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Célkitűzése: A hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a gépészeti beren-

dezések felújítási lehetőségeiről 

Rövid leírás: 

Hallgatóink több szemeszteren keresztül foglalkoznak a gépészeti tárgyak elsajátításával. A 

felújítástechnológia ezen tantárgyakra épít. Felhasználja az anyagtan, hegesztés, hőkezelés, 

gépszerkezettan, mechanika stb. tantárgyak ismeretanyagát, azok komplex alkalmazásaira 

irányítja rá a figyelmet. Vizsgálja a különböző módon tönkrement alkatrészek javítási lehe-

tőségeit, műszaki és gazdasági oldalról is. Az előadás és gyakorlat összevontan, blokkosítva 

kerül megtartásra. 

Oktatási módszer: 

Előadások hagyományos módon, kiegészítve gyakorlati felújítási példák és felújított mun-

kadarabok bemutatásával és elemzésével. Oktatástechnikát illetően írásvetítő, projektor il-

letve mikroszkóphoz csatolt videokamera adta lehetőségeket is kihasználjuk. 

A jellemző felújítási módok ismertetésére laborgyakorlaton vesznek részt hallgatóik.  

Követelmények a szorgalmi időszakban:  

A vizsgára bocsáthatóság feltétele 25 pont megszerzése, valamint: 

 mindkét zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése, 

 a kiadott feladat elégséges szintű teljesítése. 

Elérhető pontszám: 

 zárthelyi dolgozatok: 2*20 = 40 pont 

 évközi feladat: 10 pont. 

. 

A vizsgán 50 pont szerezhető, a vizsgajegyet a félév alatt  és vizsgán megszerzett pontszá-

mok összesítése alapján állapítjuk meg 

Érdemjegyek a vizsga alapján: 

 elégséges 2 50 – 62, 

 közepes 3 63 – 74, 

 jó 4 75 – 86, 

 jeles 5 87 – 100 pont. 
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Részletes tantárgyprogram 

Hét Előadás Labor P 07  

1. Felújítás jelentősége   

2. Felújítás forgácsoló eljárá-

sokkal 

Felújítás maradó alakvál-

tozással 

 

3. Felújítás képlékenyalakító el-

járásokkal 

Javítóméretre munkálás, 

perselyezés 

 

4. Hegesztési eljárások alkal-

mazhatósága felújításra 

Feladat kiadása, képlé-

keny alakítás, 

 

5. Javító és felrakóhegesztések 

technológiája I. 

Kézi feltöltőhegesztés  

6. Javító és felrakóhegesztések 

technológiája II. 

1.Zárthelyi dolgozat, az 

eddig leadott anyagból. 

Rezgőelektródás feltöl-

tőhegesztés 

 

7. Fémporszóró eljárások 

Galvanikus vasazás 

Keménykrómozás, vasa-

zás. Hegesztés okozta 

vetemedések csökkentése 

befogókészülékkel . 

1.Zárthelyi dolgozat 

 

8. Krómozás, egyéb fémalapú 

bevonatok képzése 

  

9. szünet   

10. Kobalt és nikkel alapú ötvö-

zetek 

Hideg fémporszórás be-

mutatása 

 

11. Korrózióálló acélok javító 

hegesztése 

Meleg fémporszórás be-

mutatása 

 

12. Öntvények javító hegesztése Feladatbeadás, vasönt-

vény javítóhegesztése. 

 

13. Öntvények javító hegesztése Alumínium öntvény javí-

tóhegesztése. 2. Zárthe-

lyi dolgozat, a 10-

14.héten leadott anyag-

ból 

 

14. Alkatrész felújítás műanya-

gokkal 

Bevonatképzés szórással.  

15. Feladatok ismertetése, értéke-

lése 

Pótzh.  

 

Pécs, 2018. 09.05- 

         Dr.Cs.Nagy Géza 

            tárgyfelelős 


