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ABSTRACT. The traditional 2D drawing code 
is not fully included in modern 3D CAD 
softwares. Automatical 2D drawing generation 
from 3D models results in drawing problems, 
for example in sections, cuts and break-outs. 
This paper shows the most commun problems 
and tries to conciliate manual and automatical 
2D drawing through harmonisation of the 
codes.  
 
 
1. BEVEZETÉS 
A jelenleg használt gépészeti ábrázolástechnika 
szabályrendszerének alapjai a XX. század ele-
jén alakultak ki. Ekkor terjedtek el az elsı mo-
nokróm rajzmásolási eljárások, és a szabályokat 
ehhez igazították. A vonalak színe az addigi 
többféle helyett kizárólag fekete lett. A funkci-
ók különbözıségét a vonalvastagsággal és a 
vonaltípusok többféleségével jelezték. A néze-
tek alapvetıen sík vetületek, a kívülrıl nem 
látható részek bemutatásának szabályrendszere 
kézi rajzkészítésre van szabva. Ez a szabály-
rendszer végigkísérte az elmúlt 100 év jelentıs 
részét.  

Az elmúl húsz évben a korszerő 3D CAD 
rendszerek megjelenésével, a színes nyomtatás 
és sokszorosítás elterjedésével ez a szabály-
rendszer [1] kezd szőknek bizonyulni.  

A mai rajzkészítés során a tervezendı 
gépelemek kézi vázlat szinten kerülnek megter-
vezésre, és a fı alak és funkció kialakulása után 
azonnal CAD rendszerben, térbeli modellként 
lesznek kialakítva [2]. A teljes kidolgozás szá-
mítógépen történik, és a gyártáshoz gyakran 
egyáltalán nincs szükség 2D rajzra (CNC gé-
pek, 3D nyomtatási eljárások). Ezzel felmerül a 
kérdés, szükség van-e még egyáltalán a hagyo-

mányos 2D rajzolási szabályrendszerre? Ha 
igen, milyen részei korszerőek és milyen részeit 
nem érdemes tovább alkalmazni? 

Elsıként megvizsgáljuk a rajzdokumen-
tációval kapcsolatos fı követelményeket. Utána 
bemutatjuk a CAD rendszerekkel készült (gene-
rált) 2D rajzok fı problémáit. Végül javaslato-
kat teszünk a 2D rajzi szabályok módosítására 
mind kézi rajz, mind CAD rajz esetére. 
 
2. A RAJZDOKUMENTÁCIÓVAL SZEM-
BENI ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
A tervezés három alapszabálya: az egyértelmő-
ség, az egyszerőség és a biztonság a mőszaki 
rajzokra nézve az alábbiakat jelenti: 

• egyértelmő dokumentáció készítés (rajz 
+ darabjegyzék + mőszaki leírás), 

•  egyszerő áttekinthetısége (olvasható-
ságot) 

•  és minden információ (lehetıleg átfe-
dés nélküli) biztonságos rendelkezésre 
állása.  

Az alkatrészeknek vagy szerkezeteknek a rajz 
alapján biztonságosan elkészíthetınek kell len-
niük, az alkatrészek összeállításával kialakult 
konstrukciónak pedig mőködıképesnek kell 
lennie. 

A modellezés során generált 2D rajz le-
het alkatrészrajz vagy összeállítási rajz. Az 
elvárások a kétféle rajzdokumentációval kap-
csolatban részben azonosak, részben különbö-
zıek. 
Az alkatrészrajzzal kapcsolatos fı követelmény 
a gyárthatóság. Ez ellenırizhetıséget jelent és 
az alábbi jellemzık megadását: vetületek, met-
szetek, szimmetriák, méretháló, felületi minı-
ség, alak- és helyzettőrések. 



Az összeállítási rajzzal kapcsolatos követelmé-
nyek az alábbiak: 

• kapcsolódó alkatrészek kapcsolatának 
egyértelmő definiálása, 

• kapcsolódó felületek funkciójának egy-
értelmő követhetısége, 

• összeszerelt állapot áttekinthetısége, 
szerelhetıség kérdésének eldönthetısé-
ge, 

• határállapotok (helyzetek, méretek, 
igénybevételek) ellenırizhetısége. 

A 2D rajzok készítésénél a fenti szempontokat 
maximálisan szem elıtt kell tartani.  
 
3. A 2D-BEN RAJZOLT ÉS A 3D MODELL 
ALAPJÁN GENERÁLT 2D-S RAJZOK KÖ-
ZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK 
Ha az alkatrész vagy szerkezet rendelkezik 3D 
modellel, a 2D rajzok elkészítésének legegysze-
rőbb módja a vetületek generálása az adott 
szoftver beépített algoritmusa segítségével. Ez 
általában a rajzi szabályok tiszteletben tartásá-
val történik. Kivételt jelent, ha olyan elem van 
az alkatrészen, amelyre 2D-ben az egyszerősí-
tett ábrázolás szabályai vonatkoznak: 

• menet 
• bordázat 
• fogazat 

Csavarmenet esetén általában egyszerősí-
tett az ábrázolás már térben is (ábra), hogy taka-
rékoskodjanak grafikus memóriával és gépidı-
vel. Ekkor a vetületi megjelenítés is egyszerősí-
tett lesz.  

 
1. ábra: Csavar 3D ábrázolása menet egyszerő-

sítéssel 

 
Bordázat esetén a szoftverek a bordákat 

nem egyszerősítik a vetületben (2. ábra).  
Fogaskerék, fogazat esetén szintén nem 

történik egyszerősítés (3. ábra), a tervezırend-
szer a valósághő megjelenítésre törekszik (pl. 
ferde fogazatnál), és az ebbıl keletkezı vetített 
képi ábrázolás nem csak géprajzilag helytelen, 

hanem határozottan megnehezíti a rajzolvasást 
is.  

 

 
2. ábra: Bordástengely vetületi ábrázolása egy-

szerősítés nélkül 
 

 
3. ábra: Fogaskerék rajza fogazat és borda 

egyszerősítés nélkül 

 

 
4. ábra: Fogaskerék ábrázolása fogazat egysze-

rősítéssel 

 
További problémát jelent a metszetek faj-

táinak kezelése. Befordított valamint kifordított 
szelvény generálása, amely gyors és egyszerő 
metszet típust jelent, nem kérhetı automatiku-
san. Kitörés esetén a kitörés határának vonalfaj-
tája sem felel meg a jelenleg érvényes géprajzi 
szabványnak (5. ábra).  

 



 
5. ábra: Kitörés határvonalának ábrázolási 

problémája 

 
A szimmetriasíkban történt metszetek 

rajzi szabályai sincsenek figyelembe véve. A 
szoftverek kizárólag a kitörést és a teljes met-
szetet ismerik, így írták meg a programot. Egy-
értelmő, hogy ezzel a két eszközzel is teljes 
mértékben megmutathatóak a kívánt részletek, 
de sok esetben sokkal nehézkesebben, és na-
gyobb papírigénnyel, mint kézi rajz esetén.  

Általában véve a szoftverek nem ismerik 
azokat az eseteket, amikor bizonyos dolgokat 
nem metszünk, hogy elkerüljük a tömeghatást: 
csapokat, bordákat, küllıket hosszában (6. áb-
ra). 

 
6. ábra: Tömör hengeres alkatrész metszés 

ábrázolási problémája 

 
7. ábra: Bordás alkatrész metszés ábrázolási 

problémája 

 
Külön probléma a fogaskerekek metszé-

se. Egyenes vagy ferde fog esetén a metszısík 
mindig a 3D modellt metszi. Gyakran alakul 
úgy a helyzet, hogy páratlan fogszám esetén az 
egyik oldalon fogfelület látszik, a másik oldalon 
pedig egy telibe metszett fogtest. Ferde foga-
zatnál ez fokozottan nehezíti a rajz megértését 
(3. ábra).  

Nem szabványos síkra vett vetületek ese-
tén nehézkes a furat középvonalak és lyukkörök 
rajzolhatósága. Általában a furat középvonalak-
nak követni kell a vetület két fı szimmetria 
irányát. Ez a legtöbbször nincs beprogramozva, 
a középvonalak a rajzlap vízszintes és függıle-
ges irányát követik (8. ábra).  

 

 
8. ábra: Középvonalak és lyukkör ábrázolási 

problémája 

 



Amikor a hallgatók egyszerre tanulnak 
szoftveres és kézi rajzot, hajlamosak a szoftver-
ben látottat kritika nélkül helyesnek elfogadni.  
 
4. SZÁMÍTÓGÉPES RAJZI SZOKÁSOK ÉS 
KÉZI RAJZI SZABÁLYOK ÖSSZEHANGO-
LÁSA, VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK 
Ahhoz, hogy a rajzolt 2D dokumentációról az 
átállás a generált 3D dokumentációra ne jelent-
sen törést sem a tervezınél sem a felhasználó-
nál, ha kicsit késve is, de célszerő lenne ajánlá-
sokat megfogalmazni a géprajzi szabványok 
átalakítására, valamint a CAD tervezırendsze-
rek fejlesztıi számára. Az alábbiakban – saját 
tapasztalatokból kiindulva – a következı módo-
sításokra teszünk javaslatot: 
 
4.1. Színek alkalmazása 
Javasoljuk a vonalvastagságok helyett ismét 
különbözı vonalszínek alkalmazását. Ez 2D 
tervezırendszereknél (pl.: AutoCAD) már ré-
gen mőködik. Felület sraffozás helyett, illetve 
alkatrészek megkülönböztetésénél javasoljuk a 
felületek eltérı színnel történı kitöltését a kon-
túron belül. 
 
4.2. Rajzi egyszerősítések alkalmazása 
Menetes alkatrész és borda esetén az egyszerő-
sített és valósághő ábrázolás egyaránt legyen 
elfogadott nézetben és metszetben. Az SKF 
magyarázó ábráiban már évtizedek óta így sze-
repelnek a menetes alkatrészek (9. ábra).  

 

 
9. ábra: Orsómenet és menetes furat ábrázolása 

valósághően (SKF) 

 
4.3. Javasolt módosítások CAD szoftver készí-
tık számára 
A valósághő 3D ábrázolás és megjelenítés alap-
ján generált képeken a megjelenítés lehetıleg 
egyszerősített ábrázolással történjen (fogazatok, 
menetek, stb.). Bizonyos szoftverek (pl. Solid 
Edge) már rendelkeznek valamilyen szintő egy-
szerősített ábrázolási lehetıséggel (menetek, 
fogazatok), de ez nem minden esetben felel meg 
a géprajzi szabályoknak. 

Legyenek a metszetek, kitörések határai 
könnyebben definiálhatók, a határoló vonaltípu-
sok könnyebben alakíthatóak. 

Bordák és fogaskerekek hosszmetszet-
ének generálása esetén javasoljuk azt a szabályt 
alkalmazni, hogy a fogazat vagy borda nézetben 
látsszon, a metszısík helyétıl függetlenül. 
 
5. ÖSSZEFOGLALÁS 
A 2D mőszaki ábrázolás hagyományosan okta-
tott szabályrendszerét a 3D CAD modellrıl 
történı 2D rajzgenerálás erısen erodálja. Cik-
künkben a fı problémákat próbáltuk megvilágí-
tani. Javasoljuk a kétféle rajzkészítési módszer 
szabályrendszerének harmonizálását a józan ész 
és a mai mőszaki lehetıségek kihasználásának 
okán  
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