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Előadási órák ütemterve 

 

 

 

 

1. ea A megmunkálási technológiák osztályozása a hasznosított energia forrása szerint. 

Tendenciák a megmunkálások fejlődésében. Hőhatás elvét hasznosító különleges 

megmunkálások. Elektroeróziós megmunkálások. Lézeres megmunkálások. A lézersugár 

előállítása és sajátosságai. Lézer típusok. Lézeres vágás sajátosságai és alkalmazásai. A 

plazmasugaras és elektronsugaras megmunkálások jellegzetességei. Jellegzetes 

alkalmazási területek. 

 

2. ea Kémiai és elektrokémiai megmunkálások. A maratás jellegzetességei és alkalmazási 

területei. Az anodikus oldás elve. Elektrokémiai süllyesztés és polírozás. Elektrokémiai 

köszörülés, elizálás. Mechanikai energiát hasznosító különleges megmunkálások. 

Ultrahangos megmunkálások. Az ultrahang előállítása. A leválasztás sajátosságai. 

Technológiai jellemzők. 

  

3. ea Vízsugaras megmunkálások. Abrazív vízsugaras vágás technológiája és jellegzetességei. 

A vágósugár tulajdonságai, az anyagleválasztás lényege. Az abrazív vízsugaras vágás 

berendezései. A technológiai paraméterek hatása a vágás minőségére, pontosságára és 

termelékenységére. A gyors prototípus készítés lényege és eljárásai, helye szerepe és 

felhasználása a gépgyártástechnológiában. 

 

4. ea Tartósságnövelő mechanikai megmunkálások. Felülethengerlés, felületvasalás, 

felületszilárdítás. Nagysebességű forgácsolás. A leválasztás jellegzetességei. És 

alkalmazási területei. Nagysebességű marás. A megmunkáló rendszerrel szemben 

támasztott követelmények. Ultraprecíziós forgácsolás sajátosságai, követelményei. 

Szerszámok és szerszámgépek. A gyémánt különleges forgácsolási tulajdonságai. A 

keménymegmunkálás jellegzetességei. Határozott és határozatlan élű szerszámokkal 

végzett megmunkálások összehasonlítása. Technológiai jellegzetességek. 

 

 

A tantárgy félévi lezárásának módja: aláírás és kolokvium 

 

 



Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Aktív részvétel, az előadásokon. Az előadások látogatásának teljes hiánya végleges aláírás 

megtagadást von maga után.  

 

A vizsga: szóbeli, 30 perc felkészülési idővel. A vizsgán a tantárgy teljes anyagának a gyakorlati 

alkalmazáshoz szükséges elsajátításáról kell számot adnia a vizsgázónak. A vizsga értékelése 

ötfokozatú. Jeles zárthelyi dolgozat és kiváló beszámolók a vizsga értékelésébe beszámítanak. 
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