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37. hét

Ea.:
Gy:

A megmunkálási technológiák osztályozása a hasznosított energia forrása
szerint. Tendenciák a megmunkálások fejlődésében. Hőhatás elvét
hasznosító különleges megmunkálások. Elektroeróziós megmunkálások.
Félévi követelmények. A megmunkáló eljárások áttekintése, bemutató.

38. hét

Ea.:

Lézersugaras megmunkálás. A lézerek tipusai és előállításuk. Lézersugaras
berendezések. A lézer alkalmazása.

39. hét

Ea.:

Plazmasugaras és elektronsugaras megmunkálások. A Plazma előállítás, az
anyagleválasztás lányege. A plazmasugaras vágás elemei. A plazmavágás
hatékonysága. Az elektronsugaras megmunkálások sajátosságai.
Szikraforgácsolás, elektroeróziós megmunkálás.

Gy:
40. hét

Ea.:

Kémiai és elektrokémiai megmunkálások. A maratás jellegzetességei és
alkalmazási területei. Az anodikus oldás elve. Elektrokémiai süllyesztés és
polírozás. Elektrokémiai köszörülés, elizálás.

41. hét

Ea.:

Mechanikai energiát hasznosító különleges megmunkálások. Ultrahangos
megmunkálások. Az ultrahang előállítása. A leválasztás sajátosságai.
Technológiai jellemzők. Vízsugaras megmunkálások. Abrazív vízsugaras
vágás technológiája és jellegzetességei.
Labor: Plazmasugaras megmunkálás.

Gy.:
42. hét

Ea.:

A vágósugár tulajdonságai, az anyagleválasztás lényege. Az abrazív
vízsugaras vágás berendezései. A technológiai paraméterek hatása a vágás
minőségére, pontosságára és termelékenységére.

43. hét

Ea.:

A gyors prototípus készítés lényege és eljárásai, helye szerepe és
felhasználása a gépgyártástechnológiában.
I. ZÁRTHELYI DOLGOZAT

Gy.:
44. hét

Ea.:

Tartósságnövelő
mechanikai
felületvasalás, felületszilárdítás.

megmunkálások.

Felülethengerlés,

45. hét

Ea.:
Gy.:

Jellegzetes alakos felületek megmunkálása. Nyomatékátvivő felületek
megmunkálása és szerszámai, Ék- és reteszhorony felületek előállítása.
Bordáskötés kialakítása.
Labor: Gyors prototípus készítés

46. hét

Ea.:

Alakos forgásfelületek megmunkálása. Sokszögfelületek előállításának elvei
és módszerei.

47. hét

Ea.:
Gy.:

Menetek
megmunkálásának
sajátosságai.
Megmunkálás
forgácsleválasztással. Eszközök, technológiai sajátosságok. Pontosság,
felületminőség, termelékenység.
Labor: Sokszögfelületek és menetek megmunkálása

48. hét

Ea.:

II. ZÁRTHELYI DOLGOZAT

49. hét

Ea.:

Fogazatok megmunkálása határozott élű szerszámokkal. Hengeres kerekek
gyártásának sajátosságai. Kinematikai jellemzők, szerszám és technológia.
Labor: Fogazat megmunkálások. Lefejtő gyalulás, vésés, marás.

Gy.:
50. hét

Ea.:

Fogazatok megmunkálása határozatlan élű szerszámokkal. Kinematikai
jellemzők, szerszám és technológia. Pontosság és felületminőség.

A tantárgy félévi lezárásának módja: aláírás és gyakorlati jegy
Az aláírás megszerzésének feltételei:
A gyakorlati órákon való aktív részvétel. A mindkét évközi zárthelyi dolgozat eredményes
megírása. Az óralátogatás teljes hiánya végleges aláírás megtagadást von maga után.
Gyakorlati jegy: A zárthelyi dolgozatok pontátlaga alapján, beleértve az elégtelen
dolgozatokat is.
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