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1. Tantárgyleírás 

 
A tantárgy címe A tantárgy adatai Félév 

Alakítógépek üzemtana Anyagmérnök BSc képzés 6 

A tantárgy típusa Óraszám/hét Kreditek száma 

Előadás +gyakorlat 2+1 K 3 

 
Tantárgyfelelős: Dr. Krállics György egyetemi docens 

 

Előadók: Szabó Gábor, tudományos segédmunkatárs 

 Szűcs Máté, tudományos segédmunkatárs 

 

Gyakorlatvezető: Szabó Gábor és Szűcs Máté 

 

 

Egyetem/Kar/Intézet/Tanszék:  Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar 

Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézet, Képlékenyalakítási Tanszék 

 

 

A tantárgy státusza a tanulmányi programon belül: 

Anyagmérnök Képlékenyalakítási BSc szakirány számára kötelező tárgy. 

 

 

Tantárgyi előfeltétel: - 

 

 

A tantárgy célja: 

A középiskolai fizika és matematika ismeretekre támaszkodva, a műszaki gondolkodás-

mód formálása, a helyes mérnöki szemlélet megalapozása, valamint a számítási készség 

fejlesztése a fő cél. A hallgatók elsajátítják a különböző képlékenyalakítási folyamatokhoz 

kapcsolódó alakítógépek tervezési alapelveit, és megismerik az gépek biztonságos üze-

meltetésének szempontjait. A tantárgy elsajátítása után a hallgató alkalmassá válik arra, 

hogy egy kohászati üzemben telepítendő alakító berendezés megtervezésében részt ve-

gyen. 

 

 

A tantárgy leírása: 

Kovácsolás, sajtolás, hengerelés, csőgyártás gépei, eszközei, műveletei, technológiája. 

Egyéb hideg térfogat-alakító eljárások. Huzalgyártás. Képlékeny alakító eljárások techno-

lógiai tervezésének általános elvei. Gépek változó sebességű üzemének jellemzői. Indiká-

tordiagram szerkesztése. Gépek periodikus mozgásai. Alakítógépek típusai, gépkiválasz-

tás elvei. Kovácsolási, hengerlési, huzalhúzási technológiák jellemzői, tervezése, gépei. A 

tananyag elsajátítása érdekében a hallgatók számítási gyakorlatokon vesznek részt, ahol 

egy adott alakítógép alkatrész tervezését, méretezését vagy ellenőrzését önállóan végzik 

el. Üzemlátogatás során üzemi körülmények között, működés közben is bemutatásra ke-

rülnek a berendezések. A hallgatóknak a félév elején munka- és balesetvédelmi oktatáson 

kell részt venniük, melynek létrejöttét aláírásukkal igazolniuk kell a tanszéki adminisztrá-

cióban található Munkavédelmi naplóban. 
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2. Tantárgytematika  

 
 

Hét Témakör 

1 Bevezetés. Alapfogalmak. Munkavédelmi oktatás. 

2 Szabadalakító kovácsolás gépi berendezései. Rugós kalapácsok. Légpárnás kalapácsok. 

3 Mechanikai ejtőkalapácsok. Léces ejtőkalapács. Láncos ejtőkalapács. 

4 Gőz- légkalapácsok. Kétmedvés kalapácsok. Süllyesztékes kalapácsok. 

5 Hidraulikus kovácssajtók. Segédberendezések. 

6 Mechanikus kovácssajtók. Dörzshajtású sajtók. Excenteres és forgattyús sajtók. 

7 Hideg- és meleghengerművek gépi berendezései. Szerkezeti kialakítások.  

8 Hengersorok szilárdsági vizsgálata. 

9 Csövek hideghengerlése. Csőhengerművek. 

10 Hengersorok segédberendezései. Görgősorok, hűtőpadok, csévélők. Kikészítés. 

11 Üzemlátogatás: Alutech Kft., Firth Rixson Hungária Kft. 

12 A húzás gépi berendezései. Dobos húzógép. Rúd- és csőhúzógépek. 

13 Többfokozatú huzalhúzó gépek tervezése. 

14 ZH írás, konzultáció. 

15 Pót ZH írás, gyakorlatpótlás, feladatbeadás. 

 

 

3. Aláírás feltétele: 

Aláírást az a hallgató kaphat, aki az előadások legalább 60%-án részt vesz, legalább elégséges 

érdemjegyet ér el az évközi ZH dolgozatban, valamint a számítási gyakorlatokat maradéktala-

nul teljesíti. 

A számítási gyakorlatok teljesítése: a kiadott tervezési feladatot prezentálni kell. A félév vé-

gén egy számítási gyakorlat pótolható. A gyakorlatokhoz kapcsolódó jegyzőkönyveket a 

szorgalmi időszak végéig köteles a Hallgató leadni.  Aki a jegyzőkönyvét nem adja le, az a 

gyakorlatát nem teljesítette. 

 

 

4. A tantárgy lezárásának módja: 

 

A tantárgy szóbeli vizsgával zárul. Szóbeli vizsgát az tehet, akinek megvan az aláírása. A 

vizsga első részében írásbeli dolgozatot (V) kell írni max. 100 pont értékben. Az évközi zh 

(E) és a vizsga zh alapján érdemjegy megállapítása történik az alábbi összefüggés szerint.  

Psz =  
1

2
3

E V   

Az évközi teljesítmény tehát 33,3 %-ban, a vizsgateljesítmény pedig 66,6 %-ban számít az 

értékelésnél. A fenti képlet 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). 
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5. A tananyag elsajátításának forrásai: 

 

a) Előadás vázlatok, gyakorlati segédletek. 

 

b) Kötelező irodalom 

 Geleji Sándor: Kohógéptan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1953. 

 Kiss Ervin: Képlékeny alakítás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 

 Voith Márton: Alakítógépek I. Példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 

 2. B. Avitzur: Metal Forming: Processes and Analysis, McGraw Hill, 1968 

 

c) Ajánlott irodalom 

 Dernei László - Zupkó István: Alakítógépek II. Példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 

1989. 

 Tóth Lajos: Alakítógépek III. Példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 

 Henry S. Valberg: Applied Metal Forming. Cambridge University Press 2010 

 

 

 

 
Miskolc, 2014. 01. 10. 

 

 

 

 Dr. Krállics György Dr. Gácsi Zoltán 

 tantárgyfelelős intézetigazgató 

 


