




- Mert a legegyszerűbb alkatrészek 
- Mert a legbonyolultabb alkatrészek 
- Mert a legolcsóbb alkatrészek 
- Mert a megfelelő kiválasztása növeli terméke élettartamát 
- Mert a megfelelő kiválasztása csökkenti a terméke szerelési idejét 

Miért is a gépelemek? 

Amiben a segítségére lehetünk: 

- Kötőelemeinek beazonosítási, csoportosítási rendszerének 
kidolgozásában, hogy megszűnhessenek a téves rendelések! 

- Költséghatékony módszerek ajánlása, modern több funkciós 
kötőelemek bemutatása, hogy a logisztikai és szerelési költségek 
csökkenjenek. 

- Megfelelő beszállító kiválasztásának támogatása 
- Több nyelvű (magyar, német, angol) dokumentumkezelési rendszer 

kialakítása, (pl. ajánlatok, szállítók, megrendelésszámok) 
- Kötőelemek (C-alkatrészek) fizikai tárolási rendszereinek kiválasztása 

(Kanban) 
- Kötőelemekkel kapcsolatba kerülő munkatársak oktatása, segédletek 

(fejlesztés, felhasználás, beszerzés, pénzügy) 

Ha igényli, szívesen bekapcsolódunk partnereink 
termékeinek fejlesztésbe: 

- Tisztában vagyunk a kötőelemek használatos szabványaival (DIN, EN, 
ISO, VDI, MSZ, stb.) 

- Tisztában vagyunk a kötőelemek lehetséges alapanyagaival és azok 
tulajdonságaival (fizikai, mechanikai, kémiai) 

- Tisztában vagyunk kötőelemek korrózió védelemének lehetőségeivel, 
technológiáival (fehér és vörösrozsda képződése) 

- Tiszában vagyunk a kötőelemek tűréseivel, illesztéseivel, felületi 
érdességi adatok jelentősségével (pl.: automata behajtás eset) 

- Tisztában vagyunk csavarkötések szilárdsági méretezésével 
- Tisztában vagyunk csavarkötések fellazulás elleni védelem 

lehetőségeivel 
- Tisztában vagyunk, hogy melyik csavart hova és miért érdemes 

használni (speciális acélszerkezeti csavarkötések, HV csavarok) 



  ...amiben segítségére lehetünk: 
Oktatási anyag összeállítást elősegítő 

kérdéseink? 

Kérjük jelölje az 
Önök számára 

érdekes témát! 

Témában kompetens oktató: 

Dr. Tatai-Szabó 
Miklós 

Borbély Gábor 

1 
Gyártásban használatos csavarmenetek típusa és 
műszaki jelöléseik. 

Milyen menetű csavarokat használnak cégüknél?   x x 

2 Szabványos csavarok áttekintése. 
Milyen szabvány szerint csoportosítják Önök a 
kötőelemeket?   

x x 

3 Metrikus ISO menet tulajdonságai. Fontos e Önöknél a csavarok tűréseinek ismerete?   x   

4 

Kötőelemek alapanyagai. Szénacél, rozsdamentes 
acél, polyamid, sárga-, vörösréz, alumínium. Speciális 
anyagok, pl. titán, Monel® 
 

Milyen alapanyagból készülnek az Önök által 
használt kötőelemek? Érdekli e Önöket, hogy miért 
gyártanak különböző anyagminőségű csavarokat? 

  

x x 

5 Kötőelemek jelölései, miért kell jelölni a csavarokat? 
Érdekli e Önöket mikor és hogyan kell jelölni a 
csavarokat?   

x x 

6 
Acélszerkezethez fejlesztett speciális kötőelemek, CE 
jelölés. Kültéri és beltéri csavarok felületkezelése. 

Érdekli e Önöket, hogy miért gyártják szélesebb 
laptávval az acélszerkezetekhez fejlesztett 
csavarokat?   

x x 

7 

Kötőelemek korrózió elleni védelem módszerei, 
szabályzása, Cr6 mentesség, biztonsági irányelvek. 
Hidrogénridegség veszélyei. 

Önöknél milyen felületvédelemmel használják a 
csavarokat? Volt e reklamációs problémájuk a 
csavarok rozsdásodása miatt?   

x x 

8 Kötőelemek kiválasztásának főbb paraméterei.  
Fontos e Önöknél a csavarok meghúzási 
nyomatékainak betartása? Érdekli e Önöket mit 
jelent az előfeszítési erő?   

x x 

9 

Kötéstervezés. Milyen adatok szükségesek egy kötés 
tervezéséhez, a megfelelő csavar kiválasztásához? Mit 
jelent VDI 2230? Milyen anyagú csavart használjak és 
miért? 

Érdekli e Önöket kötéstervezés, Önök termékében 
mi alapján lett megtervezve a csavarkötés? 

  

x   

10 
Csavarkötések biztosítása, fellazulás okai, előfeszítési 
erő megőrzése. DIN 65151 vibrációs teszt bemutatása. 

Önök milyen megoldást használnak a csavarkötés 
biztosítására? Volt e problémájuk csavarkötés 
fellazulása miatt? Érdekli e Önöket a csavarkötések 
élettartam szimulációja?   

x x 

11 
Mikrokapszulás kötőelem biztosítás előnyei és 
hátrányai. 

Érdekli e Önöket miért a Precote anyagokkal történő 
csavarbiztosítást javasoljuk?   

x x 

12 

Direktcsavarozás fémekbe, fákba, műanyagba. Miért 
és milyen menetbetéteket fejlesztettek ki? 
Direktbehajtású csavarok fejkialakításai, 
behajtástípusok fejlesztése. 

Használnak Önöknél direktbehajtású csavarokat? 
Tudják e miért fejlesztették ki a menetbetéteket? 
Érdeklik e behajtások típusai?  

  

x x 

13 
Kötőelemek szabványai, nemzeti, nemzetközi, 
speciális szabványok. 

Érdekli e Önöket a kötőelem szabványok ismerete? 
Érdekli e mi a különbség szabvány vagy rajz alapján 
paraméterezett kötőelemek között?   

x x 

14 
Kötőelemek gyártási technológiái, hideg és meleg 
alakítás, hőkezelés. Menet kialakítása. 

Érdekli e Önöket, hogy készülnek a csavarok és miért 
így készítik Őket?   

x x 

15 

Kötőelemek minősége, minősítései, minőségi 
bizonyítványok, műbizonylatok. Miért szükséges az 
első minta mérési jegyzőkönyve? Kötőelemek 
tulajdonságainak vizsgálata Magyarországon. 

Érdekli e Önöket, milyen dokumentumokkal igazolják 
a csavarok minőségét? Miért vannak a csavarokkal 
minőségügyi problémák? Önök milyen minőségügyi 
problémákkal küzdenek?   

  x 

16 Magyarországi kötőelemgyártás helyzete.  
Érdekli e Önöket a magyarországi kötőelemgyártás 
lehetőségi?   

  x 

17 Európai, Ázsia kötőelemgyárás helyzete. 
Érdekli e Önöket nemzetközi kötőelemgyártás? Kína 
India, Taiwan?   

  x 

18 

C-alkatrész logisztika, A B C analízis, kötőelemek 
csoportosítási rendszere, hogy végre egy nyelvet 
beszéljünk! Kötőelemek logisztikai rendszere, pl. 
Kanban vagy mérleg minden csavardoboz alá! 

Volt e már Önöknél téves rendelés? Milyen elvek 
szerint csoportosítják Önöknél a kötőelemeket és 
miért? Hogy tárolják Önöknél a kötőelemeket, 
érdeklik e új módszerek?   

  x 

19 

Multifunkciós kötőelemek, hogy a szerelési idő 
lecsökkenhessen! Kötőelemek fejlesztési irányai és 
miért? Költségcsökkentő megoldások! 

Önöknél mérik e a kötőelemek szerelési idejét? 
Milyen eszközt használnak a kötőelemek 
behajtására? Milyen alapanyagokat használnak 
kötőelem szereléshez?   

  x 


