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Fontos tudnivalók 
Kedves Versenyző! 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a) Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b) Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el 

teljes mértékben, ha a megoldás egyébként helyes! 

c) Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. Általánosságban 

részeredményeknél legalább négy tizedes jegy, végeredmény estén két tizedes jegy, a 

kerekítés szabályai alapján. 

d) A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel a szerkesztett rajzos feladatrész)! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. feladat Összesen: 30 pont 

a) Húzza alá a megfelelő állítást! 

Az azonos villamos töltésű elemi részecskék vonzzák 

egymást. 

igaz hamis 2 pont 

A kefeszikrázás segédpólusokkal csökkenthető. igaz hamis 2 pont 

A villamos tér munkavégző képességét villamos 

teljesítménynek nevezzük. 

igaz hamis 2 pont 

A segédpólus a forgórész tekercseléssel párhuzamosan 

van bekötve. 

igaz hamis 2 pont 

A kommutátor mechanikus egyenirányító. igaz hamis 2 pont 

 

b) A következő képletek közül az egyik helyes. Húzza ezt alá! 

• A párhuzamos vezetők között fellépő erő nagysága: 
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• A villamos áram  teljesítménye a következő képlettel írható le: 
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• Az indukciós motor esetében a szlip értéke: 
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• Az egyenáramú gép terhelés alatti indukált feszültsége: 
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 kbait URIU −=  kbait URIU +=  
ba

k
it

RI

U
U =  3 pont 

 

• A Coulomb törvény: 
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c) Rajzolja le egy lágymágneses és egy keménymágneses anyag hiszterézisgörbéjét! 

 

 Lágymágneses Keménymágneses 

  5 pont 

 

2. feladat Összesen: 40 pont 

Egészítse ki az alábbi szöveget a kipontozott helyeken! 

A fokozatkapcsoló feladata az, hogy a kívánt sebességnek megfelelő feszültséget kapcsolja a 

transzformátor szabályozó tekercsének megcsapolásairól a vontatómotorokra úgy, hogy az 

átkapcsolások terhelés alatt, tehát vonóerő kimaradás nélkül menjenek végbe, de a 

transzformátortekercs két szomszédos kivezetését ne zárja rövidre. 

Fő szerkezeti részei:  

- választóhenger 

- teljesítménykontaktorok 

- átkapcsoló ellenállás 

- védőellenállás 

- légmotor 

A választóhenger három teljesítménykontaktorral egy egységet képez. A transzformátor 

szabályozótekercsének 32 megcsapolása és 0 pontja a választó henger szegmenseihez van 

kivezetve. A szegmensek két körpályán helyezkednek el: a külső oldalon a páratlan, a belsőn 

a páros szegmentek. A páros és a páratlan szegmensek egymáshoz képest félosztásnyira 

eltolva vannak felerősítve a szigetelőanyagból készült érintkezőtartó-lapra. A páros és a 

páratlan szegmenssornak megfelelően egy-egy gyűjtősín található a választóhenger 

belsejében. Adott fokozaton a két együtt mozgó görgős érintkezők közül az egyik összeköti a 

vele érintkező szegmenset a hozzá tartozó gyűjtősínnel, míg a másik ugyanakkor csak a 

gyűjtősínjével érintkezik, szegmensével nem. A görgős érintkezőket szigetelőanyagból 

készült kar mozgatja. A választóhenger a transzformátor oldalára van felszerelve és olajjal 

van feltöltve, ami független a transzformátor olajától. 
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A teljesítménykontaktorok feladata a terhelés alatti átkapcsolás elvégzése. A 

teljesítménykontaktorok ívfúvó tekercsekkel, a tekercseket összekötő ívfúvó vasmaggal és 

ívoltó tölcsérrel vannak ellátva.  

Az átkapcsoló ellenállást a válogató kontaktorok kapcsolják a transzformátor szabályozó 

tekercsének két kivezetése közé, hogy a zárlat elkerülhető legyen. Az átkapcsoló ellenálláson 

rövid ideig áram folyik a két tekercs megcsapolási pont között. A tetőszerkezethez 4 

tartóporcelán rögzíti. 

A légmotor feladata a mechanikusan összehangolt választóhenger és teljesítménykontaktorok 

hajtása a hajtótengely útján. A légmotor sűrített levegővel működik, amelynek be- és 

kiáramlását 4 elektropneumatikus szelep vezérli. 

 

A fokozatkapcsoló-házból leengedett olaj átütési szilárdsága utal a kapcsoló működésének 

minőségére. Meg kell vizsgálni az érintkező szegmensek, az érintkezőgörgők, a görgős 

csapágyak kopását. Ha a görgő csapágya kopott, ovális a görgő nem forog, hanem csúszik a 

szegmensen, ezáltal jobban kopik mindkét érintkező, ekkor javítani kell. A választóhenger 

alsó részében összegyűlt rézport el kell távolítani. A gyűjtősíneken ívnyom, kopás, sérülés 

nem lehet. A máltai kerék hajtógörgőit ellenőrizni kell, ha kopás, holtjáték észlelhető, ki kell 

cserélni. A bütyköstárcsa által teljesen kinyitott érintkezőtartó karoknak még tovább kell 

mozdulni egy-két mm-t, ezzel ellenőrizhető, hogy nem feszül-e a kontaktort működtető tárcsa.  

A bütyköstárcsák futófelületén jelentős kopás, szétnyomódás nem lehet.  

A szigetelők belsejében lévő hosszú araldit tengelyt ki kell szerelni, és ellenőrizni kell a 

csatlakozó fémhüvelyekhez való rögzítését kiverődés szempontjából.  

Fokozatkapcsoló összes homlok-és kúpfogaskerekét meg kell vizsgálni, vékonyan be kell 

kenni csapágyzsírral. A fokozatkapcsoló levegőműködtetésű olaj keringtető szivattyúja 

szűrőn nyomja keresztül az olajat, melynek betétjét az időszakos javításkor cserélni kell.  
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3. feladat   Összesen: 30 pont 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre röviden! 

 

a) Mit jelent a kétlépcsős rugózás? 

Két, egymással sorba kapcsolt rugórendszert.  

 3 pont 

b) Mi rögzíti az abroncsot a kerékvázon? 

Zsugorkötés és biztosítógyűrű.  

 3 pont 

c) Hogyan jelölik a normál métermenetet? 

Egy „M” betű után az orsómenet átmérője miliméterben.  

 3 pont 

d) Mivel kenik a gördülő csapágyakat? 

Szokásos üzemi viszonyok között kenőzsírral.  

 3 pont 

e) Milyen a biztosítása a koronás anyának? 

A csavarbiztosítást a csavar átfúrása után sasszeggel oldják meg. 

 3 pont 

f) Mi a jellemzője az oldható kötésnek? 

Roncsolás nélkül a kötés megszüntethető.  

 3 pont 

g) Mit jelent az elasztomer betétes ütköző? 

Az energia elnyelését egy gél anyag elasztikus deformációja biztosítja.  

 3 pont 

h) Milyen karakterisztikája van a csavarrugónak? 

Lineáris.  

 3 pont 

i) Mi a biztonsági szelep feladata a légtartályok esetében? 

A légsűrítő szabályzó meghibásodása esetében se fordulhasson elő, hogy a 

főlégtartályban a légnyomás túllépje a tartály teherbíró képességét.  

 3 pont 

j) Mi a jellemzője az önhordó mozdonyszekrénynek? 

Nincs külön alváz, a teljes kocsiszekrény együtt vesz részt az erők felvételében. 

 3 pont 
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4. feladat Összesen: 40 pont 

Egy villamos mozdony egyik segédüzemi gépe egyfázisú aszinkronmotor, melyet 235 V 

feszültségű, 50 Hz-es hálózatra kapcsoltunk. A forgórészen 1410 1/min fordulatszám mellett 

15 Nm hasznos nyomatékot szolgáltat. A motor meddő teljesítménye 3 kVAr, a látszólagos 

teljesítménye pedig 3900 VA. 

Számítással határozza meg: 

a) a hálózatból felvett hatásos teljesítményt! (Pf) 5 pont 

b) a villamos motor hasznos teljesítményét! (Ph) 5 pont 

c) a villamos motor hatásfokát! () 5 pont 

d) a teljesítménytényező számértékét! (cos ) 5 pont 

e) a hálózatból felvett áram hatásos és meddő összetevőit! (Ih; Im) 10 pont 

f) a motor szlipjét, ha a póluspárok száma 2! (s) 5 pont 

g) a motorhoz vezető vezeték veszteségteljesítményét, ha a vezetékek összellenállása 0,2 Ω! 

(Pv) 5 pont 

 

a)     →    

 5 pont 

 

b)  5 pont 

 

c)  5 pont 

 

d)  5 pont 

 

e)  2 pont 

 

      3 pont 

 

      2 pont 

 

     3 pont 

 

f)  2 pont 

     3 pont 

 

g)  5 pont 
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5. feladat Összesen: 40 pont 

a.) Mit ábrázol a rajz? 6 pont 

 

A V43 (431) sorozatú villamos mozdony főáramkörét. 
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b.) Írja le az ábrán alábbi sémaszámmal megjelölt alkatrészek nevét és helyét a 

mozdonyon! 

  2-2 pont 

séma-

szám 
megnevezés helye 

101 áramszedő mozdonytető 2 végén 

102 főmegszakító mozdonytető közepén 

107 főtranszformátor géptér közepén 

109 fokozatkapcsoló 
főtranszformátor oldalán 

nagyfeszültségű térben 

112 főüzemi egyenirányító 
a géptér két végén, a vontató 

szellőzőmotor mellett 

113 egyenáramú motorkontaktor GH2 állványon 

114 simító fojtótekercs főtranszformátor mellett 

115 vontatómotor a két forgóvázban 

116 irányváltó GH1, GH3 állványon 

117 vontatómotor söntellenállások GH1, GH3 állványon 

119 vontatómotor induktív sönt GH1, GH3 állvány alatt 

120 söntkontaktorok GH1, GH3 állványon 

121 váltakozóáramú motorkontaktor GH2 állványon 

123 selejtezőhenger GH2 állványon 

212 
földzárlatérzékelő relé a 

vontatómotorokhoz 
reléállványon 

218 vontatómotor túláramrelé reléállványon 

406 vonatfűtési kontaktor GH3 állványon 
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6. feladat Összesen: 20 pont 

a.) Párosítsa össze a mértékegységeket a fizikai fogalmakkal! 2-2 pont 

 

áramerősség (I) 
 

watt (W) 

teljesítmény (P) 
 

amper (A) 

vonóerő (Z) 
 

joule (J) 

villamos feszültség (V) 
 

newton (N) 

energia (E) 
 

volt (V) 

 

b.) Párosítsa össze a fogalmakat! 2-2 pont 

 

P-N átmenet 
 

logikai kapu 

bistabil 
 

olvadóbiztosító 

ÉS függvény 
 

dióda 

az áram hőhatása 
 

multivibrátor 

kölcsönös indukció 
 

transzformátor 

 


