
Ismertesse a szegecseket és szegecskötéseket! 
Részletezze: 

- a szegecskötés készítését 

- a szegecsfajtákat,  
- a kötés kialakításának módjait 

- a szegecsek igénybevételét 
- különleges szegecseket 

 

Szegecsek anyaga és fajtái  

A nemoldható kötések közé tar-

tozik a szegecskötés. 

A szegecsek anyaga legtöbbször 

acél, vörösréz, sárgaréz, alumí-

nium. A szegecsek anyagát az 

elektrokémiai korrózió figye-

lembevételével kell kiválasz-

tani, így többnyire azonos az 

összeszegecselendő anyagéval. 

A szegecsek elnevezésüket a 

fejkiképzésük, alakjuk vagy a 

szegecselési technológiai alap-

ján kapják.  

 

Szegecskötés kialakítása, szerszámai 

A szegecsfejeket a  ábrán látható szegecs-

húzó és - fejező szerszámmal kb. 8 mm szegecs-

szár- átmérőig hidegen, ennél nagyobb átmérő 

esetében melegen alakítják ki. A szegecshúzó-

val először a kifúrt lemezeket összeszorítják, 

majd a szegecsfejezővel a  ábrának  megfelelő 

hosszúságú szegecsszárból kialakítják a sze-

gecsfejet ( ábra).  

 

 

Kialakítás lehet: 

  

 

 



Szegecskötések szilárdsági méretezése 

Elkészítjük a szegecskiosztás vázlatát és véglegesen 

eldöntjük a szegecssorok számát. Szegecselt kazá-

noknál az esetleg alkalmazandó hevederlemezek 

számának, a szegecsosztás és a szegecssorok távol-

ságának meghatározására való tapasztalati értéke-

ket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

A hevederlemezek számának meghatározása:  

D*p értékből -> táblázat -> kiolvasható: a kötési 

mód, a  az a és a t értéke 

Nyírásra méretezünk:  

 
Végül a kötésben résztvevő szegecseket palástnyomásra ellenőrizzük: 

 

  



Különleges szegecsek 

 Csőszegecs vékony cső, melynek egyik végét előre, másik oldalon szerelés közben pereme-

zik ki. Csak kisebb igénybevételre használható, gyakori bőráruknál (szíjak, cipők) és ruháknál 

(farmer). 

 POP szegecs szintén egy fajta csőszegecs, melybe egyik végén a csőfuratnál nagyobb átmé-

rőjű fejjel gyártott szeg illeszkedik, másik oldala gyámfejnek van kiképezve. Szereléskor a sze-

gecset fejjel előre behelyezik a furatba, majd egy különleges fogóval kihúzzák a szeget, mi-

közben a szerszám másik fele ellentart a szegecsnek. Ekkor a fej deformálja a szegecs másik 

oldalát és így rögzíti. A POP szegecs előnye a könnyű és gyors szerelés és az, hogy ehhez a 

szegecshez csak az egyik oldalról kell hozzáférni. 

 Hajtóláncok láncszemeinek összekapcsolásához olyan megmunkált szegecseket használ-

nak, melyek középső hengeres része nagyobb átmérőjű a szegecsek száránál, ez tartja a tá-

volságot a két oldali láncszemek között.  

 Repülőgépek lemezborítását, mely héjszerkezetek esetén nem egyszerűen csak borítás, 

hanem teherhordó elem is, különleges szegecsekkel szerelik, melyek belesimulnak a külső 

felületbe a légellenállás csökkentése érdekében. 

 

 


