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Az előadás során megismerjük 

• Az alapvető hideg térfogat alakító 

eljárásokat; 

• Az egyes eljárások képlékenységtani 

analízisét; 

• A süllyesztékes kovácsolás elvét, a 

szabadalakító kovácsolást; 

• A süllyesztékes kovácsolás 

technológiai lépéseit; 

 

• . 
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Bevezetés 
Hideg térfogat alakítás 

A hideg térfogat alakítás során a feldolgozandó elő gyártmányt egy 

többé-kevéssé zárt üregbe tesszük, és több oldalról nyomás alá 

helyezzük. A nyomás hatására a munkadarab anyaga egyrészt kitölti az 

üreget, másrészt kifolyik az üreg nyílásain. Mind az üregben maradó, 

mind a kifolyt anyagrészek a gyártmány szerves részét képezik, ezért a 

folyamat során elvileg nem keletkezik hulladék. A munkadarab alak- és 

méret-hűségét elvileg csak az alakadásban főszerepet játszó szerszám 

gyártási pontossága és merevsége korlátozza. Az alakváltozás során 

bekövetkező fizikai keményedés jól kihasználható a munkadarab 

szilárdságának növelésére, ezért esetenként elmaradhat a kész 

munkadarab ilyen célú hőkezelése, például nemesítése.  
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• Elvileg minden fémes anyag alkalmas az eljárásra. Gyakorlatilag 

  azonban, gazdaságosan, csak a nemfémes zárványoktól mentes, 

  behatárolt szemcseméretű és hőkezelési állapotú anyagok alkal- 

  masak hidegfolyatásra. 

• A nagy szerszámnyomások hatására lokális összehegedések 

  jöhetnek létre a szerszám- és munkadarab érintkezési felületén. 

  Ennek megakadályozása érdekében speciális felületkezelésre, 

  többnyire foszfátozásra van szükség, amely környezetvédelmi  

  szempontból kockázatos kémiai-technológiai eljárás. 

• A nagy szerszámnyomások miatt speciális szerszámkonstrukciókra 

  és speciális anyagokra van szükség. A szerszámok költségei csak 

  nagysorozat- vagy tömeggyártás esetén térülnek meg. Ez leszűkíti  

  a technológia alkalmazási körét. 
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Térfogat alakító eljárások 
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Hidegalakító műveletek 

Angol (nemzetközi) A magyar műszaki nyelvben használatos  

Elnevezések  

Forward Rod Extrusion  tömör test előrefolyatása 

Can (backward) extrusion hátrafolyatás 

Forward Tube Extrusion üreges test előrefolyatása 

Open Die Extrusion (Reducing) redukálás 

Ironing vasalás, falredukciós mélyhúzás 

Coining, Sizing dombornyomás (prégelés), kalibrálás 

Upsetting zömítés 

Heading fejezés 
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    1-2. Nyitott és zárt  

           zömítés 

       3. Fejzömítés 

    4-5. Előrefolyatás 

    6-7. Üreges test 

           előrefolyatása 

       8. Hárafolyatás 

  9-10. Radiális folyatás 

11-12. Tömör és üreges 

           test redukálása 

     13. Lyukasztás 

14-16. Zömítés+folyatás 

17-20. Kombinált folyatás 
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Hidegen alakított termékek 
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 Hidegzömítés és fejezés 
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A zömítési folyamat lényege, hogy egy kisebb 

átmérőjű, de hosszabb elő alakból egy nagyobb 

átmérőjű és kisebb magasságú térfogatelemet 

készítünk. A zömítés végrehajthatóságának két 

korlátja van.  

Az anyag alakváltozó képessége  

   Repedés keletkezése 

Alaki korlát: a stabilitás elvesztése rugalmas  

   állapotban (Euler egyenlet)  
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anyag hossza, I -  másodrendű 
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modulusz. 
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Képlékeny állapotban h/d <2.3 



10 

Közbenső zömített alak 

A kihajlás miatt korlátozott 

zömíthető térfogat az esetek döntő 

többségében nem elég, a kész 

munkadarab feje többet kíván. A 

zömítő folyamatot tehát meg kell 

ismételni  
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Zömítéssel gyártott kisméretű 

alkatrész 

Lépésterv 
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Zömítés elemzése 

d0 
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Egy kezdetben d0 átmérőjű és h0 

magasságú hengeres munkadarabot két 

síklap között zömítünk. Az alsó  

szerszámfél áll, a felső ehhez képest v 

sebességgel mozog lefelé. A henger 

méretei a vizsgálat pillanatában 

legyenek d és h. 
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Átlagos nyomás Coulomb súrlódás esetén 

Átlagos nyomás Kudó súrlódás esetén 

  𝑘𝑓-alakítási szilárdság 

v 
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Általános esetben az anyag keményedik:   f fk k 
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Kupos csatornában áramlás 

Gömbi koordináta rendszer 
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Redukálás 

A redukálás az a művelet, melynek során 

egy prizmatikus rúdalakú előgyártmányt egy 

szűkülő csatornán keresztül nyomva egy 

olyan testet állítunk elő, melynek egy 

nagyobb keresztmetszetű fejrésze és egy 

kisebb keresztmetszetű szárrésze van.  

A redukálás egy viszonylag egyszerű, olcsón 

szerszámozható művelet, ezért ha lehet, 

célszerű a keresztmetszet csökkentést ezzel 

a módszerrel megoldani.  

A kúpos csatorna egyenletét azzal a feltétellel oldjuk meg, hogy a kilépő 

kereszmetszet terheletlen. A redukáláshoz szükséges feszültség: 
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A negatív előjel azt jelenti, hogy nyomásról van szó. 
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Az első korlát, hogy az alakítási ellenállás ne okozzon a munkadarab 

fejrészében képlékeny alakváltozást, mert ebben az esetben az zömülni 

fog. A másik feltétel, hogy a fejrész mint nyomott rúd, ne hajoljon ki. 

Ha a paramétereket jól választjuk meg akkor a rugalmas kihajlás 

kritériumaival számolhatunk. Ha kismértékű képlékeny alakváltozás lép 

fel a fejrészben, akkor a fejhossz/átmérő viszony legfeljebb 2,3 lehet. 

A redukálás alkalmazásának korlátai 
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Rúd és dróthúzás 

Rúdhúzás 

Dróthúzás 
Húzógyűrűk 

Dróthúzás 
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Süllyesztékes kovácsolás elve 

kovácsdarab

álló süllyesztékfél

darabolt

előgyártmány

mozgó süllyesztékfél

sorja

Süllyesztékes kovácsolásnak azt a 

meleg térfogatalakítási eljárást 

nevezzük, amely során  a 

tömbalakú előgyártmányt ütéssel 

vagy nyomással arra 

kényszerítjük, hogy vegye fel egy 

előre elkészített, többnyire két 

félre osztott üreg alakját. 

  A süllyeszték anyaga erre a célra 

kifejlesztett melegalakító szerszám- acél, 

speciális esetekben Ni vagy Mo bázisú 

szuperötvözet. Másik jellemző, hogy a 

munkadarab hőmérséklete az anyagra 

jellemző rekrisztallizációs hőmérséklet 

felett van.   
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A süllyesztékes kovácsolás a szabadalakító kovácsolásból fejlődött ki. A 

süllyesztékes kovácsolás során készülő munkadarab minőségét elsődlegesen a 

süllyeszték, mint célszerszám, és annak technológiai környezetehatározza 

meg. Ezzel szemben a szabadalakító kovácsolásnál a munkadarab minősége 

döntően a kovács szakmunkás hozzáértésétől függ. A kovács szakmunkás 

nagyon sok univerzális, és kevés célszerszámot használ. A kovácsoló gép 

közvetlen környezetében a kovácsnak sok szabad mozgástérre van szüksége. 

A süllyesztékes kovácsoló gépeknél erre a nagy manipulációs térre nincs 

szükség, az elsődleges követelmény a két süllyesztékfél pontos összevezetése, 

melyet legjobban a zárt keretes gépszerkezetek biztosítanak.  

Legfontosabb alkalmazási területe az egyedi- és kissorozatú kovácsolt 

előgyártmányok gyártása. A szabadalakító kovácsüzemeket nagyrészt a 

kohászati üzemek vertikumába telepítik, ahol a különlegesen nagytömegű, 

(esetenként 100 tonna nagyságrendben), egyedi darabokat közvetlenül öntött 

állapotból kovácsolják át a megfelelő méretre.  

Szabadalakító kovácsolás 
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Szabadalakító kovácsolási 

műveletek 

Durva nagyolás Jelölés Méretre nyújtás 

Simítás Másik oldal nyújtása 
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A süllyesztékes kovácsolás 

technológiája 

A süllyesztékes kovácsolás feldolgozandó anyaga rendszerint melegen 

hengerelt vagy kisajtolt rúd, melyek tulajdonságai a kohászati eljárások 

eredményeként irányfüggőek: jobbak a szálirányban és rosszabbak arra 

merőlegesen. A jól vezetett süllyesztékes kovácsolási technológia 

eredményeként elérhető, hogy ez a szálirány kövesse a munkadarab 

alakváltozását oly módon, hogy a kész, forgácsolt, beszerelt alkatrészben, 

működés közben kialakuló legnagyobb főfeszültség trajektóriái essenek 

egybe a száliránnyal! Az ilyen technológiával gyárthatók a legnagyobb 

dinamikus igénybevételeknek is kitehető, legmegbízhatóbb, élet- és 

vagyonbiztonsági szempontokból kritikus gépelemek. Ha az alakváltozás-

eloszlás egyenlőtlen, akkor a melegalakítással egyidejűleg lejátszódó 

rekrisztallizáció is egyenlőtlen, helyenként esetleg durva szemcséket 

eredményez. Ezért a  kovácsolást mindig az anyagtól függő hőkezeléssel kell 

befejezni (pld nemesíthető acéloknál nemesítéssel, betétedzhető acéloknál 

normalizálással). 
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Darabolás 

A többnyire melegen hengerléssel vagy kisajtolással, egyes színesfémeknél 

hidegen húzással előállított rúdanyagot rendszerint vágással, töréssel vagy 

forgácsolással (leszúrás, fűrészelés) méretre daraboljuk. A darabolás során 

nyíró igénybevételt hozunk létre a darabolás síkjában, amely képlékeny 

alakváltozást, majd törést okoz.. Az ilyen módon darabolt előgyártmány 

térfogat-szórása 3-4%. 

A ledarabolt előgyártmány (buga) térfogat-azonosságát az u.n. volumetrikus 

daraboló eljárásokkal lehet biztosítani. Ezek lényege, hogy minden ledarabolt 

munkadarab tömegét megméri egy automata mérleg, és ha szükséges 

megváltoztatja a daraboló gép előtoló- ütköztető beállításait. Ezzel a szokásos 

százalékos nagyságrendű darabolási térfogatszórást néhány tizedszázalékosra 

lehet csökkenteni.  
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A melegalakítással gyártott alapanyagból darabolt bugákat igényes gyártás 

esetén egyenként szemrevételezik, és az esetleges felületi hibákat kézi 

köszörüléssel távolítják el. Különleges pontosságú vagy felületi minőségű 

termékek esetén hidegen húzott (kalibrált) a rúdanyagot, (pld sárgaréz) 

alkalmaznak, vagy a melegen hengerelt rúdanyagot (acél) a darabolás előtt 

forgácsolással hántolják, ezzel biztosítva a felület revementességét és a 

keresztmetszet azonosságát.  
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Hevítés 

középfrekvenciás

hűtővíz behűtővíz ki

előtolás

hálózat (50 Hz)

pirométerinduktor

bugák

k
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n
d
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le

p

tekercs

áramforrás

A süllyesztékes kovácsolás a szerszámköltségek miatt  tipikusan sorozat- 

illetve tömeggyártási eljárás. A középfrekvenciás (0.75 – 15 kHz) indukciós 

melegítés ugyancsak a sorozat- illetve tömeggyártásra alkalmazható 

gazdaságosan. A gyors, tiszta, jól vezérelhető indukciós hevítés ezért a 

legelterjedtebb melegítési módszer a süllyesztékes kovácsolásnál.  

A jó hatásfokú villamos csatolás miatt elvileg minden bugához más alakú- és 

méretű induktort kellene tervezni és gyártani, gyakorlatilag azonban a 

kovácsüzemek néhány tekercsből álló készletből választanak, és az illesztést a 

hevítő tekercs mellé telepített kondenzátortelep kapacitásának változtatásával, 

a rezgőkör hangolásával állítják be.  
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Az induktív hevítés mellett használhatók a kamrás kemencék is, főleg a 

gáztüzelésűek. (A villamos fűtésűeket inkább hőkezelő kemenceként 

alkalmazzák) A gáztüzelésnél ugyanis beállítható olyan kemenceatmoszféra, 

amely nem-oxidáló. Mivel ez a kis légfelesleggel járó tüzelési technika súlyos 

egészségi kockázatokkal járhat, (CO mérgezés) ezért ezt csak műszerekkel 

kontrollált és közegészségügyileg felügyelt eszközökkel szabad megvalósítani. 

(pld utánégetés) Az ipari gyakorlatban találhatók olajtüzelésű kamrás 

kemencék is. Ezek szabályozhatósága jócskán elmarad a villamos- vagy 

gáztüzelésűekhez viszonyítva, ezért csak ott használják, ahol más lehetőség 

nincs, vagy nagyon olcsó az olaj.  
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Előalakítás 
A munkadarab legkedvezőbb szálirányát és a sorjázással keletkező 

anyagveszteség minimalizálását megfelelő előalakító műveletekkel lehet 

elérni. A legfontosabb előalakítás az u.n. anyagelosztás. Ennek lényege, hogy 

a rendkívül egyszerű, többnyire henger- vagy hasáb alakú darabolt 

előgyártmány alakját a kész termék által megkövetelt anyagmennyiség 

eloszláshoz alkalmazkodva megváltoztatjuk.  

Darabolt előgyármány  

száliránya 
Szálirány elfordítása 

 zömítéssel 
 Szálirány alakhoz illesztése 

 anyagelosztó előalakítással  

Tárcsaszerű darabok előalakítása 
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Tárcsaszerű kovácsdarab osztássíkja, 

hozzáadásai, ráhagyásai, oldalferdeségei, 

lekerekítései 

Az osztássík kijelölését követően felrajzolhatók a forgácsolási ráhagyások 

azokra a felületekre, amelyeket forgácsolni kell. Ezt követően megrajzolhatók az 

oldalferdeségek. Ez azt jelenti, hogy a munkadarabnak a süllyesztéküregből való 

eltávolíthatósága érdekében a szerszámmal érintkező felületeit hengeresről 

kúposra kell áttervezni.  
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Hosszúkás kovácsdarabok 

előalakítása 

Hajlítás és anyagelosztás kombinálása 

A hevített buga felületén lévő reveréteg eltávolítása, amely a kovácsolás 

hőmérsékletén rideg, és rosszul tapad a munkadarabra. A képlékeny alakítás 

közben nem képes a munkadarab alakváltozását követni: felrepedezik és lehámlik 

a felületről. A reve „lerobbantását” más módon is, pl. hideg vízzel vagy megfelelő 

kenőanyagokkal is lehet (kell) segíteni. 
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Az előalakító műveletek száma bonyolult alakú kovácsdarabok esetén akár 8 

– 12 is lehet, főleg akkor, ha a szálirány vezetésére különös gondot kell 

fordítani. Az előalakítás egyik egyszerű módja lehet a szabadalakító 

kovácsolás. Mivel a a kész kovácsdarab alakját, méreteit és ennek szórását a 

készüreg állapota határozza meg, ezért ennek kímélése érdekében akkor is, ha 

más indok nincs, célszerű 1 – 2 készelőtti üreg alkalmazásával előalakítást 

végezni. A legolcsóbb kész elötti üreg egy kibővült, elkopott készüreg. A jól 

kiválasztott előalakítási műveletekkel jelentős mennyiségű, egyébként a 

sorjába kerülő anyagot lehet megtakarítani. Ez a megtakarítás akkor is 

gazdaságos lehet, ha egyébként a sorja hulladékot jó áron el lehet adni 

(színesfémek), mert a megtakarítás a hevítési költségekben is megjelenik. 

Tengelyszerű kovácsdarabok nagyobb sorozatban gyártásakor műszakilag és 

gazdaságilag legjobb megoldás a kovácshengerléssel történő anyagelosztás. A 

kovácshenger olyan szakaszos működtetésű hengerpár, melyre cserélhető 

szegmenspárok szerelhetők  A szegmensek egy-egy előalakító üregpárnak 

felelnek meg.  
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Kovácshengerlés 

szegmens

ütköző

alakító üreg

alakító üreg

buga

fogó (robotkéz)

kovácshenger

kovácshenger

A kovácshenger szegmens felülete  az előalakító szerszám osztássíkjának 

leképezése egy henger felületére. Az előalakító üreg pedig egy henger felületébe 

van bemunkálva, „feltekerve”. A szegmens középponti szöge 87-180. Egy 

hengerpár felületére akár 4-6 szegmenspár is felszerelhető, az előalak 

bonyolultságától függően. A kovácshenger szegmenseinek gyártása bonyolult 

forgácsolási feladat. A munkadarab mozgatása az egyik szegmenspártól a 

másikig nehéz fizikai munka, amely azonban sikeresen robotosítható.  
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Készre alakítás 

Készre alakítás a) zömítéssel, b) folyatással 

A kész üreg töltése az előalakkal. Az üregtöltés folyamata függ a mozgó 

szerszámfél beütési sebességétől és a lassulás során keletkező tömegerőktől. 

Más az üregtöltés folyamata egy forgattyús mechanizmussal működtetett 

gépnél (mechanikus kovácssajtó, maxima sajtó) és más egy kalapács esetében. 

Az elöbbinél a folyamat statikus zömítés jellegű, míg a kalapácsoknál egy 

freccsentő, hátrafolyatás jellegű hatás tapasztalható.  
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A készre alakítás történhet sorjával és sorja nélkül, nyitott vagy zárt 

sorjacsatornás szerszámban. A sorja a két süllyesztékfél közötti hézagba 

folyó anyag, mely egyrészt kiegyenlíti a darabolt előgyártmány térfogat-

szórását, másrészt az u.n. sorjareakció kapcsán szabályozza az üregben lévő 

nyomást és ezzel az üregtöltés folyamatát. Az előalakító üregekben általában 

nincs sorja. Mivel a legtöbb alakító gép asztala csak egy meghatározott 

területen belül terhelhető a névleges erővel, ezért a kész üregre ható alakító 

erők eredőjének a gép által leadott erők eredőjével egybe kell esni. Ellenkező 

esetben a keletkező nyomaték miatt a szerszám elfordul és a munkadarabon 

egy szöghiba keletkezik, amely geometriai selejtet és szerszámtörést 

okozhat.  
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Sorjázás 

A sorjázás lényegében egy 

kivágó - lyukasztó művelet, ahol 

a vágandó anyag a melegalakítás 

hőmérsékletén van, vastagsága a 

sorjavastagságnak felel meg, ami 

általában 1..4 mm. A sorjázást 

rendszerint egy másik gépen, 

(többnyire forgattyús vagy 

excenter sajtón) végzik el.  

Sorjázni lehet hidegen és a félmeleg alakítás hőmérsékletén is. A hidegen 

sorjázásnál nagyobb a repedésképződés esélye, de a munkadarab nem 

deformálódik el a sorjázó erőktől  



34 

Kalibrálás 

A sorjázás során a munkadarabra ható erők hatására a munkadarab elgörbülhet, 

megcsavarodhat, vagyis alakhibás lesz. Ennek kompenzálására szolgál a 

kalibrálás. A legegyszerűbb kalibrálás az, ha a lesorjázott munkadarabot 

visszatesszük a készüregbe, és egyet ütünk (inkább csak sóhajtunk) rá. Precíz 

kovácsdaraboknál külön szerszámmal és géppel, zárt süllyeszték üreggel 

kalibrálunk. A munkadarab ekkor már néhány száz fokkal hidegebb a kész 

üregben sajtolás hőmérsékleténél, ezért indokolt a külön kalibráló szerszám, 

amely a kalibrálás hőmérsékletre van tervezve. 
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Hőkezelés 

A  kovácsolást követően hőkezelni kell, amely a szerkezeti acéloknál 

nemesítés vagy normalizálás, más anyagoknál, pld ausztenites acéloknál, Al 

vagy színesfém ötvözeteknél az anyagtól függő lágyítás, nemesítés stb. A 

süllyesztékes kovácsüzemek mellé rendszerint mozgó fenekű vagy áttoló 

rendszerű alagútkemencéket telepítenek, programozható hőzónákkal. Az edző 

(normalizáló) és a megeresztő kemencék közé egy hűtőrendszert helyeznek 

el, amely az anyag minőségétől, illetve a hőkezelés céljától függően 

levegővel, olajjal vagy vízzel hűti a kemencéből kilépő adagot. A kemencéket 

az esetek többségében gázzal fűtik. Ha a kovácsolási folyamat hőmérsékletei 

jól ellenőrizhetők és szabályozhatók, akkor megvalósíthatók az u.n. 

kovácsmelegből hőkezelés, sőt a termomechanikus alakítás egyes módozatai 

is.  
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Revétlenítés 

A melegalakítás és hőkezelés közben az anyag felülete oxidálódik, 

revésedik. A kovácsdarab felületéről a revét kénsavas vagy sósavas 

pácolással, vagy mechanikai revétlenítéssel el kell távolítani. 

Környezetvédelmi szempontból ez utóbbi a szerencsésebb megoldás. Bevált 

eljárás a homok- vagy sörétfúvatás. A homokfúvatás az egyszerűbb, olcsóbb 

és szebb felületet adó módszer. Hátránya a munkát végzőket fenyegető 

szilikózisveszély, melynek elhárítása technikailag nem probléma, de az 

eljárást megdrágítják a bonyolult munkavédelmi eszközök.  

A felület revementesítésére használt sörét főként kb 1-2 mm méretűre 

darabolt extrém nagyszilárdságú acélhuzal, vagy kb. 0,8 mm átmérőjű öntött 

acélgömb. (Kivéve az ausztenites acélokat, melyeknél a ferritszennyezésből 

adódó korróziós veszély elkerülésére üveggyöngyöket kell alkalmazni 

sörétként) A sörétezést célgépekkel végzik, melyek a sörétet kb 20m/s 

sebességre gyorsítva mintegy rálövik a tisztítandó felületre  
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Minőségvizsgálat 

A geometriai jellemzőkön túlmenően számos minőségi jellemzőt kell 

ellenőrizni. A süllyesztékben kovácsolt munkadarabok gépelemként többnyire 

rendkívül nagy igénybevételnek vannak kitéve, ezért semmiféle folytonossági 

hiány, pld átlapolás, vagy sorjázásból eredő felületi repedés és így tovább- nincs 

megengedve. Ezért általános minden kovácsdarab mágneses repedésvizsgálata, 

esetleg ultrahangos vizsgálata. Az előirt mechanikai tulajdonságokat 

keménységméréssel kell ellenőrizni. Megállapodás szerinti mintavétellel 

ellenőrzik a szálirányt, a szennyezőeloszlást (u.n. Baumann-lenyomattal) és a 

szabványos anyagjellemzőket: folyáshatárt, szakító szilárdságot, nyúlást, 

ütőmunkát. 


