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Alakító technológiák 

Fémtechnológiák  
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Az előadás során megismerjük 

• az alakító technológiák rendszerezését, 

• különböző technológiai sémákat. 
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Alakító technológiák 

• Térfogatalakító eljárások 

 Kis felület a térfogathoz képest, a darab 
vastagsága változik az alakításkor. 

 Kovácsolás, hengerlés, extrudálás (folyatás), 
húzás 

• Lemezalakító eljárások 

 Nagy felület a térfogathoz képest, a darab 
vastagsága  gyakorlatilag állandó az alakításkor.  

 Kivágás, hajlítás, mélyhúzás, dombornyomás 
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Szabadalakító kovácsolás 

Durva nagyolás Jelölés Méretre nyújtás 

Simítás Másik oldal nyújtása 

Néhány alapművelettel és szerszámkészlettel változatos alakú termék állítható elő 
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Süllyesztékes kovácsolás 

Hajtókar gyártás lépései 

Különböző méretű üregek felhasználásával 
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A technológia alkalmazásakor a kovácsdarabokat olyan üregű 

süllyesztékekben állítják elő, amelyek a kovácsdarab alakját 

fokozatosan megközelítik. Ott alkalmazzák ahol a 

 munkadarab bonyolult 

 nagy a darabszám 

 a munkadarab méret - és alakazonossága elsőrendű 

követelmény. 

A süllyeszték lehet nyitott (sorjacsatornával vagy anélkül) vagy zárt 

(sorjamentes). 

Alakításkor a sorjacsatornába beáramló vékony fémréteg gyorsan 

lehűl, emiatt az alakítási szilárdság és az alakítási ellenállás jelentősen 

megnő. 

Zárt üregű kovácsolás 
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Alakító gépek 

 Hidraulikus sajtó 

Csavarorsós sajtó  

Mechanikus sajtó 

Pneumatikus sajtó 



9 Alakítógép -  500.000 KN alakító erővel 
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Vízszintes kovácsolás 

Bélyeg

Készdarab

Mozgó

süllyeszték

Az eljárás előnyei: 

 

- Nagy termelékenység (óránként 

400- 900 kovácsdarab) 

- Bonyolult alakú, más gépeken 

nem gyártható termékek állíthatók 

elő 

- Nagy gyártási pontosság és jó 

felületi minőség érhető el. 

Rúdanyagból duzzasztással  dolgozik és szétnyíló (két vagy több 

egymásra merőleges  osztósíkú) süllyesztéket alkalmaz .  
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Körkovácsolás és finomkovácsolás 
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Nagy pontosságú tömör vagy üreges tengelyszerű 

alkatrészek korszerű gyártási eljárása a kör - és 

finomkovácsolás.  
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Támolygó alakítás 

Az alakítás során a kör vagy spirál pályán mozgó szerszám a 

munkadarab felületének csak egy részével érintkezik . Tárcsaszerű 

alkatrészek gyártására alkalmas.  
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Hengerlés 
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vr - a henger kerületi sebessége,  

vf - a lemez hengerlés utáni sebessége.  

 

előresietés 

Hengerlési feltétel 

Durvalemez : 4-60 mm vastagság 

   finomlemez : 0.2- 4 mm vastagság   
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Különböző hengerek sémái 

a.) b.) c.)

Támasztó hengerek

Támasztó hengerek
Támasztó henger

Meghajtott henger

Meghajtott henger

Meghajtott henger

Meghajtott henger

Munkahenger

Lemez

d.)

Ház

Dió,    trió,    kvartó  
20-hengeres  
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Lemezhengerlés 
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Profil hengerlés  
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Csőgyártás 
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Erhard-féle csőgyártás 
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Extrudálás, sajtolás 

a.) direkt b.) indirekt 

különböző profilok 

b.)

a.)

Elmozdulás

Erő

0
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Folyatási eljárások 

Előre Hátra Kombinált 
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Kötőelemek gyártása 
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Rúd és dróthúzás 

Rúdhúzás Dróthúzás 

Húzó- 

gyűrűk 

Dróthúzás 
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Csőhúzási eljárások 

a.) b.)

c.) d.)
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Mélyhúzott termékek 

Mélyhúzás: olyan technológiai folyamat, melynek során egy sík lemezből     

főleg húzóigénybevétellel üreges testet alakítunk ki. 
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Mélyhúzás folyamata 

Nyomólap nyomólap 

bélyeg 

ráncgátló 

gyűrű 

rugós 

lehúzógyűrű 

teríték 
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Fémnyomás és termékei 
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Hajlítás 
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Nyújtvahúzás 
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Nyújtvahúzó berendezés és alakított darab 
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Robbantásos alakítás 

Vákuum
csatl.

Beton

Víz
Robbanóanyag

Gyújtás

Ránctartó

Levegő
elvezetés
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Elektrohidraulikus alakítás 

Víz

Lemez

Süllyeszték Elektródák


