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egyenes vonalú gördülés lineáris stabilitásvesztését, és 
egyúttal elkerüljük, hogy az egyébként stabil vontatás 
nagyobb zavarások hatására „váratlanul” instabillá vál-
jon. 
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A szerz hármas tagjai 
magyar és német földön 
hosszú ideje foglalkoznak 
ezzel a témával, és számos 
publikációt jegyeznek. 
Legújabb könyvük – amely 
a M szaki Kiadónál jelent 
meg – hiánypótló m , nem 
csak összefoglalja a kör-
nyezetbarát technológiák 
eddigi fejl dését, jelenlegi 
helyzetét, de új forgácso-
láselméleti megközelítést is 
ad, és számos saját kísérlet-
tel alátámasztott eredményt 
is közöl. 
Az ember felel sségteljes 
életében egyre fontosabb 
szerepet tölt be a környeze-

tének védelme. A termékek tervezése teljes életciklusra történik, az 
elhasznált termékek újrahasznosítása a komplex folyamat része. 
Tudatos tervez i magatartás, hogy a teljeskör  m szaki és gazdasá-
gi megoldással egyid ben az ökológiai szempontok is megvalósul-
janak. A termékek életciklusa rövidül, az erkölcsi kopás felgyorsul, 
és ezért az el állítási technológia jelent sége igencsak magas. 
A szerz k könyve a gépgyártástechnológiai eljárások ökológiai 
szempontú vizsgálatára irányul. A kutatások f  célja annak vizsgála-
ta, hogy a különböz  típusú szerszámok, a bevonatok, a h tés-kenés 
fajtája, a különböz  technológiai paraméterek milyen hatással 
vannak a forgácsoló élek kopásviszonyaira, a megmunkált felület 
min ségére, a szerszámgép terhelésére és a megmunkálás hatékony-
ságára. 
A környezetbarát gyártási eljárások világszerte új szakterületnek 
számítanak. Az új technológia birtokosa lépésel nybe kerül. A 
szerz k választ keresnek a minimális mennyiség  h tés-kenés 
alkalmazásakor jelentkez  h tani kérdésekre, tribológiai szempont-
ból elemezték a forgácsolást. 
A könyv 10 fejezetb l áll, amely a szárazmegmunkálás és 
minimálkenés alapjait, fejlesztési irányokat, kapcsolódó gyakorlati 
alkalmazásokat, befejez  megmunkálásokat tárgyalja. 
Jól és hasznosan illeszkedik a fejezetek sorába a saját kísérletek 
ismertetése, a tapasztalatok bemutatása, levonható következtetések 
és költségelemzések. 

Az els  két fejezet áttekintést ad a környezetbarát megmunkálás 
jellemz ir l, a szerszámgépek, szerszámtartók konstrukciós módo-
sulásairól. 
A harmadik fejezet a fémforgácsolás elméletének fejlesztése száraz 
megmunkálásra. Ez a könyv legértékesebb része. Közérthet en 
megfogalmazott, tudományos igény  m . A Szerz k igényesen, a 
mechanikai, termikus változások feltárásával elemezték a komplex 
forgácsképz dési folyamatot. 
A negyedik fejezet a szárazmegmunkálás gyakorlati elemeir l szól, 
ismerteti a szárazmegmunkálásra alkalmas anyagokat, a felhasznál-
ható szerszámokat, és az alkalmazható forgácsolási eljárásokat. 
Napi gyártástervezésben használható ismeretanyagon túl általánosan 
érvényes elveket fogalmaz meg. 
Az ötödik fejezet a befejez  szárazmegmunkálásokat tárgyalja, a 
szárazköszörülés jelenlegi és jöv beli alkalmazási lehet ségeit 
mutatja be. Tudományos igénnyel tárgyalja a tengelymetszetben 
körív profilú helikoid felületek képzését, egyenleteit, köszörülési 
megmunkálását. 
A hatodik fejezetben a szerz k a saját kísérleti eredményeiken 
alapulva a szárazmegmunkálás egyik legnehezebben megvalósítható 
esetét, a fúrás technológiáját ismertetik. Számos mérési eredmény és 
következtetés teszi izgalmassá ezt a fejezetet. 
A jöv beni kutatásokat és a kutatók munkáját segíti a hetedik 
fejezet, ahol a környezetkímél  megmunkálási folyamatok modelle-
zésér l, az alkalmazható faktorális kísérlettervezésr l írnak a szer-
z k. 
Az új technológia ipari bevezetése nagymértékben függ attól, hogy 
az elkészült felületek, a munkadarab min sége mellett hogyan 
alakulnak a gyártási tevékenység költségei. Err l szól a nyolcadik 
fejezet. 
A kilencedik fejezetben összefoglalják a környezetbarát technológia 
m szaki megvalósíthatóságának eredményeit, hatásait. 
A tizedik fejezet melléklet, szimulációs modelleredményeket mutat 
be. 
A könyv hiánypótló m , segíti a gyakorlati gyártástervez  mérnö-
kök munkáját, támpont a kutatóknak, és nélkülözhetetlen a BSc, 
MSc, PhD képzésben résztvev  mérnökhallgatóknak. 
A Gépgyártás-technológia sorozat további tagjairól a 
www.muszakikiado.hu oldalon találnak b vebb információt. 
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