0z Δrrr   (3.37) 
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rz-t a vízszintes síkba forgatva: rz = y – helyettesítés 
alkalmazható. Az r0

2 értékkel való osztás után: 
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hiperbola metszetet kapjuk a főmetszeti síkban. 
 

A d) esetben a szerszámcsúcs pályája mindkét síkban eltér a 
forgástengelytől. Ugyancsak az ábra alapján (szaggatott 
vonalak) felírva a sugár változását 
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forgáskúpra szuperponálódott forgási hiperboloid felületet 
eredményez. 

(3.38) 

(3.40) 
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A szerszámok pontatlanságából származó hibák. Az olyan 
egyélű forgácsoló szerszámok esetében, melyeket 
esztergálásra, gyalulásra használunk, de nem alak 
átmásolásra, a forgácsolókés pontatlansága nem befolyásolja 
közvetlenül a munkadarab pontosságát. A többi szerszám hibái 
viszont kisebb vagy nagyobb mértékben rámásolódnak a 
munkadarabra.  
 
Legáltalánosabb hibaforrások lehetnek: 
 

• méretes szerszámok mérethibái 
• alakos szerszámok alakhibái (3.43. ábra) 
• a forgó szerszámok ütése 
• a fogazat profilozása megvalósítható 

– lefejtőmaróval, 
– profilozó szerszámmal. 
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3.43. ábra 
Alakos kés hibájának átmásolása 
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A profilos fogazómarók hátramunkált kivitelben készülnek, 
köszörült vagy esztergált profillal. A hátramunkált kivitel 
lehetővé teszi, hogy a többszöri utánélezés ne okozzon 
lényeges profilváltozást a szerszámon [6]. 
 
A modul tárcsamarókat a szerszámkészlet csökkentése 
érdekében fogszámcsoportonként alakítják ki. Egy-egy modulra 
8, 15 vagy 26 darabból álló készlet áll a felhasználó 
rendelkezésére. A z = 12 …  fogszámtartományon belül a 
fogszámokat csoportokra osztják (3.44.b. ábra, [8]). A 3.44.a. 
ábra azonos modul esetén a fogszám változásával mind az 
alapkör, mind az evolvens nyílása változik. 
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3.44. ábra 
Fogprofil készítésekor a foszámcsoportok 

 képzése miatt előforduló hiba [8] 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

A csoportba tartozó legkisebb fogszám szerint profilozzák a 
szerszámot, amit majd a csoportba tartozó összes fogszámú 
kerék megmunkálásához alkalmazni lehet. Természetesen így 
profilhiba keletkezik a munkadarabon. Ezért a fogszámhatárokat 
úgy választották meg, hogy a hiba a pontossági 
követelményeknek megfeleljen. A profilos tárcsamarókat ferdefogú 
fogaskerekek megmunkálásához is alkalmazni lehet. Nagyobb 
pontossági követelményeknél a marót a csavarfelülettel határolt 
fogárok normálmetszeti szelvénye szerint kell profilozni, míg 
alacsonyabb követelményeknél a szabványos készletből lehet a 
megfelelőt kiválasztani. 
 
További lehetséges hibák 
 

A hajtási lánc elemeinek a hibája miatt 
szögsebességingadozással kell számolni. Ez menetek 
megmunkálása esetén a menetemelkedés ingadozását, fogazás 
esetén pedig fogosztás ingadozását (azaz ugyancsak kinematikai 
hibát) okozva. 
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3.5.3. A terheléstől függő alakítási hibák 
 
A terheléstől függő alakítási hibák az alakítás során feléppő 
erővel, hővel, kopással és az alakítás során egyensúlyt vesztett, 
vagy létrehozott maradó feszültségekkel kapcsolatosak. 
 
3.5.3.1. A megmunkáló rendszer terhelés okozta 
alakváltozásából származó hibák 
 
A megmunkálás során fellépő erők hatására a 
megmunkálórendszer elemei alaphelyzetükhöz viszonyítva 
eltolódnak, elmozdulnak. Így a megmunkáló rendszer 
méretláncának az eredője, amelyet a munkadarabon mérhetünk – 
a munkadarab és szerszám viszonylagos helyzete határoz meg – 
megváltozik. 
Ennek a mértéke pedig függ: 

• a megmunkálás során ható erőtől és 
• a megmunkáló rendszer merevségétől (tulajdonságaitól). 
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a) A megmunkáló rendszert terhelő erő több elemből 
épülhet fel. Így állhat a 

– forgácsolóerőből, 
– a kiegyensúlyozatlanságok miatt fellépő segítő erőből, 
– a súlyerőből. 

  
 A megmunkálás során ható erők a megmunkálás során 

változhatnak: 
– a fogásmélység változása, 
– a szerszám kopása, valamint az 
– anyag inhomogenitása miatt. 

 
b)  A megmunkáló rendszer merevsége a rendszer 

jellemzője és a megmunkáló rendszernek a terhelés okozta 
alakváltozással szembeni ellenálló képességét fejezi ki. 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

A merevség mérőszámát a szilárdságtanban tanultaktól 
eltérően határozzuk meg – mint később látni fogjuk, nem 
véletlenül –. A merevséget j-vel jelöljük és a mérőszáma az 
egységnyi elmozdulás létrehozásához szükséges erőt adja. 
Ennek megfelelően (3.47.a. ábra). 

 
dy

dF
j   [N/m] (3.41) 

 

max

max

k
y

F
j 

ahol: dF a terhelő erő differencia és dy az erő irányába eső, 
annak hatására kialakult elmozdulás differencia.  

(3.42) 
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A fenti függvénykapcsolat általánosan a 3.47.b. ábra szerinti 
blokksémából következik: 

3.47. ábra 
Egy rendszer modellezett karakterisztikája 



Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 

A j-vel jellemzett megmunkáló rendszert terhelő erő lehet az 
időtől függő és az időtől független. Következésként meg kell 
különböztetni a rendszer statikus és dinamikus jellemzőjét. A 
kettő között a  dinamikai tényező teremt kapcsolatot a 

μ
jj st

din 

összefüggés szerint. 
 

A dinamikai tényezőt meghatározhatjuk kísérlettel vagy ha az 
erő időbeni változását ismerjük, akkor analitikai módszerekkel 
számítható. 
  

A dinamikai tényező analitikai módszerekkel való 
meghatározására akkor van lehetőség, ha a megmunkáló 
rendszer, vagy vizsgált részegysége lengéstani modelljét meg 
tudjuk választani és az erő időbeni változásának 
törvényszerűségét fel tudjuk írni. 

(3.43) 
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a)  A több alkatrészből álló részegységek merevségi  
tulajdonságai 

 
A több alkatrészből álló egységek elemeinek terhelés során 
kialakuló egymáshoz viszonyított elmozdulása több részből tevődik 
össze. Így: 

• az elemek közötti játékok átrendeződéséből, 
• az elemek saját rugalmas alakváltozásából, 
• a csatlakozó elemek felfekvő felületein létrejött érintkezési 

deformációkból. 
Természetesen befolyásolja az elemek egymáshoz viszonyított 
elmozdulását az is, ha az elemek között fedéssel kapcsolódó párok 
is vannak, vagy egészében az jellemző az elemek kapcsolódására 
[138], [141]. 
Ily módon a szerelt részegységekben a terhelő erő és az általa 
okozott viszonylagos elmozdulás közötti kapcsolat jellege több féle 
lehet. Mint a 3.48. ábrán is látható három ilyen jelleg figyelhető 
meg. 
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3.48. ábra 
Szerelt rendszer karakterisztikái 
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Az 1 jelű karakterisztikájú szerkezet játékkal való illeszkedésre 
utal. Ez azt jelenti, hogy kis terhelésnek nagy elmozdulás felel 
meg és az erő növelésével „keményedik” a szerkezet. 
 
A 2 jelű görbe olyan karakterisztikájú szerkezetre utal, amelyben 
a fedéssel való illeszkedés a meghatározó. Ez esetben az 
elemek egymáshoz viszonyított elmozdulása oly módon jön 
létre, hogy az erő mindig azonos mértékű növelésével nő a 
hozzá tartozó viszonylagos elmozdulás nagysága, azaz „lágyul” 
a szerkezet. 
 
A 3 jelű jelleggörbe a viszonylagos elmozdulással arányos 
terhelő erő változásra utal. 
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Új szerkezetek tervezésekor az alábbi lehetőségeink vannak a 
szerkezet merevségének a növelésére. 

• A rendszert alkotó elemek száma és ezzel a kapcsolódó 
elemek száma a lehető legkisebb legyen. 

• A lehetséges mértékig csökkenteni kell a kapcsolódó 
elemek közötti játék nagyságát. 

• A lehetséges mértékig növelni kell a szerkezetet alkotó 
alkatrészek saját merevségét. 

• Csökkenteni kell a kinyúlások, az esetleges nyomatékkarok 
nagyságát. 

• Növelni kell az illeszkedő felületek nagyságát (esetenként 
támasztó bábok alkalmazásával is). 

• A megengedhető mértékig növelni kell a szerkezet 
fedéssel illeszkedő elemeinél az előfeszítés mértékét. 
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d) A megmunkáló rendszer elmozdulékonysága 
  

Valamely megmunkáló rendszerben a munkadarab és a 
szerszám terhelés hatására kialakuló viszonylagos 
elmozdulása y nagyságú. 
 
Ez a munkadarab és a szerszám elmozdulásából tevődik 
össze. Így: 

sm yyy 

lesz. A munkadarab ym elmozdulása azonban ugyancsak több 
elemből tevődik össze. Úgymint 
 

 a munkadarabot befogó rendszernek a vizsgált helyre redukált 
ym1 elmozdulásából és 

 a munkadarab ym2 saját el (vagy le-) hajlásából. Most már 

sm2m1 yyyy       (3.45) 

(3.44) 
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és ezzel a merevség általános összefüggéséből kiindulva a 
megmunkáló rendszer eredő elmozdulása: 

sm2m1e j

F

j

F

j

F

j

F
y     (3.46) 
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sm2m1

e
jjjjj
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     N/mm (3.47) 

amelyből: 
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A technológiai szemlélet szerint azonban nem a terhelés okozta 
elmozdulással szembeni ellenállóképesség a fontos, hanem 
maga az elmozdulás, mert ez eredményezi a hibát. Másrészt a 
hiba számítása is egyszerűbb lesz, ha a merevség reciprokát 
értelmezzük, az úgynevezett w elmozdulékonyságot. 
Következésként a megmunkált felületre merőleges irányú 
elmozdulás: 

 sm2m1e wwwFFwy 

összefüggésel számolható, ahonnan az eredő 
elmozdulékonyság 

sm2m1e wwww 

azaz az eredő elmozdulékonyság a megmunkáló rendszer 
elemi elmozdulékonyságának az összege. 

(3.49) 

(3.48) 
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e) A főorsó elmozdulékonysági tulajdonságai, a         
helyettesítő modell 
 
A főorsórendszer a munkadarab befogására szolgáló 
készülékkel együtt egy sok alkatrészből álló szerkezet, 
amelyre érvényesek a szerelt szerkezetekkel kapcsolatosan 
elmondottak. Ennek alapján a szerkezet valamely pontján a 
terhelés hatására bekövetkező elmozdulás (y) és erő közötti 
kapcsolatot adó függvény növekedése is lehet progresszív, 
degresszív vagy lineáris, de az első két esetben a szerkezet 
megfelelő utánszabályozásával várhatóan beállítható a lineáris 
kapcsolat. A főorsórendszer megfelelő helyén mért y 
elmozdulása és adott keresztmetszet  szögelfordulása és a 
létrehozó erő között feltételezhetően az erővel arányosan 
változó a kapcsolat, amint a 3.49. ábrán látható; vagy a változó 
elmozdulékonyságra utaló karakterisztika – valamely hibával – 
az origón átmenő egyenessel közelíthető. 
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3.49. ábra 
Erő-elmozdulás és erő-szögelfordulás kapcsolata 
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Amennyiben e feltételezésünk igaz a megmunkáló rendszerhez 
hozzárendelhető egy mechanikai modell, amelyben a terhelés 
hatására létrejövő elmozdulások ugyancsak arányosak a 
terhelő erővel. Ilyen pl. az egyoldalon mereven befogott tartó 
(3.50. ábra). 

3.50. ábra 
Helyettesítő modell elem 
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Kérdés a továbbiakban, hogy mekkora lesz a 
megmunkálórendszerrel egyenértékű modell L1 és D1 mérete 
és a megmunkáló rendszerhez viszonyítva hogyan helyezzük 
el. E kérdés megoldásában segít annak a követelménynek a 
megoldása, hogy a főorsórendszert helyettesítő modellrésznek 
és a munkadarabnak fémes kapcsolata legyen feltételezhető.  
E problémát úgy oldjuk meg, hogy a mérés során kapott y 
elmozdulás és  szögelfordulás tartalmazza a munkadarab. 
Befogás deformációit is (munkadarab ülékhez viszonyított y 
elem- és szögelfordulását is). A mérést ezért a befogás 
síkjában kell elvégezni és a kísérleti eredményekből számított 
fenti modell B keresztmetszetét a befogás B.s. jelű síkjába kell 
helyezni, amint az a 3.51. ábrából is látszik. 
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A modellképzés feltételei tehát: 
 

 A befogás síkjától balra eső rendszer helyettesíthető 
egyoldalon mereven befogott tartóval. 

 A rendszer rugalmas jelleget mutat (érvényesek rá a 
rugalmasságtan törvényei. 

 A főorsórendszer B.s. síkjától balra lévő helyettesítő 
modell rész és a munkadarab fémes kapcsolatát 
tételezzük fel. 

 

Ezek után most már a D1 és L1 méret is számítható. 
Egyoldalon mereven befogott tartó esetén ugyanis igaz, hogy 

E3I
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y
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és 
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ahol: 
y a főorsórendszert helyettesítő modell fogásvételirányú 

alakítóerő irányába eső elmozdulása, mm 
F fogásvételirányú forgácsolóerő komponens, N 
L1 a helyettesítő modell hossza, mm 
I másodrendű tehetetlenségi nyomaték 

64

πD
I

4

1 

D1 a helyettesítő modell átmérője 
E a helyettesítő modell anyagának rugalmassági 

modulusa, N/mm2 
 a főrosórendszert helyettesítő modell fogásvételirányú 

alakítóerő irányába eső síkjának szögelfordulása. 
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Így a helyettesítő modell értékei meghatározhatók: 
 



y
1,5L1   (3.52) 
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és 
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3.51. ábra 
A helyettesítő modell 
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A D1 és L1 ismeretében a modell bármely keresztmetszetében 
számítható a terhelés hatására bekövetkező elmozdulás, vagy 
felírható a hossz bármely pontjában érvényes 
elmozdulékonyság. 
 
3.5.4. A hő okozta megmunkálási hiba 
 

A megmunkáló rendszer melegedése viszonylagos elmozdulást 
eredményez a munkadarab és a szerszám között. 
 Megkülönböztetünk: 

• állandósult hőmérsékleti állapotot (amikor a rendszerben 
keletkező illetve oda vezetett hő egyensúlyban van a 
rendszerből távozó hővel), 

• változó hőmérsékleti állapotot (amikor a rendszerbe és a 
rendszerből távozó hő nincs egyensúlyban). 
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3.5.5. Maradó feszültségek hatására kialakuló megmunkálási 
hiba 
 
Azokat a feszültségeket, amelyek a külső ok megszűnte után 
is terhelik a munkadarabot, maradó feszültségeknek nevezzük. 
Ha a munkadarabban megmunkáláskor vagy a gépelemben 
működés közben a maradó feszültségek egyensúlya 
valamilyen belső vagy külső ok következtében felbomlik, akkor 
alakváltozás jön létre. 
 
Külső hengeres felületű gépalkatrészek (tengelyek) egyensúlyi 
állapota külső ok hatására akkor bomlik fel, ha szimmetrikus 
eloszlású maradó feszültségekkel terhelt munkadarabról 
forgácsoláskor egyenlőtlen vastagságú réteget választunk le.  
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A maradó feszültséget okozhatják mechanikai, illetve hő 
terhelések, vagy fázisátalakulások eredményeként is kialakulhat. 
Osztályozásuk: első, másod, harmad rendű. 
Elsőrendű: a munkadarab teljes térfogatában egyenlítődnek ki. 
Másodrendű: szemcseméretekben egyenlítődnek ki. 
Harmadrendű: a rácsméretekben egyenlítődnek ki. 
 

A feszültségi főirányok kijelölése függ a terheléstől és a 
munkadarab jellegétől. 
Hengeres munkadarab fő irányai: 

1mσ  - axiális, 

2mσ  - tangenciális, 

3mσ -   radiális maradó feszültség, 

+  előjel húzó, 
–  előjel a nyomó maradó feszültségre utal (3.54. ábra). 
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3.54. ábra 
Hengeres munkadarab maradófeszültségeinek fő iránya 
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Maradó feszültségek mérési módszerei: 
 

a) Mechanikai kísérleti módszer. A bázisméret változásából lehet 
következtetni a maradó feszültségre. 

b) Röntgenográfiai módszer. A rácsméretek vizsgálatára terjed 
ki. Egy ráhatás előtti és ráhatás utáni rácsparaméterből a 
Hooke törvénnyel számolja a feszültségek nagyságát 

c) Mechanikai optikai, mechanikai elektronikai módszer. Az idő 
függvényében mérik a rétegeltávolítás során kialakuló 
alakváltozás mértékét és az alakváltozási görbéből számolják 
az alakváltozást létrehozó feszültség nagyságát. 

 
3.5.6. A megmunkálási hibák összegzése 
 
A megmunkálási hiba egy-egy feladat végrehajtása során több ok 
miatt is keletkezik. Ezért azok eredőjével kell számolnunk. Ennek 
meghatározásakor másként kell számolni a rendszeres- és a 
véletlen hibák esetén. 
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A rendszeres hibák összegzésekor: az addíciós szabályok szerint 
járunk el. (következésként: a különböző előjelű rendszeres hibák 
ezért ki is egyenlítődhetnek). Így az eredő rendszeres hibák 

i.r.eredõ.r. Σδδ       (3.59) 

Analitikai módszer esetén az összegzett megmunkálási hiba sok 
faktor hibájának függvénye: 

)δ,δ,δ,δ,δ,δ,δ,δ,(δfδ mfKθwgépmérésbeállításfbvö   (3.60) 

bvδ bázisválasztási hiba  

fδ  felfogási hiba 
wδ  elmozdulékonyság következtében fellépő hiba  

θδ  hő okozta hiba 

Kδ   szerszám kopás okozta hiba  

  

mfδ  maradó feszültségek okozta hiba. 
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Néhány megjegyzés: 

Bázisválasztási hiba:  bvδ , véletlenjellegű hiba. 

fδFelfogási hiba:    , rendszeres hiba. A felfogó ülékék hibája és a 
felfogás során alkalmazott erők által okozott deformáció miatt 
keletkezik. 
 
Szerszámbeállítási hiba: a beállítás után minden munkadarabon 
azonos nagyságú lesz  rendszeres hiba keletkezik. Ha a 
szerszámot cseréljük, pl. automatán, akkor a sorozat 
megmunkálása közben a teljes legyártott mennyiségből 
vesszük ki a vizsgált darabokat. Ekkor a hiba jellege már 
véletlenszerű lesz. Minden hibát részletesen elemezni kell! 
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  A gép terheléstől független (gép, szerszám, készülék) hibája     ,  gδ

 rendszeres hiba lesz. 

 Elmozdulékonyság miatti megmunkálási hiba: jellegét tekintve   
véletlen hiba. Az erő változik, így ennek hatására a hiba is  
változik.  

 Hő okozta hiba:     ,  θδ állandósult hőmérsékleti viszonyok kialakulása 
esetén rendszeresnek tekinthető.  

Kopás okozta hiba:  Kδ , rendszeres hiba. 

Maradó feszültség okozta hiba: véletlen hiba. 
Mérési hiba: véletlen és rendszeres hiba is lehet. 
 
A rendszeres és véletlen hibák összegzését a (3.9) képletnek 
megfelelően végezzük. 


