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1. TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgy neve:
ALAKÍTÁSTECNIKA

Tantárgy Neptun kódja: MAKPOL227B
Tárgyfelelős  intézet: Miskolci  Egyetem,
Műszaki Anyagtudományi Kar, 
Fémtani,  Képlékenyalakítási  és
Nanotechnológiai Intézet
Tantárgyelem: kötelező (Bsc szakírány)

Tárgyfelelős: Dr. Krállics György egyetemi tanár
Javasolt félév: 6. tavaszi félév Előfeltétel: Fémtechnológia
Óraszám/hét:  2  óra  előadás  /2  óra
gyakorlat

Számonkérés módja: aláírás-kollokvium

Kreditpont: 4 Tagozat: Bsc nappali

A tantárgy feladata és célja:
A képlékenyalakítási szakterület szakmai tárgyainak tanulásához szükséges legfontosabb
elméleti  alapok  valamint  a  hidegtérfogatalakítási,  lemezalakítási,  húzási  és  sajtolási
technológia  tervezési  ismereteinek  elsajátítása.  Az  ismeretek  begyakorlását  évközi
feladatok  megoldása  biztosítja.  A  hallgatók  feladatelemző  és  megoldási  készségének
fejlesztése.
A tantárgy tematikus leírása:
A tantárgy  bemutatja  a  képlékenyalakító  technológiai  feladatok  elemzéséhez  szükséges
elméleti  ismereteket,  amelyek  a  képlékenységtan,  a  károsodás  mechanika,  a  tribológiai
megfelelő fejezeteit jelentik. Ezek tanulása során a feszültségi és az alakváltozási állapot
meghatározására szolgáló eljárások bemutatására és alkalmazására kerül sor analitikus és
numerikus matematikai módszerek alkalmazásával, a Maple program felhasználásával. A
tantárgy  fontos  részét  jelenti  a  különböző  anyagegyenletek  bemutatása,  izotrop  és
anizotróp anyagok alkalmazásával. A különböző surlódási törvények, valamit a surlódási
tényező meghatározásának módszerei is a tananyag részét képezik. Az alakíthatóság, mint
a technológia tervezés egyik fontos eleme, szintén bemutatásra kerül.
Az  elméleti  alapok  ismertetésén  túl  az  alapvető  húzási  és  sajtolási  technológiák
részletezésére kerül sor.  Ennek során a tömör és üreges testek húzási és sajtolási eljárásait,
berendezéseit és segédanyagait mutatjuk be.  

A kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül.
A  tantárgy  felvételének  előfeltétele:  Fémtechnológia  és  Mechanika  tárgyak  sikeres
teljesítése
Oktatási  módszer:  Előadások  számoló  módszerek  folyamatos  alkalmazásával  video
projektor használatával

Félévközi számonkérés módja, követelmények: (zárthelyi dolgozatok, évközi számítási 
Az aláírás feltételei a félév során:

. 
 2 db zárthelyi dolgozat (ZH) legalább elégséges szintű teljesítése (100 pontból 41),
 évközi számítási feladatok (ESZF) opcionális teljesítése (max 60 pont)
 az előadások legalább 60%-ának látogatása 

A tantárgy lezárásának módja: vizsga
A vizsgáztatás módja: Írásbeli és szóbeli vizsga



Értékelés (
A tantárgy vizsgával zárul.  Vizsgát  az tehet,  akinek megvan az aláírása.  A vizsga első
részében írásbeli dolgozatot (VZH) kell írni max. 100 pont értékben. Az évközi teljesítések
és a vizsga zh alapján az érdemjegy megállapítása az alábbi összefüggés szerint történik.

Psz= ( )1
1 2 2

4
ZH ZH ÉSZF VZH+ + +  

A  fenti  képlet  szerint  az  évközi  és  a  vizsgán  nyújtott  teljesítmény  alapján az  alábbi
érdemjegyek  szerezhetők,  amelyek  szóbelivel  módosíthatók.  0-40  elégtelen  (1),  41-55
elégséges (2), 56-70 közepes (3), 71-85 jó(4), 86-100 jeles (5)

Kötelező irodalom: 

1.Voith  Márton: A  képlékenyalakítás  elmélete.  Nagy  alakváltozások  tana.  Miskolci
Egyetemi Kiadó, 1998

2.Gillemot L., Ziaja Gy., Fémek képlékeny alakítása, Tankönyvkiadó 1971
3.B. Avitzur: Metal Forming: Processes and Analysis, McGraw Hill, 1968

Ajánlott irodalom:
1. K: Lange , Handbook of metal forming, McGraw Hill 1985
2. Kalpakjian , Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice Hall, 2010
3. T. Altan, G. Ngaile,G. Shen, Cold and Hot Forgings: Fundamentals and Applications. 

2005 ASM International. Materials Park, Ohio



2. TANTÁRGYTEMATIKA

 Anyagmérnök BSc, III. évfolyam 2. félév

Hét Előadás
1. Az alakváltozás fogalma. Az Euler, a Lagrange és a logaritmikus 

alakváltozás. Mozgástörvény. Az alakváltozási tenzor értelmezése.
2. Az alakváltozási sebesség tenzora. Főirányok, fő alakváltozási sebességek.

Időben állandósult és nem állandósult feladatok.
3. Feszültségállapot. Feszültségtenzor. Feszültségvektor. Normálfeszültség. 

Csúsztató feszültség. A feszültségtenzor invariánsai. 
4. Anyagtörvény. Rugalmas, viszkózus, képlékeny test anyagtörvénye. Az 

alakítási szilárdság fogalma.
5. Súrlódás és kenés az alakító feladatoknál. Coulomb, Kudó és általános 

súrlódási törvény. A súrlódási tényező (feszültség) meghatározási módjai.
6. Alakíthatóság fogalma. Térfogati és lemezalakító eljárások határállapotai. 

Alakíthatóság kísérleti meghatározása. 
7. Anyagáramlás kúpos csatornában. A sebességmező meghatározása. Az 

energetikai módszer alapelve.
8. Feszültségi állapot vizsgálata kúpos csatornában történő anyagáramlásnál. 

Az átlagfeszültség módszer alkalmazása a szerszámterhelés és az 
anyagban ébredő feszültségek meghatározására.

9. Rúd és dróthúzás berendezései. Húzószerszámok. Csőhúzás folyamatai 
dugós és dugónélküli eljárásoknál. Hidrosztatikus és hidrodinamikus 
kenés alkalmazása

10. Redukálás, előrefolyatás és hátrafolyatás. Az egyes eljárások hasonlósága 
és különbözősége. A technológiai tervezés módszerei.

11. Lemezalakítási folyamatok. Alapvető technológiai eljárások (kivágás, 
lyukasztás, hajlítás)

12. ZH. Mélyhúzás folyamata, tervezése.
13. Direkt és indirekt sajtolás folyamatai. Alakító szerszámok tervezése és 

anyagválasztása. Alakító berendezések.
14. Pót-zh. Sajtolás technológiai tervezése. 



3. MINTA ZÁRTHELYI

Név Kód Aláírás

Időtartam: 60 perc Megfelelt szint: 41 
pont

1. Egy-egy mondat, ábra vagy rövid számítás segítségével oldja meg az alábbi feladatokat:

1.1 Az alakváltozó test kezdeti állapotában egy tetszőleges anyagi pont környezetében
kijelölt  elemi  gömb  milyen  testté  alakul  az  alakváltozás  során?  Értelmezze  a
logaritmikus alakváltozási tenzor fogalmát a fenti modell alkalmazásával 

10

1.2  Egyszerű  reológiai  modellekkel  értelmezze  a  valóságos  anyag  három  alapvető
tulajdonságát.

10

1.3 Írja  fel  a  főfeszültségek  és  főalakváltozások  segítségével  az  egyenértékű
feszültséget és az egyenértékű alakváltozást. Rajzolja meg kapcsolatukat lineárisan
rugalmas és merev-képlékeny anyag estében.

10

1.4 Adja  meg  az  alakítási  szilárdság  fogalmát  és  ábrázolja  egy  ábrában  a  tiszta
valamint ötvözött alumínium kf görbéjét hidegalakításra.

10

1.5 Ismertesse a lemezek anizotrópiájának meghatározására  szolgáló mérési  eljárást.
Rajzoljon fel  egy olyan polár diagramot amelyben izotrop és anizotrop anyagra
vonatkozó mechanikai paraméter változását érzékelteti a hengerlés síkjában.

10

1.6 Rajzolja  fel  az  alakíthatósági  diagramot  a  feszültségállapot  mutató,  a  Lode
paraméter függvényében. Jelöljön be a diagramba egy olyan technológiát jellemző
vonalat, amelynél nem következik be törés és egy másikat, amelynél törés lép fel.

10

2.Ismertesse az előrefolyatás és a hátrafolyatás technológiáját. Készítsen vázlatokat az
eljárásokról. Mutassa be a terheléseloszlást. Miért alkalmaznak előfeszítő gyűrűt ? 20

3. Határozza meg a mélyhúzás fogalmát. Vázolja fel az alakítás megvalósításra szolgáló
szerszámokat. Foglalja össze a mélyhúzáskor fellépő hibákat.

20



 A MINTA ZH MEGOLDÁSA

1.1 Az  alakváltozó  test  kezdeti  állapotában  egy  tetszőleges  anyagi  pont  környezetében
kijelölt  elemi  gömb  milyen  testté  alakul  az  alakváltozás  során?  Értelmezze  a
logaritmikus alakváltozási tenzor fogalmát a fenti modell alkalmazásával 

A kezdetiállapotban kijelölt elemi gömb az alakváltozás során ellipszoiddá alakul. Az 
ellipszoid főtengelyei merőlegesek egymásra.

A  gömb  sugarát  0dS -lal,  az  ellipszoid  főtengelyeinek  a  hosszát  1 2 3, ,ds ds ds -mal
jelölve  a  logaritmikus  alakváltozásu  tenzor  fő  értékeit  a  következő  egyenletekkel
határozzuk meg:

31 2
1 2 3
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ln , ln , ln
dsds ds
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φ  alakú.

1.2  Egyszerű  reológiai  modellekkel  értelmezze  a  valóságos  anyag  három  alapvető
tulajdonságát.



E - rugalmassági  modulus,  h - viszkozitási  tényező, Ts - folyáshatár,  xxs -
egytengelyű feszültség, e - alakváltozás

1.3 Írja fel a főfeszültségek és főalakváltozások segítségével az egyenértékű feszültséget
és az egyenértékű alakváltozást.  Rajzolja meg kapcsolatukat lineárisan rugalmas és
merev-képlékeny anyag esetében
egyenértékű feszültség:

( ) ( ) ( )2 2 2

1 2 1 3 3 2

1

2
s s s s s s s= - + - + -

egyenértékű alakváltozás

( ) ( ) ( )2 2 2

1 2 1 3 3 2

2

3
e e e e e e e= - + - + -

1.4 Adja  meg  az  alakítási  szilárdság  fogalmát  és  ábrázolja  egy  ábrában  a  tiszta
valamint ötvözött alumínium kf görbéjét hidegalakításra.

Az  alakkítási  szilárdság  az  az  egytengelyű  feszültség,  amely  az  anyag  képlékeny
állapotba hozásához és ezen állapot fenntartásához szükséges.

( ), ,f f p pk k Te x=  az  alakitási  szilárdság  a  képlékeny  alakváltozás  mértékétől,  az

egyenértékű képlékeny alakváltozási sebességtől és hőmérséklettől függ.



1.5 Ismertesse  a  lemezek  anizotrópiájának  meghatározására  szolgáló  mérési  eljárást.
Rajzoljon  fel  egy  olyan  polár  diagramot  amelyben  izotrop  és  anizotrop  anyagra
vonatkozó mechanikai paraméter változását érzékelteti a hengerlés síkjában.

Az anizotropia meghatározására az un. Lankford számot használják. Ehhez a vizsgált
lemezből lapos próbatestet kell kivágni a hengerlés irányával (h.i) különböző α szöget
bezárva.  Szakitó  vizsgálat  során  mérni  kell  a  hosszirányú  és  a  keresztirányú
logaritmikusalakváltozást

0 0

ln , lnl w f

l w
k

l w
j j= =

A képlékeny alakváltozás a rugalmas alakváltozás levonásával határozható meg

,l p l w p w wE E

s sj j j j n= - = +

ahol  E- a tengelyirányú rugalmassági modulus, νw  – szélességirányú Poisson tényező,
s- valódi feszültség.
A vastagságirányú képlékeny alakváltozás a térfogatállandóság alapján

( )tp lp w pj j j=- + , 

A Lankford szám 
w p

t p

r
j
j

=



1.6 Rajzolja  fel  az  alakíthatósági  diagramot  a  feszültségállapot  mutató,  a  Lode
paraméter  függvényében.  Jelöljön  be  a  diagramba  egy  olyan  technológiát  jellemző
vonalat, amelynél nem következik be törés és egy másikat, amelynél törés lép fel

A esetben nincs törés, B esetben törés lép fel.

2.Ismertesse  az  előrefolyatás  és  a  hátrafolyatás  technológiáját.  Készítsen
vázlatokat az eljárásokról.  Mutassa be a terheléseloszlást.Miért alkalmaznak
előfeszítő gyűrűt ? 

Az  előrefolyatás  egy  olyan  kúpos  jellegű  szerszámban  történő  alakítási  művelet,
amelynál  a  szerszámmozgás  (alakítóbélyeg)  iránya  párhuzamos  az  anyagáramlás  fő
irányával. A gyártás során a kiinduló darab keresztmetszete csökken. 

Előrefolyatás sémája

Feszültségeloszlás
(a tengelyirányú és a radiális
feszültség nyomó jellegű) 

Hengeres  és  négyszögletes  keresztmetszetű  üreges  testek  tömeggyártásának  egyik
leggyakoribb  módszere  a  hátrafolyatás.  A  szerszámmozgás  (alakító  bélyeg)  és  az
anyagáramlás  fő  iránya  ellentétes  irányú.  Vékonyfalú  és  vastagfalú  változatban
alkalmazzák.  Mind  ez  előre  mind  a  hátrafolyatásnál,  ha  túl  nagy  terhelés  ébred  a



hengers  matricában  előfeszítő  gyűrűt  alkalmaznak  a  szerszámterhelés  csökkentése
érdekében.

Hátrafolyatás sémája
3. Határozza meg a mélyhúzás fogalmát. Vázolja fel az alakítás megvalósításra szolgáló

szerszámokat. Foglalja össze a mélyhúzáskor fellépő hibákat.
Mélyhúzás: olyan  technológiai  folyamat,  melynek  során  egy  sík  lemezből  főleg
húzóigénybevétellel üreges testet alakítunk ki

Mélyhúzás sémája

A gyártás során a roszz technológiai parameter beállítás miatt különböző hibák léphetnek
fel.





4. VIZSGAKÉRDÉSEK
I:

1. Az alakváltozó test kezdeti állapotában egy tetszőleges anyagi pont környezetében kijelölt elemi
gömb milyen testté alakul az alakváltozás során? Értelmezze a logaritmikus alakváltozási tenzor
fogalmát a fenti modell alkalmazásával.

2. Mit ért a mozgástörvény alatt? Határozza meg a Lagrange és Euler változókat.
3. Mit értünk alakváltozás alatt?
4. Mit értünk egy tenzor főértékei és főirányai alatt?
5. Értelmezze az alakváltozás mértéke fogalmát. Használja az alakváltozási sebességet és az időt a

fogalom meghatározásakor.
6. Írjon  fel  összefüggéseket  az  anyag  összenyomhatatlanságára  a  sebességmező  (alakváltozási

sebességmező) és valamelyik alakváltozási tenzor összetevőinek felhasználásával.
7. A  főfeszültségek  és  főalakváltozások  segítségével  írja  fel  az  egyenértékű  feszültséget  és  az

egyenértékű  alakváltozást.  Rajzolja  meg  kapcsolatukat  lineáris  rugalmas  és  merev-képlékeny
anyag estében.

8. Rajzolja fel az elemi kiskockát és a felületeire ható feszültség tenzor összetevőket. Értelmezze a
feszültségek előjelét.

9. Képlet segítségével értelmezze a feszültség deviátor tenzort.
10. Mit értünk fő nyíró feszültségek alatt?
11. Mit értünk oktaéderes feszültségek alatt?
12. Határozza meg a sík feszültségi állapot és a sík alakváltozási állapot fogalmát.
13. Egyszerű  reológiai  modellekkel  értelmezze  a  valóságos  anyag  három  alapvető  tulajdonságát

(rugalmasság, viszkozitás, képlékenység).
14. Főfeszültségek alkalmazásával írja fel a Mises –féle folyási feltételt.
15. A folyási felület grafikus ábrázolásával mutassa be, hogy mikor van egy anyagi pont rugalmas és

mikor képlékeny állapotban?
16. Adja  meg az  alakítási  szilárdság  fogalmát  és  ábrázolja  egy  ábrában tiszta  valamint  ötvözött

alumínium kf görbéjét, hidegalakítás állapotában.
17. Ismertesse a képlékeny anyagra vonatkozó Lévy-Mises anyagtörvényt.
18. Határozza meg az alakítási szilárdság kísérleti meghatározásának módjait.
19. Határozza meg a monoton alakváltozás fogalmát.
20. Értelmezze a Coulomb és a Kudó féle súrlódást.  Határozza meg az egyes súrlódási tényezők

értelmezési tartományát.
21. Rajzolja fel a Stribeck diagramot. Jelölje a koordináta tengelyeken lévő egyes mennyiségeket.

Mutassa be a különböző súrlódási tartományokat.
22. Mutassa meg a surlódó felületeken ébredő nyíró feszültség nyomástól való függését. Mekkora

lehet a maximális súrlódó feszültség? 
23. Foglalja össze a súrlódás hatását a képlékeny alakító folyamatokra.
24. Határozza meg a kenőanyagokkal szemben támasztott követelményeket.
25. Foglalja össze a kenőanyag alakításra gyakorolt szerepét.
26. Ismertesse a gyűrűzömítéssel történő súrlódás meghatározás elvét.
27. Rajzolja  fel  az  alakíthatósági  diagramot  a  feszültségállapot  mutató,  a  Lode  paraméter

függvényében. Jelöljön be a diagramba egy olyan technológiát jellemző vonalat, amelynél nem
következik be törés és egy másikat, amelynél törés lép fel.

28. Mit ért képlékeny instabilitás alatt?
29. Ismertesse a szívós törés folyamatát szakítóvizsgálat során, kitérve az üregek fejlődésére.
30. Ismertesse a Bogatov –féle képlékeny törési elméletet.



31. Rajzolja fel a lemezalakításnál használatos alakítási határgörbét. Milyen módon lehet a görbe 
pontjait meghatározni.

32. Definiálja a lemezek anizotropiájának  meghatározására szolgáló Lankford számot, és 
meghatározásának módját.

33. Ismertesse vázlatok segítségével a lemezalakításnál használatos technológiai próbákat.
34. Ismertesse az átlagfeszültség módszer fő lépéseit.
35. Ismertesse az energetikai módszer funkcionálját,bemutatva az egyes tagok jelentését.

II.

1. Mit ért hideg térfogat alakítás alatt? Foglalja össze a fő jellemzőit.
2. Sorolja fel az alapvető hideg térfogat alakító eljárásokat (legalább 5-öt).
3. Milyen korlátai vannak a hidegzömítésnek, fejezésnek? 
4. Határozza meg zömítés erőszükségletét Coulomb és Kudó súrlódás feltételezésével 
5. Mit ért redukálás alatt. Milyen korlátai vannak az eljárásnak. 
6. Hasonlítsa össze a redukálást és az előrefolyatást. Milyen hasonlóságok és különbségek vannak?
7. Rajzoljon fel vázlatokat a hidrodinamikus kenés alkalmazására rudak húzásánál.
8. Foglalja össze a lépésterv készítés alapelveit. Mutasson példát azok alkalmazására.
9. Ismertesse a hidegalakító technológiák tervezésének fő lépéseit. 
10. Rajzolja fel a hátrafolyatás sémáját többszörösen előfeszített alakító gyűrű és az alakítóbélyeg

alkalmazásával. Mi a szerepe az előfeszítésnek?
11. Sorolja  fel  a  fémlemezek  vastagság  szerinti  csoportjait  és  ismertesse  az  egyes  lemeztípusok

gyártási eljárásait.
12. Miért  alakul  ki  anizotrópia  a  lemez  gyártása  során.  Hogyan  jellemezzük  a  lemezanyag

anizotrópiáját.
13. Értelmezze a kivágás és a lyukasztás fogalmát. Használjon ábrát is a különbség szemléltetésére..
14. Rajzolja fel a vágásra jellemző erő-elmozdulás diagramot. Tüntesse fel az egyes tartományokat.
15. Ismertesse a finomkivágás elvét és mutassa be a konstrukciós kialakítás vázlatát.
16. Határozza  meg  a  mélyhúzás  fogalmát.  Vázolja  fel  az  alakítás  megvalósításra  szolgáló

szerszámot.
17. Mutassa  be  a  ráncosodás  képződésének  a  folyamatát  mélyhúzásnál.  Hogyan  lehet  ezt  meg

megakadályozni.
18. Ismertesse a hidromechanikus mélyhúzás elvét.
19. Milyen mechanikai hatások figyelembe vételével határozható meg a mélyhúzás erőszükséglete.
20. Ismertesse mélyhúzás lépéstervezését. Mutassa be egy egyszerű csészeszerű alkatrész terítékének

és alakítási lépésszámának meghatározását.
21. Vázolja fel a falredukciós mélyhúzás elvét.
22. Elemezze hajlítás alakváltozási állapotát sík alakváltozást feltételezve.
23. Hogyan lehet az hajlítási alakhibákat elkerülni?
24. Ismertesse a csőhúzási eljárásokat vázlatok alkalmazásával.
25. Készitsen vázlatokat direkt és indirek sajtolás folyamatára..



5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

Miskolc, 2019. február 15.

Dr. Krállics György Dr. Mertinger Valéria
  tantárgyjegyző                intézetigazgató
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