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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 
 
Tantárgy neve: 

KOVÁCSOLÁS TECHNOLÓGIÁJA 
 

Tantárgy Neptun kódja: MAKFKT275B 
Tárgyfelelős intézet: Miskolci Egyetem, 
Műszaki Anyagtudományi Kar,  
Fémtani, Képlékenyalakítási és 
Nanotechnológiai Intézet 
Tantárgyelem: szakirány (BSc) 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Gábor tudományos segédmunkatárs 
Javasolt félév: 6. félév Előfeltétel: Hengerlés technológia 
Óraszám/hét: 2 óra előadás Számonkérés módja: aláírás-kollokvium 
Kreditpont: 2 Tagozat: BSc nappali 
 
A tantárgy feladata és célja: 
Az egyes kovácsolási technológiák (kézi, szabadalakító és a süllyesztékes kovácsolás) 
megismertetése, a süllyesztékes kovácsolási technológia tervezésének általános és speciális 
ismereteinek az elsajátíttatása.   
 
 
A tantárgy tematikus leírása: 
A szabadon alakító kovácsolás kiinduló anyagai, alapműveletei, művelettervezése. 
Süllyesztékes kovácsolás: Sorja nélküli kovácsolás, a méretpontosságot befolyásoló 
paraméterek, a darabolási pontatlanság kiegyenlítése. Sorjával végzett süllyesztékes 
kovácsolás: a sorjacsatorna feladata, geometriája; alakváltozás a süllyesztéküregben, 
üregtöltés. A süllyesztékes kovácsolás gyártási módszerei; elő alakítási módszerek; 
sorjázás, lyukasztás, kalibrálás, kikészítés; a kovácsdarabok tervezésének általános 
szempontjai (osztás, sorjacsatorna, ráhagyások és tűrések, hozzáadások). A süllyesztékes 
kovácsolás technológiája (kiinduló anyag, darabolás, melegítés, revétlenítés, hűtés-kenés); 
a kiinduló darab megválasztása; az alakító gép kiválasztása; a kovácsolás hőmérsékleti 
viszonyai, a süllyeszték szerszám kialakítása. A süllyesztékes kovácsolási technológia-
tervezés számítógéppel segített módszere.  
 
A kurzusra jelentkezés módja: a regisztrációs héten NEPTUN rendszeren keresztül. 
A tantárgy felvételének előfeltétele: Hengerlés technológia 
Oktatási módszer: Előadás az elméleti tananyagból. 
 
Félévközi számonkérés módja, követelmények: 
 
Az aláírás feltételei a félév során: 
Aláírást az a hallgató kaphat, aki az előadások legalább 60%-án részt vesz, legalább 
elégséges érdemjegyet ér el az évközi ZH dolgozatban ( 100-ból 41 pont). A pótlási 
időszakban lehetőség van a zh pótlására.  
 
A tantárgy lezárásának módja: aláírás + vizsga jegy 
 
Értékelés, a félévi érdemjegy számítása:  
A tantárgy szóbeli vizsgával zárul. Szóbeli vizsgát az tehet, akinek megvan az aláírása. A 
vizsgára(V) adható max. pontszám: 100 pont. Az évközi zh (E) és a vizsga alapján 



érdemjegy megállapítása történik az alábbi összefüggés szerint. Tehát az érdemjegy 30%-a 
az évközi teljesítményből, a 70%-a a szóbeli vizsgán nyújtott teljesítményből adódik. 

Psz = 0,3 0,7E V+   

A fenti képlet alapján az alábbi érdemjegyek szerezhetők. 
0-40 elégtelen (1), 41-55 elégséges (2), 56-70 közepes (3), 71-85 jó(4), 86-100 jeles (5). 
 
Oktatási segédeszközök  
 
Kötelező irodalom: 
Előadás vázlatok, gyakorlati segédletek  
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwfemsz/szabkov.htm  
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwfemsz/kovacs.htm 
Taylan Altan: Cold and Hot Forging – Fundamentals and Applications. ASM International 
2004 
 
Ajánlott irodalom:  
Dr. Mecseki István: Kovácsolás, sajtolás. Tankönyvkiadó, Budapest 1979 
Vas Iván-Vollák Andor: Méretpontos Süllyesztékes kovácsolás. KGM Műszaki 
Tájékoztató és Propaganda Intézet, Budapest 1963  
Henry S. Valberg: Applied Metal Forming. Cambridge University Press 2010 
 



2. TANTÁRGYTEMATIKA 
 

Kovácsolás technológiája 
Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév tavaszi félév 
 

Anyagmérnök BSc, 6. félév, szakirányos tárgy 
 

 
Hét Előadás 
1. Bevezetés, Ipari technológiákat összefoglaló videofilm levetítése 
2. Szabadalakító kézi kovácsolás, eszközei, berendezései, műveletei. 
3. Kiinduló acél alapanyag formája, szövetszerkezete, előkészítése.   
4. Szabadalakító gépi kovácsolás művelettervezése, tűrések, ráhagyások, 

kovácsdarab tömegének meghatározása. 
5. Szabadalakító kovácsolás alapműveleti. Kovácsolás hőmérséklet tartománya. 

Felmelegítés, Lehűtés. 
6. Oktatási szünet. 
7. Alakító gépek típusai. Kalapácsok, Hidraulikus kovácssajtók, Dörzssajtók, 

Mechanikus sajtók (forgattyús, excenter). 
8. Oktatási szünet. 
9. Süllyesztékes kovácsolás kiinduló anyagai, termékei, jellemzői. 
10. Kovácsdarab tervezése, osztófelület megválasztása, fal és bordaméretek, üregek 

és fenékvastagságok. 
11. Lekerekítések, oldalferdeségek meghatározása. Keresztmetszet diagram 

meghatározása. Tűrések,  
bonyolultsági csoportszám 

12. Süllyeszték tömb méretei, rögzítő elemei, segédeszközei. 
13. ZH (60 perc) – Forgácsolási technológiák I. rész 
14. PótZH – Forgácsolási technológiák II. rész 
 
 
 
 
 



 
3. MINTA ZÁRTHELYI 
 

Kovácsolás technológiája zárthelyi 
Dátum:……………….. 

 
Név:…………………………….. 
Tankör:……………… 
 

1. Mi az elemi kovácsdarab? Definiálja részeit és meghatározását! 
2. Milyen különbségek vannak a szabadalakíró és a süllyesztékes kalapácsok között? 
3. Milyen süllyesztékes technológiai módszereket ismer (sorozat darabszámával: acél 

esetén)? 
4. Melyek a legjellemzőbb befolyásoló anyagtulajdonságok a süllyeszték szerszám 

felületi tönkremeneteli folyamatainál? 
5. Sorolja fel a szabadalakító kovácsolás alapműveleteit! 

 
 

 
A MINTA ZH MEGOLDÁSA  
 
 

Kovácsolás technológiája zárthelyi 
Dátum:……………….. 

 
Név:…………………………….. 
Tankör:……………… 
 

 
1. Egy fejrészből és egy lábrészből álló elméleti előgyártmányt nevezzük elemi 

kovácsdarabnak. Az elméleti előgyártmány fejrészének esetén a keresztmetszet 
diagramba berajzolt közepes keresztmetszet vonalnál nagyobb 
keresztmetszetértékeket kapunk, míg a lábrésznél kisebbeket. A lábrészt és fejrészt 
határoló függőleges osztó-vonal helyét úgy kell meghatározni, hogy fejrészének és 
szárrészének a közepes keresztmetszettől való eltérése azonos legyen.  25 pont 

2. Eltérő az alapozása a két típusnak. Szabadalakító esetében a tőke alapozása 
elkülönül az állványzat alapozásától, míg süllyesztékes esetben egybe van építve. 
5pont 

3. Együreges technológiai módszer: előalakítás nélkül 10-100db, előalakítással 100-
500db; Többüreges technológiai módszer: egy gépen, több üreg 500-5000db, több 
gépen több üreg: 5000db felett 20 pont 

4. duktilitás, kopásállóság, szívósság 15 pont 
5. nyújtás, duzzasztás, lyukasztás, vágás, vállazás, áttolás, hajlítás, csavarás, 

kovácshegesztés 35 pont 
 

 
 
Összesen szerezhető pontszám:100, melyből 41 pont megszerzése szükséges az aláíráshoz! 



 
4. VIZSGAKÉRDÉSEK 
 

Vizsgatételek Kovácsolás technológiája tantárgyból 
 

1. Szabadalakító kovácsolás: definíció, mikor érdemes használni, alapanyag, főbb 
típusai erőforrás tekintetében. Alapműveletek felsorolása, jellemzése. Nyújtás és 
duzzasztás részletes jellemzése (nyújtószerszám, szélesedés, alakváltozás 
eloszlása, eljárások). 

2. Szabadalakító kovácsolás művelettervezési szempontjai, tervezés segítő tényezők 
definíciója, kiinduló darab tömegének részei. Művelettervezés lépései (7). 
Átkovácsolási szám, hossz- és keresztirányú mechanikai tul.-ok. Minőségjavító 
hatás duzzasztás vs. nyújtás. 

3. Szabadalakító kovácsolás hőmérséklet tartománya, felmelegítés, hőfeszültségek. 
Lehűtés, típusai, hőfeszültségek. Alakítógépek típusai, osztályozása, 
karakterisztikája. Alakító gépek választása. Alakító gépek számának választása. 

4. Süllyesztékes kovácsolás: definíció, mikor érdemes használni, jellemzői (darab, 
méret, alakítás), alapanyag, termékek. Technológia főbb lépései. Süllyeszték 
alapformái. Sorja definíciója. Technológiatervezés (2 fő eleme részletesen). 
Technológiatervezés feltételrendszere, és módosítható tényezői a kovácsolási 
technológiának. 

5. Kovácsdarab tervezése tűrésekkel bezárólag. Süllyesztékes alakítógépek 
osztályozása, jellemzése, megválasztása.  

6. Technológiai módszerek darabszámokkal. Kiinduló darab meghatározása. 
Előkészítés: darabolás, hevítés. Kikészítés (műveletek, gép, techológiai részletek). 
Előalakító üregek és alapvető jellemzőik. Kovácshengerlés. 

7. Elméleti előgyártmány. Elemi kovácsdarab. Előalakító üregek fajtájának 
meghatározása és tervezése. Kész és készelőtti üregek tervezése.  

8. Szerszámok (tömbök) típusai. Sorjacsatorna tervezése. Falvastagság tervezése. 
Süllyesztéktömb magasságának meghatározása. Tömb anyagának 
megválasztása (anyagtípusok). Szerszámtervezés 7 pontja. Üreg elhelyezése a 
tömbben. Szerszám tönkrementel és anyagtulajdonság kapcsolata. Szerszám 
megmunkálás. Rögzítő elemek. Megvezetés.  

9. Különleges kovácsolási gyártási módszerek és jellemzőik. Alumínium kovácsolási 
technológiájának jellemzői. Alumínium kovácsolási eljárások. 

 
 
5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 
 
 
A zárthelyi dolgozat írása és a vizsga közben a mobiltelefon használata tilos! 
 
 
Miskolc, 2017. január 05. 
 
 
 

_________________________ ______________________ 
 

Dr. Mertinger Valéria Dr. Szabó Gábor 
Intézetigazgató, egyetemi tanár           Tantárgyjegyző,  

     tudományos segédmunkatárs 
 


