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Esztergálás:

 Főleg forgástestek megmunkálására alkalmazott forgó főmozgású
forgácsoló eljárás, amelynél rendszerint a munkadarab végzi a
főmozgást.

 A mellékmozgásokat általában a szerszám végzi.

 A mellékmozgások közül az előtolómozgás általában

folyamatos, egyenes vonalú mozgás.

 A fogásvételirányú mozgás általában szakaszos, egyenes
vonalú mozgás.

 A kést mozgató szánok mozgásainak megfelelően hengeres, sík,
kúpos és alakos felületek esztergálhatók, valamint különböző profilú
menetek készíthetők.

 Az esztergálás egyélű szerszámmal, állandó keresztmetszetű

forgács folyamatos leválasztásával végzett forgácsolás.
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Esztergálás

Mozgásviszonyok:
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 hosszesztergálás,

 oldalazás,

 kúpesztergálás,

 furatesztergálás,

 alakesztergálás,

 menetesztergálás,

 beszúrás, leszúrás,

 profilesztergálás

Esztergálás

Megkülönböztetünk:

az előtolás iránya szerint: 

 hosszesztergálást

 síkesztergálást 

megmunkálandó felület szerint: 

 külső felületen végzett esztergálást,

 belső felületen végzett esztergálást /furatesztergálás/

jellegzetes  műveletek alapján: 
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Esztergálás

Esztergakések

BEFOGÓRÉSZ

DOLGOZÓ RÉSZ

FŐÉLMELLÉKÉL

HOMLOKLAP

HÁTLAP
MELLÉKÉL HÁTLAP

SZERSZÁMCSÚCS

Egyélű forgácsoló szerszám

előtolás iránya

SZERSZÁMTEST
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Esztergálás

Esztergakések 
csoportosítása

Anyaguk szerint:

 ötvözetlen szerszámacél

 ötvözött szerszámacélok

 gyorsacélok

 keményfémek

 kerámia

Szárkeresztmetszetük szerint:

 négyzetes szárkeresztmetszetű kések

 téglalap szárkeresztmetszetű kések

 kör szárkeresztmetszetű kések
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Esztergálás

Esztergakések 
csoportosítása

Alakjuk szerint:

 egyenes kések

 hajlított kések

 alakos kések

Főél helyzete szerint:

 balos (L)

 jobbos (R)

 semleges (N)

 oldalélű

 homlokélű 

balra       jobbra
hajlított

főél

jobbos (R) balos (L) semleges 
(N)
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Esztergálás

Esztergakések 
csoportosítása

Szerkezeti kialakítás szerint:

 tömör kések  szerszámacélból

 tompán hegesztett kések  szerkezeti acél a szár, gyorsacél 
a fej

 lapkás kések  rögzítés lehet hegesztéssel, forrasztással, 
ragasztással, mechanikusan

 szerelt kések  váltólapkás kések

https://shop.fairtool.hu
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Esztergálás

Esztergakések 
csoportosítása

Megmunkálandó felület szerint:

 külső felület megmunkálók

 belső felület megmunkálók (furatkések)

Rendeltetés szerint:

 nagyolók

 simítók

 hosszesztergáló, oldalazó, beszúró, leszúró, menetkés, 
furatkés, alakoskés
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Esztergagép felépítése, 
működése

Főhajtómű Tokmány

Mellékhajtómű

Alapszán
(lakatszekrény, lakatanya)

Keresztszán
Ágy

Késtartó Kéziszán Szegnyereg

Vezérorsó

Vonóorsó

Fogasléc

Prizmák

http://csonkagy.uw.hu/tananyag/forg/gforg_alap.pdf
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Esztergagép felépítése, 
működése

Ágyazat: a gép összes rögzített és mozgó egységét hordozza,
tartja, és a forgácsoló erőt veszi fel. Merev, bordázott, szekrényes
kialakítású. Anyaga általában nagyszilárdságú öntöttvas, jó
rezgéscsillapító tulajdonságú.

Orsószekrény: merev, rezgésmentes hajtóműszekrény. Benne 

helyezkedik el a főorsó és a főorsó fordulatait biztosító főhajtómű.

Főhajtómű: a forgácsoló főmozgást hozza létre, a főorsó

különböző fordulatait állítja elő. Általában többfokozatú (8, 12, 16,
18), rendszerint csúszó - fogaskerekes kialakítású. A fordulatszám
tartománya: 20...3000 1/min.

Főorsó: feladata a főmozgás átvitele a munkadarabra. A tokmány,

illetve a munkadarab felfogását és egyenletes futását biztosítja.
Furatos csőtengely, elől általában belső Morse-kúppal. Az orsóvég a
befogóeszközt (pl. tokmányt) tartja. Anyaga nagyszilárdságú
kemény, kopásálló nemesített króm-nikkel acél, köszörült felülettel.
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Esztergagép felépítése, 
működése

Tokmány: a munkadarab befogását (központosítás, szorítás)

végzi. Általában három, vagy négypofás.

Vezetőlécek (prizmák): a szánok pontos vezetését végzik.

Alakjuk szerint: lapos, prizmás, vagy fecskefark vezetékek lehetnek.
Anyaguk kemény, kopásálló acél, edzett, köszörült, vagy hántolt
felülettel.

Mellékhajtómű: a mellékmozgásokat állítja elő, a

szánszerkezet gépi mozgatását végzi a vonóorsó, vagy a vezérorsó
segítségével. Kötött hajtású, összetett hajtómű.

Vonóorsó: sima hengeres orsó, hosszirányú ékhoronnyal, vagy

hatszögletű rúd, (ebben az esetben ékhorony nélkül). A hossz-szán
gépi előtolását végzi.

Vezérorsó: lapos, vagy trapézmenetű, edzett és köszörült

menetes orsó, rendkívül pontos emelkedéssel. Menetesztergáláskor
a lakatanya segítségével mozgatja a szánt a menetemelkedésnek
megfelelő előtolással.
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Esztergagép felépítése, 
működése

Szánszerkezet: feladata az esztergakés elmozdulásának
biztosítása a megmunkálás követelményei szerint.

• alapszán, vagy hossz-szán: a prizmákon hosszirányú mozgást
végez. Kézi és gépi előtolással is mozgatható. Gépi előtolása a
mellékhajtóműről történik a vonóorsó – fogaskerekek -
fogasléc segítségével. Menetesztergálásnál a vonóorsó helyett
a vezérorsó - lakatanya hajtás biztosítja az előtolást.

• keresztszán: keresztirányú mozgást végez, kézi és gépi
előtolással mozgatható, menetes orsó segítségével. Vezetése
fecskefark megvezetés.

• kézi-, vagy késtartószán: a keresztszánra felszerelt szán, csak
kézzel mozgatható, menetes orsóval. Szögben elfordítható,
rövidebb kúpfelületek esztergálására alkalmas.
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Esztergagép felépítése, 
működése

 Szegnyereg: feladata a munkadarabok kitámasztása, és

szerszámok (pl. csigafúró, dörzsár) befogása. A prizmákon
hosszirányban eltolható, azokon bárhol rögzíthető. Keresztirányú
állíthatóság a hosszú munkadarabok kúpesztergálásához kb. 15
mm. Csúszóhüvelye belső Morse-kúpos.
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Esztergagép felépítése

gépágy

orsószekrény
főhajtómű főorsó

szegnyereg

mellékhajtómű

fogasléc

lakatszekrény

késtartószán

lakatanya

vezérorsó

vonóorsó

keresztszán

késtartó

hossz-szán
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Munkadarab befogók

a legáltalánosabban használt munkadarab befogó
készülékek. Kettő,- három,- négy,- és ötpofás
kialakításúak lehetnek.

1. Tokmányok

spirálmenetes

Szerkezeti felépítésük szerint:

kúpfogaskerék

spirálmenetes 
tárcsa

tokmánypofa

tokmánykulcs

Szőrős Gábor (n.é.): Az egyetemes esztergagép működése, szerkezete, szerszámai, készülékei és gyakori típusa. Letöltés: 
http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/6_0227_020_101215.pdf (2013.09.30.)

dió
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Működtethetők mechanikusan, 
hidraulikával és  nagynyomású levegővel.

1. Tokmányok

csúszóléces

Szerkezeti felépítésük szerint:

Munkadarab befogók

https://cms.sulinet.hu/get/d/b36d3b4a-3ba1-41fe-81b8-f88628e912f7/1/3/b/Large/harompofas_tokmany_nagyitott.png 
(2013.09.30.)
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1. Tokmányok

emeltyűs rendszerű

Szerkezeti felépítésük szerint:

Munkadarab befogók

Szőrős Gábor (n.é.): Az egyetemes esztergagép működése, szerkezete, szerszámai, készülékei és gyakori típusa. Letöltés: 
http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/6_0227_020_101215.pdf (2013.09.30.)
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2. Csúcsok A csúcsok közötti megmunkáláshoz a munkadarab
végeibe központfuratokat kell készíteni.

A csúcsok fajtái:
 állócsúcs - elől 60-os kúpszögű, a befogási oldalon Morse-

kúpos. A főorsóba fogjuk be.

 félcsúcs - a 60-os kúpja kb. a tengelyvonalig kimart felületű.
Oldalazásnál alkalmazható.

Munkadarab befogók
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2. Csúcsok

A csúcsok fajtái:

 gömbvégű csúcs - a 60-os kúpja gömbben végződik.
Szegnyereg elállítással végzett kúpesztergáláshoz alkalmazzuk
- párosával (a főorsóba is és a szegnyeregbe is).

 forgócsúcs - 60-os kúpja csapágyazott, a szegnyeregbe fogjuk
be, a munkadarab kitámasztására.

Munkadarab befogók

https://shop.haberkorn.hu/szerszamok-gepek/befogastechnika/forgocsucsok (2017.09.22.)
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menesztő 
tárcsa

esztergaszív

Csúcsokkal forgatónyomaték nem vihető át, ezért a munkadarab
menesztését esztergaszívvel és menesztőtárcsával kell biztosítani.

Munkadarab befogók

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eszterg%C3%A1l%C3%A1s#/media/F%C3%A1jl:LatheDrivePlate-carriers.jpg (2013.10.02.)

3. Esztergaszív és menesztőtárcsa



Esztergálás

Esztergálás 22

4. Szorítóhüvelyek

A patronok, rugalmas deformációjuk alapján szorítanak. Csak szűk
méreteken belül képesek szorítani, ezért használatukra főleg húzott
rúdból történő megmunkáláskor van szükség.

Munkadarab befogók

Szőrős Gábor (n.é.): Az egyetemes esztergagép működése, szerkezete, 
szerszámai, készülékei és gyakori típusa. Letöltés: 
http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/6_0227_020_101215.pdf 
(2013.09.30.)
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5. Síktárcsa

Nagy átmérőjű és bonyolult alakú munkadarabok felfogását teszi
lehetővé. Négy egymástól függetlenül mozgatható szorítópofája van.
Mivel a munkadarabok általában nem a középpontban helyezkednek
el, ezért ellensúllyal ki kell egyensúlyozni az egyenlőtlen
tömegeloszlást.

Munkadarab befogók

https://cms.sulinet.hu/get/d/76ebc92d-cea7-49f6-9a94-
336c44149993/1/3/b/Large/munkadarab_felfogasa_siktarcsara_nagyitott.png (2013.10.02.)



Esztergálás

Esztergálás 24

6. Bábok karcsú munkadarabok (l  12d) kihajlás elleni
megtámasztására alkalmazzuk.

 állóbáb: három db állítható szorítópofával rendelkezik, a
gépágyra rögzíthető. Oda kell elhelyezni, ahol a darab legjobban
kihajlik (általában középre).

Munkadarab befogók

http://www.cruz.hu/machine/foto/c6241_5.jpg (2019.08.14.)
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6. Bábok

 futóbáb: a szánra kell felfogni, a késsel együtt mozog
hosszirányban. Két db állítható befogópofája van, a harmadik
pofát az esztergakés helyettesíti.

Munkadarab befogók
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7. Esztergatüske

Vékonyfalú, átmenőfuratú alkatrészek megfogására alkalmazható.
Nem deformálja a munkadarabot, és lehetővé teszi a teljes hossz
menti megmunkálást.

Munkadarab befogók

http://www.cruz.hu/machine/foto/c6241_5.jpg (2019.08.14.)
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8. Homlokmenesztők

Munkadarab befogók

A munkadarabot csúccsal központosítjuk, a darab menesztését a
homlokfelületén lévő körmök segítségével lehet megoldani úgy,
hogy a homlokmenesztő körmei a munkadarab homloklapjába
mélyednek.

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0013_meszaros_gepipari_gyartastechnologiak_i/abra093.jpg (2018.11.04.)



Esztergálás

Esztergálás 28

Szerszámbefogók

1. Szorítólapos vagy 
villás késtartó

Egyre ritkábban alkalmazzák, mivel egyszerre csak egy szerszám
fogható be, és a szerszám beállítása nehézkes.
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Szerszámbefogók

Négykéses késtartó2.

Egyetemes esztergán a leggyakrabban
alkalmazott késbefogó készülék.
Egyszerre négy kés fogható be, a
kések csavarokkal rögzíthetők. A
késtartó - központi csavarjának
lazítása után elforgatható, így a négy
kés közül bármelyik munkahalyzetbe
állítható.

http://www.ele.hu/elehu2/images/stories/gepesz/G004-E1Nkez2.jpg (2018.11.04.)
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3. Olasz késtartó

Alkalmazása főleg sorozatgyártásnál célszerű, amikor a munkadarab
elkészítéséhez nem elég a négy kés. Az olasz késtartóban tetszőleges
számú kést gyorsan és pontosan lehet cserélni.

Szerszámbefogók

A késtartóba egyszerre csak egy
szerszámot lehet befogni, de a
késtartóhoz több betét
alkalmazható, amelyek cseréje
gyorsan elvégezhető. A késeket
ezekbe a betétekbe kell előzőleg
pontosan befogni, a kések cseréje a
betétek cseréjével történik.

Szőrős Gábor (n.é.): Az egyetemes esztergagép működése, szerkezete, szerszámai, készülékei és gyakori típusa. Letöltés: 
http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/6_0227_020_101215.pdf (2013.09.30.)
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4. Szegnyereg

Hengeres, vagy kúpos szárú szerszámok, forgócsúcsok a
szegnyereg hüvelyébe foghatók be. A hengeres szárúak
fúrótokmányba, a kúpos szárúak közvetlenül a hüvelybe, vagy
csökkentőhüvely segítségével.

Szerszámbefogók

cms.sulinet.hu/get/d/2875ea7a-762d-45e8-a24b-1ab7e243e532/1/3/b/Normal/szegnyereg_normal.png
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Esztergálás lehet:

Nagyolás

Technológiai adatai:

 fogásmélység: 3...5 mm

 előtolás: f  0,3 mm/ford

 a nagyolás pontossága: IT 11...13

 felületi érdessége: Ra  12,5 m

Célja, hogy az előgyártmány ráhagyását minél kevesebb fogással
legyen eltávolítva. Nagy forgácsoló erők ébrednek ezért nagy
szárkeresztmetszetű merev, hajlított vagy egyenes kést kell
használni.
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Esztergálás lehet:

Technológiai adatai:

 fogásmélység: 2...4 mm

 előtolás: f = 0,3…0,5 mm/ford

 a félsimító esztergálás pontossága: IT 10...11

 felületi érdessége: Ra  2,5 m

Félsimító esztergálás

Előkészítő művelet a simító esztergáláshoz, vagy a hőkezelés utáni
köszörüléshez, de lehet befejező művelet.
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Esztergálás lehet:

Simító esztergálás

Technológiai adatai:

 fogásmélység: 0,1...1 mm

 előtolás: f < 0,3 mm/ford

 a simítás pontossága: IT 7...10

 felületi érdessége: Ra  0,63 m

Célja az előírt pontosság és felületminőség biztosítása. Kis
előtolással, kis fogásmélységgel, magas fordulatszámon és kis
csúcssugarú késsel végzik.
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Egyszerűbb esztergálási műveltek

Hosszesztergálás

Hengeres felületet hoz létre. Az előtolás a munkadarab tengelyével
párhuzamos. A hosszesztergálás rendszerint nagyolásból és simításból
áll.

vc

vf
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Lépcsős  esztergálás

Olyan hosszesztergálás, amit különböző hosszakon, különböző
átmérőkön végzünk.

kisebb átmérőkülönbségeknél

A lépcsős felületek esztergálását végezhetjük:

fogásmegosztással hosszmegosztással

nagyobb átmérőkülönbségeknél
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Síkesztergálás (oldalazás)

Olyan esztergálás, amelynél a munkadarab forgástengelyére
merőleges előtolással végezzük a forgácsolást. A munkadarab
homlokfelületét esztergáljuk, a forgástengelyére merőleges sík
felületet alakítunk ki.

vc vf
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Beszúrás

A munkadarab palástfelületén
körbefutó horony esztergálása. A
horony egyenes, vagy rádiuszos
lehet. A kést a horony alakjának
megfelelően kell köszörülni.

Leszúrás

Forgácsolással végzett darabolás,
vagy az elkészített munkadarabot
a megfelelő hosszméretre
leszúrjuk a rúdról.

vc
vc
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Célja nagyméretű, pontos és finom felületű furatok készítése,
szerszámai a furat, vagy lyukkések.

Esztergálás

Furatesztergálás

vc

vf

vc

vf

átmenő furat 
esztergálása

fenékfurat 
esztergálása
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Alkalmazási területe a rövid kúpok nagy termelékenységű
megmunkálása. A szerszám főél-elhelyezési szöge megegyezik a
munkadarab félkúpszögével, és a főél valamivel nagyobb mint a
kúp alkotója.

Esztergálás

Kúpesztergálás

ferde élű késsel:

/2
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Esztergálás

késszán elfordításával:

 Kúpesztergálás

Alkalmazási területe a viszonylag nagy kúpszögű és rövid vagy
közepes hosszúságú kúpfelületek megmunkálása. Elsősorban
egyedi és kis sorozatgyártásban alkalmazzák.
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Csak kis kúpszögű (/2 = 1-2°) munkadarabok esztergálhatók
csúcsok között. Előnye, hogy az alkalmazható gépi előtolás
miatt termelékenyebb.

Esztergálás

szegnyereg elállításával:

 Kúpesztergálás
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Kis és közepes kúpszögű (/2 = 8-10°) kúpokat lehet esztergálni.
A 90°-kal elfordított késszán mozgatásával veszünk fogást. A kúp
hossza a kúpvonalzó hosszánál nem lehet hosszabb. A keresztszánt
mozgató csavarorsót ilyenkor kiiktatják, hogy a kúpvonalzó a szánt
keresztirányban szabadon mozgathassa.

Esztergálás

kúpvonalzóval:

 Kúpesztergálás
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A menetesztergálás során a menetet egy meghatározott
menetprofilú kés segítségével készítik. Az előtolás
hosszirányú, és fordulatonkénti értéke megegyezik a vágandó
menet menetemelkedésével. A teljes menetmélységet csak
több fogással lehet kialakítani.

Esztergálás

Menetesztergálás
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Esztergálás

Esztergálás technológiai számítása
D dn vc

vf

D = nyers darab átmérője
d = esztergált átmérő n = fordulatszám

vc = forgácsoló sebesség
vf = előtolás sebesség
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Esztergálás

𝒗𝒄 =
𝑫𝝅𝒏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝒎
𝒎𝒊𝒏

ahol:
vc = forgácsoló sebesség [m/min]
D = átmérő [mm]
n = fordulatszám [1/min]

 forgácsoló főmozgás sebessége

𝒎

𝒎𝒊𝒏
=
𝒎𝒎 ∙

𝟏
𝒎𝒊𝒏

𝟏𝟎𝟎𝟎

előtolás sebessége

𝒗𝒇 = 𝒇 ∙ 𝒏
𝒎

𝒔

ahol:
vf = előtolás sebesség [m/s]
f = előtolás [mm/ford]
n = fordulatszám [1/s]

𝒎

𝒔
=

𝒎𝒎

𝒇𝒐𝒓𝒅
∙
𝟏

𝒔
∙ 𝟏𝟎−𝟑

Esztergálás technológiai számítása
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Esztergálás

Esztergálás technológiai számítása
 forgásvétel

𝒂 =
𝑫 − 𝒅

𝟐𝒊
𝒎𝒎

a = fogásvétel [mm]
D = nyers darab átmérője [mm]
d = esztergált átmérő [mm]
i = fogások száma

ahol:
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Esztergálás

Esztergálás technológiai számítása
 forgácskeresztmetszet

𝑨 = 𝒇 ∙ 𝒂

A = forgácskeresztmetszet [mm2]
f = előtolás [mm/ford]
a = fogásmélység [mm]

𝑨 = 𝒇 ∙ 𝒂 = 𝒉 ∙ 𝒃

𝒓 = főél elhelyezési szög

h = közepes forgácsvastagság [mm]
b = forgács elméleti szélesség [mm]

𝒉 = 𝒇 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝒓 𝒃 =
𝒂

𝒔𝒊𝒏𝒓
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Esztergálás

𝑽 = 𝒂𝒇𝒗𝒇

 leválasztott forgácstérfogat 

ahol:

V = fajlagos forgácstérfogat [mm3/min]
vf = előtolás sebesség [mm/min]
f = előtolás [mm/ford]
a = fogásmélység [mm]

𝒎𝒎𝟑

𝒎𝒊𝒏
= 𝒎𝒎 ∙

𝒎𝒎

𝒇𝒐𝒓𝒅
∙
𝒎𝒎

𝒎𝒊𝒏

Esztergálás technológiai számítása
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Esztergálás

 főforgácsoló erő

ahol:

𝑵 =
𝑵

𝒎𝒎𝟐
∙ 𝒎𝒎𝟐

Esztergálás technológiai számítása

𝑭𝒄 = 𝒌𝒄 ∙ 𝑨 Fc = főforgácsoló erő [N]
kc = fajlagos forgácsolóerő [N/mm2]
A = forgácskeresztmetszet [mm2]

 forgácsolási teljesítmény

𝑷𝒄 =
𝑭𝒄 ∙ 𝒗𝒄
𝟏𝟎𝟎𝟎

Pc = forgácsoló teljesítmény [kW]
Fc = főforgácsolóerő [N]
vc = forgácsoló sebesség [m/s]

ahol:

𝒌𝑾 =
𝑵 ∙

𝒎
𝒔

𝟏𝟎𝟎𝟎
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Esztergálás

gépi főidő

Esztergálás technológiai számítása

 a forgács leválasztás ideje

vc

L

l2 l1l
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Esztergálás

𝒕𝒈 =
𝑳

𝒗𝒇
∙ 𝒊 =

𝒍𝟏 + 𝒍 + 𝒍𝟐
𝒇 ∙ 𝒏

∙ 𝒊

gépi főidő

ahol: tg = gépi főidő [min]
L = megmunkálási hossz [mm]
vf = előtolási sebesség [mm/min]
i = fogások száma
l1 = szerszám ráfutási hossza [mm]
l = megmunkálás hossza [mm]
l2 = szerszám túlfutása [mm]
f = előtolás [mm/ford]
n = fordulatszám [1/min]

Esztergálás technológiai számítása


