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GÉPKEZELÉS ALAPJAI: 

− A CNC-gépek főbb alkalmazási területei; 

− A CNC-szerszámgépek alkalmazásának előnyei, a gépi főidő és mellékidő csökkentésének 

lehetőségei; 

− A CNC-szerszámgépek csoportosítása a vezérelt tengelyek száma és az egyidejűleg 

vezérelhető tengelyek száma alapján; 

− A CNC-szerszámgépek főbb részei, az alapgép és a vezérlő jellemzői; 

− A CNC-vezérlők felépítése, főbb részei; 

− A CNC-szerszámgépeken alkalmazott vezetéktípusok; 

− A CNC-szerszámgépek mozgató orsóinak típusai és alkalmazásuk előnyei; 

− A főhajtás elemei, a főhajtómű és a motorok főbb jellemzői, főorsó-kialakítások és 

csapágyazásuk; 

− A mellékhajtás elemei, a szervomotorok jellemzői; 

− A szerszámgép útmérő rendszereinek csoportosítása, az útvonalmérési eljárások főbb 

jellemzői; 

− A szerszámtartók, szerszámváltók kialakításai és működése; 

− A szerszámgépek hűtő- és kenőrendszere; 

− A szerszámgépeken alkalmazott hidraulikus és pneumatikus rendszerek; 

− A szerszámgépek védőrendszer-elemei; 

− A szerszámgépek energiaellátó rendszereinek elemei, a PLC-vezérlők feladatai; 

− A gép ellenőrzése a munka megkezdése előtt a gépkönyv és egyéb előírások alapján; 

− A vezérlőpult, vezérlőberendezés és kézikerék kapcsolói, nyomógombjai, a szimbólumok 

értelmezése; 

− A CNC-szerszámgép be- és kikapcsolásának lépései; 

− A vezérlőberendezés kezelése, üzemmódjainak megismerése, a kijelzőn megjelenő 

információk értelmezése; 

− A főbb hibaüzenetek értelmezése, teendők a hiba elhárításához; 

− A referenciapont jelentősége, referenciapont felvétele a gép bekapcsolása után; 

− A kézi üzemmód szolgáltatásai, kézi üzemmódban elvégezhető feladatok, műveletek. 

MUNKADARAB ÉS SZERSZÁMBEFOGÁS: 

− A CNC-szerszámgépeken alkalmazott szabványos és speciális szerszámbefogók típusai, 

felszerelésük a CNC-szerszámgépre, beállításuk; 

− A munkadarab nullpontjának felvétele CNC-szerszámgépeken a dokumentációkban 

megadott pozícióba, nullpont felvétel érintőfogásokkal, tapintóval; 

− A nullponteltolás alkalmazási lehetőségei, nullponteltolás megvalósítása; 

− A CNC-szerszámgépek szerszámrendszerei (revolverfej, szerszámtár); 

− Szabványos szerszámbefogók típusai a CNC-szerszámgépeken; 

− Szerszámcsere, szerszámváltás lehetőségei a CNC-szerszámgépeken; 

− A szerszámkorrekciók értelmezése eszterga-, maró- és fúrószerszámok esetében; 

− A szerszámbemérés lényege, a szerszámbemérés elvégzése gépen belül és szerszámbemérő 

készülékkel; 

− A szerszámkorrekciók bevitele a szerszámtárba; 

− A szerszámok kopásának következményei, a kopás észlelése, kopáskorrekció; 

− Szerszámok befogása a szerszámtartóba; 

− A szerszámtartók befogása a revolverfejbe vagy betárazása a szerszámtartóba; 

− Szerszámcsere, lapkaváltás, lapkacsere elvégzése. 
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PROGRAMBEVITEL, SZERKESZTÉS, TESZTELÉS: 

− A programok bevitele a gép kezelőpultjáról a programszerkesztő üzemmód 

használatával; 

− A programok szerkesztésének lehetőségei (felülírás, törlés, beszúrás, másolás, mozgatás); 

− A megírt programok tárolása a gép programtárában; 

− Programok betöltése a gép háttértárából; 

− Programok kezelése a háttértáron (átnevezés, törlés); 

− Programok betöltése külső adathordozóról; 

− Programok átvitele számítógép és a szerszámgép vezérlője között közvetett és közvetlen 

módon; 

− Programok tesztelésének lehetőségei (grafikus, szárazfutás, nullponteltolás); 

− A teszteléskor észlelt hibák javítása, tesztek újbóli elvégzése; 

− Próbadarab gyártása módosított technológiai értékekkel; 

− Vezérlőszimulációs programok használatának a megismerése a programok 

szerkesztéséhez, teszteléséhez. 

MEGMUNKÁLÁSOK: 

− Egyszerűbb megmunkálások elvégzése kézi üzemmód alkalmazásával (oldalazás, 

hengeres felület megmunkálása, síkmarás). 

− CNC-esztergálási feladatok elvégzése, amelyeknek a következő műveletek elvégzését kell 

tartalmaznuki: oldalazás, síkesztergálás, hossz- és keresztesztergálás, kontúresztergálás, 

központfúrás, fúrás, furatesztergálás, beszúrás, leszúrás, menetesztergálás. 

A megmunkálások tartalmazzanak nagyoló és simító megmunkálási feladatokat tengely és 

tárcsa jellegű alkatrészeken. Lehetőség szerint hajtott szerszámos megmunkáló műveletek 

elvégzésére is kerüljön sor. 

− CNC-marási feladatok elvégzése, amelyeknek a következő műveletek elvégzését kell 

tartalmazniuk: síkmarás, kontúrmarás, zsebmarás, központozás, fúrás, furatbővítés, 

menetfúrás, dörzsárazás, horonymarás, lelapolások, kiosztások. A műveletek nagyoló és 

simító jellegűek is legyenek. A marási feladatokat CNC-marógépeken vagy 

megmunkálóközpontokon kell elvégezni. Lehetőség szerint háromnál több tengely 

vezérlésű gépen végezhető műveletekre is kerüljön sor. 

PROJEKTFELADAT: 

− Gyártmányelemzés; 

− Előgyártmány ellenőrzése a megmunkálás előtt; 

− CNC-művelettervezés; 

− Szerszám és technológiai paraméterek választása katalógusokból; 

− A megmunkálás CNC-programjának megírása vagy megírt program módosítása, 

kiegészítése; 

− CNC-szerszámgép felszerszámozása, szerszámbemérés, korrekciók bevitele; 

− Munkadarab-befogók rögzítése, munkadarab-befogás, nullpontfelvétel; 

− CNC-program betöltése vagy bevitele, tesztelés, hiba esetén javítás; 

− Alkatrészgyártás CNC-esztergagépen és marógépen; 

− A legyártott alkatrészek minősítő méréseinek az elvégzése és a mérés dokumentálása. 

 

Paks, 2022. június 15. 

  Doba Antal 
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