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Előadási és gyakorlati órák ütemterve 
 
7. hét Ea.: Gyártórendszerek belső struktúrája, a gyártórendszerek alapvető építő elemei és 

azok főbb jellegzetességei, a technológiai folyamat rendszerszemléleti jellemzői. 
 Gy.: A forgácsoló megmunkálások gépi berendezései. 
 
8. hét Ea.: A technológiai folyamat belső struktúrája, az egyes elemek jellegzetességei. A 

gépiparban alkalmazott forgácsoló megmunkálások osztályozása. 
 Gy.: --- 
 
9. hét Ea.: Külső hengeres felületek állandó keresztmetszetű forgács folyamatos 

leválasztásával végzett jellegzetes megmunkálási módjai. 
 Gy.: Esztergálási laborgyakorlat 
 
10. hét Ea.: Külső hengeres felületek állandó vagy változó keresztmetszetű forgács szakaszos 

leválasztásával végzett jellegzetes megmunkálási módjai. 
 Gy.: --- 
 
11. hét Ea.: Belső hengeres felületek határozott élű szerszámmal történő megmunkálási módjai. 

A csigafúróval végzet megmunkálások jellegzetességei, a megmunkált furatok 
hosszmetszeti alakhibái, fix és cserélhető fúróperselyek alkalmazása 

 Gy.: Labor: menetmegmunkálások 
 
12. hét Ea.: Sík felületek határozott élű szerszámmal történő jellegzetes megmunkálási módjai 

és azok jellemzői. A maráskor fellépő dinamikus hatások jellegzetességei, a 
dinamikai hatások csökkentésének módszerei. 

 Gy.: --- 
 
13. hét Ea.: Az abrazív megmunkálások csoportosítása. A szemcse és a munkadarab között 

lejátszódó jellegzetes folyamatok, az abrazív megmunkálások jellegzetességei. 
Külső és belső hengeres és sík felületek jellegzetes köszörülési módjai. 

 Gy.: Labor: sokszögesztergálás, szuperfiniselés. 
 
14. hét Ea.: A rövid és hosszúlöketű dörzsköszörülés lényege. jellegzetes paraméterek, 

lejátszódó folyamatok A tükrösítés és a polírozás folyamata. 
 Gy.: --- 
 
15. hét Ea.: OKTATÁSI SZÜNET 
 Gy.: OKTATÁSI SZÜNET 
 



16. hét Ea.: Jellegzetes alakos felületek megmunkálása. Nyomatékátvivő felületek 
megmunkálása és szerszámai, Ék- és reteszhorony felületek előállítása. 
Bordáskötés kialakítása. Alakos forgásfelületek megmunkálása. 

 Gy.: --- 
 
17. hét Ea.: Menetek megmunkálása. A menetkéssel végzett menetesztergálás lényege, 

ráhagyások eltávolítása, a szerszám bedöntés normál metszetbe. A menetmetszés 
ill. a menetfúrás folyamatának jellegzetességeit. Menetmarás, menetköszörülés, 
menethengerlés és menetmángorlás.   

 Gy.: Labor: fogazatmegmunkálások 
 
18. hét Ea.: ZÁRTHELYI DOLGOZAT 
 Gy.: --- 
 
19. hét Ea.: Fogazatok megmunkálása határozott és határozatlan élű szerszámokkal. Hengeres 

kerekek gyártásának sajátosságai. Kinematikai jellemzők, szerszám és technológia. 
Fogazatok finom és kiegészítő megmunkálásai. 

 Gy.: Vízsugaras vágás és plazmasugaras megmunkálás 
 
20. hét Ea: Különleges megmunkálások. Elektroeróziós, lézeres és plazmasugaras 

megmunkálások. Vízsugaras, elektronsugaras, ultrahangos és elektrokémiai 
megmunkálások. 

 Gy.: --- 
 
 
 
A tantárgy félévi lezárásának módja: aláírás és kollokvium. 
 
Az aláírás megszerzésének feltételei: 
A gyakorlati órákon való aktív részvétel, az előadásokon és gyakorlatokon a hiányzások aránya nem 
lehet több 50%-nál. A zárthelyi dolgozat eredményes megírása. 
 
A vizsga letételének módja: szóbeli 20 perc felkészülési idő mellett.  
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