
GYÁRTÁS-

TECHNOLÓGIA 

BEVEZETÉS 



A GYÁRTÁSTERVEZÉS FELADATA 

 A technológiai tervezés célja a gyártáshoz szükséges dokumentációk előállítása. 

 

ELŐGYÁRTMÁNY 

TERMÉK 

Gyártási 

eljárások 

sorozata 

A köztes állapotok száma 

tetszőleges 

 

Különböző eljárásokkal 

létrehozható ugyanaz az 

állapotváltozás 

 

Ugyanaz az eljárás többféle 

állapotot jelölhet a 

paraméterek függvényben 

 

Az adott eljárások 

környzetefüggők. 



SZINTETIZÁLÁS 

Alkatrész 

geometria 
Minőség Költség 

Gyártási 

eljárások Berendezések 

Készülékek Szerszámok 

A környezet 

adottságai 



ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK 

 Gyártási folyamat: azon tevékenységek az összessége, melynek folyamán 

egy anyagból alakjának és tulajdonságainak tervszerű megváltoztatásával ipari 

terméket állítanak elő. 

 Művelet: a gyártási folyamat önmagában befejezettnek tekinthető, megszakítás 

nélkül végzett szakasza. A művelet a gyártási folyamata tervezési és szervezési 

egysége, amely több művelet elemből áll. Forgácsolástechnológiában: egy 

forgácsoló gépen, egy felfogásban elvégzett megmunkálások összesség. 

 Műveletelem: a művelet különválasztható és külön elemezhető, tervezhető 

eleme. Forgácsolástechnológiában az egy szerszámmal geometriailag és  

technológiailag  összefüggő ráhagyási  alakzat eltávolítását nevezzük 

műveletelemnek. 



ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK 

 Állapot:   a   munkadarab,   felületelem,   vagy   felületelem csoport 

készültségének meghatározására szolgál. Megkülönböztethető állapotok:   

nyers   állapot,   közbenső állapot, pillanatnyi állapot, kész állapot. 

 

 Állapotjellemzők: az állapotot minőségileg számszerűen leíró 

paraméterek: 

• Anyagtulajdonsági 

• Geometriai 

• Méret (IT) 

• Alak (egyenesség, köralakúság, síklapúság, stb.) 

• Helyzet (pozíció, párhuzamosság, merőlegesség, egytengelyűség, stb.) 

• Mikropontosság (felületi érdesség) (Ra) 



ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK  

 

 Állapotváltozás: az állapotjellemzők megváltozásának folyamata. 

 Nyers állapot: a gyártási folyamat megkezdése előtti állapot. 

 Közbenső állapot: az egyes műveletek közötti állapot. 

 Pillanatnyi állapot: a gyártási folyamat tetszőleges pillanatában fennálló 

állapot. 

 Kész állapot: a gyártási folyamat befejezése utáni állapot. 



GYÁRTÁSI FOLYAMAT - PÉLDA 



A GYÁRTÁSTERVEZÉS TERÜLETEI 



A GYÁRTÁSTERVEZÉS SZINTJEI 

Előtervezés 

Műveleti sorrend 
tervezés 

Művelettervezés 

Műveletelem-tervezés 

Posztprocesszálás 



ELŐTERVEZÉS 

 Konstrukció technológiai bírálata 

• Szerelhetőség 

• Gyárthatóság 

 Gyártástervezési részfolyamatok 

előkészítése: 

• Az előgyártmány gyártási, az 

alkatrészgyártási és a szerelési 

folyamat elemzése 

•  Gyártás/beszerzés döntés 

támogatása 

• Előgyártmány választás 

• Vázlatos technológiai elemzés 

Idő- és költségbecslés 

 

Előtervezés 

Műveleti sorrend 
tervezés 

Művelettervezés 

Műveletelem-
tervezés 

Posztprocesszálás 



MŰVELETI SORREND TERVEZÉS 

 A megmunkálási igények és módok 

meghatározása 

 A megmunkálási bázisok kijelölése 

 A szerszámgépek és készülékek 

kiválasztása 

 A műveletek behatárolása 

 A műveletek sorrendjének 

meghatározása 

Műveleti sorrend 
tervezés 

Előtervezés 

Művelettervezés 

Műveletelem-
tervezés 

Posztprocesszálás 



MŰVELETTERVEZÉS 

 Műveletelemek tartalmának és 

sorrendjének meghatározása 

 Szerszámok kiválasztása 

 Szerszámelrendezési terv készítése 

Művelettervezés 

Előtervezés 

Műveleti sorrend 
tervezés 

Műveletelem-
tervezés 

Posztprocesszálás 



MŰVELETELEM-TERVEZÉS 

 Forgácsolási paraméterek 

meghatározása 

 Szerszámpályák meghatározása 

Műveletelem-
tervezés 

Előtervezés 

Műveleti sorrend 
tervezés 

Művelettervezés 

Posztprocesszálás 



POSZTPROCESSZÁLÁS (ILLESZTÉS) 

 A tervezési eredmények illesztése az 

adott géphez, vezérléshez 

 A gyártási dokumentáció elkészítése 

Posztrocesszálás 

Előtervezés 

Műveleti sorrend 
tervezés 

Művelettervezés 

Műveletelem-
tervezés 



GYÁRTÁSTERVEZÉSI FELADATOK 

TÍPUSAI 

Elemzési feladatok igények, feltételek analízisével kapcsolatosak, melyek 

megoldása révén előállnak a választási feltételek (pl.Eljárások, szerszámok 

kiválasztásának  kritériumai).  A  feltételek  részint  valamely paraméterek  

tartományait,   részint   eljárások,   objektumok típusait határozzák meg. 


