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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

Kérjük, olvassa el ezt a rövid tájékoztatót annak érdekében, hogy dolgozatát a lehető legjobb 

eredménnyel tudja megírni. 

Fontos, hogy a dolgozat minden lapjára írja fel a versenyzői kódját! 

A feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges. Olvassa el figyelmesen, akár többször is a 

feladatokat. Kezdje a megoldást az Ön számára könnyebb feladatokkal, majd ezek megoldása 

után térjen rá a nehezebbekre. Ne töltsön túl sok időt egy feladattal. Ha nem tudja megoldani, 

akkor lépjen tovább, és a többi feladat megoldása után térjen vissza ahhoz. 

Ha valamit elhibáz, akkor a hibás részt egy vízszintes vonallal húzza át. Az áthúzott részt a 

dolgozat javítója nem értékelheti. A teszt jellegű feladatok esetén nem javíthat. Javasoljuk, 

hogy a teszteknél először ceruzával jelölje be a megoldást, majd ellenőrzés után írja át tollal. 

Ha a tesztben a megadottnál több válaszlehetőséget jelöl be, vagy a szöveges válaszoknál a 

megadottnál több választ ír, akkor a feladatra nem jár pont. 

A kérdésekre adott válaszokat tollal írja le. A ceruzával írt válaszokat a dolgozat javítója nem 

fogadhatja el. 

A számításos feladatoknál írja le a számítás lépéseit és a végeredményt is.  

Ügyeljen arra, hogy olvashatóan írjon. Ha folyóírással írt betű nehezen olvashatók, akkor írjon 

nagybetűkkel. 

 

Sikeres megoldást kívánunk! 
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1. Feladat        ….. pont / 6 pont 

Írja a pontozott helyekre, hogy az alábbi anyagokhoz milyen fogosztású (durva, közepes vagy 

finom) fűrészt használunk!  

Alumínium, könnyűfémötvözetek: ....................................................                    2 pont 

Szerszámacélok, vékonyfalú csövek:  ................................................                    2 pont 

Szerkezeti acélok, réz, sárgaréz: ........................................................                    2 pont 

2. Feladat        ….. pont / 6 pont 

Az alábbi ábrán a színvas lehűlési görbéje látható. Írja be az ábrába az egyes vas módosulatok 

nevét, és a rácsszerkezet típusát!  

 

 

3. Feladat        ….. pont / 2 pont 

Olvassa le, majd írja a pontozott vonalra, hogy mekkora az alábbi ábrán látható mikrométer 

által mért méret!  

 

A mért méret ……………. mm. 
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4. Feladat  .......  pont / 10 pont 

Az alábbi ábrákon egy alkatrész térhatású képét, illetve az alkatrész vetületét látja. Az ábrák 

alapján oldja meg a feladatot! 

 

 

Írja a pontozott vonalakra, hogy a fenti ábra alatt látható, 1.10 számokkal jelölt jelek közül 

melyiket, vagy melyikeket kell írni a vetületi ábrán szereplő alábbi méretek elé! 

1,5  ...................................   

34  ...................................  

1:5   ...................................  

20  ...................................  

5. Feladat  ......  pont / 4 pont 

Az alábbi ábrán egy lemezből készült alkatrész vetülete látható. Számolja ki, majd írja a 

pontozott helyre, hogy hány mm az ábrán „h” betűvel jelölt méret! 

 

A „h” méret …………. mm.  
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6. Feladat    

A következő ábrán egy alumíniumötvözet szakítódiagramját látja. Az ábra alapján válaszoljon 

a kérdésekre! 

 
 

a) Jelölje meg aláhúzással, hogy körülbelül mekkora feszültségig tart a rugalmas alakváltozási 

szakasz!  

  ….. pont / 2 pont 

- 75 MPa 

- 200 MPa 

-     275 MPa 

b) Adja meg, hogy körülbelül hány MPa az anyag szakítószilárdsága!    ….. pont / 4 pont 

 

A szakítószilárdság körülbelül ………………………. MPa. 

 

c) Jelölje meg aláhúzással, mennyi a maximális nyúlása a próbatestnek!          ….. pont / 2 pont 

 

- 4,1 % 

- 4,5 % 

- 4,75% 
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7. Feladat  .........  pont / 2 pont 

Jelölje meg a négyzetbe tett X-el, hogy melyik betűvel (A, B vagy C) jelölt szövetszerkezet utal 

gömbgrafitos öntöttvasra!  

 

A 

B 

C 

 

8. Feladat  

Az öntés során ügyelni kell arra, hogy homokmagok használatával végzett kokillaöntés során 

az öntvénybe minél kevesebb gáz kerüljön. 

a) Soroljon fel három olyan okot, ami miatt gáz kerülhet az öntvénybe!           ….. pont / 9 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

b) Írjon három példát arra, hogy homokmagok használatával végzett kokillaöntés során milyen 

megoldásai vannak a gázelvezetésnek!                                                        ….. pont / 9 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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c) Soroljon fel három öntési hibát, amit a rossz gázelvezetés okoz!                ….. pont / 9 pont 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

9. Feladat      ….. pont / 14 pont 

Az alábbi ábra alapján nevezze meg a beömlőrendszer részeit! Írja az ábrán látható számokat a 

megfelelő pontozott helyre! Amelyik megnevezéshez nem tartozik szám, oda írjon „-” jelet! 

 

 

Álló:  ...................................................................................................                      2 pont 

Tölcsér:  ..............................................................................................                      2 pont 

Rávágás: .............................................................................................                      2 pont 

Gázelvezető fúvóka (dűzni) helye:  ....................................................                      2 pont 

Futó (elosztó csatorna):  .....................................................................                      2 pont 

Szűrőbetét: ..........................................................................................                      2 pont 

Magfészek helye: ................................................................................                      2 pont 
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10. Feladat  ......  pont / 8 pont 

Az alábbi ábra segítségével állapítsa meg, hogy a folyékony fém megszilárdulási folyamatának 

három lépése (A, B, C) során hogyan változik a fém térfogata és hőmérséklete! Válaszait írja a 

pontozott helyekre!  

 

A: a fém térfogata  ................................  hőmérséklete  ............................                    2 pont 

B: a fém térfogata  ................................  hőmérséklete  ............................                    4 pont 

C: a fém térfogata  ................................  hőmérséklete  ............................                    2 pont 

11. Feladat     ….. pont / 4 pont 

Fogalmazza meg, hogyan alakul ki szívódási üreg az öntvényben! 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

12. Feladat     ….. pont / 2 pont 

Írja le, mi a tápfej feladata az öntés során! 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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13. Feladat     ….. pont / 3 pont 

Döntse el, hogy az alábbi, a konverteres (LD) acélgyártásra vonatkozó állítások igazak vagy 

hamisak! Írjon „X”-et a három igaz állítás előtti négyzetbe! 

 A konverterbe betétanyagként acélhulladékot, folyékony nyersvasat és salakképzőt 

adagolnak. 

 A gyártás során a folyékony nyersvasba szén-dioxidot vezetnek. 

 A szennyezőanyagok és a szén égése biztosítja a hőt a folyamathoz. 

 Az acél szén-monoxid tartalma szilíciumnak a konverterbe adagolásával csökkenthető. 

 Ha az eljárás végén szén-monoxid marad az acélban, akkor csillapított acélról beszélünk. 

 

14. Feladat     ….. pont / 4 pont 

Egy öntött alkatrész esetén az öntvény tömege 15 kg. A tisztítás és megmunkálás során 

3 kg felesleges anyagot távolítunk el az öntvényről. Határozza meg a kihozatal értékét! Írja le 

a számítás menetét! Az eredményt írja a pontozott vonalra!  

 

 

 

 

 

 

 

A kihozatal értéke: ………………. %. 

 


