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1. BEVEZETÉS 

A kovácsolás napjainkban egyre jobban visszatérni látszó foglalkozás, mely az információ és 

az oktató anyagok nagy száma és könnyű hozzáférhetősége miatt ma már nem csak teljes értékű 

szakmának, de kedvelt hobbitevékenységnek is számít. Elsősorban a hobbikovácsok körében 

született meg az igény egy olyan szerkezetre, mely egybefoglalja a kovácsoláshoz szükséges 

alapvető eszközöket, oly módon, hogy ezek együttesen, helytakarékosan, valamint minél egy-

szerűbben mozgathatók, szállíthatók legyenek. A kovácsolás iránt érdeklődők számára az első, 

és legnagyobb probléma a szükséges eszközök külön-külön történő beszerzése, méretben, és 

típusban, ezek egymáshoz igazítása, illetve alkalmas munkaterület biztosítása. Erre a problé-

mára jelenleg a piacon nem található átfogó megoldást nyújtó szerkezet, általában házi készí-

tésű szerkezetekkel lehet találkozni, melyek jellemzően egymáshoz nem megfelelően illesz-

kedő részegységek gyakran átgondolatlan, illetve szakszerűtlen összerögzítésével készülnek. 

Ezek a szerkezetek elsősorban a patkolókovácsok körében terjedtek el hiszen számukra is fon-

tos, hogy minden szükséges kelléküket egyszerre kompakt módon szállíthassák el a munkate-

rületre. Dolgozatom célja, egy olyan szerkezet tervezése, mely a fent említett problémákra tel-

jeskörű megoldást nyújt. A tervezés során a módszeres géptervezés lépéseit követem végig. A 

dolgozat első felében, a feladat pontos megfogalmazását követően piac, és szabadalomkutatást 

végzek, majd ezek alapján különböző koncepciókat állítok elő, melyek közül, értékelést köve-

tően választom ki a megfelelő változatot. A továbbiakban a kiválasztott koncepció alapján 

konstrukciós vázlatot készítek, melyből mérnöki számításokkal, illetve számítógépes modelle-

zés segítségével alakítom ki a végleges szerkezetet. A tervezés során a legnagyobb problémát 

az jelenti, hogy eredendően statikus felhasználásra tervezett eszközök kézi erővel történő moz-

gatását tegyük lehetővé, illetve egymáshoz rögzítésük úgy történjen, hogy a nagyobb távolságra 

való szállításkor fellépő hatásokat stabilan elviselje. 
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2. SZABADALOM ÉS PIACKUTATÁS 

A tervezés során, szabadalom és piackutatást végeztem, melynek során különböző, már létező 

megoldásokat kerestem a témában a piac megismerésére, a szabadalombitorlás elkerülésére, 

illetve ötletek gyűjtésére. 

2.1. SZABADALOMKUTATÁS 

A kutatás során több ötletet is sikerült merítenem a saját feladatom fejlesztéséhez. Ilyen például 

az üllőre rögzített satu, mely értékes helymegtakarítást jelent, a motorkerékpár után köthető 

pótkocsi csatlakozáskialakítása hasznos lehet a szerkezet vázának a vontatójárműhöz való csat-

lakozásánál, illetve a villamos üzemű kohó, mely által szükségtelen a tüzelőanyag külön szál-

lítása, így csökkenthető a szerkezet súlya. A kutatás során számos szabadalmat vizsgáltam át, 

melyből az öt legfontosabbat emeltem ki. A kutatás során az Amerikai Szabadalmi Hivatal, az 

Európai Szabadalmi Hivatal portáljait, illetve a Google patents szabadalmi adatbázisát használ-

tam 

A keresés során használt legfontosabb keresőszavak voltak a „forge” „portable forge” „anvil” 

„blacksmith vise” „motorcycle trailer” kulcsszavak 

2.1.1. Elektromos kohó lópatkó hevítéséhez 

A találmány tárgya egy elektromos ellenálláshőt hasznosító eszköz, mely fémtestek, (3) például 

lópatkó kovácsoláshoz kellően magas hőmérsékletre való hevítését teszi lehetővé, kellően rövid 

idő alatt, hogy az eljárás követelményeinek megfeleljen. A gázkohóval szemben a felhasználó 

számára jelentős anyagi megtakarítást biztonságosabb felhasználást és fejlettebb munkakörnye-

zetet biztosít. 

(Találmány feltalálója: Jean Oussalem Feltalálás éve: 2004 Szabadalom lajstromszáma: 

EP20050798536 20050824)  
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1. ábra Elektromos kohó 

 

2.1.2. Hordozható szerszámtároló patkolókovácsok számára 

A tároló rendelkezik egy fogantyúval ellátott tetőlappal és mélyedésekkel szögek szegek szá-

mára, egy kétrészből álló, rögzítőcsavarral állítható magasságú, oszlopra szerelve (2a, 2b,) 

melynek az alsó részéhez kovácsszerszámok tárolására kialakított hengeres tárolók (3) vannak 

rögzítve. A szerkezet egy háromlábú talpon áll (4,) melyre a tárolók és a fedőlap szögben van-

nak elhelyezve, hogy megfelelő hozzáférést biztosítsanak munka közben. 

(Találmány feltalálói: Thomas Telfer, James Telfer Feltalálás éve: 1995 Szabadalom lajstrom-

száma:GB2297245A) 
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2. ábra Szerszámtartó 

 

2.1.3. Dönthető utánfutó motorkerékpárhoz 

A találmány tárgya egy egykerekű pótkocsi, mely kétkerekű jármű, például motorkerékpár ál-

tali vontatásra alkalmas. A pótkocsi a motorkerékpár után fut, és azzal együtt kanyarodik, ez-

által az útviszonyokra úgy reagál, ahogyan a motorkerékpár. A pótkocsi egyetlen keréken tá-

maszkodik, mely a motorkerékpár kerekével egyvonalban helyezkedik el, ezáltal kiküszöböli 

az oldalirányú nyomatékot, ha a pótkocsi kátyúra, vagy egyenetlenségre futna. A pótkocsi a 

motorkerékpárral együtt halad és kanyarodik és nem befolyásolja annak teljesítményét. 

(Találmány feltalálója: Fred R Anderso Feltalálás éve: 2010 Szabadalom lajstromszáma: US 

7,744,111 B2) 
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3. ábra pótkocsi 

 

2.1.4. Kovács satu 

A találmány tárgya egy a munkadarab stabil befogására alkalmas, a kovácsolás során fellépő 

erőket felvenni képes készülék, mely csavaros szorítókkal az üllőre szerelhető, és onnan köny-

nyedén eltávolítható, ha használaton kívül van. A készülék lábbal, vagy kézzel működtethető. 

(Találmány feltalálója: Martin M Haberlein Feltalálás éve: 1911 Szabadalom lajstromszáma: 

1,009,407) 
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4. ábra üllőre szerelt satu 

 

2.1.5. Üllőre szerelhető bővítmény 

A találmány bármely hagyományos üllőhöz csatlakoztatható, ezáltal lehetőséget nyújtva a mun-

kadarab könnyű, és gyors hajlítására, illetve levágására. A készülék egy lengőkarra van rög-

zítve, mely használaton kívüli állapotban az üllő alatt függőlegesen lefelé helyezkedik el, hasz-

nálatkor egy pedál lenyomásával, lánc vagy kötél összeköttetéssel, az üllőre lendíthető. 

(Találmány feltalálója: Charles M King Feltalálás Éve: 1890 Szabadalom lajstromszáma: 

426,280) 
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5. ábra Üllőbővítmény 
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2.2. PIACKUTATÁS 

A fejezet a piacon jelenleg elérhető hasonló termékeket foglalja össze. 

2.2.1. Komplett kovácsműhely  

 

Antik kovácsműhely teljes felszerelése, 

kovácsfújtató, 

60kg-os kovácsüllő,  

rejtettmotoros befúvó,  

kovácsasztal kézifúróval, és kovácssatu-

val.  

vételár: 1 200 000ft 

 

 

6. ábra 

 

2.2.2. Faszenes kovácstűzhely 

Faszéntüzelésű  

pedálos lég befúvás 

vételár: 99 000Ft 

 

 

7. ábra 
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2.2.3.  Közepes kovácsüllő 

tömeg: kb. 50kg 

szélesség: 8cm 

hossz: 50cm  

vételár:69 500Ft 

 

 

8. ábra 

2.2.4. Radiális csőventilátor 

Típus: Dalap Turbine M 

befúvónyílás: ø100mm  

légszállítás: 300m3/h 

vételár: 24935Ft 

 

 

9. ábra 
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2.2.5. Üllős kovácssatu  

üllővel egybeépített satu 

kézi működtetésű 

vételár:45 857Ft 

 

10. ábra 

2.2.6. Elektromos légbefúvó 

AC 230v- elektromos üzemelés  

vételár: 12 000Ft 

 

 

11. ábra 

2.2.7. Piackutatás eredménye 

A kutatás kimutatta, hogy jelenleg a piacon nem található meg teljes szerkezetében hasonló 

kialakítású megvásárolható termék, azonban az egyes funkciókat külön-külön ellátó részegysé-

gek egyenként megtalálhatóak. Ugyanazon elem különböző változatai, közel azonos paraméte-

rekkel érhetők el. A speciális, pl. funkcióösszevonással rendelkező termékek száma igen kevés. 
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3. KONCEPCIONÁLIS TERVEZÉS 

A követelményjegyzéket, illetve a szabadalom, és piackutatás eredményeit felhasználva elvé-

geztem a szerkezet funkcionális részegységeinek feltárását, majd az ezek alapján képzett meg-

oldásváltozatokat kiértékeltem. 

3.1. FUNKCIÓANALÍZIS 

A funkcionális részegységek feltárása során külön kategóriába vettem az általános kovácsolási 

műveletekhez feltétlenül szükséges, illetve helyettesíthető, vagy csupán kényelmi szemponto-

kat szolgáló funkcionális részegységeket. 

Feltétlenül szükséges funkcionális részegységek: 

• kohó (hevítés)  

• üllő (elsődleges munkafelület)  

• Edzőtartály (hőkezelés)  

• satu (másodlagos munkafelület)  

Kialakítástól függő, opcionális funkcionális részegységek: 

• köszörű (utólagos megmunkálás)  

• gáztartály (hevítés)  

• Levegő bevezetés  

• kompresszor (fújtatás)  

• kerekek (közvetlen járműhöz kapcsolás esetén)  

• Elektromos csatlakozás  

• szerszámtároló  

• világítás  

• tüzelő, és alapanyag tárolás  
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3.2. MEGOLDÁSVÁLTOZATOK 

3.2.1. Pótkocsitól függetlenül mozgatható, önálló szerkezet(V1) 

 

12. ábra 

A bekeretezett funkcióábrák egy részegységet képeznek.Ennek a változatnak a részegységei, 

közvetlenül egymáshoz rögzülnek egy mobil szerkezetet alkotva, mely a motorkerékpár után 

kapcsolható. Széntüzelésű kohó-üllő-satu összevont szerkezettel rendelkezik. 

3.2.2. Pótkocsira/platóra szerelhető változat elektromos kohóval (V2) 

 

13. ábra 
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A szerkezet részegységei egy általános pótkocsira, vagy motor kialakításától függően, (pl:Piag-

gio APE 50 Cross) platóra rögzíthetők. Elektromos működtetésű kohóval szerelve a hely, és 

tömegtakarékosság miatt. 

3.2.3. Pótkocsira/platóra szerelhető változat, fújtatóval (V3) 

 

14. ábra 

A szerkezet részegységei egy általános pótkocsira, vagy motor kialakításától függően, (pl:Piag-

gio APE 50 Cross) platóra rögzíthetők. Széntüzelésű kohó, fújtatóval, tárolóegységek, a vonta-

tójárművön. 

3.2.4. Pótkocsira/utánfutóra szerelhető változat gázüzemű kohóval (V4) 

 

15. ábra 
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A szerkezet részegységei egy általános pótkocsira, vagy motor kialakításától függően, (pl:Piag-

gio APE 50 Cross) platóra rögzíthetők. Gázüzemű kohóval, helytakarékosság céljából. 

3.2.5. Pótkocsira/utánfutóra szerelhető változat funkcióösszevonás és világítás nélkül 
(V5) 

 

16. ábra 

A szerkezet részegységei egy általános pótkocsira, vagy motor kialakításától függően, (pl:Piag-

gio APE 50 Cross) platóra rögzíthetők. Ez a szerkezet a legegyszerűbb az öt változat közül. 

Gázüzemű kohó, különálló üllő, satu, világítás, alapanyagtárolás és villamos csatlakozás nél-

küli változat. A legolcsóbb, legkisebb tömegű, és helyigényű variáció. 
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3.3. MEGOLDÁSOK ÉRTÉKELÉSE 

A fentebb felsorolt megoldásváltozatok kiértékelésére, és a legideálisabb változat kiválasztá-

sára a Copeland-féle értékelési módszert használtam. 

Az értékelés során figyelembe vett szempontok a következők: 

• egyszerűség (SZ1) 

Minél kevesebb mozgó, illetve elektromos alkatrész alkotja a szerkezetet, működése annál 

üzembiztosabb. 

• kompaktság (SZ2) 

A kialakítás során törekedni kell a minél kisebb helyigényre, valamint a minél könnyebb hasz-

nálatra, ami meggyorsítja a munkavégzést. 

• kényelem (SZ3) 

A rendelkezésre álló segédberendezések, illetve a szakértelmet kevésbé igénylő eszközök (Pl.: 

világítás, gáztüzelésű kohó) pontosabb munkavégzést tesznek lehetővé. 

• biztonság (SZ4) 

Kerülni kell a felhasználó, vagy a szerkezet épségét veszélyeztető megoldásokat. (Pl.: gáztar-

tály robbanásveszély, világítás, áramütés veszélye stb…) 

• részegységek száma (SZ5) 

A tömeg és a helyszükséglet szempontjából fontos, hogy minél kevesebb részegység alkossa a 

szerkezetet. Az alábbi táblázatok egy-egy szempontot képviselnek, melyekben a sorok viszo-

nyát jelöltem az oszlopokhoz képest a szempont kielégítését illetően. A jelölések: 

 

0-ha a sor megoldása egyenrangú az oszlopéval. 

1-ha a sor megoldása jobb, mint az oszlopé. 

-1- ha sor megoldása rosszabb, mint az oszlopé  
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1. táblázat: Értékelés az egyes szempontok szertint 

SZ1 V1 V2 V3 V4 V5 ∑ q1 

V1 - 1 1 -1 -1 0 3. 

V2 -1 - 1 0 -1 -1 4. 

V3 -1 -1 - -1 -1 -4 5. 

V4 1 0 1 - -1 1 2. 

V5 1 1 1 1 - 4 1. 

SZ2 V1 V2 V3 V4 V5 ∑ q1 

V1 - 1 1 0 1 3 1. 

V2 -1 - 1 0 1 1 3. 

V3 -1 -1 - -1 -1 -4 5. 

V4 0 0 1 - 1 2 2. 

V5 -1 -1 1 -1 - -2 4. 
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SZ3 V1 V2 V3 V4 V5 ∑ q1 

V1 - 0 1 0 1 2 1. 

V2 0 - 1 0 1 2 1. 

V3 -1 -1 - -1 -1 -4 3. 

V4 0 0 1 - 0 0 2. 

V5 -1 -1 1 0 - -1 2. 

SZ4 V1 V2 V3 V4 V5 ∑ q1 

V1 - 1 0 1 1 3 1. 

V2 -1 - 1 1 0 1 2. 

V3 0 -1 - -1 -1 -3 5. 

V4 -1 -1 1 - 0 -1 4. 

V5 -1 0 1 0 - 0 3. 
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SZ5 V1 V2 V3 V4 V5 ∑ q1 

V1 - 1 1 1 0 3 1. 

V2 -1 - 1 1 -1 0 2. 

V3 -1 -1 - 0 -1 -3 3. 

V4 -1 -1 0 - -1 -3 3. 

V5 0 1 1 1 - 3 1. 

 
A 2. táblázatban az egyes megoldásváltozatok által elért legjobb helyezés(ek) számát tüntettem 

fel.  

2. táblázat: az elért 1. helyezések 

Megol-
dás 

Elért 1. helye-
zések: 

V1 4 

V2 1 

V3 0 

V4 0 

V5 2 
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A fenti táblázatok alapján, a legtöbb szempontot a lehető legjobban kielégítő, tehát a legideáli-

sabb megoldás: a V1 -jelű változat, vagyis a „pótkocsitól függetlenül mozgatható, önálló szer-

kezet”. 
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4. KONSTRUKCIÓS TERVEZÉS 

Az előző fejezetben bemutatott megoldásváltozatok funkcióstruktúrái csak az alapvető funkci-

onális részegységek logikai kapcsolatait ábrázolja, az egyes részegységek pontos felépítését és 

geometriáját, illetve az elemek egymáshoz rögzülésének módját ebben a fejezetben, előzetes 

mérnöki számításokkal, illetve utólagos vizsgálatokkal (pl. a tervezett szerkezet végeselemana-

lízise) alakítom ki. 

A 12. ábrából meghatározható, hogy a konstrukció központi eleme, a legnagyobb tömeggel 

bíró, illetve legnagyobb dinamikus erőhatásoknak kitett egység, az üllő. Ehhez kell megoldani 

a kerék, (vagyis az üllőt hordozó váz), a szerszám alapanyag és tüzelőanyagtárolókat, a rögzí-

tősatut, illetve a tűzteret a fújtatóval. A tervezés során a feladatot három részre bontottam, Üllő-

satu, kohó, illetve a váz, amely az előbbi két részegységet, illetve a kéziszerszámokat és egyéb 

tárolókat hordozó, kerekekkel ellátott állványzat. 

4.1. KONSTRUKCIÓS MEGKÖTÉSEK 

A választott megoldásváltozat kidolgozása során, a korábban felállított követelményjegyzék-

nek, illetve a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés érdekében a következőkben ösz-

szefoglalt előzetes konstrukciós megkötésekkel kell élnem. 

• A szerkezet össztömege nem haladhatja meg a 400kg-ot. 

A könnyűpótkocsin szállíthatóság feltétele, a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. melléklete 

alapján, hogy a pótkocsi terheléssel együtt mért tömege ne haladja meg a 750kg-ot. A feltételt 

kielégítő pótkocsik terhelhetősége így átlagosan 400-550kg-os intervallumba esik, melynek az 

olcsó, és egyszerű szállíthatóság miatt az alsó értékét tűztem ki célul. 

• A kovácsműhely szélessége nem haladhatja meg az 1000mm-t, hosszúsága 

pedig az 2000mm-t. 

A méretek meghatározása során a kereskedelmi forgalomban fellelhető könnyűpótkocsik átla-

gos rakodófelületét vettem figyelembe. 
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• Az üllő munkafelülete a földszinttől 780mm-re helyezkedjen el használati ál-

lapotban. 

Az üllő, illetve a satu ideális magasságára vonatkozó ajánlást (Ökölmagasság, illetve könyök-

magasság, lásd 17. ábra) az átlagos testmagasságra (1760mm) alkalmazva, az üllő-satu össze-

vonás miatt a két ideális érték (770mm, és 790mm) átlagát vettem figyelembe. 

  

17. ábra Ideális üllőmagasság(balra) (www.instructables.com) és ideális 
satumagasság(jobbra) [1]. 

 

  

http://www.instructables.com/
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4.2. ÜLLŐ-SATU TERVEZÉSE 

4.2.1. Üllő kialakítása 

A minél komplexebb kialakítás érdekében a szerkezet speciálisan kialakított üllőkonstrukcióval 

rendelkezik, mely magába foglalja a satu funkcióját is. Maga az üllő egyszerű acélöntvény [5] 

alakzat, melynek több változata ismert: 

• Marok üllő 

Mely jellemzően gömbölyű munkafelülettel rendelkező, kisméretű szerszám, 

 

18. ábra Maroküllő (www.mek.oszk.hu) 

• Szarvas üllő 

A legismertebb üllőtípus, középen sík munkafelülettel, egyik oldalt kerek, elhegyesedő, másik 

oldalt négyszögletes szarvval rendelkezik, utóbbiban szögletes átmenő nyílással az üllőbetét 

számára. 

 

19. ábra Szarvas üllő (mesterszerszam.hu) 

 



SZAKDOLGOZAT 
 

 27 
 

• Mintaüllő 

Négyszögletes kialakítású, oldalain különböző alakú mélyedések, süllyesztékek találhatóak. 

 

20. ábra Mintaüllő (mek.oszk.hu) 

Kovácsolás során, a szarvas üllő használatos, melynek kialakításában mindössze három jelentős 

eltérést mutató változat létezik.  

Az angolszász típusú kialakítás, a kerek szarv és a síkfelület között lépcsős szintkülönbséggel 

rendelkezik, ami a munkafelület, vagy üllőhát (angolul face) utólagos felhegesztésének ered-

ményeként jön létre.  

 

21. ábra Angolszász üllő 
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A francia típus sajátossága, hogy mindkét szarv felülete elkeskenyedő.  

 

22. ábra: francia típusú szarvas üllő (www.pinterest.ca) 

A német típusú üllő szögletes szarva laposan fut ki, csak az üllő oldalnézetében látható az 

elkeskenyedés, az angolszász üllőtől csak a lépcső hiányában különbözik. Hazánkban a német 

típusú üllő a legelterjedtebb. Emiatt, és egyszerű kialakítása miatt az általam tervezett szerke-

zetben is ezt a típust fogom alapul venni. 

 

23. ábra Német típusú szarvas üllő (www.google.hu/search) 

Az üllő méreteinek meghatározása során elsősorban a kereskedelemben megtalálható, közepes 

méretkategóriába eső üllőket vettem alapul, a szerkezethez azonban nem használhatok készen 

kapható hagyományos üllőt, mivel a satuval való kompatibilitás megvalósítása érdekében Az 

alábbiakban ismertetett geometriai változtatásokkal kell élnem az üllőn: 

• Satu pofa kinyúlás az üllő lapjából 

Az üllő szolgáltatja a kovácssatu szorító pofájának álló ellendarabját, ezért célszerűen kialakí-

tott kinyúlást kell létrehozni, melynek függőleges sík felületére a mozgó satupofa felfekvése 

biztosítható. 
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• ø24-es hengeres átmenő nyílás 

A satu szorításáért felelős orsó-anya kapcsolat befogadására szolgáló nyílás. Az öntött acél 

kedvezőtlen forgácsolhatósági tulajdonságai miatt, valamint az anyag meggyengítésének elke-

rülése érdekében, a nyílást öntéskor kell kialakítani. 

 

 

24. ábra Üllő-satu vázlatos felépítése 

4.2.2. Satu kialakítása 

A szerkezet legérzékenyebb részei a satu mozgó alkatrészei, melyek közül a szorításért felelős 

orsó-anya kapcsolat van a legnagyobb igénybevételnek kitéve. Tervezéskor tehát a legfonto-

sabb feladat ezen alkatrészkapcsolat helyes méretezése, ellenőrzése, amely a többi alkatrész 

méretét is meghatározhatja. 

A mozgó alkatrészek: 

• Satu mozgó kar, az ellen pofával 

• Hajtókar 

• Satu orsó 
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Nem mozgó üllőhöz rögzített alkatrészek: 

• Menetes hüvely 

• Tartóabroncs 

A pofák nyitását, az orsó lazításakor, a satu ellen pofa és az üllő oldalfelülete között elhelyezett 

laprugó biztosítja. 

4.2.3. Satuorsó-menetes hüvely kapcsolat [3];[4] 

Számításhoz szükséges alapadataim 

• Menet: Tr dxP 22x3 

• Orsó anyaga: E335 

• Anya anyaga: E295 

• legkisebb megengedett kapcsolatban lévő hossz (hasznos hossz): hh 20mm 

• Működési hossz: L 75mm 

Felhasznált összefüggések a trapézmenet méretei között 

Menetemelkedés: Pn=n∙P=1∙3mm=3mm (n=bekezdések száma=1) 

Orsómenet magátmérője: dn=d-P-2∙ ac=18,5mm (0,0185m) 

Középátmérő: d2=D2=d-P/2=20,5mm (0,0205m) 

Anyamenet magátmérője: D1=d-P=19mm 

Anyamenet külső átmérője: D4=d+2ac=22,5mm 

Menetmélység:H2=0,5⋅P+ac=1,75mm 

4.2.3.1. Trapézmenet vizsgálata önzárásra 

A munkadarab stabil befogása érdekében biztosítani kell a trapézmenet önzáróságát. Önzárás 

akkor valósul meg, ha a szerkezet magától nem képes megmozdulni, ezáltal a megszorított satu 

önmagától nem képes meglazulni. Az önzárás feltétele a menet esetében, hogy a fellépő súrló-

dási kúp félkúpszöge nagyobb legyen, mint a menetemelkedés szöge. Ezáltal a súrlódási erő 

értéke mindig nagyobb lesz, mint a mindenkori terhelőerő, vagyis az önzárás megvalósul. 
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Önzárás feltétele 

�̀�𝜌 > 𝛼𝛼 (1) 

 

ahol: 

�̀�𝜌: A súrlódási kúp félkúpszöge 

𝛼𝛼: A menetemelkedés szöge 

A módosított súrlódási tényező kiszámítása 

�̀�𝝁 =
𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒 ∙ 𝝁𝝁𝒕𝒕á𝒃𝒃𝒃𝒃.

𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 𝜷𝜷
𝟐𝟐

 
(2) 

ahol:  

µtáblázati=0,15 (acél-acél között értelmezett súrlódási tényező) 

a módosító tényező értéke: 0,43 

A trapézmenet profilszöge: 𝛽𝛽 = 30° 

𝜇𝜇′ = 0,43∙0,15
cos(15°)=0,0668 

A coulomb-féle súrlódási törvény alapján  

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 �̀�𝜇 = �̀�𝜌 (3) 

ezért: 

𝜌𝜌′ = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 0,0668 = 𝟒𝟒, 𝟖𝟖𝟐𝟐𝟎𝟎𝟒𝟒° 

A menetemelkedés meghatározása 

 

25. ábra Menetemelkedés meghatározása 
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𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 𝑃𝑃
d2 ∙ 𝜋𝜋

 (4) 

 

 

Melyből: 

𝛼𝛼 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 3𝑚𝑚𝑚𝑚
20,5mm ∙ 𝜋𝜋

= 𝟐𝟐, 𝟓𝟓𝟓𝟓° 

Így: 3,82°(𝜌𝜌′)> 2,67°( 𝛼𝛼), tehát a feltétel teljesül, vagyis az önzárás megvalósul. 

4.2.3.2. Orsó terhelhetősége összetett igénybevételre 

Az orsóra ható összetett igénybevétel típusa: húzás + csavarás 

A megfelelő működés feltétele: 

𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≤  𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (5) 

ahol: 

σred: a szerkezetre ható redukált feszültség 

σmeg: a szerkezetre ható maximális megengedett feszültség.  

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 =
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒

𝑡𝑡
 (6) 

 n=2,25 biztonsági tényező [6] 

 ReH→Az orsó anyagára (E335) jellemző folyáshatár=325MPa 

így: 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 =
325𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡

2,25
= 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

A redukált feszültség kiszámítása a Huber-Mises-Hencky-Egyenlet alapján: 

𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = �𝜎𝜎ℎ
2 + 𝛽𝛽 ∙ 𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐

2  (7) 
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ahol: 

 𝛽𝛽=3 a HMH elmélet szerint. 

 

A húzófeszültség általános kiszámítása: 

 𝜎𝜎ℎ =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

 (8) 

Az orsóra alkalmazva: 

 𝜎𝜎ℎ=
Ft
𝐴𝐴

=
Ft·4

d32·π
 (9) 

 

ahol: 

 Ft: Az orsót érő legnagyobb terhelőerő (a maximális szorítóerő) 

 

A csavarónyomaték általános kiszámítása: 

𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐾𝐾𝑝𝑝
 (10) 

ahol: 

Mcs: Csavarónyomaték 

KP: Keresztmetszeti tényező 

Az orsóra alkalmazva: 

𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐 =

𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐
d3

3 ⋅ 𝜋𝜋
16

=
16 ⋅ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑑𝑑3
3 ⋅ 𝜋𝜋

=
16 𝑑𝑑2

2 ⋅ 𝐹𝐹𝑡𝑡 ⋅ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝜌𝜌′ + 𝛼𝛼)

𝑑𝑑3
3 ⋅ 𝜋𝜋

  
(11) 

A maximális szorítóerő meghatározásának alapja, a következő határeset: 
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𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (12) 

Ez alapján: 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 = �𝜎𝜎ℎ
2 + 𝛽𝛽 ∙ 𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐

2  (13) 

A 13. egyenletbe behelyettesítve, és a terhelőerőre rendezve az alábbi összefüggést kaphatjuk: 

𝐹𝐹𝑡𝑡 =
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑3

2

4
𝜋𝜋 ∙ �1 + 12 �𝑑𝑑2

𝑑𝑑3
�

2
⋅ 𝑡𝑡𝑡𝑡2(𝜌𝜌′ + 𝛼𝛼)

 
(14) 

Ebből: 

Ft1= 144,44∙10−3𝑃𝑃𝑃𝑃∙(0,0185𝑚𝑚)2 

4
𝜋𝜋∙�1+12∙�0,0205𝑚𝑚

0,0185𝑚𝑚

2
�∙ 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡(8,83°+2,68°)2∙

=30599,79017 N 

Melyből az egyes terhelések a korábban említett képletek alapján a csavarófeszültség: 

𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐 =
160,0205𝑚𝑚

2 ⋅30599,79017𝑁𝑁⋅𝑡𝑡9(8083°+2,67°)

(0,0185𝑚𝑚)3⋅𝜋𝜋
=51328649,91Pa(=51,3286MPa) 

Húzófeszültség: 

σny= 30599,79017N∙4
(0,01852)∙π

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝟖𝟖𝟒𝟒𝟓𝟓𝟒𝟒𝟒𝟒𝟓𝟓, 𝟒𝟒𝑴𝑴𝑴𝑴(=113,8374MPa) 

 

Redukált feszültség: 

σ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = �(113837437,3Pa)2+3∙(51328649,91Pa)2=144439790,3Pa=144,4Mpa 

Így teljesül a határeseti σred = σmeg-feltétel. 
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4.2.3.3. Terhelőerő meghatározása felületi nyomásra 

Az orsót érő felületi nyomás meghatározásakor meg kell határozni a terhelt menetek számát. A 

számítás határesetre történik ezért a menetszám meghatározásakor a minimálisan egyszerre 

kapcsolatban lévő menetek számára van szükség. 

𝑧𝑧 =
ℎℎ

𝑃𝑃
 (15) 

 

ahol: 

Z: a terhelt menetek száma 

hh: hasznos hossz (lásd: számításhoz szükséges alapadataim) 

P: menetemelkedés 

A terhelt anyamagasság meghatározásakor a képletből kapott tört számot minden esetben a na-

gyobb egész értékére kerekítem, mivel nem csak a teljesen terhelt, hanem az érintett menetek 

számát is vizsgálni kell. A későbbiekben felmerülő pontatlanságok ebből a kerekítésből adód-

nak. 

𝑍𝑍 = 20
3

= 6,66∙ ≈ 𝟓𝟓db érintett menet. 

Felületi nyomás alapképlete: 

𝑝𝑝 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

≤ 𝑝𝑝meg (16) 

 

ahol: 

p: A felületi nyomás értéke 

pmeg: A felületi nyomás maximális megengedett értéke 

A pmeg értéke, anyagpárokra állandó. A vizsgált szerkezet esetében ez a párosítás acél-acél, 

melyre a megengedett érték: pmeg =18MPa 

A=Z∙ 𝐴𝐴1 az érintett felület. 

𝐴𝐴1=�𝑟𝑟2−𝐷𝐷1
2�⋅𝜋𝜋

4
= [(22𝑚𝑚𝑚𝑚)2−(19𝑚𝑚𝑚𝑚)2]∙𝜋𝜋

4
= 𝟗𝟗𝟓𝟓, 𝟔𝟔𝟎𝟎𝟒𝟒𝟎𝟎𝒎𝒎𝒎𝒎2 
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A felületi nyomásra megengedett legnagyobb terhelőerő: 

𝑭𝑭𝒕𝒕𝟐𝟐 =
𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ⋅ 𝒉𝒉𝑴𝑴 ⋅ �𝒅𝒅𝟐𝟐 ⋅ 𝑫𝑫𝟏𝟏

𝟐𝟐� ⋅ 𝝅𝝅
𝟒𝟒 ⋅ 𝑴𝑴

 

(17) 

Behelyettesítve az adatokat: 

𝐹𝐹𝑡𝑡2=
18∙106𝑃𝑃𝑃𝑃∙0,02𝑚𝑚[(0,02𝑚𝑚)2−(0,019𝑚𝑚)2]∙𝜋𝜋

4∙𝜋𝜋
 =11592,4769N (Határeseti terhelés) 

 

Ellenőrzés feltétele: határesetvizsgálat: 

𝑝𝑝 = 𝑝𝑝meg (18) 

𝐴𝐴 = 𝑍𝑍 ∙ 𝐴𝐴1 (19) 

Határeseti terheléshez tartozó felületi nyomás, a p alapképletébe a 19. egyenletet behelyette-

sítve: 

𝑝𝑝 = 𝐹𝐹
𝑍𝑍∙𝐴𝐴1

= 11592,4769𝑁𝑁
7∙9,6604∙105𝑚𝑚2=17142852,56Pa≈18000000Pa=18MPa= 𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎  

Tehát a határesetben a feltétel teljesül (A fent említett kerekítéssel!) 

4.2.3.4. A menetre megengedhető maximális terhelés 

Az előzőekben kiszámított terhelőerők minimuma adja a menetes orsó-hüvely kapcsolatra meg-

engedhető terhelést, (Ft = {min (Fti)} (i=1…5)) a 3. táblázat alapján 

Ft orsó=Ft2=11,5925KN a megengedett legnagyobb terhelőerő, ami az emelőt érheti. 

3. táblázat: menetet terhelő erők 

Index(sorszám) 1 2 

Ft [KN] 30,5998 11,5925 
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4.2.4. Mozgó satu kar 

A munkadarab megszorításában résztvevő aktív alkatrész az üllőhöz csuklóval rögzített satukar 

mely az orsó segítségével a munkadarabot az üllőn célszerűen kialakított felületnek szorítja. A 

satukar legfontosabb igénybevétele az orsóvég-kar közti, illetve a mozgó-álló satu pofa (szorító 

felület) között ébredő felületi nyomás. A számítások során az orsó vizsgálatánál használt ösz-

szefüggéseket, és jelöléseket fogom használni.  

A 26. ábrán pirossal jelölt felületek, a felületi nyomásnak kitett felületek. a számítást ezekre 

kell elvégezni.  

  

26. ábra Satu pofa modell 

A szükséges méreteket, az 27. ábra foglalja össze. 

 

27. ábra Nyomott felületek méretei 
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4.2.4.1. Felületi nyomás, orsótámasztó gyűrűre 

Alapadatok: 

 A mozgó kar anyaga: G40MnV 

 A gyűrű külső átmérője (a lekerekítés nélkül): D1=ø38mm 

 A gyűrű belső átmérője (a lekerekítés nélkül): d1=ø24,86mm 

 A1: a teherviselő felület nagysága: 

𝐴𝐴1 =
�𝐷𝐷1

2 − 𝑑𝑑1
2� ∙ 𝜋𝜋

4
 

(20) 

melyből:  

𝐴𝐴1 =
(38𝑚𝑚𝑚𝑚2 − 24,86𝑚𝑚𝑚𝑚2) ∙ 𝜋𝜋

4
= 𝟔𝟔𝟒𝟒𝟖𝟖, 𝟓𝟓𝟐𝟐𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐 

 Az anyagpárosításra előírt maximális nyomásérték: pmeg=18MPa (acél-acél párosítás) 

Alapfeltétel: 

𝑝𝑝 ≤ 𝑝𝑝meg (21) 

A nyomás kiszámítása a 15. egyenlet szerint történik: 

(21) ből az alapfeltétel határesetét vizsgálva a maximális terhelőerő: 

𝐹𝐹 = 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 ∙ 𝐴𝐴1 (22) 

Értéke:  

𝐹𝐹𝑡𝑡1 = 18 ∙ 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 ∙ 648,72𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 11676,96𝑁𝑁 = 𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟔𝟔𝟖𝟖𝒌𝒌𝒌𝒌 

4.2.4.2. Felületi nyomás a szorítópofára 

Mivel mindkét pofa azonos anyagú és felületű, a nyomásértékeik is megegyeznek azonos ter-

helésre. 
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Alapadatok: 

 A pofák anyaga: G40MnV 

 pofamagasság: a=10mm 

 pofaszélesség: b=40mm 

 A2: a teherviselő felület nagysága: 

𝐴𝐴2 = 𝑡𝑡 ∙ 𝑏𝑏 (23) 

melyből: 

𝐴𝐴2 = 10𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 40𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝟒𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐 

 Az anyagpárosításra előírt maximális nyomásérték: pmeg=18MPa (acél-acél párosítás) 

Alapfeltétel: 

𝑝𝑝 ≤ 𝑝𝑝meg (24) 

A nyomás kiszámítása a 24. egyenletből történik: 

A 25. képletből adódik az alapfeltétel határesetét vizsgálva (egyenlőség) a maximális terhelő-

erő: 

𝐹𝐹 = 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 ∙ 𝐴𝐴2 (25) 

Értéke:  

𝐹𝐹𝑡𝑡2 = 18𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 ∙ 400𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 7200𝑁𝑁 = 𝟓𝟓, 𝟐𝟐𝒌𝒌𝒌𝒌 

 

4.2.4.3. A mozgókar legnagyobb megengedhető terhelése 

A kart érő legnagyobb megengedett terhelőerő, a fent kiszámított értékek minimumaként áll elő 

(Ft={min(Fti)} (i=1;2)), melyet az alábbi táblázat foglal össze: 
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4. táblázat: felületi nyomásra megengedett terhelések 

Index(sorszám) 1 2 

Ft [KN] 11,68 7,2 

 

A táblázat alapján a maximális terhelőerő Ft kar=7,2kN 

4.2.4.4. Orsó által elviselt maximális szorítóerő 

A satut terhelő megengedett legnagyobb szorítóerő, az érintett részegységek által felvenni ké-

pes erők minimuma, tehát Ft orsó és Ft kar meghatározott értékeinek minimuma. Ezek alapján a 

legnagyobb megengedett szorítóerő: 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑠𝑠.𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡{𝐹𝐹𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑟𝑟𝑐𝑐ó; 𝐹𝐹𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑟𝑟} = 𝟓𝟓, 𝟐𝟐𝒌𝒌𝒌𝒌 (26) 

A kapott érték a satu szorító pofái között ébredő erő, nem egyezik meg a felhasználó által a 

hajtókarra kifejtett erővel (Maximális meghúzó erő: Fh max), annak meghatározásához az 

alábbi képletre van szükség: 

𝑀𝑀 =
𝐹𝐹𝑐𝑐𝑠𝑠.𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑

2
∙ �

1 + 𝜋𝜋 ∙ 𝜇𝜇′ ∙ 𝑑𝑑
𝜇𝜇′ ∙ 𝑑𝑑 − 𝜇𝜇′ ∙ 𝑃𝑃

� 
(27) 

ahol: 

 M: az orsóra kifejtett nyomaték 

 Fsz.max: az orsóra engedett maximális szorítóerő 

 d: az orsó névleges átmérője 

 𝜇𝜇′: módosított súrlódási együttható a menetek között (lásd:4.2.3- fejezet) 

 P: menetemelkedés 
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A nyomaték értéke így: 

𝑀𝑀 =
7,2𝑘𝑘𝑁𝑁 ∙ 22𝑚𝑚𝑚𝑚

2
∙ �

1 + 𝜋𝜋 ∙ 0,0668 ∙ 22𝑚𝑚𝑚𝑚
0,0668 ∙ 22𝑚𝑚𝑚𝑚 − 0,0668 ∙ 3𝑚𝑚𝑚𝑚

� = 350,50𝑘𝑘𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝟒𝟒𝟓𝟓𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟎𝟎𝒌𝒌𝒎𝒎 

A meghúzó erő a nyomaték általános képletéből számítható: 

𝑀𝑀 = 𝐹𝐹 ∙ 𝑘𝑘ℎ (28) 

ahol: 

 F: a terhelő erő (a hajtókarra ható terhelés) 

 kh: az erőkar (a hajtókar hasznos hossza) 

 M: a forgatónyomaték (az orsóra ható nyomaték) 

 

Átrendezve a keresett erőre, (az eddig alkalmazott jelölésekkel), a 29. egyenlet szerint adódik. 

𝐹𝐹ℎ.𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 =
𝑀𝑀
𝑘𝑘ℎ

 (29) 

A hajtókar teljes hossza: k=200mm, melyből a hasznos hossz a 30. egyenlet szerint adódik. 

𝑘𝑘ℎ = 𝑘𝑘 −
𝑑𝑑𝑜𝑜

2
 

(30) 

ahol: 

kh: a hajtókar terhelés szempontjából hasznos hossza 

 do: a satuorsó végkialakításának átmérője 

𝑘𝑘ℎ = 200𝑚𝑚𝑚𝑚 −
30𝑚𝑚𝑚𝑚

2
= 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟓𝟓𝒎𝒎𝒎𝒎 

A maximális meghúzási erő értéke az orsóra: 

𝐹𝐹ℎ.𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 =
350,50𝑁𝑁𝑚𝑚

0,185𝑚𝑚
= 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟗𝟗𝟒𝟒, 𝟓𝟓𝒌𝒌 

4.2.4.5. Hajtókar vizsgálata tiszta hajlításra 

A megengedhető nyomatékértéket meghatározza a hajtókar átmérője, melynek geometriai kor-

látait figyelembe véve az általa elviselt legnagyobb terhelés értéke kisebb lehet a fentebb 
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kiszámolt értéknél, ezért a végleges terhelhetőség meghatározásához ki kell számolni a hajtó-

kart tiszta hajlítás esetén terhelő maximális feszültségértéket. A szerkezet arányait figyelembe-

véve a hajtókar átmérője nem haladhatja meg a 15mm-t. A legnagyobb terhelhetőség érdekében 

a tervezéskor ezzel a legnagyobb értékkel számolok 

A méretezés alapfeltétele:  

𝜎𝜎ℎ𝑗𝑗  ≤  𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (31) 

ahol: 

 σℎ𝑗𝑗: a hajtókarban ébredő hajlítófeszültség 

 σ𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚: Az anyagra megengedett maximális feszültség. Kiszámítása a 6. egyenlet szerint 

történik 

Anyagjellemzők: 

A hajtókar anyaga: C45 

Anyagra jellemző folyáshatár ReH: 481MPa 

Alkalmazott biztonsági tényező értéke n: 1,3 [6] 

A megengedett feszültség: 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 =
481𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡

1,3
= 𝟒𝟒𝟓𝟓𝟎𝟎𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

 

Az adott terhelés mellett fellépő hajlítófeszültség: 

 

𝜎𝜎ℎ𝑗𝑗 =
𝑀𝑀
𝐾𝐾

 (32) 

ahol: 

 M: a fellépő hajlítónyomaték 

 K: a hajtókarra vonatkozó keresztmetszeti tényező. Értéke kör keresztmetszetre: 
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𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑚𝑚 = 𝐾𝐾𝑦𝑦 =
𝑑𝑑3 ∙ 𝜋𝜋

32
 

(33) 

ahol: 

 d: a hajtókar keresztmetszete 

értéke: 

 𝐾𝐾 =
(15 ∙ 10−3𝑚𝑚)3 ∙ 𝜋𝜋

32
= 𝟒𝟒, 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒 ∙ 𝟏𝟏𝟎𝟎−𝟓𝟓𝒎𝒎𝟒𝟒 

A maximális nyomaték, a hajlítófeszültség képletének átrendezéséből állítható elő. A számítá-

sok során Az alapfeltétel határesetét vizsgálom (𝜎𝜎ℎ𝑗𝑗 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚)  

 

A maximális nyomaték: 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 ∙ 𝐾𝐾 (34) 

A korábban kiszámított értékeket behelyettesítve: 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 = (3,3134 ∙ 10−7𝑚𝑚3) ∙ 370 ∙ 106𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟓𝟓𝒌𝒌𝒎𝒎 

Mivel a biztonságos működés érdekében a lehetséges értékek legkisebbikét kell figyelembe 

venni, a satu végleges szorítóerejét a korábbiak alapján az imént kapott 122,6Nm-es nyomaték-

értékből számítom ki. 

𝐹𝐹𝑘𝑘𝑃𝑃𝑟𝑟 =
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚

𝑘𝑘ℎ
 (35) 

Értéke: 

𝐹𝐹𝑘𝑘𝑃𝑃𝑟𝑟 =
122,5𝑁𝑁𝑚𝑚
0,185𝑚𝑚

= 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟐𝟐𝒌𝒌 

Cél, a felhasználó szempontjából lényeges érték meghatározása, ezért a végleges szorítóerőt az 

alábbi képlettel súlyerőbe számítom át: 
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𝐹𝐹𝑘𝑘𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑚𝑚. 𝑡𝑡 (36) 

ahol: 

 Fkar: a hajtókart terhelő erő 

 m: tömeg[kg] (súlyerő) 

 g: gravitációs gyorsulás (általános kerekített értéke: 10𝑚𝑚
𝑐𝑐2) 

 

A felhasználó által maximálisan a hajtókarra gyakorolható terhelés a 37. egyenlet szerint 

számítható. 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 =
𝐹𝐹𝑘𝑘𝑃𝑃𝑟𝑟

𝑡𝑡
 (37) 

Értéke: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 =
662𝑁𝑁

10 𝑚𝑚
𝑠𝑠2

= 𝟔𝟔𝟔𝟔, 𝟐𝟐𝒌𝒌𝒎𝒎 

4.2.4.6. Csapszeg méretezése hajlításra 

A satu másik igénybevételi formája a befogott munkadarab kalapálásából származó függőleges 

irányú terhelés. A terhelést a két satu pofa egyenlő arányban veszi fel, ezáltal a mozgókar, il-

letve a mozgását biztosító csapszeg a teljes terhelésnek mindössze a felét kell, hogy elviselje. 

A kézikovácsolás során fellépő erők kiszámítása csak tapasztalaton alapuló közelítésekkel le-

hetséges, mivel az függ az eljárástól, a munkadarab anyagminőségétől, illetve a felhasználó 

által kifejteni képes erőtől, mely utóbbi szintén több összetevő eredménye. (pl.: kalapács útja, 

nyél hossza, lendítés útja, sebessége stb…) a csapszeg tervezése során ezért a hajtókar esetéhez 

hasonlóan járok el, vagyis a rendelkezésre álló helynek megfelelő legnagyobb csapszeg terhel-

hetőségét határozom meg, majd a kapott eredményt összevetem egy választott anyagminőség-

művelet kombináció erőszükségletének közelített értékével. A satu mozgókarja az üllő törzsé-

hez egy tartóabronccsal csatlakozik, egy menetes csapszeg segítségével. A szerkezet geometriai 

korlátai miatt a legnagyobb beilleszthető menetes csapszeg átmérője: d=ø11mm. 



SZAKDOLGOZAT 
 

 45 
 

A csapszeg adatai: 

 anyaga: BNCMo1 

 jellemző folyáshatár: ReH=735MPa 

 Átmérő: d=ø11mm. 

A kapcsolódó méretek: 

 Tartóabroncs vastagsága: s=4mm 

 Mozgókar szélessége: l=15mm 

A méretezés hajlításra történik, az ellenőrzés, felületi nyomásra. 

Az alapfeltétel: 

𝜎𝜎 ℎ𝑗𝑗 ≤  𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (38) 

A megengedett feszültség 6. egyenletből: 

 A biztonsági tényező értéke: n=2 (a váltakozó, dinamikus erőhatások miatt) 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 =
735𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡

2
= 𝟒𝟒𝟔𝟔𝟓𝟓, 𝟓𝟓𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

Cél, adott átmérőhöz a legnagyobb megengedett erőhatás kiszámítása, ezért ismét a fenti alap-

feltétel határesetét kell venni. ( σ ℎ𝑗𝑗 = σmeg) 

A keresett erő a feszültség képletéből számítható: 

𝜎𝜎ℎ𝑗𝑗 =
𝑀𝑀
𝐾𝐾

 (39) 

A keresztmetszeti tényező: 𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑚𝑚 = 𝐾𝐾𝑦𝑦 = 𝑟𝑟3∙𝜋𝜋
32

 (kör keresztmetszet) 

𝐾𝐾 =
(11𝑚𝑚𝑚𝑚)3 ∙ 𝜋𝜋

32
= 𝟒𝟒𝟏𝟏, 𝟓𝟓𝟗𝟗𝟒𝟒𝒎𝒎𝒎𝒎𝟒𝟒 

A nyomaték: 

 𝑀𝑀ℎ𝑗𝑗 =
𝐹𝐹 ∙ (𝑙𝑙 + 2 ∙ 𝑠𝑠)

8
 

(40) 
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ahol: 

 Mhj: a csapszegben ébredő hajlítófeszültség 

 F: csapszegre ható hajlítóerő (a keresett erő) 

 l: a csapszeg mozgókarra eső hossza 

 s: a csapszeg tartóabroncsra eső hossza 

A hajlítófeszültség képletéből a fentiek behelyettesítésével és átrendezéssel, 

 

a keresett erő: 

𝐹𝐹 =
𝑑𝑑3 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚

4 ∙ (𝑙𝑙 + 2 ∙ 𝑠𝑠) 
(41) 

értéke: 

𝐹𝐹 =
(11𝑚𝑚𝑚𝑚)3 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 367,5𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡

4 ∙ (15𝑚𝑚𝑚𝑚 + 2 ∙ 4𝑚𝑚𝑚𝑚) = 16703,11𝑁𝑁 = 𝟏𝟏𝟔𝟔, 𝟓𝟓𝒌𝒌𝒌𝒌 

4.2.4.7. Ellenőrzés felületi nyomásra 

feltétel: 

𝑝𝑝 =
𝐹𝐹
𝐴𝐴

≤ 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 (42) 

Tartóabroncsra: 

𝑝𝑝𝑡𝑡 =
𝐹𝐹

2𝑑𝑑𝑐𝑐
 (43) 

Karra: 

𝑝𝑝𝑘𝑘 =
𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑙𝑙

 (44) 
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A megengedett felületinyomás: 

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 =
𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒

2
 (45) 

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 =
735𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡

2
= 𝟒𝟒𝟔𝟔𝟓𝟓, 𝟓𝟓𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

Nyomásértékek: 

𝑝𝑝𝑡𝑡 =
16703,11𝑁𝑁

2 ∙ 11𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 4𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟗𝟗, 𝟎𝟎𝟖𝟖𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 < 𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 

𝑝𝑝𝑘𝑘 =
16703,11𝑁𝑁

11 ∙ 15
= 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏, 𝟐𝟐𝟒𝟒𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 < 𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 

A feltétel, mindkét esetben teljesül, a csapszeg tehát képes elviselni a kapott terhelést a meg-

adott átmérőn. 

4.2.4.8. Az alakítás általános erőszükséglete 

Annak érdekében, hogy kiderüljön, a fenti terhelhetőség alkalmas-e kovácsolási műveletek 

végzésére, meg kell határozni egy jellemző kovácsolási művelet erőszükségletét. A számítás a 

korábban kifejtett okok miatt csak közelítő értékkel szolgálhat. 

A számítások során egy választott anyagminőség táblázati alakítási szilárdságát használom. (Az 

elvégezhető műveletek sokfélesége miatt nem emelhetek ki konkrét alakításra vonatkozó érté-

ket.) 

A választott anyagminőség:C45 

 A táblázati alakítási szilárdság [7]: Kf0=109N/mm2  

A vizsgált darab méretei:  

 kiinduló magasság: h0=25mm 

 kész darab magassága: hk=18mm 

 A próbadarab térfogata: Val=2000mm3 
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A fajlagos alakítási erő az 46. egyenletből átrendezve kapható meg:[7] 

� 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑙𝑙 = 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑙𝑙 ∙
𝐾𝐾𝑓𝑓 + 𝑃𝑃𝑘𝑘

2
∙ 𝑙𝑙𝑡𝑡

ℎ0

ℎ𝑘𝑘
 

(46) 

ahol: 

 ∑ 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑙𝑙: az alakításhoz szükséges összes munka 

 Val: az alakított térfogat 

 Kf: az anyag alakítási szilárdsága. most megegyezik Kf0-val 

 Pk: alakítási ellenállás az utolsó ütésben. Értéke megegyezik a fajlagos alakítóerővel 

 h0: a kiinduló darab magassága 

 hk: a kész darab magassága 

Az erőre kifejezve: 

𝑃𝑃𝑘𝑘 = 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑙𝑙 =
2 ∙ 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑙𝑙

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑙𝑙 ∙ 𝑙𝑙𝑡𝑡 ℎ0
ℎ𝑘𝑘

− 𝐾𝐾𝑓𝑓 (47) 

Az egyenlet megoldását a következő tapasztalati arányszám teszi lehetővé: 

∑ 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑙𝑙

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑙𝑙
≈ 0,2 … 0,25

𝑁𝑁𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚3 

(48) 

A számításhoz a megadott tartomány számtani közepét fogom használni (0,225 𝑁𝑁𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚3) melyből 

az 49. egyenlet következik 

� 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑙𝑙 = 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑙𝑙 ∙ 0,225
𝑁𝑁𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚3 (49) 

Értéke: 

� 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑙𝑙 = 2000𝑚𝑚𝑚𝑚3 ∙ 0,225
𝑁𝑁𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 𝟒𝟒𝟓𝟓𝟎𝟎𝑱𝑱 

a fentiek alapján: 

𝑃𝑃𝑘𝑘 =
2 ∙ 450000𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚

2000𝑚𝑚𝑚𝑚3 ∙ 𝑙𝑙𝑡𝑡 25𝑚𝑚𝑚𝑚
18𝑚𝑚𝑚𝑚

− 109
𝑁𝑁

𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 1260,85
𝑁𝑁

𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 𝟏𝟏, 𝟐𝟐𝟔𝟔
𝒌𝒌𝒌𝒌

𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐 
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Ami egy kalapácsütésre (ami egyszerre terheli a szerkezetet) megengedhető a 16,7 kN-os fel-

tétel mellett. A satu tehát a megadott paraméterekkel figyelembe véve azt a tényt, hogy ennél 

jellemzően csak jóval kisebb alakítás történik satuba fogott alkatrészen, kézikovácsolás során 

történő erőhatások felvételére alkalmas. 
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4.3. KOHÓ TERVEZÉSE 

A kovácsműhely legfontosabb része a kohó, vagyis az acél alakítási hőmérsékletre hozásához 

szükséges hőmennyiség előállítására szolgáló berendezés. A kohó egy szűk tűztérből és a köz-

vetlen környezetében elhelyezkedő széntartóból áll. Tervezése az előzőknél jóval kevésbé 

komplex feladat a mozgó alkatrészek hiánya miatt. A feladat megoldása során itt is jelentős 

mennyiségű tapasztalat, és ezeken alapuló információ áll rendelkezésre, melyek nagyban meg-

gyorsítják a folyamatot. 

A konstrukciós megkötések között szerepel az utánfutón történő elhelyezhetőség biztosítása, 

mely meghatározza a szerkezet síkbeli befoglaló méreteinek felső határát. A függőleges kiter-

jedés korlátozása nem jelent problémát, mivel a kézikovácsolás berendezéseinek sajátossága, 

hogy a kényelmes munkavégzés érdekében alacsonyan (jellemzően mellmagasság alatt) helyez-

kednek el. Az üllő és a satu elhelyezésimagasságára szűkebb tartomány áll rendelkezésre, a 

vonatkozó fejezetben említett ajánlások szerint, a kohó ezzel szemben nagyobb szabadságot 

engedélyez. Mindebből következik, hogy a vízszintes kiterjedés mérséklése érdekében A rész-

egységeket szállítási állapotban célszerű egymás alatt elhelyezni, az ajánlott magasságtartomá-

nyokat figyelembevéve a legmagasabban elhelyezhető részegység pedig a kohó. A tűztér körüli 

széntartó felülete a szerkezet legnagyobb vízszintes kiterjedésű felülete. Mindezekből követke-

zik, hogy a kohó kiterjedése és elhelyezési magassága meghatározza, a kovácsműhely vízszin-

tes és függőleges befoglaló méreteit. 

4.3.1. Tűztér 

A hevítőberendezéseknek számos formája létezik, melyekre a teljesség igényével ebben a dol-

gozatban nem tudok kitérni, így a továbbiakban csak a kézikovácsolás hevítőberendezéseivel 

foglalkozom. 

A kézikovácsoláshoz használt kohónak (szélesebb körben elterjedt elnevezés a kovácstűzhely) 

két nagy csoportja létezik, melyek főként a tüzelőanyag típusában különböznek egymástól. 
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Ezek alapján létezik: 

• Gáztüzelésű, vagy „gázos kohó” 

Zárt kialakítású hevítőtér, belülről nagy tűzállóságú anyaggal bélelve (pl.: samott, vagy mag-

nezit-tégla). A hevítést a csővezetéken bejuttatott és a tűztérben jellemzően elektromos szikrá-

val, vagy külső lángforrással (Pl.: gyufa, öngyújtó) a háztartási gáztűzhelyekhez hasonló módon 

begyújtott gáz végzi.  

Jellemzően egyszerűbb használatot, gyors hevítést, tesz lehetővé, könnyedén szabályozható. 

További előnye, hogy az égéstérben a munkadarab a környezettől, akár a levegőtől is elzárható, 

így a hevített fém kémiai tulajdonságai nem, vagy alig romlanak. 

Hátránya, hogy a működtetéshez nagy tömegű, és helyigényű gáztartállyal kell rendelkezni, 

mely a szállíthatóságot negatívan befolyásolja, továbbá beszerzése költséges, robbanékony 

volta miatt szállítása, tárolása rendkívül veszélyes. A bevezetés gáz infrastruktúrát igényel (cső-

vezetékek, szelepek, biztosító berendezések stb.), továbbá a tűztér szerkezetéhez felhasznált 

anyagok miatt a konstrukció igen költséges megoldás. 

 

28. ábra Gázos kohó működés közben [9] 

• Szilárd tüzelésű, vagy „szenes kohó” 

Nyitott kialakítású. A hevítés a tűztérbe juttatott szilárd tüzelőanyag, jellemzően faszén, vagy 

kovácskoksz, égetésével történik. A megfelelő hőmérséklet eléréséhez az égést gyakori, esetleg 

folyamatos oxigénutánpótlással kell segíteni, melyet egy manuális, vagy automata fújtatóval 

bevezetett levegő biztosít.  
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A nyitott tűztér, valamint az alulról bevezetett levegő hűtő hatása miatt a tűztér anyaga nem 

kell, hogy nagy tűzállósággal rendelkezzen. Tapasztalatok szerint megfelelő vastagságú öntött-

vas tűztér már képes a fellépő hő elviselésére. További előnye, a hevíthető munkadarabok széles 

méret, és alakválasztéka, továbbá a hevítési hőmérséklet tág határok közötti szabályozhatósága. 

A szilárd tüzelőanyag szállítása jóval egyszerűbb, tárolása biztonságosabb, használat közben a 

helyigénye az állandó méretű gáztartályokkal szemben folyamatosan csökken. A szeneskohó 

kialakítsa jóval egyszerűbb kevésbé költséges. 

Hátránya, hogy a használata jóval nagyobb szakértelmet, gyakorlatot igényel, szabályozható-

sága nehézkesebb, üzembehelyezése időigényesebb. További hátránya, hogy hevítés közben a 

munkadarab érintkezik a tüzelőanyaggal, melynek kén, és foszfortartalma rontja a fémek mi-

nőségét. 

 

29. ábra Öntöttvas szeneskohó (www.google.hu/search) 

 

30. ábra Szeneskohó keresztmetszete 

A választott koncepció szerint a szerkezet, a kedvezőbb szállíthatósági, helytakarékossági és 

biztonsági tulajdonságok miatt, szenes kohóval rendelkezik. 
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A tűztér méreteire a konstrukciós megkötéseknél szigorúbb határ nincs, ezért azokat csak ké-

nyelmi szempontból kell meghatározni. A tűztér legkisebb méretét a légbevezető cső mérete 

adja, mely a fújtató légszállításából adódik. A kovácstűz fújtatását sok esetben kézifújtatóval 

oldják meg, ezért a légszállításra vonatkozóan határozott értékek nem állnak rendelkezésre. 

Mivel az itt tervezett konstrukció esetében ez elektromos ventilátorral kerül megoldásra, a kö-

vetkezőkben némi közelítő számítással támasztom alá a választott ventilátor légszállításának 

megfelelőségét. 

4.3.1.1. Légszállítás 

Alapadatok: 

Az alkalmazott tüzelőanyag: kovácskoksz 

A tüzelőanyag jellemző sűrűsége felhasználási állapotban [10]: ρ=kb.500kg/m3 (A sűrűség itt 

nem a folytonos anyag sűrűsége, hanem a durva granulátum állapotban meghatározott átlagos 

tömeg-térfogat arány) 

A tűztér térfogata: Vt=6,528x10-4m3 

A kovácskoksz égéséhez szükséges elméleti levegőigényt az 50. egyenlet adja [11]: 

𝐿𝐿0 = 4,762 ∙ 𝑂𝑂2
′ = 8,8851 ∙ 𝐶𝐶 + 26,469𝐻𝐻 + 3,3281𝑆𝑆 − 3,3348𝑂𝑂 (50) 

ahol: 

 L0: elméleti levegőigény [m3/kg] 

 O2’: konstans (lásd 5.táblázat) 

 C; H; S; O: tüzelőanyagot alkotó elemek mennyisége [kg] 

Az egyenletben szereplő állandó, és szorzótényezők összetett sztöchiometriai számításokból 

adódnak, melyeket a közelítő számítása során állandóknak tekintek. Mivel a koksz a barnakő-

szénből izzítással (folyadéktartalmának elpárologtatásával) előállított anyag, összetétele gya-

korlatilag 100% szén, így a képletben szereplő többi elemmel nem kell számolni. 

Az egyes elemek térfogategységre vonatkoztatott konstansvektorait tartalmazza az alábbi táb-

lázat: 
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5. táblázat:Tüzelőanyagok összetételének adatai 

 O2'  L0  VCO2  VH2O  VSO2  VN2  
C  1.864  8.876  1.8535  0  0  7.012  
H  5.560  26.476  0  11.120  0  20.916  
S  0.698  3.324  0  0  0.683  2.635  
O  - 0.700  - 3.322  0  0  0  - 2.622  
N  0  0  0  0  0  0.800  

 

(A szürkével jelölt adatok a számítás során használatos adatok) 

A tűztérben egyszerre elhelyezhető kokszmennyiség:(a fenti egyenletben szereplő jelölés hasz-

nálatával) 

𝐶𝐶 = 𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉 (51) 

Tehát: 

𝐶𝐶 = 500
𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑚𝑚3 ∙ 6,528 ∙ 10−4𝑚𝑚3 = 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟐𝟐𝟔𝟔𝒌𝒌𝒎𝒎 

Az elméleti légszükséglet pedig: 

𝐿𝐿0 = 4,762 ∙ 1,864 = 8,8851
𝑚𝑚3

𝑘𝑘𝑡𝑡
∙ 0,326𝑘𝑘𝑡𝑡 = 2,89𝑚𝑚3 ≈ 𝟒𝟒𝒎𝒎𝟒𝟒 

Ennyi levegőre van tehát szükség az egyszerre a tűztérbe helyezhető kokszmennyiség elégeté-

séhez. 

A szerkezethez választott kereskedelmi forgalomban kapható ventilátor típusa: Dalap Turbine 

M (www.iventilatorok.hu, lásd: piackutatás,2.2.5.) légszállítása 300 m3/óra, ami percbe átszá-

mítva: 

http://www.iventilatorok.hu/
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300
60

= 𝟓𝟓
𝒎𝒎𝟒𝟒

𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑
 

 

A szükséges levegőmennyiséget: 

3𝑚𝑚3

5 𝑚𝑚3
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

= 𝟎𝟎, 𝟔𝟔𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑𝒑𝒑-alatt biztosítja, a folyamatos égés tehát biztosítható a választott fújtató teljesít-

ményével. 

 

4.3.1.2. Tűztér méretek 

A tűztér mérete hatással van az egyszerre egyenletesen felhevíthető munkadarab méretére, il-

letve az egyszerre hevítésben résztvevő tüzelőanyag mennyiségére ám nem határozza meg egy-

értelműen, ezért méretezése nem igényel nagy precizitást, elsősorban a kényelmes használatot 

kell szem előtt tartani, ezen kívül a korábban kiszámított levegőellátás biztosítására a legna-

gyobb szükséges keresztmetszeten kell megoldani a levegő kivezetést. 

A választott fújtató paramétereit a 31. ábra tartalmazza: (szürkével kiemelve). Az ábra alapján 

a csatlakozó keresztmetszet átmérője: ø98mm. A teljesítménycsökkenés elkerülése érdekében 

a légbevezetőnyílás belső átmérője a ventilátorcsatlakozástól az égéstérig meg kell, hogy 

egyezzen ezzel az értékkel. A bevezetőnyílás hosszának legfeljebb olyannak kell lennie, hogy 

a tűztérből távozó hamu felfogására alkalmas tálca még aláhelyezhető/eltávolítható legyen, de 

legalább akkorának, hogy a merőlegesen csatlakoztatott ventilátor elférjen a kohó alatt.  
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 31. ábra Fújtató ventilátor 

 

 

32. ábra Légbevezetésre rendelkezésre álló hely 

A 32. ábrán látszik, hogy a legnagyobb rendelkezésre álló helyet az üllő magasság (Üm), és az 

üllő felső, valamint a széntartó alsó felülete közti hézagmagasság (Hm) összege adja, kivonva 

ebből a tűztérmélységet (Tm). 

 øA B C D E F 
TURBINE M 100 98 96 243 18 192 22 
TURBINE M 125 124 120 243 19 189 18 
TURBINE M 150 148 129 270 20 185 27 
TURBINE M 160 158 129 270 24 185 35 
TURBINE M 200 198 160 344 20 240 25 
TURBINE M 250 248 175 344 22 245 25 
TURBINE M 315 315 190 401 23 280 34 
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Ez a távolság a tervezett konstrukció esetében:  

(Ü𝑚𝑚 = 235𝑚𝑚𝑚𝑚) + (𝐻𝐻𝑚𝑚 = 28𝑚𝑚𝑚𝑚) − (𝑇𝑇𝑚𝑚 = 48𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟓𝟓𝒎𝒎𝒎𝒎 
A fújtató legszélesebb átmérője: C=243mm, mely a teljes hosszúság felénél értelmezhető 

(E/2=96mm-re a bevezetőcső szélétől). 

 

A tűztér legnagyobb külső átmérője: Dt=180mm, 

A levegő bevezetésére szolgáló cső átmérője a korábbiak alapján dt=98mm 

Az a legkisebb távolság tehát ahol a fentebb említett 230mm-es korlátozás már nem érvényesül, 
𝐷𝐷𝑡𝑡

2
−

𝑑𝑑𝑡𝑡

2
=

180
2

−
98
2

= 𝟒𝟒𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎 

Mivel ez az érték kisebb, mint a fújtató legszélesebb átmérőjének a csatlakozó felületétől mért 

távolsága, ezért a rendelkezésre álló hely számításánál, a tűztérmélységet nem kell figyelembe 

venni, a vonatkozó érték tehát: 

(Ü𝑚𝑚 = 235𝑚𝑚𝑚𝑚) + (𝐻𝐻𝑚𝑚 = 28𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝟐𝟐𝟔𝟔𝟒𝟒𝒎𝒎𝒎𝒎 

Az elhelyezéshez tehát 35mm hézag áll rendelkezésre. 

A hamutálca megfelelő tárolókapacitása érdekében legalább 10mm-es alsó hézagot kell bizto-

sítani. A fújtatónak minél távolabb kell elhelyezkednie a tűztértől, a túlmelegedés elkerülése 

érdekében, ezért a lehető legnagyobb fölső hézagot tartva (25mm) kell elhelyezni. 

Ezekből az adatokból meghatározható, a hamukivezető cső legrövidebb szükséges hossza az 

52. egyenletből adódik. 

𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 = 𝑓𝑓ℎ +
𝐶𝐶
2

+
𝐴𝐴
2

 (52) 

ahol: 

 lmin: A legkisebb szükséges hossz 

 fh: fölső hézag a fújtató és a széntartó külső felületei között. (20mm) 

 C; A: a fújtató jellemző átmérői (lásd: 31. ábra, szürkével kiemelve) 

értéke: 

𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 =20+121,5+49=190,5mm 
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Ahhoz, hogy a fújtató stabil befogása biztosított legyen, A hamukivezető cső túl kell, hogy 

fusson a légbevezető csatlakozáson. A kihulló égéstermék ezáltal, a felfogótálcához közelebb 

kerül szabadtérbe, vagyis a káros porok levegő bejutása is mérséklődik. 

A végleges hossz ezek alapján: l=200mm 

4.3.2. Széntartó 

Mint az a 34. ábrából is kiderül, a szerkezet felépítése egyszerű. A legfontosabb meghatáro-

zandó mennyiség a tűzteret körülvevő, ezáltal a legnagyobb kiterjedést meghatározó részegy-

ség, a széntartó méreteinek meghatározása.  

 

4.3.2.1. szélesség (Sz) 

A meghatározó tényezők: 

 Üllő-satu teljes szélessége(Ü) 

 Üllő-satu, és állványzat közötti hézag(H) 

 Állvány szélessége(Á) 

 Széntartó peremszélessége(P) 

 

33. ábra Széntartó szélességének összetevői 

 



SZAKDOLGOZAT 
 

 59 
 

A fentiek alapján: 

𝑆𝑆𝑧𝑧 = Ü + 2(𝐻𝐻 + Á + 𝑃𝑃) (53) 

A meghatározó adatok közül csak az üllő-satu szélesség, ismert pontosan, az állvány oszlop-

szélessége, csak már létező állványzatok méreteinek felhasználásával, szükség esetén iterációs 

közelítéssel határozható meg, a fennmaradó két méret pedig a korábbiakhoz az arányokat fi-

gyelembevéve szabadon megválasztható, hiszen nem töltenek be kritikus szerepet. Az előzetes 

tervezés során az állványt 20x20x2mm-es zártszelvénynek tekintem, és a széntartó méretét eh-

hez határozom meg. Amennyiben a következő fejezetben az állványzat méretezése során ettől 

eltérő eredmény adódik, úgy a széntartó méretét visszamenőlegesen kell módosítani. Ez a mó-

dosítás azonban semmiképp sem jár komoly, funkcionális változással, ezért megengedhető az 

előzetes becsléssel történő számítás. 

A fentiek alapján a szükséges méretek: 

 Ü=239,9mm 

 Á=20mm 

 H=32,05mm 

 P=16,5mm 

A teljes (külső) szélesség:  

𝑆𝑆𝑧𝑧 = 239,9 + 2(39,55𝑚𝑚𝑚𝑚 + 20𝑚𝑚𝑚𝑚 + 16,5𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝟒𝟒𝟗𝟗𝟐𝟐𝒎𝒎𝒎𝒎 

4.3.2.2. Hosszúság (Ht) 

A kohó hosszúsága a teljes szerkezet hosszanti befoglaló méretének a legmeghatározóbb eleme, 

azonban nem egyezik meg vele. A hosszúságot úgy kell megválasztani, hogy a tűztér légbeve-

zetését biztosító cső szállítási állapotban ne érjen hozzá az üllőhöz, illetve a széntartó, ezen 

állapotban ne fedje teljesen az üllő négyszögletes szarvát, hogy az kézzel megfogható, ezáltal 

az üllő használati állapotba helyezhető legyen. Ezen megkötések csak a minimális hosszméretet 

határozzák meg, a szerkezet tűztér felé eső irányába csak a kezdeti konstrukciós megkötések 

szabnak határt. 
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A fentiek figyelembevételével az üllőt 75mm-re szabadon hagyva (ez a legnagyobb megenged-

hető kinyúlási távolság, az üllő szállítási helyzetben történő stabil alátámasztásának megőrzése 

mellett, hiszen a szarv 75mm-rel nyúlik túl az üllő lábán) a tűztér külső hosszúsága  

Ht=645mm 

4.3.2.3. Ellenőrzés konstrukciós megkötésre 

A megfelelőség feltétele:  

𝑆𝑆𝑧𝑧 ≤ 1000𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐻𝐻𝑡𝑡 ≤ 2000𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

ahol: 

 Sz=tűzhelyszélesség=392mm<1000mm Megfelel 

 Ht=tűzhelyhosszúság=645mm<2000mm Megfelel 
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4.4. VÁZ TERVEZÉSE 

Az előzőekben megtervezett részegységek egybefoglalásáért felelős, a szerkezet végleges mé-

reteit meghatározó hordozóegység fő feladata, a műhely szállíthatóságának, használati állapot-

ban szükséges stabilitásának biztosítása, a két állapot közti átmenet lehetővé tétele mellett.  

4.4.1. Oszlopokat terhelő erők 

 

34. ábra A teljes szerkezet vázlatos ábrája 

A tartószerkezet méretezése során csak a hordozott részegységek statikus súlyát kell figyelembe 

venni, hiszen használati állapotban az üllőt érő dinamikus erőhatások a vázat nem, csak az üllő 

saját támaszát terhelik. Szállítási állapotban tehát csak az üllő, a kohó, és a széntartó statikus 

tömegéből adódó terhelést kell figyelembe venni,  

A kohóban egyszerre elhelyezhető maximális tüzelőanyag mennyisége a széntartó űrtartalmá-

ból és a tűztérben elhelyezhető koksz korábban meghatározott tömegéből (lásd:4.3.1./ légszál-

lítás-C) adódik. 

4.4.1.1. A széntartó belső térfogata: 

(𝑆𝑆𝑧𝑧𝑏𝑏 = 387𝑚𝑚𝑚𝑚) ∙ (𝐻𝐻𝑡𝑡𝑏𝑏 = 639𝑚𝑚𝑚𝑚) ∙ (𝑃𝑃𝑚𝑚 = 20𝑚𝑚𝑚𝑚) = 4945860𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒𝟗𝟗𝟓𝟓𝒎𝒎𝟒𝟒 
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Ahol: 

Szb: (𝑆𝑆𝑧𝑧 − 2 ∙ 2,5) Belsző szélesség 

Htb: (𝐻𝐻𝑡𝑡 − 2 ∙ 2,5) Belső hosszúság 

Pm: peremmagasság 

Az egyszerre használatban lévő tüzelőanyag tömege (a 4.3.1 fejezetben közölt sűrűségértékkel 

számolva): 

𝑚𝑚𝑡𝑡 = (0,00495𝑚𝑚3 + 6,528 ∙ 10−4𝑚𝑚3) ∙ 500
𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑚𝑚3 = 2,80𝑘𝑘𝑡𝑡 ≈ 𝟒𝟒𝒌𝒌𝒎𝒎 

A 34. ábrán látható, hogy az üllő-satu elhelyezési magassága fölötti vázrészt, csak a tűztér tö-

mege terheli. A legnagyobb teherbírás elérése érdekében a teljes vázat azonos szilárdságra kell 

méretezni, ezáltal használati állapotban a kohóban elhelyezhető legnagyobb munkadarab tö-

mege megegyezik a váz teljes terhelésének (tüzelőanyaggal terhelt kohó, fújtató, illetve üllő-

satu tömege) és az üllősatu önálló tömegének különbségével. (a váz teljes terhelésekor a hamu-

tálca tömegét elhanyagoljuk.) 

A fentiek alapján a vázat terhelő teljes tömeg (mv): 

𝑚𝑚𝑣𝑣 = �(𝑚𝑚𝑡𝑡 = 3𝑘𝑘𝑡𝑡) + (𝑚𝑚𝑘𝑘 = 7,847𝑘𝑘𝑡𝑡) + �𝑚𝑚𝑓𝑓 = 2,6𝑘𝑘𝑡𝑡� + (𝑚𝑚ü = 38,627𝑘𝑘𝑡𝑡)� = 𝟓𝟓𝟐𝟐𝒌𝒌𝒎𝒎 

A kapott terhelés a valóságban nem egyformán terheli a négy tartóoszlopot, azonban az egy-

szerű kialakítás és a kellő biztonság érdekében, azzal az egyszerűsítéssel kell élni, hogy a ter-

helés minden oszlopra teljes egészben hat. Ezért elégséges egy tartóoszlop méretét meghatá-

rozni, a legnagyobb terhelésre. 

A fentebb kiszámított tömegből a következő nyomóerő származik: 

𝐺𝐺𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑣𝑣 ∙ 𝑡𝑡 (54) 

ahol: 

Gmax: a vázat terhelő legnagyobb erő 

 mv: a hordozott részegységek együttes tömege 

 g: gravitációs gyorsulás értéke állandó, g=9,81m/s2 
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Értéke: 

𝐺𝐺𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 = 52𝑘𝑘𝑡𝑡 ∙ 9,81
𝑚𝑚
𝑠𝑠2 = 𝟓𝟓𝟏𝟏𝟎𝟎𝒌𝒌 

4.4.1.2. Oszlop ellenőrzése kihajlásra 

A váz függőleges tartóoszlopainak terhelése tiszta nyomás, mely esetben a rudat kihajlásra kell 

ellenőrizni. A számítások során a széntartó méretek meghatározásánál előzetesen választott ke-

reskedelmi forgalomban kapható szabványos, 20x20x2mm-es zártszelvény adatait fogom ala-

pul venni. (www.vasaruhaz.hu) 

Az ellenőrzés alapfeltétele, hogy a kapott Törőerő (Ft) haladja meg a korábban kiszámított ter-

helőerőt. ( 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚) 

𝐹𝐹𝑡𝑡 > 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚  (55) 

Az oszlop adatai [23]: 

 Anyaga: S235JRH 

 Felülete: A= 128,67mm2 

 teljes hossza (a széntartó elhelyezési magasságának, és a kerekek sugarának különb-

sége) Dk=260mm es kerékátmérővel, és a konstrukciós megkötésként leírt 780mm-es üllőma-

gassággal számolva:  

𝑙𝑙 = 780𝑚𝑚𝑚𝑚 + (𝐻𝐻𝑚𝑚 = 28𝑚𝑚𝑚𝑚) − �
𝐷𝐷𝑘𝑘

2
= 130𝑚𝑚𝑚𝑚� = 𝟔𝟔𝟖𝟖𝟓𝟓𝒎𝒎𝒎𝒎  

 Folyási feszültség: σf=235MPa 

 rugalmassági modulus: E=210000,003 MPa 

A rúd befogási állapota, egyik végén befalazott, másik végén szabad. 
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35. ábra Tartórúd befogási állapota 

A 35. ábrán látható befogásra jellemző kihajló hosszúságot módosító tényező: µ=2 

A kihajló hosszúság: 

𝑙𝑙0 = 𝜇𝜇 ∙ 𝑙𝑙 (56) 

Értéke: 

𝑙𝑙0 = 2 ∙ 685𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟓𝟓𝟎𝟎𝒎𝒎𝒎𝒎 

A keresztmetszet minimális inerciasugara: 

𝑚𝑚2 = �𝐼𝐼2

𝐴𝐴
 

(57) 

 

 

ahol: 

 i2: a minimális inerciasugár 

I2: a keresztmetszetre jellemző legkisebb fő másodrendű nyomaték. Értéke négyzet szelvény 

esetére: I1=I2= 6886mm4 

 A: a keresztmetszet felülete 

Ezek alapján: 

𝑚𝑚2 = �
6886𝑚𝑚𝑚𝑚4

128,67𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 𝟓𝟓, 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟔𝟔𝒎𝒎𝒎𝒎 
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A kapott adatokból meghatározható a rúd karcsúsági tényezője(λ): 

𝜆𝜆 =
𝑙𝑙0

𝑚𝑚2
 

(58) 

Értéke: 

𝜆𝜆 =
1370𝑚𝑚𝑚𝑚
7,316𝑚𝑚𝑚𝑚

= 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟓𝟓, 𝟐𝟐 

A kapott karcsúsági tényező, és a folyási feszültség ismeretében a 36. ábrából meghatározható 

a használandó összefüggés:  

 

36. ábra A három számítási elélet érvényességi határa 

A különböző eseteket az alábbi táblázat foglalja össze: 

6. táblázat 

 Alkalmazandó elmélet: 

λ>λf Folyáshatár 

λf<λ<λe Tetmajer-egyenes 

λe>λ Euler-hiperbola 
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λf, és λe értékei az egyes anyagminőségekre jó közelítéssel állandók. Értékük szerkezeti acél 

esetében: 

λf=60 

λe=105 

Mivel a kapott tényező: 𝝀𝝀 = 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟓𝟓, 𝟐𝟐> λe=105 

ezért belátható, hogy az Euler-hiperbola elmélet szerint kell eljárni. 

A törőfeszültség: 

𝜎𝜎𝑡𝑡 = �
𝜋𝜋
𝜆𝜆

�
2

∙ 𝐸𝐸 (59) 

Értéke: 

𝜎𝜎𝑡𝑡 = �
𝜋𝜋

187,2
�

2
∙ 210000,003𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝟓𝟓𝟗𝟗, 𝟏𝟏𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

 

Melyből a törőerő: 

𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝜎𝜎𝑡𝑡 ∙ 𝐴𝐴 (60) 

Értéke: 

𝐹𝐹𝑡𝑡 = 59,1𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 ∙ 384𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 𝟓𝟓𝟔𝟔𝟎𝟎𝟓𝟓𝒌𝒌 ≫ 𝑮𝑮𝒎𝒎𝑴𝑴𝒎𝒎 = 𝟓𝟓𝟏𝟏𝟎𝟎𝒌𝒌 

Látható, hogy a feltétel nagy biztonsággal teljesül. A katalógusban szereplő legkisebb zártszel-

vény terhelhetősége is nagyban meghaladja a feltétlen szükségest, így a maximális munkada-

rabtömeg értékének csak a kohó teherbírása szab határt. 

4.4.2. Talplemezt, és tengelyeket terhelő erők 

4.4.2.1. Tüzelőanyag tömege 

Az egyszerre szállítható tüzelőanyag tömegét csak önkényes megválasztással határozhatom 

meg, hiszen az egyszerre felhasznált tüzelőanyagmennyiség jelentősen függ az elvégzett 
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munkafolyamatok minőségétől, mennyiségétől a munkadarab méretétől, anyagától a felhasz-

náló szakértelmétől, gyakorlatától. Mivel nem határozható meg minimális tüzelőanyagigény a 

számítások során arra törekszem, hogy a tüzelőanyagtároló befogadóképessége, az egy személy 

által egyszerre kezelhető tömeghez igazodjon.  

Piackutatás, ömlesztett anyagok kiszereléseinek vizsgálatára 

A tüzelőanyag tároló befogadóképességének meghatározására megvizsgálom néhány kereske-

delemben kapható hasonló tulajdonságú (ömlesztett) áru elérhető kiszereléseit [22]. 

• 1.) kovácskoksz zsákban (www.tuzeloanyagcentrum.hu) 

Kb. 25 kg/zsák 

Apró méretű granulátum 

 

• 2.) Koksz szén (www.uzletiajanlatok.hu) 

ipari felhasználásra 

25kg/zsák 

• 3.) Öntödei koksz, zsákos kiszerelés (www.tuzeloanyagcentrum.hu) 

Durva darabos 

25kg/zsák 

• 4.) Cseh zsákos daraszén (www.uzletiajanlatok.hu) 

Háztartási felhasználás 

30kg/zsák 

• 5.) Fűrészpor (www.agroinform.hu) 

Tüzeléshez, füstöléshez. 

0,5-1mm szemcseméret 

15kg/zsák 

 

A piackutatás kimutatta, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagok zsákos ki-

szerelés esetén, jellemzően 25kg-os kiszerelésben érhetők el, ezért a továbbiakban összes tüze-

lőanyagmennyiségként ezzel az értékkel fogok számolni. 
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4.4.2.2. Szerszámok össztömege 

Az eddigiekben tárgyalt részegységek önmagukban munkavégzésre nem alkalmasak. Az egyes 

műveletek elvégzéséhez szükséges kéziszerszámokat, a kovácsműhely többi elemével együtt 

kell tudni a munkavégzés helyére szállítani, ezért azok együttes tömegét a váz terhelésének 

számításakor figyelembe kell venni. 

A kézikovácsoláshoz használt szerszámok a gyakorlatban rendkívül sokfélék, ám többségük 

csupán a kényelmesebb, gyorsabb munkavégzést segíti elő, jellemzően azonos jellegű munka-

darabok készítésekor (pl. lapos fogó, alakos fogó, idomkalapács stb.) A tervezés során a teljes-

ség igényével ezeket a szerszámokat nem vehetem számításba, ezért csak a feltétlenül szüksé-

ges, általános műveletekhez alkalmas szerszámokat veszem figyelembe. 

A legáltalánosabb kovácsolási műveletek: 

• Hevítés 

A felhasználó testi épségének védelme érdekében, ha a hevítési zóna nem kellően távol esik a 

munkadarab megfogására alkalmas résztől, feltétlenül szükséges tűzifogó alkalmazása, mely a 

kézikalapácséval összemérhető tömegű. (lásd: finom dinamikus alakítás) 

 

• durva dinamikus alakítás 

pl.: Lapítás, nyújtás, zömítés hajtás stb. A munkadarab ütésszerű terhelésével történik, melyhez 

a hatékony munkavégzés érdekében legalább 3kg tömegű ún. ráverő kalapács feltétlenül szük-

séges 

• Finom dinamikus alakítás 

pl.: simítás egyengetés, göngyölítés stb. Az előbbihez hasonló, ám kisebb energiaigényű folya-

mat, a hatékony erőkihasználás érdekében 1-1,5kg tömegű, ún. kézikalapács feltétlenül szük-

séges. 
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A szükséges kéziszerszámok tehát figyelembe véve, hogy a két legjellemzőbb munkadarabgeo-

metriát (sík, illetve hengeres) csak a megfelelő fogókialakítással lehet biztonságosan kezelni: 

•  1db kézi kalapács 

•  1db ráverő kalapács 

•  1db lapos tűzifogó síklapokkal határolt munkadarab megfogására 

•  1db íves tűzifogó hengeres felületű munkadarabokhoz. 

A figyelembe vett szerszám össztömeg ezek alapján: 

 msz=6kg 

A meghatározott terhelés összesen tehát: 

• Üllő-satu össztömege(mü)=38,627kg≈39kg 

• Kohó össztömege(mk)=7,847kg≈8kg 

• Fújtató tömege(mf)=2,6kg (termékkatalógus alapján) 

• Tárolt tüzelőanyag tömege(mtt)=25kg 

• Kohóban lévő összes tüzelőanyag tömege(mt)=3kg 

• Szükséges kéziszerszámok össztömege(msz)=6kg 

• összesen:83,6kg 

A felsorolt terhelések közül a tárolt tüzelőanyag, illetve a szerszámtömeg csak a tengelyeket, 

illetve a tárolórekesz padlólemezét terheli. A tárolásra szolgáló teljes térfogat az eddig megha-

tározott méretekből kiszámítható.  

4.4.2.3. Tárolómagasság 

A 34. ábrán látható, a kovácsműhely magasság irányú szerkezete. A tárolásra szolgáló térrész 

magassága, a tengelyvonaltól, az üllő-satut tartó sín alsó felületéig tart. A talplemez, illetve az 

üllőtartó sín vastagsága a tároló térfogatához képest elhanyagolható, a tárolt tömeget jelentősen 

nem befolyásolja, ezért ezektől eltekintek. A tárolómagasság így: Ülőfelület elhelyezési ma-

gassága- (üllőmagasság + kerék sugár) 
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𝑀𝑀𝑡𝑡á𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙ó = 780𝑚𝑚𝑚𝑚 − (235𝑚𝑚𝑚𝑚 + 137,5𝑚𝑚𝑚𝑚) = 𝟒𝟒𝟎𝟎𝟓𝟓, 𝟓𝟓𝒎𝒎𝒎𝒎 

Az egyenes kialakítás miatt a szerkezet vízszintes területe a magassága mentén végig állandó, 

ezért a tároló alapterülete (Tt) megegyezik a széntartó perem, és oszlopszélesség nélkül vett 

alapterületével. 

Az alapterület a széntartó méreteinél alkalmazott jelölésekkel: 

𝑇𝑇𝑡𝑡á𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙ó = �𝑆𝑆𝑧𝑧 − 2�𝑃𝑃 + Á�� ∙ �𝐻𝐻𝑡𝑡 − 2�𝑃𝑃 + Á�� (61) 

Értéke: 

𝑇𝑇𝑡𝑡á𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙ó = [392 − 2(16,5 + 20)] ∙ [645 − 2(16,5 + 20)] = 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟐𝟒𝟒𝟔𝟔𝟖𝟖𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐 

A teljes tároló térfogat így: 

𝑉𝑉𝑡𝑡á𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙ó = 𝑀𝑀𝑡𝑡á𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙ó ∙ 𝑇𝑇𝑡𝑡á𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙ó (62) 

Értéke: 

𝑉𝑉𝑡𝑡á𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙ó = 407,5𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 182468𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 74355710𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟓𝟒𝟒𝒎𝒎𝟒𝟒 

A tárolótérfogatot úgy kell felosztani, hogy az előzetesen meghatározott tárolt tüzelőanyag-

mennyiség elhelyezése biztosítva legyen a tároló többi részétől elkülönítve. 

A tüzelőanyag sűrűsége a korábbiaknak megfelelően: 

 ρ=500kg/m3 

A tárolható tömeg: 

 mkoksz=25kg 

A szükséges térfogat ezek alapján: 

𝑉𝑉𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑐𝑐𝑠𝑠 =
𝑚𝑚𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑐𝑐𝑠𝑠

𝜌𝜌
 (63) 
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Értéke: 

𝑉𝑉𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑐𝑐𝑠𝑠 =
25𝑘𝑘𝑡𝑡

500 𝑘𝑘𝑡𝑡
𝑚𝑚3

= 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟓𝒎𝒎𝟒𝟒 

 

A fentiek alapján az alapanyag tárolására fennmaradó térfogat: 

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑡𝑡𝑦𝑦𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝑡𝑡á𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙ó − 𝑉𝑉𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑐𝑐𝑠𝑠 = 𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐𝟒𝟒𝒎𝒎𝟒𝟒 

Ez az acél átlagsűrűségével számolva (ρacél=7800kg/m3): 

𝑚𝑚𝑃𝑃𝑡𝑡𝑦𝑦𝑃𝑃𝑚𝑚 = 0,024𝑚𝑚3 ∙ 7800 𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑚𝑚3 = 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟓𝟓𝒌𝒌𝒎𝒎-tárolható alapanyagtömeget jelent. 

A tárolókban elhelyezett tömeg terhelését az alaplemez és a tengelyek veszik föl. 

Az alaplemez terhelési állapotának vizsgálatára külön végeselemes szimulációt végeztem az 

alapanyag által terhelt, és a tüzelőanyag által terhelt részeken. 

Lemezvastagság: 

 S=3mm 
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4.4.2.4. Alapanyagtároló talplemezének vizsgálata 

A 37. ábráról leolvasható maximális deformáció értéke: 2,11mm. A kapott érték nem haladja 

meg az anyagvastagságot, és nem összemérhető nagyságrendű a talplemez elhelyezésimagas-

ságával, ezért a megfelelő működést nem befolyásolja. 

 

37. ábra Felület elmozdulása felhasznált megoldó: NX Nastran (2019.1) 
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38. ábra alapanyagtároló talplemez feszültségállapot, Felhasznált megoldó: NX Nastran 
(2019.1) 

A 38. ábra alapján a talplemezben ébredő maximális feszültség: 

 σmax1=98MPa 

A lemez anyagára jellemző folyáshatár: 

 ReH=235MPA 

A folyáshatár értéke magasan meghaladja a maximális feszültség értékét. 

A fentiek alapján Az alapanyag által terhelt talplemezrész szilárdságtani szempontból megfelel. 
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4.4.2.5. Tüzelőanyagtároló talplemezének vizsgálata 

 

39. ábra Tüzelőanyagtároló talplemezének deformációja Felhasznált megoldó: NX Nastran 
(2019.1) 

A 39. ábráról leolvasható, hogy a talplemez tüzelőanyag által terhelt részének legnagyobb de-

formációja: 0,427mm, A kapott érték, a lemezvastagsággal, és az elhelyezésimagassággal nem 

összemérhető, ezért a megfelelő működést nem befolyásolja. 
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40. ábra Tüzelőanyag által terhelt talplemez feszültségi állapota Felhasznált megoldó: NX 
Nastran (2019.1) 

A 40. ábráról leolvasható, hogy a talplemezben ébredő maximális feszültség: 

 σmax2=30,2MPa 

Mivel a két talplemezrész egy anyagból készül, A kapott érték ebben az esetben is nagyságren-

dekkel elmarad a folyáshatár értékétől. 

A fentiek figyelembevételével, a talplemezrész, és ezáltal a teljes talplemez szilárdságtani 

szempontból megfelel. 
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4.4.2.6. Üllő talp méretezése 

A 35. ábrán látható, az üllő-satu használati állapota, mely esetben az üllő alátámasztását csuk-

lóval rögzített rúd végzi. Erre azért van szükség, hogy munkavégzés közben a hozzáférhetőség 

biztosítása mellett az üllőt érő dinamikus erőhatások minél kisebb mértékben adódjanak át a 

vázra. A talp méretezése gyakorlatilag nyomott rúd kihajlásra történő ellenőrzését jelenti. Mivel 

a váz vizsgálatánál kapott érték nagyságrendekkel a satu tömegéből adódó terhelés alatti, a be-

fogás esete egyik végén befalazott, másik végén csuklóval támasztott esetnek tekinthető, mely 

az előzőnél kedvezőbb esetet jelent, hiszen a vonatkozó módosító tényező értéke 1, a szükséges 

rúdhossz a megfelelő elhelyezési magassághoz: 𝐷𝐷𝑘𝑘
2

+ 𝑀𝑀𝑡𝑡á𝑟𝑟𝑜𝑜𝑙𝑙ó = 137,5 + 407,5 = 𝟓𝟓𝟒𝟒𝟓𝟓𝒎𝒎𝒎𝒎 ki-

sebb, mint a váz rúdhossza, a támasztó kihajlás szempontjából kedvezőbb állapotú a váznál. A 

váz esetében kapott terhelhetőség: 𝟓𝟓𝟔𝟔𝟎𝟎𝟓𝟓𝒌𝒌 a hordozott részegység statikus terhelőerejének 

(382,59N) közel hússzorosa, a 4.2.4, fejezetben Kovácsolás általános erőszükséglete, cím alatt 

kiszámolt fajlagos érték (1,26 𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑚𝑚𝑚𝑚2) több mint hatszorosa, nem részletezem ismételten a számí-

tást. Ennek megfelelően az üllőtámasz adatai: 

 Hossz: lü=545mm 

 Keresztmetszet: H35xW35xt3mm, zárt szelvény 

 Anyag: S235JRH 

 

41. ábra Az állványzatot és üllőtámaszt alkotó rúd keresztmetszete 

A támasz kialakítása olyan, hogy a csukló ne legyen teherviselő elem, pusztán a támasz pozi-

cionálásáért feleljen, ezért a csukló szilárdsági méretezése nem feltétlenül szükséges. Mivel a 

támasz teljes hosszúsága nagyobb, mint a rendelkezésre álló hely a használati állapotban lévő 

üllő megtámasztási pontja, és a tengely közti legrövidebb távolság, az összecsukhatóság bizto-

sítása érdekében a támasz el kell, hogy választható legyen az üllőtől.  
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42. ábra Üllőtámasz rögzítési 
módja 

 

 

Az üllőtámasz rögzítésének kialakítását és egyes állapotait mutatja a 42. ábra. Az ábrán látható, 

hogy kellő játékkal illesztett csap esetén a teherviselést teljes egészében a célszerűen kialakított 

rúdvég végzi. 

4.4.3. Tengely tervezése 

Az utolsó feladat a szerkezet tervezésében a mozgathatóságot biztosító tengely, illetve kerekek 

tervezése. A tervezés során már korábban szükség volt a kerékméret megadására, így a tengelyt 

a már kiválasztott kerékhez kell tervezni. 

4.4.3.1. A tengely terhelései 

A szerkezet a stabilitás, és manőverezhetőség érdekében az üllővel terhelt oldalon nem kere-

kekkel, hanem fix támasztékkal rendelkezik, így csupán egy tengely méretezésére van szükség. 

A tengely a kovácsműhely legalsó szerkezeti elemeinek egyike, ezért annak teljes tömegét hor-

dozza a következő módon: 
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43. ábra Tengelyt érő terhelések vázlata 

Az ábra alapján kiszámítható az egyes kerekekre ható nyomóerő: 

Az „A” - ponton átmenő tengely nyomatékegyensúlyából: 

� 𝑀𝑀 = 0 (64) 

510𝑁𝑁 ∙ 52𝑚𝑚𝑚𝑚 + 2079,72𝑁𝑁 ∙ 221,5𝑚𝑚𝑚𝑚 + 510𝑁𝑁 ∙ 391𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐹𝐹𝐵𝐵 ∙ 443𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0 

 

 

Melyből: 

𝐹𝐹𝐵𝐵 =
510𝑁𝑁 ∙ 52𝑚𝑚𝑚𝑚 + 279,72𝑁𝑁 ∙ 221,5𝑚𝑚𝑚𝑚 + 510𝑁𝑁 ∙ 391𝑚𝑚𝑚𝑚

443𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟒𝟒𝟗𝟗, 𝟗𝟗𝒌𝒌 

A 43. ábrán belátható, hogy a terhelés tengely irányban szimmetrikus, így az a két ke-
rékre megegyezik. (FA=FB=1549,9N). 

 



SZAKDOLGOZAT 
 

 79 
 

Ez tömegbe átszámítva: 

𝑚𝑚𝐴𝐴 = 𝑚𝑚𝐵𝐵 =
1549,9𝑁𝑁

9,81 𝑚𝑚
𝑠𝑠2

= 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓𝒌𝒌𝒎𝒎 

A választott szabványos kerék katalógusban szereplő adatai (www.kerekrendelo.hu): 

 Átmérő: D=ø260mm 

 Terhelhetőség: mmax =175kg 

 Csapágyazás: beépített görgőscsapágy 

 Kerékszélesség: Sker. 85mm 

 Tengelyátmérő: d=ø20mm 

 Tengelyszélesség: St=75mm 

 Futófelület: felfújható gumi 

 

A megfelelés feltétele: 

𝑚𝑚𝐴𝐴,𝐵𝐵 ≤ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 (65) 

Mivel 𝒎𝒎𝑨𝑨 = 𝒎𝒎𝑩𝑩 = 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓𝒌𝒌𝒎𝒎< mmax =175kg, a választott kerék a számított terhelések mellett 

megfelel. 

4.4.3.2. Tengely ellenőrzése hajlításra 

Annak érdekében, hogy a talplemez, és az állványzat a tengelyhez megfelelő stabilitással rög-

zíthető legyen, az tömör négyzet szelvényű rúd végeiből kerül kimunkálásra. Mivel ezáltal a 

tengely nem forog együtt a kerékkel, igénybevétele állandó, hajlítás nyírás. 

Az ellenőrzés alapfeltétele: 

𝜎𝜎ℎ𝑗𝑗 =
𝑀𝑀ℎ𝑗𝑗

𝑘𝑘
≤ 𝜎𝜎ℎ𝑗𝑗𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 

(66) 
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Az igénybevételi ábrákból kiderül, hogy a hajlításra leginkább igénybe vett keresztmetszet, az 

állványok közé eső négyszög szelvényű szakasz. Mivel azonban a kerekeket hordozó tengely-

csap keresztmetszete eltér ettől a szakasztól, a tengelycsapot is meg kell vizsgálni hajlításra. 

 

44. ábra A tengely nyírási, és hajlítási igénybevétele 

4.4.3.3. Középső tengelyszakasz 

A vizsgált keresztmetszet: 

 Oldalhossza: a=35mm 

Felülete: A=1225mm2 

 Anyaga: S235JRH 

 

45. ábra A hajlított keresztmetszet 

 Folyáshatára: ReH=235MPa 

 Az alkalmazott biztonsági tényező: n=2 [6] 
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Az anyagra megengedett hajlító feszültség a 6. egyenlet alapján: 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 =
235𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡

2
= 117,5𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

A hajlító feszültség értéke: 

𝜎𝜎ℎ𝑗𝑗 =
𝑀𝑀ℎ𝑗𝑗

𝑘𝑘
 

(67) 

ahol a jelölések megegyeznek a 4.2.2 fejezetben menettőhajlítás számításoknál alkalmazottak-

kal. 

 A keresztmetszeti tényező: 𝑘𝑘 = 𝑃𝑃3

6
= 42875𝑚𝑚𝑚𝑚3

6
= 𝟓𝟓𝟏𝟏𝟒𝟒𝟓𝟓𝒎𝒎𝒎𝒎𝟒𝟒 

A feszültség így: 

𝜎𝜎ℎ𝑗𝑗 =
90993,8𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚

7145𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 𝟏𝟏𝟐𝟐, 𝟓𝟓𝟒𝟒𝟒𝟒𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 < 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 = 117,5𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

A középső tengelyszakasz tehát hajlítás szempontjából megfelel. 

4.4.3.4. Tengelycsap 

A keresztmetszet adatai: 

 A tengelyszakasz keresztmetszete: kör 

Átmérője: d=ø20mm 

A szelvény területe: A kör=1256,6mm2 

A vonatkozó keresztmetszeti tényező: k=785,39mm3 

A megengedett feszültség az előző esettel azonos: σmeg = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓, 𝟓𝟓𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 
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Az ébredő hajlítófeszültség pedig: 

𝜎𝜎ℎ𝑗𝑗 = 80594,8𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚
785,39𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟐𝟐, 𝟓𝟓𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 < 𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓, 𝟓𝟓𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴  

A tengelycsap tehát hajlításra szilárdságtanilag megfelel. 

4.4.3.5. Tengely ellenőrzése nyírásra 

A44. ábráról leolvasható a kritikus nyírási keresztmetszet, mely a tengely leg kisebb átmérőjű 

szakaszára, vagyis a kereket hordozó homlokcsapra esik. 

A nyírási számításokat a korábbiakhoz hasonlóan végzem el, a kritikus feszültségérték, illetve 

a keresztmetszet az előző esettel megegyező így újbóli kiszámításától, felsorolásától eltekintek. 

A nyírási feszültség: 

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑦𝑦 =
𝑇𝑇
𝐴𝐴

 (68) 

Ahol: 

 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑦𝑦: A fellépő nyírófeszültség 

 T: a keresztmetszetben ébredő nyíróerő 

 A: a nyírt keresztmetszet 

Ezek alapján: 

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑦𝑦 =
1549,5𝑁𝑁

1256,6𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 𝟏𝟏, 𝟐𝟐𝟒𝟒𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 ≪ 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 = 156,6𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

tengelycsap tehát nyírásra szilárdságtanilag megfelel. 

 

4.4.3.6. Támaszték 

A kovácsműhely üllőssatut hordozó oldalán (lásd: 34. ábra) a vázat alkotó zártszelvénnyel azo-

nos típusú és anyagú stabil támasztólábakkal rendelkezik. Erre azért van szükség, mert ezáltal, 
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a szerkezet kerekei függőleges tengely mentén elfordulásra nem képesek, azonban két azonos 

tengelyen elhelyezkedő kerék forgásiránya változhat, ezáltal lehetővé válik az elkanyarodás. 

Ebben az esetben a tengelyt a szerkezet egész súlya terheli, amit annak méretezésekor figye-

lembe vettem. A támasztékok igénybevétele az állványéhoz hasonló, nyomás. Mivel azonban 

jellegükben, nem térnek el attól, befogási módjuk, illetve működési hosszuk attól jóval kedve-

zőbb szilárdsági tulajdonságaik is kedvezőbbek, emiatt újabb vizsgálatra nincs szükség. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A tervezett termék egy komplett, egyben szállítható kovácsműhely, mely lényege, hogy a leg-

gyakoribb helyszíni kovácsolási feladatok, mint például patkolás, kés, szerszámkészítés, javítás 

(vásári látványkovácsolás) esetleg kovácsolt szerkezetek (pl. kapu, kerítés) gyors, hatékony 

helyszíni javításának elvégzésére alkalmas munkahelyet hozzon létre a megfelelő eszközök biz-

tosításával úgy, hogy mindez egy szerkezetként, helytakarékosan szállítható legyen. A termék 

célcsoportja továbbá a hobbi, illetve kezdő kovácsok közössége, akik körében gyakori prob-

léma a szükséges eszközök külön-külön történő beszerzése, illetve elegendő hely biztosítása. A 

feladat elvégzése során szabadalom, és piackutatást végeztem, mely alapján megfogalmaztam 

a termékkel szemben elvárt követelményeket, majd a koncepcionális tervezés során, a funkciók 

feltárását követően az egyes megoldásváltozatok közül a Copeland-féle értékelési módszer se-

gítségével választottam ki a legmegfelelőbb változatot, amelyet azután részleteiben kidolgozva 

terveztem meg a végleges terméket. 

A piackutatás során felmértem a piacon ma fellelhető hasonló célt szolgáló berendezések kíná-

latát. A szabadalomkutatás című fejezetben részletezésre került néhány, a szerkezet tervezése 

során különösen hasznosnak bizonyuló szabadalom. A koncepcionális tervezés fejezete a létre-

hozott megoldásváltozatokat, és azok értékelésének folyamatát tartalmazza, majd a kiválasztott 

változat részleteinek kidolgozása került bemutatásra a konstrukciós tervezés című fejezetben. 

Ennek során előbb a tervezés során nem megváltoztatható körülményekből adódó konstrukciós 

megkötések kerültek megfogalmazásra, majd az egyes részegységek kerültek kidolgozásra.  

A tervezett kovácsműhely a bevezetésben megfogalmazott követelményeket teljesíti, ám mint 

bármely termék esetében itt is van lehetőség további fejlesztésekre. Annak érdekében, hogy a 

munkavégzés teljes mértékben független lehesse az elektromos csatlakozás lehetőségétől a fúj-

tató módosítható, egy szükség esetén kézzel vagy lábbal hajtható változatra. A tűztér geomet-

riája változtatható a különböző jellegű munkadarabok szélesebb spektrumában biztosíthatja a 

megmunkálhatóságot (pl. lehetővé teszi hosszú rúdszerű munkadarab egyenletes hevítését). Az 

üllő magasságának, helyzetének talajviszonyokhoz igazodva történő beállítását lehetővé tenné, 

egy magasságváltoztatásra képes üllőtámasz. A szállítás tovább egyszerűsíthető, ha a szerkezet 

kerekeit saját hajtással (pl. villanymotor) látjuk el. Belátható tehát hogy a szállítható 
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kovácsműhely tervezésének feladata a későbbiekben tovább folytatható, a szerkezet további 

igények kielégítésére is alkalmassá tehető. 
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6. SUMMARY 

The designed product is a complete forge intended to provide a sufficient work area for the 

most common on-site forging tasks e.g.: horseshoeing, blade or tool forging, repair works (fair-

ground sight forging) possibly quick and efficient repair of forged structures (e.g.: forged gates, 

metal fences etc…) containing the necessary tools, while being easily transportable as a single 

unit. Amongst the intended users are hobby blacksmiths, and beginners, who often struggle 

with the task of getting the necessary tools, separately as well as providing adequate space. I 

started the task by patent, and market research to be able to determine the expected requirements 

of the product. Then continued with the concept planning, where I explored the individual func-

tions, and made different concept sketches, which I rated using the Copeland-method. After 

finding the optimal version I went on with the detailed design of the chosen concept. 

During market research I studied the comparable products currently available. In the patent 

search chapter, I detailed some of the patents I found particularly useful in the process of de-

signing. The chapter of concept planning contains the various concept versions, and the process 

of evaluation and choosing the best option, then the chosen version is designed in detail in the 

following chapter. As the first step of the construction designing, I determined the construc-

tional constraints, that are unchangeable in the process of designing, then worked out the indi-

vidual parts and units in detail. 

The designed forge meets the requirements explained in the introduction, but as with any other 

product there is possibility for further development. To make the operation of the forge com-

pletely independent of electrical network the design can be modified to be operable by hand or 

foot. The geometry of the firebox can be redesigned to make it fit for a wider variety of work-

pieces. (e.g.: to heat up long rod like workpieces like swords, tongs, fire pokers etc. evenly) 

The positioning and levelling of the anvil can be accommodated to different terrain conditions 

and topography by an anvil-leg capable of longitudinal extension. The transportation can be 

further simplified by equipping the wheels with their own drive (eg.: electric motor). The de-

signing of the portable forge can still be further continued to make it able to satisfy a wider 

range of requirement in the future. 
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Megnevezés:Tömeg:Anyag:Méretarány:Vetítési mód:

Nem jelölt tűrések: Név: Neptun kód: Rajzszám:

Hordozható Kovácsműhely

Varga Balazs I.G43SJW

1 üllő 1 Acél 36,725

2 Tartóabroncs 3 Acél, szerkezeti 0,238 kg

3 mozgó pofa 1 Tool Steel:1.2311 , 0,502 kg

4 tűztér 1 Iron:0.7080 , 6,787 kg

5 rács 1 Iron:0.7043 , 0,256 kg

6 széntartó 1 Steel - 5,322 kg

7 üllőtalp 1 Steel - 11,320

8 Üllőtartó 1 Steel - 1,388 kg

9 keret 1 Acél 0,824 kg

10 ajto 1 Acél 5,742 kg

11 rögzítőcsavar 1 Acél 0,006 kg

12 kerék 2 ABS Plastic, nagy 7,703 kg

13 satu hüvely 1 Acél, szerkezeti 0,461 kg

14 satu orsó 1 Acél, szerkezeti 0,486 kg

15 hajtókar 1 Tool Steel:1.2311 , 0,322 kg

16 papucs 2 ABS Plastic, nagy 0,115 kg

17 hamutálca 1 Acél 2,969 kg

18 ventilator 1 Acél 3,367 kg

19 M5-ös csavar 1 Acél 0,004 kg

20 M5-ös anya 1 Acél 0,001 kg

21 5 ös alatet 1 Acél 0,000 kg

22 10-es csapszeg 1 Acél 0,023 kg

23 rögzítőtárcsa 1 Acél 0,001 kg

24 támasztógyűrű 2 Acél 0,007 kg

25 sasszeg 2 Acél 0,011 kg

26 szűkítő 2 Acél 0,274 kg

Tételszám Megnevezés DB. Anyag Tömeg Rajzsz.
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Varga Balazs I.

539

83
5,5

842,5447,5

A

  A
( 1:2 )



251

Megnevezés:Tömeg:Anyag:Méretarány:Vetítési mód:

Nem jelölt tűrések: Név: Neptun kód: Rajzszám:

Hordozható Kovácsműhely109,553 kg1:5

Varga Balazs I.
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