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1. Előszó 

 

Az élet számos területén szükségünk van arra, hogy egy adott helyzetet megjelenítsünk, 

lemásoljunk, bemutassunk. Ez a helyzet a műszaki életben is. A mérnököknek, tervezőknek 

szükségük van arra, hogy az általuk elképzelteket kipróbálják, modellezzék. Ezen 

modelleknek számos feladatuk lehet: geometriai méretek ellenőrzése, mechanizmusok 

tesztelése, prezentáció. Ezen összeállítással olyan műszaki tanulmányokat folytató 

hallgatóknak kívánunk segíteni, akik tanulmányaik, majd későbbiekben tervezői munkájuk 

során fizikai, valós modelleket készítenek terveik bemutatására, kipróbálására. 

A könyv sorra veszi a fontosabb modellezési technikákat, technológiákat, bemutatja a 

korszerű eljárásokat, többek között a lézeres megmunkálás lehetőségeit. Emellett találunk 

olyan modellezést támogató tevékenységeket bemutató egységeket is, melyek 

nélkülözhetetlenek a modellezési folyamat során. Az egyes témák külön fejezetekben 

találhatók, így segítve az olvasót az eligazodásban. 

A fejezetek elején kulcsszavakat találunk, melyek jellemzik az adott témakör tartalmát, 

jelentőségét. A fejezetek végén ismétlő kérdések olvashatók, ezzel is segítve az olvasottak 

könnyebb elsajátítását.  

 

Figyelem! A modellezés, a modell készítés minden szakaszában körültekintően járjunk el, 

tartsuk be az adott műveletre, illetve az eszközhasználatra vonatkozó munkavédelmi, 

biztonsági előírásokat! A szükséges védősezközöket minden esetben viseljük!  
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2. A modellezés szerepe 

 

Kulcsszavak: modellezés, megjelenítés, makett 

Az ember régóta készít másolatot a világról, annak részeiről. Hol kedvtelésből, hol művészeti 

vagy egyéb céllal. Számtalan módon készíti a másolatait, képességeinek és rendelkezésre álló 

eszközeinek megfelelően. Az idők során, ahogy a technikai lehetőségek változtak, változott az 

a módszer is, ahogy megalkot valamit (Horváth P. , 2012).  

A világ ilyen jellegű lemásolása fokozatosan terjedt át a művészetről a műszaki életre. 

Gondoljunk csak Leonardo Da Vinci terveire, ötleteire, mechanizmusaira, modelljeire. Ezek 

elsősorban fizikai modellek, amikor a vizuális megjelenítés a cél. Vizuálisan, valósan 

jelenítünk meg egy formát, egy alakot, egy arányt, vagy éppen egy mechanizmust, egy 

mozgást. 

 

 

1. ábra: Szárny Leonardo Da Vinci tervei alapján (Pires, 2008) 

Az ábra Leonardo egyik tervének modelljét mutatja. A modell élethűen 

mutatja be a korabeli rajzokon szereplő elgondolást. A szerkezet 

egyértelműen bemutatja a működést, a tervezett anyaghasználatot, 

valamint szerkezetet. 

Természetesen léteznek más típusú, de vizuális céllal rendelkező modellek is. Ilyenek az 

áramlástani modellek, szimulációk, de ide sorolhatjuk a különböző kísérleteket, színteszteket 

is. Manapság a vizuális megjelenítés nem feltétlenül jelent kézzel fogható tárgyat. A 

mérnökök számára kiváló lehetőséget jelentenek a különböző virtuális rendszerek. Az 

alábbiakban nézzünk néhány példát.  
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2. ábra: Felületi terhelés (Physixfactor, 2017) 

A színezett ábrát a könnyebb érthetőség indokolja. Az egyes felületek 

színesen, megfelelően kódoltan jelennek meg, így az egyes területeken 

fellépő értékek egyértelműen leolvashatók.  

 

 

3. ábra: Duna mellékági modellje a 1840-1806 fkm-es szakaszról (Szigetközösen, 2007) 

Az emberléptékű modell arra alkalmas belső térben készül. Ebben az 

esetben a modell környezetének is van jelentősége, hiszen az 

áramlástani vizsgálatokat végző személyek, illetve a műszerek szintén 

a belső térben, a modell környezetében találhatóak. 
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4. ábra: Duna mellékág áramlásának modellezése (Szigetközösen, 2007) 

A modell anyaghasználatának meghatározása fontos eleme a modell 

tervezésének. Jelen esetben a vizsgálat vizuális támogatására festéket 

használnak, azaz a festett víztömeg kirajzolja a fizikai jelenséget.  

 

 

5. ábra: A debreceni Nagyerdei Stadion modelljének szélcsatornás tesztje (Balaton, 2015) 

Modelleken végzett áramlástani tesztek természetesen nem csak 

folyadék közegben történhetnek. Ezen a képen egy sportcsarnok 

szélteherre való tesztelésének előkészületét látjuk. Az ilyen jellegű 

teszteknél általában már nagyobb kiterjedésű modelleket készítenek.  



 

8 
 

 

6. ábra: Szélcsatorna teszt (Rusznák, 2014) 

Szélcsatornában történő tesztelés kimondottan a járműiparra jellemző. 

Jelen esetben egy valódi gépjárművet, tehát nem modellt, láthatunk tesztelés 

közben. Itt a modell a jármű menetirány szerinti légáramlatait jelenti, valós 

menetkörülmények alatti áramlásokat modellezik, szimulálják. Jól láthatóak 

a füstcsíkok, melyek szemmel is érzékelhetővé teszik az egyes légrétegek 

útját.   

A mai értelemben a modellezés konkrétabb tevékenységet takar. Régebben a makettezést is 

ebbe a fogalomkörbe sorolták, ami lényegében a valóság lekicsinyített (esetleg nagyított) 

mását jelenti. A makettezés elsősorban hobbi tevékenység, amikor lelkes amatőrök autók, 

repülők, hajók tökéletes kicsinyített mását készítik el. Ezen tevékenyég célja elsősorban az 

alkotás, másodsorban a bemutatás, de a hangsúly a valósághűségen van.  

A modellezés aktív tevékenység, nem csak a külső geometria lemásolását jelenti, az elkészült 

tárgy funkciójának köre kibővült. „Egy elkészített modell segítségével gondolatainkat, 

elméleteinket tudjuk ellenőrizni, kipróbálni. Választ kaphatunk, hogy elképzeléseink milyenek 

a tényleges megvalósulás után. A modellezés tehát nem csak hobbi, hanem alkotó folyamat, 

melyet a kreatív elme generál. Feladat: termék fejlesztése, új termék megalkotása” (Horváth 

P. , 2013). 
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A szimuláció fogalma is ebbe a gondolatkörbe tartozik. A szimuláció valamely jelenség vagy 

folyamat vizsgálatát jelenti, oly módon hogy a nevezett jelenséget, folyamatot valamilyen 

médium segítségével megjelenítjük, azaz szimuláljuk. A vizsgálat során a valós illetve a 

várható kimeneteleket elemezzük. Beszélhetünk például hőtani, erőtani, áramlástani, 

elektromágneses, deformációs szimulációról. 

Ismétlő kérdések: 

Mi a modellek szerepe? 

Milyen speciális modelleket, szimulációkat ismer?  
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3. A modellek fajtái és feladata 

 

Kulcsszavak: modell, prototípus, geometria, funkció, koncepció 

A Német Ipari Formatervezők Egyesületének (VDID) javaslata szerint a modelleket a 

következők szerint csoportosíthatjuk: 

- aránymodell, 

- ergonómia-modell, 

- designmodell, 

- funkciómodell, 

- prototípus, 

- széria mintadarab (Horák, 2014). 

Az NC Társaság javaslata szerint 4 kategóriát különböztethetünk meg: 

- koncepciómodell, 

- geometria prototípus, 

- funkció prototípus, 

- műszaki prototípus (Horák, 2014). 

A koncepciómodell az elgondolás, azaz egy termék vagy tárgy alapvető formai 

megjelenítésére szolgál. A geometria prototípus szintén a formai céllal készül, azonban itt már 

a felületi kiképzés, valamint a kezelhetőség is megtekinthető, ellenőrizhető. A funkció 

prototípus a megjelenő funkciók kipróbálását szolgálja. A műszaki prototípus az adott termék 

pontos műszaki dokumentációja alapján készül, csupán gyártási technológiában, esetleg 

némileg az anyagában tér el a sorozatban gyártott terméktől. 

A modellezés a kreatív tervezés fontos eleme. Funkciója nem csak abban rejlik, hogy a 

prototípus elkészítése előtt az esetleges tervezési hibákat megmutassa, hanem hogy 

esetlegesen új ötleteket, technikákat próbálhassunk ki. A modellezés tehát a kreatív 

munkafolyamatot generálja. A modell készítése hosszú, több lépcsős folyamat. Bonyolultsága 

függ a rendelkezésre álló technikai lehetőségektől, az elérendő céltól.  
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A modell több elemből tevődik, tevődhet össze. Adott a fő elem, mely a témát mutatja be. 

Ezen elem köré rendeződik a többi kiegészítő elem. Ilyen lehet a talapzat, a háttér és 

környezet, a világítás, a feliratozás és bemutatás, az állványzat, illetve a modellt védő elemek, 

mint például a búra, vagy korlát. 

 

7. ábra: Tómeder keresztmetszetének modellje (Balaton Múzeum, Keszthely) 

Ezen komplex, beépített modell a Balaton medrének metszetét jelöli, 

mutatja be. Jól láthatóak az egyes modellt felépítő elemek. Mivel a 

modell vertikális szerkezetű, így az alap a falon kapott helyet. Az így 

kialakított tárló belső világítással rendelkezik. A téma bemutatását, 

megértését segítő feliratok, s azokat tartó mutatók speciális 

elrendezésűek. A mutatók a modell részei, azonban a hozzá tartozó 

feliratot a tárlót védő üvegre helyezték el.   

 

8. ábra: Balatoni hajók modelljei (Balaton Múzeum, Keszthely) 
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A képen bemutatott tárlók hagyományosnak tekinthető 

modellelrendezést mutatnak. A modellek rendelkeznek alappal, 

egyszerű állvánnyal, felirattal, valamint búrával. A világitás nem 

része közvetlenül a modellnek, a belső tér világítása adja a modellekre 

eső fényt.  

 

Ismétlő kérdések: 

Milyen fajtájú modelleket ismer? 

Mik a modell fő részei?  
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4. Modellezési technikák, hagyományos megmunkálások 

 

Kulcsszavak: vágás, fűrészelés, gyalulás, marás, csiszolás 

A modellezési technikákat, technológiákat számos módon csoportosíthatjuk. A felosztás 

történhet a gépesítés mértéke szerint, az alapanyag mozgatása szerint stb. Most egy egyszerű 

felosztást tekintünk át, mely az elkészült alkatrészek, elemek készültségi foka szerinti 

osztályozás. Az első nagy osztályba a hagyományos megmunkálási technológiák tartoznak, 

mely során az adott alapanyagokból forgácsolási, hajlítási vagy más eljárással készül a modell 

egy-egy eleme. Ezen lehetőségeket ebben a fejezetben találjuk. A második kategória az 

úgynevezett additív eljárások, melyek során a rendelkezésünkre álló technika segítségével 

valamely alapanyagból „felépítjük” alkatrészeinket. Ezen műszaki lehetőségeket következő 

fejezetünkben tárgyaljuk. 

Legtöbbször valamilyen vágási, darabolási művelettel kezdődik a hagyományos eljárások 

sora. Ez jelenthet kézi vagy gépi fűrészt, kést, illetve egyéb vágóeszközt. Egy nagyobb 

elemből, alapanyagból célszerű méreteket szabunk, vágunk le. Ez lehet például modellünk 

alapja, melyet nagyobb táblából vágunk le, lehet rúdelem, amit további eljárásokkal 

munkálunk meg. 

Vágáshoz használható eszközök, gépek: 

- kézi eszközök, 

o kés, szike, 

o olló, 

o fűrész (lombfűrész, illesztőfűrész, keretesfűrész…), 

 

- gépi eszközök, 

o körfűrész (kézi, asztalos, leszabó…), 

o dekopírfűrész, 

o szalagfűrész, 

o lombfűrészgép, 

o fűtőszálas habvágó. 
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A vágásnál bizonyos esetekben szükséges, bizonyos esetekben nem szükséges a vágás vonalát 

előjelölni. Az előjelölés szükségességét a választott eljárás dönti el, azonban a vágásréssel 

minden esetben számoljunk. Asztalos körfűrésznél nem szükséges előjelölnünk, hiszen a 

berendezés vonalzóval, vezetővel ellátott. Lombfűrészes vágás esetén javasolt az előrajzolás, 

főleg íves vágásoknál. Minden vágás előtt mérjünk, hogy elegendő-e a rendelkezésünkre álló 

anyag, „kiadja-e” a szükséges méretet. A vágott felület minősége szintén az adott technika 

sajátossága. Utómunka, csiszolás szükséges lehet. Fűrésszel történő vágás esetén hosszirányú, 

illetve keresztirányú vágásról beszélhetünk. Előbbi az alkatrész szélességi méretét, utóbbi az 

alkatrész hosszméretét fogja adni. Minden esetben törekedjünk a pontos vágásra, megfelelő 

szögben vágjunk. 

 

9. ábra: Asztalos körfűrész (ipari méretű) 

Az asztalos körfűrészgép az egyik legfontosabb alapgép a faipari 

megmunkálásoknál, azonban megfelelő szerszámmal nem csak fa, 

illetve faalapú kompozit anyagok vágható vele. Modellezés esetén 

beszélhetünk különböző műanyag lemezek vágásáról is.  

A gép hossz-, illetve keresztvágásokra, szögben való vágásra 

alkalmas. A hosszvágás vezető vonalzó mellett történik. A vágott elem 

szélesége a vonalzó és a körfűrészlap közti távolság lesz. Vágás esetén 

vegyük figyelembe, hogy a lap szélessége adta vágásrés az alapanyag 
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szempontjából veszteségként jelenik meg, hiszen a lap szélességében 

elforgácsoljuk az anyagot. 

 

 

10. ábra: Lapszabász körfűrész vágás közben (ipari méretű) 

Megjegyzés: a jobb láthatóság érdekében a hasítóéket, illetve a 

sisakot a berendezésről csak a fotózás idejére távolították el! 

 

11. ábra: Körfűrész (modellező méretű) (Conrad, 2018) 
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Kisebb alkatrészek vágásánál érdemes kisebb méretű körfűrészt 

használni. Ezen gépekre általában vékonyabb körfűrészlapok 

szerelhetők, így kisebb vágásréssel kell számolnunk. Több cég 

kínálatában speciális, modellezéshez remekül használható lapok 

kaphatóak. Például műanyagok vágására, vagy éppen kerámia, üveg 

vágására alkalmas körfűrészlapok.  

 

12. ábra: Speciális, modellezésre is használható körfűrészlapok (Conrad, 2018) (Amazon, 

2018) 

A különböző körfűrészlapok kis átmérőjüknek (50 mm) köszönhetően 

kiválóan alkalmasak modellezési feladatokra. A különböző fogosztás 

más-más vágási műveletre teszi a lapokat alkalmassá, illetve más 

anyag vágásához felelnek meg. A gyártók a vágható anyagokat, illetve 

a vágási paramétereket mind a szerszámon, mind pedig annak 

csomagolásán jelölik.  

 

13. ábra: Lombfűrészgép (modellezű méret) (Conrad, 2018) 
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A lombfűrészgép igen hasznos eszköz a modellezők tárházában. 

Vékony, alternáló mozgást végző fűrészlapjával precíz, íves vágásokra 

alkalmas. Ügyeljünk rá, hogy ezen vékony lapok erősebb terhelés 

hatására könnyen szakadnak. Egyenletes mozgással, kíméletes gép és 

szerszámhasználattal dolgozzunk! Igazán íves, kis sugarú vágásokra 

speciális körben fogazott, spirálisan megcsavart lapokat 

használhatunk.  

 

14. ábra: Speciális, spirális lombfűrészlap (Poxxon, 2018) 

 

15. ábra: Csapos lombfűrészlap (Poxxon, 2018) 

Csapos kialakításnak köszönhetően előnyösen használható 

lombfűrészgépbe, hiszen a szerszámél végén elhelyezett csapok 

stabilabb és egyszerűbb befogást biztosítanak. Mint minden szerszám 

beszerzése előtt, itt is ellenőrizzük a megfelelő méretet, hiszen számos 

gyártó állít elő lapokat a különböző gyártmányú gépekhez, azonban 

méretük között (jelen esetben a hosszméretben) jelentős eltérés lehet. 



 

18 
 

 

16. ábra: Szalagfűrész gép (ipari méretű) (Borsodigép, 2018) 

Egyenes, és az alkalmazott lapnak megfelelő íves vágásokra 

használható eszköz. Törekedjünk rá, hogy a berendezés laptámasztó 

készülékeit a gépkönyv szerinti előírásnak megfelelően állítsuk be. 

Ezzel nem csak a lapok élettartamát növelhetjük meg, hanem 

vágásunk is precízebb lesz.  
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17. ábra: Szalagfűrész gép (modellező méretű) (Conrad, 2018) 

A kisebb szerkezeti kialakításnak, illetve a kisebb vezetőkerekeknek 

köszönhetően vékonyabb szalag is felhelyezhető, így még ívesebb 

vágásokra is alkalmas az eszköz. Speciális fogazással és hűtéssel 

bizonyos típusú berendezések lágyabb fémek vágására is alkalmasak.  
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18. ábra: Leszabó körfűrész (ipari méretű) 

Alkatrészek hosszának méretre vágására a legtöbbet használt gép a 

leszabó körfűrész. A legtöbb forgatható asztalkájú, így az alkatrészek 

végeit szükséges szögben tudjuk levágni. Munkadarabunkat minden 

esetben stabilan rögzítsük, gondatlan rögzítés balesetet okozhat! 

Az alkatrészek darabolását követően, tömörfa elemeknél, szükség lehet a nyers elemek 

vastagsági, szélességi méretének pontosítására. Ezt gyalulással tudjuk elérni. Egyengető 

gyalugép segítségével egy lapot, illetve egy élt gyalulunk meg. Ezen két oldal egymásra való 

merőlegességét is ezzel a művelettel biztosíthatjuk.  
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19. ábra: Egyengető gyalugép 

 

20. ábra: Egyengető gyalugép forgácsolási vázlata (Horváth P. , 2013) 

 

21. ábra: Egyengető gyalugép (modellező méretű) (Conrad, 2018) 

Az egyengető gyalugépen kialakított lap-él merőleges felületpárt kihasználva vastagoló 

gyalugéppel kialakíthatjuk a végleges szélességi és vastagsági méretet. Ezen műveletsor 

táblásítás (keskenyebb elemekből, ragasztással előállított tábla) esetén is használható. 
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22. ábra: Vastagoló gyalugép (ipari méretű) 

 

23. ábra: Vastagoló gyalugép (modellező méretű) (Cooptim, 2018) 

A vágási művelet utáni következő lépést az adott alkatrész műveleti sora dönti el. Lehet 

marás, fúrás, további vágás vagy csiszolás. 

A marást a forgácsolási eljárások közé tartozó művelet, mely során marókéssel alakítjuk ki az 

alkatrész felületét. Ez a felület lehet hosszanti felület, vagy az alkatrész végén is. A marókés 

számtalan formájú, profilú lehet: egyenes kés, fogazott kés, profilos kés. 
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A marás lehet kézi felsőmaróval, vagy nagyobb alkatrészek esetén asztalos maróval végezni. 

Megfelelően előkészített, éles szerszámmal végzett marás után kisebb mértékű felületi 

utómunka, csiszolás szükséges. 

 

24. ábra: Asztalos marógép (ipari méretű) 
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25. ábra: Asztalos marógép (modellező méretű) (Conrad, 2018) 

Fúrási művelet során adott átmérőjű zsák-, illetve átmenő furatot készítünk. A fúrás történhet 

kézzel hajtott eszközzel (főleg kis átmérőjű furatok esetén, lágy alapanyagba), kézi kisgéppel, 

illetve állványos fúrógéppel. A fúrószár kiválasztásánál vegyük figyelembe, hogy milyen 

alapanyagba fúrunk. Fa esetén használjunk illesztőcsúcsos szárat, fém esetén fém, kőzet 

esetén keményfémlapkás szárat. Ügyeljünk arra, hogy a megfelelő szárat használjuk az adott 

anyaghoz, ezzel nem csak a szerszámot óvjuk, hanem a fúrás minősége is megfelelő lesz. 

Megjegyzendő, hogy léteznek speciális célú és kialakítású fúrószárak is. Ebbe a kategóriába 

tartoznak a süllyesztő fúrók, a nagy átmérőjű furatokhoz használatos fúrók, illetve a 

megmunkálandó anyag jellegéből következő (üveg), speciális kialakítású fúrószárak. A fúrási 

műveleteknél ügyeljünk és végezzük körültekintően a szükséges kiegészítő műveleteket: 

furattisztítás, szerszámhűtés (főleg fémeknél), forgácseltávolítás. Ezzel szintén a használt 

szerszámot tudjuk megóvni, illetve megfelelő minőségű és pontosságú furatot tudunk 

készíteni.  



 

25 
 

 

26. ábra: Általános célú fúrószárak (Technoform, 2018) 

A készlet három különböző célú fúrószársorozatot (átmérő 5, 6 és 8 

mm) tartalmaz. Bal oldalon fa fúrására alkalmas tüskés, vagy csapos 

szár, jobbra fém megmunkálására alkalmas szerszámokat látunk, míg 

középen kőzetfúrókat találunk. A kőzetfúró jól láthatóan speciális 

keményfém betéttel rendelkezik, ez adja a szerszám elején a szükséges 

vágóélt.  

 

27. ábra: Speciális fúrószár (balra forstner, jobbra üvegfúró készletek) (Schachermayer, 

2018) (Conrad, 2018) 



 

26 
 

A forstner készletben található szárak nagyobb átmérőjű furatok 

készítésére alkalmasak. Használatukhoz alacsonyabb fordulatszám 

javasolt. A jobb oldali képen speciális lándzsa hegyű, üveg fúrására 

alkalmas szárakat látunk.  

 

28. ábra: Oszlopos fúrógép (Conrad, 2018) 

Az oszlopos kialakításnak és a szerelt asztalkának köszönhetően stabil, 

szögben állítható fúrásokat végezhetünk.  
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29. ábra: Hosszlyukfúró 

Széles vágatok, szögben álló furatok képzésére alkalmas eszköz. 

Többnyire ipari méretben, kivitelben készül, így inkább a modell 

állványszerkezetének építésére, installáció szerkezetének építésére 

használható. 

Csiszolási, polírozási műveletek általában az utolsó, vagy utolsó előtti műveletek. Ezzel a 

végleges felületi formát és minőséget adjuk meg alkatrészünknek (az esetleges felületkezelés 

előtt). Tehát ez ugyanolyan fontos, mint a korábban leírt bármely forgácsolási művelet. A 

csiszolást sokélű szerszámmal, csiszolópapírral végezzük. Lehet kézi, vagy gépi művelet. 

Lapalkatrészek esetén szélesszalagú kontaktcsiszoló-gépet, kisebb alkatrészekhez 

keskenyszalagos csiszológépet, kézi rezgő-, vagy deltacsiszológépet használhatunk. A 
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csiszolás kézzel is végezhető, főleg az alakos felületeknél ajánlott. Alakos felületekhez kézi 

egyenescsiszoló-gép is használható, azonban a nagy fordulatszám miatt, gyakorlatlan kézzel, 

könnyen túlcsiszolhatjuk az alkatrészünket.  

 

30. ábra: Szélesszalagú kontaktcsiszoló-gépet (ipari méretű) 

Nagyobb, táblás elemek síkba csiszolására, vastagságuk pontos 

méretre munkálására alkalmas. 



 

29 
 

 

31. ábra: Korongcsiszoló gép (ipari méretű) 

 

32. ábra: Kombinált korong- és szalagcsiszológép (modellező méretű) 

A gép szalagos, illetve korongos felülettel is rendelkezik. A 

megmunkálásnak megfelelően az adott csiszolószerszámon tudjuk 

végezni a műveletet. A koronghoz tartozó asztalkán szögben állítható 

vonalzót találunk, melynek segítségével adott szög alatt is tudunk 
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csiszolni. Mind a lap szerelésénél (szalag), mind pedig a csiszolásnál 

(korong) vegyük figyelembe a szerszám futási irányát. Korong 

esetében a szerszám a munkadarabhoz képest lefelé mozduljon, így azt 

leszorítja az asztalhoz, ezzel stabil munkavégzést biztosítva.  

 

33. ábra: Egyenescsiszoló-gépek (Dremel, 2018) 

Változatos szerszámkínálatnak köszönhetően univerzális gépnek 

tekinthetjük. Alkalmas csiszolásra, vágásra, fúrásra, marásra. 

Ügyeljünk rá, hogy magasabb fordulatszám miatt gyorsabb az 

anyagleválasztás, könnyen túlmunkálhatunk vele. 

 

Ismétlő kérdések: 

Asztalos körfűrésszel milyen műveleteket lehet végezni a modellezési tevékenység 
során? 

Milyen gépekkel végezhetünk íves vágásokat? 
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5. Modellezési technikák, korszerű eljárások 

 

Kulcsszavak: 3D, réteg, additív 

Napjainkban a modellezés forgácsoló és az additív technikáiban általánosnak tekinthető, ha 

függvényekkel és különböző paramétertáblázatokkal határozzuk meg az akár 

nagybonyolultságú felületeket.  Ezen eljárások a gyorsprototípus gyártási lehetőségek körébe 

tartoznak. Ilyen jellegű gyártáshoz minden esetben 3D-s felületre, modellre van szükség, amit 

több módon tudunk előállítani. Egyik módszer, mikor számítógéppel támogatott tervező 

rendszer (CAD) segítségével a virtuális térben, háromdimenziós objektumokat rajzolunk. A 

másik módszer, mikor valamely létező felületet tapogatunk le, s az így nyert ponthalmazból 

készítünk felületet. A letapogatással adatot nyerünk, ami történhet tapintócsúccsal, vagy 

lézersugár segítségével. A gyártáshoz bármely módszerrel készített testet virtuálisan 

felszeleteljük, majd a rendelkezésünkre álló rendszer rétegenként, s már a valóságban, felépíti 

azt (additív eljárás) (Sipos, Apostol, & Molnár, 2010). 

 

34. ábra: 3D nyomtatás elvi vázlata (3DHubs, 2018) 

A 3D nyomtatás a gyorsprototípus-gyártásból fejlődött ki. Lényege, 

hogy valamely anyagból, vagy anyagokból szintenként felépítjük a 

háromdimenziós testet. A különböző gyártók által forgalmazott 

nyomtatók más-más alapanyagból építik fel a testet. Ezek lehetnek: 

por+kötőanyag, szálanyag, folyadék, papír... Az egyes felhasznált 

anyagféleségek más-más tulajdonságú tárgyat hoznak létre. Ezek 

különböznek: szilárdságukban, méretpontosságukban, 

alaktartásukban, tömegükben, bekerülési költségükben. Szálanyag, 
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illetve UV fényre szilárduló folyadék alkalmazása esetén a felhasznált 

anyagokat két csoportra oszthatjuk. Használunk modellanyagot, mely 

végül az elkészült test anyagát adja, illetve használunk támaszanyagot, 

mely a nyomtatást segíti, s a végén eltávolítjuk (Horváth P. , 2013). 

 

35. ábra: 3D szkennelés, azaz felület letapogatása lézersugárral (Thompson, 2011) 

A fényforrás (barna téglalap) által kibocsátott sugárral 

végigpásztázzuk a felületet, majd felületről visszaverődő fényt 

begyűjtjük (szürke téglalap).  

Az alábbiakban tekintsük át a legjelentősebb additív eljárásokat. 

- Sztereolitográfiai eljárás (SLA), amire jellemző: 

o vizuális és funkcionális modellt eredményez, 

o részletgazdag és pontos felülettel rendelkezik, 

o további megmunkálásra alkalmas alkatrész nyerhető. 
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36. ábra: Sztereolitográfiai eljárás - SLA (Thompson, 2011) 

A berendezés forrásából (fekete jelzés) érkező lézersugár szintenként 

pásztázza le a tárgy keresztmetszeti képét. Minden egyes szint után egy 

anyagvastagsághoz süllyed (zöld jelzés) a munkaasztal így adva helyet 

a következő rétegnek. A lézer pásztázását (piros jelzés) tükör (sárga 

jelzés) segíti, mely a kívánt felületre vetíti a sugarat. A pásztázott 

felületen a műgyanta kiköt, ezzel hozva létre a szilárd anyagot. Az 

egyes szintek egalizálását simítófej (kék jelzés) végzi. 

- Lézer szinterezés (SLS), melyre jellemző: 

o többféle anyag használható nyersanyagként (fém, műanyag, speciális homok), 

o terhelhető alkatrész keletkezik. 

 

 37. ábra: Lézeres szinterezés- SLS (Thompson, 2011) 
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Hasonló elrendezéssel és elvvel működik, mint az előző (SLA) 

rendszer, itt azonban más a felhasznált alapanyag. Az alapanyagot 

(por állagú) simítóhenger hordja fel egy anyagvastagság (a készülő 

modell egy rétegének vastagsága) rétegben.  

- Műanyag-huzalfelrakásos módszerre (FMD) jellemző: 

o megömlesztett műanyagból, rétegenként épít a rendszer, 

o egyszerű, olcsó, könnyen kezelhető rendszer, 

o az elkészített elemek bizonyos fokig terhelhetők, funkcionális modellek 

készíthetők. 

 

38. ábra: Műanyag-huzalfelrakásos módszer – FMD (Thompson, 2011) 

Adagolótárból érkező modellszál és támasztószál (narancssárga és 

citromsárga jelzés) egy melegítő fejben megolvad, majd ennek 

fúvókája a megfelelő helyre (kék jelzés) a megfelelő szálat adagolva 

szintenként építi fel a modellt. Az adott szint elkészülése után a 

munkaasztal egy rétegvastagsággal ereszkedik (zöld jelzés), így adva 

helyet a következő rétegnek.  

Ismétlő kérdések: 

Mi a különbség az SLS és az SLA eljárás között? 

Milyen előnyös tulajdonságai vannak a huzalfelrakásos módszernek? 
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6. Modellezési technikák, speciális technikák 

 

Kulcsszavak: rétegelés, préselés, elemi szál, CNC, forma 

Speciális modellezési technikák száma rohamosan nő. Egyre újabb és újabb eljárások, 

lehetőségek látnak napvilágot, terjednek el. A következőkben korszerű, illetve már-már 

hagyományosnak mondható hasznos technikákat mutatunk be példaként. 

A laminálási technika fejlődésének, és árának csökkenésének köszönhetően a modellezők 

eszköztárába is bekerült ez az eljárás. Üveg, szén és egyéb szálakból készített különböző 

szöveteket ragasztóanyaggal itatják át. A kötőanyag megszilárdulása után, könnyű, rugalmas, 

de nagyon szilárd szerkezetet kapunk. A szilárdulás történhet kétoldalas, vagy egyoldalas 

vákuumos eljárással.  

 

39. ábra: Szénszálas paplan sablonba helyezve  (MLDesign, 2011) 

A ragasztóval átitatott paplant sablonba helyezik. A szerkezet rétegeit 

préseléssel légbuborék-mentesítik, ezzel is erősítve a rétegelt 

szerkezetet.  
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40. ábra: Szénszálas paplan sablonra helyezve vákuumformázás után (FiberGlassSupply, 

2018) 

 

41. ábra: Szénszálas repülőmodell (Brebeck , 2018) 

Repülni képes modellrepülő teste és szárnya szénszálas műanyagból 

készül. A felhasznált anyagnak köszönhetően a szerkezet könnyű és 

erős. 

Nagyobb, bonyolultabb felületek kialakításához megfelelő módszerek a különböző 

számítógéppel vezérelt forgácsoló megmunkálások. A köznyelvben csak CNC eljárásoknak a 

lényege az, hogy valamely megmunkáló egység, például felsőmaró, adott szerszámpályán 

végighaladva forgácsolja ki a kívánt alakzatot.  
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42. ábra: CNC felsőmaróval "faragott" 3D várostérkép (OakWoodClub, 2017) 

Öntés már-már ódivatúnak tűnik a CNC gépek világában. Azonban megfelelő felszereléssel, 

és persze némi gyakorlattal, eredményesen készíthetjük el a szükséges modellalkatrészeket. 

Öntésnél számos szilárduló anyagot használhatunk. Sablonjaink lehetnek kétoldalas, héjas 

szerkezetek, de használhatunk, főleg alámetszett elemeknél, úgynevezett lefejthető szilikon 

alapú, gumiszerű öntőformákat is. Ennél az eljárásnál a megszilárdulás után a sablon 

rugalmasságát kihasználva, kibújtatjuk az elkészült elemet.  

 

43. ábra: Öntőminta és kész elem (Jatekdoki, 2015) 

Íves elemek gyártásánál az idompréselt megoldás is hatékony lehet. Ebben az esetben is 

használhatunk kétoldalas, vagy egyoldalas vákuumos sablont. 
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44. ábra: Zárt modellező idomprés (Horváth P. , 2013) 

Kétoldalas idomprés behelyezett rétegekkel. Az ábra egy egyszerű íves 

rétegelt faszerkezet ragasztását mutatja. A szükséges sablon elkészülte 

után behelyezzük a beragasztózott furnércsíkokat, majd a ragasztó 

típusának megfelelő nyomással összepréseljük a sablont. A 

ragasztóanyag megkötése után szétbontva a sablont, előtűnik a kész 

alkatrész. Javasolt, hogy a készméretnél szélesebb elemeket gyártsunk, 

így az esetleges sablonban való elcsúszást korrigálni tudjuk. 

 

45. ábra: Idompréselt elemek székmodellhez (Horváth P. , 2013) 

Ismétlő kérdés: 

Milyen típusú sablonokat használhatunk laminálásos technikánál?  

Milyen anyagú szálakból készülnek a lamináláshoz szükséges szövetek? 
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7. Modellezési technikák, lézeres megmunkálás 

 

Kulcsszavak: lézer, gravírozás, jelölés, vágás 

Mai életünk, iparunk elképzelhetetlen a lézer használata nélkül. Használjuk gyógyításra, 

távközlésre, dekorációs célra, illetve ipari eljárások során. Iparban leggyakrabban jelölésnél, 

vágásnál, gravírozásnál és hegesztésnél alkalmazzuk.  Modellezésnél utóbbi kivételével 

mindhárom megoldás szóba kerül.  

Mielőtt rátérnénk az egyes műveletek tárgyalására jegyezzük meg, hogy a lézer nem 

csodaszer. Egy nagyon speciális, s sokoldalúan használható eszköz, azonban nem képes 

mindenre, a technológiának akadnak, akadhatnak hátulütői. Modellezésre legtöbbször 

gázüzemű lézereket használunk, melyek többnyire fém vágására nem alkalmasak. Azon 

anyagok, melyeket vágni képes, jellegzetes vágási felületet produkálnak. Fa esetén égett 

felületet kapunk, melyet utómunkálnunk kell, ezzel szemben az akril vágott felülete víztiszta. 

A forgácsolási eljárásokhoz hasonlóan a lézeres megmunkálásoknál, első sorban a vágásnál, 

szintén számolnunk kell a vágási réssel. A vágásrés nagysága függ például a vágott anyag 

vastagságától, fajtájától, a lézer vágási teljesítményétől, a lézersugár átmérőjétől. 

Vágási művelet során a rendelkezésre álló alapanyagból számítógép segítségével megrajzolt, 

generált szerszámpálya alapján vágja ki számunkra a lézeres vágóberendezés a szükséges 

alkatrészt. A jelölés a vágási művelethez hasonló, itt azonban a vágási teljesítmény alacsony, 

a sugár csak csekély mértékben hatol bele a felületbe. Gravírozás során egy adott felületen az 

anyag vastagságát csökkentjük, a felületről anyagot távolítunk, égetünk el, ezzel mélyedést 

hozva létre a felületen.  
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46. ábra: Lézersugárral végzett vágás során keletkezett vágásrés (Horvath, 2016) 

A képen jól láthatjuk, hogy a lézersugár áthaladása után vágási rés 

keletkezik. Modellezésnél minden esetben számoljunk ezzel a 

veszteséggel, hisz sok esetben a vágásrés nagysága összemérhető a 

vágni kívánt alkatrész méretével.  

 

47. ábra: Lézerrel vágott elem (Horváth P. , 2013) 

A rétegeltlemezből kivágott elemekből álló hajóváz elkészítéséhez 

először számítógép segítségével el kell készítenünk a vágandó elemek 

rajzát. Ügyeljünk arra, hogy hogyan méretezzük a bordák alján lévő 

rést, hiszen annak megfelelően kell illeszkednie, igazodni a 

rétegeltlemez vastagságához. A kivágott elemeket ragasztással 

rögzítjük.  
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48. ábra: Lézerrel jelölt elem (Horváth P. , 2013) 

Lézer segítségével további műveletek előkészítéseként jelöléseket 

helyezhetünk el. Ez gyakorlatilag alacsony teljesítményű vágásként 

beállított technika. Az így kapott jelölések lehetnek furatpozíciók, 

festési határok, vagy éppen illesztési helyek.  

  

49. ábra: Lézerrel gravírozott felületek (fa és karton) (Horváth P. , 2013) 
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Gravírozás során az alapanyag felületét a kívánt helyen megégetjük, 

azaz anyagot távolítunk el, mélyítünk. Ezt a műveletet nem csak 

dekorációs célra használhatjuk a modellezésnél, hanem felületi 

strukturálásra, vagy éppen illesztési felület kialakítására.  

A lézeres vágóberendezés használata során először az alkatrész rajzát kell elkészítenünk olyan 

formátumban, hogy azt a berendezés vezérlőszoftvere kezelni tudja. Az elkészített rajz lehet 

vektoros vagy pixelgrafikus, mely a szerszámpályát fogja adni. Ezt követően a munkaasztalra 

helyezzük a megmunkálni kívánt alapanyagot. Az alapanyag pozícionálása történhet az asztal 

vonalzói segítségével, illetve pozícionáló kamerával rendelkező berendezések esetén a 

számítógép képernyője segítségével. A legtöbb esetben az alapanyag lefogatása nem 

szükséges, hiszen valós kontakt a szerszám és a munkadarab közt nincs. A következő művelet 

a sugár fókuszálása. Ez történhet, berendezéstől függően, ultrahangos automatikával vagy 

kézi beállítással. A vágási paraméterek beállítása, mely a következő művelet, függ a 

megmunkálástól, valamint a megmunkálandó anyagtól. A választott paramétereket 

tapasztalati úton, vagy gépkönyv segítségével határozhatjuk meg.  

A rendszer üzemeltetése segédanyag alkalmazását, illetve kiegészítő berendezések 

üzemeltetését igényelheti. Ez lehet elszívás (megmunkálás során jelentős füst és mérgező gáz 

keletkezhet), sűrített levegős betáplálás, semleges gáz betáplálása.  

 

50. ábra: Forgatóegység lézeres vágóberendezéshez (Horváth P. , 2013) 
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Forgatóegységgel bizonyos átmérőig (adott gép képességeinek 

megfelelően) hengeres és kúpos (adott gép képességeinek megfelelően) 

felületeket tudunk megmunkálni. Vágni, jelölni, gravírozni. Hengeres 

üzemmódban a készülék a fejet csak tengelyirányban mozgatja, a 

továbbításról a forgás gondoskodik.  

Modellezés során szükséges lehet, hogy az elvégezhető műveleteket kombináljuk. Minden 

esetben tervezzük meg a műveleti sorrendet, hogy a kívánt eredményt kapjuk.  

 

51. ábra: Gravírozott és vágott alkatrész (Horváth P. , 2013) 

Az alkatrészek legyártásánál (MDF alapanyag) kombinálhatjuk is az 

egyes műveleteket. Ezen falelemeket gravírozás (téglastruktúra) után 

vágjuk ki.  

 

52. ábra: Lézerrel vágott fém alkatrészek (Horváth P. , 2013) 
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Arra alkalmas berendezésekkel fém alapanyagot is meg tudunk 

munkálni, tudunk vágni lézerrel. Természetesen itt már 

nagyságrendekkel nagyobb vágási teljesítményről kell beszélnünk.  

Ismétlő kérdések: 

Milyen műveleteket végezhetünk lézeres vágóberendezésen? 

Milyen speciális kiegészítője lehet egy lézeres vágóberendezésnek? 
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8. Virtuális, 3D modellezés 

 

Kulcsszavak: felület, poligon, csomópont 

Modelljeink nem csak kézzelfoghatóak lehetnek, a mérnökök és a modellezők számára a 

virtuális tér is rendelkezésre áll. Ezeket a virtuális modelleket nem csak megjelenítésre, 

némelyiket statikai számításokra, szimulációkra is használhatjuk. A modelleket matematikai 

összefüggésekkel, poligonokkal, felületdarabokkal állítjuk elő. Bizonyos számítógépes 

szoftverek alkalmasak kényszerek értelmezésére, melyek segítségével az elemeket és 

anyagokat valós tulajdonsággal ruházhatjuk fel.  

 

53. ábra: Hegység részletének virtuális felületi modellje (Virtual-land-3D, 2018) 

 

54. ábra: Épület metszetének virtuális modellje (Scholarworks, 2018) 
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A virtuális tér lehetőséget biztosít a modellen történő gyors 

változtatásra, valamint nézőpont cseréjére. Ebben az esetben a 

pirossal jelölt felületek mutatják az épület szerkezetének 

keresztmetszetét.  

 

Ismétlő kérdések: 

Mi a szerepük a virtuális modelleknek?  

Milyen előnye van a virtuális modelleknek? 
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9. Modellezés fontosabb kézi szerszámai, eszközei 

 

Kulcsszavak: szike, lombfűrész, csipesz 

A modellezés, mint tevékenység a legtöbb esetben kis alkatrészek vágását, megfogását, 

illesztését, ragasztását jelenti. Ehhez megfelelő méretű szerszámok kellenek. A legegyszerűbb 

modellező vágóeszköz a szike, vagy kitolható pengés kés. Mindkettő különböző méretben 

érhető el kereskedelmi forgalomban. Figyelem! Használatánál miden esetben legyünk 

körültekintőek, hiszen rendkívül éles, balesetveszélyes eszközökről van szó! 

 

 

55. ábra: Szike és kitolható pengés kés (Stanley, 2018) 

A kitolható pengésből érdemes több méretet használni. Finomabb 

vágásokhoz a keskeny, vastagabb anyag vágásánál (táblás hab) a 

szélesebb pengéjű lehet hasznos.  

A kézi lombfűrész talán az egyik legrégebbi modellező eszköz. Kimondottan lemezek íves 

vágására alkalmas eszköz.  

 

 

56. ábra: Lombfűrészlapok (Poxxon, 2018) 

A szerszám keretbe illesztésénél ügyeljünk arra, hogy a lap fogai a 

markolat felé dőljenek. 
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57. ábra: Kézi lombfűrész 

 

58. ábra: Lombfűrészasztalka (Holnembolt, 2018) 

Stabil és kényelmes anyagmozgatáshoz nagy segítség a lombfűrész 

asztalka. Csavaros rögzítő segítségével a munkaasztalhoz rögzítjük, a 

hasítékon be-, a furaton fel-le vezetjük az eszköz lapját.  
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59. ábra: Lombfűrész asztalka használata (Békefi, Erlich, Karsai, & Nedobáné, 2015) 

 

60. ábra: Csipeszek (Elecrtonic, 2018) 

Sok helyen, helyzetben lehet hasznos a csipesz. Különböző 

csőrkialakításnak köszönhetően igen sokoldalúan használható eszköz. 
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61. ábra: Csipesz és nagyító 

Az elektronikában forrasztáshoz használt állvány és nagyító 

modellezésnél is hasznos segítség lehet. Számtalan méretben és 

kivitelben készül, olykor beépített világítással is rendelkezik. A 

nehezen látható, apró részletek nagyító alatt láthatóak, a rögzítésben, 

alkatrészek megfogásában a csipeszek segítenek. 

Ismétlő kérdések: 

Apróbb alkatrészek esetén milyen hagyományos modellezési eszköz segítheti 

munkánkat? 

Lombfűrész esetén a vágólap behelyezésénél mire kell ügyelni? 
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10.  Modellezés anyagai 

 

Kulcsszavak: anyagfajta, lemez, rúd 

A modell elkésztéséhez megfelelő alapanyagokra van szükségünk. A választható alapanyagot 

befolyásolja az elkészítendő modell, a rendelkezésünkre álló anyagi és technikai lehetőség 

valamint a rendelkezésünkre álló időkeret. A műszaki élet alapanyagait legtöbbször 

anyagtudományi megközelítés szerint csoportosítjuk, azonban a modellezésben inkább az 

anyag jellege, megmunkálhatósága adja a megfelelő csoportosítást. 

A modellezésben az alábbiakról beszélhetünk: 

- faanyag (tömörfa, rétegelt lemez, forgácslap, farostlemez…), 

- faalapú kompozitok, 

- papír (HPL, karton…), 

- fém, 

- üveg, 

- műanyag, 

- szilikát, 

- kompozitok, 

- bőr, 

- szövött anyagok, 

- egyéb szerves anyagok, 

- folyadékok (Horváth P. , 2013). 

Az anyagokat nem csak fajtájuk szerint érdemes a modellezésben felosztani, hanem 

megjelenési formájuk szerint is. Beszélhetünk lemezekről, tömbökről, illetve szálas 

alapanyagról.  

Ismétlő kérdések: 

Alak szerint milyen modellezési anyagokat különböztetünk meg? 

Milyen természetes alapú modellezőanyagokat ismer? 
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11.  Prototípusgyártás 

 

Kulcsszavak: prototípus, ellenőrzés, jóváhagyás 

A prototípus nem keverendő össze a modellel.  A prototípus már több mint egy egyszerű 

modell. A prototípus mintadarab, első példány, azaz valamely tartalmi, vagy folyamati 

megoldás elsőként alkalmazó egység (Horváth P. , 2013). Az ipari termelői folyamatok fontos 

eleme a prototípus készítése, mely során először ölt testet a termék.  

A tényleges (sorozat)gyártás számos művelet előzi meg, többek között a prototípus készítése.  

 

62. ábra: Tervezési folyamat (Horváth P. , 2013)  

Nézzük a fontosabb elemezet ezen folyamatban. A megfelelő, véglegesnek ítélt elgondolást 

követi a konkrét tervezés. A tervezési folyamat eleme a műszaki dokumentáció készítése. A 

pontos és megfelelő dokumentációra azért van szükség, hogy megszületett ötlet mindenki 

számára látható és egyértelmű legyen, abból lehetséges legyen a termék gyártása. A tervek 

elkészítésekor figyelembe kell venni a funkcionális, ergonómiai, esztétikai, gazdasági, 

ökológiai stb.  szempontokat. A tervek elkészültekor ellenőrzés, esetleg véleményezés, és 

jóváhagyás szükséges. Ezzel a korábban nem látott, tervekben szereplő hibákat tudjuk 

kiszűrni.  

A tervek alapján megkezdődhet a prototípus gyártása. Ezt követően a kísérleti munka veszi 

kezdetét. A kísérletek, tesztelések során elemezzük a terméket, ellenőrizzük, hogy a korábban 

felállított szempontrendszernek (funkcionális, ergonómiai, esztétikai, gazdasági, ökológiai 

stb.) megfelel-e. Megfelelőség esetén jóváhagyjuk a prototípust, vagyis kijelentjük, hogy az 

elgondolás nyomán készült tervek alapján megszületett prototípus az elvártaknak megfelelő.  
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Jóváhagyás utáni következő lépés a gyártási dokumentáció készítése (műszaki dokumentáció, 

technológia előkészítése stb.), mely a gyártás alapját jelenti, a prototípusra és a korábbi 

tervekre támaszkodik. Végezetül a tényleges gyártás a nullszéria legyártásával veszi kezdetét.  

A prototípus team munkában történő tervezésével és megvalósításával kapcsolatban az alábbi 

tevékenységek szokásosak: 

- bevezetési terv (műszaki terv és dokumentáció), 

- prototípus tesztelése (szilárdságtan, funkcionalitás…) 

- prototípushoz kapcsolódó kivitelezési terv áttekintése, 

- vizsgálati eredményről jegyzőkönyv készítése, 

- jóváhagyás, 

- jóváhagyási jegyzőkönyv készítése (szükséges változtatásokat, javaslatokat is 

tartalmazza) (Horváth P. , 2013). 

 

Ismétlő kérdések: 

Mi a jelentősége a prototípus tesztelésének? 

Milyen módon igazolják a prototípus ellenőrzését? 
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12.  Műszaki rajz 

 

Kulcsszavak: metszet, alkatrészrajz, vázlat, összeállítási rajz, műszaki leírás 

Modell készítésének fontos lépése a tervezés. Tehát ahhoz, hogy a kívánt terméket, modellt el 

tudjuk készíteni, tervre, műszaki dokumentációra (rajz – kézzel vagy számítógéppel készült, 

számítások, műszaki leírás) van szükségünk, hiszen nem feltétlenül lehet úgy gyártani, mint a 

modell által megjelenített valós tárgyat. A modell kisebb vagy nagyobb, mint a valóság, sok 

esetben más az anyaga, más keresztmetszettel rendelkezik… Az elkészült tervet rajzban 

jelenítjük meg. Röviden tekintsük át a rajzok fajtáit, szerepét.  

Rajzok célja:  

- megjelenítés, 

- bemutatás, 

- magyarázat, 

- emlékeztetés, 

- méretmegadás, 

- technológiai információ megadása, 

- CNC technológiák rajzos szerszámpálya-megadása. 

Rajzok funkciója, szerepe: 

- elvi rajz, 

- tervrajz, 

- kiviteli rajz (NyF, 2018). 

Tartalma szerint: 

- alkatrészrajz, 

- összeállítási rajz, 

- jellegrajz (NyF, 2018). 
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Ismétlő kérdések: 

Mi a rajz szerepe a modellezésben? 

Mi a célja a műszaki rajzoknak? 
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13.  Ragasztás 

 

Kulcsszavak: ragasztóanyag, kötési szilárdság, kötési idő 

Abban az esetben, ha két, vagy több elemet szeretnénk egyesíteni, legtöbb esetben a ragasztás 

a legmegfelelőbb művelet. A mai, korszerű kötőanyagoknak köszönhetően, kis túlzással azt 

tudjuk mondani, hogy szinte minden szilárd anyagot össze tudunk ragasztani.  

A ragasztás mellett természetesen létezik más eljárás arra, hogy két vagy több elemet 

összeillesszünk. Ilyen eljárás még a: 

- forrasztás (lágy-és keményforrasztás) 

- hegesztés, 

- kötőelem használata (oldható és nem oldható kötőelemek), 

- alkatrész alakos összeillesztése, 

- összenövesztés (élő, szerves anyagoknál; pl.: gombák, növények). 

Figyelem! Ragasztóanyag használatakor javasolt próbaragasztás végzése! A megfelelő és 

biztonságos munkavégzés érdekében minden esetben tartsuk be a biztonsági és műszaki 

előírásokat! 

A ragasztási művelet előtt pontosan határozzuk meg, hogy milyen anyagokat szeretnénk 

összeragasztani, azoknak milyen tulajdonsága van, illetve azt, hogy milyen elvárásaink 

vannak a ragasztott kötéssel szemben (vízállóság, hőállóság, felületkezelhetőség, 

oldhatóság…). 

A ragasztóanyag felhordása során figyeljünk a ragasztási paraméterekre, a technikai 

ajánlásokat tartsuk be (pl.: nyílt idő, préselési idő, préselési erő…).  

Rögzítésnél és préselésnél ügyeljünk arra, hogy az összeszorított felületek ne sérüljenek, 

szükség esetén használjunk a szorítóeszköz pofái között alátéteket.  
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63. ábra: Példák modellezés során használható néhány szorító típusra (Horváth P. , 2013) 

 

64. ábra: Alátétfa alkalmazása pillanatszorító használatakor 

Ismétlő kérdések: 

Milyen óvintézkedéseket tegyünk ragasztási művelet során? 

Milyen egyéb oldhatatlan rögzítési módokat ismer a ragasztáson kívül? 
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14.  Felületkezelés 

 

Kulcsszavak: anyag, felhordás 

A modellek felületkezelésének két célja lehet. Egyfelől színezzük, s szükség szerint védjük is 

a felhordott bevonattal. Mivel általában kicsi felületekről van szó, ezért nagy körültekintéssel 

járjunk el. Mindig a megfelelő eszközt és megfelelő anyagot használjuk (gondoljunk az 

anyagok összeférhetőségére, sok festék oldószere old bizonyos műanyagokat). 

A felhordás történhet ecsettel, esetleg mártással vagy szórással, nagyobb felületnél hengerrel. 

Speciális felületek imitálásánál alkalmazhatunk speciális technikát: pamacsolás ronggyal vagy 

szivaccsal, csepegtetés, fröcskölés, folyatás… Kereskedelmi forgalomban számos típusú 

felületkezelőanyag kapható, ezek különböző bázisúak (oldószeres, vizes), illetve különböző 

megjelenést biztosítanak (matt vagy fényes felület). Lehetőség szerint minden esetben 

végezzünk próbát, így elkerülhetjük a nem kívánt színeltérést, tapadási problémát… Hasznos 

segítség még a különböző szélességű ragasztó-, maszkolószalagok, melyekkel a nem kívánt, 

vagy később festeni kívánt felületeket takarhatjuk le.  

Figyelem! A megfelelő és biztonságos munkavégzés érdekében minden esetben tartsuk 

be a biztonsági és műszaki előírásokat! 

 

65. ábra: Ecsetek (Flex, 2018) 
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66. ábra: Modellező festékszóró használata ( Models, 2018) 

 

67. ábra: Maszkolt modelltest (FFScale, 2018) 

Az átmenetileg vagy végleg festeni nem kívánt felületeket erre a célra 

alkalmas ragasztószalaggal maszkolhatjuk ki.  

 

Ismétlő kérdések: 

Milyen módszerekkel hordható fel a felületkezelő anyag? 

Több szín alkalmazása esetén hogyan választhatjuk el az egyes eltérő színnel festeni 
kívánt felületeket? 
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15.  Fényképezés alapjai 

 

Kulcsszavak: expozíció, ISO, mélységélesség, zársebesség, rekeszérték, fókusztávolság 

Fényképezésről akkor beszélünk, ha valamely eszköz segítségével a látottakat, vagyis a 

beérkező fényt rögzítjük. Ez manapság valamilyen lencserendszeren keresztül történik.  A 

rögzítés korábban filmtekercsre történt, de a mai korszerű eszközök fényérzékeny felület, 

érzékelő segítségével kódolják át a látottakat digitális állománnyá. Tehát ha fényképezünk, 

exponálunk, akkor fényt engedünk be az eszközbe. Az expozíció „az a fénymennyiség, ami a 

felvétel készítése során a filmre vagy érzékelőre jut” (Präkel, 2009, old.: 1). 

A bejutó fény mennyiségének szabályozása alapvetően két módon lehetséges. Egyik lehetőség 

a rekeszérték változtatása, míg a másik a záridő módosítása. A rekeszérték azt jelenti, hogy az 

objektív belső szerkezete mennyire nyílik ki. Minél nagyobb az érték, például f20 vagy f22, 

annál kisebb a rekesznyílás, minél kisebb ez az érték, például f2,8 vagy f4, annál nagyobb a 

rekesznyílás. Nagy rekesznyílásnál több, s kis rekesznyílásánál természetesen kevesebb fény 

jut a szerkezetbe. A záridő a rekesznyílás nyitott állapotának idejét jelenti. Nagy záridőnél, 

például 2 s-nál, sok fény jut be, míg rövid záridőnél, például 1/500 s-nál, kevés fény jut be.  

A záridő növelésével hosszabb időt adunk a fény bejutásának, ez azonban azt is jelentheti, 

hogy nyitási idő alatt a fényképezett objektum elmozdulhat. Ekkor a képen az objektum 

bemozdult lesz, életlen.  
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68. ábra: Életlen, bemozdult kép 

Rossz fényviszonyok mellet gyakran születik életlen, bemozdult kép. 

Vagy a tárgy mozdul el az exponálás alatt, vagy a fényképezőgép. 

Lehetőség szerint modellfotózásnál is használjunk fotóállványt így 

tudjuk csökkenteni a bemozdulás esélyét.  

Abban az esetben, ha a beállítás bemozdulást eredményezhet, más paraméterrel, a 

fényérzékenység, azaz az ISO állítása szükséges a megfelelő kép elkészítéséhez. Minél 

nagyobb az ISO szám, például ISO 5000 vagy ISO 6400, annál érzékenyebb, vagyis kevesebb 

záridő is elegendő. Ügyeljünk azonban arra, hogy az ISO érték növelésével egyre „zajosabb” 

képeket kapunk. 
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69. ábra: Normál és „zajos” kép 

  

70. ábra: Normál és „zajos” kép részélete 

A bal oldali kép ISO 100-zal, míg a jobb oldali ISO 20000-rel készült. 

Jól látható a különbség, mely szerint a jobb oldali kép zajos, szemcsés. 

A rekeszérték csökkentésének más hatása is van. Nagyobb rekesznyílás esetén csökken a 

mélységélesség. Mélységélesség kis értékén azt értjük, hogy az élesre állított tárgy előtt és 

mögött milyen kis távolságon válik már homályossá a kép. Nagy mélységélesség esetén a 

tárgy előtere és háttere távolabb is éles marad.  

A fókusztávolság a fényképezőgép objektívjének tulajdonsága. Vannak fix, és vannak 

állítható fókusztávolságú objektívek is. Modellfotózás szempontjából a fókusztávolság 

növelésével járó mélységélesség csökkenésnek van jelentősége. Nagy fókusztávolsággal 

exponálva szép, elmosódott hát- és előterek kaphatunk a tárgy környezetében.  

  

Ismétlő kérdések: 

Mi az expozíció? 

Mi a mélységélesség? 
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16.  Fényképezés fontosabb eszközei 

 

Kulcsszavak: állvány, derítő, világítás 

Nem csak kényelmi szempontból, hanem technikailag is fontos a fényképezésnél használt 

megfelelő állvány. Az állvány nem csak a képet tartja stabilan, ezzel is csökkentve a 

bemozdulást, hanem stabil nézőpontot jelent a modellfotózás során. Ha állványt választunk 

törekedjünk arra, hogy a fényképezőgép tömegének megfelelő, szilárd szerkezetet válasszunk. 

A legtöbben a három lábú, úgynevezett tripodot használnak. Három lábának köszönhetően 

minden felületen stabil felfekvést biztosít, hiszen a három pont minden esetben meghatároz 

egy síkot. Léteznek egylábú állványok is, melyek inkább csak támasztási funkcióval bírnak. 

Az állvány és gép csatlakozási pontjai szabványosak, azonban a kettő között lévő szerkezet 

számtalan változatú lehet. A több csuklópontos megoldásoktól kezdve, a motoros állításon át 

a csúszósínes megoldásig minden létezik, s kereskedelmi forgalomban elérhető, beszerezhető. 

 

71. ábra: Csúszósín (Preset, 2018) 

Ahhoz, hogy a kívánt képet el tudjuk készíteni, megfelelő mennyiségű fényre van 

szükségünk. Ez olykor-olykor természetes forrásból nem oldható meg, így mesterséges úton 

kell fényt produkálnunk. Ezt legtöbbször vakuval, vagy lámpákkal tehetjük meg. A vakuk 

villanás során, egyszerre adják a fényt, míg a lámpák állandó fényt sugároznak. A 

mesterséges fényforrások használatakor ügyeljünk a színhőmérsékletre, valamint a 

fehéregyensúlyra, hogy az elkészített fényképünk ne csak éles, hanem megfelelő szintig 
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színhű legyen. Bár jegyezzük meg, hogy a mai képmanipuláló szoftvereknek köszönhetően a 

színeltolódás a digitális képeken utólag könnyen javítható, korrigálható.   

A derítő főleg portré fotósok eszkösztárának eleme, de olykor-olykor tárgyfotózásnál is 

hasznos lehet. Derítő segítségével, újabb fényforrás alkalmazása nélkül, tudjuk módosítani a 

rendelkezésünkre álló fény irányát, intenzitását. 

 

72. ábra: Tárgyfotózás diffúzorral (Cfoto, 2018) 

Ismétlő kérdések: 

Modell fotózásánál milyen hasznos kiegészítők használhatóak? 

Milyen fényképezőgép-állványokat ismer? 
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17.  Modellek fényképezése 

 

Kulcsszavak: mélységélesség, téma, részletek, effekt 

Az elkészült modell bemutatása nem feltétlenül jelenti a modell tényleges bemutatását. Ennek 

számos oka lehet. Például több helyen, szinte egyszerre kell bemutatni, esetleg a modell 

mérete és sérülékenysége miatt nem szállítható, vagy csak ízelítőként egy részletet szeretnénk 

bemutatni. Ekkor hívhatjuk segítségül a különböző képrögzítő rendszereket, vagyis fényképet, 

vagy videófelvételt készítünk. Ebben a fejezetben néhány tanácsot olvashatunk a modellek 

befotózásához. 

A fénykép elkészítését számos tényező befolyásolja. Ilyen például a rendelkezésre álló 

eszközpark, a modell mérete, van-e háttér vagy zavaró körülmény, lesz-e lényeges utómunka 

az elkészült képeken, kül- vagy beltérben készül a fotó.  

A fotók elkészítése előtt döntsük el, hogy mit szeretnénk pontosan megmutatni a modellről. 

Teljes egészében, vagy részletekre koncentrálva adjuk át a látnivalót. Válasszunk olyan 

nézőpontot, ami a lehető legtöbbet mutatja. Például épület esetén homlokzati képet, több 

épület esetén felülnézeti látképet is készítsünk. Abban az esetben, ha a modell kellő 

részletességgel készült, közeli, részletképeket is közölhetünk. 

A kép készítésénél lehetőleg használjunk állványt. Ez célszerű, hiszen apró részleteket 

fotózunk, törekszünk az ISO 100-as érzékenységre, ezzel együtt el szeretnénk kerülni a kép 

berázkódását, az életlenséget. Nagy fókusztávolság alkalmazása esetén a mélységélesség kicsi 

lesz, így a megfelelő élességi tartomány megtalálásakor is hasznos segítség az állvány.  
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73. ábra: Erdei rakodó és fűrészüzem makett részlete, Ligneum Látogatóközpont, Soproni 

Egyetem (Horváth P. , 2013) 

Kisebb modellek esetén hasznos lehet egy tárgysátor, illetve tárgyasztal is. Tárgysátorral a 

felesleges tükröződéseket, a zavaró árnyékokat tudjuk kiszűrni, tárgyasztallal pedig a nem 

kívánt háttérelemektől szabadulhatunk meg.  

 

74. ábra: Csónakház modelljéről tárgyasztalon készült fotó, az épületet tervezte és a modellt 

készítette: Géber Zsolt (Horváth P. , 2013) 

A modell egészében mutatja a megálmodott épületet, melyhez némi 

környezeti imitáció is tartozik (növényzet, meder és partoldal). 
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75. ábra: Fényképezés tárgysátorban (Mikrosat, 2018) 

Tárgysátor alkalmazásával csökkenthetjük a nagy kontrasztú 

felületeket, illetve az erős árnyékokat. A sátor anyagán átszűrődő 

szórt fény előnyösen világítja meg tárgyunkat. 

 

 

76. ábra: Tárgyasztal (220Volt, 2018) 

A „modellfotózás” az előkészületi munkában is segítségünkre lehet. Számos fényképezőgép 

(például a Nikon D7200) rendelkezik miniatűr effekttel, mely segítségével olyan hatású képet 

készíthetünk, mintha valódi modellről, makettről készítettük volna. Természetesen ez csak a 

valóság képi manipulálása, de kezdő makettezőknek, megrendelőknek jó segítség lehet.  
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77. ábra: Utcai látkép miniatűr effekttel és valós nézetben (Sopron, Előkapu)  

Az effekt a képmanipuláció során a kép felső és alsó részét életlenné 

torzítja, ezzel imitálva a kis mélységélességet, a részleteket elnagyolja, 

valamint a színeket élénkíti. .   

A bevilágításnál törekedjünk arra, hogy felesleges, sőt zavaró árnyékok ne keletkezzenek az 

elkészült fényképen. Ez nem csak szakmai szempontból kifogásolható, hanem a szemlélődő 

figyelmét is eltereli a témáról.  

 

78. ábra: Utcai látkép miniatűr effekttel és valós nézetben (Sopron, Várkerület)  

A bal oldali effekttel ellátott képen jól érzékelhető a kicsi 

mélységélesség-hatás.   

Ismétlő kérdések: 

Mi a szerepe a tárgysátornak? 

Miért lehet hasznos a kis mélységélességgel készült modellfotó? 
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