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1. Nyersanyagok és hőkezelés 

 Az acél 

Az acél definíció szerint olyan vas-szén ötvözet, amely kevesebb, mint 2,06% szenet tartalmaz. 

Ezt a meghatározást követi a DIN EN 10020 szabvány is, amely szerint az acélok „olyan 

nyersanyagok, melyekben a vas tömegaránya nagyobb a többi elemnél, széntartalmuk pedig 

általánosságban kisebb, mint 2 tömegszázalék”. Amennyiben az acél ennél magasabb arányban 

tartalmaz szenet, akkor öntöttvasról beszélünk, amelyben a szén grafit vagy cementit 

formájában van jelen. Jelenleg léteznek azonban olyan acélcsoportok, melyekben a szén már 

nem ötvözőanyag. Példa erre az IF-acél, amely vasmátrixa nem tárol szenet a résekben. Jelenleg 

acél alatt olyan ötvözeteket értünk, melyek plasztikusan alakíthatók. 

1.1.1. Az ötvözetlen acélok, ill. ötvözetlen nemesacélok 

Vegyileg többnyire vasból állnak, széntartalmuk pedig legfeljebb 0,2 - 0,65 %. Az egyéb 

ötvözőanyagok csak minimális mértékben vannak jelen. Az ötvözetlen acélokat általában nem 

hőkezelik. 

1.1.2. A kismértékben ötvözött acélok 

Olyan acélfajták, melyekben egyik ötvöző anyag aránya sem haladja meg az 5%-ot. Példa az 

ötvözőelemekre a nikkel és a króm. A kismértékben ötvözött acélfajták ellenállnak többek 

között a magas üzemi hőmérsékletnek. 

1.1.3. A nagymértékben ötvözött acélok 

Olyan acélok, melyekben legalább egy ötvözőelem 5%-nál nagyobb tömegarányban van jelen. 

Ehhez a gyakorlatban vagy olyan vasércet használnak, melyben az ötvözőelemek a kívánt 

természetes koncentrációban vannak jelen, vagy pedig célzottan olyan ötvözőanyagokat adnak 

hozzá a gyártás során, mellyel az acél speciális tulajdonságait kívánják elérni, mint például a 

korrózió megelőzése, a savállóság, az erősség és a rugalmasság. 

1.1.4. Nemesacélok 

A nemesacélok olyan ötvözetlen vagy ötvözött acélok, melyek egy adott tisztasági fokkal 

rendelkeznek. Az acél kristályszerkezetében ugyanis a nem kívánatos atomok ronthatják az acél 

bizonyos tulajdonságait. Ide tartoznak például az olyan acélok, melyekben a kén és foszfor (az 

ún. vaskísérők) aránya nem haladja meg a 0,025%-ot. 

Érdekes és fontos információ, hogy a nemesacél nem feltétlenül rozsdamentes acél, a 

rozsdamentes acél pedig nem feltétlenül nemesacél, mint ahogy azt gyakran feltételezik. 

1.1.5. Az ötvözőelemek hatása 

A legfontosabb ötvözőelemek a szén, mangán, króm, a nikkel, a vanádium, a molibdén és a 

titán. A nagymértékben ötvözött acélok felhasználási területe rendkívül sokoldalú és az ipar 

valamennyi területét átfogja, mint például a szerszámgyártás, vegyipari létesítmények építése, 

motorkészítés, sín- és járműgyártás és még sok más. 

A szén (C) növeli a szilárdságot, a keménységet és a vágásérzékenységet, csökkenti viszont a 

szívósságot, a szakadási nyúlást és a megmunkálhatóságot, továbbá a nyújthatóságot és a 

hegeszthetőséget, valamint az elektromos és hővezető képességet. Ezzel szemben a 

rozsdaképződés független a széntartalomtól. 

A mangán (Mn) növeli a szilárdságot, valamint a hegeszthetőséget és a nyújthatóságot. A 

perlites Mn-acélok rendkívül kopásállóak, azonban túlhevülésre érzékenyek és megeresztéskor 

ridegednek. Az ausztenites Mn-acélok nem, vagy csak nagyon kis mértékben mágnesezhetőek. 
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A nikkelt (Ni) legtöbbször krómmal keverik. A nikkel növeli az acél keménységét. Általában 

nagy szilárdságú edzhető, nemesíthető vagy szerszámacélokban használják. A nikkel növeli a 

szakítószilárdságot és a korrózióval szembeni ellenállást. 

A króm (Cr) növeli a keménységet, a kopásállóságot, az ütésállóságot és a kikeményedést. Az 

ausztenites nikkel-krómacélok hidegszívósak, lángállóak, hőállóak, rozsda- és savállóak. 

A molibdén (Mo) a leghatékonyabb anyag a megeresztésre történő ridegedés ellen, így fokozva 

a nemesítésre való alkalmasságot. Ezenkívül nő a szakítószilárdság és a hőállóság is. 

A wolfram (W) magas fokú keménységet és szívósságot biztosít, továbbá növeli a hőállóságot. 

A szilícium (Si) rontja a hidegalakíthatóságot, javítja viszont az átedzhetőséget és növeli a 

szakítószilárdságot. 

A kén (S) javítja a forgácsolhatóságot, csökkenti ugyanakkor a fáradási szilárdságot és a 

hegeszthetőséget. 

A foszfor (P) növeli a folyáshatárt, a szakítószilárdságot és a rozsdaállóságot, nagyobb 

mennyiségben erősíti a fáradásos törést. 

A vanádium (V) dezoxidáló hatású és karbidképző anyag, javítja a túlhevüléssel szembeni 

érzékenységet, növeli a keményíthetőséget, a hőállóságot és a húzási szilárdságot. 

A kobalt (Co) javítja a megeresztés-állóságot és a túlhevüléssel szembeni érzékenységet, növeli 

a szakítószilárdságot. 

Az alumínium (Al) növeli az acél felületi keménységét, a lánggal és öregedéssel szembeni 

ellenállóságot, csökkenti a hidegtöréssel szembeni érzékenységet. 

A titán (Ti) nagy hőmérsékleten növeli a szakítószilárdságot.  

 Hőkezelés folyamata 

Az acélon végzett hőkezelés szerkezeti változással jár. Az acél esetén a különböző hőmérséklet-

tartományokhoz különböző szerkezeti típusok tartoznak. A vas és acél állapotváltozásai lassú 

hőmérséklet-változások esetén mennek végbe a vas-szén diagramnak megfelelően. 
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A hőmérséklet célzott módosításával az acélban adott szerkezet hozható létre, ezáltal pedig 

jelentősen befolyásolhatók a kezelt acél tulajdonságai. Különbséget teszünk izzítás, keményítés 

és megeresztés között. 

1.2.1. Izzítás 

Izzítás alatt felmelegítést, majd utána lassú lehűtést értünk, melynek célja, hogy a szerkezet úgy 

módosuljon, hogy a belső feszültségek leépülhessenek. 

Feszültségszegény izzítás esetén több órás izzítás történik 450 és 650 ̊ C közötti hőmérsékleten, 

majd lassú lehűtés, hogy a belső feszültségek a szilárdság csökkenése nélkül 

kiegyenlítődhessenek. 

Átkristályosító izzításnál a hidegalakítás során eltorzult szerkezet 500 – 700 °C hőmérsékleten 

torzítatlan állapotba kerül vissza. 

Lágyizzításnál a P-S-K vonal körüli hőmérsékleten (721 °C) történik, hogy az acél a leglágyabb 

állapotába kerüljön. Így garantálható a jó hidegalakíthatóság és a vágószerszám jobb áthatolása 

vágás esetén. 

Normál izzítás során 800 - 920 ˚C közötti hőmérsékleten történik az izzítás, melynek során az 

acél ismét visszakapja normál, finom szerkezetét. 

A diffúziós izzítás hosszú időn keresztül, 1050 és 1300 ̊ C közötti hőmérsékleten történik. Célja 

az öntvénydarabok olyan koncentrációs eltéréseinek a kiegyenlítése, melyek öntéskor vagy nem 

egyenletes hűtéskor keletkeztek. 

1.2.2. Edzés 

Az acélt fajtától függően 750 ˚C hőmérsékletről a kívánt keménységi szerkezet kialakulásához 

szükséges hőmérsékletre melegítik, majd abban az állapotában víz-, olaj-, só- vagy légfürdőben 

gyorsan lehűtik, hogy kemény és finom martenzit szerkezetet kapjon. Az edzésnél túl kell lépni 

a kritikus hűtési sebességet, ami az egyes acélötvözetek esetén eltérő. Az elérhető keménység 

a széntartalommal együtt növekszik. A keménység növekedésével azonban a törékenység is 

növekszik, a keményedési sebességgel pedig a keményedési torzulás és a keményedési 

feszültség is növekedik. Ez lehűtéskor az éles peremek mentén keményedési szakadáshoz 

vezethet. 
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1.2.3. Megeresztés 

A lehűtést követően az alkatrészeket 100-200 ˚C közötti megeresztési hőmérsékletre melegítik, 

végül pedig lassan le lesznek hűtve, hogy a keményedési feszültség kiküszöbölhető legyen, a 

szívósság pedig ismét megnőhessen. Ennek során azonban a keménység kis mértékben ismét 

csökken. 

1.2.4. Nemesítés 

Nemesítés alatt olyan edzési eljárás értendő, melyet végezetül egy megeresztés követ kb. 

550-650 ˚C közötti hőmérsékleten. Az anyagban bekövetkező szerkezeti változások miatt a 

szívósság jelentősen megnő magasabb szilárdság mellett. 

A nemesítés a 8.8 és 12.9 közötti szilárdsági osztályokban kötelező. A 10, 12, 14, 06 és 22H 

szilárdsági osztályú anyákat szintén nemesíteni kell. Nemesíteni kell továbbá a nagy 

igénybevételnek kitett alkatrészeket, pl. tengelyeket, forgattyús tengelyeket, kurblivasat stb. 
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2. Csavarmenet 

 Fő menettípusok 

A csavarmenet úgy keletkezik, hogy egy zárt síkidomot spirálvonal mentén mozgatunk, és a 

síkidom, mozgás közben, anyagot távolít el egy hengeres felülettel rendelkező testből. A 

mozgatott síkidom sokféle lehet, így sokféle menet is készíthető. A csavarmenetek, az 

alkalmazás célja szerint két fő csoportba sorolhatóak, ún. kötőmenetek (pl. metrikus menet, 

Whitworth menet, lemezmenet, famenet) és mozgatómenetek (pl. trapézmenet, fűrészmenet, 

zsinórmenet).  

A metrikus normál menetek származtató alakzata egy szabályos háromszög. Az alakzatot olyan 

csavarvonal mentén mozgatjuk, melynek menetemelkedése egyenlő a szabályos háromszög 

oldalhosszával.  

 
 

Withworth menetnél a származtató alakzat egyenlő szárú háromszög. A szárak által bezárt szög 

55°, a menetemelkedés nagysága egyenlő a háromszög alapjának hosszával. 

 

 
 

Trapézmenet esetén a származtató alakzat egyenlő szárú trapéz. A menetemelkedés a trapéz két 

alapjának összegével egyenlő. Trapézmenetet elsősorban mozgatásra használnak, például 

szelepeknél, tolózáraknál, esztergagépen. A geometriai kialakítás miatt kisebb a súrlódási 

ellenállása, mint a metrikus menetnek. 
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Kevésbé elterjedt, de használt menetfajta még a fűrészmenet, melyet akkor használják, ha az 

orsó csak egyik irányban kap jelentős terhelést, például présgépeknél. 

 
 

Végül a zsinórmenet, mely könnyen tisztítható, ezért gyakran használják az élelmiszeriparban 

csövek menetes csatlakoztatására. Jól bírja az ütésszerű és fárasztó terhelést is, ezért például a 

vasúti kocsikat összekötő menetes orsókat is gyakran zsinórmenettel készítik. 

 
 

A menetes, másnéven csavarkötések egyik legnagyobb előnye, hogy a kapcsolat 

megszüntethető anélkül, hogy a kapcsoló elemek vagy az összekapcsolt elemek károsodnának. 

Ezzel szemben vannak az ún. oldhatatlan vagy bonthatatlan kötések, mely csak valamelyik elem 

roncsolásával oldható (pl. szegecselés, hegesztés, forrasztás, ragasztás). 
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 Normál métermenet jellemzői 

A mindennapi gyakorlatban leginkább elterjedt metrikus vagy métermenet méreteit az ISO 965 

szabvány írja le. 

 
 

 

ahol: 

d  - orsómenet névleges menetátmérő 

d2 - orsómenet középátmérő 

d3 - orsómenet magátmérő 

D - anyamenet névleges menetátmérő  

D2 - anyamenet középátmérő 

D1 - anyamenet magátmérő 

P - menetemelkedés 
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 Közepes pontossági osztályú, normál métermenetek méretei 

Névleges 

menet- 

átmérő 

d 

Menet 

emelkedés 

P 

Becsavarási 

hossz 

Az anyamenet Az orsómenet 

Középátmérő Magátmérő Külső Átmérő Középátmérő 

Leg-

nagyobb 

Leg- 

kisebb 

Magátmérője 

Felső Alsó Felső Alsó Felső Alsó Felső Alsó cmax 
cmin= 

0.125P 

Határmérete Csonkításkor 

-tól -ig D2 max. D2 min. D1 max. D1 min. d max. d min. d2 max. d2 min. d3 max. d3 min. 

1 0,25 0,6 1,7 0,894 0,838 0,785 0,729 1,000 1,000 0,838 0,785 0,783 0,631 

1,1 0,25 0,6 1,7 0,994 0,938 0,885 0,829 1,100 1,100 0,938 0,885 0,883 0,731 

1,2 0,25 0,6 1,7 1,094 1,038 0,985 0,929 1,200 1,200 1,038 0,985 0,983 0,831 

1,4 0,3 0,7 2 1,265 1,205 1,142 1,075 1,400 1,400 1,205 1,149 1,106 0,964 

1,6 0,35 0,8 2,6 1,458 1,373 1,321 1,221 1,581 1,581 1,354 1,291 1,264 1,075 

1,8 0,35 0,8 2,6 1,658 1,573 1,521 1,421 1,781 1,781 1,554 1,491 1,461 1,275 

2 0,4 1 3 1,830 1,740 1,679 1,567 1,981 1,981 1,721 1,654 1,613 1,408 

2,2 0,45 1,3 3,8 2,003 1,908 1,838 1,713 2,180 2,181 1,888 1,817 1,737 1,540 

2,5 0,45 1,3 3,8 2,303 2,208 2,138 2,013 2,480 2,480 2,188 2,117 2,061 1,840 

3 0,5 1,5 4,5 2,775 2,675 2,599 2,459 2,980 2,980 2,655 2,580 2,510 2,272 

3,5 0,6 1,7 5 3,222 3,110 3,010 2,850 3,479 3,479 3,089 3,004 2,909 2,634 

4 0,7 2 6 3,663 3,545 3,422 3,242 3,978 3,978 3,523 3,433 3,301 3,002 

4,5 0,75 2,2 6,7 4,131 4,013 3,878 3,688 4,478 4,478 3,991 3,901 3,746 3,439 

5 0,8 2,5 7,5 4,605 4,480 4,334 4,134 4,976 4,976 4,456 4,361 4,193 3,868 

6 1 3 9 5,500 5,350 5,153 4,917 5,974 5,974 5,324 5,212 4,981 4,596 

7 1 3 9 6,500 6,350 6,153 5,917 6,974 6,974 6,324 6,212 5,981 5,596 

8 1,25 4 12 7,348 7,188 6,912 6,647 7,972 7,760 7,160 7,042 6,709 6,272 

9 1,25 4 12 8,348 8,188 7,912 7,647 8,972 8,760 8,160 8,042 7,709 7,272 

10 1,5 5 15 9,206 9,026 8,676 8,376 9,968 9,732 8,994 8,862 8,440 7,938 

11 1,5 5 15 10,206 10,026 9,676 9,376 10,968 10,732 9,994 9,862 9,440 8,938 

12 1,75 6 18 11,063 10,863 10,441 10,106 11,966 11,701 10,829 10,679 10,177 9,601 

14 2 8 24 12,913 12,701 12,210 11,835 13,962 13,682 12,663 12,503 11,902 11,271 

16 2 8 24 14,913 14,701 14,210 13,835 15,962 15,682 14,663 14,503 13,902 13,271 

18 2,5 10 30 16,600 16,376 15,744 15,294 17,958 17,623 16,334 16,164 15,339 14,624 

20 2,5 10 30 18,600 18,376 17,744 17,294 19,958 19,623 18,334 18,164 17,339 16,625 

22 2,5 10 30 20,600 20,376 19,744 19,294 21,958 21,623 20,334 20,164 19,339 18,625 

24 3 12 36 22,316 22,051 21,252 20,752 23,952 23,577 22,003 21,803 20,803 19,955 

27 3 12 36 25,316 25,051 24,252 23,752 26,952 26,577 25,003 24,803 23,803 22,955 

30 3,5 15 45 28,007 27,727 26,771 26,211 29,947 29,522 27,674 27,462 26,242 25,306 

33 3,5 15 45 31,007 30,727 29,771 29,911 32,947 32,522 30,674 30,462 29,242 28,306 

36 4 18 53 33,702 33,402 32,270 31,670 35,940 35,465 33,342 33,118 31,676 30,654 

39 4 18 53 36,702 36,402 35,270 34,670 38,940 38,465 36,342 36,118 34,676 33,654 

42 4,5 21 63 39,392 39,077 37,799 37,129 41,937 41,437 39,014 38,778 37,114 36,006 

45 4,5 21 63 42,392 42,077 40,799 40,129 44,937 44,437 42,014 41,778 39,114 39,006 

48 5 24 71 45,087 44,752 43,297 42,587 47,929 47,399 44,681 44,431 42,550 41,351 

52 5 24 71 49,087 48,752 47,297 46,587 51,929 51,399 48,681 48,431 46,550 45,351 

56 5,5 28 85 52,783 52,428 50,796 50,046 55,925 55,365 52,353 52,088 49,789 48,700 

60 5,5 28 85 56,783 56,428 54,796 54,046 59,925 59,365 56,353 56,088 53,789 52,700 

64 6 32 95 60,478 60,103 58,305 57,505 63,920 63,320 60,023 59,743 57,433 56,047 

68 6 32 95 64,478 64,103 62,305 61,505 67,920 67,320 64,023 63,743 61,433 60,047 
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 Finom métermenet tűrései 

Csavarorsó 6g tűrés 

Méret 

Becsavarási hossz 

normál (mm) 

Külső átmérő 

d (mm) 

Középátmérő 

d2 

Mag-

rádius 

(mm) 

min. tól ig 
Felső 

méret 

Alsó 

méret 

Felső 

méret 

Alsó 

méret 

M 8x1 

M10x1 

M10x1,25 

3 

3 

4 

9 

9 

12 

7,974 

9,974 

9,972 

7,794 

9,794 

9,760 

7,324 

9,324 

9,160 

7,212 

9,212 

9,042 

0,125 

0,156 

0,156 

M12x1,25 

M12x 1,5 

M14x1,5 

4,5 

5,6 

5,6 

13 

16 

16 

11,972 

11,968 

13,968 

11,760 

11,732 

13,732 

11,160 

10,994 

12,994 

11,028 

10,854 

12,854 

0,156 

0,156 

0,188 

M16x1,5 

M18x1,5 

M18x2 

5,6 

5,6 

8 

16 

16 

24 

15,968 

17,968 

17,952 

15,732 

17,762 

17,682 

14,994 

16,994 

16,663 

14,854 

16,854 

16,503 

0,188 

0,188 

0,188 

M20x1,5 

M20x2 

M22x1,5 

5,6 

8 

5,6 

16 

24 

16 

19,968 

19,962 

21,968 

19,732 

19,682 

21,732 

18,994 

18,663 

20,994 

18,854 

18,503 

20,854 

0,188 

0,188 

0,188 

M22x2 

M24x2 

M27x2 

8 

8,5 

8,5 

24 

25 

25 

21,962 

23,962 

26,962 

21,682 

23,682 

26,682 

20,663 

22,663 

25,663 

20,503 

22,493 

25,483 

0,188 

0,250 

0,250 

M30x2 

M33x2 

M36x3 

M39x3 

8,5 

8,5 

12 

12 

25 

25 

36 

36 

29,962 

32,962 

35,952 

38,952 

29,682 

32,682 

35,577 

38,577 

28,493 

31,493 

34,003 

37,003 

28,493 

31,493 

33,803 

36,803 

0,250 

0,250 

0,375 

0,375 

Csavaranya 6H tűrés 

Méret 

Becsavarási hossz 

normál 

Középátmérő 

D2 (mm) 

Magátmérő 

D 1 (mm) 

-tól -ig 
Felső 

méret 

Alsó 

méret 

Felső 

méret 

Alsó 

méret 

M 8x1 

M10x1 

M10x1,25 

3 

3 

4 

9 

9 

12 

7,500 

9,500 

9,348 

7,350 

9,350 

9,188 

7,153 

9,153 

8,912 

6,917 

8,917 

8,647 

M12x1,25 

M12x 1,5 

M14x1,5 

4,5 

5,6 

5,6 

13 

16 

16 

11,368 

11,216 

13,216 

11,188 

11,026 

13,026 

10,912 

10,676 

12,676 

10,647 

10,376 

12,376 

M16x1,5 

M18x1,5 

M18x2 

5,6 

5,6 

8 

16 

16 

24 

15,216 

17,216 

16,913 

15,026 

17,026 

16,701 

14,676 

16,676 

16,210 

14,376 

16,376 

15,835 

M20x1,5 

M20x2 

M22x1,5 

5,6 

8 

5,6 

16 

24 

16 

19,216 

18,913 

21,216 

19,026 

13,701 

21,026 

18,676 

18,210 

20,676 

18,376 

17,835 

20,376 

M22x2 

M24x2 

M27x2 

8 

8,5 

8,5 

24 

25 

25 

20,913 

22,925 

25,925 

20,701 

22,701 

25,701 

20,210 

22,210 

25,210 

19,835 

21,835 

24,834 

M30x2 

M33x2 

M36x3 

M39x3 

8,5 

8,5 

12 

12 

25 

25 

36 

36 

28,925 

31,925 

34,316 

37,316 

28,701 

31,701 

34,051 

37,051 

28,210 

31,210 

33,252 

35,252 

27,835 

30,835 

32,752 

35,752 
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3. Csavarok minőségi besorolása 

 A szilárdság meghatározása 

A csavarok és anyák szilárdsági értékei az alábbiak szerint határozhatók meg: 

• A DIN EN ISO 898-1 ill. -2 szabvány által meghatározott anyagtulajdonságok szerinti 

húzási kísérlettel 

• A DIN 898-1 ill. -2 szabvány által meghatározott értékek szerinti keménységvizsgálattal 

• M1 és M10 közti csavarok esetén a DIN EN ISO 898-7 szerinti torziós kísérlettel és 

minimális törési nyomatékokkal 

 

3.1.1. Anyagtulajdonságok a húzási kísérlet alapján 

A húzási kísérlet során az alábbi anyagtulajdonságok kerülnek meghatározásra: 

• E: Rugalmassági modulus 

• Rugalmassági határértékek 

• Rp: Nyúlási határérték 

• ReL: Alsó folyáspont 

• ReH: Felső folyáspont 

• Rm: Szakítószilárdság 

• Ag: Egyenletes nyúlás 

• A5 ill. A10: A szakító próbatest törési nyúlása 

• AL: Lüders-nyúlás 

• Z: Törési betekeredés 

 

A feszültség-nyúlás diagram 

A húzógép lineáris erőt hoz létre és hosszirányban húzza a próbatestet. Ennek ellenére nem 

erő-hossz diagramról, hanem feszültség-nyúlás diagramról beszélünk. A szerkezet 

szempontjából mindössze annyi az érdekes, hogy mekkora feszültséget illetve 

felületegységenként mekkora erőt képes az anyag felvenni. A feszültség-nyúlás diagram 

létrehozásához ezért fontos a próbaest pontos keresztmetszete. A feszültség-nyúlás diagram egy 

meglehetősen tipikus görbével rendelkezik. 
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Először lineárisan emelkedik - ezt a területet „Hooke egyenesnek” is nevezik -, majd a görbe 

hullámmozgással felfelé megy (ez nem minden anyagra jellemző). Ez a hullámmozgás a folyási 

zóna, amelyben az anyag túlnyúlik a rugalmassági tartományán. Ezt követően a feszültség 

hirtelen megemelkedik, majd ugyanolyan hirtelen lecsökken. 

3.1.2. Keménység-ellenőrzési módszerek 

A keménységvizsgálati módszerek alapja, hogy a vizsgálni kívánt felületbe ellenőrzött 

feltételek mellett (erő, idő) egy nagy keménységű tárgyat (jellemzően gyémántot) nyomnak, 

majd a felületben így keletkezett nyomat méretéből következtetnek a vizsgált anyag 

keménységére. 

 

Keménységvizsgálat a Vickers módszer szerint: DIN EN ISO 6507-1 

Ennél az eljárásnál egy 136°-os gyémánt gúlát használnak a benyomathoz, mely négyzetes 

mintát eredményez. 

 

 
 

Keménységvizsgálat a Brinell módszer szerint: DIN EN ISO 6506-1 

Brinell vizsgálatnál a nyomótest egy golyó, mely kör alakú mintát hagy az anyagban. 
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Keménységvizsgálat a Rockwell C módszer szerint: DIN EN ISO 6508-1 

Ennél a módszernél egy 120°-os kúpot préselnek az anyagmintába, először egy alapterheléssel, 

ezután egy vizsgálati terheléssel, a minta keménységét pedig a két állapot közötti különbség 

alapján számítják. 

 
 

 

A szabványosított vizsgálati módszerek lehetővé teszik, hogy a különböző eljárásból származó 

értékeket, bizonyos feltételek mellett, összevessük egymással. 

Ez az átszámítási táblázat melegen alakított vagy hőkezelt, ötvözetlen és kismértékben ötvözött 

acélokra és acélöntvényekre vonatkozik. Nagymértékben ötvözött és/vagy hidegen alakított 

acélok esetében a számítás során a legtöbb esetben jelentős eltérések várhatók. Az átszámítás 

csak sík felületeken végzett vizsgálatokra vonatkozik. Ívelt felületekhez a korrekciós táblázatok 

nyújtanak támpontot. A vizsgált test 5mm-nél kisebb átmérője esetén az átszámításnak nincs 

értelme. 

Az alábbi táblázat a DIN EN ISO 6506, 6507, 6508 szerint vizsgált keménységi értékeket 

illeszti a DIN EN ISO 6892-1 szerint meghatározott szakító-szilárdsági értékekhez, továbbá a 

különböző minőségi osztályokba sorolt kötőelemek jellemző értékeit mutatja. 
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4.6 5.6 8.8 10.9 12.9 5 6 8

04

10

05

12 14H 17H 22H 45H acél edzett

acél

rozsda-

mentes

320 100 95,0

335 105 99,8

350 110 105

370 115 109

385 120 114

400 125 119

415 130 124

430 135 128

450 140 133

465 145 138

480 150 143

495 155 147

510 160 152

530 165 156

545 170 162

560 175 166

575 180 171

595 185 176

610 190 181

625 195 185

640 200 190

660 205 195

675 210 199

690 215 204

705 220 209

720 225 214

740 230 219

755 235 223

770 240 228 20,3

785 245 233 21,3

800 250 238 22,2

820 255 242 23,1 ≤M16

835 260 247 24,0

850 265 252 24,8 >M16

865 270 257 25,6

880 275 261 26,4

900 280 266 27,1

915 285 271 27,8

930 290 276 28,5

950 295 280 29,2

965 300 285 29,8

995 310 295 31,0

1030 320 304 32,2 ≤M16

1060 330 314 33,3 >M16

1095 340 323 34,4

1125 350 333 35,5

1155 360 342 36,6

1220 370 352 37,7

1190 380 361 38,8

1255 390 371 39,8

1290 400 380 40,8

1320 410 390 41,8

1350 420 399 42,7

1385 430 409 43,6

1420 440 418 44,5

1455 450 428 45,3

1485 460 437 46,1

1520 470 447 46,9

1555 480 (465) 47,7

1595 490 (466) 48,4

1630 500 (475) 49,1

1665 510 (485) 49,8

1700 520 (494) 50,5

1740 530 (504) 51,1

1775 540 (513) 51,7

1810 550 (523) 52,3

1845 560 (532) 53,0

1880 570 (542) 53,6

1920 580 (551) 54,1

1955 590 (561) 54,7

1995 600 (570) 55,2

2030 610 (580) 55,7

2070 620 (589) 56,3

2105 630 (599) 56,8

2145 640 (608) 57,3

Anyák

m≥0.5d

Anyák m<0.5d

és hernyócsavarok

Alátétek

Rockwell-C

HRC

Szakítószilárdság

N/mm2

Vickers

HV10

Brinell

HB

Csavarok
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A DIN ISO 898 1. részében a csavarok szilárdsági osztályai hozzá vannak rendelve a hőkezelt 

anyagokhoz és a vegyi összetételekhez. 

A csavarok szilárdsági osztályát két, egymástól ponttal elválasztott számmal jelöljük. Az első, 

a ponttól balra levő szám a névleges Rm szakítószilárdság 1/100 részének felel meg. A ponttól 

jobbra lévő szám az Re folyáspont és az Rm szakítószilárdság arányának 10-szerese 

(folyáspontok aránya, mely 0,6-0,8-0,9 értékeket eredményezhet, ezek az arányszámok 10-zel 

felszorozva adják a pont utáni értéket). 

Példa: Egy Rm = 1000 MPa szakítószilárdságú és 0,9 folyáspont-arányú csavar szilárdsági 

osztálya 10.9. 

 

Fordított irányban, egy 10.9-es szilárdsági osztályú csavarnál, a szakítószilárdság Rm 

(1. szám * 100), folyáspont Re: (1. szám * 100) * (2. szám / 10) 

Példa: 

Szakítószilárdság Rm: 10 x 100 = 1000 MPa 

Folyáspont Re: (10 x 100) x (9 / 10) = 1000 x 0,9 = 900 MPa 

 

 Csökkentett terhelhetőségű csavarok szilárdsági osztályai 

A csökkentett terhelhetőségű csavar egy olyan szabványos vagy nem szabványos csavar, 

amelynek anyagtulajdonságai megfelelnek ugyan az ISO 898-1 szabvány szerinti szilárdsági 

osztályoknak, a geometriájuk (formájuk) miatt azonban nem felelnek meg a húzás és torzió 

alatti terhelhetőségre vonatkozó követelményeknek. A csavarok korlátozott terhelésének 

alapvetően két geometriai oka van a menet legnagyobb szakítóerejéhez viszonyítva. 

Fejgeometria, mivel a fej keresztmetszetében lévő nyírási felület a szárban lévő 

keresztmetszethez képest kisebb. Ez általában érvényes az alacsony fejű csavarokra, akár 

rendelkeznek külső lapolással, akár anélkül, továbbá a belsőkulcsnyílású D-fejű és hengeres 

fejű csavarokra és a belsőkulcsnyílású süllyesztett fejű csavarokra egyaránt. Ilyen termékek pl. 

a DIN6912, DIN7984, ISO7380, ISO10642 (DIN7991). 

Szárgeometria, amely olyan csavarokra vonatkozik, melyeket kifejezetten olyan 

alkalmazásokhoz terveztek, ahol az ISO 898-1 szerinti terhelhetőség nem szükséges, például a 

redukált átmérőjű szárral rendelkező csavarok esetében. Ezeknél a szár keresztmetszete a 

menetben lévő keresztmetszethez képest kisebb. Ilyen termék pl. a szegcsavar. 

A csökkentett terhelhetőséget a csavaron jelezni kell, a szilárdsági osztály előtti 0-val, vagyis a 

helyes jelölés a következő: 04.6, 05.8, 08.8, 010.9, 012.9. 
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 Acélból készült csavarok anyaga, vegyi összetétele és legkisebb 

szakítóereje 

A DIN EN ISO 898 1. részében a csavarok kémiai elemzését a hőkezelt anyagokhoz rendelik. 

Szilárdsági 

osztály 

Anyag és 

hőkezelés 

Vegyi összetétel 
Megeresztési 

hőmérséklet 

C 

min. 

C 

max. 
P max. S max. 

B d) 

max. 

°C 

min. 

4.6 a) b) 

4.8 a) b) alacsony 

széntartalmú 

acél 

- 0,55 0,050 0,060 

nincs 

meghatározva 
- 5.6 a) 

5.8 a) b) 

0,15 0,55 0,050 0,060 

- 0,55 0,050 0,060 
6.8 a) b) 

8.8 e) 

alacsony 

széntartalmú 

ötvözött acél 

0,15 f) 0,40 0,035 0,035 0,003 425 

szénacél 0,25 0,55 0,035 0,035 0,003 425 

10.9 e) 
szénacél 0,25 f) 

0,55 0,035 0,035 0,003 425 
ötvözött acél 0,20 

12.9 c) e) ötvözött acél 0,20 0,50 0,035 0,025 0,003 425 

a) A 4.6 és 5.6 szilárdsági osztályú hidegen alakított csavarok esetében a kívánt rugalmasság eléréséhez szükség lehet a hidegalakításhoz 

használt huzal vagy a hidegen alakított csavar hőkezelésére. 

b) Ehhez a szilárdsági osztályhoz engedélyezett az alábbi maximális kén-, foszfor- és ólomtartalmú automata acél használata. S: 0,34%, 

P: 0,11%, Pb: 0,035%. 

c) A foszfátozott nyersanyagból készült csavarokat a hőkezelést megelőzően foszfátmentesíteni kell, melynek során a foszforral dúsított fehér 

réteg hiányát megfelelő vizsgálati módszerrel kell kimutatni. 

d) A bór-tartalom elérheti a 0,005% -ot, feltéve, hogy a nem hatékony bór titán és/vagy alumínium hozzáadásával szabályozható. 

e) Az ezen szilárdsági osztályok anyagainak kellően keményíthetőeknek kell lenniük ahhoz, hogy biztosítható legyen, hogy a menetes részben 

lévő mag szerkezetében lévő martenzit kb. 90%-a a megeresztés előtt keményített állapotban legyen. 

f) Egyszerű, bóradalékot tartalmazó és 0,25% alatti széntartalmú szénacélok esetén a mangántartalomnak el kell érnie a 0,6%-ot 8.8 szilárdsági 
osztály esetén, illetve 0,7%-ot a 10.9 szilárdsági osztály esetén 
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Minimális szakítási erők az egyes menetméretek névleges feszültség-keresztmetszetéhez. 

Ezen mechanikai tulajdonságok értékeit szobahőmérsékleten végzett vizsgálatok során 

határozzák meg. 

Menet 
a) 

Kereszt-

metszet 

névleges 

felülete 

As, nom 

mm2 

Szilárdsági osztály 

4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9 

Minimális szakadási erő [N] 

M3 5,03 2010 2110 2510 2620 3020 4020 4530 5230 6140 

M3,5 6,78 2710 2850 3390 3530 4070 5420 6100 7050 8270 

M4 8,78 3510 3690 4390 4570 5270 7020 7900 9130 10700 

M5 14,2 5680 5960 7100 7380 8520 11350 12800 14800 17300 

M6 20,1 8040 8440 10000 10400 12100 16100 18100 20900 24500 

M7 28,9 11600 12100 14400 15000 17300 23100 26000 30100 35300 

M8 36,6 14600 b) 15400 18300 b) 19000 22000 29200 b) 32900 38100 b) 44600 

M10 58 23200 b) 24400 29000 b) 30200 34800 46400 b) 52200 60300 b) 70800 

M12 84,3 33700 35400 42200 43800 50600 67400 c) 75900 87700 103000 

M14 115 46000 48300 57500 59800 69000 92000 c) 104000 120000 140000 

M16 157 62800 65900 78500 81600 94000 125000 c) 141000 163000 192000 

M18 192 76800 806000 96000 99800 115000 159000 − 200000 234000 

M20 245 98000 103000 122000 127000 147000 203000 − 255000 299000 

M22 303 121000 127000 152000 158000 182000 252000 − 315000 370000 

M24 353 141000 148000 176000 184000 212000 293000 − 367000 431000 

M27 459 184000 193000 230000 239000 275000 381000 − 477000 560000 

M30 561 224000 236000 280000 292000 337000 466000 − 583000 684000 

M33 694 278000 292000 347000 361000 416000 576000 − 722000 847000 

M36 817 327000 343000 408000 425000 490000 678000 − 850000 997000 

M39 976 390000 410000 488000 508000 586000 810000 − 36545 1200000 
 

a) Ha a menet megjelölésében nincs megadva menetemelkedés, úgy szabványos menetek használatát feltételezzük 

b) A tüzihorganyzásra szánt csavarokra, melyek az ISO 965-4 szerinti 6az menettűréssel rendelkeznek, az ISO 10684:2004 A melléklete 
szerinti csökkentett értékek érvényesek 

c) Acélszerkezeti csavarok esetében 70 000 N (M12), 95 500 N (M14) és 130 000 N (M16) 

 

A hőmérséklet emelésével a csavarok szakítószilárdsága jelentősen lecsökken. 

Szilárdsági 

osztály 

Hőmérséklet 

+20°C +100°C +200°C +250°C +300°C 

Szakítószilárdság ReH [N/mm2] 

5.6 300 270 230 215 195 

8.8 640 590 540 510 480 

10.9 940 875 790 745 705 

12.9 1100 1020 925 875 825 
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 Ausztenites acélfajtákból készült csavarok 

A rozsdamentes acél különböző típusainak besorolása, valamint szilárdsági osztályaik a DIN 

EN ISO 3506-1 szerint: 

Acélcsoport ausztenites martenzites ferrites 

 

 

Acéltípus A1 A2 A3 A4 A5 C1 C4 C3 F1 

 

 

Szilárdsági osztály 50 70 80 50 70 110 50 70 80 45 60 

 

Nemesacél fajták környezeti hatásokkal szembeni ellenállása és használhatósága 

Nemesacél-fajta Acéltípus Rozsdaállóság Savállóság Hegeszthetőség 

ausztenites 

A1 kielégítő nem kielégítő nem kielégítő 

A2 jó elégséges jó 

A3 jó – nagyon jó kielégítő jó 

A4 nagyon jó nagyon jó jó 

A5 rendkívül jó rendkívül jó jó 

martenzites 

C1 kielégítő nem kielégítő nem kielégítő 

C3 kielégítő nem kielégítő nem lehetséges 

C4 kielégítő nem kielégítő nem lehetséges 

ferrites F1 jó nem kielégítő nem kielégítő 

 

A nemesacél mágneses tulajdonságai 

A rozsdamentes acélból készült kötőelemek általában nem mágnesezhetők. Az acél gyártása 

során viszont, bizonyos ötvözőanyagok adagolásával előállítható mágnesezhető nemesacél. A 

kötőelemek mágneses viselkedésére vonatkozó speciális követelmények esetén külön 

megállapodást kell kötni az ügyféllel. 

 

Ausztenites acélból készült csavarok minimális törési nyomatéka 

Menet 

Törési nyomaték, min. Nm 

Szilárdsági osztály 

50 70 80 

M1,6 0,15 0,2 0,24 

M2 0,3 0,4 0,48 

M2,5 0,6 0,9 0,96 

M3 1,1 1,6 1,8 

M4 2,7 3,8 4,3 

M5 5,5 7,8 8,8 

M6 9,3 13 15 

M8 23 32 37 

M10 46 65 74 

M12 80 110 130 

M16 210 290 330 
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 Anyagok és vegyi összetétel nemesacélból készült kötőelemekhez 

 Vegyi összetétel, tömeg % 

Típus C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu 

A1 b) c) d) 0,12 1 6,5 0,2 0,15-0,35 16-19 0,7 5-10 1,75-2,25 

A2 f) g) 0,10 1 2 0,05 0,03 15-20 e) 8-19 4 

A3 h) 0,08 1 2 0,045 0,03 17-19 e) 9-12 1 

A4 g) i) 0,08 1 2 0,045 0,03 16-18,5 2-3 10-15 4 

A5 h) i) 0,08 1 2 0,045 0,03 16-18,5 2-3 10,5-14 1 

C1 i) 0,09-0,15 1 1 0,05 0,03 11,5-14 - 1 - 

C3 0,17-0,25 1 1 0,04 0,03 16-18 - 1,5-2,5 - 

C4 b) i) 0,08-0,15 1 1,5 0,06 0,15-0,35 12-14 0,6 1 - 

F1 k) l) 0,12 1 1 0,04 0,03 15-18 j) 1 - 

a) Maximális értékek, ha másképp nincs jelezve. 

b) A kén szelénnel helyettesíthető. 

c) Amennyiben a nikkel tömegaránya 8 % alatt van, a mangán tömegarányának legalább 5%-nak kell lennie. 

d) A réz tömegarányának nincs előírt minimális értéke, feltéve, hogy a nikkel tömegaránya több mint 8%. 

e) A molibdén a gyártó választása szerint megengedett. Ha azonban bizonyos alkalmazásoknál a molibdén tartalmának korlátozása szükséges, 

ezt a megrendeléskor az ügyfélnek közölnie kell. 

f) Amennyiben a króm tömegaránya 17 % alatt van, a nikkel tömegarányának legalább 12%-nak kell lennie. 

g) Az olyan ausztenites rozsdamentes acélok esetében, amelyek maximális széntartalma 0,03%, a nikkeltartalom nem haladhatja meg a 0,22%-

ot. 

h) A stabilitáshoz a titántartalomnak a széntartalom legalább 5-szörösének, de legfeljebb 0,8%-nak kell lennie és azt a táblázatnak megfelelően 

meg kell jelölni, vagy a stabilitáshoz a nióbium- és/vagy tantáltartalomnak a széntartalom legalább 10-szeresének, de legfeljebb 0,8%-nak 

kell lennie és azt a táblázatnak megfelelően meg kell jelölni. 

i) A széntartalom a gyártó döntése értelmében magasabb is lehet, amennyiben ez a nagyobb átmérők esetén a meghatározott mechanikai 

tulajdonságok eléréséhez szükséges, ausztenites acélok esetében azonban nem lehet magasabb 0,12%-nál. 

j) A molibdén a gyártó választása szerint megengedett. 

k) A titántartalomnak a széntartalom legalább 5-szörösének, de legfeljebb 0,8%-nak kell lennie 

l) A nióbium- és/vagy tantáltartalomnak a széntartalom legalább 10-szeresének, de legfeljebb 1%-nak kell lennie. 
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 Anyák szilárdsági osztályai 

A DIN EN ISO 898-2 szabványban az anyák szilárdsági osztályához egy rendszert adtak meg, 

amely ezeket az osztályokat a vizsgálati feszültségek szerint rendezi. Ezek a vizsgálati 

feszültségek a vizsgálati terhelés során a szakítóvizsgálati gépekben vannak meghatározva. 

Ennek során egy edzett próbatüskét csavarnak a vizsgálandó anyába és elvégzik a húzópróbát. 

Az anyák ezenkívül azok geometriai méretük, például formájuk és menetemelkedésük alapján 

három csoportra vannak osztva. 

 

Normál menettel rendelkező csavaranyák keménységei a DIN EN ISO 898-2 szerint 

Szilárdsági 

osztály 
04 05 5 6 8 9 10 12 

 Vickers-keménység, HV 

Menet min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

M5 ≤D≤ M16 
188 302 272 353 

130 
302 

150 
302 

200 302 
188 302 272 353 

295c) 
353 

M16 <D≤ M39 146 170 233a) 353b) 272 

 Brinell-keménység, HB 
 min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

M5 ≤D≤ M16 
179 287 259 336 

124 
287 

143 
287 

190 287 
179 287 259 336 

280c) 
336 

M16 <D≤ M39 139 162 221a) 336b) 259 

 Rockwell-keménység, HRC 
 min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

M5 ≤D≤ M16 
- 30 26 36 - 30 - 30 - 

30 
- 30 26 36 

29c) 
36 

M16 <D≤ M39 36b) 26 

a) Minimális értékek magas anyákra (2-es típus): 180 HV (171 HB) 

b) Maximális értékek magas anyákra (2-es típus): 302 HV (287 HB, 30 HRC) 

c) Minimális értékek magas anyákra (2-es típus): 272 HV (259 HB, 26 HRC) 

 

3.6.1. Teljesen terhelhető csavarkötésekhez készült anyák 

Ezeknek az anyáknak a szilárdsági osztálya egy számmal van megjelölve az alábbi táblázatnak 

megfelelően. Ez a szám a vizsgálati feszültség kb. 1/100 részének felel meg.  

Osztály jele 5 6 8 10 12 14 

Vizsgálati feszültség 

[N/mm2] 
500 600 800 1000 1200 1400 

 

Ez ezzel egyidejűleg a megfelelő csavarerősség-osztályhoz való hozzárendelést is 

meghatározza.  

Anya szilárdsági osztálya A párosított csavar legmagasabb 

szilárdsági osztálya 

5 5.8 

6 6.8 

8 8.8 

10 10.9 

12 12.9 
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Az azonos szilárdsági osztályú csavarok és anyák kombinációjával most már nagyobb a 

biztosíték arra, hogy ilyen menetes csatlakozások a teljes terhelhetőség mellett a modern 

összeszerelési technológiákkal meghúzhatók, anélkül, hogy fennállna a menet 

deformálódásának vagy kiszakadásának kockázata. 

Ehhez a csoporthoz tartoznak a legfeljebb d = 39 mm menetátmérőjű, 6G ill. 4H és 7H közötti 

menettűrésű, 0,8 x d névleges magasságú illetve 1,45 x d kulcstávolságú anyák. 

 

Rögzített terhelhetőségű csavarkötésekhez készült anyák 

Az ebbe a csoportba tartozó anyák kizárólag keménységük alapján vannak besorolva. Ezeknél 

nem határozzák meg a terhelhetőséget és nem adnak iránymutató értékeket sem a csavarokkal 

történő összepárosításhoz. Ez valamennyi, az A és B csoportba nem besorolható anyára 

érvényes. Ezeknek az anyáknak a szilárdsági osztályát egy szám-betű kombináció jelzi. A szám 

a legkisebb Vickers-keménység (HV5) 1/10 részét, a H betű pedig a keménységet jelzi. 

 

Osztály jele 11H 14H 17H 22H 

Vickers keménység 

HV 5 min. 
110 140 170 220 

 

 

Csökkentett terhelhetőségű csavarkötésekhez készült anyák szilárdsági osztálya 

Ezeknek az anyáknak a szilárdsági osztálya szintén a vizsgálati terhelés alapján van megjelölve. 

A nulla előtag jelzi a korlátozott terhelhetőséget. A csavarok menete a vizsgálati feszültség 

elérése előtt elnyíródhatnak. Az így jelölt szilárdsági osztályok esetében a második számjegy a 

vizsgálati feszültség 1/100 részét jelöli. 

 

Osztály jele 04 05 

Vizsgálati feszültség 

[N/mm2] 
400 500 

 

Ebbe a csoportba vannak besorolva a legfeljebb d = 39 mm menetátmérőjű, 6G ill. 4H és 7H 

közötti menettűrésű, illetve a 0,5 és 0,8 x d közötti névleges magasságú illetve 1,45 x d 

kulcstávolságú anyák. Ide tartoznak továbbá az alacsonyabb formájú anyák. 
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 Anyagok és vegyi összetételek acélból készült anyákhoz 

Anyagok és vegyi Összetétel a DIN EN ISO 898-2 szerinti anyákhoz. 

Szilárdsági osztály 
Alapanyag és 

hőkezelés 

Vegyi összetétel határértékei 

max. C min. Mn max. P max. S 

04 a)  szénacél c) 0,58 0,25 0,060 0,150 

05 a)  szénacél QT) d) 0,58 0,30 0,048 0,058 

5 a)  szénacél c) 0,58 − 0,060 0,150 

6 a)  szénacél c) 0,58 − 0,060 0,150 

8 magas anyák szénacél c) 0,58 0,25 0,060 0,150 

8 b) normál anya ≤M16 szénacél c) 0,58 0,25 0,060 0,150 

8 b) normál anya >M16 szénacél QT) d) 0,58 0,30 0,048 0,058 

9  szénacél c) 0,58 0,25 0,060 0,150 

10 b)  szénacél QT) d) 0,58 0,30 0,048 0,058 

12 b)  szénacél QT) d) 0,58 0,45 0,048 0,058 
QT) Nemesített anyák 

„−” nincs meghatározva határérték. 

a) Az ebbe a szilárdsági osztályba tartozó anyák az ügyfél és a gyártó közötti megállapodást követően automata acélból is gyárthatók; ebben 
az esetben a kén, a foszfor és az ólom az alábbi legnagyobb arányban engedélyezett: S: 0,34%; P:0,11%; Pb: 0,35%. 

b) További ötvözőelemek is használhatók, feltéve, hogy a meghatározott mechanikai tulajdonságokra vonatkozó követelmények teljesülnek 

c) A gyártó választása szerint nemesíthető. 
d) Az ebbe a szilárdsági osztályba tartozó anyagok használata esetén kielégítő keménységet kell biztosítani egy olyan szerkezet eléréséhez, 

amelyben a martenzit kb. 90%-a a nemesítés előtt az anya menetes területén keményített állapotban van 

 

Méretek és geometriai tulajdonságok a DIN EN ISO 898-2 szerinti anyákhoz 

Menet 

D 

Laptáv 

s [mm] 

Hatlapú anyák minimális magassága 

normál anyák magas anyák 

mmin [mm] mmin / D mmin [mm] mmin / D 

M5 8 4,40 0,88 4,80 0,96 

M6 10 4,90 0,82 5,40 0,90 

M7 11 6,14 0,88 6,84 0,98 

M8 13 6,44 0,81 7,14 0,90 

M10 16 8,04 0,80 8,94 0,89 

M12 18 10,37 0,86 11,57 0,96 

M14 21 12,10 0,86 13,40 0,96 

M16 24 14,10 0,88 15,70 0,98 

M18 27 15,10 0,84 16,90 0,94 

M20 30 16,90 0,85 19,00 0,95 

M22 34 18,10 0,82 20,50 0,93 

M24 36 20,20 0,84 22,60 0,94 

M27 41 22,50 0,83 25,40 0,94 

M30 46 24,30 0,81 27,30 0,91 

M33 50 27,40 0,83 30,90 0,94 

M36 55 29,40 0,82 33,10 0,92 

M39 60 31,80 0,82 35,90 0,92 
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Méretek és a vizsgálati erő értékei a szabványos menetű DIN EN ISO 898-2 szerinti anyákhoz 

a) az alacsony anyák használata esetén figyelembe kell venni, hogy a lehúzóerő alacsonyabb, mint egy teljesen terhelhető anya vizsgálati ereje 

 

Méretek és a vizsgálati erő értékei a finommenetű DIN EN ISO 898-2 szerinti anyákhoz 

Menet 

D 

Menet-

emelkedés 

P 

Vizsgálati erőa) [N] 

szilárdsági osztály 

04 05 5 6 8 10 12 

M8 1 14900 19600 27000 30200 37400 43100 47000 

M10 1,25 23300 30600 44200 47100 58400 67300 73400 

M10 1 24500 32200 44500 49700 61600 71000 77400 

M12 1,5 33500 44000 60800 68700 84100 97800 105700 

M12 1,25 35000 46000 63500 71800 88000 102200 110500 

M14 1,5 47500 62500 86300 97500 119400 138800 150000 

M16 1,5 63500 83500 115200 130300 159500 185400 200400 

M18 2 77500 102000 146900 177500 210100 220300 − 

M18 1,5 81700 107500 154800 187000 221500 232200 − 

M20 2 98000 129000 185800 224500 265700 278600 − 

M20 1,5 103400 136000 195800 236600 280200 293800 − 

M22 2 120800 159000 229000 276700 327500 343400 − 

M22 1,5 126500 166500 239800 289700 343000 359600 − 

M24 2 145900 192000 276500 334100 395500 414700 − 

M27 2 188500 248000 351100 431500 510900 535700 − 

M30 2 236000 310500 447100 540300 639600 670700 − 

M33 2 289200 380500 547900 662100 783800 821900 − 

M36 3 328700 432500 622800 804400 942800 934200 − 

M39 3 391400 515000 741600 957900 1123000 1112000 − 
a) az alacsony anyák használata esetén figyelembe kell venni, hogy a lehúzóerő alacsonyabb, mint egy teljesen terhelhető anya vizsgálati ereje 

 

Menet 

D 

Menet-

emelkedés 

P 

Vizsgálati erőa) [N] 

szilárdsági osztály 

04 05 5 6 8 9 10 12 

M5 0,8 5400 7100 8250 9500 12140 13000 14800 16300 

M6 1 7640 10000 11700 13500 17200 18400 20900 23100 

M7 1 11000 14500 16800 19400 24700 26400 30100 33200 

M8 1,25 13900 18300 21600 24900 31800 34400 38100 42500 

M10 1,5 22000 29000 34200 39400 50500 54500 60300 67300 

M12 1,75 32000 42200 51400 59000 74200 80100 88500 100300 

M14 2 43700 57500 70200 80500 101200 109300 120800 136900 

M16 2 59700 78500 95800 109900 138200 149200 164900 186800 

M18 2,5 73000 96000 121000 138200 176600 176600 203500 230400 

M20 2,5 93100 122500 154400 176400 225400 225400 259700 294000 

M22 2,5 115100 151500 190900 218200 278800 278800 321200 363600 

M24 3 134100 176500 222400 254200 324800 324800 374200 423600 

M27 3 174400 229500 289200 330500 422300 422300 486500 550800 

M30 3,5 213200 280500 353400 403900 516100 516100 594700 673200 

M33 3,5 263700 347000 437200 499700 638500 638500 735600 832800 

M36 4 310500 408500 514700 588200 751600 751600 866000 980400 

M39 4 370900 488000 614900 702700 897900 897900 1035000 1171000 
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 A csavarok és anyák jelölési rendszere 

3.8.1. A DIN EN ISO 898-1 szerinti csavarok jelölési rendszere 

A gyártói jelöléssel és szilárdsági osztállyal történő megjelölés kötelező hatlapfejű csavarok 

esetében 3.6 és 12.9 szilárdsági osztály között, belsőkulcsnyílású csavarok esetében pedig 8.8 

és 12.9 osztály között, d ≥ 5 mm menetátmérő esetén, azon a helyen, ahol a csavar formája 

lehetővé teszi a megjelölést (lehetőség szerint a csavarfejen). Az ISO 898 szabványsorozat 

szerint az a forgalmazó, aki a kötőelemeket saját jelével látja el, gyártónak minősül. 

 

Szilárdsági 

csoport 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9 

Jel a) 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9 

a) A jel két számjegye közötti pont elmaradhat. 

 

 
Kisméretű csavarok esetén, vagy ha a fejalak nem teszi lehetővé a fenti táblázat szerinti 

megjelölést, akkor az úgynevezett óramutatós rendszer is választható. 

 
a) a „12 óra” helyzetét (vonatkoztatási jelölés) vagy a gyártó jelével vagy ponttal kell meghatározni 

b) a szilárdsági csoportot egy vonással vagy kettős vonással, 12.9 esetén ponttal kell jelölni 
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3.8.2. Az ISO 3506-1 szerinti hatlapfejű és hengeresfejű csavarok megjelölése 

A gyártási folyamat során egy gyártói jelölést kell minden olyan csavarra elhelyezni, amely a 

szilárdsági osztályhoz tartozó jelöléssel van megjelölve. A gyártói védjegy felhelyezése olyan 

csavarok esetében is javasolt, melyek nincsenek megjelölve a szilárdsági osztályhoz tartozó 

jelöléssel. A hatlapfejű és hengeresfejű belsőkulcsnyílású csavarokat M5 névleges átmérőtől a 

lentebb leírt módon egyértelműen meg kell jelölni. A megjelölés kötelező érvényű, annak 

tartalmaznia kell az acél fajtáját ill. szilárdsági osztályát. Amennyiben lehetséges, akkor ezt a 

csavarfejre kell felhelyezni. 

 

3.8.3. A DIN EN ISO 898-2 szerinti anyák megjelölése 

A gyártói jelöléssel és szilárdsági osztállyal történő megjelölés minden olyan hatlapú 

csavaranya esetében kötelező, melyek menetátmérője d ≥ 5mm. A hatlapú csavaranyákat a 

felfekvési felületbe vagy az egyik lapfelületbe kell mélyíteni, vagy egy letörésben megemelve 

kell megjelölni úgy, hogy a megjelölések nem nyúlhatnak túl az anya felfekvési felületén. 

 

3.8.4. A DIN EN ISO 3506-2 szerinti anyák jelölési rendszere 

A szilárdsági osztállyal megjelölt anyák esetében lehetőség szerint egy gyártói jelölést is fel 

kell helyezni a gyártási folyamat során. A gyártói jelöléssel történő megjelölés olyan anyák 

esetében is javasolt, melyek nincsenek megjelölve a szilárdsági osztályhoz tartozó jelöléssel. 

Az 5 mm-nél nagyobb névleges menetátmérőjű anyákat a jelölési rendszernek megfelelően 

egyértelműen meg kell jelölni. A megjelölés csak az egyik felfekvési felületen megengedett és 

csak mélyítve helyezhető fel. A megjelölés igény szerint a kulcsfelületeken is engedélyezett. A 

rovátkolással megjelölt és megadott szilárdsági osztály nélküli anyák esetében a 

legalacsonyabb 50 ill. 025 szilárdságot kell alapul venni. 

 Eltérő geometriai méretekkel és formával rendelkező anyák 

3.9.1. 0,8 D névleges átmérőnél magasabb anyák 

a) a DIN 555 vagy DIN EN ISO 4034 szerinti anyák 0,8 D névleges magassággal 

A vizsgálóerőket lásd: DIN EN ISO 898-2 

b) az ISO 4032 vagy ISO 8673 szerinti anyák 0,8 D névleges magassággal 

A vizsgálóerőket lásd: ISO 898-2 

Jelölés az anyán: 8 vagy |8| 

A két vonal közötti szám a DIN szabvány szerinti anyákat jelöli. 

Az anyáknak képesnek kell lenniük arra, hogy teljes mértékben kihasználják az előfeszítést a 

csavar folyási határán (csavar szilárdsága 8.8). 

3.9.2. 0,5 D és 0,8 D közti névleges magasságú anyák 

DIN 439-2, ISO 4035, ISO 8675 szerinti anyák 

A vizsgálóerőket lásd: ISO 898-2 

Jelölés az anyán: A vizsgálati feszültség értékének 1/100 része, előtte egy 0-val, pl. 05 

Az elől lévő 0 azt jelzi, hogy ezek az anyák az alacsony magasságuk miatt nem vagy csak 

korlátozottan képesek megtartani a csavar erejét. 
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3.9.3. < 0,5 D névleges magasságú négylapú anyák 

Például a DIN 562 szerinti alacsony négylapú anya 

Könnyű csatlakozáshoz használt anyák meghatározott terhelési érték nélkül. 

Jelölés az anyán: A Vickers szerinti legalacsonyabb keménység 1/10 része, pl. 17H 

 

 Szilárdsági osztály és megjelölés acélból készült ászokcsavarokhoz 

Az 5 mm névleges menetátmérőtől kezdődően az 5.6 szilárdsági csoportú, valamint a 8.8 és 

nagyobb szilárdsági csoportú ászokcsavarokat meg kell jelölni a szilárdsági csoport és a gyártó 

jelével, süllyesztve az ászokcsavar menet nélküli részén. 

Ha a menet nélküli részen nem lehetséges ez a megjelölés, akkor csak a szilárdsági csoport-

jellel meg szabad jelölni az ászokcsavar csavaranya felőli végén. A szilárd illesztésű 

ászokcsavarokon a gyártó jelével való megjelölést a csavaranya felőli végen csak akkor kell 

feltüntetni, ha ez lehetséges. 

 
A szilárdsági csoport megjelölésére választható az alábbi jelölés is: 

Szilárdsági csoport 5.6 8.8 9.8 10.9 12.9 

Megjelölés − O +  

 

 Egyéb csavartípusok 

Megegyezés esetén az előző megjelölési rendszerek alkalmazhatók más csavartípusokra és a 

különleges rendeltetésű csavarárura is. 

 A balmenetű csavarok megjelölése 

A balmenetű csavarokat az alábbi ábra szerinti jellel kell megjelölni vagy a fej felső lapján, 

vagy a menetes vég homlokfelületén. A megjelölésre vonatkozó előírás a d ≥ 5 mm névleges 

menetátmérőjű csavarokra kötelező. 
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A hatlapfejű balmenetű csavarok megjelölése választható az alábbi ábra szerint is: 

 

 
 

 

 

 A csavarcsatlakozások súrlódási értékének meghatározása 

Az oldható kötésekhez leggyakrabban használt csatlakozóelemek a csavarok. A 

csavarcsatlakozások lehetőségeinek teljes kihasználása érdekében pontos számításra van 

szükség. Az üzembiztonság fő kritériuma az előfeszítő erő. A hagyományos meghúzási 

eljárásoknál a nyomaték és/vagy forgásszög paramétereket használják az összeszerelés során 

keletkező előfeszítő erő várható tartományának kiszámítására. A geometriai paramétereken 

kívüli fő befolyásoló változó a folyáspont szórása, illetve a meneten és a fej alatt keletkező 

súrlódás mértéke. Így a felhasznált forgatónyomatéknak mindössze 10%-a biztosítja a tényleges 

axiális szorítóerőt, míg a 90% a súrlódási veszteségekre fordul. A súrlódási értékek (μÖssz, 

μmenetek, μérintkezési felületek) olyan szórást mutatnak, amely számos tényezőtől függ, mint 

pl. az anyagok párosítása, a felület minősége (érdesség, Rz, Ra), a felületkezelés (fényes, 

feketített, horganyzott) és a kenés fajtája (olaj nélkül/olajjal, molibdén-diszulfit, Molykote®-

paszta, kenőbevonat stb.).  
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A táblázatban feltüntetett előfeszítő erők és meghúzási nyomatékok olyan acélból készült 

csavarokra vonatkoznak, melyek fejének felfekvési felülete a DIN 912, 931, 933, 960, 961, 

továbbá ISO 4762, 4014, 4017, 4032, stb. szerinti, az alábbi körülményeket számításbe véve: 

• A teljes súrlódási együttható = 0,14 

• A minimális szakítószilárdság kihasználása = 90% 

• Meghúzáskor torziós nyomaték 

 

Meghúzási nyomatékok és az előfeszítő erő értékei metrikus normálmenetű csavarokhoz 

Menet P 

Névl. 

kereszt-

metszet 

As mm2 

Előfeszítő erő [kN] Meghúzási nyomaték [Nm] 

4.6 5.6 8.8 10.9 12.9 4.6 5.6 8.8 10.9 12.9 

M4 0,7 8,78 1,28 1,71 4,30 6,30 7,40 1,02 1,37 3,30 4,80 5,60 

M5 0,8 14,2 2,10 2,79 7,00 10,3 12,0 2,00 2,70 6,50 9,50 11,2 

M6 1,0 20,1 2,96 3,94 9,90 14,5 17,0 3,50 4,60 11,3 16,5 19,3 

M8 1,25 36,6 5,42 7,23 18,1 26,6 31,1 8,40 11,0 27,3 40,1 46,9 

M10 1,5 58,0 8,64 11,5 28,8 42,2 49,4 17,0 22,0 54,0 79,0 93,0 

M12 1,75 84,3 12,6 16,8 41,9 61,5 72,0 29,0 39,0 93,0 137 160 

M14 2,0 115 17,3 23,1 57,5 84,4 98,8 46,0 62,0 148 218 255 

M16 2,0 157 23,8 31,7 78,8 115,7 135,4 71,0 95,0 230 338 395 

M18 2,5 193 28,9 38,6 99,0 141 165 97,0 130 329 469 549 

M20 2,5 245 37,2 49,6 127 181 212 138 184 464 661 773 

M22 2,5 303 46,5 62,0 158 225 264 186 250 634 904 1057 

M24 3,0 353 53,6 71,4 183 260 305 235 315 798 1136 1329 

M27 3,0 459 70,6 94,1 240 342 400 350 470 1176 1674 1959 

M30 3,5 561 85,7 114 292 416 487 475 635 1597 2274 2662 

M33 3,5 694 107 142 363 517 605 645 865 2161 3078 3601 

M36 4,0 817 125 167 427 608 711 1080 1440 2778 3957 4631 

M39 4,0 976 151 201 512 729 853 1330 1780 3597 5123 5994 

M42 4,5 1117 212 265 584 832 974 1605 2006 4413 6285 7354 

M45 4,5 1302 249 311 684 974 1140 2005 2506 5512 7851 9187 

M48 5,0 1468 280 350 770 1096 1283 2424 3030 6667 9495 11112 

M52 5,0 1753 335 419 922 1314 1537 3116 3896 8570 12206 14284 

M56 5,5 2024 387 484 1064 1516 1774 3883 4854 10678 15208 17797 

M60 5,5 2356 452 565 1242 1770 2071 4818 6022 13249 18870 22082 

M64 6,0 2669 511 639 1406 2003 2344 5802 7252 15955 22724 26592 

M68 6,0 3047 585 732 1610 2293 2683 7012 8765 19282 27462 32137 

M72 6,0 3451 665 831 1828 2603 3046 8379 10474 23043 32819 38405 

M76 6,0 3881 749 936 2059 2933 3432 9903 12378 27232 38785 45387 

M80 6,0 4335 838 1047 2304 3282 3840 11610 14514 31930 45476 53216 

M90 6,0 5580 1083 1353 2977 4240 4962 16796 20995 46188 65783 76980 

M100 6,0 6983 1359 1698 3736 5322 6227 23381 29226 64297 91574 107161 
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Meghúzási nyomatékok és az előfeszítő erő értékei metrikus finommenetű csavarokhoz 

Menet P 

Névl. kereszt-

metszet 

As mm2 

Előfeszítő erő [kN] Meghúzási nyomaték [Nm] 

8.8 10.9 12.9 8.8 10.9 12.9 

M8 1,0 39,2 19,7 28,9 33,9 29,2 42,8 50,1 

M10 1,25 61,2 30,8 45,2 52,9 57,0 83,0 98,0 

M12 1,25 92,1 46,8 68,7 80,4 101 149,0 174 

M12 1,5 88,1 44,3 65,1 76,2 97 143,0 167 

M14 1,5 125 63,2 92,9 109 159 234,0 274 

M16 1,5 167 85,5 126 147 244 359,0 420 

M18 1,5 216 115 163 191 368 523,0 613 

M20 1,5 272 144 206 241 511 728,0 852 

M22 1,5 333 178 253 296 692 985,0 1153 

M24 2,0 384 204 290 339 865 1232,0 1442 

M27 2,0 496 264 375 439 1262 1797,0 2103 

M30 2,0 621 331 472 552 1756 2502,0 2927 

M33 2,0 761 407 580 678 2352 3350,0 3921 

M36 2,0 915 490 698 817 3082 4390,0 5137 

M39 2,0 1082 581 828 969 3953 5631,0 6589 
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4. Csavarrögzítés 

 Mechanikus csavarrögzítés 

Az oldható csavarkötések rögzítése egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. 

Visszahívások, vegyi balesetek, vasúti katasztrófák, sőt akár repülőgépek lezuhanása - a 

meglazult csavarkötések borzalmas következményeinek listája folyamatosan növekszik. És ez 

annak ellenére így van, hogy a csavarok a legjobban ismert kötőelemek, a technológia pedig 

könnyen elsajátítható. 

Általában véve a rögzített részek között kialakuló szorító erő által létrejött súrlódási ellenállás 

elegendő ahhoz, hogy a kötést megfelelően lehessen biztosítani az automatikus meglazulás 

ellen. Megfelelő befogási hossz esetén a helyesen összeszerelt csavarok általában nem 

igényelnek rögzítést még dinamikus terhelés esetén sem. Ez azt jelenti, hogy a kötésben lévő 

előfeszítő erő tartósan nagy ahhoz, hogy megakadályozza a relatív mozgást az alkatrészek 

között.  

Az feszítés lazulásáért a csatlakozás belső lazító nyomatéka felelős, ez a kötőelem felfekvési 

felülete és az alkatrész, illetve a csavarszár és a csavaranya menete közti súrlódási kapcsolat 

leküzdése révén jön létre. Ha az egyes alkatrészek közti érintkezés erőmentessé válik, akkor az 

alkatrészek eltávolodnak, a csatlakozás meglazul. Az ilyen esetek elkerülése érdekében kell 

csavarrögzítést alkalmazni. A tervezőket azonban számos DIN szabvány már nem segíti, mivel 

a Német Szabványügyi Intézet helyettesítés nélkül visszavonta a csavarok eddig bevett rögzítési 

módszereire vonatkozó szabványok nagy részét, például a rugós alátétekre vonatkozó DIN 127 

szabványt. Ennek oka, hogy a szakemberek már régóta ellenzik a rugós alátétek használatát, 

mert azok nem képesek rögzíteni a magasabb szakítószilárdságú csavarokat, mivel az alátétek 

jelentősen kisebb erő esetén is kilapulnak. 

A csavarkötések rögzítésére használhatunk különböző mechanikus elven működő 

csavarbiztosításokat. Erre példa a DIN 25021 szerinti ékrögzítéses rugós alátétek (ismertebb 

nevén Nord-Lock vagy Heico alátét). Ezek a biztosító alátétek számos különféle csavarfajtához 

használhatók, de alapvető tulajdonságuk, hogy a rögzítés nem súrlódási elven jön létre, hanem 

az előfeszítő erő által. Az alátétpár belső érintkező felületei ékalakúak, a külső felületeik 

bordázottak. Ezek a külső bordák a kötés meghúzásakor belemélyednek a csavar ill. a 

munkadarab érintkező felületébe, így amikor azok egymáshoz képest elcsavarodnának, akkor 

az elmozdulás csak az alátétpár két része között jöhet létre. A belső felületen az ékek szöge 

nagyobb, mint a csavar menetének emelkedési szöge, emiatt elforduláskor az alátétpár 

„vastagsága” megnő, automatikusan megnövelve ezzel az előfeszítő erőt. 

 

 
Másik példaként a DIN6921 és DIN6923 szabványban szereplőhöz hasonló, bordázott 

felfekvési felülettel rendelkező rögzítőcsavar és anya használatát javasoljuk. A fej alján, illetve 

az anya peremes oldalán található bordák a kötés meghúzásakor belemélyednek a 

munkadarabba, és a formazárás elve alapján növeli a kilazításhoz szükséges nyomatékot. 
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 Vegyi csavarrögzítők 

A nem rögzített csavarcsatlakozások rezgés vagy dinamikus, ciklikus terhelés esetén 

elveszíthetik előfeszítő erejüket. Az alkatrészek szoros egymáshoz rögzítése ekkor már nem 

lehetséges. Ez a legrosszabb esetben a csatlakozás teljes meghibásodásához vezethet. 

A vegyi csavarrögzítéseknek számos előnyük van: 

• Megbízható és üzembiztos: nem lehet elfelejteni a záróalátétet vagy az anaerob 

ragasztót, széles üzemi körülmények között használhatóak 

• Költséghatékony: nincs szükség további rögzítőelemre, alátétre vagy ragasztóra, ami 

időt és pénzt takarít meg 

• Problémamentes sorozatgyártás: könnyen reprodukálható előállítás és jól definiált 

szerelési utasítások 

• Egyszerű, problémamentes tárolás 

• Jól integrálható: nem szükséges a jelenlegi geometria módosítása, könnyen integrálható 

a meglévő felhasználási területbe. 

• A követelményektől és az ügyfél igényétől függően egyedi bevonatok is használhatók 

 

Az előbevonatnak megvan az az előnye, hogy nem manuálisan, a szerelés során, hanem a 

kiszállítás előtt, megbízható módon és körülmények között viszik fel a kötőelemre. A vegyi 

csavarrögzítők tapadó (mikrotokozású vagy mikrokapszulás) bevonatra, illetve szorító 

bevonatra (poliamid-bevonatokra) oszthatók. 

4.2.1. Mikrokapszulás előbevonatok a DIN267–27 szerint 

                 
Becsavarozáskor a mikrokapszulák a nyomás és/vagy a nyírási terhelés miatt széttörnek. A 

kapszulában lévő ragasztóanyag kapcsolatba kerül a keményítővel. Ez egy kémiai reakciót 

(polimerizációt) eredményez, a ragasztóanyag pedig kikeményedik. A kívánt rögzítőhatás 

azonnal elérhető, a csavarcsatlakozások automatikus lelazulása pedig a csavarok és az anyák 

összekötésével megbízható módon megakadályozható.  

4.2.2. Szorító menet-előbevonatok a DIN267 – 28 

 
A szorító előbevonat esetén egy poliamid foltot visznek fel a menet egy részére. A csavar és az 

anya menete közötti rést a bevonat kitölti és egy nagyfokú felületi nyomást hoz létre az 

egymással szemközti csavar és anya menetprofilok között. Ennek eredménye a csavar 

kilazulásának magas fokú biztosítása. 
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5. Korrózióvédelem 

 A korrózió fogalma 

A fémes anyagok reakciója azok környezetével, amelyek mérhető, káros változásokat okoznak 

az anyagban. Nem nevezhető korróziónak az, amikor a fémek mechanikai igénybevétel hatására 

megrepednek vagy törnek. A korróziónak alapvetően két típusát különböztetjük meg: 

Vegyi korrózió 

Ez azonnali reakció a fémfelület és az azt körülvevő közeg között, további anyagok, például 

víz vagy egyéb vezető közegek nélkül. Jellemző tulajdonsága, hogy a reakció sebessége 

nagyban függ az eltelt időtől és a hőmérséklettől. 

Elektro-kémiai reakció 

A reakció kialakulásának feltételei: 

• Elektromosan vezető érintkezés (elektronvezetés) a különböző elektro-kémiai potenciállal 

rendelkező elemek között 

• Elektrolit (ionvezetés) mindkét fémmel érintkezve 

 A korrózió fajtái 

Réskorrózió 

Az ugyanolyan vagy különböző fémek közti résekben létrejövő korrózió. 

Az elektrolit a hajszálcsövességnek köszönhetően a résben marad és ott lokális bemaródásokat 

okoz. 

 

 

Feszültségtöréses korrózió 

A törés képződését és terjedését a statikus húzófeszültség és a korróziós közeg egyidejű hatása 

befolyásolja. A mechanikus feszültség önmagában nem vezet törésképződéshez. 
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Lyukmarásos korrózió 

Korrozív támadás a fémfelület egyes, egymástól elszigetelt területein, többé-kevésbé 

egyenletes eloszlásban, gödrök vagy mély lyukak kialakulása jellemzi, alig felismerhető, de 

mélyre ható, a kialakulását követően egyre intenzívebbé válik, ezért rendkívül veszélyes. 

 

Belső kristályosodás és kristályosodási korrózió 

Általában hegesztési varratok hőhatása övezetében lép fel, a korróziós támadás a fémkristályok 

határa mentén megy végbe, ezért a fém mechanikai szilárdsága jelentősen csökken, végül 

kristályokra eshet szét. 

 

Felületi korrózió 

A korróziós támadás nagyobb felületen történik. 
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 Felület-kezelési és korrózióvédelmi módszerek 

5.5.1. Korrózióálló kialakítás 

„A korrózióvédelem a rajzasztalon kezdődik” – manapság inkább a CAD munkahelyen! Ez az 

ismételten idézett mondás változatlanul érvényes. A korrózióálló kialakítás a korrózió-védelmi 

rendszertől (bevonatrendszer, fémes bevonat) függetlenül aktívan hozzájárul az acélból készült 

alkatrészek korrózióterhelésének csökkentéséhez, és fontos előfeltétele a korrózióvédelem 

gyártás és karbantartás során történő megfelelő végrehajtásának. 

5.5.2. Aktív korrózióvédelem 

Az egyik leghatékonyabb és legfontosabb módszer a megfelelő anyagválasztás, például 

tengerparti területen, uszodában, állattenyésztő telepen, stb. 

Katódos védelem mesterséges anóddal, egy kevésbé nemes anyagból készült kiegészítő 

elektróda elektromosan és ionosan vezető módon kapcsolódik a védendő alkatrészhez. 

Konstruktív intézkedések, például rések kerülése, elfolyási lehetőség az elektrolit számára, a 

lehető legegyenletesebb felület, a különböző anyagok szigetelése 

5.5.3. Passzív korrózióvédelem 

Ha a reakcióban részt vevő termékek a fém felületéhez tapadó réteget képeznek, melyek 

akadályozzák a további korróziós folyamatot, akkor passziválásról beszélhetünk. Magát a 

réteget passzív rétegnek nevezzük. 

Félkész áruk és alkatrészek bevonása 

• Fémes bevonatok 

• Tüzihorganyzott rétegek 

• Galvanikus rétegek 

• Szórt rétegek 

• Bevonatolás 

• Szerves bevonatok 

• Festék, lakk 

• Műanyag bevonatok 

• Gumibevonatok 

5.5.4. Tüzihorganyzás 

A tüzihorganyzás a leggyakoribb módszer a vas vagy acél részek cinkbevonattal történő 

bevonására folyékony cinkolvadékba történő merítéssel. A cinkbevonat védelmi ideje légköri 

terhelés mellett általában több mint a bevonórendszeré. A horganyzásra (darabhorganyzásra) 

vonatkozó normatív és informatív tanácsokat a DIN EN ISO 1461 tartalmazza. 

A horganyzás vázlatos eljárása a következő (eltérő technikai eljárások lehetségesek): 

A kötőelemeket 450-500 ˚C hőmérsékletű forró cinkbe merítik. Az így elérhető rétegvastagság 

40 és 100 μm között van. Ez a korrózióvédelem a nagyobb vastagságnak köszönhetően 

hosszabb ideig tart, mint a galvanikusan felhordott cinkbevonatok. A merülés közbeni alacsony 

hőmérsékleten végzett kezelés rövidsége miatt a 8.8 vagy 10.9 szilárdsági osztályú ötvözött 

acélból készült edzett alkatrészek is kezelhetők tüzihorganyzással. Az anyag mechanikus 

tulajdonságainak jelentős mértékű változása nem állapítható meg. 

A vastagabb réteg miatt a menetes részeknél nagyobb tűrés szükséges az összecsavarhatóság 

megtartása érdekében. Ez viszont csökkenti a menetpárok tényleges átfedését, és ezáltal a 

csatlakozás lehúzási szilárdságát. A meneten lévő súrlódási együttható növekedése miatt a 

tüzihorganyzott csavarok összeszerelése során a csavar folyáshatárának csak kb. 65%-a 

használható ki. A csavarok és anyák molibdén-szulfiddal történő kenése csökkenti ezeket a 
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súrlódási értékeket, és nagyobb előfeszítő erő érhető el, ezzel viszont fennáll a menet 

túlhúzásának veszélye. 

 

Méretek és tűrések a tüzihorganyzott csavarokra vonatkoztatva 

Csavar-

menet 

méret 

Menet- 

emelkedés 

P 

Névleges átmérő, d Középátmérő, d2 Magátmérő, d3 

Maximális 

tűrésosztály 

8 és 6 

Minimális 

tűrésosztály 
Maximális 

tűrésosztály 

8 és 6 

Minimális 

tűrésosztály 
Maximális 

tűrésosztály 

8 és 6 

Minimális 

tűrésosztály 

8 6 8 6 8 6 

M6 1 5,710 5,430 5,530 5,060 4,880 4,948 4,483 4,264 4,332 

M8 1,25 7,705 7,370 7,493 6,893 6,703 6,775 6,171 5,933 6,005 

M10 1,5 9,700 9,325 9,464 8,726 8,514 8,594 7,860 7,590 7,670 

M12 1,75 11,690 11,265 11,425 10,553 10,317 10,403 9,543 9,240 9,326 

M14 2 13,685 13,235 13,405 12,386 12,136 12,226 11,231 10,904 10,994 

M16 2 15,685 15,235 15,405 14,386 14,136 14,226 13,231 12,904 12,994 

M18 2,5 17,675 17,145 17,340 16,051 15,786 15,881 14,608 14,247 14,342 

M20 2,5 19,675 19,145 19,340 18,051 17,786 17,881 16,608 16,247 16,342 

M22 2,5 21,675 21,145 21,340 20,051 19,786 19,881 18,608 18,247 18,342 

M24 3 23,665 23,065 23,290 21,716 21,401 21,516 19,984 19,553 19,668 

M27 3 26,665 26,065 26,290 24,716 24,401 24,516 22,984 22,553 22,668 

M30 3,5 29,665 28,985 29,230 27,382 27,047 27,170 25,361 24,891 25,014 

M33 3,5 32,665 31,985 32,230 30,382 30,047 30,170 28,361 27,891 28,014 

M36 4 35,645 34,895 35,170 33,047 32,692 32,823 30,738 30,229 30,360 

 

Csavar és csavaranya terhelhetősége tüzihorganyzott felület esetén 

Csavarmenet 

méret 

Menet 

emelkedés 

P 

Terhelt 

keresztmetszet 

AS min. 

mm2-ben. 

Szilárdsági osztály: csavar/anya 

4.6/4 5.6/5 8.8/8 10.9/10 

Előírt min. terhelhetőség  

(As min. x Rm), N-ban. 

M6 1 16,4 6560 8200 13100 17100 

M8 1,25 31,3 12500 15700 25000 32600 

M10 1,5 50,9 20400 25500 40700 52900 

M12 1,75 75,1 30000 37600 60100 78100 

M14 2 104 41600 52000 83200 108000 

M16 2 144 57600 72000 115000 150000 

M18 2,5 177 70800 88500 147000 184000 

M20 2,5 227 90800 114000 188000 236000 

M22 2,5 284 114000 142000 236000 295000 

M24 3 329 132000 165000 273000 342000 

M27 3 433 173000 216000 359000 450000 

M30 3,5 530 212000 265000 440000 551000 

M33 3,5 659 264000 330000 547000 685000 

M36 4 777 311000 389000 645000 808000 
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Csavar terhelhetősége  

Csavarmenet 

méret 

Menet 

emelkedés 

P 

Terhelt 

keresztmetszet 

AS min. 

mm2-ben. 

Szilárdsági osztály: csavar 

4.6 5.6 8.8 10.9 

Előírt min. terhelhetőség 

 (Asmin x Rm), N-ban. 

M6 1 16,4 3690 4590 9510 13610 

M8 1,25 31,3 7040 8760 18150 25980 

M10 1,5 50,9 11500 14300 29500 42200 

M12 1,75 75,1 16900 21000 43600 62300 

M14 2 104 23400 29100 60300 86300 

M16 2 144 32400 40300 83500 119000 

M18 2,5 177 39800 49600 106000 147000 

M20 2,5 227 51100 63600 136000 188000 

M22 2,5 284 63900 79500 170000 236000 

M24 3 329 74000 92100 197000 273000 

M27 3 433 97400 121000 260000 359000 

M30 3,5 530 119000 148000 318000 440000 

M33 3,5 659 148000 185000 395000 547000 

M36 4 777 175000 218000 466000 645000 

 

5.5.5. Kiegészítő szabványok a tüzihorganyzáshoz 

A DIN EN ISO 14713 - 1. és 2. rész „Cinkbevonat - Iránymutatások és ajánlások a vas- és 

acélszerkezetek korrózió elleni védelmére”, 2010 májusi kiadása fontos kiegészítője a DIN EN 

ISO 1461 szabványnak. Számos részletes információt tartalmaz a horganyzásról, illetve 

általános információkat a cinkbevonatokról, például a korrózióvédelem tartamáról a különféle 

felhasználási területeken. A DIN EN ISO 14713-2 előírásokat tartalmaz az alapanyagok 

hatásáról a tüzihorganyzásos konstrukciók alapelveiről stb. 

 

Korrózió- 

kategória 

Korrózió- 

terhelés 

Átlagos cink-

lehordás 

évente 

Környezeti példák 

C1 
nagyon 

alacsony 
< 0,1 µm belső tér: fűtött termek (irodák, iskola) 

C2 alacsony 0,1-0,7 µm 
belső tér: fűtetlen termek (raktár) 

külső tér: szárazföldi, vidéki terület 

C3 közepes 0,7-2,0 µm 
belső tér: élelmiszerfeldolgozó, mosoda, édesvizes medencék 

külső tér: városi környezet, tengerparti terület 

C4 magas 2,0-4,0 µm 

belső tér: medencék, ipari üzemek 

külső tér: erősen szennyezett városi területek, ipari területek, 

tengerparti területek (sósvíz permet nélkül) 

C5 
nagyon 

magas 
4,0-8,0 µm 

belső tér: bányák, ipari barlangok 

külső tér: ipari területek, tengerparti területek (sós vízzel 

permetezve) 

CX extrém 8,0-25 µm 
külső tér: rendkívül korrozív légkör, szubtrópusi ipari üzemek, 

trópusi éghajlat 
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5.5.6. Tüzihorganyzott kötőelemek műszaki és szállítási feltételei 

A szabvány által a mérési helyen előírt minimális rétegvastagság (40 μm) megköveteli a menet 

méretének beállítását. A csavarmenet alsó mérete általában a 6az tűréshelyzetben van, úgyhogy 

a tüzihorganyzással ellátott csavarmenet nem haladja meg a nulla vonalat (h-tűrés, vagy 

köznapi nevén ISO-megfelelő). Ezek a csavarokat egy „U” betűvel is meg kell jelölni a 

minőségi osztály után (pl. „8.8 U”). A csavar menetének utólagos vágása nem engedélyezett. 

Az EN 14399-4 szabvány szerinti HV-csatlakozások esetében egy normál, nem alávágott 

csavarmenet (g tűrés) van bevonva, ezért a horganyzással ellátott csavarmenet a nulla vonal 

felett van. Ebben az esetben a szükséges túlméretezés a csavaranyában van, ami így a 6AZ 

tűrésmezőbe kerül. A csavaranya menetét a már korábban tüzihorganyzott nyers munkadarabba 

vágják bele. Az anya tiszta menetének korrózióvédelmét a csavarmenet cinkrétege látja el a 

katódos védelem révén. 

5.5.7. Cinklamellás bevonatolás 

A cinklamellás bevonat magas hatékonyságú korrózióvédelmet biztosít szilárd alkatrészeknek, 

és egy úgynevezett merítés-centrifugálás folyamatban történik. A lamellás szerkezet ún. 

akadály-hatást hoz létre, a réteg vezetőképessége pedig biztosítja a katódos védelmet a korrózió 

ellen. Mivel a bevonási folyamat egyetlen helyén sem keletkezik hidrogén, ezért elkerülhető a 

hidrogénridegség veszélye. A magas minőségű cinklamellás bevonatra vonatkozó 

követelmények az ISO 10683 illetve DIN EN 13858 szabványban vannak meghatározva. 

A rétegszerkezet a legtöbb esetben egy alap- és fedőrétegből áll. A szervetlen alapréteg 85%-

nál nagyobb arányban tartalmaz cinket és alumíniumot. A katódos korrózióvédelem a 

cinktartalom távhatása révén biztosítható. Ezenkívül a száraz filmben kialakított cink- és 

alumíniumlamellák olyan korlátokat képeznek, amelyek csökkentik a korróziós közegek, 

például az oxigén, az elektrolitok stb. hatását, ezáltal pedig növelik a teljes rendszer védelmének 

időtartamát. Egy további tulajdonság az elektromos vezetőképesség. 

Felső- vagy fedőbevonatként szerves és szervetlen bevonó rendszer vagy tömítés áll 

rendelkezésre, amely kiváló védelmet nyújt a mechanikai és kémiai hatások ellen. A 

kontaktkorrózió elleni védelem megnő, a kopásállóság pedig jelentősen javul. Az integrált 

száraz kenőanyagok ezenfelül a súrlódási együttható beállítását is lehetővé teszik.  

A beégetési hőmérséklet gyártótól és terméktől függően 180 és 250°C között van. A 

specifikációtól függően előkezelésként lúgos zsírtalanítást, mechanikai tisztítást vagy 

cinkfoszfátozást alkalmazzák. 

A cinklamellás bevonatokat ott használják, ahol különleges korrózióvédelemre van szükség. A 

cinklamellás bevonatot az autógyártás mellett szélturbinákhoz használt kötőelemeknél is 

használják, melyek gyakran partközelben vagy tengeri klímában állnak, de az építőiparban is, 

pl. tető- vagy homlokzati csavarok esetén egyre nagyobb teret nyer, mert világosan kitűnnek a 

többi korróziógátló bevonat közül. Ilyen tulajdonságok többek között: 

• az átlagon felüli korrózióvédelem, amely sok órányi (480+) ellenállást mutatott a sókamrás 

teszten 

• jó megjelenés és színezhetőség 

• jó kémiai ellenállás a megfelelő fedőréteggel kombinálva 

• nagymértékű ellenállás a hőmérséklettel szemben 

• elektromos vezetőképesség 

• beállítható súrlódási értékek az egységes csavarozási paraméterekhez 

5.5.8. Galvanikus horganyzás 

A galvanikus horganyzás évek óta a korrózióvédelem egyik leggyakoribb módja. Ennek során 

a vasból készült részeket vékony cinkbevonattal látják el. Ezt az eljárást különösen a gép- és 
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építőiparban, valamint az autóiparban használják. Ennek oka egyrészt a cink katódos 

védőhatása, mint „áldozati fém”, valamint a költséghatékony bevonási folyamat. 

A galvánbevonat védőhatása és élettartama jelentősen függ a vastagságától. A nagyobb 

vastagsághoz kiegészítésként előírható kromátozás, hogy javítsák a cinkbevonat által nyújtott 

korrózióvédelmet. A bevonatok védelmi tulajdonságait befolyásolhatja a más fémekkel és 

anyagokkal való érintkezés, a használat gyakorisága és időtartama, valamint az üzemi 

hőmérséklet. A vasalapra felvitt Zn-bevonatok kevésbé elektropozitívak, mint az acél alapfém, 

és ezért katódos védelmet nyújtanak. Ezzel szemben a Ni- és Cr-bevonatok sokkal 

elektropozitívabbak, mint az acél alapfém, és fokozhatják az alkatrész korrózióját, ha a bevonat 

megsérül. 

A galvanikus horganyzás során a cinkionok elektronokat vesznek fel a katódon és elhelyezik a 

kezelt tárgy felületén elemi cink formájában. Jelen esetben az anód nem cinkből, hanem inert 

anyagból készül. A horganyzás során a cink-ionok koncentrációja a cinkfürdőben csökken, így 

azt cinkkoncentrátumként ismét hozzá kell adagolni. 

Előnyök: 

• magas korrózióvédelem 

• gazdaságos folyamatok 

• dekoratív megjelenés 

• nagyfokú elektromos vezetőképesség 

• magas duktilitás 

A galvanikus horganyzás egy több lépésből álló folyamat, melynek során a kezelendő anyagot 

különböző kádakban merítik meg. A galvanikus horganyzás négy aktív fürdőből és kiegészítő 

öblítő- és tisztítófürdőkből áll. 

• Savas zsírtalanító fürdő: az első lépésben a zsírok, olajok, kenőanyagok, forgácsok, 

csiszolópor stb. egy kb. 70°C hőmérsékletű fürdőben eltávolításra kerül az anyagról. 

• Öblítőfürdő: Az anyagot ezután leöblítik. 

• Savas pácfürdő: Pácoláskor az anyagról egy savas fürdőben eltávolítják a rozsdát és a 

vízkövet, gyakran több pácolásra is szükség lehet. 

• Öblítőfürdő: Az anyagot a horganyzás előtt ismét átöblítik. Az elektrolitos zsírtalanítás során 

az anyagon lévő utolsó, legkisebb szennyeződések is el lesznek távolítva áram segítségével. 

Az elektrolitos zsírtalanítás okozta apró buborékok felrobbanják a szennyeződéseket az 

anyagról. Ez az előkezelés utolsó lépése. 

• Lúgos cinkfürdő: A cinkfürdőben a cinket áram segítségével leválasztják az anyagról. A 

tiszta cinket az anódból a medencében levő sós vízben oldják fel, miközben a fémes anyagot 

katódként kell az elektrolit oldatba meríteni és így cinkbevonattal ellátni. A szabványos 

rétegvastagság általában 3-12 μm. 

• Öblítőfürdő: A galvanizáltan horganyzott anyagot ismét átöblítik. 

• Passziváló fürdő: A passziválás vagy krómozás során a cinkréteget fémsóoldatokkal 

nedvesítik a korrózióvédelem javítása érdekében. Amennyiben az anyagnak különösen nagy 

korrózióvédelmet kell biztosítani, ajánlott a vastag rétegű passziválás használata. 

• Öblítő- és tisztítófürdő 

• Szárítás: Az anyagot végezetül megszárítják 

5.5.8.1. Hidrogénridegség 

A ferritacél alkatrészek pácolási és tisztítási folyamatai, illetve galvanikus bevonatolása közben 

a folyadékfürdőben atomi hidrogén válik ki, amely az acélfelületbe diffundálhat. 

Az acélban az atomi hidrogén nagyfeszültségű zónákba (külső és belső hornyok) vándorol, ott 

felhalmozódik, és gyengíti a fémes kötést a vasmolekulák közötti kohéziós erők 

csökkentésével, amíg egy mikrorepedés keletkezik. Ennek eredményeképpen ebben a zónában 

csökken a feszültség, de a repedéscsúcsnál új zónákban gyűlik a feszültség, amelyek újra atomi 
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hidrogént vonzanak, gyengülnek, repedtek, stb. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg az acél 

tárgy maradék keresztmetszete már nem viseli a külső terhelést és spontán eltörik. 

A hidrogén a belső pórusokban is felhalmozódhat, molekulákhoz kapcsolódhat, és ezáltal 

nagyon magas nyomást hoz létre, ami belső repedéseket eredményezhet. Helyi 

feszültségkoncentrációknál, elsőrsorban a hidegen alakított munkadarabokon, még a terheletlen 

állapotban is keletkezhetnek repedések, amelyek végül ridegtöréshez vezethetnek. 

Az Rm <1000 MPa szakítószilárdsággal rendelkező alkatrészek általában nem kritikusak, 

viszont valamennyi, Rm ≥ 1000 MPa szakítószilárdságú acél alkatrészt nagy szilárdságúnak, 

ezért kritikusnak tekintendőek. 

Meg lehet próbálni minimalizálni a hidrogén felvételét a megfelelő folyamatszabályozással, és 

az alkatrészek galvanizálás utáni hevítésével (hőkezelésével) kivonni a hidrogén egy részét. Ezt 

a hőkezelést legkésőbb 4 órával a bevonatolás után el kell végezni. A hőkezelés a 

szakítószilárdságtól függően kb. 215°C hőmérsékleten 6 és 24 óra közti időtartamot vehet 

igénybe. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ezen hőkezelés által elvégzett hidrogénmentesítés 

már nem tudja visszafordítani egy korábban bekövetkezett ridegtörés hatását. A későbbi 

hőkezelés csökkenti a hidrogénridegség kockázatát, de a teljes eltávolítás nem garantálható. 

Ebből kifolyólag ilyen termékek igénye esetén a fennmaradó kockázatot a megrendelő viseli. 

Kritikus alkatrészek esetén ajánlott alternatív bevonat vagy rozsdamentes acél használata. 

 

Az Rm ≥ 1000Mpa szakítószilárdsággal rendelkező acél kötőelemek esetében a galvanikus 

cinkbevonat folyamatában az egyes aktív fürdőkben (például a pácoló fürdőben) az indukált 

hidrogén kockázata nem zárható ki egyértelműen. Ez az ún hidrogénridegség, mely az anyag 

váratlan törését eredményezheti. Annak érdekében, hogy ez a kockázat csökkenjen, az 

alkatrészek bevonása után termikus utókezelés, ún. temperálás történik. Itt a kötőelemeket kb. 

215°C-on konvekciós kemencében tartják legalább 6 órán át ezen a hőmérsékleten, annak 

érdekében, hogy az acél kristályaiban felszívódó hidrogént eltávolíthassák. 

Passziválás 

A hőkezelés után a passziváló rétegeket alkalmazzák. A DIN EN ISO 2081 szabványban 

további adatok találhatók a passziválással kapcsolatban. 

Fedőrétegek 

A különböző fedőrétegek, olajok vagy viaszok további utókezelése esetén a korrózióvédelem 

növelhető, és ezzel a módszerrel szabályozhatóak a meghatározott súrlódási együtthatók. 

 Méretkövetelmények a galvánbevonat felvitele előtt 

A bevonat felvitele előtt az alkatrészek feleljenek meg a mindenkori nemzetközi 

szabványoknak (ha vannak) vagy más, megadott szabványoknak, kivéve azokban az esetekben, 

amelyekben a rendeltetésszerű működés érdekében a menetet vagy más alakelemeket 

speciálisan vastagabb bevonatok felvitelére készítették, mint amilyenek a normálmenetek 

esetén lehetségesek. 

Az ISO 965-1, az ISO 965-2 és az ISO 965-3 szerinti ISO-métermenetekre felvihető 

rétegvastagságok a rendelkezésre álló alapeltéréstől függnek, amely viszont a menetátmérőtől 

és a következő tűrésmező-elhelyezkedéstől függ: 

• g, f, e külső menetek esetén; 

• G belső menetek esetén vagy H, ha előírják. 

A tűrésmező-elhelyezkedések a galvánbevonat felvitele előtt érvényesek. A többi méret csak a 

galvánbevonat felvitele előtt érvényes. 



 

 
41 

Az ajánlott bevonatok ISO-métermeneteken való alkalmazhatóságát az illető menet 

alapeltérése, a menetemelkedés és a tűrésmező-elhelyezkedés korlátozza. Külső menetek esetén 

a bevonattal az alapvonal nem léphető túl, belső menetek esetén pedig nem mehetnek ez alá. 

Ez azt jelenti, hogy a H tűrésmező-elhelyezkedésű belső menetek esetén mérhető 

bevonatvastagság csak akkor vihető fel a menetre, ha a tűrésnagyságot nem használják ki az 

alapvonalig. 

Az alábbi táblázat tartalmazza egy tétel helyi rétegvastagságait és átlagos rétegvastagságait, 

amelyek megfelelnek a galvánbevonatok megfelelő nemzetközi szabványaiban ajánlott 

névleges rétegvastagságoknak. 

Névleges 

rétegvastagság 

Tényleges rétegvastagság 

Helyi rétegvastagság a) 
A tétel átlagos 

rétegvastagsága b) 

min. min. max. 

3 3 3 5 

5 5 4 6 

8 8 7 10 

10 10 9 12 

12 12 11 15 

15 15 14 18 

20 20 18 23 

25 25 23 28 

30 30 27 35 

a) A helyi rétegvastagság mérése a 10.1 szakasz szerint. 

b) Az átlagos rétegvastagság mérése a 10.2 szakasz szerint. 

A névleges rétegvastagság ne haladja meg a menet alapeltérésének egy negyedét, hogy a 

galvánbevonatú menetek párosításakor a fedés veszélyét elkerüljék.  

 Az A-kódszámrendszer 

A galvánbevonatok pontos meghatározására egy 3 jelből álló kódrendszert használhatunk. 

A kód első betűjele a bevonófémet vagy ötvözetet határozza meg az alábbi táblázat szerint. 

Betűjel 
Bevonófém/-ötvözet 

Jel Elemek 

A Zn Cink 

B Cd a) Kadmium 

C Cu Réz 

D CuZn Réz-cink 

E Ni b Nikkel 

F Ni b Cr r b) Nikkel-króm 

G CuNi b b) Réz-nikkel 

H CuNi b Cr r b) Réz-nikkel-króm c) 

J Sn Ón 

K CuSn Réz-ón 

L Ag Ezüst 

N CuAg Réz-ezüst 

P ZnNi Cink-nikkel 

Q ZnCo Cink-kobalt 

R ZnFe Cink-vas 

a) A kadmium alkalmazását egyes országokban korlátozzák. 

b) Az ISO szabályozási kódja az ISO 1456 szeirnt. 

c) A krómréteg vastagsága kb. 0,3 µm. 
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A kód második jele a rétegvastagságot írja le. 

Számjel 
Rétegvastagság, µm 

egy bevonófém két bevonófém a) 

0 nincs előírt rétegvastagság - 

1 3 - 

2 5 2+3 

3 8 3+5 

9 10 4+6 

4 12 4+8 

5 15 5+10 

6 20 8+12 

7 25 10+15 

8 30 12+18 

a) Az első és a második bevonófémre megállapított vastagságok a bevonatok összes kombinációira érvényesek azzal a 

kivétellel, hogy ha króm a legfelső réteg, amelynek vastagsága mindig 0,3µm. 

 

A kód harmadik jele pedig a fényességi fokozatot és utókezelést határozza meg. 

Betűjel A kezelt felület Passziválás kromátozással a) jellemző szín 

A 

Matt 

nincs szín 

B kékes-kékesen irizáló b) 

C sárgán csillogó - sárgás barna, irizáló 

D olajzöld-olajbarna 

E 

Félfényes 

nincs szín 

F kékes-kékesen irizáló b) 

G sárgán csillogó - sárgás barna, irizáló 

H olajzöld-olajbarna 

J 

Fényes 

nincs szín 

K kékes-kékesen irizáló b) 

L sárgán csillogó - sárgás barna, irizáló 

M olajzöld-olajbarna 

N Magasfényű nincs szín 

P Szabadon választható mint a B, a C vagy a D 

R Matt barnás-fekete, fekete 

S Félfényes barnás-fekete, fekete 

T Fényes barnás-fekete, fekete 

U Minden kezelt felület kromátozás nélkül c) 

a) Passziválás csak cink- vagy kadmium bevonatok esetén lehetséges. 

b) Csak cinkbevonatokra érvényes. 

c) Példa ilyen bevonatra: A5U 

 

  



 

 
43 

Példák a bevonatok megjelölésére 

1. Példa: Cink galván bevonat, rétegvastagság 8 µm, fényes, sárgán irizáló kromátozással 

Megjelölés az A-rendszer szerint: 

A3L 

Megjelölés a B-rendszer szerint: 

Fe/Zn8c 2c 

Ahol 

- A a cinket jelöli 

- 3 a 8µm kódszáma 

- L „fényes” fényességi fokozatot és 

sárga irizáló kromátozást jelöl 

Ahol 

- Fe az alapfémet jelöli 

- Zn a bevonatfémet jelöli 

- 8 a bevonat névleges vastagsága µm-

ben 

- c a kromátozást jelöli 

- 2 a kromátozás osztályát jelöli 

- C a kromátozás típusát jelöli 

2. Példa: Nikkel galvánbevonat, rétegvastagság 8 µm, fényes, szokásos (0,3µm) 

krómbevonattal. 

Megjelölés az A-rendszer szerint: 

F6J 

Megjelölés a B-rendszer szerint: 

Fe/Ni20b Cr r 

Ahol 

- F a 3µm krómos nikkel-krómot jelöli 

- 6 a 20µm kódszáma 

- J a „fényes” fényességi fokozatot, és 

a „nincs színt” jelöli 

Ahol 

- Fe az alapfémet jelöli 

- Ni a bevonatfémet jelöli 

- 20 a nikkel legkisebb vastagsága µm-

ben 

- b a „fényest” jelöli 

- r a szokásosat (vagyis 0,3µm-t) jelenti 
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6. Felület-ellenőrzés 

 Mágneses induktív módszer 

Minden ferro-mágneses alapanyagra (tipikusan Fe), felvitt nem mágneses anyag (mint pl. lakk, 

festék, porfesték, zománc, műanyag, cink, króm, réz,) rétegvastagságának mérésére alkalmas 

eljárás. 

 Röntgen fluoreszcencia módszer 

A röntgen-fluoreszcencia analízis egy roncsolásmentes atomfizikai anyagvizsgálati módszer. 

Rövid idő alatt el lehet vele végezni anyagminták minőségi és mennyiségi analízisét, azaz, hogy 

a minta milyen kémiai elemeket tartalmaz és azokat milyen százalékos arányban. Minden 

kémiai elemnek jellegzetes sugárzása van. A vevőegység segítségével mérhető az egyes elemek 

sugárzási intenzitása. Egy számítógép ezekből az intenzitásokból képes rétegvastagságot 

számítani. Ezzel a módszerrel az anyagok ötvözőelemei is mérhetők. 

 Mágneses teszt 

A fedőréteg mágneses ellenállását egy szondával mérik. Az ellenállás nagysága alapján 

meghatározható a rétegvastagság. A módszer akkor működik optimálisan, ha a próbadarab a 

bevonat előtt és után is mérhető. 

 Kapacitásteszt 

A mérőszonda egy elektromos kondenzátort képez a munkadarabbal. A kondenzátor kapacitása 

a rétegvastagságtól függ. A módszer akkor működik optimálisan, ha a próbadarab a bevonat 

előtt és után is mérhető. Ezzel a módszerrel az anyagok ötvözőelemei is mérhetők. 

 Couloscope eljárás 

A többi eljárástól eltérően ez a vizsgálat ún. roncsolásos vizsgálat, a munkadarab a vizsgálat 

után többé nem felhasználható. Ezzel a módszerrel több réteg (cink, réz, nikkel, króm) 

tesztelhető, alapvetően a galvanikus folyamat megfordításán alapul. Az elektrolitot oldaltot egy 

meghatározott felületre helyezik, és eltávolítják vele a bevonó fémet. Az elektrolit által igényelt 

időből aztán meghatározható az adott réteg vastagsága. 

 Sókamra teszt 

A ciklikus korróziós vizsgálat során a kötőelemeket olyan korrozív közegbe helyezik, amely 

segítségével különböző folyamatok váltakoztatásával gyorsított anyagöregítés érhető el.  

A sópermet vizsgálat során a bevonatok ellenálló képességét vizsgálják fokozott igénybevétel 

hatására. A mérési folyamatok során a laboratóriumban lehetőség van karckorróziós, alapfém 

korrózió, hólyagosodás és átrozsdásodás vizsgálatára. A vizsgálatok során a vizsgáló térben 

folyamatosan sóköd, illetve sópermet veszi körül a mintákat. A szabványok a sóoldat 

töménysége és pH-ja mellett a vizsgálótérben fenntartandó hőmérsékletet, és a sópára 

telítettségét is szabályozzák. A legtöbb szabvány meghatározza vizsgálatokhoz használandó só 

minőségét is. 

A készülék a korróziót okozó körülményeket reprodukálja szabályozott módon, leggyakrabban 

azokat felerősítve a gyorsabb mérési eredmények érdekében. A kamra jól használható az 

anyagok és az összetevők várható korrózióállóságának vizsgálatára a hasznos életciklus alatt. 
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7. Anyagvizsgálati tanúsítvány 

A már 1951 óta létező DIN 50049 szabvány, mely eredetileg az acél és acéltermékekre 

vonatkozó vizsgálati tanúsítványokról szól, az 1986-os kiadástól kiterjedtebb 

anyagvizsgálatokkal rendelkezik az anyagok, munkadarabok és alkatrészek vonatkozásában. 

Az 1995 augusztusában a DIN 50049 helyébe lépett EN 10204 szabvány. 

Speciális követelmények és/vagy a biztonsággal kapcsolatos alkalmazások esetén további 

termékspecifikus vagy alkalmazásspecifikus tesztek végezhetők - a gyártó által vagy az általa 

megbízott független szakértőknél vagy vizsgálati intézeteknél. Ennek az extra tesztnek az 

eredményeit egy tanúsítványban dokumentálják, amelyet az ügyfél megkap. 

A további vizsgálatok jellegét és terjedelmét, valamint azokat, akiknek ezeket elvégezniük és 

dokumentálniuk kell, a felhasználónak kell meghatároznia a kérelem és a különleges 

követelmények alapján, legkésőbb a termék megrendelésekor. A további vizsgálatok költségét 

a termék ára nem tartalmazza.  

Az EN10204 szerinti tanúsítványok szintjei: 

Szint Bizonyítvány Tartalma Kiállítója 

2.1 Megfelelőségi 

tanúsítvány 

A megrendelésnek történő 

megfelelés megerősítése 

a gyártó 

2.2 Vizsgálati 

jelentés 

A megrendelésnek való 

megfelelés megerősítése, a 

nem specifikus 

teszteredmények jelzésével 

a gyártó 

3.1 Vizsgálati 

bizonyítvány 3.1 

A megrendelésnek való 

megfelelés megerősítése, a 

specifikus teszteredmények 

jelzésével 

a gyártó termelési részlegtől 

független ellenőrző képviselője 

3.2 Vizsgálati 

bizonyítvány 3.2 

A megrendelésnek való 

megfelelés megerősítése, a 

specifikus teszteredmények 

jelzésével  

a gyártó termelési részlegtől 

független ellenőrző képviselője 

és a gyártó által meghatalmazott 

ellenőrző képviselő vagy a 

hatósági előírásokban 

megnevezett ellenőrző képviselő 

 

A kiegészítő tesztek által meghatározott és a műbizonylatokban dokumentált értékek nem 

„garantált tulajdonságok”, és nem mentesítik a felhasználót a bejövő áruk megfelelő 

ellenőrzéséről. Minden ismert vizsgálat és teszt általában véletlenszerű mintákon, 

szúrópróbaszerűen kerül elvégzésre. Miközben az eredmények az egy gyártási egységből 

származó szállítási tételre nézve nagymértékben reprezentatívak, nem adható 100%-os 

garancia a tétel valamennyi elemére, illetve az adott célra történő általános 

alkalmasságára vonatkozóan. 

A kereskedők nem adhatnak ki EN 10204 vagy DIN 55350-18 szerinti tanúsítványokat. 

Erre kizárólag a gyártó vagy a meghatalmazott szakember jogosult. Az elvégzendő 

vizsgálatok típusát és mértékét, valamint a szükséges vizsgálati tanúsítványokat 

tanúsítványokat – AD 2000 szerinti felhasználás esetén - az AD-W2, W7, W10/TRD106 

előírások határozzák meg a felügyeletet igénylő rendszerekben (pl. nyomás- és gőztartályok) 

való felhasználásra. Ezen túlmenően a TÜV által jóváhagyott szilárdsági osztályokban ill. 

anyagokban csak a TÜV által jóváhagyott gyártóktól származó anyák és csavarok használhatók. 
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8. HV csatlakozások 

 A HV csatlakozásokról általában 

HV-csavargarnitúrák az acélszerkezetek építésénél általában felmerülő csavarkötések 

kivitelezéséhez használhatóak. Mind a dinamikus húzóterheléseknél, mind az elcsúszást okozó 

nyíróterheléseknél az acélszerkezetek üzemszerű működése érdekében feltétlenül biztosítani 

kell, hogy az előírt előfeszítést elérjük és azt tartósan fenn is tartsuk. 

Az előfeszített kötések előnyt jelentenek korrózióvédelem szempontjából (nincsenek hézagok 

vagy relatív elmozdulások). Nincs szükség kiegészítő meglazulás elleni biztosításra, ha ki van 

zárva a tapadási-súrlódási erők ismételt túllépése. Csak az elsősorban dinamikus 

nyíróterheléseknek kitett SLP kötéseket kell kiegészítőleg meglazulás ellen biztosítani. 

A 10.9 szilárdsági osztályú HV-csavarok minőségének igazolására a csavarfejen levő 

adagszám jelzés miatt nem kell feltétlenül a DIN EN 10204 szabvány szerinti 3.1. minőségi 

bizonyítványt mellékelni. Minden, az Építési Szabályzat A-fejezetében felsorolt kötőelemre a 

gyártónak biztosítania kell a mindenkori gyártási folyamathoz igazodó gyártásközi 

minőségellenőrzést, valamint egy külső szervezet ellenőrzését a szükséges tanúsítás 

megszerzéséhez. Ezek adnak alapot ahhoz, hogy a gyártó a szükséges megfelelőségi 

nyilatkozatokat (CE jel, teljesítmény nyilatkozat) kiadhassa.  

 HV- csavargarnitúrák elemei 

Egy csavargarnitúra egy csavarból, egy anyából, valamint a felhasználási céltól függően előírt 

számú alátétből (általában két darab) áll, melyeket ugyanaz a gyártó gyártott és egységes 

korrózióvédelemmel látott el. Túlnyomó részt DIN 267-10 (ISO 10684) szerint tűzihorganyzott 

kötőelemek kerülnek felhasználásra. A HV-csavarok, HV-anyák és HV-alátétek 

tüzihorganyzását a gyártónak kell elvégeznie, vagy egy külső céggel a saját felelősségére 

elvégeztetnie. 

 
Korrózióvédelem nélküli HV-csavargarniturák felhasználását a szabvány ugyan figyelembe 

veszi, de a gyakorlatban így alig kerülnek felhasználásra. Galvanikus horganyozás ISO 4042 

szerint nem megengedett, mert a keménységük, az üzem közbeni húzó igénybevétel, illetve a 

galvanizálás során elkerülhetetlen hidrogéndiffúzió miatt ridegtörés veszélye áll fenn. 

Más felületkezelés, mint pl. ISO 10683 szerinti cinklamellás rétegfelhordás, elvileg 

megengedettek. A csavarok meghúzására, azok viselkedésére vonatkozóan azonban az eljárási 

technológia ellenőrzését kell kérni. 

A normál kulcstávolságú csavarokhoz képest a HV kötőelemek felfekvési felülete nagyobb, és 

ennek köszönhetően a csomópontok rögzítése kevesebb csavarral is megoldható. Ezenkívül 
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gyakran elegendők kisebb átmérőjű csavarok is, ezáltal az acélszerkezet gyártása általában véve 

olcsóbb lehet. 

Az EN 14399 HV-csavargarnitúrák komponenseit minimálisan az alábbi jelölésekkel kell 

ellátni: a „HV” termék jel, a szilárdsági osztály ,,10.9’’ jele,  és a gyártó cég azonosítója (pl. 

„Z”, mint a Srubena Unia gyártói jele). A visszamenőleges azonosítás megkönnyítése 

érdekében a HV csavarok fején ezenkívül adagszám jel (pl. „A1”) kerül feltüntetésre, amely 

alapján még beépített állapotban is, a csomagolás vagy a szállítólevél hozzárendelése nélkül 

megállapíthatók a legfontosabb gyártási adatok. 

 

HV-csavarok és HV-anyák mechanikus tulajdonságait hőkezeléssel (nemesítés) célirányosan 

állítják be. Minden további hőbevitel (pl. hegesztés útján) ezen jellemzők megváltozását 

okozza. Különleges szerkezetek esetén ezért hegesztést csak speciális utasítás szerint lehet 

végezni. 

Ugyancsak befolyásolhatja a szállítási állapothoz képest a csavarok használhatóságát minden 

utólagos változtatás a felületkezelésen (festések, bevonatok, zsírozás). Ilyenfajta beavatkozás 

esetén a gyártó felelőssége a változtatást elrendelőre száll át.     

HV-garnitúrákra a magasabb szilárdsági osztály (pl. 12.9) nem megengedett. 

Az EN 14399 szabvány, szemben az ISO 898-1 szabvány általános leírásával, a HV-csavarokra 

magasabb követelményeket támaszt az alacsony hőmérsékleteken tanúsított szilárdság 

vonatkozásában. Egy HV-csavarból készített ISO-V próbatest fajlagos ütőmunkájának – 20°C 

vizsgálati hőmérsékleten legalább 27 J-nak kell lenni. Ennek bizonylatolása az elsődleges 

mintadarabok ellenőrzése során történik. Ismételt ellenőrzés csak a gyártási paraméterek 

megváltozása esetén van előírva. A gyári belső termék ellenőrzés során ilyen vizsgálatot nem 

kell végezni.  

 Csomagolás, szállítás, raktározás 

A HV garnitúrák általában szakkereskedéseken keresztül, a gyártó eredeti, bontatlan 

karton csomagolásában - külön dobozban a csavarok, az anyák és az alátétek – kerülnek 

szállításra. Ebből kifolyólag az időjárás viszontagságaitól, páralecsapódástól védve kell 

szállítani és száraz helyen tárolni. 

 HV-csavargarnitúrák meghúzása 

Mivel egy HV kötés létrehozásánál csak ugyanazon gyártó által előállított komponenseket 

szabad összeépíteni, úgy az általa gyártott kötőelemekre a csereszabatosságot is figyelembe 

véve, az EN 14399 és EN 1090-1 előírásai szerint egyértelműen meghatározhatja a csavar 

garnitúrák előfeszítésének módját, amit általában a HV-anyák meghúzásával végzünk el. 

A tüzihorganyzott HV-anyák a gyártó által speciális kenőanyaggal ellátott felülettel beépítésre 

kész állapotba kerülnek szállításra, emiatt felületük kinézetre eltérhet a HV-csavarok és HV-

alátétek színétől. Míg M24-méretig a HV-csavarok horganybevonata elsősorban matt, addig a 
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nagyobb méreteknél a cinkfelület fémesen csillogó lehet. A korrózió elleni védelem elsősorban 

a bevonat rétegvastagságtól függ és mindkét kivitelben azonos értékű. 

Ha a kötés kialakításánál nem az anyát, hanem a csavart kell forgatni, akkor a csavarfej és az 

alátét felfekvő felületei között kiegészítő kenést kell biztosítani. Savtartalmú kenőanyagok nem 

használhatók. Figyelembe kell venni, hogy ha a kötést a csavar meghúzásával alakítjuk ki, 

akkor a csavar szárának a furatban való súrlódása miatt a meghúzási erők változnak. Ebből 

kifolyólag pl. a HV-illesztő csavarokat ilyen módon nem lehet terv szerint előfeszíteni. 

Anya nélküli szerelésnél, amikor a csavart zsákfuratba hajtjuk, gondoskodni kell a csavar és a 

furatmenet megfelelő kenéséről. Tűzihorganyzott csavaroknál figyelembe kell venni, hogy a 

DIN 267-10, vagy ISO 965-5 előírásai szerint a belső menetnél (anyák) +0,3 mm menettűrést 

kell biztosítani. 

Ha a HV-csavargarnitúrák meghúzását kiegészítő kenéssel végezzük, azt az eljárás előzetes 

ellenőrzésével kell alátámasztani. Ez érvényes akkor is, ha az előfeszített csomópont kialakítása 

a 8.10. ponttól eltérő módon (pl. hidraulikus tengelyirányú előfeszítéssel, terhelés nélküli 

meghúzással) készül. 

 Furattűrés és felfekvési felületek eltérése 

Az összeerősítendő szerkezeti elemek furatait úgy kell kialakítani, hogy a HV-csavarok 

erőltetés nélküli behelyezése biztosított legyen. Az elcsúszásmentesen előfeszített kötések 

érintkező felületein és az elsősorban nem statikus igénybevételnek kitett szerkezeti elemek 

furatait meg kell tisztítani a sorjától. A névleges furattűrés kerek lyukak esetén az alábbi 

értékeket veheti fel, amennyiben a statikai számítások ettől kisebb tűréssel nem számolnak: 

• M6-M24 csavaroknál: max. 2 mm 

• M27-M48 csavaroknál: max. 3 mm 

Hosszanti (ovális) lyukakkal, vagy ettől nagyobb tűrésű furatokkal kialakított szerkezetek csak 

külön statikai számítás alapján készíthetők. A meghúzás minőségét ilyen esetben a csatlakozó 

lemezek egyenetlen felfekvése vagy deformációja lényegesen befolyásolhatja.  

Az illesztő csavarok furatait vagy a csavarszár átmérőjénél kisebbre készítjük és a szerkezetek 

egymáshoz való ideiglenes rögzítése után dörzsárral méretre bővítjük, vagy az elemek rögzítése 

után azokat együtt fúrjuk ki. Mindkét esetben a furat átmérője nem lehet 0,3 mm-nél nagyobb, 

mint a csavarszár átmérője. Az EN14399-8 (korábban DIN 7999) szerint tüzihorganyzott HV-

illesztő csavarokat horganyozás előtti b11-es tűréssel - szokás szerint fémes, korrózió-védelem 

nélküli H11 tűrésű furatokba szereljük. 

 Geometriai eltérések 

Az előfeszítéshez szükséges erők egy része az acélszerkezet hibáinak, méret-pontatlanságainak 

kiigazítására fordítódik anélkül, hogy az illesztési felületeken súrlódási erőt (tapadási erőt) 

hoznának létre. Ugyanakkora külső terhelés esetén ilyen esetben a csavar magasabb húzó 

igénybevételnek lesz kitéve, mint egy geometriailag ideális szerkezetben. A 8.11.2. és 8.11.3. 

pontok szerinti szerelési eljárás esetén ez befolyásolja az elért előfeszítési erő nagyságát. 

Példának okáért a szélerőművek tornyainál ebből kifolyólag követelmény, hogy a végleges 

meghúzáshoz előírt forgatónyomaték maximálisan 10 %-nak elérésekor a felületek teljes 

felfekvése egymáshoz megtörténjen. Ez messzemenően érvényes a 8.10.3. pontban leírt, az 

elforgatási szög szerinti meghúzási eljárása. A felfekvő felületek egymással bezárt maximális 

szögeltérését, a fugák közötti távolságot terhelés nélküli, illetve terhelt állapotban, úgymint a 

tompán ütköztetett lemezek vastagsági eltérését alapvetően az előírt határértékeken belül kell 

tartani. Ezeknek a megengedett tűréseknek a nagysága a szerkezet felhasználási céljától függ. 

Különösen dinamikus húzó igénybevételnek kitett csomópontokban, de az elcsúszást okozó 
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nyíróterheléseknél is fontos a csatlakozó szerkezeti elemek pontos felfekvése. Minden meglevő 

hézag károsan befolyásolja a később megfeszítésre kerülő szerkezeti rendszert. 

A felfekvő felületek közötti szögeltérés dinamikus terhelésnél nem lehet több 2%-nál. Statikus 

terhelésnél ez maximum 4% lehet, amennyiben a feszítés az anya meghúzásával történik. (nem 

következik be a csavar ismétlődő hajlítgatása). Az illesztéshez minimum 1 mm vastagságú acél 

hézagoló lemezeket használhatunk, kellő méretben és szilárdsággal. Háromnál több hézagoló 

lemez használata esetén azokat előzetesen össze kell erősíteni egymással. 

Alátétek alatt (vagy közvetlenül a csavarfej alatt, ha 8.8. pont szerint nincs alátét tervezve) az 

acél hézagoló lemezek nem lehetnek 4 mm-nél vékonyabbak és szilárdságuknak legalább 

ugyanolyannak kell lennie, mint a szerkezeti résznek. 

Hosszanti furatok vagy a tervhez képest nagyobb méretű furatok esetén statikai számítással kell 

bizonyítani a megfelelőséget. 

A nem párhuzamos övű, „U” vagy „I” tartók csavarkötéseinek kialakításánál a DIN 6917 vagy 

DIN 6918 szerinti alátéteket, „U”-, vagy „I” szelvényhez kell használni. A csavar vagy az ék 

alakú alátét egy későbbi elmozdulása az acélprofilhoz viszonyítva az előfeszítő erőt lényegesen 

csökkentheti. 

A csavar hosszúságát úgy kell megválasztani, hogy a 8.9. pont szerinti átfogás biztosítva 

legyen. Határesetben célszerű 5 mm-rel hosszabb csavart választani. 

 HV-csavargarniturák beépítése 

Az előfeszített HV-kötések szerelése során nem szabad a csavarok meghúzásával a szerkezet 

pontatlanságait korrigálni. A kötések kialakításánál biztonsággal ki kell zárni mindenfajta nem 

megengedett járulékos terhelést (pl. szerkezet súlyából adódó nyomatékokat). 

Fokozott korróziót előidéző anyagok, mint pl. téli szállításnál a kiszórt só vagy más vegyszerek 

(tisztítószerek, jégoldók) a furatokban, a toldási hézagokban és a felfekvő felületeken nem 

lehetnek, mivel fokozott helyi terhelést jelentenek (horganyréteg feloldódása, hidrogén 

képződés okozta korrózió, stb.). 

Ellentétben a szokásos időjárási körülményekkel – megfelelő szellőzés, semleges környezet – 

a tengervízben a cinkréteg nem biztosít tartós védelmet. Friss betonban vagy elektrolízist okozó 

feszültség-különbségek esetén a felszabaduló hidrogén helyi korróziót vált ki, amely a 

szerkezetek meghibásodását okozhatja. 

A tüzihorganyzott HV-csavarok gyártási irányelvei azt a célt szolgálják, hogy a 

hidrogéndiffúzió által kiváltott ridegtörések kockázatát minimalizálják.  

A legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amikor az előfeszített szerkezetek még szerelhetők, 

az az időpont, amikor az összeerősítendő szerkezeti elemeken, azok felfekvési felületein nem 

képződött dér vagy jégréteg. Ezek jelenléte esetén fennáll a veszélye annak, hogy jégmentes 

állapothoz képest kisebb a felfekvő felületek közötti súrlódási tényező, később pedig a toldási 

hézagokban a megolvadó jég az előfeszítést biztosító erők lényeges csökkenését okozhatja. Ha 

a szerelési munkákat mégis fagypont alatti hőmérsékleten kell végeznünk, akkor ajánlatos a 

szerkezetet a kombinált eljárás szerinti előfeszítő nyomatékkal szerelni. A végleges meghúzást 

már normális időjárási körülmények között a 8.10.1 és 8.10.4. pontok szerint hajtjuk végre. 

Terv szerint előfeszített HV-csavargarnitúrák kötőelemeit beszerelés előtt a korrózióvédő réteg 

épsége szempontjából ellenőrizni kell. A beépítendő kötőelemek védőbevonatán szemmel 

látható elváltozások nem lehetnek (pl. szennyeződések vagy masszív rozsdásodás nyomai). A 

HV-anyákat nem szabad tisztítani. Az egyes elemek pótlólagos kenése rendszerint szintén nem 

megengedett, mivel a tervtől eltérő előfeszítést eredményezne. 
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 Beépítési helyzet 

A HV-csavarokat erőltetés nélkül kell behelyezni a furatokba. Kalapáccsal vagy egyéb 

ütlegeléssel történő szerelés tilos, mert sérülhet a csavar feje, de különösen a menete. Ez 

negatívan befolyásolja a meghúzás körülményeit és a korrózióvédelmet. 

A HV-csavargarnitúrák beszerelésénél alapvetően a szerkezet támasztotta igényeket kell szem 

előtt tartani. Terv szerint előfeszített kötésekhez kiviteli tervet kell készíteni. 

Korrózióvédelem szempontjából előnyösebb, ha a HV csavart úgy építjük be, hogy az 

időjárásnak jobban kitett oldalra a csavar feje és ne az anya kerüljön. Tehát a csavar feje felül 

(kondenzvíz képződés, elszennyeződés), vagy kívül (eső, káros anyagok) helyezkedjen el. 

Gyakorlati megfontolásból mégis sokszor úgy alakítják ki a csomópontot, hogy a HV-anya felül 

helyezkedik el. Ez azért van, mivel az előfeszítést rendszerint az anya meghúzásával hozzuk 

létre, ugyanis azt könnyebb tekerni, utánfeszíteni és ellenőrizni. 

Ha a csomóponthoz csak nehezen, vagy az egyik oldalról egyáltalán nem férünk hozzá, akkor 

egyedi megoldásként előre rögzített HV-anyás vagy csavaros megoldást, menetes csapszeget, 

vagy direkt a szerkezet anyagába vágott menetes furatot alkalmazhatunk. 

Öntöttvas szerkezeti elemeknél roncsolás mentes vizsgálattal ellenőrizni kell, hogy a furat 

környékén nem porózusos-e az anyag. A szükséges furatmélység számítással történő 

meghatározása mellett az előfeszített csomópont kialakítását illetve az eljárás technológiáját 

ellenőrizni kell.  

A HV-alátéteket a letört éllel kifelé kell beépíteni, hogy azonosító jelzésük ne a fej vagy az 

anya felé álljon. Csak így lehet biztosítani, hogy a keményebb HV-alátét ne vágjon bele a 

csavarfej alatti sugarába, vagy a meghúzáskor a kenéssel ellátott anya elforgása az alátéten 

megváltoztassa az erőviszonyokat. 

A terv szerint előfeszített HV-kötések készítésénél legalább egy-egy HV-alátétet kell 

alkalmazni az anya és a csavar feje alatt. Bár a nem előfeszített HV-kötéseknél a csavar feje 

alatti alátéttől el lehet tekinteni, mégsem tanácsos ezt megtenni, mert különösen a kisebb 

átmérőknél fennáll a veszélye annak, hogy akaratlanul is túlhúzzuk a csavarokat és ennek 

következtében a nagy nyomás miatt megsérülhet a felfekvő felület (védőbevonatok sérülése, 

lepattogzása). 

A HV-anyákat azonosító jelzésükkel kifelé kell beépíteni, így biztosítható, hogy a beszerelés 

után is azonosítható legyen a gyártó. Ezen kívül az ilyen elhelyezés kizárja, hogy az anyára 

felvitt azonosító jelzés meghúzáskor befolyásolja az anya és az alátét közötti súrlódást. Ha a 

csavarokat géppel húzzuk meg, akkor is az anyákat több menet erejéig előbb kézzel kell 

felcsavarni, hogy ezáltal elkerüljük az anya beékelődését. Ha egyes esetekben az anya 

rákapatásához mégis szerszámot kell használni (pl. valamilyen okból megsérült a menet), akkor 

másodszori próbálkozásra már tudni kell kézzel is ráhajtani. Az előfeszítés lényeges 

körülményei akkor nem változnak, ha előfeszítés nélkül a végleges meghúzónyomaték max. 

5%-val tudjuk az anyákat ütközésig csavarni. A szögelfordulás módszerével végzett előfeszítés 

esetén sem szabad túllépni az előzetes meghúzó nyomatékokat. 

 Az átfogás 

A HV-csavarok névleges hossza 5 mm-s lépcsőzéssel emelkedik, ami lehetővé teszi, hogy az 

összeerősítendő lemezek vastagságához legjobban igazodó csavar hosszakat választhassunk. 

Az EN14399 szerinti átfogási hossznak biztosítania kell, hogy normál esetben két alátéttel a 

csavarkötés előfeszíthető és húzó igénybevételre terhelhető legyen. Az EN1090-1 szabvány 

alapján az átfogás a csavarfej és az anya közötti távolság, beleértve a felhasznált alátétek 

vastagságát is. A korábbi DIN18800 szabvány szerint az átfogás az a távolság volt, amely a 
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felfekvő felületei között van, vagyis az összeerősítendő szerkezeti elemek együttes vastagsága. 

Ez lényeges változást jelent a két szabvány között! 

Átfogási hosszak az EN1090-1 szerint: 

Csavarméret M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 

Menetátmérő d 12 16 20 22 24 27 30 36 

Szárátmérő ds, nom 12 16 20 22 24 27 30 36 

Fej magassága knom 8 10 13 14 15 17 19 23 

Anya magassága mnom 10 13 16 18 20 22 24 29 

Kulcstáv smax 22 27 32 36 41 46 50 60 

Csúcstáv emin 23,91 29,56 35,03 39,55 45,20 50,85 55,37 66,44 

Alátét külső átm. d2max 24 30 37 39 44 50 56 66 

Alátét vastagság hnom 3 4 4 4 4 5 5 6 

Csavar hossza tmin - tmax 

35 16-21        

40 21-26 17-22       

45 26-31 22-27 18-23      

50 31-36 27-32 23-28 22-27     

55 36-41 32-37 28-33 27-32     

60 41-46 37-42 33-38 32-37 29-34    

65 46-51 42-47 38-43 37-42 34-39    

70 51-56 47-52 43-48 42-47 39-44 36-41   

75 56-61 52-57 48-53 47-52 44-49 41-46 39-44  

80 61-66 57-62 53-58 52-57 49-54 46-51 44-49  

85 66-71 62-67 58-63 57-62 54-59 51-56 49-54 43-48 

90 71-76 67-72 63-68 62-67 59-64 56-61 54-59 48-53 

95 76-81 72-77 68-73 67-72 64-69 61-66 59-64 53-58 

100 81-86 77-82 73-78 72-77 69-74 66-71 64-69 58-63 

105 86-91 82-87 78-83 77-82 74-79 71-76 69-74 63-68 

110 91-96 87-92 83-88 82-87 79-84 76-81 74-79 68-73 

115 96-101 92-97 88-93 87-92 84-89 81-86 79-84 73-78 

120 101-106 97-102 93-98 92-97 89-94 86-91 84-89 78-83 

125 106-111 102-107 98-103 97-102 94-99 91-96 89-94 83-88 

130 111-116 107-112 103-108 102-107 99-104 96-101 94-99 88-93 

135 116-121 112-117 108-113 107-112 104-109 101-106 99-104 93-98 

140 121-126 117-122 113-118 112-117 109-114 106-111 104-109 98-103 

145 126-131 122-127 118-123 117-122 114-119 111-116 109-114 103-108 

150 131-136 127-132 123-128 122-127 119-124 116-121 114-119 108-113 

155 136-141 132-137 128-133 127-132 124-129 121-126 119-124 113-118 

160 141-146 137-142 133-138 132-137 129-134 126-131 124-129 118-123 

165 146-151 142-147 138-143 137-142 134-139 131-136 129-134 123-128 

170 151-156 147-152 143-148 142-147 139-144 136-141 134-139 128-133 

175 156-161 152-157 148-153 147-152 144-149 141-146 139-144 133-138 

180 161-166 157-162 153-158 152-157 149-154 146-151 144-149 138-143 

185 166-171 162-167 158-163 157-162 154-159 151-156 149-154 143-148 

190 171-176 167-172 163-168 162-167 159-164 156-161 154-159 148-153 

195 176-181 172-177 168-173 167-172 164-169 161-166 159-164 153-158 

200 181-186 177-182 173-178 172-177 169-174 166-171 164-169 158-163 

 

Az EN14399 szerinti átfogást a csomópontok kialakításánál egy oldalon elhelyezett legfeljebb 

3 db alátéttel, összesen 12 mm vastagságban szabályozhatjuk. Ezáltal az osztóhézagok száma 

megnő, ami az előfeszítő erő némi csökkenését eredményezi. Konstrukciós meggondolásból 

célszerűbb a többlet alátéteket az anya felöli oldalon elhelyezni, ezáltal biztosítható, hogy a 

csavar szára és a menet kifutása a méretezésnek megfelelően helyezkedjen el. Meghúzásnál 

arra kell ügyelni, hogy az anyával együtt az alátétek ne forduljanak el, mivel terv szerint a 

relatív elmozdulás az anya és a külső alátét között jön létre. Az alátétek esetleges elfordulása 
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okozta negatív hatás kiküszöbölésére a DIN18800-7 azt írja elő, hogy a kiegészítő alátéteket az 

alatt a kötőelem alatt kell elhelyezni, amelyik a meghúzásnál nem forog (normál esetben a 

csavar feje alá). Az EN14399-8 ettől eltérően szabályos esetként két beszerelési helyzetet ad a 

HV-csavarok beépítésére, mindegyik esetben egy vagy két alátéttel a HV-anya alatt. 

Beépített állapotban a megengedett átfogás értéke általában nagyobb, mint a 

termékszabványokban a csavar kiválasztásához adott értékek. 

• A terv szerint előfeszített vagy húzó igénybevételnek kitett csomópontokban a csavarszár 

menet nélküli részétől az anya felfekvési felületéig legalább két teljes menetnek kell 

maradnia és a csavar vége legalább egy teljes menettel érjen túl az anyánál 

• A nem feszített kötéseknél, húzóterhelés nélkül megengedett (annak ellenére, hogy a kifutó 

menetszelvény általában nem teljes), hogy a csavar vége szintben legyen az anya külső 

síkjával. Az anya meghúzáskor ebben az esetben sem érheti el a menetkifutást. 

A HV-csavarkötéseknél a csavar menetes része nem érhet be a nyírási síkba, kivéve, ha a 

tervezésnél az ezáltal bekövetkező teherbírás csökkenést már figyelembe vették. A furat 

palástjára ható – a csavarszár és a menetszelvény eltérő átmérőjéből adódó illeszkedés, illetve 

a menetszelvény bevágódása a furatpalást felületébe – kiegészítő terhelés következtében 

ugyanolyan keresztirányú igénybevételnél a kötés gyengébb lesz, mint amikor a csavar szára 

teljesen átéri a lemezeket. 

A HV-illesztőcsavarok menetes része nem nyúlhat be a nyírási síkba. A csavar illesztő szára 

teljes hosszában feküdjön fel a furat palástjára. Ennek biztosítására az EN14399-8 szerint 

megengedett két HV-alátét alkalmazása az anya alatt. A szerkezeti elem anya felöli oldalán az 

illesztő csavar szára a névleges lemezvastagság maximum 1/3 részénél lehet rövidebb, ha az 

ezáltal bekövetkező palást-teherbírás csökkenést a méretezésénél figyelembe vették. 

 Csavarkötések terv szerinti előfeszítés nélkül 

Terv szerinti előfeszítés nélkülinek minősülnek az olyan csomópontok, amikor a szokásos 

szerelési gyakorlatnak megfelelően csak „érzésből” húzzuk meg a csavarokat. Ehhez 

használhatunk csavarbehajtó készülékeket is. Minden esetben a meghúzást úgy kell elvégezni, 

hogy a HV-garnitúrák túlterhelése az ellenőrizetlen erőkifejtés miatt ne következhessen be. A 

háromnál több csavarból álló csomópontokban a szerelést középről kell kezdeni és lépésenként 

kifelé haladni. 

Ha a csavarkötések előfeszítése később sincs tervbe véve, akkor a szögelfordulás szerinti eljárás 

meghúzó nyomatékának 10%-tól a forgatónyomaték szerinti eljárásban a végleges meghúzásra 

előírt nyomaték értékének 100%-ig terjedő nyomatékkal lehet a csavarokat meghúzni. 

Ha a csomópontok terv szerint a későbbiek során sem kerülnek előfeszítésre, akkor a nem 

zsírozott HV-csavarok forgatásával is el lehet végezni a meghúzást. 

A csatlakozó szerkezeti elemeket annyira össze kell húzni, hogy az átfogás hosszán belül a 

teljes felületen érintkezzenek. Ez a feltétele annak, hogy az elemek között ne maradjanak nyílt 

hézagok. Túl nagy réseknél hézagoló lemezeket kell használni, hogy az előírt illeszkedést 

biztosítsuk. 

A csavarok üzem közbeni többlet igénybevételét meghatározza az egyes csomópontok 

feszültségi állapota. Hézagok, amelyek az ún. „nyomáskúpon” kivűl helyezkednek el (ez a 

csavarfej és az anya között képződik), nincsenek közvetlen befolyással az erővonalakra, és 

teherbírás tekintetében megengedettek. Adott esetben azonban a korrózió védelmet illetően 

pótlólagos intézkedéseket kell tenni. 
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8.10.1. Előfeszítés forgatónyomaték-eljárással 

A csavarok előzetes meghúzása az 1. táblázat 3. és 4. oszlopában megadott meghúzási 

nyomaték 70%-át meg nem haladó erővel történhet, ha befejezésül a csomópontot a 8.11.1. 

pont szerint előfeszítjük. 

8.10.2. Előfeszítés ütve csavarozó- eljárással 

A csavarok meghúzása az 1. táblázat 5. oszlopában megadott átlagos előfeszítő erő legfeljebb 

70%-val történhet, ha a csomópont a 8.11.2. pont szerint végezetül előfeszítésre kerül. 

8.10.3. Előfeszítés elfordulási szög- eljárással 

A meghúzást az 1. táblázat 6. oszlopában az elfordulási szög eljárásra megadott előzetes 

meghúzási nyomatékkal történik, ha a csomópont befejezésül a 8.11.3. pont szerint előfeszítésre 

kerül. 

8.10.4. Előfeszítés kombinált eljárással 

Az előzetes meghúzást az 1. táblázat 7. és 8. oszlopában a kombinált eljárásra megadott 

előfeszítő nyomaték legfeljebb 70%-val végezzük, ha csomópontot befejezésül a 8.11.4. pont 

szerint előfeszítésre kerül. 

 

 

1. táblázat: Terv szerint előfeszített HV-csavarkötések feszítő erői és meghúzási nyomatékai a 

forgatónyomaték-, az impulzus-nyomaték-, az elfordulási szög-, és a kombinált előfeszítési 

eljárásnál 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Méret 

Előírt 

előfeszítő 

erő FVR 

kN 

Forgató-nyomaték 

eljárás 

Impulzus-

nyomaték 

eljárás 

Elfordulási 

szög eljárás 

Kombinált eljárás 

Szükséges meghúzó 

nyomaték MA 

szabványos előfeszítő 

erő FVR eléréséhez 

Nm                 Nm 

Átlagos 

előfeszítő 

erő 

FvM 
2) 

kN 

Előzetes 

meghúzó 

nyomaték 

MvA 
2) 

Nm 

Előzetes meghúzó 

nyomaték 

 

MvA 

Nm 

Felület állapota 

tüzi 

horganyzott 

(tZn) és 

zsírzott 1) 

Gyártási 

állapot és 

gyengén 

olajozott 

Mint 3. 

vagy 4. 

oszlop 2) 

Mint 3. 

vagy 4. 

oszlop 2) 

tZn és 

zsírzott 1) 

Gyártási 

állapot, 

gyengén 

olajozott 

M12 50 100 120 60 10 75 90 

M16 100 250 350 110 50 190 260 

M20 160 450 600 175 50 340 450 

M22 190 650 900 210 100 490 680 

M24 220 800 1100 240 100 600 825 

M27 290 1250 1650 320 200 940 1240 

M30 350 1650 2200 390 200 1240 1650 

M36 510 2800 3800 560 200 2100 2850 
1) Molibdénszulfittal vagy azonos értékű kenőanyaggal kezelt anyák 

2) Függetlenül a menet kenésétől és az anya és csavar felületétől 
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 Terv szerinti előfeszítéssel készült csavarkötések 

Ha a kiviteli tervdokumentációkban nincs eltérő érték megadva, akkor a szabvány szerinti 

előfeszítő erőt, az üzemelés közbeni erőveszteségeket is figyelembe véve a kivitelezésnél 

némileg túl kell lépni. Ennek határértékeként 5 %-os túllépést feltételezünk. 

Az épületek süllyedésének, a szerkezetek mozgásának hatása következtében szokás szerint 10-

30% előfeszítő erő csökkenést veszünk figyelembe a csomópont méretezésénél. Míg a 

tüzihorganyzott vagy a felületkezelés nélküli szerkezeteknél általában csak kismértékű 

előfeszítés csökkenés következik be az épületmozgások következtében, addig az utólag felvitt 

felületvédő rétegek bekerülve a csatlakozó hézagokba lényeges előfeszítés-csökkenést 

okozhatnak. 

A szabvány szerinti előfeszítő erőknél kisebb, de azok 50%-át mindenképpen meghaladó 

előfeszítés megengedett, amennyiben azt a méretezésnél figyelembe vették. A nem feszített 

csomópontokhoz képest ez a megoldás előnyt jelent a szerkezet használati tulajdonságai 

vonatkozásában (pl. csavarok nehezebben lazulnak ki, védőbevonatok sérülése, korrózió a 

toldásokban). 

A szabvány szerinti előfeszítő erők túllépése a szerkezetek méretezésénél nem tételezhető fel. 

A DIN 18800-7 szerint a forgatónyomaték-eljárás szerinti meghúzáskor a csavarok a 

folyáshatár szilárdságának 70%-ig voltak terhelhetők. Az EN 1090-1 szabványban megadott 

valamivel nagyobb értékű előfeszítő erő (a szakítószilárdság 70%-nak megfelelően) azonban 

csak kombinált eljárással érhető el biztonságosan. 

Az előfeszítés megkezdése előtt a csatlakozás minden csavarját a követelményeknek 

megfelelően előzetesen meg kell húzni. Az előfeszítés előtt a szerkezeteket nem szabad 

hosszabb időre kitenni az időjárás viszontagságainak. Az előfeszítést a csomópont közepén 

elhelyezkedő csavarral kell kezdeni és lépésenként kifelé haladva végrehajtani. A közvetlenül 

egymás mellett levő HV-csavarok meghúzásakor előfordulhat, hogy az előbb meghúzott csavar 

feszítettsége kismértékben csökken. 

A 8.11.1. vagy 8.11.2. pontok szerint a csavarokat ugyanazzal a nyomatékkal vagy impulzus-

nyomatékkal utánhúzhatjuk, hogy ezáltal a közvetlen feszítő erő csökkenést vagy az üzemi 

terhelések okozta maradandó alakváltozások miatti erőveszteségeket kiegyenlítsük. 

A 8.11.3. vagy 8.11.4. pont szerinti, az elfordulási szög-, vagy kombinált eljárással kialakított 

kötések, amelyek alapvetően az előírt meghúzó-nyomaték jelentős túllépésével készülnek – 

jobban fel tudják fogni a szerkezetek maradandó alakváltozásait anélkül, hogy a feszítő erők 

nagysága az előírt érték alá csökkenne. 

Ha az alkalmazott csavarhúzó készülékek nem rögzítik automatikusan a meghúzási értékeket, 

akkor a kombinált és a szögelfordulás szerinti eljárás esetében kötelezően jelölni kell az egyes 

kötéseket a későbbi, szabvány szerinti ellenőrzés biztosítása érdekében. A forgatónyomaték 

vagy ütve csavarozó (impulzus nyomaték) eljárással előfeszített csomópontok esetében is 

célszerű lehet azok jelölése. Ez jobb áttekinthetőséget biztosít utánhúzásnál, az elfordulási 

szögek változásának megállapításánál és utólagos ellenőrzéseknél is jó segítséget adhat. 

Az előfeszítést általában a HV-anya meghúzásával végezzük, csak ebben az esetben érvényesek 

a szabvány előírásai a tervszerűen előfeszített csavar garnitúrákra. Ha az előfeszítést a csavar 

forgatásával, vagy axiális nyomóerővel – meghúzó nyomaték nélkül – végezzük, akkor a terv 

szerint előírt előfeszítő erő meglétét más formában kell megállapítani. 

Az EN 1090-1 szabvány szerint az előfeszítő erőt közvetlen méréssel, ún. húzóerő jelző-

alátéttel is lehet mérni. Ez egy közbenső alátét az erők vonalában, melynek maradandó 

deformálódása axiális többletterhelést igényel és ezáltal feszítőerő veszteséget okoz. Az 

előfeszítés mérése ultrahangos eljárással csak különleges szerkezetekre, pl. szélerőművek 
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tornyaira korlátozódik. A hidraulikus, tisztán axiális előfeszítés egy további biztonságos 

alternatívát képez, amit az acélszerkezet-építésben még nem szabványosítottak. 

A terv szerint előfeszített HV-csavargarnitúrák részleges vagy teljes meglazítása esetén, azokat 

ki kell szerelni. Egy újabb feszített csomópont kialakításához már nem használhatók fel, mivel 

a megadott forgatónyomatékokat és elfordulási szögeket a gyártók csak az első felhasználáshoz, 

gyári szállítási állapothoz garantálják. Ha a forgatónyomaték- vagy az impulzus-nyomaték 

szerinti eljárás során bizonyítani lehet, hogy az adott csavar az előfeszítés során nem szenvedett 

maradandó alakváltozást, akkor ez a csavar egy újabb csomópontban, ugyanazon gyártó által 

gyártott, új, megfelelő felületkezeléssel ellátott anyájával még felhasználható. Ha az előfeszítést 

kombinált-, vagy elfordulási szög eljárás alapján végezzük, akkor a párosított csavar és anya 

menetei maradandó alakváltozást szenvednek, ezért az ilyen HV-garnitúrák újabb előfeszített 

szerkezetekben már nem használhatók. 

8.11.1. Előfeszítés forgatónyomaték eljárással 

A forgatónyomaték-eljárás szerinti előfeszítés alkalmazásánál feltételezzük, hogy a csavarok 

lényeges plasztikus deformáció nélkül, vagyis a csavarra érvényes szabványos nyúlási 

határfeszültség alatt kapnak terhelést. Következésképpen a meghúzásnál úgy állítjuk be a 

nyomatékokat, hogy az előfeszítő erők értéke 0,7 As Rp0,2 névl. (szabványos előfeszítő erő) és 1,0 

As Rp0,2 névl közé essen. 

Ha terv szerint az előfeszítő erő értéke kisebb a szabványban megadottnál, akkor a 

forgatónyomatékot arányosan csökkenteni kell. Ez azonban a HV-kötések használati 

tulajdonságait tekintve nem célszerű. 

Ez az eljárás lehetővé teszi a fokozatos előfeszítést a sok csavarból álló csomópontokban, az 

ellenőrző utánhúzást, vagy a feszítő erő visszaállítását akár néhány nap múlva is. Ha a 

szerkezetet nem festjük le és nincsenek lényeges időjárási behatások, akkor hasonló utánhúzást 

akár hetekkel vagy hónapokkal később is végrehajthatunk. 

A táblázat 2. oszlopában megadott előfeszítő erők akkor érhetőek el biztonságosan, ha a HV-

garnitúrák egyes elemei ugyanattól a gyártótól, a gyártó által megfelelő kenéssel ellátott anya 

forgatásával a 3. vagy 4. oszlopban megadott forgató nyomatékokkal kerülnek meghúzásra. A 

kötéseket 5 %-nál kisebb hibatűrésű nyomaték kulccsal kell meghúzni. A nyomaték kulcsok 

pontosságát a gyártó utasításai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell. Ha a 2. oszlop szerinti 

szabványos előfeszítési értékeket el kívánjuk érni, akkor a meghúzási nyomatéknak el kell érnie 

a 3. és 4. oszlopban megadott értékeket. 

8.11.2. Előfeszítés ütvecsavarozó eljárással 

Ütvecsavarozó gépek a 8.10. pont alapján csak normál csomópontok szerelésekor 

használhatóak a csavarok meghúzására. A kifejtett erők meghatározásának nehézségei miatt a 

8.11. pont szerinti feszített szerkezeteknél sem előzetes, sem végleges meghúzásra nem 

használhatók. Az előzetes meghúzás azonban egy hitelesített, megfelelő módon beállított ütve-

csavarozóval elvégezhető.  

Húzó terhelés nélküli vagy elsősorban statikus húzóterhelésnek kitett tervszerűen előfeszített 

kötések kialakításánál 5%-nál nem nagyobb hibatűrésű impulzus-csavarhúzók is 

felhasználhatók. Az egyes csavarozási esetekhez hozzárendelt beállítás az 5. oszlop szerinti 

átlagos előfeszítési erő (FVM) elérésével további statisztikai elemzések nélkül biztosítania kell, 

hogy legalább a 2. oszlopban szereplő szabványos feszítő erőt (FVR) érjük el. Minden erre a 

célra használt beállító műszert mérési pontossága tekintetében a gyártó előírásai szerint 

ellenőriztetni kell. Ha kétséges a feszítő erő elérése, akkor a szükséges beállítást egy originál 

csavarkötésen végzett méréssel állapíthatjuk meg (pl. csavar nyúlásának közvetlen mérésével) 

A szabványosított előfeszítő erőnél kisebb terv szerinti előfeszítő erő esetén (táblázat 5. oszlopa 

összevetve a 2. oszloppal) a beállított feszítő erőket arányosan csökkenteni kell, 10%-kal 
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magasabb érték betartásával. A 8.11. pont szerint ez azonban nem célszerű a HV-szerkezet 

későbbi használati tulajdonságait illetően. 

8.11.3. Előfeszítés szögelfordulás-mérés eljárással 

A szögelfordulás mérése szerinti előfeszítési eljárás feltétele, hogy az összeerősítendő 

szerkezeti elemek a lehető legpontosabban feküdjenek fel egymásra. A szabvány szerinti 

előfeszítő erőknél kisebb feszítő erők a szögelfordulás szerinti eljárás esetén nem állíthatók be 

biztonságosan. Ennél az eljárásnál eleve feltételezzük, hogy a kötőelemeket plasztikus 

deformációra kényszerítjük. Ennek következtében a meghúzáskor olyan feszítő erőket állítunk 

be, amelyek az adott csavarra érvényes névleges folyási határfeszültség sávjában, azaz 

0,9 As Rp0,2 névl. és 1,3 As Rp0,2 névl = As Rm max közötti értékeket vesznek fel. Átlagosan tehát a 

8.11.1. vagy 8.11.2. pontok szerinti eljárásokhoz képest 30%-kal magasabb előfeszítő erőt 

állítunk be. 

Minden egyes csavargarnitúrát a végleges meghúzás előtt a 6. oszlop szerinti meghúzó 

nyomatékkal, MVA, 8.11.1. vagy 8.11.2. szerinti eljárás egyikével előzetesen meghúzzuk és az 

anya helyzetét a csavarszárhoz és a szerkezeti egységhez képest egyértelműen és tartósan (a 

csomópont ellenőrzésének időpontjáig) meg kell jelölni. A jelzés alapján a végleges 

meghúzáskor az anya elfordulási szöge a csavarhoz viszonyítva könnyen megállapítható, ha 

csak ezt a csavar behajtó készülék nem rögzíti automatikusan. Egy második jelzéssel 

ellenőrizhetjük, hogy a csavar a szerkezeti elemhez képest nem fordult-e el.  

A csomópont feszítése az anya további elfordításával – egy szükséges Φ-szög vagy U-ívhossz 

értékkel történik. Ezek mértékének akkorának kell lenniük, hogy a 2. oszlopban megadott 

szabványos előfeszítő erőket elérjük. Másrészt az előfeszítéshez előírt szögelfordulás nem 

eredményezhet olyan mértékű alakváltozást, amely túllépi a HV-csavar maximális teherbírását 

és ezáltal a csomópont már előre megsérül. 

Mivel az előfeszítéshez szükséges Φ-szög értéke függ az összecsavarozandó elemek 

rugalmasságától (pl. a hézagok száma, a felület egyenletessége, deformáció képessége), ezért 

annak nagyságát az originál szerkezeten végzett méréssel kell megállapítani (pl. a csavar 

nyúlásának mérésével). Az ellenőrző mérés kiinduló értékéül a 2. táblázatban megadott 

kétszeres továbbhúzási szög értékét, Φ=2 értéket vehetünk fel. 

A szögelfordulás szerinti eljárással előfeszített csomópont utánhúzása tilos! 

8.11.4. Előfeszítés kombinált eljárással 

Ennél az eljárásnál is azáltal, hogy a HV-csavargarnitúrák korlátozott mértékű képlékeny 

alakváltozását érjük el, az alkalmazott szerelési-előfeszítő erők jelentősen túllépik a szabványos 

előfeszítő erőket (ld. 8.11.3. pontot). A kombinált eljárásnál az előfeszítő erők nagysága nem 

lehet kisebb, mint a szabvány szerinti előfeszítő erő. 

A rugalmas alakváltozás intervallumában működő eljárásokhoz képest (8.11.1. vagy 8.11.2.) itt 

akár 30%-kal magasabb előfeszítő erő veszteség is fel léphet anélkül, hogy a szabványos 

előfeszítő erők értéke alá kerülnének. 

A csavargarniturák végleges meghúzása előtt a 7. és 8. oszlopban megadott emelt szintű 

előzetes nyomatékkal, MVA a 8.11.1. vagy 8.11.2. pontban megnevezett eljárás egyikével a 

csavarokat meghúzzuk. Amennyiben ennek az emelt szintű nyomatéknak a segítségével elérjük 

az illeszkedő felületek tökéletes felfekvését egymáshoz, akkor a csomópontok végleges 

feszítését a 2. táblázat szerinti Φ-tovább fordítási szög, vagy V-körív hossz értékével az anyát 

elforgatva végrehajtjuk. Az anya relatív helyzetét a csavarhoz valamint a szerkezeti elemhez 

viszonyítva ezután egyértelműen és tartósan meg kell jelölni. A jelzések alapján az anya 

elfordulási szöge a csavarhoz viszonyítva könnyen megállapítható, ha csak ezt a meghúzó 

készülék nem rögzíti automatikusan. A második  jelzéssel dokumentálhatjuk, hogy 
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meghúzáskor a csavar nem fordult el a szerkezeti elemhez viszonyítva. A kötések utánfeszítése 

az anya eseteleges tovább forgatásával tilos! 

Ha a megemelt előzetes meghúzási nyomaték nem elegendő a szerkezeti elemek teljes 

felfekvésének eléréséhez és ezáltal kétséges a terv szerinti előfeszítő erő elérése, akkor a 

szükséges tovább fordítási szöget egy originál csomópontban végzett méréssel kell 

megállapítani (pl. a csavar nyúlásának a mérése). 

Az előfeszítő erők egy része a hézagok zárására és nem a lemezek közötti súrlódási erők 

létrehozására fordítódik. Ebből kifolyólag az elsősorban dinamikus húzó igénybevételnek kitett 

csomópontok a geometriailag ideális méretezéshez képest mindenképpen magasabb 

igénybevételnek vannak kitéve. Ha a lemezek szétválása jelentősen korábban következik be – 

a magas előfeszítő erők ellenére – az a csavarok megengedhetetlen túlterhelését okozhatja. 

 

2. táblázat: 10.9 szilárdságú HV-csavargarnitúrák előfeszítéséhez szükséges tovább fordítási 

szögek és körív hosszak V, kombinált előfeszítési eljárásnál 

1 2 3 

Átfogás lk Tovább fordítási szög Φ Körív hossz, V 

lk < 2d 45° 1/8 

2d < lk < 6d 60° 1/6 

6d < lk < 10d 90° 1/4 

10d < lk Nincs ajánlás Nincs ajánlás 

 

 Az előfeszített szerkezetek ellenőrzése 

A nem feszített szerkezetekbe beépített HV-csavargarnitúrák egyes elemeit is ellenőrizni kell 

szúrópróbaszerűen a komplettség, beépítési helyzet, és gyári jelzések tekintetében. Az eljárástól 

függetlenül még az előfeszítés megkezdése előtt biztosítani kell a csomópontok helyén az 

elemek teljes felfekvését egymáshoz. 

A tervszerűen előfeszített szerkezetek csomópontjait ellenőrizni kell az alábbiak szerint:  

• elsősorban dinamikus igénybevételnél: legalább a csavarok 10%-t. 

(a 20 csavarnál kisebb csomópontokban min. 2 csavart). 

• elsősorban statikus igénybevételnél: legalább 5 % 

(20 csavarnál kisebb csomópontban legalább 1 kötést). 

Az ellenőrzés során arról az oldalról, amelyről a meghúzás történt 

• a megfeszítésnél beállított, a 8.11.1. pont szerinti nyomatékkal, vagy attól maximálisan 

10%-kal nagyobb értékkel,   

• vagy az ütvecsavarozó eljárás szerinti 8.11.2. pontban megadott előfeszítő erő ismételt 

felvitelével 

Attól függően, hogy az ellenőrző nyomaték felvitelekor milyen mértékben fordult el az anya a 

3. táblázat szerint kell eljárni. A továbbfordulási szög nagyságát befolyásoló – az átfogás 

hosszától és csavarszár átmérőjétől függő viszonyszám hatását – itt nem vesszük figyelembe 

(pl. 2. táblázathoz hasonlóan lk < 6 d-nél 450 és 900 ). A szállítási állapot szerinti kenéssel ellátott 

HV-anya meghúzásakor általában nem kell a csavarfejet ellen tartani. A csavar elfordulását a 

csupán tűzi horganyzott felületek nagyobb súrlódási együtthatója megakadályozza. 
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3. táblázat: Csavarkötések előfeszítésének ellenőrzése utánhúzással 

Tovább forgatási szög Értékelés Intézkedés 

< 300 Előfeszítés elegendő volt nincs 

300- 600 

Előfeszítés kis mértékben volt 

megfelelő 

garnitúrát hagyjuk és a két 

szomszédos csavart ugyan 

azon csomópontban 

ellenőrizzük 

> 600 

Előfeszítés nem volt 

megfelelő (az előfeszítő 

erőveszteségek vagy a kötés 

túlhúzása miatt előfeszítéskor 

vagy ellenőrzéskor) 

garnitúra csere (kivéve 

SLV+SLVP kötések statikus 

terhelésnél húzó igénybevétel 

nélkül) és két szomszédos 

kötést ugyan azon 

csomópontban ellenőrizni 

 
A forgatónyomaték eljárás szerinti előfeszített csomópontok egy behatárolt indító nyomatékú 

csavarbehajtóval, vagy kézi nyomaték kulccsal kell elvégezni. Ütve csavarozó eljárásnál a 

8.11.2. szerint az ellenőrzéshez a végleges meghúzó nyomatéknak megfelelő hitelesen beállított 

impulzus-nyomaték készülékkel végezhető el. A 8.11.3. szerinti elfordulási szög, vagy a 8.11.4. 

szerinti kombinált eljárással meghúzott csavarok ellenőrzése behatárolt indítónyomatékú 

csavarbehajtóval vagy kézi nyomaték kulccsal történik. Ezzel csak a szabványos előfeszítő erőt 

tudjuk ellenőrizni, és nem a ténylegesen elért feszítő erőket. Ráadásul már szerelés közben is 

legalább a kötések 10%-t ellenőrizni kell. 
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9. EN 15048-1 szerinti csavarcsatlakozások (SB csavarok) 

A nem előfeszített, kis vagy nagy szilárdságú szerkezeti csavarokkal készült csatlakozások 

tervezésére illetve kivitelezésére vonatkozó szabályokat az EN 1993-1-8 (Eurocode 3) és az EN 

1090-2 szabvány határozza meg. 

Az európai szabvány szerkezeti csavarkötésekre vonatkozó részei határozzák meg azokat az 

általános követelményeket, amelyek biztosítják, hogy a rögzítőcsavar, anya és alátét 

szerelvények alkalmasak a nem előterhelt szerkezeti csavarkötésekben való használatra. 

Amennyiben nincs szükség előfeszítésre, ezek a kötőelemek használhatók 

nyírócsatlakozásoknál és/vagy feszültségcsatlakozásoknál is. Az európai szabvány ezen 

részében szereplő követelményeknek megfelelő szerkezeti kötőelemek úgy lettek kialakítva, 

hogy legalább az EN 1993-1-8 szabvány szerinti fub x As mértékű minimális húzóterhelést 

tegyék lehetővé. 

Az EN 14399-1 szabvány követelményeinek megfelelő szerkezeti kötőelemek az előterhelt és 

a nem előterhelt szerkezeti csavarozásoknál is alkalmazhatók. Ez az európai szabvány olyan 

szerkezeti rögzítőelemekkel foglalkozik, amelyeket nem előterhelt szerelvényként való 

használatra szántak. 

Mivel a csavar és az anya szerelvények húzási ellenállása nagyon érzékeny a gyártási 

különbségekre, fontos, hogy a szerelvényeket egy gyártó szállítsa, aki állandó felelősséggel 

tartozik a szerelvények megfelelő használhatóságáért. Ugyanezen okból fontos, hogy a 

szerelvények felületkezeléséről is egy gyártó gondoskodjon. 

A komponensek mechanikai tulajdonságai mellett a szerelvény funkciója is megköveteli a 

kívánt szakítóellenállás elérését. A szerelvények szakítószilárdságának vizsgálata tehát egy 

módszer annak ellenőrzésére, hogy teljesül-e a szerelvény alkalmassága. 

 A szabvány hatálya 

Az európai szabvány ezen része határozza meg a rögzítőcsavar/anya/alátét szerelvények 

komponenseire, a nem előterhelt szerkezeti csavarcsatlakozásokra, valamint a magukra a 

szerelvényekre vonatkozó általános követelményeket. Az alábbi tulajdonságosztályba tartozó, 

szénacélból, ötvözött acélból és rozsdamentes acélból készült csavarokra (beleértve a 

rögzítőcsavarokat, a csapokat és a tőcsavarokat), vonatkozik: 

• szénacélból és ötvözött acélból készült csavarok: 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 

• szénacélból és ötvözött acélból készült anyák: 4, 5, 6, 8, 10, 12 

• ausztenites rozsdamentes acélból készült rögzítőcsavarok: 50, 70, 80 

• ausztenites rozsdamentes acélból készült anyák: 50, 70, 80 

• adott esetben HV 100 vagy HV 200 keménységi osztálynak megfelelő alátétek 

A 4.8, 5.8 és 6.8 tulajdonságosztályokra felhasználási korlátozások vonatkoznak, ezért ajánlott 

részletesen áttanulmányozni a EN 1090-2 szabványt. 

A szabvány az M12 – M36 menetméretre és a kapcsolódó alátétekre vonatkozik, de nem zárja 

ki egyéb méretek használatát. Az ennek az európai szabványnak megfelelő csavarcsatlakozások 

komponenseinek nyírási és/vagy húzási terheléssel szemben ellenállónak kell lenniük. 

Az ennek az európai szabványnak megfelelő rögzítőcsavarok, anyák és alátétek általában nem 

használhatók hegesztéshez. 

 Kifejezések és definíciók 

A műszaki leírás a EN 1090-2:2005 szabványban, illetve az alábbiakban megadott kifejezéseket 

és definíciókat alkalmazza. 
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Szerelvény: 

Egymáshoz illő rögzítőcsavarból, anyából és (szükség esetén) alátét(ek)ből áll, amelyek 

bevonata (amennyiben van) megegyezik. 

Gyártási tétel: 

Az azonos elnevezésű kötőelemek (beleértve a termékosztályt, a tulajdonságosztályt és a 

méretet) mennyisége, amelyeket egy rúdból, huzalból, pálcából vagy egyetlen lapos öntvényből 

alakítottak ki, és amelyet azonos vagy hasonló lépésekből álló, egy időben elvégzett 

folyamattal, vagy egymás után, azonos hőkezeléssel és/vagy bevonási eljárással (ha 

alkalmaztak) dolgoztak fel. 

Az azonos hőkezelési vagy bevonási eljárás a következőt jelenti: 

• folyamatos eljárás esetén azonos kezelési ciklus a beállítások módosítása nélkül 

• nem folyamatos eljárás esetén azonos kezelési ciklus azonos egymást követő adagokban 

(kötegekben) 

Feldolgozási célból a gyártási tétel több gyártási kötegre osztható, majd ezután ismét egy 

gyártási tétellé egyesíthető. 

Szerelvény tétel: 

Az együtt, készletként szállított szerelvények, melyek az alábbiakból állnak: 

• azonos gyártási tételből származó rögzítőcsavarok 

• azonos gyártási tételből származó anyák 

Bővített szerelvény tétel: 

Azon komponens gyártási tétele, amely leginkább befolyásolja az alkalmassági teszt 

eredményét, amelyet ugyanazon szállítótól származó egyéb alkatrészekhez viszonyítva 

végeztek, és amelynek kiválasztási módját dokumentálták. 

 Gyártási folyamatok 

9.3.1. Veszélyes anyagok 

A termékekben felhasznált anyagok nem szabadíthatnak fel semmilyen veszélyes anyagot 

akkora mennyiségben, amely meghaladja a vonatkozó európai szabványban az anyagra 

vonatkozóan megengedett vagy a rendeltetési hely szerinti tagállam nemzeti szabályaiban 

megengedett szintet. 

9.3.2. Anyag 

A szerkezeti csavarkötésben alkalmazandó rögzítőcsavarok és anyák nem készülhetnek 

könnyen vágható acélból. 

9.3.3. Anyák 

A tüzihorganyzott anyákat menetvágás előtt horganyozni kell. A horganyzást követően az 

anyákon nem lehet ismételten menetvágást végezni. 

9.3.4. Csavarok 

A 10.9 osztályba tartozó csavarok gyártási folyamatának figyelembe kell vennie a hidrogénnel 

való érintkezés hatására jelentkező ridegedést, különösen a felületkezelési folyamat alatt. 

Megfelelő kiegészítő folyamatokat kell alkalmazni, ha a hidrogén hatására bekövetkező 

ridegség kockázatát nem lehet elkerülni. 

9.3.5. Felületkezelés és bevonat 

A felületkezelésnek és a bevonatnak, amennyiben alkalmazzák őket, meg kell felelniük a 

felületkezelési szabványokban meghatározottaknak. A bevonatok nem befolyásolhatják a 

szerelvény mechanikai tulajdonságait vagy funkcionális jellemzőit. Kadmium- vagy 
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kadmiumötvözet bevonatok nem alkalmazhatóak. Az egyes szerelvények összes komponensét 

kompatibilis bevonattal kell ellátni, és egyenértékű korrózióállósággal kell rendelkezniük. Az 

egyes komponensek bevonatának a szerelvények gyártójának ellenőrzése alatt kell állnia. 

 SB kötőelemek szállítási feltételei 

A szerelvények gyártója minden szerelvényt eredeti, bontatlan, egyszer lezárt csomagolásban 

vagy alternatívaként külön lezárt csomagolásokban köteles kiszállítani a vásárlónak. A 

vásárlónak kiszállított szerelvény húzóterhelésének megfelelőségét az EN 15048-2 

szabványnak megfelelő szakítóvizsgálattal kell demonstrálni. 

Az ennek az európai szabványnak megfelelő rögzítőcsavar/anya szerelvények vagy azok 

komponenseinek csomagolásán fel kell tüntetni a rögzítőelemek teljes megnevezését, beleértve 

az alábbiakat: 

• „SB” (structural bolts, szerkezeti csavar) jelölés 

• vonatkozó tételszám(ok) 

• a szerelvény gyártójának azonosító jele 

Az alátétek általában külön csomagolva érkeznek. A szerelvényeket az alábbi alternatívák 

egyike szerint kell szállítani: 

a) Azonos gyártó által szállított csavarok és anyák. A szerelvény elemeit egy csomagba 

kell csomagolni, és a csomagon fel kell tüntetni a szerelvény tételszámát és a gyártó 

jelét. Minden szerelvény tételen alkalmassági tesztet kell végezni a 9.13. pontban 

meghatározott, reprezentatív mintán végzett teszt formájában. 

b) Azonos gyártó által szállított csavarok és anyák. Minden elemet külön csomagolásba 

kell csomagolni, amelyen fel kell tüntetni a komponensek gyártási tételszámát, valamint 

a gyártó azonosítóját. A különböző szállítmányokban érkező, azonos nominális 

menetátmérővel rendelkező szerelvényelemek szabadon cserélhetőek. Minden bővített 

szerelvény tételen megfelelőségi tesztet kell végezni a 19. táblázatban meghatározott, 

reprezentatív mintán végzett teszt formájában. 

 Termékkövetelmények 

9.5.1. Méretek, mérettűrések, alaktűrések és pozíciótűrések 

A méreteknek, a mérettűréseknek, az alaktűréseknek és a pozíciótűréseknek meg kell felelniük 

a gyártó által kiadott, a vonatkozó európai vagy nemzetközi termékszabványra hivatkozott 

nyilatkozatban foglaltaknak. 

Bevonattal ellátott rögzítőelemek esetén a tűrésértékek a bevonat nélküli alkatrészekre 

vonatkoznak, kivéve a tüzihorganyzott anyacsavarokat, amelyeket a bevonás után menetelnek. 

Bármilyen megfelelő menethossz használható. 

Amennyiben a szakítószilárdságra vonatkozó követelmények teljesülnek, bármilyen fejformájú 

és bármilyen szárméretű kötőelem alkalmazható. 

9.5.2. A szerelvény alkatrészeinek mechanikai jellemzői 

Általános információk 

Az alkatrészek mechanikai jellemzőinek meg kell felelniük az 4-7. táblázatban foglalt 

specifikációknak. 
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4. táblázat: Csavarokra vonatkozó mechanikai jellemzők 

Mechanikai tulajdonságok 

Szilárdsági osztályra vonatkozó szabvány 

szénacél és ötvözött acél 

4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 

rozsdamentes acél 

50, 70, 80 

Legnagyobb nyúlás a töréskor EN ISO 898-1 EN ISO 3506-1 

Minimális szakítószilárdság EN ISO 898-1 EN ISO 3506-1 

Alsó folyáshatár vagy szilárdság 

0.2% nyúlásnál 
EN ISO 898-1 EN ISO 3506-1 

Vizsgálóterhelés alatti feszültség EN ISO 898-1 nem alkalmazható 

Ékterhelés alatti szilárdság EN ISO 898-1 nem alkalmazható 

Keménység EN ISO 898-1 nem alkalmazható 

 

5. táblázat: Csavarok legkisebb ütőmunkája 

Tulajdonság 

Szilárdsági osztályra vonatkozó érték 

szénacél és ötvözött acél rozsdamentes acél 

4.6, 5.6, 8.8, 10.9 4.8, 5.8, 6.8 50, 70, 80 

Ütőmunka -20°C-on, Kv,min 27 J - 27 J 

Ütőmunka +20°C-on, Kv,min - 27 J - 

 

6. táblázat: Anyák 

Mechanikai tulajdonság 

Szilárdsági osztályra vonatkozó szabvány 

szénacél és ötvözött acél rozsdamentes acél 

4, 5, 6, 8, 10, 12 50, 70, 80 

Vizsgálóterhelés alatti feszültség EN 20898-2 EN ISO 3506-2 

Keménység EN 20898-2 nem alkalmazható 

 

7. táblázat: Alátétek 

Mechanikai tulajdonság 

Minden szénacél, ötvözött 

acél és rozsdamentes 

szilárdsági osztályra 

8.8 és 10.9 szilárdsági 

osztályra, EN 1993-1-

8:2006, 3.6.1 pont szerinti 

csomópont esetén 

Keménység min. 100HV 300 – 370 HV 

 

9.5.3. A szerelvény jellemzői 

A rögzítőcsavaroknak, anyáknak és alátéteknek minőségi kategória szempontjából a 8. 

táblázatban foglaltaknak, szilárdsági osztály szempontjából pedig a 9. táblázatban foglaltaknak 

megfelelő kombinációját kell alkalmazni. 

 

8. táblázat: Az EN ISO4759 szerinti minőségi osztályok megfelelő kombinációi 

Csavarok Anyák Alátétek 

A és B minőségi osztály A, B és C minőségi osztály A és C minőségi osztály 

C minőségi osztály A, B és C minőségi osztály C minőségi osztály 
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9. táblázat: Kötőelemek szilárdsági osztály szerinti párosíthatósága 

Szénacélból és ötvözött acélból készült szerelvények 

Csavar Anya Alátét 

Szilárdsági osztály Szilárdsági osztály Keménység 

4.6, 4.8 4, 5, 6, 8 min. 100HV 

5.6, 5.8 5, 6, 8 min. 100HV 

6.8 6, 8 min. 100HV 

8.8 8, 10 min. 100HV vagy 300HV a) 

10.9 10, 12 min. 100HV vagy 300HV a) 

A2, A3, A4 

és A5 

50 50, 70, 80 

min. 100 HV 70 70, 80 

80 80 
a) min. 300HV a követelmény olyan 8.8 vagy 10.9 szilárdsági osztályú csavar kötésnél, melyek az EN 1993-1-8:2005 szerint egy csavaros 

kötésnek minősülnek, vagy a csavarok egy sorban helyezkednek el. 

 

9.5.4. A csavar/anya szerelvények szakítószilárdsága 

A csavar/anya szerelvény minimális szakítószilárdságának meg kell felelnie a 10. és 11. 

táblázatban meghatározott értékeknek. Az értékek a minimális szakítószilárdságon alapulnak 

(Rm, min). 

 

10. táblázat: Szénacélból készült kötőelemek szakítószilárdsága 

Menet 

Névleges 

kereszt-

metszet 

As, nom 

mm2 

Szilárdsági osztály 

4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

Minimális szakítószilárdság (As, nom × Rm, min), N-ban 

M12 84,3 33700 35400 42200 43800 50600 70000 87700 

M14 115 46000 48300 57500 59800 69000 95500 120000 

M16 157 62800 65900 78500 81600 94000 130000 163000 

M18 192 76800 80600 96000 99800 115000 159000 200000 

M20 245 98000 103000 122000 127000 147000 203000 255000 

M22 303 121000 127000 152000 158000 182000 252000 315000 

M24 353 141000 148000 176000 184000 212000 293000 367000 

M27 459 184000 193000 230000 239000 275000 381000 477000 

M30 561 224000 236000 280000 292000 337000 466000 583000 

M33 694 278000 292000 347000 361000 416000 576000 722000 

M36 817 327000 343000 408000 425000 490000 678000 850000 
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11. táblázat: Rozsdamentes anyagból készült kötőelemek szakítószilárdsága 

Menet 

Névleges 

kereszt-

metszet 

As, nom 

mm2 

Szilárdsági osztály 

50 70 80 

Minimális nyúlási ellenállás (As, nom × Rm, min), N-ban 

M12 84,3 42200 59000 67400 

M14 115 57500 80500 92000 

M16 157 78500 110000 126000 

M18 192 96000 134000 154000 

M20 245 122000 172000 196000 

M22 303 152000 212000 242000 

M24 353 176000 247000 282000 

M27 459 230000 321000 a) 367000 a) 

M30 561 280000 393000 a) 449000 a) 

M33 694 347000 486000 a) 555000 a) 

M36 817 408000 572000 a) 654000 a) 
a) A megadott értékeket csak két anyával szerelt csapokra vagy szegcsavarokra kell alkalmazni. Ezeket a méreteket nem tartalmazza az 

EN ISO 3506, mert nehéz gyártani. 

 

 Jelölés 

Csavarok 

Az ennek az európai szabványnak megfelelő rögzítőcsavarokon, csavarokon és csapokon az 

alábbi jelöléseket kell elhelyezni: 

• a tulajdonságosztályt az EN ISO 898-1 vagy az EN ISO 3506-1 szabványnak 

megfelelően kell jelölni 

• a szerelvény gyártójának azonosító jele 

• a speciális „SB” (structural bolts, szerkezeti csavar) jelölés. 

A jelölést a fej felső felületén, vagy a csapok, illetve a tőcsavarok végén kell elhelyezni 

dombornyomással vagy bemetszéssel. 

 
Anyacsavarok 

Az anyacsavarokat az európai szabványnak megfelelően az alábbiak szerint kell jelölni: 

• a tulajdonságosztályt az EN ISO 20898-2 vagy az EN ISO 3506-2 szabványnak 

megfelelően kell jelölni 

• a szerelvény gyártójának azonosító jele 

• a speciális „SB” (structural bolts, szerkezeti csavar) jelölés. 
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A jelöléseket az anya egyik terhelési felületén kell elhelyezni dombornyomással vagy 

bemetszéssel. 

 
Alátétek 

Speciális jelölés nélküli alátétek használhatók, mivel ezek csak kis mértékben hatnak a 

szerelvény nyíró- és húzóellenállására. 

 Tartósság 

A szerelvények felületkezelésének és a bevonatának meg kell felelnie a 9.3.5. pontban 

foglaltaknak. Szükség esetén felületi bevonatot lehet használni a szerelvények korrózió elleni 

tartósságának növelésére. Ez a tartósság elérhető egyrészt egy meghatározott bevonat 

alkalmazásával vagy annak a szerkezetnek a tartósságával, melynek részeként a szerelvényeket 

felhasználják. A szerkezetek korrózió elleni védelmére, a védőbevonatokra és az alkalmazási 

módokra vonatkozó EN és ISO szabványokról a EN 1090-2 szabvány tartalmaz tájékoztatást. 

A szerelvények mechanikai tartósságát a szerkezet ésszerű gazdasági élettartamára kell 

biztosítani, amennyiben a szerelvény megfelel a jelen szabvány követelményeinek, és azt a 

gyártói meghúzásra vonatkozó előírásoknak megfelelően használják. 

 A megfelelőségértékelés vizsgálata 

9.8.1. Veszélyes anyagok vizsgálata 

A veszélyes anyagok kibocsátását közvetetten lehet felmérni a felhasznált alapanyagokban lévő 

anyagok ellenőrzésével. 

9.8.2. A komponensek méretével kapcsolatos vizsgálatok 

A komponensek kritikus méreteire vonatkozó tűréshatárokat szabványos mérőeszközökkel 

vagy mérőberendezésekkel kell ellenőrizni a 12.-14. táblázatokban meghatározott pontosság 

szerint. 

12. táblázat: Vizsgálati kritériumok csavarokra 

Kritikus méret a) Pontosság (mm) Eljárás 

Laptáv (s) vagy fej átmérő (dk) ≤ 0,05 mérés 

Csúcstáv (e) ≤ 0,05 mérés 

Fej magassága (k) ≤ 0,05 mérés 

Menet nélküli csavarszár átmérője (ds) ≤ 0,05 mérés 

Névleges hossz (l) ≤ 0,1 mérés 

Menet nélküli csavarszár hossza (ls) ≤ 0,1 mérés 

Átfogási hossz (lg) ≤ 0,1 mérés 

Menet méretei  — idomszer 

Sülly. fejű csavaroknál fej dőlésszöge (α) ≤ 0,5° mérés 
a) Jelölések és leírások az EN 20225 szerint 
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13. táblázat: Vizsgálati kritériumok anyákra 

Kritikus méret a) Pontosság (mm) Eljárás 

Laptáv (s) ≤ 0,05 mérés 

Csúcstáv (e) ≤ 0,05 mérés 

Anya magassága (m) ≤ 0,05 mérés 

Menet méretei — idomszer 
a) Jelölések és leírások az EN 20225 szerint 

 

14. táblázat: Vizsgálati kritériumok alátétekre 

Kritikus méret a) Pontosság (mm) Eljárás 

Belső átmérő (d1) ≤ 0,1 / — mérés / idomszer 

Külső átmérő (d2) ≤ 0,1 mérés 

Vastagság (h) ≤ 0,05 mérés 
a) Jelölések és leírások az EN 20225 szerint 

 A komponensek mechanikai jellemzőinek vizsgálata 

A csavarok, anyák és alátétek mechanikai jellemzőit a 15–17. táblázat szerint kell vizsgálni. 

15. táblázat: Csavarok 

Mechanikai tulajdonságok 

Szilárdsági osztályra vonatkozó szabvány 

szénacél és ötvözött 

acélok 
rozsdamentes acélok 

Szakadási nyúlás EN ISO 898-1 EN ISO 3506-1 

Minimális szakítószilárdság EN ISO 898-1 EN ISO 3506-1 

Alsó folyáshatár vagy szilárdság 

0.2% nyúlásnál 
EN ISO 898-1 EN ISO 3506-1 

Vizsgálati terhelés alatti feszültség EN ISO 898-1 nem alkalmazható 

Ékterhelés alatti szilárdság EN ISO 898-1 nem alkalmazható 

Keménység EN ISO 898-1 nem alkalmazható 

Ütőmunka EN 10045-1 EN 10045-1 

 

16. táblázat: Anyák 

Mechanikai tulajdonság 

Szilárdsági osztályra vonatkozó szabvány 

szénacél és ötvözött 

acél 
rozsdamentes acél 

4, 5, 6, 8, 10, 12 50, 70, 80 

Vizsgálati terhelés alatti feszültség EN 20898-2 EN ISO 3506-2 

Keménység EN 20898-2 nem alkalmazható 

 

17. táblázat: Alátétek 

Mechanikai tulajdonság 

Minden szénacél, ötvözött 

acél és rozsdamentes 

szilárdsági osztályra 

8.8 és 10.9 szilárdsági 

osztályra, EN 1993-1-

8:2006, 3.6.1 pont szerinti 

csomópont esetén 

Keménység min. 100HV 300 – 370 HV 
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 A komponensek funkcionális jellemzőinek vizsgálata 

A funkcionális jellemzőket az EN15048-2 szabványnak megfelelően kell vizsgálni. 

 Elfogadási kritériumok 

A megfelelőségértékelésre tesztelt összes rögzítőelemnek meg kell felelnie a vizsgálatokon, 

hogy megfeleljenek ennek a szabványnak. 

 A megfelelőség értékelése 

9.12.1. Általános 

Az alkatrészek és szerelvények a jelen szabvány követelményeihez és a megadott értékekhez 

való megfelelőségét bizonyítani kell: 

• kezdeti típusvizsgálattal 

• a gyártó által végzett gyártásellenőrzéssel, beleértve a termékértékelést is 

A tesztelés céljából a termékeket családokba lehet csoportosítani, ahol az a mérvadó, hogy a 

vizsgálandó tulajdonság a család valamennyi tagjára azonos legyen. 

9.12.2. Kezdeti típusvizsgálat 

A kezdeti típusvizsgálat tesztek vagy egyéb eljárások teljes halmaza, amely meghatározza az 

adott terméktípusra jellemző termékminták teljesítményét. A kezdeti típusvizsgálatot az ezen 

szabványnak való megfelelés bizonyítása érdekében kell elvégezni, amikor a szabványt először 

alkalmazzák a piacon bevezetett termékekre vonatkozóan, valamint: 

• a gyártás megkezdésekor új vagy módosított szerelvénykivitel, nyersanyag vagy 

nyersanyagforrás/-szállító, vagy komponensforrás/-szállító esetén, amennyiben a 

változás hatással lehet a deklarált teljesítményjellemzőkre 

• egy új vagy módosított gyártási módszer bevezetésekor 

Olyan termékek esetén, amelyeknél a kezdeti típusvizsgálatot már elvégezték a jelen szabvány 

előírásainak megfelelően, a típusvizsgálat szűkíthető: 

• ha megállapítást nyert, hogy a teljesítményjellemzők a már vizsgált termékekhez 

viszonyítva nem változtak, vagy 

• a csoportosítási és/vagy közvetlen alkalmazásra vagy alkalmazásra vonatkozó 

szabályok szerint, a vizsgálati eredmények extrapolálásával 

A megfelelő harmonizált európai előírásoknak megfelelően CE-jelöléssel ellátott szerelvények 

esetében feltételezhető, hogy a CE-jelölés szerinti teljesítménnyel rendelkeznek, bár ez nem 

helyettesíti a szerelvény gyártójának felelősségét annak biztosítására, hogy a szerelvény 

tervezése megfelelő, és hogy annak komponensei rendelkeznek a szükséges 

teljesítményértékekkel ahhoz, hogy megfeleljen a tervezésnek. 

9.12.3. Jellemzők 

Az 9.5. pontban szereplő összes jellemzőt kezdeti típusvizsgálatnak kell alávetni, az alábbiak 

kivételével: 

• a veszélyes anyagok kibocsátásának felmérése közvetetten is elvégezhető az érintett 

anyagok mennyiségének ellenőrzésével 

9.12.4. Korábbi adatok használata 

Az ugyanazon termékeken korábban, a jelen szabvány előírásainak megfelelően végzett 

vizsgálatok (azonos jellemző(k), vizsgálati módszer, mintavételi eljárást, megfelelőségi 

igazolási rendszer stb.) figyelembe vehetők. 
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9.12.5. A számított értékek és tervezés kezelése 

A gyártó bizonyos esetekben harmadik féltől származó tervek és/vagy számítások alapján 

állíthat elő termékeket. Ebben az esetben nem magát a kivitelt vagy a számításokat kell igazolni, 

hanem azt, hogy a termékek megfelelnek a tervezési és/vagy számítási feltételezéseknek. 

9.12.6. Mintavételi, vizsgálati és megfelelőségi kritériumok 

A kezdeti típusvizsgálatot a gyártott terméktípusból származó, reprezentatív termékmintán kell 

elvégezni. A vizsgálandó rögzítőcsavarok, anyák és alátétek számát a 18. táblázatnak 

megfelelően kell meghatározni. 

 

18. táblázat: A vizsgálandó minták száma és a kezdeti típusvizsgálat és az időszakos ellenőrzés 

megfelelőségi kritériumai 

Jellemző Követelmény 
Vizsgálati 

módszer 

Vizsgálatok száma 

Megfelelőségi 

feltételek 

Kezdeti 

típus-

vizsgálat 

Időszakos 

ellenőrzés 

Csavarokra 

Méretek és tűrések 9.5.1. 9.8.2. alapján a b c 

Legnagyobb nyúlás 

a töréskor 
9.5.2. 

szakító 

vizsgálat 
a b c 

Minimális 

szakítószilárdság 
9.5.2. 

szakító 

vizsgálat 
a b c 

Alsó folyáshatár 

vagy szilárdság 

0.2% nyúlásnál 

9.5.2. 
szakító 

vizsgálat 
a b c 

Vizsgálóterhelés 

alatti feszültség 
9.5.2. 

terhelés-

vizsgálat 
a b c 

Ékterhelés alatti 

szilárdság 
9.5.2. 

ékterhelés 

vizsgálat 
a b c 

Keménység 9.5.2. 
keménység 

vizsgálat 
a b c 

Ütőmunka vizsgálat 9.5.2. 
ütőmunka 

vizsgálat 
a b c 

Anyákra 

Méretek és tűrések 9.5.1. 9.8.2. alapján a b c 

Vizsgálóterhelés 

alatti feszültség 
9.5.2. 

szakító 

vizsgálat 
a b c 

Keménység 9.5.2. 
szakító 

vizsgálat 
a b c 

Alátétekre 

Méretek és tűrések 9.5.1. 9.8.2. alapján a b c 

Keménység 9.5.2. 
szakító 

vizsgálat 
a b c 

Szerelvényre 

Szakítószilárdság 
9.5.3. 

megfelelőségi 

vizsgálat 
a b c 

a: A kezdeti típusokat úgy kell megválasztani, hogy azok különböző névleges átmérőket, 

különböző gyártási módszereket,  különböző tulajdonságosztályokat, különböző típusú 

bevonatokat és különböző típusú és forrású alapanyagokat foglaljanak magukban, 
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figyelembe véve a 9.12.1. és 9.12.4. pontokat. A névleges átmérő által érintett jellemzők 

esetében minden átmérőt le kell fedni. Amennyiben több mint négy átmérő van a családban, 

akkor az átmérő tartományát legalább négy reprezentatív átmérő kiválasztásával kell lefedni. 

Minden egyes kezdeti típushoz öt vizsgálatot kell végezni minden egyes jellemző esetében. 

b: 5 vizsgálat minden szerelési tételre 

c: valamennyi vizsgált mintának meg kell felelnie az előírásoknak 

 

 Gyári gyártásellenőrzés (FPC) 

9.13.1. Általános információk 

A gyártónak FPC rendszert kell kidolgoznia, dokumentálnia és karbantartania annak biztosítása 

érdekében, hogy a forgalomba hozott termékek megfeleljenek a bejelentett 

teljesítményjellemzőknek. Az FPC rendszernek írásos eljárásokból (munkaszabályokból), 

rendszeres ellenőrzésekből és vizsgálatokból és/vagy értékelésekből kell állnia, és az 

eredményeket fel kell használni a nyersanyagok és az egyéb beérkező anyagok vagy a 

komponensek, a berendezések, a gyártási folyamat és a termék ellenőrzésére. Az FPC rendszer 

akkor minősül a fenti feltételeknek megfelelő rendszernek, ha megfelel az EN ISO9001 

szabvány előírásainak, és ha termékspecifikussá tették a jelen szabvány előírásainak 

megfelelően. Ha az ellenőrzések, vizsgálatok vagy értékelések szükséges lépéseket állapítanak 

meg, akkor azt rögzíteni kell, és a szükséges lépéseket meg kell tenni. Azokat a lépéseket, 

amelyeket akkor kell megtenni, ha az ellenőrzési értékek vagy kritériumok nem teljesülnek, 

rögzíteni kell és a gyártó által kiadott FPC-eljárásokban meghatározott ideig meg kell őrizni. 

9.13.2. Személyzet 

A termékmegfelelőséget befolyásoló munkát irányító, elvégző és ellenőrző személyzet 

felelősségét, hatáskörét és kapcsolatát meg kell határozni. Ez különösen a személyzet azon 

tagjaira vonatkozik, akik azon lépések kezdeményezéséért felelősek, amelyek biztosítják a 

termék megfelelőségét, amelyeket abban az esetben kell megtenni, ha a termék nem felel meg 

az előírásoknak, illetve akik a termékmegfelelőséggel kapcsolatos problémák azonosításáért és 

feljegyzéséért felelnek. 

9.13.3. Berendezések 

Valamennyi mérő- és vizsgálati berendezést a dokumentált eljárásoknak és kritériumoknak 

megfelelően, az előírt gyakorisággal kell kalibrálni vagy hitelesíteni, és rendszeresen 

ellenőrizni kell őket. A gyártási folyamat során használt valamennyi berendezés karbantartását 

és ellenőrzését rendszeresen el kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy a használat, 

kopás vagy meghibásodás nem eredményez következetlenséget a gyártási folyamatban. 

Az ellenőrzéseket és a karbantartást a gyártó által írásban meghatározott eljárásoknak 

megfelelően kell elvégezni és rögzíteni, és a feljegyzéseket a gyártó által kiadott FPC-

eljárásokban meghatározott időszakig meg kell őrizni. 

9.13.4. Tervezési folyamat 

A gyári gyártásellenőrzési rendszerben dokumentálni kell a termékek tervezésének különböző 

szakaszait, meg kell adni az ellenőrzési eljárásokat, valamint a tervezés egyes szakaszáért 

felelős személyeket. A tervezési folyamat során rögzíteni kell minden ellenőrzést, azok 

eredményét és a meghozott korrekciós intézkedéseket. Ezen nyilvántartásának kellően 

részletesnek és pontosnak kell lennie annak igazolására, hogy a tervezési fázis minden 

szakaszát, valamint az összes ellenőrzést megfelelően elvégezték. 
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9.13.5. Nyersanyagok és komponensek 

Minden bejövő nyersanyag és komponens specifikációját, valamint az azok megfelelőségének 

biztosítására szolgáló ellenőrzési rendszert dokumentálni kell. A kiszállított 

szerelvénykomponensek használata esetén a megfelelőségi szint tanúsítványának meg kell 

felelnie legalább a szerelvény tanúsítványával. Ellenkező esetben az ellenőrzési rendszer 

szintjét arra a szintre kell emelni. 

9.13.6. Folyamat alatti ellenőrzés 

Azon jellemzőket, amelyek a végterméken nem ellenőrizhetők, folyamat alatti ellenőrzésekkel 

kell ellenőrizni. 

9.13.7. Termékvizsgálat és -értékelés 

A gyártónak eljárásokat kell kidolgoznia annak biztosítása érdekében, hogy a termelési 

tűréshatárok lehetővé tegyék, hogy a termékteljesítmény megfeleljen a kezdeti 

típusvizsgálatból eredő deklarált értékeknek. 

A jellemzőket és az ellenőrzési módokat a 19. táblázat tartalmazza. 

Termékjellemző 
Vonatkozó 

vizsgálat 

Minimális minta méret és mintavételi 

gyakoriság 

Szállítási feltételek 

a 9.4 a) szerint 

Szállítási feltételek 

a 9.4 b) szerint 

Csavarok: 

Ékterhelés alatti szilárdság 

vagy Keménység 

5.3 
1 darab óránként 

vagy 

1 darab gyártási 

tételenként 

1 darab óránként 

vagy 

1 darab gyártási 

tételenként 

Anyák: 

Keménység 
5.3 

Alátétek: 

Keménység 
5.3 

Szerelvények: 

Szakítószilárdság 
5.4 

5 szerelvény 

szerelvény gyártási 

tételenként 

1 szerelvény csavar 

gyártási tételenként 

és 

5 szerelvény bővített 

szerelvény 

tételenként a csavar 

hosszától függetlenül 

A gyártó rögzíti a 19. táblázatban meghatározott vizsgálatok eredményeit. Ezek a 

nyilvántartások legalább a következőket tartalmazzák: 

• a vizsgált termék és szerelvény azonosítása 

• a mintavétel és a vizsgálat időpontja 

• elvégzett vizsgálati módszerek 

• vizsgálati eredmények 

9.13.8. Nyomonkövethetőség és jelölés 

Az egyes komponensek és szerelvények gyártási eredetének azonosíthatónak és nyomon 

követhetőnek kell lennie. A gyártónak írásba foglalt eljárásokkal kell rendelkeznie annak 

biztosítása érdekében, hogy a nyomon követhetőségi kódokkal és/vagy jelölésekkel kapcsolatos 

folyamatokat rendszeresen ellenőrzik. 
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9.13.9. Nem megfelelő termékek 

A gyártónak írásban rögzített eljárásokat kell biztosítania, amelyek meghatározzák a nem 

megfelelő termékek kezelésének módját. Ezeket az eseményeket bekövetkezésükkor rögzíteni 

kell, és a nyilvántartást a gyártó által kiadott írásos eljárásokban meghatározott időszakig meg 

kell őrizni. 

9.13.10. Kezelés, tárolás, csomagolás 

A gyártónak írásban rögzített eljárásokkal kell rendelkeznie, amelyek meghatározzák a 

termékkezelési módokat, valamint megfelelő tárolóterületeket kell biztosítania a károsodás 

vagy az állapotromlás megakadályozása érdekében. 

 A vizsgálati eredmények dokumentálása 

A vizsgálati eredményeket minden egyes szerelvény tételre vagy kiterjesztett szerelvény tételre 

vonatkozóan dokumentálni kell. A dokumentációnak tartalmaznia kell az 9.13. pontban említett 

valamennyi vizsgálat összes eredményét, és a vizsgálatokat követően legalább tíz évig meg kell 

őrizni. 

 Megfelelőségi nyilatkozat 

Amennyiben e pont feltételei teljesülnek, a gyártónak vagy a gyártó Európai Gazdasági 

Térségben (EGT) székhellyel rendelkező képviselőjének megfelelőségi nyilatkozatot kell 

készítenie és fenntartania, amely feljogosítja a gyártót a CE-jelölés elhelyezésére. A 

nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia: 

• a gyártó vagy a gyártó EGT-ben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének 

nevét és címét, valamint a termelés helyét 

• a termék leírását (típus, azonosító, felhasználás stb.), valamint a CE-jelöléshez mellékelt 

információk másolatát 

• azokat a rendelkezéseket, amelyeknek a termék megfelel 

• amennyiben szükséges, a termék használatára vonatkozó különleges feltételeket 

• annak a személynek a neve és beosztása, aki jogosult a nyilatkozatot a gyártó vagy a 

szállító vagy a meghatalmazott képviselő nevében aláírni 

A nyilatkozathoz mellékelni kell a bejelentett szervezet által kiadott gyári gyártási tanúsítványt, 

amelynek a fentieken kívül a következőket kell tartalmaznia: 

• a bejelentett szervezet nevét és címét 

• a gyári gyártási ellenőrzési tanúsítványának számát 

• adott esetben a tanúsítvány érvényességének feltételeit és időtartamát 

• annak a személynek a neve és beosztása, aki jogosult a tanúsítvány aláírására 

Ezt a nyilatkozatot kérésre rendelkezésre kell bocsátani, és azon tagállam nyelvén/nyelvein kell 

biztosítani, amelyben a terméket használják. 

 CE-jelölés és címkézés 

A CE-jelölés elhelyezéséért a szerelvények gyártója vagy a gyártó EGT-ben székhellyel 

rendelkező meghatalmazott képviselője felel. A CE-jelölés szimbólumának meg kell felelnie a 

93/68/EGK irányelvnek és azt fel kell tüntetni a csomagoláson vagy a kísérő kereskedelmi 

dokumentumokon (ellenőrző dokumentumokon). 

A CE-jelölés a „CE” feliratot tartalmazza a megadott formában, és a következő információkkal 

kell kiegészíteni: 

• a bejelentett szervezet azonosító száma 

• a szerelvények gyártójának neve vagy azonosító jele 
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• a CE-jelölés évének utolsó két számjegye 

• a gyári gyártási ellenőrzési rendszerre vonatkozó megfelelőségi tanúsítvány száma 

• az erre az európai szabványra (EN 15048-1) tett hivatkozás 

• a termék megjelölése 

• a vonatkozó termékre vonatkozó, EN/ISO szabvány szerinti bejelentett tűréshatárok 

Amennyiben a jellemzőre vonatkozik valamilyen küszöbérték, a „Nincs meghatározott 

teljesítmény” (No Performance Determined/NPD) opció nem használható. Ellenkező esetben 

az NPD opció akkor használható, ha és amennyiben a jellemzőre egy adott rendeltetésű céllal 

kapcsolatban a rendeltetési tagállamban nem vonatkoznak szabályozási követelmények. 

 


