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A pályázat keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő 
néven, ami egymástól függetlenül is értelmes tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi 
építőkövekből lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes 
jegyzetét. A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a 
tananyagok optimálisan tudnak megjelenni a diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy 
előadó kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett, 
létrehozott tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok 
minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott metaadatokat (pl. fénykép 
készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.  
!
Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a 
„fordított osztály” (flipped classroom) vagy a MOOC (massive open online courses) nyílt 
videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni 
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes 
kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre. 
!
Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát, 
valamint szabadon használhatja a mások által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a 
hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított „jegyzetek” 
akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.  
!
Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan 
változó, változtatható képekből, videókból és 3D modellekből felépített dinamikus rendszer. 
Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják 
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet 
kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja a tananyagoknak és magának az oktatásnak a 
fenntarthatóságát is.  
!
A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy 
pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak, 
valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk. 
!
Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy 
foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a mai, felgyorsult világ megköveteli. 



Modellezés alapjai 
Az ember hosszú-hosszú ideje készít másolatot a körülötte lévő dolgokról, emberekről, 
állatokról. Olykor képességeinek megfelelően fantáziája szüleményeit, ötleteit is 
kézzelfogható formában jeleníti meg. Teszi ezt kedvteléséből, munkájából kifolyólag, 
saját vagy mások szórakoztatásának okán. Tevékenységének célja változatos. Ahogy a 
technikai lehetőségek változtak, változott az a mód is, ahogy megjelenít, megalkot 
valamit. A dolgok lemásolása a művészet területéről fokozatosan átterjedt a műszaki 
életre. Elég csak gondolnunk Leonardo Da Vinci terveire, ötleteire, vagy egy mai 
épületkomplexum makettjére. 

Kikötői étterem 

 

A modell 
A modellezés manapság konkrétabb fogalmat takar, mint korábban. A korábbi 
évtizedekben ez a tevékenység magába foglalta a makettezést is, mely eredendően 
többnyire a valóság kicsinyített leképzését jelenti. Lelkes amatőrök százával készítették 
a különböző repülők, hajók, és egyéb járművek tökéletes kicsinyített mását. 

Napjainkban az ilyen jellegű tevékenységből önálló fogalommá vált a modellezés. Ez az 
aktív tevékenység már nem csak a külső geometria lemásolását jelenti, az elkészült 
tárgy funkciójának köre kibővült. Egy elkészített modell segítségével gondolatainkat, 
elméleteinket tudjuk ellenőrizni, kipróbálni. Választ kaphatunk, hogy elképzeléseink 
milyenek a tényleges megvalósulás után.  

A modellezés tehát nem csak hobbi, hanem alkotó folyamat, melyet a kreatív elme 



generál. Feladat: termék fejlesztése, új termék megalkotása. 

 

Tricikli 3D-s vázlat 

 

Tricikli dokumentációval 

 

Kiállítóistand modellje (összeállítás) 



 

Kiállítóistand modellje (pult, üvegezés nélkül) 



 

Épületek modelljei 



 

Felületkezelt modellek 

 

Csónakház - modell 



 

A makett 
Mi a makett? 

A makett a valóság egy részének (tárgy, ember, állat, épület...) kicsinyített pontos mása 
(néha tartalmaz mőködő részeket). A hangsúly a valósághűségen van.  

Erdei rakodó és fűrészüzem makettje (részlet) 

 



Erdei rakodó és fűrészüzem makettje (részlet) 

 

A szimuláció 

Szimuláció 

Valamely folyamat vagy történés (például fizikai rendszer) vizsgálata.  A vizsgálat során 
a rendszer valós, illetve várható viselkedését vizsgálják az időben. A vizsgált területtől 
és az alkalmazott módszertől függően számos szimulációs módszer létezik.  

 

Multiplex rakásolható közületi szék (fotó)  

 

Multiplex rakásolható közületi szék (render) 



 

Szimuláció (elmozdulás) 



 

Pipacs rakásolható konferenciaszék (fotó) 

 

Pipacs rakásolható konferenciaszék (render) 



 

Szimuláció (elmozdulás) 

 



Ablak metszete méretezéssel (jelölés nélkül) 

 

Ablakprofil hővonalak 





Ablakprofil hőtérkép 

 

Kerékpár kormány, testmodell 

 

Kerékpár kormány, feszültség eloszlása 



 

Kerékpár hajtókar, testmodell 

 

Kerékpár hajtókar, feszültség eloszlása 



 

A modellek típusai  
Német Ipari Formatervezők Egyesületének (VDID) ajánlása szerint a modelleket az 
alábbiak szerint különböztetjük meg: 

• aránymodell,  

• ergonómia-modell,  

• designmodell,  

• funkciómodell,  

• prototípus,  

• széria mintadarab.  

(forrás: Horák Péter, BME, Anyagi modell előállítása virtuális modellből – a 
gyorsprototípus készítés- előadás) 

 

Az NC-Társaság (NCG) javaslata szerint 4 modelltípust különböztetünk meg: 

Koncepciómodell 

A terméknek, koncepciónak csupán alapvető formai megjelenítésére szolgál.  

Geometria prototípus 

Az egzakt forma és a megkívánt felületminőség megjelenítésén kívül a kezelhetőség 



megítélését is elősegíti.  

Funkció prototípus 

Lehetővé teszi a termék egy vagy több funkciójának (pl. szerelhetőség, kinematika) 
vizsgálatát.  

Műszaki prototípus 

A sorozatban gyártott terméknek megfelelően a gyártási dokumentáció alapján 
készül. Csupán anyagában és a gyártási technológiában különbözhet a terméktől. 

(forrás: Horák Péter, BME, Anyagi modell előállítása virtuális modellből – a 
gyorsprototípus készítés- előadás) 



Modellezés feladata 

Modellezés feladata 

A kreatív tervezés fontos eleme a modellezés. Jelentősége nem csak abban rejlik, hogy 
a prototípus előállítása előtt az esetleges problémákra világítson rá, ezzel energiát és 
költséget takarítsunk meg, hanem újabb ötleteket és eljárásokat is kipróbálhatunk. A 
modellezést tehát a gondolkodási, alkotási folyamat generálja. Ezen terület legújabb 
ismeretei kívánja összefoglalni a nevezett tárgy, tananyag. A gyakorlati szemszögű 
összeállítás tartalmazza mindazon anyagi, eszközbeli és technológiai ismereteket, 
melyek nélkülözhetetlenek egy mai tervező ember számára. 

Termék életpályája 

A termék élete 

A termék élete az ötlet egszületésétől a termék megsemmisítéséig, illetve 
újrahasznosításáig tart. ez idő alatt hosszú utat tesz meg, s ennek a hosszú útnak 
számos állomása van.  

A termékre a piacra vezetés előtt jelentős erőforrásokat kell fordítanunk, mely sikeres 
szereplés esetén a termék érettségi szakaszában fog megtérülni. 

A megszülető ötletek közül igen kevés valósul meg, válik termékké. Az éleképesnek ítélt 
ötleteket tovább kell fonomiítani. A finomításnak számos szempontja van: gyárthatóság, 
gazdaságosság, gazdasági... A kiforrottnak tekinthető ötletek alapján terveket készítünk, 
melyeket először modelleken, majd prototípuson próbálunk ki. A modellen és 
prototípuson szerzett tapasztalatokat beépítjük a tervekbe. Ezek alapján a kialakítjuk a 
gyártást. A gyártás a nullszériával próbáluk ki. A tényleges gyártás során születő 
termékeket piacra vezetjük.  

Ha termékünk az éretsségi szakaszban van, számítanunk kell a termékünk iránti 
fokozatos keresletcsökkenésre, vagyis a hanyatlásra. Ekkor már érdemes az új, 
helyettesítő termékünket piacra vezetni. Így a következő termék fejlesztését az előző 
termék nyereségéből tudjuk finanszírozni. 

 

Piaci ciklusok 

A termékek és gyártási eljárások piaci viselkedését vizsgálva megállapítható, hogy 
mindegyik átmegy a következő piaci ciklusokon: 

 

- keletkezés, 

- bevezetés, 



- növekedés, 

- érettség (telítettség), 

- hanyatlás. 

 

Termék életpályája 

 

A modellezés menete 

Általános elem elkészítésének menete 

A modell egy apró részletének elkészítése is lehet hosszadalmas, több lépcsőből álló 
folyamat. Az elkészítés bonyolultsága függ a a felhasznált anyagtól, illetve a 
megjeleníteni szándékozott funkciótól, geometriától... 

Egyes ötleteinket, azok létjogosultságát, modelleken tudjuk tesztelni. Ezért a modell 
készítése, akár az egész terméknek vagy csak egy részének, a tervezés szerves része. 
ezzel a folyamatos kontrollal tudjuk ötleteinket és elképzeléseinket tökéletesíteni. 

Hagyományos épület hullámpala héjalással 





Hullámpala és más trapézlemez héjaláshoz 

 

Hullámpala utánzat előállításának folyamata 

 

Legyártandó hullámelem vázlata 

 

Modellalkatrész legyártása, vágástérkép készítése 



 

Modellalkatrész legyártása, sablon rajza 

 

Modellalkatrész legyártása, vonalak RGB színre váltása 



 

Modellalkatrész legyártása, hajszálvékony vonalak alk. 

 

Modellalkatrész legyártása, többszörözés 



 

Modellalkatrész legyártása, "nyomtatási parancs" 

 

Modellalkatrész legyártása, vágás paramétereinek beáll. 



 

Modellalkatrész legyártása, vágási paraméterek 

 

Modell elkészítésének előkészülete, alapanyagválasztás 



 

Modell elkészítésének előkészülete, alapanyag vágása 

 

Modell elkészítésének előkészülete, felvágott alapanyag 



 

Modell elkészítésének előkészülete, szerszámok 

 

Modell elkészítésének előkészülete, kivágott elemek 



 

Modell elkészítésének előkészülete, elemek 

 

Modell elkészítésének előkészülete, sablon illesztés 



 

Modell elkészítésének előkészülete, sablon összeáll. 

 

Modell elkészítésének előkészülete, sablon ragasztása 



 

Modell elkészítésének előkészülete, sablon használata 



 

Elkészült hullámelem (ragasztott papír) 

 

Modell elkészítésének előkészülete, sablon használata 



 

Elkészült hullámelem (furnér) 

 



Anyagok csoportosítása 

Anyagok  
A modellezésben legtöbbször nem az anyagtudományban használatos csoportosítást 
használjuk. Itt inkább az anyag jellege, megmunkálhatósága, kezelhetősége adja az 
egyes csoportokat. 

Ezek alapján: 

• faanyag (tömörfa, rétegelt lemez, fogácslap, farostlemez...), 

• faalapú kompozitok, 

• papír (HPL, karton...), 

• fém, 

• üveg, 

• műanyag (lemezek, habok, szálak...), 

• szilikátok, 

• egyéb kompozitok, 

• bőr, 

• egyéb szerves anyagok, 

• folyadékok. 

Láthatjuk, hogy az egyes kategóriák között van átfedés, de használat szempontjából ez 
a praktikusabb. 

Anyagok megjelenési formái 
Csoportosítás megjelenési forma szerint: 

• lapok, lemezek, 

• tömbök, 

• pálcák, rudak. 

 

Felhasználható anyagok 

Milyen anyagot lehet felhasználni? 



Milyen anyagot lehet felhasználni? Gyakorlatilag bármilyet. Persze azért ügyeljünk arra, 
hogy a környezetre, vagy az ember egészségére veszélyes anyagot ne használjuk. A 
tényleges anyaghasználatot a modell funkciója határozza meg. 

Faanyag, tömörfa 

 

Táblásított anyagok 

 



Falemezek 

 

Fúrnérok 

 

Rétegeltlemezek 



 

Színfurnérozott rétegeltlemez 

 

Rétegeltlemez idomok 



 

Farostlemez 

 

Laminált farostlemezek 



 

Rotbetétes bútorlap 

 

Faforgácslap 



 

Papírbetétes forgácslap  



 

Papír 



 

HPL 



 

Műanyag 



 

Műanyag habok 



 

Üveg 



 

Anyagtípusok megjelenése 

Felületmodell 



 

Furnércsíkok alkalmazása 



 

Tömörfa alkalmazása 



 

Hulladék textil alkalmazása 



 

Hímzett textilfelület 



 

Aluminium pálca 



 

Műbőrrel képzett felület 



 

HDF lemezek 



 

Fúrnérok 



Lézeres berendezés felépítése 

Lézeres megmunkálóberendezés 

 

Lézeres megmunkálóállomás 

 

Lézeres megmunkálóállomás 

 

Lézeres megmunkálóállomás 



 

Lézer használata 

Használat 
A legtöbb lézeres berendezést, melyet a modellezésben használunk, egy adott méretű 
tárgyasztallal rendelkezik. Erre a felületre helyezzük alapanyagunkat, melyen a 
szükséges műveletet el kívánjuk végezni. Vágást, gravírozást, jelölést.  

A megmunkálás megkezdése előtt elkészítjük alkatrészünk rajzát, valamely vektoros 
számítógépes programmal, mely majd szerszámpályául szolgál a lézeres megmunkálás 
során.  

A behelyezett munkadarabon elvégezzük a fókuszálást, mely lehet autómatikus 
(berendezés függő, ultrahangos fókuszállító) is. 

A kivánt eredmény elérésének megfelelően beállítjuk a berendezés paramétereit 
(fejsebesség, lézerteljesítmény...).  

Bizonyos berendezések üzemeltetésük során segédanyagot igényelnek. Tisztított 
sűrített levegő, semleges segédgáz. Ezt a biztonságos üzemeltetéshez biztosítanunk 
kell.  

A lézeres megmunkálás során a művelet jellegéből adódóan nagy mennyiségű füst és 
gáz keletkezik (mérgező is lehet), ezért a megfelelő elszívásról gondoskodnunk kell! 

Fókuszálás 



 

Forgatóegység 

Forgatóegység beüzemelése 

Bizonyos típusú berendezések forgatóegység befogadására alkalmasak. Ezzel a 
kiegészítő eszközzel, bizonyos átmérőtartományon és bizonyos kúposságon belül, 
hengeres felületeket munkálhatunk meg. Ezzel mind gravírozási, mind pedig vágási 
műveletet is elvégezhetünk. 



Forgatóegység 

 

Fokuszállítás forgatóegység esetén 

 



Gravírozás forgatóegységgel 

 

Vágás fogatóegységgel 



 

Lézeres vágóberendezésen elvégezhető műveletek 

Vágás 

A modellezésben lézeres vágóberendezésekkel kapcsolatban a legtöbbet végzett 
művelet. Megfelelő paraméterekkel kielégítő felületi minőséget (vágott felület) tudunk 
produkálni.  

A technológia jellegéből adódóan a felület beégésével, kormosodásával a legtöbb 



megmunkálható anyagtípusnál számolnunk kell. 

Faanyag vágása 

 

Intarzia 



 



Vágás - koncentrikus körök 

 

Vágás - hengeres felület 
 

Gravírozás 

Adott felületen bizonyos mélységig lézer segítségével szintén távolíthatunk el anyagok. 
Ez nevezzük gravírozásnak. A beállított paraméterektől (fejsebesség, lézerteljesítmény) 
függ az anyageltávolítás mélysége. 

Gravírozott felirat 

 

Gravírozott felület 



 

Jelölés 

A lézer teljesítményét adott anyagnál a vágási paramétereknél lényegesen kisebbre 
véve jelölhetünk a felületen. ezzel az eljárással bármely vektoros felület felvihető a 
felületre. ezzel ábrákat, segédvonalakat vihetünk fel a felületre, így például a további 
kézi  megmunkálásokat könnyíthetjük meg. 

Üveg lézeres megmunkálása - jelölés 

 

Fúrástérkép jelölése 



 

CO2 lézeres vágóberendezéssel megunkálható anyagok 

Furatok 



 

Farostlemezbe "vágott" minta 



 

Bőrbe "vágott" minta 

 

Bőrbe "vágott" minta 



 

Rétegeltlemezbe "vágott" minta 

 

Hullámpapírlemezbe "vágott" minta 



 

Papírba "vágott" minta 

 

Üvegbe gravírozott minta 



 

Vágott alakzat 

 

Lézerrel vágott faanyag elektroikroszkópos képe 

Elektromikroszkópos felvétel 



 

Elektromikroszkópos felvétel 

 

Elektromikroszkópos felvétel 



 

Elektromikroszkópos felvétel 

 

Lézeres technológiával előállított tárgyak 



Emberalak (részlet) 

 

Fülbevaló, lepke 

 



Fülbevaló, kalitka 

 

Lézerrel vágott fogaskerék 



 

Lézerrel vágott elemek (fogaskerék,burkolat)  

 

Fogaskerekek (alapanyag: tömörfa) 



 

Hűtőmágnes (alapanyag: tömörfa) 

 

Ékszertartó (alapanyag: HPL) 



 

Horgony (alapanyag: rétegeltlemez) 

 

Ékszerdoboz oldala (alapanyag: tömörfa) 



 

Hajóváz (alapanyag: rétegeltlemez) 

 

Gravírozott felirat 



 

Gravírozás 



 

Gravírozott hengerfelület 



 

Vágott hengerfelület 



 

Gravírozott pohár 



 

Gravírozott pohár 



 

FMK logó 



 

FMK logók 



 

HPL kaktusz 



 

Faház modell - gravírozott felületek 



 

Felületmodell 



 

Gravírozással struktúrált felület 



 

Rács készítéselézeres vágóberendezéssel. 



 

Nagyfelbontású fényképek lézervágott felületről 
Próbatest vágásrés méréséhez 



 

Akác próbatest lézeres vágási képe 

 

Gyertyán próbatest lézeres vágási képe 



 

Vörösfenyő próbatest lézeres vágási képe 

 

Nyár próbatest lézeres vágási képe 



 

Vágástérkép 

Eiffel-torony 

 

Lézer a fémiparban (vágás) 
Acéltábla lézérvágás után 



 



Táblagép 

Táblagépek 

A modern eszközhasználat egyik legújabb és legdinamikusabban fejlődő eleme (2012). 
A különböző alkalmazásoknak köszönhetően a tervezés számtalan fázisában 
használhatjuk. Készíthetünk jegyzeteket, vázlatokat, de a körülöttünk lévő, minket 
inspiráló környezet egy részét is megörökíthetjük vele. Az eszközzel elkészített képeket 
továbbdolgozhatjuk, illetve tervezési alapként használhatjuk. Videók készítésekor is 
hasonló lehetőségeink vannak.  

Táblagép használata 

 

2D szkennelés 

Ábrák és szövegek beolvasása 

Gyors, kézi vázlataink digitalizálásának, illetve a digitalizálás előkészítésének 
legegyszerűbb eszköze a többnyire A4-es formátumú lapolvasó. 

Digitalizáló tábla 

Digitalizáló tábla 



 

Digitális toll  - Inkling (WACOM) 
Digitális toll alkalmazása 



 

Szabadkézi rajz  - tűzőgép 



 

Projektor 

Alkalmazás 

Elkészült munkánk bemutatásának egyik legelterjettebb eszköze a projektor. előnye, 
hogy megfelelő körülmények között sok ember számára tesszük láthatóvá 
gondolatainkat és elképzeléseinket.  

Természetesen a vetítés lehetőségeit más, kreatív módon is kihasználhatjuk. 
Projektorunk vetített képét modellbemutatásunk vetített hátterének előállításához is 
használhatjuk. 

Prezentáció 



 

Interaktív monitor  
Írható és rajzolható képernyő 

A digitális rajzolás legkorszerűbb eszközei közé tartozik. Az eszköz egyesíti magában a 
digitális rajzolás, a gyors javítás, a rugalmas áttekintés, valamint a dinamikus munka 
lehetőségeit. 



Szerkesztési alapok 

Lekerekítés 

 

Érintő egyenes szerkesztése 



 

Külső érintőkör szerkesztése  

 

Belső érintőkör szerkesztése 



 

Ellipszis „szerkesztése” kosárgörbe módszerrel 



 

Fibonacci spirál rajzolása 



 

Szög másolása 



 

Szakaszfelező merőleges 



 

Egyenes adott pontjába merőleges állítása 

 



Merőleges állítás egyenesre adott  külső pontból 

 

Szögfelezés 



 

Szabályos ötszög szerkesztése 

 



Szabályos hatszög szerkesztése 

 

Normál csúcsív szerkesztése 



 

Nyomott csúcsív szerkesztése 



 

Tudoríves boltív szerkesztése 



 

Rajzeszközök 

Körző, vonalzó 

 



Vonalzók, derékszögek 

 

Jelölés 

Karctű 

 

Karctű használata 



 

Derékszög 

 

Formatanulmány 

Formatanulmány - Vércukorszint-mérő 



 

Formatanulmány - Vércukorszint-mérő 



 

Formatanulmány - Vércukorszint-mérő 



 

Formatanulmány - Vércukorszint-mérő 



 

Formatanulmány - Vércukorszint-mérő 



 

Megjelenítés - kontúrvonalaktól a látványtervig 

Renderkép vonalkontúr beállítással 

 

Renderkép textúra beállítással 



 

Áthatás 

 

Alapképek megnyitása 



 

Képek egyesítése 

 

Rétegmaszk hozzáadása 



 

Színátmenet 

 

Átmenet beállítása 



 

Felirat beillesztése 

 

Fóliák sorrendjének módosítása 



 

Rétegstílus hozzáadása 

 

Felirat alakítása 



 

Adobe Illustrator - oktatóvideó 

Adobe Photoshop - oktatóvideó 



3D szkennelés 

Háromdimenziós szkennelés 

A berendezés lézersugár segítségével tapogatja végig a felületet, s az így nyert 
adatokat  a célszoftver virtuális háromdimenziós felületté alakítja. 

Háromdimenziós szkenneléselvi vázlata 

 

Szkennelés folyamata 



 

"Beolvasott" felület 



 

A digitális állomány "tisztítása" után  

 

Leonar3Do 

Leonar3Do 

Az eszköz a hagyományos kétdinemziós számítógépes hátteret alakítja át interaktív 
háromdinómenziós, abszolót térhatású eszközzé.  

Leonar3Do elemei 



 

3D nyomtatás 

3D nyomtatás 

A 3D nyomtatás a gyorprototípus-gyártásból fejlődött ki. Lényege, hogy valamely 
anyagból, vagy anyagokból szintenként felépítjük a háromdimenziós testet.  

A különböző gyártók által forgalmazott nyomtatók más-más alapanyagból építik fel a 
testet. Ezek lehetnek: por+kötőanyag, szálanyag, folyadék, papír... 

Az egyes felhasznált anyagféleségek más-más tulajdonságú tárgyat hoznak létre. Ezek 
különböznek: 

• szilárdságukban, 

• méretpontosságukban, 

• alaktartásukban, 

• tömegükben, 

• bekerülési költségükben, 

• ... 

Szálanyag, illetve Uv fényre szilárduló folyadék alkalmazása esetén a felhasznált 



anyagokat két csoportra oszthatjuk. Használunk modellanyagot, mely végül az elkészült 
test anyagát adja, illetve használunk támaszanyagot, mely a nyomtatást segíti, s avégén 
eltávolítjuk. 

3D nyomtatás 

 

3D nyomtatás - csapágy 

 

3D nyomtatott reklámanyag 



 

FMD eljárás (Fused Deposition Modeling) 



 

Huzalos 3D nyomtatás 



 

3D-s testek előállítása 

 



"Bennszülött" alkatrészeket tartalmazó tárgy 

 

Öntősablon készítése viasztest számára 



 

"Nyomtatott" lánc 



 

Fogsor 



 

SLA eljárás 



 

SLS eljárás 

 



Sztereo fényképek 

Térhatású kép 

"Térhatású kép. A tárgyról két képet készítenek olyan fényképezőgéppel, amelynek két 
objektíve van. Az objektívek megközelítően akkora távolságra vannak egymástól, mint 
az ember két szeme. A két kép egymás mellett keletkezik a filmen. Ezt a filmet olyan 
készülékbe, ún. sztereonézőbe helyezik, amelyen keresztül nézve a jobb szemünkkel 
csak a jobb oldali, a bal szemünkkel pedig csak a bal oldali képet látjuk. Így a két kép a 
térbeli látás érzetét váltja ki." 

Forrás: www.kislexikon.hu 

3D-s kép 

 

Szoba 3D-ben 



 

Prof. Dr. Winkler András 3D-ben 



 

Csapat... 

 

Imi 



 



Megjelenítés műszaki rajz alapján 

Kardáncsukló - műszaki rajz (részlet) 

 

Kardáncsukló - render 

 

Csőtervek - SOLIDWORKS 

Kerékpárváz 



 

Csővezeték 

 

Felületmodell - SOLIDWORKS 

Méret felvétele - felülnézet 



 

Méret felvétele - jobboldali nézet 

 

Egér - felület - render 



 

Felület készítése - kézi mixer  
Nézeti rajzok 

 

Vázlatok beillesztése 



 

Felület készítése 



 

Felület hozzáillesztése 



 

Forma tükrözése 



 

Kiegészítő elem létrehozás 



 

Süllyesztés 

 



Test lezárása felülettel 

 

Gomb létrehozása 



 

Rudazat elkészítése 



 

Keverőlapátok fejének elkészítése 

 

Összeállítás 



 

Kontúrrender 

 

Összevont renderek 



 

Felület készítése - hajszárító 

Nézeti rajzok, kézi vázlatok 

 

Nézeti rajzok, digitális úton feljavított kézi vázlatok 



 

Hajszárító oldalfalának váza 



 

Hajszárító oldalfala 

 

Hajszárító oldalfala belülről 



 

Hajszárító oldalburkolata 

 



Hajszárító oldalburkolata 

 

Hajszárító oldalburkolata 



 

Hajszárító oldalburkolata markolat segédsíkokkal 

 



Hajszárító oldalburkolata markolat kontúrral 

 

Hajszárító oldalburkolata markolat drótvázzal 



 

Hajszárító oldalburkolata markolattal 

 



Hajszárító oldalburkolata markolat felülettel 

 

Hajszárító felülete 



 

Hajszárító felülete rácsozással 

 



Hajszárító felülete  

 

Hajszárító 

 

Hajszárító render, hátulnézet 



 

Felület készítése - hajszárító 

Fénykép a készülékről - oldalnézet 



 

Fénykép a készülékről - hátulnézet 



 

Oldalnézet 



 

Hátulnézet 





Oldalzézet kontúrral 

 

Oldalnézet drótvázzal 



 



Oldalnézet felülettel 



 



Oldalelem markolati drótvázzal 

 

Oldalelem fél markolattal 

 

"Fél" hajszárító 



 

Hajszárító vázlat 



 



Hajszárító 

 

Hajszárító render 



 

Új kép bejegyzés 

 

Új kép bejegyzés 

 



Műszaki rajz a modellezésben 

A rajz évezredek óta az ember egyik legfontosabb kommunikációs eszköze. Két ember, 
még ha teljesen más nyelvet is beszélnek, rajzzal vagy más képi megjelenítés 
segítségével szinte biztos, hogy meg tudják értetni magukat a másikkal. A műszaki 
ábrázolás is ilyen kommunikációs csatorna, melynek segítségével a tervező gondolatai 
továbbíthatóak más szakemberek számára. A könnyebb megértést elősegítendő 
bizonyos szabályokat fektettek le korábban (műszaki rajzi szabályok, szabványok), 
melyek a pontosabb megértést, s a gondolatok pontosabb rögzítését tették lehetővé.  

 Manapság azonban a rajz már nem csak papíron létezik, hanem a virtuális 
térben, digitális rajzok formájában, melyeket az informatika eszközeivel állítunk elő. 
Ezen lehetőségek segítségével a hely, mint tényező, már nem is játszik jelentős 
szerepet a kommunikációban. A tervező gondolata, annak rajzi megjelenítése bárhol és 
bármikor hozzáférhető. 

 

Gondolattól a termékig 

 

A műszaki ábrázolás feladata 



A műszaki rajz, a műszaki ábrázolás feladata a megálmodott, legtöbbször térbeli 
testeknek a síkbeli grafikus ábrázolása. Manapság a digitális rendszerek segítségével 
már eleve három dimenzióban is ábrázolhatjuk a nevezett testeket, azonban ezek csak 
a szerkesztést és a jobb megértést segítik, a tényleges kétdimenziós ábrázolást nem 
helyettesítik. A műszaki rajz továbbra is rögzített szabályokon alapuló síkban történő 
ábrázolás. 

 A rajzokat több módon csoportosíthatjuk. Ilyen mód lehet az adott szakterülethez 
való kötődés szerinti osztályozás. Ezek alapján beszélhetünk építészeti rajzokról, 
térképészeti rajzokról, bútorszerkezeti rajzokról… Bármely területhez kapcsolódó 
rajznak megvannak a maga sajátosságai. Sajátos jelrendszer, sajátos megjelenítési 
formák (szokások), illetve a szokványos anyagjelölések. Azonban bizonyos elemek 
mindig állandóak. Ilyenek például a vonalvastagság, a nézetek jelölése, a méretek 
megjelölése… 

 A rajzokat az elkészítés módja szerint is csoportosíthatjuk. Ez alapján 
beszélhetünk kézzel készült, illetve számítógéppel készült rajzokról. Mindkét esetben 
lehet szabadkézi (mérnöki vázlat), valamint „vonalzós”, léptékhelyes műszaki rajz 
(rajzeszközök használata).  

 Az ábrázolás egy bizonyos elem megjelenítésétől a teljes egész bemutatásáig 
terjedhet. Ez alapján beszélhetünk alkatrészrajzról, összeállítási rajzról, valamint ennek 
jobb megértését szolgáló, az egész részleteinek bemutatását jelentő részletrajzokról 
(csomóponti rajz).   

 

Alkatrészrajz (méretezés nélkül) 



 

Csomóponti rajz 



 

Összeállítási rajz (vázlat) 

 

Rajzok típusai 



Készíthetünk olyan rajzokat, melyek nem csak az adott szerkezeti elemet ábrázolják, 
hanem annak gyártását, a gyártáshoz szükséges információkat is tartalmazzák. Ilyenek 
lehetnek tartalom szerint:  

• műveleti rajz 

• grafikon 

• tervrajz 

• vázlat 

• szerkesztési ábra 

A megjelenítés szerint beszélhetünk vetületekről (ortogonális vetület, nézetrajz), illetve 
térhatású rajzokról (axonometrikus ábra, perspektivikus ábra). 

 

Axonometrikus ábrázolás 

 

Perspektivikus ábrázolás (kétpontos perspektíva) 



 

Perspektivikus ábrázolás (hárompontos perspektiva) 

 

Síkban való megjelenítés 

A síkban való megjelenítéshez alapvetően kétféle vetítési mód áll rendelkezésünkre. 
Egyik a középponti, vagy centrális vetítés, míg a másik lehetőség a párhuzamos sugarú, 
merőleges vetítés. Az első esetben egy adott pontból széttartó vetítősugarak 
segítségével képezzük le tárgyunkat, míg a másik esetben a tárgy kontúrjáról 



egymással párhuzamos vetítőnyalábokat indítunk, s ezzel jelenítjük meg a nézetet. 

Centrális vetítés 

 

Merőleges vetítés (párhuzamos vetítés) 



 

Merőleges vetítés típusai 
A merőleges vetítés lapján elkészíthetjük tárgyunk három vetített nézetét. A vetítés 
legtöbbször három, egymásra merőleges síkra történik. A vetítési módszer kétféle lehet. 
Lehet európai (E), illetve amerikai (A). Kettő közti különbség a nézetek elrendezésben 
van.  

Nézeti rajzok képzése 



 

Nézeti rajzok megjelenítése (E) 



 

Tárgy egyértelmű ábrázolása 

A tárgy egyértelmű ábrázolásához szükségünk van annak nézeteire, valamit méreteire. 
Ennek segítségével ábrázolhatjuk, illetve a rajz alapján elkészíthető a tárgy. A nézetek 
számának szükségességét az adott tárgy bonyolultsága határozza meg. A mértetek 
megadásánál az egyezményes szabályokat kell figyelembe venni (olvasási irány, 
elhelyezés, karakterméret, vonalvastagság…). A nézeteken jelöljük az egyes befoglaló 
méreteket, furatok mélységét és átmérőjét, s minden olyan fontos adatot, mely 
szükséges a tárgy leírásához. Abban az esetben, ha valamely információ nehezen 
ábrázolható, vagy az ábrázolás nem mindenki számára egyértelmű, akkor ezeket az 
információkat a tárgy műszaki leírásában kell rögzíteni. A leírásnak tömör, lényegre 
törőnek kell lennie. Néha a megértés egyszerűsítésért, vagy magának a rajznak az 
egyszerűsítéséért bizonyos részeket elhagyhatunk a rajzról (kitörések, szimmetrikus 
részek elhagyása…). Azonban a félreértések, valamint a hibás rajzolvasás elkerülése 
végett ezt megfelelő módon jelölnünk kell. 

Szabványok, szabályok... 
A rajz elkészítésénél, legyen az kézi rajz vagy digitális, mindig ügyeljünk a szabványos 
rajzalkotókra. Ügyeljünk arra, hogy lehetőleg szabványos méretű lapot használjunk, 
megfelelően és szabályosan elhelyezett és kitöltött szövegmezőt illesszünk 



dokumentumunkba. A feliratok, mértetek megjelölésénél, a vonalvastagságok 
megválasztásánál is követnünk kell az irányadó szabványokat. 

Vetítés, árnyék képzése 

 

Árnyék képzése színezéssel 



 

Egyszerűsített szerkesztés 

 

Rajzok felhasználása 

A szükséges rajzokat, melyek gondolatainkat és ötleteinket rögzítik és továbbítják, 
kézzel, valamint számítógéppel is elkészíthetjük. Választásunk lehetőségeinknek 
megfelelően tudatosnak kell lennie, hiszen később sok időt és munkát spórolhatunk 
meg magunknak. A műhelyben magunk számára egy egyszerű vázlat elegendő lehet az 
alapanyag megfelelő szabásához, azonban egy bonyolultabb alkatrész kivágásánál, 
nem árt a mérethelyes pontos rajz. Az is lehetséges, hogy valamely megmunkáló gép 



üzemeltetéséhez, szerszámpálya programozásához, használhatjuk a digitálisan 
elkészített rajzunkat. Ilyen lehet például egy vektoros formátumban elkészített rajz, 
melyet használhatunk az alkatrész kivágásához egy lézeres vágóberendezésen.  

Sablon idompréselt elem készítéséhez 

 

A modell előkészítése 

Előkészületektől a bemutatásig 

A model elksézítéséhez szükséges: 

Megmunkálás, a modell elkészítése 

Vázszerkezet 



 

Felület kialakítása 

 

Felület kialakítása 



 

Idompréselt elem, rétegezett furnércsíkok 

 

CNC felsőmaróval előállított felület 



 

Idompréselés 

 

Idompréselés 



 

Idompréselt elem 



 

Idompréselt hintaszék 



 

Összeállítás 

Öszeállítás, mint a megvalósulás folyamata 

Az elkészítendő modell döntő többségben több darabból áll. A darabokat külön-külön 
készítjük el, majd a szükséges technikával, egy előre meghatározott sorrendben 
egyesítjük azokat.  

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Tricikli összeállítása 



 

Kötőelemek, rögzítés 

Kötések 

Kőtések 

 

Alakzáró kötése 

 ék-, csap-, szegecskötés 

 tengelyagy-kötések 

 elemek a helyzetbiztosításhoz 

 pattintó-, feszítő- és szorítókötések 

Súrlódással záró 



 karimás- és csavaros kötések 

 sajtolt tengelyagy-kötések 

  rugalmas közbenső elemekkel 

  rugalmas közbenső elemek nélkül 

Anyaggal záró 

 hegesztett kötések 

 forrasztott kötések 

 ragasztott kötések 

 

Facsavarok 

 



Csavarok és anyák 

 

Szegek 



 

Bitek 



 

Ragasztás 

A ragasztás 

Ragasztás: szilárd anyagok felületét egy közvetítő anyag, a ragasztóanyag segítségével 
úgy kötik össze, hogy közben a összekötendő szilárd anyag felületei sajátosságai 
alapvetően nem változnak meg. 

A ragasztóanyag 

Ragasztóanyag: azok a nemfémes anyagok, amelyek szilárd felületeket jó 
nedvesítéssel és ebből eredő tapadással, valamint kialakuló saját szilárdságukkal 
kötnek össze. 

A ragasztó kötésének folyamata 

A ragasztók kötésének folyamata: 

- fizikai úton kötő ragasztók: 



oldószeres ragasztók, diszperziós ragasztók, olvadék ragasztók, 

nyomásra kötő ragasztók; 

-kémiai úton kötő ragasztók: 

polikondenzációs ragasztók, poliaddíciós ragasztók, polimerizációs 

ragasztók; 

- fizikai és kémiai úton kötő ragasztók. 

Ragasztóanyagok osztályozása 

Osztályozása: 

- kötési mechanizmus szerinti csoportosítás, 

- kötés hőmérséklete szerinti csoportosítás, 

- ragasztó megjelenési formája szerinti csoportosítás, 

- komponensek száma szerinti csoportosítás, 

- kémiai felépítés szerinti csoportosítás, 

- előállítás jellege szerinti csoportosítás. 

Technológiai tulajdonságok 

Ragasztóanyagok technológiai tulajdonságai: 

- viszkozitás, 

- fazékidő, 

- megkeményedés ideje, 

- szárazanyag-tartalom, 

- tárolási stabilitás, 

- nyíltidő. 

A ragsztás paraméterei 
Ragasztás paraméterei: 

- vízállóság (D1,D2, D3, D4),  

- időjárásállóság, 



- hőállóság, 

- szilárdság. 

Anyagok előkészítése 

A ragasztandó anyagok előkészítése: 

szabászat terítékképzés (furnéroknál), nedvességtartalom beállítása), 

felületek csiszolása, felületek tisztítása. 

Megfelelő ragasztáshoz mart vagy gyalult felület szükséges. 

Táblásításnál egalizáló csiszolás. 

A ragasztóanyag felhordása 

Felvitel módja: ecsettel, fésűvel, kézi hengerrel, szórópisztollyal, hengeres 

felhordó géppel, öntőgéppel, speciális felhordókkal 

Fakötések 

 

Alkatrészek beállítása 



 

Elemek pozícióban tartása 



 

Alak ellenőrzése 

 

Ragasztási felület 



 

Elemek szorítása a ragsztáshoz 



 

Maszkolt alkatrész 



 

Ragasztóaynag felhordása szórással (palackos) 



 

Szélesítő toldás, anyag előkészítése 



 

Szélesítő toldás, összeforgatás 



 

Szélesítő toldás, táblásítás után 



 

Felületek javítása 

Spaklik 



 

Glettel felületű alkatrészek 



 

A modell kiegészítőinek elkészítése 

Poszter 

A poszter a mai bemutatók nélkülönözhetetlen eleme. Látványos, könnyen 
értelmezhető, s ugyanakkor rendkívül informatív. A poszter készítése előtt el kell 
döntenünk, hogy munkánkat míly módon kívánjuk bemutatni.  

Bemutatás jellege: 

Dokumentáció 

Az modellhez készítendő dokumentációnak célszerű minden olyan információt (leírást, 
képet, tervet) tartalmaznia, mely annak legyártásához, megértéséhez, valamint 
bemutatásához szükséges lehet.  

Dokumentáció 



 

Vitrin 

A bemutatás jellege dönti el, hogy milyen jellegű virint készítünk. A mérete 
természetesen igazodik a befogadni kívánt modell méretéhez.  

A modell bemutatása 

Modell fotózása stúdióban 



 

Modellről készült fotó 



 

Bemutató 

 

Szabadon álló tárló 



 

Zárt tároló, kétoldalas 



 

Önálló zárt vitrin  



 

Többpolcos tároló 



 

Modell megnevezése 



 

Magas, álló vitrin 



 



Deltacsiszológép 

Kimondottan sarkok, élek és nehezen hozzáférhető helyek csiszolására, tisztítására és 
polírozására alkalmas eszköz.  

A szerszámfej kis elmozdulású (kis amplitúdójú) oszcilláló mozgást végez. Ennek 
köszönhetően kis terhelés éri a megmunkált anyagot. 

Ügyeljünk arra, hogy a kis mozgás ellenére a frekvencia nagy (gyors mozgás), ezért 
jelentős hőfejlődés lehet, mely a felület beégéséhez vezethet. 

 

Deltacsiszológép 

 



Excenteres csiszológép 

Különböző anyagok felületének finomabb csiszolására alkalmas eszköz. A nagy 
tárcsafelületnek, valamint a finom mozgásnak köszönhetően érhető el a kívánt 
finomságú felület.  

Excenteres csiszológép 

 



Szalagcsiszológép 

Sík felületek nagyoló (durva-, elő-) csiszolására alkalmas kézi gép. A csiszolást két 
hengeren fotó végtelenített csiszolószalag végzi. Alapvetően nagyobb anyagmennyiség 
eltávolítására használható. Csiszolás közben a gépet folyamatosan mozgassuk a 
felületen, így elkerülhető a helyi „túlcsiszolás”. A szalag futási iránya essen egybe a 
faanyag szálirányával.  

Mindig ügyeljünk arra, hogy a megfelelő méretű papírszalagot helyezzük a gépre! 

Egyenletes felület eléréséhez gyakorlat szükséges!  

 

Szalagcsiszológép 

 



Kombinált csiszoló 

Kisebb, többnyire sík felületű alkatrészek megmunkálására szolgáló eszköz. 

Korongcsiszoló 

 

Szalagcsiszoló 



 



Új szöveg bejegyzés 

A korszerű eszközök között nevezhetjük a modellezés alapgépének. A géphez a 
különböző tokmányos segítségével más-más szerszámokat rögzíthetünk. Ebből 
adódóan igazi „multi gépről” beszélhetünk. A gép fordulatszáma változtatható. Mindig 
igazodjuk a megmunkált anyag igényeihez! 

 



Egyenescsiszoló-multifunkciós gép (fogazott vágótárcsa) 
A korszerű eszközök között nevezhetjük a modellezés alapgépének. A géphez a 
különböző tokmányos segítségével más-más szerszámokat rögzíthetünk. Ebből 
adódóan igazi „multi gépről” beszélhetünk. A gép fordulatszáma változtatható. Mindig 
igazodjuk a megmunkált anyag igényeihez! 

Elvégezhető műveletek: 

• gravírozás 

• marás 

• tisztítás 

• polírozás 

• vágás 

• csiszolás 

A gyártók által forgalmazott gazdag feltétválasztéknak köszönhetően számos 
anyagféleséget munkálhatunk meg.  

A videón egy egyszerű csiszolási műveletet látunk. Mint a legtöbb műveletnél, itt is 
rögzítsük munkadarabunkat.  

A gép fokozottan balesetveszélyes! Ügyeljünk rá, hogy szerszámcsere előtt 
áramtalanítsuk a gépet! 

 

Egyenescsiszoló – multifunkciós gép 



 

Egyenescsiszoló és szerszámok 



 

Egyenescsiszoló - befogható szerszámok 

 



Egyengetőgyalugép 

A gép segítségével az enyhén vetemedett anyagok két, találkozó lapját tudjuk 
egyenesre, illetve egymásra merőlegesre gyalulni.  

A megfelelően kiválasztott fogásmélység beállítása után (gép használati utasítása 
szerint) áttoljuk anyagunkat az adagolóasztalon keresztül a vízszintes tengelyű gyalufej 
felett. Ekkor a beállított anyagvastagságot eltávolítjuk. Minden átengedés után 
ellenőrizzük a kapott eredményt. Az oldal megmunkálása után fordítsunk anyagunkon 
90 fokot (a tengely az anyag hossztengelye). Ezt úgy tegyük, hogy az imént 
megmunkált oldal az oldalsó vezetővonalzó felé nézzen. A munkadarab áttolása közben 
ennek a vonalzónak szorítsuk neki munkadarabunkat. A második oldal gyalulása után 
két egyenes, egymásra merőleges oldalt kapunk. Ezt a két oldalt bázisnak használva 
munkálhatjuk tovább munkadarabunkat. Vastagoló gyalugépen, körfűrészen… 

A gép fokozottan veszélyes, a munkavédelmi előírásokat haladéktalanul tartsuk be! 

 

Egyengetőgyalugép 

 

Védőburkolat 



 

Alapanyag megtámasztása 



 

Munkadarab megmunkálása 



 



Esztergagép 

A gép segítségével forgástesteket tudunk anyagleválasztással előállítani.  A közel 
hengeresre előmunkált anyagot  szilárdan rögzítjük a gép csúcsai között (esetleg az 
egyik oldalon tokmányba). Ezt követően a forgásba hozott munkadarabhoz az erre a 
célra kialakított esztergakéssel közelítünk, melynek következtében a kívánt helyen 
anyagot választunk le.  

A megmunkálás során ügyeljünk, és megfelelően válasszuk meg a fordulatszámot. A 
fordulatszám függ a megmunkált anyagtól, illetve annak átmérőjétől.  

Fémek esztergálásánál gondoskodjunk a megfelelő hűtésről, hűtőfolyadékról. 

 

Esztergagép 

 

Faanyag esztergályozása 



 

Szögletes anyag esztergályozása 

 

Esztergált faelem (szegmensekből összeállítva) 



 



Faanyag vésése széles vésővel 

 

Faanyag vésése keskeny vésővel 



 

Favésők 

 

Favésők 



 



Kézi felsőmarógép 

Árkok (nút), aljak (falc) és profilok kialakítására szolgáló kézi faipari alapgép. A gép 
alapja egy függőleges tengelyű motor, melynek tengelyére a szerszámok befogására 
alkalmas tokmányt illesztenek. A tokmány (befogópatron) többnyire 8 mm-es (néha 6 
mm) szerszámok befogására alkalmas.  

A gép talpának segítségével állíthatjuk be, hogy a szerszám milyen mélyen hatoljon be 
az anyagba. A szerszám megvezetését a szerszámra szerelt csapágy, vagy külön 
vezetővonalzó segíti. 

A gép a fokozottan veszélyes gépek közé tartozik, körültekintően használjuk! 

 

Kézi felsőmarógép 

 



Lágyforrasztás 

Fémek közti kapcsolat létrehozására szolgáló eljárás. A két felület között megolvasztott 
(alacsony olvadáspontú), befuttatott , megkihült fém adja a kötést. A forraszanyag függ 
a forrasztani kívánt fémektől. A jobb felületi tapadás elérésére különböző 
felületelőkészítő folyadékokat és zsírokat használhatunk. 

Lágyforrasztás 

 

Lágyforrasztás, forraszanyag felvitele 



 

Lágyforrasztás 

 



Keresztvágás (gérvágás) 
Hosszú anyagok darabolására, illetve végeik szögben történő vágását szolgáló 
körfűrészgép. A munkadarab rögzítése után beállítjuk a kívánt szöget. A szöget a 
legtöbb gép esetén két irányban tudjuk értelmezni. Függőleges tengelyű, illetve a 
munkadarabra merőleges tengelyű szerszámelfordítás.  

A vágás során határozott mozdulattal, de lassan és egyenletesen vezessük be a lapot 
az anyagba (videón látható módon). Kisebb darab levágása esetén a lap kiemelése 
esetén várjuk meg, mielőtt megáll a forgás. 

 



Habvágó 

Műanyag habok egyenes alkotójú egyenes, ferde, illetve íves vágására használható 
készülék. A behelyezett fűtőszálat kellő feszességre húzzuk. Ezt kikapcsolt és 
áramtalanított állapotban tegyük meg, illetve ellenőrizzük!  

Szükség esetén állítsuk ferde állásba a fűtőszálat. Állítsuk be a szükséges hőfokot. 
Kapcsoljuk be a készüléket. Vigyázzunk a fűtőszál forró, égési sérülést okozhat. A 
megmunkáláshoz a vezetővonalzó mellet toljuk át a munkadarabot. Ügyeljünk arra, 
hogy lassan, de egyenletesen mozgassuk a munkadarabot, így elkerülhető a felület 
nemkívánatos redőzött vágásképe. A vágás után kapcsoljuk ki a készüléket. 

 

Habvágó 

 

Habvágó, függőleges olvasztószállal 



 

Habvágó, ferde olvasztószállal 

 

Habvágó, olvasztószál rögzítése 



 

Habvágó, hőfok beállítása 

 

Habvágás, egyenes vágás 



 

Habvágás, ferde vágás 

 



Olvadékragasztós pisztoly 

Szilárd felületű, hőre nem érzékeny anyagok gyors és szilárd ragasztására alkalmas 
eszköz.  

A szükséges méretű (átmérőjű) alapanyagot töltsük be az pisztolyba. Ezt követően 
csatlakoztassuk a kábelt az elektromos hálózathoz. A pisztoly néhány perc elteltével 
felmelegszik, s így folyamatosan adagolható a ragasztóanyag.  

Hordjuk fel a szükséges mennyiségeket, majd a ragasztó kihűléséig (megszilárdulásáig) 
nyomjuk össze a felületeket. Figyeljünk arra, hogy a jó hővezető anyagoknál rövidebb 
idő ál a rendelkezésünkre az összeillesztéshez! 

A kifolyt olvadékot szike segítségével távolíthatjuk el. 

Használat után, az eszköz elpakolása előtt, várjuk meg, míg teljesen kihűl! 

Az eszköz használata során körültekintően járjuk el, mert az olvadék igen forró! 

 

Olvadékragasztós pisztoly 

 

Olvadékragasztó felhordása 



 

Olvadékragasztással rögzített elemek 

 



Keményforrasztás 

Magasabb olvadáspontú forraszanyaggal (fémekkel) létrehozott forrasztott kötés fémek 
között. 

Keményforrasztás 

 

Keméynforrasztás 

 



Asztalos habvágóhoz hasonlóan habanyagok vágására használható. Merevebb fűtőszál 
használatakor a kívánt formára hajlíthatjuk a szálat, ezzel alakítva ki a szükséges profilt.  

Kézben tartott munkadarab esetén ügyeljünk arra, hogy ne érintsük bekapcsolt 
állapotban a fűtőszálat. A fűtőszál forró, égési sérülést okozhat. 

 

 

Kézi habvágó (eszköz bemutatása) 

 

Kézi habvágó (eszköz használata) 



 



Új szöveg bejegyzés 

A gépet többnyire hossz-, illetve kereszt irányú vágásokra használjuk az 
alapanyagunkon. A vezetővonalzót a kívánt pozícióba állítjuk, s áttoljuk az alkatrészt.  

A vágás során fokozottan ügyeljünk a biztonságra! Használjunk tolófát (mellékelt videó), 
illetve a lapot a szükséges magasságig emeljük csak ki! 

A géppel ferde vágásokat is végezhetünk. Ehhez a tárcsát az asztalhoz képest a kívánt 
szögbe kell állítani.  

 

Asztalos körfűrész 

 



Köszörű 

A köszörüléses megmunkálás az egyik legalapvetőbb gépi megmunkálás. Több 
változata ismert, csoportosítás a megmunkálás iránya és jellege szerint történik.  

 

Köszörű 

 

Köszörülendő alkatrész feltámasztása 



 

Véső köszörülése 

 



Lemezvágás 

Vékonyabb lemezeket (0,5-2 mm) egyszerű vágási technikával darabolhanunk. 
Vékonyabb lemezetket ollóval (0,5-1 mm), vastagabb lemezeket (2 mm) tárcsás 
lemezvágóval vághatunk. 

Lemezvágás 



 

Lemezvágás 



 

Lemezvágás 

 

Lemezvágás (kézi ollóval) 



 



Lombfűrészgép 

Kisebb alkatrészek vágására szolgáló géptípus. Elsősorban lemeztermékek 
megmunkálására használható.  

A karok közt rögzített vékony fűrészlap függőleges irányú alternáló mozgást végez. A 
munkadarabot kézzel továbbítjuk. Fontos, hogy a megmunkálandó anyagot stabilan 
fogjuk, és tartsuk az asztalon. A fűrészlap lefelé álló fogazása is segít ebben.  

A vágás legtöbbször előrajzolt vonal mentén történik. Kellő gyakorlattal megfelelő 
vágást végezhetünk (követve a jelölés, vonalat), ezzel az utómunka (a vágott felület 
csiszolása) mennyiségét tudjuk csökkenteni. 

 

Lombfűrészgép 

 

Lombfűrészgép - laprögzítés 



 

Lombfűrészgép - lapfeszítés 

 

Lombfűrészgép - asztal döntése 



 

Lombfűrészgép - löketszám állítása 

 



Marógép 

Árkok (nút), aljak (falc) és profilok kialakítására szolgáló kézi faipari alapgép. A gép 
alapja egy függıleges tengelyő motor, melynek tengelyére a szerszámok befogására 
alkalmas tokmányt illesztenek. A tokmány (befogópatron) többnyire 8 mm-es (néha 6 
mm) szerszámok befogására alkalmas.  

A gép talpának segítségével állíthatjuk be, hogy a szerszám milyen mélyen hatoljon be 
az anyagba. A szerszám megvezetését a szerszámra szerelt csapágy, vagy külön 
vezetıvonalzó segíti. 

A gép a fokozottan veszélyes gépek közé tartozik, körültekintıen használjuk! 

 

Kézi felsımaró elvi vázlata 

 

Marógép, marófej mőködése, mart profilok 



 

Marószárak 



 

Csap marásához beállított szerszám 



 

Csap marása 



 

Csap éleinek lekerekítése 



 

Mart alkatrész (szemüvegtok) 

 



Oszlopos fúrógép 

Különbözı alapanyagokba adott szögben elhelyezkedı furatok készítésére szolgál. A 
megfelelı szögben beállított rágórgyasztalon rögzítjuk a munkadarabot, mejd a 
megfelelı szárral, a megfelelıen megválasztott fordulatszámmal kifúrjuk az anyagot. 

Oszlopos fúrógép 

 



Fúrógép 

Különbözı anyagokban adott fúrószárral kéízthetünk furatokat. 

Fúrógép, csavarbehajtó 

 

Fúrószárak 



 

Fúrás 

 



Körfőrészgép 

A gépet többnyire hossz-, illetve kereszt irányú vágásokra használjuk az 
alapanyagunkon. A vezetıvonalzót a kívánt pozícióba állítjuk, s áttoljuk az alkatrészt.  

A vágás során fokozottan ügyeljünk a biztonságra! Használjunk tolófát (mellékelt videó), 
illetve a lapot a szükséges magasságig emeljük csak ki! 

A géppel ferde vágásokat is végezhetünk. Ehhez a tárcsát az asztalhoz képest a kívánt 
szögbe kell állítani.  

 

Körfőrészgép - hosszirányú vágás 

 

Körfőrészgép - keresztirányú vágás 



 

Körfőrészgép - ferde vágás 

 



Szalagfőrész 

A szalagfőrész a korszerő asztalosmőhelyek, illetve modellezımőhelyek alapgépei közé 
tartozik.  

A mőködésének lényege, hogy egy végtelenített  főrészlap két vízszintes tengelyő 
keréken (az egyik a meghajtott) fut. Az így mozgásba hozott lappal végezhetjük a 
darabolást. A gép asztalán (az ábrán kék téglalap) történik a tényleges vágás. Itt a 
szalag lefelé mozog, ezzel segítve a vágást, valamint az anyag helyben tartását. 

A gép méretétıl, valamint az elvégzendı mővelettıl függıen különbözı szélességő 
lapokat helyezhetünk fel. A kisebb berendezéseken (tárcsák átmérıje 300-400 mm 
körül) keskenyebb lapokat szokás használni (6-10-14-18 mm).  

A berendezéssel egyenes-, illetve íves vágásokat végezhetünk (lap szélességétıl 
függıen). 

 

 

Szalagfőrész 

 

Szalagfőrész elvi vázlata 



 

Keresztvágás szalagfőrészen 



 

Szalagfőrész, íves vágás 

 



Szorítók 

Megmunkálás, illetve ragasztás során fontos, hogy aminkadarab, illetve a 
munkadarabok ne muzduljanak el. Ennek megakadályozására különbözı szorítókat 
alkalmazhatünk. Ügyeljünk arra, hogy a megfelelı szórítóerıt alkalmazzunk. Se 
nagybbat, se kisebbet. szorítás során a felületek meghóvása érdekében használjuk 
papucsos szorítót, vagy alátétfát.  

Ragsztáshoz használatos rögzítık, szorítók 

 

Szórítók 



 

Ragasztás, tömbösítés 

 

Ragasztás pillanatszorítókkal 



 

Szorítócsipesz 



 

Szórítócsipeszek alkalmazása 

 

Ragsztás egyszerő rögzítéssel (45°-osan illesztett köté 



 



Szúrófőrész 

Fıleg lemez anyagok íves, vagy egyenestıl eltérı vágására alkalmaz kézi gép. Az 
anyag rögzítése után szabadkézzel vezetjük a gépet, s vágás közben követjük a jelölt 
vágási vonalat. Kevés gyakorlat esetén érdemes ráhagyással vágni, majd csiszolással 
méretre igazítani. Ezzel elkerülhetjük a nem kívánt selejtet. 

 

 

Szúrófőrész 

 

Főrészlapok 



 



Tolómérı 

Alkatrészek pontos méretlevételére szolgáló eszköz.  

Tolómérı használata 

 

Tolómérı - skála leolvasása 

 

Tolómérı - szélesség mérése 



 

Tolómérı - belsı méret mérése 

 

Tolómérı - mélységmérés 



 



Tőreszelı 

 

Tőreszelı alternatív használata 

 



Tőzıgép 

Vékonyabb keresztmetszető mőanyagok é s faanyagok, valamint textíliák rögzítésére 
szolgáló eszköz. 

Tőzıgép 

 



Kés, szike 

 

Szikék, kések 

 

Vágás szikével 



 



Varrógép 

 

Varrógép mechanizmusa 01 



 

Varrógép mechanizmusa 02 

 



Varrógép mechanizmusa 03 

 

Varrógép mechanizmusa 04 

 



Varrógép mechanizmusa 05 

 

Varrógép mechanizmusa 06 

 



Varrógép mechanizmusa 07 

 

Vasfőrész 

 

Vasfőrész 



 

Vastagológyalugép  

Lapos, hosszúkás alkatrészek vastagságának csökkentésére szolgáló berendezés. A 
faipar egyik alapgépe. Az egyengetı gyalugéppel kialakított két, egymásra merıleges 
oldalt kihasználva párhuzamosíthatjuk a szemben lévı oldalakat.  

A berendezés használata elıtt mérjük meg az átengedni kívánt anyagot. Ezt követıen 
állítsuk be a szükséges asztalmagasságot. Az alapanyag gépbe helyezése az adagoló 
oldalon történik. Behelyezést követıen a bordás behúzóhengerek végzik az egyenletes 
továbbítást. A gépben elhelyezett vízszintes tengelyő gyalufej végzi a forgácsolást. A 
géptıl függıen ez lehet egy-két tized milliméter, vagy egy-két milliméter. (A 
fogásmélység beállítása elıtt tanulmányozzuk a gép használati utasítását!) Az elszedı 
oldal felé a sima felülető hengerek továbbítják az anyagot. Ha egy fogásmélységnél 
nagyobb vastagságot szeretnénk munkadarabunkról eltávolítani, akkor anyagunkat 
többször kell átengedni. Minden átengedés elıtt állítsuk új pozícióba az asztalt (új 
magasságba).  

A „vastagolás” során elıfordulhat szálkiszakadás. Ekkor forgassuk át az anyagot, ezzel 
elkerülhetı az anyag nemkívánatos sérülése. 

 

Vastagológyalugép elvi vázlata 



 

Adagolás szélesebb anyagnál 

 

Adagolás 



 

Adagoló oldal felıl 



 

Elszedı oldal felıl 

 

Modellezı vastagológyalugép 



Lapos, hosszúkás alkatrészek vastagságának csökkentésére szolgáló berendezés. A 
faipar egyik alapgépe. Az egyengetı gyalugéppel kialakított két, egymásra merıleges 
oldalt kihasználva párhuzamosíthatjuk a szemben lévı oldalakat.  

A berendezés használata elıtt mérjük meg az átengedni kívánt anyagot. Ezt követıen 
állítsuk be a szükséges asztalmagasságot. Az alapanyag gépbe helyezése az adagoló 
oldalon történik. Behelyezést követıen a bordás behúzóhengerek végzik az egyenletes 
továbbítást. A gépben elhelyezett vízszintes tengelyő gyalufej végzi a forgácsolást. A 
géptıl függıen ez lehet egy-két tized milliméter, vagy egy-két milliméter. (A 
fogásmélység beállítása elıtt tanulmányozzuk a gép használati utasítását!) Az elszedı 
oldal felé a sima felülető hengerek továbbítják az anyagot. Ha egy fogásmélységnél 
nagyobb vastagságot szeretnénk munkadarabunkról eltávolítani, akkor anyagunkat 
többször kell átengedni. Minden átengedés elıtt állítsuk új pozícióba az asztalt (új 
magasságba).  

A „vastagolás” során elıfordulhat szálkiszakadás. Ekkor forgassuk át az anyagot, ezzel 
elkerülhetı az anyag nemkívánatos sérülése. 

 

 

Modellezı vastagológyalugép 

 

Vastagológyalugép - alapanyag mérése 



 

Vastagológyalugép - asztal beállítása 

 

Vastagológyalugép - asztal állítása 



 

Vastagológyalugép - alapanyag adagolása 

 

Vibrációs főrész 



 

Satu 

 

Különbözı mérető satuk 



 

Védıeszközök 

 

Pormaszk 



 

Védıszemüveg 

 

Fültok 



 

Füldugó 



 

Csiszolópapírok 



 

Felület csiszolása 

 

Kalapácsok 



 

Mérıeszközök 

 

Egyengetıgyalugép 

A gép segítségével az enyhén vetemedett anyagok két, találkozó lapját tudjuk 
egyenesre, illetve egymásra merılegesre gyalulni.  

A megfelelıen kiválasztott fogásmélység beállítása után (gép használati utasítása 



szerint) áttoljuk anyagunkat az adagolóasztalon keresztül a vízszintes tengelyő gyalufej 
felett. Ekkor a beállított anyagvastagságot eltávolítjuk. Minden átengedés után 
ellenırizzük a kapott eredményt. Az oldal megmunkálása után fordítsunk anyagunkon 
90 fokot (a tengely az anyag hossztengelye). Ezt úgy tegyük, hogy az imént 
megmunkált oldal az oldalsó vezetıvonalzó felé nézzen. A munkadarab áttolása közben 
ennek a vonalzónak szorítsuk neki munkadarabunkat. A második oldal gyalulása után 
két egyenes, egymásra merıleges oldalt kapunk. Ezt a két oldalt bázisnak használva 
munkálhatjuk tovább munkadarabunkat. Vastagoló gyalugépen, körfőrészen… 

A gép fokozottan veszélyes, a munkavédelmi elıírásokat haladéktalanul tartsuk be! 

 

Új kép bejegyzés 

 

Gérvágó 

Hosszú anyagok darabolására, illetve végeik szögben történı vágását szolgáló 
körfőrészgép. A munkadarab rögzítése után beállítjuk a kívánt szöget. A szöget a 
legtöbb gép esetén két irányban tudjuk értelmezni. Függıleges tengelyő, illetve a 
munkadarabra merıleges tengelyő szerszámelfordítás.  

A vágás során határozott mozdulattal, de lassan és egyenletesen vezessük be a lapot 
az anyagba (videón látható módon). Kisebb darab levágása esetén a lap kiemelése 
esetén várjuk meg, mielıtt megáll a forgás. 

 

 

 

Fogók 



 

Ragasztószalagok 

 

Kézi lombfőrész 



 

Illesztıfőrész és gérláda 

 

Lyukfőrész 



 

Volframelektródás ívhegesztés 

 

Vízsugaras vágás 



 

Viaszvesztéses öntés 

 

Vákuumformázás 



 

Laminálás vákuummal 



 

Üvegfúvás 

 



Üveg hıformázása 

 

Stancolás 

 



Rotációs öntési eljárás 

Rotációs öntés 

A rotációs öntés a legfiatalabb, de rendkívül versenyképes alternatívája az egyéb 
mőanyagformázó eljárásoknak (mőanyag fúvás, vákuumformázás, fröccsöntés) 
nagyobb mérető, üreges alkatrészek készítésénél. A technológia egy alacsony 
nyomású, magas hımérséklető gyártási módszer, olyan lépések összessége, mely 
tartalmazza az öntıforma feltöltését, főtését, hőtését és a kész darab kiemelését. 

Feszültségmentes, egyenletes falvastagságú, bonyolult geometriájú alkatrészek 
megvalósíthatóságát kínálja rendkívül versenyképes áron mind a gyártóeszközök 
(gépek, formázószerszámok) mind maguk az eljárással gyártható alkatrészek 
tekintetében, ahol többek között megtalálhatjuk a tároló konténereket, tartályokat, 
játékokat, orvosi felszereléseket, autó alkatrészeket, csöveket, hulladékgyőjtı 
edényzeteket. Az elkészült alkatrészek falvastagsága egyenletes, és a szerszám 
módosítása nélkül változtatható. Összetett alkatrészek kivágásokkal, bonyolult 
élkiképzéssel, viszonylag egyszerően legyárthatók. A gyártás során nincs, vagy kicsi az 
anyagveszteség, mivel az alapanyag teljes mennyisége az öntıforma belsejébe kerül. 

A rotációs öntés elınyei a viszonylag egyszerő és alacsony költségő szerszámok. Mivel 
az eljárás alacsony nyomású, összehasonlítva egyéb mőanyagformázó eljárásokkal, a 
szerszámok nem igényelnek belsı magot, valamint nyomásálló kivitelezést, ezért 
leggyakrabban alumíniumöntvénybıl, vagy vékony acéllemez héjazatokból állítják ıket 
össze. 

A gyártó gépek a rendkívül egyszerő technológiai lépésekbıl adódóan alacsonyabb 
költségekkel megvalósíthatók, a munkadarabok bonyolultságával arányosan a vezérlés 
komplexitása emelkedik, a mechanikai-gépészeti követelmények színvonalát kizárólag a 
darabok mérete és az egy idıben gyártott alkatrészek száma növelheti. 

A késztermékek utómunkálásával a nyers öntvénybıl kész darabok nyerhetık, melyek 
mőanyaghegesztı eljárásokkal, szereléssel alakíthatók tovább komplex sorozat- vagy 
akár egyedi végtermékké. 

 

Rotációs öntés lépései 



 

Préselés lépései 

 

Ponthegesztés lépései 



 

Plazmavágás 



 

Öntési eljárás 

 



Öntés homokformában 

 



Ollók 

 

Hengerlés 



 

Laminálás 

 

Kétkomponenső fröccsöntés 



 

A formázás menete 



 

Fröccsöntés 

A fröccsöntés a polimer-feldolgozás, alakítás egyik legfontosabb formája (fröccsöntés 
mellett). A mővelet lényege, hogy egy elıre elkészített zárt sablonba polimer ömledéket 
fecskendezünk. A hőtött formának köszönhetıen az alkatrész rövid idı alatt kihől, és 
megszilárdul. A forma nyitása után kivehetı a legyártott alkatrész. A gyártás szakaszos.  

 A gyártás elınye a gyakorlatilag hulladékmentes termelés. A hibás elemeket 
bedarálják, és mint alapanyag újrahasznosítják.  

 

Fröccsöntés elvi vázlata 



 

Fogyóelektródás védıgázas ívheg. vázlata 



 

Rögzítés hegesztéshez 



 

Hegesztési varrat 

 

Faanyag hajlításának elvi vázlata 



 

Extrudálás 

Az extrudálás a polimer-feldogozás egyik legjelentısebb formája. Az eljárás során a 
szilárd, legtöbbször granulátum formájú alapanyagot egy sablonon keresztül a kívánt 



keresztmetszető és formájú, végtelen hosszúságú elemmé sajtoljuk. A gyártás 
folyamatos. 

 Az extruder a garaton át bekerült granulátumot a csigára adagolja. Itt folyamatos 
elıtolás mellett melegítjük az alapanyagot, még a szükséges mértékig képlékeny nem 
lesz. Ekkor a sablonon (matrica) a átpréseljük a képlékeny polimert. Ezzel elnyeri a 
szükséges keresztmetszetet. A kialakított profil formájának és méretének megtartása 
végett az extruderbıl kiérkezı elemet hőtjük. 

 Ezzel az eljárással számos terméket tudunk hıre lágyuló polimerekbıl elıállítani. 
Ilyenek: lemez, fólia, szál, csı, összetett üreges termékek… 

 

Extrudálás elvi vázlata 

 

Élhajlítás 

Legtöbbször fémlemezek hajlítására használt technika. A mővelet keskeny, valamint 
szélesebb munkadarabok esetén is alkalmazható. A berendezés teljesítménye, valamint 
a szerszámok kialakítása szabja meg a hajlítható lemez vastagságát és szélességét.  

 A berendezés megfelelıen beállított és elhelyezett távtartói és ütközıi 
segítségével pozícionáljuk a munkadarabot. Ezt követıen a szerszám az ellenprofilba 
nyomja lemezünket, így alakítva ki a szükséges élt.  

 A mővelet megfelelı szerszámozással vágással is kombinálható. 

 

Élhajlítás 



 

Élhajlított lemezszélek 

 

Elektrolízis, galvanizálás 

Elektromos áram (egyenáram) hatására létrejövı elektrokémiai folyamat. A folyamathoz 
a galvánelem erejénél nagyobb feszültségő áram szükséges. A pozitív töltéső anódnál 
fémionok válnak ki, és mennek az oldatba. A folyadékban megindul a töltésáramlás. Az 
anódnál keletkezett fémionok a negatív töltéső katódnál válnak ki. Ennek következtében 
a negatív töltéső fém céltárgyon fémbevonat képzıdik.  

Elektrolízis 



 

Elektródás ívhegesztés 



 

CNC technológia 

A CNC (Computer Numerical Control) olyan számvezérléső berendezés, mely 
szabadon programozható számítógépet tartalmaz. Ezen keresztül programozhatjuk 
berendezésünket az adott mőveletsor elvégzésére.  

 A különbözı berendezéseket technikai tudásuk, valamint megmunkálásuk jellege 



szerint csoportosíthatjuk. Megkülönböztetjük ıket a fıtengely elmozdulási, elfordulási 
irányainak száma szerint. A szerszámot tokmánnyal együtt a fıorsó, maró esetén, x, y, 
valamint z irányba tud elmozdulni, illetve ezek tengelyek mentén elfordulni. Így adva a 
megmunkáláshoz a legnagyobb szabadságot. Több kép más feltéteket, szerszámfejeket 
is képes befogni, ezzel további lehetıséget biztosítva a speciális megmunkálásokhoz.  

 A mővelet megkezdése elıtt (maró esetén) legtöbbször vákuum segítségével 
rögzítjük a munkaasztalon a megmunkálni kívánt munkadarabot (ábrán kék nyíl 
mutatja). Ezt követıen a startjelre a berendezés végigjárja a számára megszabott 
szerszámpályát, s kialakítja a szükséges formát. Ha a berendezés képes rá, s megfelelı 
utasítást is kapott, akkor a különbözı mőveletekhez szerszámot cserél a rendelkezésre 
álló szerszámtárból, az utasításnak megfelelıen változtatja a szerszám elıtolási 
sebességét, s szükség esetén a fordulatszámot.   

Ezen kívül természetesen léteznek más CNC berendezések is. Például: eszterga, 
lemezhajlító, sorozatfúró… 

A jelzett technológia eredménye kiváló minıségő munkadarab. A munkadarab 
egységköltsége magas.  

CNC 

 

Hosszlyukfúróban rögzített alapanyag 



 

 



A prototípus fogalma, jelentısége, feladata 

Prototípus 

Mintadarab, elsı példány. 

Valamely tartalmi, vagy formai megoldást elsıként alkalmazó egység.  

 

Prototípus helye 

Mőveletek közti kapcsolat 

 

Lépések a tervezéstıl a gyártásig (gyártás-elıkészítés) 
Lépések a tervezéstıl a gyártásig  
- mőszaki rajzok, tervek elkészítése (funkcionális, esztétikai, szilárdságtani, gazdasági, 
ökológiai szempontok figyelembe vétele) - bevezetési (realizálási) terv készítése 

- kísérleti munkák 

- terv véleményezése, jóváhagyása  

- prototípus elkészítése 

- kísérleti munkák 

- prototípus véleményezése, jóváhagyása 

- gyártási dokumentáció készítése (mőszaki dokumentáció, technológia elıkészítés, 
stb.) 

- gyártás (nullsorozat,sorozatgyártás) 

 

A prototípssal kapcsolatos mőveletek 

Mőveletek 

A prototípus tervezése, megvalósítása team munkát igényel. A bevezetési terv 



tulajdonképpen a jóváhagyott és elfogadott team javaslat gyakorlati megvalósítása. 

Új termék esetén elkészítjük a mőszaki terveket és dokumentációt (bevezetési terv), 
majd ez alapján a prototípust.  Megvizsgáljuk az elkészült prototípust, szilárdságtani és 
funkcionális vizsgálatoknak vetjük alá, az alkalmazható szabványok szerint. A prototípus 
bevizsgálása után elkészül a vizsgálati eredmény jegyzıkönyve. 

A prototípushoz kapcsolódó kivitelezési terveket is átvizsgálják, bírálják. A kivitelezési 
dokumentáció átvizsgálásakor, bírálásakor figyelembe veszik az anyagstruktúra 
javítását, termékszerkezet javítását, minıség javítását, költségek csökkentését. 

A prototípus jóváhagyásához szükséges: szilárdságtani vizsgálatok jegyzıkönyve, 
mőszaki dokumentáció a termékre és a csomagolásra vonatkozóan, költségszámítások. 

A prototípus jóváhagyását bizottság végzi, bizottsági tagként részt vesz a vállalat 
vezetıje, mőszaki vezetı, gyártásvezetık, tervezımérnökök, gazdasági vezetı, külföldi 
vagy belföldi partner, meghívott szakértık, érintettek. 

A prototípus jóváhagyása után elkészítik a jóváhagyási jegyzıkönyvet, amely 
tartalmazza a pontosításokat, javaslatokat, bírálatokat a prototípus javítása érdekében. 
A javításokat a nullsorozat-gyártásakor veszik figyelembe és vezetik be. Ennek 
jóváhagyásakor ellenırzik.  

Amennyiben a prototípus konstrukciója, használati és esztétikai funkciói nem felelnek 
meg az elvárásoknak, a prototípus nem kerül jóváhagyásra. Javaslatot tesznek a 
szükséges javításokra. A javítások után újabb jóváhagyás kezdeményezése szükséges. 

 

A prototípus, mint a gyártás-elıkészítés része, két fontos lépésre osztható: 

1. Prototípus elkészítése 

2. Prototípus jóváhagyása 

Ezeknél a lépéseknél be kell mutatni a termék fizikai megjelenését, a konstrukció 
kialakítását, formáját, piacérettségét. Ekkor történik a termékre vonatkozó valamennyi 
vizsgálat, auditálás, jóváhagyás. 

A gyártási dokumentáció elkészítése és jóváhagyása után a nullsorozat-gyártás célja a 
gyártási dokumentáció és a gyártóeszközök kipróbálása. Ezt értékelés követi, értékelés 
után átvezetjük, javítjuk mindazt, amit a nullsorozat-gyártásakor tapasztaltunk. Ez után 
indulhat a termék sorozatgyártása. 

 


