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Ez a jegyzet kereskedelmi forgalomba NEM hozható!
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A CSŐÁTALAKÍTÁSRÓL ÁLTALÁBAN

A gyárilag elkészített csövek félkész gyártmányok.

A csöveket szereléskor szabjuk méretre és egymáshoz, szerelvényekhez és berendezésekhez
alakítással - egyengetéssel, hajlítással és peremezéssel – csatlakoztatva készítjük a kívánt 
alakúra.

A csövek alakíthatósága és az alakítási eljárások függnek a csövek anyagának
tulajdonságaitól, továbbá a szállított közeg tulajdonságaitól.

A kis széntartalmú acélcső általában hidegen és melegen hajlítható. Az ólom lefolyócső
csak hidegen, a kemény - PVC-cső - mivel hőre lágyuló - csak melegen hajlítható.
A kemény PVC lefolyócsövet azonban szennyvíz szállításához hajlítani nem szabad.

Ha a hajlított kemény PVC lefolyócső hajlított ívét meleg víz éri, a cső a hossztengelyre
merőlegesen összelapul.

A hajlítható fémcsövek hajlításakor az ív külső részén az anyag megnyúlik, az ív belső
részén tömörül. A PVC-cső hajlításkor az ív külső részén megnyúlik, de az ív belső
részén nem tömörül.

Az előbbi példákból láthatjuk, hogy a csövek alakításához elsősorban ismerni kell
a csövek anyagának alakítás közbeni tulajdonságait. Számításba kell venni, hogy
nem hat-e károsan az áramló közeg a beépített cső anyagára.

1. Csőhajlítás

A csövek szerelésekor az irányváltoztatás gazdaságosabban készíthető el 
hajlítással, mint idomdarabos szereléssel.

Az idomdarabos szereléshez az idomokat előre kell gyártani, kereskedelmileg forgalomba 
hozni. A csövek idomdarabbal való irányváltoztatásakor nagy a hibalehetőség.

Az előregyártott idom lehet hibás öntésű, ún. porrészes. A két csatlakozó csövet az
idomdarabhoz forrasztással, hegesztéssel vagy csavarmenettel kell kötni.

A csőhajlítással kialakítható irányváltoztatáskor, csővezetéskor az ív méretét a helyi
adottságok szerint választhatjuk meg. A csövek idomdarabokhoz való kötési eljárása
elmarad.
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Csövek hajlításakor többféle igényt kell kielégíteni. Áramlástanilag a nagy ív az előnyös.
Szerelvények, készülékek és berendezések csatlakoztatásához általában kisebb ív kell.
Az előbbi követelményeken túl az ívnek szépen hajlítottnak kell lennie. 
Az íveket úgy kell készíteni, hogy a csőhajlítás elősegítse a csővezeték szép 
elhelyezhetőségét, a környezetbe történő beillesztését!

2. Méretek a csőhajlításhoz

A csőhajlításhoz szükséges méreteket rajzról olvassuk le, vagy a helyszínen, méretvétel
alapján állapítjuk meg.

A hajlítási ív nagyságát a hajlítási sugárral mérjük.

Adott csőméret mellett a csőátmérő és a hajlítási sugár között összefüggés van. A csövek 
hajlításakor általában az ív sugarát nem választjuk kisebbre, mint a cső külső átmérőjének 
kétszerese (R > 2D).

Ha az ív sugarát kisebbre választjuk a cső külső átmérőjének kétszeresénél, akkor a 
körmérettől való eltérés igen nagy lehet. A körmérettől való eltérés (η) ne legyen nagyobb a 
cső külső átmérőjének (D) 4-5%-ánál.

Példa
63 mm külső átmérőjű cső hajlításakor a 4%-os csőlapulás:

Helyszíni méretvételkor számításba kell venni a cső rendeltetését, a cső anyagát, a cső 
elállását a faltól, a szerelvények elhelyezhetőségét és kezelhetőségét, a csővezeték más 
vezetékhez való viszonyát és a cső hajlítás módját.

Csőhajlításkor a méretet csővégtől csőközépig, ill. csőközéptől csőközépig mérjük.

Géprajztanulás során megtanultuk, hogy a tárgyakat arányosan kicsinyítve vagy nagyítva 
rajzoljuk le. Előfordul, hogy egy tárgyat több nézetben is le kell rajzolni. Megtanultuk a 
jelképi jelöléseket is. A csővezeték rajzolása is hasonló a géprajzhoz. 

A méretarányok és a méretezés szabályai megegyeznek az eddig tanultakkal. 
Rajzokon nem minden esetben rajzoljuk határoló élekkel, hanem csak a cső nyomvonalát
rajzoljuk meg.
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A cső nyomvonalát, a csövekhez csatlakozó szerelvényeket és berendezéseket 
tervjellel jelöljük.

Példa a helyszíni méretvételről:

Figyeljük meg az 1. ábrát. Meglevő vezetéket tovább kell építeni. A vezeték irányt változtatva 
halad és szelephez csatlakozik. A vezeték anyaga DN 1" -os méretű varratnélküli fekete 
acélcső. A vezetéket a meglévő vezetékhez hegesztve, a szelephez csavarmenettel kötjük. 

A méreteket az ábráról olvashatjuk le:

A következő ábrán az előző ábra méretei alapján elkészített nyomvonalas rajzot látjuk.
Számításba vettük a faltól való elállásokat és a szelephez csatlakozó csavarmenet hosszát. Az 
első szár hossza: L1= 800 - 40 = 760 mm. A második szár hossza: 
L2= 600 - 40 + 16 = 576 mm. DN 1"-os csőkötéshez a szabványos menethossz 22 mm, 
szelepekhez 16 mm.

A méretvétel után következik az előrajzoláshoz szükséges ívhossz, a rövidülés és a 
csőhossz számítása.

3. Ívhosszúság

Tudjuk, hogy a kör kerületek = D · π. Ez a 360 º-os körív hossza. Csőhajlításkor általában
nem a teljes körív hosszára, hanem annak csak egy részére, az ívmértékre van szükségünk.
Az ívmérték, ill. az ívhosszúság az R sugarú kör arányos része. A kör kerülete úgy aránylik a 
körív hosszához (s), mint a 3600 aránylik a körívhez tartozó (a) középponti szöghöz.

Mindez képletekben:
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Az ívhosszúság (s) számításának alapképlete:

4. 90°-os ív készítése pontos eljárással:

a) Ívhossz

A 90 º-os ívhosszúság (5) számításához az ívhosszúság képletét úgy kapjuk meg, hogy az 
ívhosszúság alapképletét egyszerűsítjük. 

A 90 º-os ívhosszúság (s) számításának képlete:

Példa
Számítsuk ki a 2. ábra mérete szerint az ív hosszát!

S90º = 1,57·R = 1,57 · 150 mm = 235,5 mm.

b) Rövidülés

Figyeljük meg a 2. ábrán, hogy nem kell olyan hosszú cső a munkatárgy elkészítéséhez, mint 
ahogy azt az L1 = 760 mm és az L2 = 576 mm méretek mutatják. Méretvételkor derékszögben 
változtattunk irányt. A valóságos méret nem ezen a nyomvonalon, hanem rövidebb úton 
halad. 
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A rajzon megadott méret és a valóságos méret közti különbséget "rövidülésnek "
nevezzük.

A 3. ábrán kiemelve látjuk azt a részt, ahol a méret derékszögben van mérve, de
valóságban a cső nyomvonala ívelt. Az egyenesen mért hossz L1 = R és L2 = R. Tudjuk,
hogy az S90º = 1,57·R. 

Számítsuk ki a különbséget:

2R - 1,57R = 0,43R

Tehát 90º-os ív készítésekor a rövidülés:

Példa

Számítsuk ki a 2. ábra mérete alapján a rövidülést!

k90º = 0,43·R = 0,43 · 150 = 64,5 mm.

c) Szükséges csőhossz

A szükséges csőhosszúság a csőhajlítási rajz mérete és a rövidülés ismerete alapján 
számítható ki.

A szükséges csőhosszúságot (L) úgy kapjuk meg, hogy az első szár (L1) és a
második szár (L2) méretének összegéből kivonjuk a rövidülést (k).

Példa
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Számítsuk ki a 2. ábra mérete alapján a szükséges csőhosszt!

L = (L1 + L2) – k = (760 mm + 576 mm) - 64,5 mm = 1271,5 mm. 

d) Előrajzolás

Az előrajzolás minden munkatárgy készítésének, így a csőhajlításnak is legfontosabb
része. A 90º-os ív készítéséhez az előrajzolást a 4. ábra mutatja.

Az előrajzolás folyamata:

Felmérjük az első szár (L1) és a második szár (L2) hosszát. Az első szár (L1) méretétől
visszamérjük az ív sugarát (R). Ettől a ponttól számítva kezdődik az ív, ezért a ponttól
mérjük fel az ív hosszát (5). Következő feladatunk a rövidülés jelölése. A rövidülést (k)
a második szár (L2) végétől mérjük vissza. E pont és az első szár (L1) kezdőpontja közti
távolság a szükséges csőhossz (L) mérete.

Példa

Az 5. ábra az előbbi példák számítási értékei alapján mutatja be a 90º-os ív előrajzolás
elkészítésének menetét.

5. 90°-os ív készítése közelítő pontossággal
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a) ívhossz

A közelítő pontosságú ív készítést ott alkalmazhatjuk, ahol az ívet csak szépen kell
elhelyezni a környezetbe és a pontos méret betartása nem követelmény.

Példa

A 6. ábrán egy kisnyomású gőzfűtési csomópontot látunk. A gőzvezetéket a nyílászáró
miatt fel kell emelni.

Az 1. számú ív csak azért szükséges, hogy a gőzvezetéket a nyílászáró fölé tudjuk
elhelyezni, más kötöttség nincs. A 2. számú ív azt a célt szolgálja, hogy az 1. számú
ívvel való leágazás után a vezetéket leszűkítjük és a gőzvezetékből az eddig lecsapódott
kondenzvizet vízzsákon keresztül elvezetjük. A 2. számú ív készítésekor is csak az a 
követelmény, hogy szépen hajlított legyen. Az előbbi példában bemutatott esethez hasonlóak 
a víz-, gáz-, központifűtés-vezetékek szerelésekor gyakran előfordulnak.

Közelítő pontosságú 90º-os ív készítésekor az ívhosszt (Sk) tetszőlegesen választjuk meg.

A tetszőleges ívhossz megválasztásánál az a leghelyesebb, ha az ívhosszt (Sk) úgy
választjuk meg, hogy hárommal könnyen osztható legyen. Ennek előnyeit majd az 
előrajzolásnál látjuk.

A javasolt ívhosszak (Sk) az 1. táblázatból választhatók meg.
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Elterjedt az a gyakorlat is, hogy 90º-os ív közelítő pontossággal való elkészítésekor 
az ívhosszat (Sk) a cső külső átmérőjének háromszorosára választjuk.

Az előbbi eljárás a legegyszerűbb módja az ívhossz (Sk) megválasztásának. Tudnunk
kell azonban azt, hogy ez esetben az ívhossz rövid. Vékony falvastagságú cső
hajlításakor a rövid ívhossz miatt az ívcső nem lesz pontos körszelvényű. Vastag falú,
egyenletes falvastagságú, folyami homokkal jól megtöltött cső melegen hajlítva három 
csőátmérőnyi hajlítási hosszal is szépen hajlítható.

b) Előrajzolás

.Közelítő pontossággal készítendő 90º-os ív előrajzolását a 7.ábra mutatja. A felső
részleten a méretvétel vázlatát látjuk. Az ábra alsó részlete az előrajzolást mutatja.

Az előrajzolás menete a következő:

Felmérjük az első szár (L1) hosszát. A hajlítási hossz (Sk) kétharmadát vissza és egyharmadát
előre mérjük fel. A második szár hosszát a hajlítás után célszerű felmérni.

Példa
A 8.ábra mérete és a 1.táblázatban javasolt ívhossz szerint készítsük el az előrajzolást.
A 8.ábra alsó részlete az előrajzolás menetét mutatja.
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6. Párhuzamos 90°-os ívek készítése

A párhuzamos 90º-os ív hosszát a pontossági követelményektől függően kétféleképpen
készíthetjük.
Az egyik eljárás megegyezik a 90º-os ív pontos eljárással való készítésével.
A másik eljárás közelítő pontosságú. Az első ív hosszát megválasztjuk, a csövet előrajzoljuk
és az ívet meghajlítjuk.

A második ív hosszát közelítő pontossággal úgy határozzuk meg, hogy az első ív 
hosszához hozzáadjuk az első és a második cső elállásának másfélszeresét.

Az így kapott ívhosszat a 90º-os ív közelítő pontosságú eljárása szerint jelöljük fel
a csőre.
A harmadik ívhossz meghatározásánál az eljárás hasonló az előbbiekhez. A második
ívhosszhoz hozzáadjuk a második és a harmadik cső elállásának másfélszeresét.

Példa

A 9. ábra méretei szerint határozzuk meg az első, a második és a harmadik ív hosszát. 
Készítsük el az első, a második és a harmadik ívhez az előrajzolást.
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Az első szár hosszát válasszuk 150 mm-re (S1).
A második szár hossza (S2) 150 + (1,5 · 100) = 300 mm.
A harmadik szár hossza (S3) 300 + (1,5 · 100) = 450 mm.
Ha pontos eljárással kiszámítjuk a hajlási hosszt és méretarányosan elkészítjük az előrajzolást, 
látjuk, hogy a külső ívek hossza mind nagyobb mértékben válik pontatlanná.

Az 1,57 R-ből hiányzó 0,07 R elhagyása a pontatlanság okozója.

7. 180°-os ív készítése pontos eljárással

a) ívhossz

A 180°-os ív készítése hasonló a 90º-os ív készítéséhez. A 180°-os ív két 90º-os ívből tevődik 
össze. Ezek szerint a 180°-os ív hossza (s) és a rövidülés (k) a 90º-os ív hosszának, illetve 
rövidülésének kétszerese.

A 180°-os ívhosszúság (s) számításához az ívhosszúság képletét úgy kapjuk meg, hogy az 
ívhosszúság alapképletét egyszerűsítjük.

A 180°-os ívhosszúság (s) kiszámításának képlete:
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Példa

A 10. ábrán egy U alakú fűtőcsőnyalábot látunk. A fűtőcsőnyaláb négy darab 180º-os ívben 
meghajlított csőből áll. 

Számítsuk ki az ábra mérete szerint az ív hosszát!

S180º = 3,14 · R = 3,14 · 90 = 282,6 mm
b) Rövidülés

A 90º-os ív készítésekor a rövidülés fogalmát megismertük. A 180°-os ívnél a rövidülés 
annyival növekszik a 90º-os ívhez viszonyítva, amennyivel nagyobb az ívhosszt bezáró szög.

A 11. ábra kiemelve mutatja azt a részt, ahol a méret derékszögben van mérve, de valóságban 
a cső nyomvonala ívelt. Számítsuk ki az egyenesen mért hosszak, az L1’+ L2’’+ L3’’’= 4R, és 
az ívhossz, (3,14 · R) különbségét.
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4 R - 3,14 R = 0,86 R

Tehát a 180°-os ív készítésekor a rövidülés:

Példa

Számítsuk ki a 10. ábra mérete alapján a rövidülést!

k180º = 0,86 · R = 0,86 · 90 = 77,4 mm.

c) Szükséges csőhossz

A 180°-os ív készítéséhez figyeljük meg a 12. ábrát. Amint látjuk, a szakaszok, ill. a szárak 
hossza L1, L2 és L3.

A szükséges csőhosszúságot (L) úgy kapjuk meg, hogy az első (L1), második (L2) és harmadik 
(L3) szár méretének összegéből kivonjuk a rövidülést (k).

Példa

Számítsuk ki a 10 .ábra mérete alapján a szükséges csőhosszt! 

L = L1 + L2 + L3 - k = 1250 + 180 + 1250 - 77,4 = 2602,6 mm.

d) Előrajzolás

A 180°-os ív pontos eljárással való készítéséhez a 12. ábra mutatja az előrajzolást.

Az előrajzolás menete:

Felmérjük az első (L1), a második (L2) és a harmadik (L3) szár hosszát. Az első szár (L1)
méretétől visszamérjük az ív sugarát (R). Az így kapott ponttól számítva mérjük fel az
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ív hosszát (S). A rövidülést (k) a harmadik szár (L3) végétől visszafelé mérjük fel. E pont
és az első szár kezdeti pontjai közti távolság a szükséges csőméret hossza.

Példa

A 117. ábra méretei és az előbbi példák számított értékei alapján a 13. ábra a pontos eljárással 
készített 180º-os ív előrajzolását mutatja.

8. 180°-os ív készítése közelítő pontossággal

a) ívhossz

A 180°-os ív közelítő pontossággal való készítése egyszerűsített módja a 180°-os ív 
készítésének. Ezt az eljárást a 90º-os ív közelítő pontossággal való készítéséhez hasonlóan 
csak akkor alkalmazzuk, ha a pontos méret betartása nem követelmény.

Példa

A 14. ábra egy felső elosztású, kisnyomású (p = 10 kPa) gőzfűtés részletét mutatja.
Az ábrán felül kettő és alul egy darab 180°-os ívet, ill. vízzsákot látunk. A vízzsák függőleges
mérete úgy van megválasztva, hogy az a gőz nyomásához viszonyítva másfélszeres
vízoszlop-magasságú = 1500 mm. A vízzsák függőleges, párhuzamos szálainak elállása 
tetszőleges. 

Szerelési szempontból csak az a fontos, hogy szép kivitelű legyen a függőleges szárak 
elhelyezése. Ilyen és hasonló esetekben alkalmazzuk 180°-os ív készítésekor a közelítő 
pontosságú eljárást.
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180°-os ív közelítő pontossággal való készítésekor az ív hossza (s) a párhuzamos
szárak elállásának (E) másfélszerese.

b) Előrajzolás

Közelítő pontosságú 180°-os ív készítéséhez az előrajzolást a 15. ábra mutatja. A felső részen 
a méretvétel vázlatát látjuk. Az ábra alsó része az előrajzolást mutatja.
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Az előrajzolás menete: 

Felmérjük az első szár (L1) hosszát. A hajlítási hossz (Sk) egyharmadát vissza és kétharmadát
előre mérjük fel.

Az első szár ívének meghajlítását követően, a következő szár mérethosszát a hajlítás 
után mérjük fel.

Példa

A 16. ábra mérete alapján számítsuk ki az ívhosszt és készítsük el az előrajzolást.
Az ívhossz Sk = 1,5 · E = 1,5 · 100 = 150 mm. Az előrajzolást az ábra alsó részlete mutatja.

9. Összetett feladat megoldása

A 17. ábrán táblázatos méretezéssel egy összetett csőhajlítási feladat látható.
Figyeljük meg a velünk szemben vízszintesen, a velünk szemben függőlegesen haladó, 
továbbá a hozzánk közeledő és a tőlünk távolodó csövek rajzolását. Ha az íveknél nem 
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tüntetjük fel, hogy hány fokos ívben kell hajlítani, akkor úgy értelmezzük, hogy 90º-osak az 
ívek.

A csővezeték nyomvonalas rajza ábrázolható axonometrikus csőhálózat rajzban is 
(17. ábra).

A csővezeték nyomvonalas axonometrikus rajzolásakor minden egyes ívet, csőszakaszt meg 
kell számozni. A rajzot nem minden esetben készítjük méretarányosan. A csővezeték térben 
való elhelyezését a rajznak mutatnia kell. A méreteket táblázatban foglaljuk össze. Ha egyéb 
utasítást kell még betartani, akkor azt a rajzra szöveggel rá kell írni.
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A 18. ábrán a feladat megoldását figyelhetjük meg. Összeadtuk a szakaszok
hosszát. Kiszámítottuk ívenként a rövidülést. A szakaszok összesített méretéből kivontuk
az összes rövidülést és megkaptuk a szükséges csőhosszt. Kiszámítottuk a hajlítási ívek 
hosszát. A táblázatos méretadás és a számított értékek szerint elkészítettük az előrajzolást.

Feladatok

1. A 19. ábra táblázatos mérete alapján csővezetéket kell készíteni.
Számítsuk ki az ívek és a rövidülés hosszát, a szükséges csőhosszt és M 1:10 léptékben 
készítsük el az előrajzolást!
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2. Kisnyomású gőzfűtés szereléséhez, a nyomásmérő elhelyezéséhez a 20. ábrán látható 
vízzsákot kell készíteni. Számítsuk ki az ívek, a rövidülések és a szükséges cső hosszát! 
Készítsük el az előrajzolást M 1:5 léptékben!

3. Ipari csővezeték szereléséhez a 21. ábrán látható íveket kell elkészíteni. 

Az első vezeték DN 1/2"-os méretű acélcső. A második vezeték 57 mm belső és 63 mm külső 
átmérőjű forrcső. A harmadik vezeték 20 mm belső és 25 mm külső átmérőjű rézcső. A 
forrcsövet és a rézcsövet 20 mm vastagon kell szigetelni. 

Számítsuk ki az ábra méretei alapján a szárak hosszát, a hajlítási, ívek sugarának hosszát, az 
ívek hosszát, a rövidüléseket és a szükséges csőhosszúságokat! Készítsük el az első, a 
második és a harmadik cső előrajzolását M 1:10 léptékben!
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4. Csővezeték szerelésekor a 129. ábrán látható párhuzamosan haladó íveket kell elkészíteni. 
A méreteket helyszíni méretvétel alapján határozzuk meg.
Számítsuk ki az ábra méretei alapján az ívek sugarának hosszát, az ívek hosszát, a 
rövidüléseket és a szükséges csőhosszúságokat!
Készítsük el az első, második és harmadik cső előrajzolásának rajzát arányos méretarány 
szerint!

5. Ipari csővezeték szerelésekor a 130. ábrán látható cső kígyót kell elkészíteni. A csőkígyó 
végén levő két csonk a cső görbületéhez viszonyítva érintőlegesen halad.
Számítsuk ki a szükséges csőmennyiség hosszát!

10. Kerülő

Csővezetékek szerelésekor gyakran előforduló eset, hogy két csővezeték keresztezi egymást. 
Az egymást keresztező csővezetékek szerelésekor az egyenesen haladó csövet kerülővel 
kerüljük ki.
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Kerülök készítésekor háromféle eset fordulhat elő:

a) Nagyobb átmérőjű (D1) csövet, kisebb átmérőjű (D2) csővel kerülünk.
b) A kerülendő cső átmérője (D1) egyenlő a kerülő cső átmérőjével (D2).
c) Kisebb átmérőjű (D1) csövet nagyobb átmérőjű (D2) csővel kerülünk.

Ezek az esetek a 24. ábrán jól láthatók.

Figyeljük meg a 25. ábrát. 

Az ábrán (R) sugarú, (m) magasságú, (S) ívhosszúságú, (α) központi szögű körszeletet látunk. 
Bármelyik méret változása a többi méret változását okozza!

 
Kerülök készítéséhez az ívmagasságot (m), az ív hosszúságát (S) a körszelet alkotóinak 
összefüggése alapján határozzuk meg. 

  

A különböző központi szögekhez tartozó ívhossz, szelőhossz és ívmagasság méreteit
a 2. táblázatból olvassuk le. A táblázat értései r = 1 sugarú körszeletre vonatkoznak. 

Kerülök készítésekor a kerülőcső tengelyvonalainak egymástól való távolsága
az ívmagasság kétszerese [2 · (m)]. Az ívhosszúság a hajlítási sugár (R) és a központi 
szög (α) függvénye (1ásd a 25. ábrát).
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A körszelet alkotóinak összefüggései és a táblázat értékei alapján készítsünk olyan kerülőt, 
ahol kisebb (D1) méretű csövet kerülünk nagyobb (D2) méretű csővel. A két cső falának 
egymástól való távolsága (E). Legyen: D1 = 17 mm, D2 = 33 mm, E = 5 mm. A kerülendő cső 
ívének sugara 2 D2 = 66 mm (26. ábra).

Határozzuk meg az (m) távolságot, az (S) ívhosszúságot és az (α) szöget.
Összeadjuk a D1, E és D2 méretét:

17 + 5 + 33 = 55 mm.

Ezt a méretet megfelezzük és megkapjuk a szelő nyomvonalának méretét, amely a C pontból 
indul és felezi az AD távolságot.

55 : 2 = 27,5 mm.
Kiszámítjuk, hogy a B és C pont között mennyi a távolság és ez a körszelet magasságának
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(m) mérete.
27,5 - 16,5 = 11 mm.

A táblázatból kikeressük, hogy melyik szöghöz tartozik a 11 mm magasság. Ez a táblázat 
értéke szerint 64°.

A táblázatban a 64º -hoz tartozó ívhossz 1,117mm, ezt szorozzuk R = 66 mm sugárral.
Az így kapott méret a hajlítási hossz, a körszelet (S) ívének hossza.

S = 1,117 · 66 = 73,72 mm.

Tehát a középső ív hossza 73,72 mm és 64°-os szöget zár be. 

A két szélső ív hossza 73,72 : 2 = 36,86 mm és 32°-os szöget zár be az ív.

A kerülő teljes szelőjének hossza 2b. A táblázatban a 64º -hoz tartozó b = 1,0598.

1,0598 · 66 = 69,9 mm.

2b = 2 · 69,9 = 139,8 mm.

Az előző számítási értékek szerint a 27. ábra az előrajzolást mutatja.
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A példához hasonlóan bármilyen méretű csövek kerülőit elkészíthetjük tetszés szerinti
elállással és sugárral. A körszelet alkotóinak pontos összefüggéseitől eltérően közelítő 
pontosságú eljárással is készíthető kerülő. Ez esetben azonban a két cső falának elállása előre
nem határozható meg pontosan. .
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A hét csőátmérő - hosszúsággal készített kerülő a 28. ábrán látható. 

A középső ív 90º-os és három csőátmérő - hosszúságú. A két szélső ív 45°-os és hosszuk két-
két csőátmérő. A 28. ábra részletei azt mutatják, hogy az ív görbületeiből keletkező 
rövidüléseket figyelembe kell venni.

28



A 29. ábra a rövidülésből eredő méretváltoztatások figyelembevételét és a kerülő ívek hajlítási 
sorrendjét mutatja. Az 1/3 D rövidülés csak hozzávetőleges, nem pontos.

11. Emeletív (Etázs)

Az emeletív hasonlít a kerülőhöz. A kerülő készítésekor a körszelet ívhosszát kétszer mértük 
fel. Az emeletív hajlításakor az ívhossz a körszelet ívhosszának felel meg.

 
Az emeletív készítéséhez az ívmagasságot (m), az ívhosszúságot (S) a körszelet 
alkotóinak összefüggése alapján határozzuk meg.
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A körszelet alkotóinak összefüggései és a 2. táblázat értékei alapján készítsük el a 30. ábrán 
látható kerülőt.

Példa

Az emeletív tengely távolsága 30 mm. Ez a méret az m távolság kétszerese.

m = 30 : 2 = 15 mm.

A 15 mm-t elosztjuk 66 mm-rel, a sugárral:

15 : 66 = 0,227 mm.

A táblázatból megállapítjuk, hogy az előbbi érték szerint a központi szög 79°.
A táblázatból a 79°-nál leolvassuk az egységnyi sugarú kör ívhosszúságát és megszorozzuk
66-tal. 

S = 1,3788 · 66 = 91 mm,

S / 2 = 91: 2 = 45,5 mm.

Előrajzoláskor felmérjük az L1 távolságot. A táblázat értéke szerint a szelő hosszúság 
= 1,2722 mm.

b = 1,2722 · 66 = 83 mm.

b / 2 = 83 : 2 = 41,5 mm.
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Az előrajzolás további menetét az ábra felső részlete mutatja.
A körszelet alkotóinak pontos összefüggésétől eltérően is készítenek közelítő pontossággal 
emeletívet. A 31. ábrán a hajlítási hossz négy csőátmérő. A b szelő felét hajlításkor 
szögmérővel határozzuk meg. Figyeljük meg, hogy a szögmérőre T/2, vagyis az ívmagasság 
van feljelölve. A derékszögmérő egyik szárát az egyenes cső tengelyvonalára helyezzük. Az 
ívet addig hajlítjuk, míg az ábrán látható pontban nem találkozik a csövön jelölt 2 D 
távolságnál a csőközéppel a derékszögön jelölt méret.
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A 32. ábra az előbbihez hasonló eljárást mutat. A derékszögmérőn DI2 + T/2 méret jelölése 
látható. A derékszögmérő ez esetben a cső külső oldalával párhuzamos. A derékszögön jelölt 
méret a csövön jelölt mérettel hajlítás közben a csomópontban kell hogy találkozzon.

Az előző két ábrán látható eljárással emeletívet pontosan csak nagy gyakorlattal lehet 
elkészíteni. Az emeletív hajlításának kezdete csak hozzávetőlegesen, becsléssel állapítható 
meg.
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Feladatok

1. Készítsünk kerülőt! A kerülendő cső mérete D1 = 33 mm. A kerülő cső mérete D2 = 17 mm. 
A két csőfal elállásának távolsága 5 mm. Az ívek sugara R = 47 mm.
Számítsuk ki az ívmagasságot (m)! Számítással és táblázati értékek leolvasásával határozzuk 
meg a központi szög (α), az ívhossz (S) és a szelő (b) méretét!
A kapott értékek szerint készítsük el az előrajzolást M 1:1 léptékben!

2. Készítsünk emeletívet! A cső mérete D = 22 mm. A csőközép faltól való elállása 40 mm. 
Az emeletív tengelyvonalainak távolsága T = 30 mm. Az ívek sugara R = 3D.
Számítsuk ki az ívmagasságát (m)! Számítással és a táblázati értékek leolvasásával határozzuk 
meg a központi szög (α), az ívhossz (S) és a szelő (b) méretét!
A kapott értékek szerint készítsük el az előrajzolást M 1:1 léptékben!

3. A 33. ábrán látható hajlított csövet kell elkészíteni. A cső mérete D = 27 mm. A csőközép 
faltól való elállása 34 mm. A 90º-os ívek sugara R = 120 mm. Egyenlő méretű csövek kerülik 
egymást. A kerülő cső kifelé kerüli meg a másikat. A kerülő ív sugara R2 = 3D. A két cső 
falának egymástól való elállása 5 mm.
Számítsuk ki a méreteket és M 1:2 léptékben készítsük el az előrajzolást!

12. A csövek hajlíthatósága

 
A csövek hajlíthatósága, ill. a csövek hajlításához alkalmazható eljárások függnek a 
csőanyagának tulajdonságaitól, a cső méretétől, a cső átmérőjétől és a cső 
falvastagságától.

 

A csövek hajlításának eljárásait a 3. táblázat foglalja össze.
A táblázatban foglalt eljárások a cső anyagától és a cső átmérőjétől függően is változnak.
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Példa

A vastag falú, lágy acélcső kb. 6 mm átmérőig üresen, hidegen hajlítható.
A gázcsövek 

- üresen, géppel kb. DN 2" méretig,
- üresen, melegen kb. DN 1" -ig nagy ívben hajlíthatók jól. 

A forrcsövek nagy ívben, melegen és üresen kb. 80 mm átmérőig alakíthatók hajlítással.
Az ólom lefolyócső csak töltve hajlítható.
A kemény PVC lefolyócső hőre lágyuló műanyag, és csak töltve, melegen hajlítható.
A félkemény rézcsövek DN 28 mm-ig könnyen hajlíthatók.

A példában felsoroltakon kívül a szerelő elméleti és gyakorlati tudása is befolyásolja
azt, hogy esetenként milyen csőhajlítási eljárást alkalmaz!

13. Csövek töltése

A csövek hajlításakor háromféle részt, ill. szálat különböztetünk meg. Az ív külső felületén a 
külső szál, belső felületén a belső szál és a cső tengelyvonalában, a hajlítási irányra merőleges 
síkban a semleges szál.

Tudjuk, hogy a cső üreges hengeres test. Hajlításkor a külső szál mentén húzóerő, a belső 
szál mentén nyomóerő lép fel, a semleges szál mentén a húzó és nyomóerő egyenlő, ezért 
nulla. 
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Ez a húzóerő üreges testnél a semleges száltól számítva ugyanakkorának tekinthető, mint 
azonos átmérőjű tömör hengeres testnél. Ha a csövet megtöltjük mosott, portalanított folyami 
homokkal, akkor a cső hengeres üreges testét tömör hengeres testté alakítottuk át. Ezután a 
cső hajlításkor már úgy viselkedik, mint a tömör hengeres test. 

A folyami homok részecskéi viszont hajlításkor az ív belső részén fellépő nyomóerő miatt a 
külső részére mozdulnak, illetve haladnak át. Ezáltal az ív belső részén a cső fala tömörül, a 
külső részén nyúlik, a semleges szál mentén nem történik változás. 

Az előzőek PVC-cső hajlításakor változnak. PVC-cső hajlításakor a belső szál mentén nem 
tömörül, csak a külső szál nyúlik. 

Ha a cső töltőanyaga nem mosott folyami homok, hanem poros, agyagos homok, akkor 
melegítéskor a cső falára ráég.

Ha a cső töltőanyaga poros homok, akkor, a cső a belső részen nem tud tömörülni, hanem 
csak a külső részen nyúlik. A csőfalát az ív külső részén a húzóerő annyira igénybe veszi, 
hogy elszakad.

A töltőhomoknak száraznak kell lennie! A cső két végét homokkal való töltés után
bedugózzák. Ha a homok nem száraz, akkor a fejlődött gőz nyomása a csövet a melegített
helyen szétfeszíti és súlyos kimenetelű balesetet okozhat.

14. Csőhajlító gépek

A csőhajlító gépek működtethetők kézi vagy gépi erővel. Úgy a kézi, mint a gépi erővel
végzett csőhajlításkor a munka termelékeny és az ívek szépen, szabályosan készíthetők
el. A géppel való csőhajlítás előnyei mellett tudni kell, hogy csőhajlító géppel csak a gép 
mérete szerinti sugárral lehet ívet készíteni.

a) Kézi csőhajlító készülék

A kézi csőhajlító készüléket a 34. ábrán látjuk. A kézi csőhajlító készülék részei:
a hornyolt korong, cserélhető DN 3/8", 1/2" és 3/4"-os betétekkel, a tartóhorog, a hajlítókar,
a hajlítókarban levő diaboló és a hornyolt korong aljára hegesztett, satuba fogható 
rögzítőcsonk.
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A hornyolt korong ívsugara meghatározott méretű, így cső méretenként csak egyféle sugárral 
lehet ívet készíteni. Készítettek olyan kézi csőhajlító készüléket is, amelynek a hornyolt 
korongjába betétek helyezhetők el. Az ilyen készülékkel azonos méretű csövek különböző 
ívben is hajlíthatók.

A kézi csőhajlító készülék működési elve a 35. ábrán látható. A csőre felmérjük az első szár 
hosszát. Visszamérjük az ív sugarát és megjelöljük az ív hosszát. A hornyolt korongba 
helyezett csövet a tartókoronggal rögzítjük. A hajlítókar húzásakor a diaboló
a korong hornyába hajlítja a csövet

b) Nyomófejes csőhajlító készülék

A DN 1/2"-tól nagyobb méretű csövek hajlításához nagy erő szükséges. A nagy erő 
hidraulikus áttételű géppel hozható létre. A hidraulikus áttételű hajlítógépek szivattyúit 
kézi vagy gépi erővel működtetjük.

A hidraulikus áttételű hajlítógépek nyomófejesek. A nyomófejes hajlítógép általános elvi 
felépítését a 36. ábrán látjuk. Működéskor a cső a nyomófejre ráhajlik, a cső fél 
keresztszelvénnyel benyomódik a nyomófej hornyaiba.
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A cső behelyezése a nyomófejes hajlítógépbe a 137. ábrán látható. A csövet a gépbe úgy kell 
behelyezni, hogy az ív közepe a nyomófej tengelyvonalával egy egyenesbe essen.

A kézi erővel működtetett hidraulikus csőhajlító gép a 38. ábrán szemlélhető.
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A 39. ábrán a gépi erővel működtetett hidraulikus csőhajlító gép tanulmányozható.

Az olajszivattyút elektromotor működteti. A munkahengerbe nyomott olaj nyomása
a munkahengerben elhelyezett dugattyúra fejt ki nyomóerőt, így nyomja előre a
nyomófejes hajlítótárcsát. Ez a gép DN 2"-os csövek hajlítására is alkalmas.

Egyéb csőhajlító gépek. Az eddig megismert csőhajlító gépeken kívül másféle csőhajlító
gépek is vannak. Ilyenek a vonótüskés csőhajlító gép, a vezetősínes csőhajlító gép. Ezeket a 
gépeket telepített csőhajlító üzemekben használják. 

Mindenféle méretű gázcső, forrcső, alumíniumcső, rézcső hajlításához el van látva 
szerszámokkal. Ezek a gépek nem sorozat-, hanem egyedi gyártmányok. 
Használatukhoz, kezelésükhöz külön betanító oktatás szükséges.

15. Redős csőhajlítás

A redős ívű csőhajlítást általában 100 mm-nél nagyobb átmérőjű forrcsövek hajlításánál 
alkalmazzuk. A hajlítandó csövön hegesztőégővel a 40. ábrán látható előrajzolás mentén egy 
sávot megmelegítünk. Ha a melegített sáv nem túl széles, akkor hajlításkor a melegített rész 
kifelé dudorodik, redőzik. A redő háta mögötti rész a cső külső felületén hidegen hajlik. 
Redős ívnél a külső és belső ív hosszának különbségét a redők egyenlítik ki.

A redős csőhajlítás előnye a sima csőhajlítással szemben az, hogy:
- elmarad a homokszárítás, a homokkal való töltés, a prakkolás, a homok kiürítése;
- nincs szükség a cső melegítésére szolgáló tűzhelyre;
- a melegítés gyors;
- a cső a külső ív mentén nem nyúlik meg, a cső falvastasága nem vékonyodik.
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A redőzés áramlástani szempontból hátrányos.

Redős ívek készítésénél a görbületi ív legkisebb sugarát a cső belső átmérőjétől
függően R = 2,5 db -tól 4 db -ig célszerű választani. A redős ívű cső hajlítás adatait a 4. 
táblázat foglalja össze.

A 4. táblázatban levő betűjelzések értelme a következő:

db = a cső belső átmérője,
dk = a cső külső átmérője,
R = az ív sugara, 
Lk = az ív külső hossza, 
Lb = az ív belső hossza,
v = a cső falvastasága,
n = a redők száma, 
a = a redők egymástól való távolsága, 
b = a redők melegítési szélessége, 
c = két redő közötti nem melegítendő távolság, 
I = a cső hátoldalán nem melegítendő sáv szélessége.
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Redős ív készítésénél a táblázatban található értékeken kívül más méreteket is használhatunk.
Az előrajzoláshoz szükséges értékek számítását a következő gyakorlati példa megoldásán 
keresztül mutatjuk be.

A redős ív előrajzolása a megnevezett adatokkal a 41. és a 42. ábrákon értelmezhető.
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Példa

Egy DN = 250 mm belső átmérőjű csövet redősen, 90º-os ívben kell meghajlítani.
A cső külső átmérője 273 mm. Falvastagsága 7 mm. Az ív sugara a névleges belső
átmérő négyszerese. Számítsuk ki az előrajzoláshoz szükséges értékeket!

Az ív sugara: R = 4 · DN = 4 · 250 mm = 1000 mm.

A belső ív hossza:
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A külső ív hossza:
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A redők száma:
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A redők egymástól való távolsága:

mm
n
La k 1794,178

10
1784

111
1784

1
≈==

−
=

−
=

Egy redő melegítési szélessége:
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A cső hátoldalán nem melegítendő sáv szélessége:
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A két redő között nem melegítendő távolság: 

c = a - b = 179 - 130 = 49 mm.

A számított értékek szerint következik a cső előrajzolása. A csövön hosszirányban
zsírkrétával egyenes vonalat húzunk. Ez lesz az ív külső része (Lk). Ezután az ív belső
részén is húzunk egy egyenest (Lb). A külső részen, vagyis a cső hátoldalán két vonallal
megjelöljük a nem melegítendő szélességet (l). A külső rész vonalán felmérjük a
redők számának megfelelően az osztástávolságot (a). Minden osztástávolságnál körgyűrűt
rajzolunk a csőre. Az ív belső részén felmérjük a redők melegítési szélességét (b). Ezt követi a 
melegítési sáv széleinek megjelölése.
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A melegítés megkezdése előtt a cső mindkét végét be kell dugni fa- vagy fémdugóval.
Így megakadályozzuk a légáramlás okozta gyors lehűlést.

A redős ív-készítő munkahely általában telepített és megfelelően gépesített. A redős ív 
készítésekor a cső egyik végét vízszintes síkban úgy kell alátámasztani, ill. megfogatni, hogy 
a kinyúló rész minden oldalról hozzáférhető legyen. A kinyúló csőrészt csúszókarral 
támasszuk alá. A redők behúzásához kézi erővel vagy géppel működő csörlőt használunk.

A redők helyének melegítését hegesztőégővel végezzük. 150 mm átmérőig egy
6-9-es égővel, nagyobb átmérő esetén két, esetleg három 6-9-es égővel melegítjük
a csövet. A melegítési hőmérséklet 900 ºC. Ezen a hőmérsékleten a kis széntartalmú
acél világospirosan izzó. Jól felszerelt munkahelyen az izzítási hőmérséklet megállapításához
elektromos pirométert használunk.
Az egyik redő után következik a másik melegítése, ill. készítése. Közben az előző redő
általában nem hűl le kellően. Vízzel való hűtést nem minden esetben alkalmazhatunk.

Ha a cső anyaga beedződésre hajlamos, vízzel hűteni nem szabad! Ilyen esetben úgy
járunk el, hogy egy redőt kihagyunk és a következőt melegítjük és húzzuk be. A kimaradt
redőket utólag készítjük el.

Redős ív készítése gondos előkészületet követel. A nagy átmérőjű csövek 8 - 12 m hosszúak. 
Értékük több tízezer forint is lehet. Ellenőrizni kell a számításokat és az előrajzolás 
helyességét. A munkahely szerszám, gép, készülék, segédeszköz és munkaerő ellátottsága 
hiánytalan legyen.

Feladat

121 mm külső átmérőjű forrcsőből 90º-os redős ívet kell készíteni. A cső falvastagsága 4 mm. 
Az ív sugara a cső belső átmérőjének háromszorosa.
Számítsuk ki az előrajzoláshoz szükséges méreteket! Készítsük el az előrajzolást M 1 : 10 
léptékben!

16. Csőhajlítás kiszeleteléssel

A kiszeletelt csőhajlítás lényege az, hogy a csőből cikkeket vágunk ki, azután
a megmaradó részt meghajlítjuk és az egymáshoz illeszkedő felületeket 
összehegesztjük.

A 43. ábrán kiszeletelt ívet látunk. Az osztásoknak megfelelően szeleteket vágunk ki a csőből. 
A szeletek számát 4-12 között válasszuk meg. Minél több a kivágások száma, annál kisebb 
lesz az egyes kivágások szélessége. A kiszeletelt ív kikészítéséhez a méreteket a következők 
alapján határozzuk meg:
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A külső ív (Lk) hossza: )
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k
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A szeletek száma: n (tetszőleges)

A szeletek szélessége: 
n

db k⋅= 57,1

A kivágások egymástól való távolsága: 
1−

=
n
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A megmaradó rész: m = a - b

Példa

Számítsuk ki az alábbi méretek szerint kiszeletelt ív készítéséhez az adatokat! A cső névleges 
átmérője d = 300 mm. A cső külső átmérője dk = 318 mm. A hajlítás szöge 90°. A kivágások 
száma 10. Az ív sugara a névleges átmérő 2,5-szerese.
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m = a – b = 158,5 – 50 = 108,5 mm

A kiszeleteléssel való csőhajlítást nagyméretű csövek szerelése esetén olyankor is 
alkalmazzuk, amikor kis szögű (5-10º-os) irányváltoztatással kell a vezetéket készíteni.
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Feladat

159 mm külső átmérőjű forrcsőből kiszeletelt 90°-os ívet kell készíteni. A kivágások száma 
10. Az ív sugara a cső külső átmérőjének 2,5-szerese.

Számítsuk ki a külső ívhosszt, az osztástávolságot, a kivágási szélességet és a megmaradó 
rész szélességét!
Készítsük el az előrajzolást M 1 : 10 léptékben!

17. Szeletelt ív

  
A szeletelt ív készítésének lényege az, hogy a csövet megfelelő szögben elszeleteljük
és a szeleteket 180°-ba átforgatva összehegesztjük (44. ábra.)

A szeletelt ív nem csőhajlítás, hanem csak csőalakítás.

A 44. ábrán szeletelt ívet látunk. Figyeljük meg az osztási eljárást, az előrajzolást
és a szeletelés utáni összeillesztéseket.
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A szeletelt ív készítésekor az a leghelyesebb eljárás, ha a kívánt formájú és
méretű munkadarabot lerajzoljuk. 

A valóságos méretű vagy arányos kicsinyített méretű rajzról a méreteket könnyen le tudjuk 
mérni.

A szeletelt ívet olyan esetekben alkalmazzuk, amikor a csőátmérőhöz viszonyítva
kis sugárral kell az ívet elkészíteni vagy a cső anyaga olyan, hogy nem lehet
hajlítani.
Például: a forrcsőből készített lefolyócsöveknél gyakori eset, hogy a csőátmérőhöz 
viszonyítva az ív sugara igen kis méretű. Az igen vékonyfalú csöveket sem lehet kis
ívben hajlítani. A sav- és lúgálló csövek - mivel erősen ötvözött acél az anyaguk
- csak nagy ívben hajlíthatók.

Feladat

108 mm külső átmérőjű forrcsőből szeletelve 90º-os ívet kell készíteni. Az ív sugara a cső 
külső átmérőjének kétszerese. Az ívet nyolc egyenlő méretű szeletből kell elkészíteni.
Hány milliméter lesz az ív sugara? 
Számítsa ki, hány milliméter lesz a szelet külső és belső hossza, egy-egy szeletet hány fokos 
központi szög zár be! A számított értékekkel M 1 : 10 léptékben készítse el az előrajzolást!

18. Szűkítők

A csővezetékek a vezetékrendszertől függően szűkülnek, bővülnek. 

A központi melegvíz-fűtés csővezetéke a hőközponttól a fűtőtestek felé haladva, a fűtőtestek 
elosztása szerint szűkül. A visszaszállítandó közeg vezetéke bővül. Gázellátásnál a csővezeték
a betáplálási helytől számítva a fogyasztók elosztása szerint szűkül. Szennyvízcsatorna 
hálózatnál aszerint bővül a csővezeték, ahogy növekedik a szennyvíznyelők száma. Más 
csőhálózati rendszerek, olajvezetékek, szellőző berendezések csőhálózata stb. is csőhálózati 
szakaszonként bővül vagy szűkül.

A csővezetékek szűkítése vagy bővítése előfordulhat vízszintes és függőleges
csőszakaszon. A bővülő csőátmeneti idomdarabot diffúzornak, a szűkülő
átmeneti idomot konfúzornak nevezzük.
Mindkettő szimmetrikusan bővülő, ill. szűkülő idom. A nem szimmetrikusan szűkülő
vagy bővülő idomokat másként is megkülönböztetjük.

Ha az átmeneti idom nagyméretű csövének tengelyvonala egyenes folytatása
a kisebb méretű cső tengelyvonalának, akkor a szűkítő központos (koncentrikus).

Ha az átmeneti idom alsó vagy felső része egyenesen folytatódik, de a szűkítendő
cső és a szűkülő cső tengelyvonala nem esik egy egyenesbe, akkor a szűkítő
külpontos (excentrikus). 

A 45. ábra különböző alakú, ill. elnevezésű csőátmeneti idomokat mutat.

46



A szűkítőket síklemezből szabjuk vagy forrcsőből készítjük. Kisebb méretű cső szűkítésekor 
kovácsolással is szűkíthetjük a csövet.

Példa

A 46. ábra. lemezből készítendő szűkítő idomot mutat. Az ábra méretei alapján 90 mm 
átmérőjű csövet 30 mm átmérőre kell szűkíteni. A szűkítés hossza 40 mm. A szabásrajz 
készítéséhez a kúppalást hosszát (L2), a nagyobbik sugár (R1) és a kisebbik sugár (R2) 
méretét, továbbá a síkba kiterített kúppalást ívét bezáró szöget (α) a következőképpen 
számítjuk ki:

L2 = (L3)2 + (L1)2 = 302 + 402 = 900 + 1600 = 2500 = 50 mm
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R2 = R1 - L2 = 75 – 50 = 25 mm

Az ívet bezáró szög számításához az ívhossz-számítás alapképletét alkalmazzuk. A képletbe 
helyettesítendő L4 méret a D1 átmérőjű kör kerülete.
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A 46. ábra részlete a számított értékek alapján készített szabás rajzot mutatja be.
Az így elkészített szabásrajzhoz számításba kell venni a kötési ráhagyásokat, a korckötést
vagy az átlapolt kötést.
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Példa

A 47. ábrán egy feltöltő tölcsért látunk. Az ábra mutatja, hogy a kúppalást befoglaló formája 
egyenlő oldalú háromszög. Így a nagyobbik szerkesztési sugár (R1) egyenlő a tölcsér 
nagyobbik átmérőjével. A kisebbik szerkesztési sugár (R2) egyenlő a tölcsér kisebbik 
átmérőjével. A szabásrajzhoz csak a kiterített kúppalást ívét bezáró szöget kell kiszámítani.
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Itt is az ívhossz-számítás alapképletét használjuk fel. A képletbe helyettesítendő L méret a D1 

átmérőjű kör kerülete.
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tehát 180º-ot zár be a kúppalást kiterített íve. 

A milliméterben méretezett forrcsövekhez előregyártva és kereskedelmileg forgalomba hozva 
nem készítenek szűkítő és bővítő csőidomokat. Forrcsövekhez egyedi munkatárgyként 
készítjük el az átmeneti idomokat. 

A szűkítő átmeneti idom készítése a bővülő átmeneti idoméval általában megegyező, csak az 
elhelyezésük között van különbség. A következőkben a szűkítő és a bővítő átmeneti idomokat 
összefoglaló néven szűkítőknek nevezzük. 

A szűkítőkkel szemben két követelményt támasztunk. 

Az első követelmény az, hogy minél kisebb legyen az ellenállásuk az áramló közeggel 
szemben. Különleges esetekben a szerelőnek az áramló közeg fizikai jellemzőitől függően, 
számítás alapján készített rajz szerint kell a szűkítőt elkészíteni. 
A másik követelmény az, hogy a szűkítő szépen legyen elkészítve és tetszetősen 
illeszkedjen a csőhálózati szakaszba. 

Ez esetben a szerelőnek kell meghatározni a szűkítő méreteit. A következőkben a forrcsőből 
készített külpontos (excentrikus) és a központos (koncentrikus) szűkítő készítését ismerjük 
meg.

1. Külpontos szűkítő:

A külpontos (excentrikus) szűkítőt a 48. ábra mutatja. Az ábra felső rajzán a szűkítőt 
elölnézetben, a középső rajzon felülnézetben készen látjuk. Az ábra alsó rajza a szabást 
mutatja. Az eredeti nagy átmérőjű (D1) csőből a cső tengelyirányában megfelelő hosszúságú 
(L) háromszög alakú részt kimetszünk. Ezután elkészítjük a keresztkivágást az 1., 4., 5. pont 
és az f méret adta 2. és 3. pont között. A kimetszett csövet kovácsolással alakítjuk tovább, 
majd hegesztéssel kötjük össze.
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A szabás rajz készítéséhez ki kell számítani az előrajzolási méreteket. Először kiszámítjuk
a két cső kerületét és az eredményeket egymásból kivonjuk:

A1 = D1 · π ; A2 = D2 · π ; n = A1 – A2

A kimetszendő hossz (n) az eredeti csőkerületből az előző képlettel meghatározható.
A szűkítő hossza (L) a következő méret szerint választható meg:

L = 1,5 · n

A keresztkivágás (f) mérete összefüggésben van az eredeti csőmérettel (D1) és a
szűkítő hosszával (L). Keressük meg a 154. ábrán az 1., 2. és 3. pontokat. Összehúzáskor
a 2. és 3. pont az 1.ponthoz csatlakozik. Ehhez helyet kell biztosítanunk. A keresztkivágás
(f) mérete a szűkítendő cső átmérőjének 15%-a. 

Az előbbi számítási eljárás bármilyen méretű cső kisebb méretűre való szűkítéséhez
megfelel. Ha a szűkítő hosszát (L) nem az (1,5 · n) méret szerint válasszuk, akkor a számítási
eljárás szerinti keresztkivágás (f) mérete változik. 

Előrajzolás után a hosszirányú háromszögletes alakot és a keresztkivágást kimetsszük.
Kovácsolással alakítjuk a csövet és az éleket összehegesztjük.

Példa

159 mm külső átmérőjű forrcsövet 121 mm külső átmérőre kell szűkíteni. Számítsuk ki
az előrajzoláshoz szükséges méreteket!

A szűkítendő cső kerülete 

K1 = D1 · π = 159 · 3,14 = 499,26 mm 

A kisebbik átmérőjű cső kerülete: 

K2 = D2 · π = 121 · 3,14 = 379,94 mm

Kerületen kimetszendő hossz: 

n = K1 – K2 =499,26 – 379,94 = 119,32 mm

A szűkítő hossza: 

L = 1,5 · n =1,5 · 119,32 = 178,98 mm

A keresztkivágás mérete:

mm85,231559,115
100
159

100
1 =⋅=⋅=⋅= pDf
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2. Központos szűkítő:

A központos (koncentrikus) szűkítőt a 49. ábra mutatja. Készítésének menete a külpontos 
szűkítőhöz hasonló. A különbség az, hogy nem egy, hanem kettő vagy három, esetleg négy 
kimetszést készítünk. E szerint kell a kerületen kimetszendő rész méretét meghatározni. A 
keresztkivágást is kettő, három vagy négyfelé osztjuk.

Példa

133 mm külső átmérőjű csövet 63 mm külső átmérőre kell szűkíteni. A szűkítő két
kivágásos. Határozzuk meg az előrajzoláshoz szükséges méreteket!

A szűkítendő cső kerülete:

K1 = D1 · π = 133 · 3,14 = 417,62 mm

A kisebbik átmérőjű cső kerülete: 

K2 = D2 · π = 63 · 3,14 = 197,82 mm

A két kerület különbsége: 

n = K1 – K2 =417,62 – 197,82 = 219,8 mm

A szűkítő hossza: 

L = 1,5 · n =1,5 · 219,8 =  329,7 mm

A kerületen a kimetszést (n) két részre kell osztani:

mm9,109
2

8,219
2

==n
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A kereszt kivágás (f) a nagyobbik méretű (D1) cső átmérőjének 15%-a, de az eredményt
kettővel kell osztani vagy a nagyobbik méretű (D1) cső átmérőjének a 7,5%-a.
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Az előbbi számítási eljárás bármilyen méretű cső kisebb méretűre való szűkítéséhez megfelel. 
Ha a szűkítő hosszát (L) nem az (1,5 · n) méret szerint választjuk, akkor a számítási eljárás 
szerinti keresztkivágás (f) mérete változik.

Feladatok

1. 191 mm külső átmérőjű csövet külpontosan 159 mm külső átmérőre kell szűkíteni.
Számítsuk ki az előrajzoláshoz szükséges méreteket, a két cső kerületét, a két kerület 
különbségét, a szűkítő hosszát és a keresztkivágás méretét!
Készítsük el az előrajzolás vázlatát M 1: 10 léptékben!

2. 121 mm külső átmérőjű csövet központosan 78 mm külső átmérőre kell szűkíteni. A 
szűkítőt három kivágással készítjük!
Számítsuk ki az előrajzoláshoz a két cső kerületét, a két kerület különbségét, egy kivágáshoz a 
kerületen kimetszendő hosszt, a szűkítő hosszát és a keresztkivágás méretét!
Készítsük el az előrajzolás vázlatát M 1: 10 léptékben!

Kérdések

1. Hogyan aránylik az ív hossza a kör kerületéhez?
2. Milyen adatok kellenek a cső ívhosszúságának kiszámításához?
3. Mi az ívhossz számításának alapképlete?
4. Mi a 90°-os ívhossz számításának képlete?
5. Hogyan számítjuk ki a 90°-os ív hosszát?
6. Magyarázza meg, hogy 90°-os ív készítésekor mit jelent a rövidülés?
7. Hogyan számítjuk ki 90°-os ív készítésekor a rövidülést?
8. Hogyan számítjuk ki 90°-os ív készítésekor a szükséges csőhosszt?
9. Vázlattal mutassa be - pontos eljárással - 90°-os ív készítéséhez az előrajzolást!
10. Vázlattal mutassa be - közelítő pontosságú eljárással - 90°-os ív készítéséhez az 
előrajzolást!
11. Hogyan számítjuk ki - pontos eljárással - a 180°-os ív hosszát?
12. Hogyan számítjuk ki 180°-os ív készítésekor a rövidülést?
13. Hogyan számítjuk ki 180°-os ív készítésekor a szükséges csőhosszt?
14. Vázlattal mutassa be - pontos eljárással - 180°-os ív készítéséhez az előrajzolást?
15. Hogyan számítjuk ki - közelítő pontos ellátással - a 180°-os ív hosszát?
16. Vázlattal mutassa be - közelítő pontos eljárással - 180°-os ív készítéséhez az előrajzolást!
17. Hányféle esetet különböztetünk meg a kerülők készítésekor a kerülő és a kerülendő cső 
méretei szerint?
18. Milyen alkotórészei vannak a körszeletnek?
19. Mondja el, hogyan határozza meg kerülők készítésekor az ív magasságát (m)!
20. Határozza meg kerülő készítésekor a központi szöget, ha az ívmagasság (m) és az ív 
sugara (R) ismert!
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21. Kerülő készítésekor hogyan számítjuk ki az ívhosszt (S), a szelő hosszát (b), ha a központi 
szög (α), az ívmagasság (m) és az ív sugara (R) ismert?
22. Elvi vázlattal és magyarázattal mutassa be a kerülő készítésekor az előrajzolást a körszelet 
alkotóinak összefüggései alapján!
23. Hogyan számítjuk ki emeletív készítésekor az ívmagasságot (m)?
24. Határozza meg emeletív készítésekor a központi szöget, ha az ív magasságát (m) és az ív 
sugarát (R) ismeri? .
25. Hogyan számítjuk ki emeletív készítésekor az ívhosszt (S), a szelő hosszát (b), ha az 
ívmagasság (m), a központi szög (α) és az ív sugara (R) ismert?
26. Elvi vázlattal és magyarázattal mutassa be emeletív-készítéskor az előrajzolást, a körszelet 
alkotóinak összefüggései alapján!
27. Mi a redős ív hajlításának lényege?
28. Milyen előnye van a redős csőhajlításnak a sima csőhajlítással szemben?
29. Milyen méretek kiszámítása szükséges a redős ív készítéséhez?
30. Hogyan számítjuk ki a redős ív készítésekor a külső ívhosszt, a belső ívhosszt, a redők 
számát és a melegítési szélességet?
31. Miért követel gondos előkészületet a redős ív készítése?
32. Mi a kiszeletelt ív készítésének lényege?
33. Milyen adatok kellenek a kiszeletelt ív készítéséhez szükséges méretek kiszámításához?
34. Hogyan számítjuk ki, kiszeletelt ív készítésekor a külső ívhosszt, a szeletek számát, a 
szeletek szélességét, a kivágások egymástól való távolságát és a megmaradó rész hosszát?
35. Mondja meg, hogy milyen esetekben készítünk kiszeletelt ívet!
36. Mi a szeletelt ív készítésének lényege?
37. Milyen adatok kellenek a szeletelt ív készítéséhez?
38. Hogyan határozza meg szeletelt ív készítésekor egy szelet külső és belső méretét?
39. Mondja meg, hogy milyen esetekben készítünk általában szeletelt ívet!
40. Mikor nevezzük a csőidomot diffúzornak?
41. Mikor nevezzük a csőidomot konfúzornak?
42. Mikor nevezzük a szűkülő csőidomot külpontos szűkítőnek?
43. Mikor nevezzük a szűkülő csőidomot központos szűkítőnek?
44. Milyen adatok kiszámítására van szükség a külpontos szűkítők készítéséhez?
45. Milyen adatok kiszámítására van szükség a központos szűkítők készítéséhez, és hogyan 
számítjuk ki azokat?
46. Miért kell a keresztkivágás szűkítők készítésénél?
47. Hogyan számítjuk ki egy D átmérőjű cső keresztmetszetét?
48. Hogyan számítjuk ki egy D átmérőjű cső kerületét?
49. Milyen igénybevétel ébred a D átmérőjű cső külső, belső és semleges szálaiban?
50. A homoktöltésnek miért kell száraznak és tisztának lennie?
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Rhöna hegesztő felszerelés

Varga hegesztő felszerelés

54



Izzítási és megeresztési színek
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