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                                    25/2014 (VIII. 26.) NGM rendelet 

34 521 03 Gépi forgácsoló 

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, ha a 

megoldás egyébként helyes! 

c.  Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

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

megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

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 vizsgából 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 ..... pont / 20 pont 

Az Ön feladata, hogy a következő feladatok állításai közül kiválassza és karikázza be a helyes 

válasz előtti betűt. Csak egy helyes válasz van! Minden helyes válasz 1 pont. A javított válaszok 

nem fogadhatók el! 

 

• Melyik szög biztosítja a forgácsolószerszám behatolását a munkadarabba? 

a) Fejszög 

b) Hátszög 

c) Ékszög 

 

• A széntartalom alapvetően befolyásolja az acélok felhasználását. Határozza meg a 

szerszámacélok széntartalmát! 

a) 0,8% feletti széntartalom 

b) 0,6% alatti széntartalom 

c) 0,6% és 0,8% közötti széntartalom 

 

• Mit jelent a gépeken, alkatrészeken elhelyezett CE megjelölés? 

a) A gyártó nyilatkozata arról, hogy a terméke megfelel az előírásoknak 

b) Egy külső akkreditált tanúsító szervezet nyilatkozata a termék megfelelőségéről 

c) Jótállás (garancia) jelölése a termék megfelelőségéről 

 

• Egy alkatrész rajzán a következő menetjelölést látja M20. Milyen menetfajtát kell a jelölés 

alapján készítenie? 

a) Normál métermenet 

b) Finom métermenet 

c) Withworth menet 

 

• Hengeres fejű csavarok fészkének a kimunkálását kell elvégeznie. Milyen szerszámot választana 

a művelethez? 

a) Alakos süllyesztő 

b) Csúcssüllyesztő 

c) Homloksüllyesztő 

 

• Milyen anyagok forgácsolásánál keletkezik folyó forgács? 

a) Képlékeny anyagok 

b) Rideg anyagok 

c) Rugalmas anyagok 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 20 pont 
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• Értelmezze a bázisfelületet! 

a) A tárgy azon geometriai objektumait, amelyhez viszonyítva a helymeghatározás 

közvetlenül végezhető. 

b) A tárgy azon fixpontokkal meghatározott objektumait, amelyhez viszonyítva a 

helymeghatározás közvetlenül végezhető. 

c) A tárgy azon geometriai objektumait, amelyhez viszonyítva a méretmegadás 

közvetlenül végezhető. 

  

• A dörzsárat a munkadarabok furatainak 

a) bővítésére használjuk. 

b) sorjázására használjuk. 

c) tűrésezett méretének beállítására használjuk. 

 

• A megmunkálások során hűtőfolyadékot használunk, melynek szerepe 

a) kenés és hűtés biztosítása 

b) kenés biztosítása 

c) hűtés biztosítása 

 

• A mérés: 

a) a mért jellemző számszerű értékének összehasonlítása egy mérőeszközzel 

 b) a rajzi méret ellenőrzése a valóságos mérettel 

c) a jellemző érték azonosítására szolgál 

 

• A köszörűkorong eltömítettségét és egyenlőtlenséget megszüntethetjük a 

a) puha anyag felvitelével 

b) keményfém rúddal 

c) szabályozó csillaggal 

 

• Jellemezze az öntöttvas forgácsolási sajátosságait! 

a) Általában jól forgácsolható, tört forgács keletkezik, intenzív hűtésre szükség. 

b) Rosszul forgácsolható, tört forgács keletkezik, nincs szükség hűtésre. 

c) Általában jól forgácsolható, tört forgács keletkezik, nincs szükség hűtésre. 

 

• Milyen összefüggés van a rovátkoló görgő osztása és a rovátkolandó munkadarab kerülete 

között? 

a) A munkadarab kerülete egész számú többszöröse lehet csak a rovátkoló görgő 

osztásainak 

b) A munkadarab palást felülete egész számú többszöröse lehet csak a rovátkoló görgő 

osztásainak 

c) A munkadarab átmérője egész számú többszöröse lehet csak a rovátkoló görgő 

osztásainak 
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• Melyik keménységmérésnél nyomnak 120-os gyémántkúp alakú szúrószerszámot a vizsgált 

munkadarab felületébe?  

a) Vickers 

b) Brinell 

c) Rockwell 

 

• Jelölje aláhúzással, hogy a felsorolt fúrógépek közül melyik rendelkezik gépi előtolással! 

a) oszlopos fúrógép, 

b) sugár fúrógép, 

c) asztali fúrógép 

 

• A tűrés fogalmára melyik állítás helyes? 

a) A megengedett legkisebb és a legnagyobb méret különbsége 

b) A névleges mérettől való megengedett eltérés 

c) legkisebb és a legnagyobb méret különbsége  

d) A névleges mérettől való eltérés 

 

• Válasszon mérőeszközt a 60p6 méret méréséhez! 

a) 0,1 méretpontosságú tolómérő 

b) digitális tolómérő 

c) 3pontos furat mikrométer 

d) mikrométer 

 

• Ahhoz, hogy a munkadarabot felépítő egyes elemek egymáshoz viszonyított helyzetét kellő 

pontossággal tudják gyártani, a műszaki rajzokon alak- és helyzettűréseket is meg kell adni. A 

felsoroltak közül melyik alaktűrés? 

a) Egyenesség tűrése 

b) Párhuzamosság tűrése 

c) Egytengelyűség tűrése 

 

• Az IT5-IT10 tűrésfokozatok 

a) a mérőműszerekre vonatkoznak 

b) a gépalkatrészekre vonatkoznak 

c) a durva megmunkálásokra vonatkoznak 

 

• A kerámia lapkák alapanyaga  

a) alumíniumoxid 

b) Cementit és martenzit 

c) Üvegkeménységre edzett szerszámacél 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%A9m%C3%A1nt
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2. Feladat  

Értelmezze a rajzon található szabványos jelöléseket, és írja le jelentésüket a számok mögé a 

pontozott vonalra!  ….. pont / 20 pont 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………  

 

2. ………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………  

 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………  

 

4. ………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………  

 

5. ………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………  

 

6. ………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………  

 

7. ………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont 
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3. Feladat ….. pont / 10 pont 

Határozza meg a második feladat rajzán található Ø28H7 és Ø50h7 méretek mérettűrését (T), 

névleges (N), legnagyobb (FH) és legkisebb (AH) méreteit!  

 

Ø28H7 

T= T=        1 pont 

 

 N= 1 pont 

 

FH= FH=        2 pont 

 

AH= AH=        1 pont 

 

Ø50h7 

T= T=        1 pont 

 

 N= 1 pont 

 

FH= FH=        1 pont 

 

AH= AH=        2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 
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4. Feladat  

Határozza meg a második feladat rajzán található Ø28H7 méret nagyoló forgácsolásához a 

következő technológiai paramétereket, ha a kiinduló átmérő Ø26mm, a nagyolás befejező átmérője 

27,5mm, egy fogással dolgozunk, a fordulatszám 720 1/min, a fajlagos forgácsolási ellenállás 

2,5GPa, az előtolás 0,3 mm/fordulat, a rá- és kifutás együttesen 3mm: 

 

a) forgács keresztmetszet ….. pont / 2 pont 

 

 

 

 

 

 

b) forgácsolási sebesség ….. pont / 2 pont 

 

 

 

 

 

 

c) forgácsolási főerőt ….. pont / 3 pont 

 

 

 

 

 

 

d) gépi főidőt ….. pont / 3 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Oldalpontszám: ...... pont / 10 pont 
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5. Feladat  

Méretezéses rekonstrukció eszterga CNC program alapján. 

 

D32-es AlMgSi1 extrudált hengeres alapanyagból menetes alkatrészt esztergálunk. 

Az oldalazást és a hosszesztergálást ISO6 típusú jobbos oldalélű lapkás késsel (T1), a beszúrást-

leszúrást ISO 7 típusú jobbos 3mm széles lapkás beszúróval (T2), és a menetet ISO1,5-ös lapkás 

menetkéssel készítjük (T3). A nagyolást és simítást ugyan az a szerszám végzi. 

 

a) Készítse el az alkatrész beméretezését a DIN66025 szabványos kódrendszerű abszolút 

méretmegadású programja alapján. (Méretenként 1p) 

Alkatrészrajz: (a vizsgázónak a mérethálóra kell a méreteket beírnia!)      ….. pont / 11 pont 

          

 

b) Egészítse ki a programot a szerszám technológiai adataival, az adatok számítását is írja le, 

ha a menetesztergálás vágósebessége  30 m/min és a fordulatonkénti előtolás 1,5 

mm/ford.(Abszolút és növekményes programban is kiegészítve adatonként 1p) 

         ….. pont / 4 pont 

 

c) A munkadarab X-Z nullpontja a kész munkadarab homlokfelületének és forgástengelyének 

metszéspontjában, azaz középen, helyezkedik el. 

Alakítsa át az abszolút méretmegadású programot növekményessé (sugár irányú 

méretkülönbséggel)! 

A programoknál a pontokkal jelzett helyekre írja válaszát!             ….. pont / 25 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 40 pont 
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Abszolút programozással: 

%O0011(DUGO-ABS) 

G0G90G54G40X50Z150 

T101M6 

X0Z1 

M0 (UTKOZTETES) 

G0G90G54G40X34Z2 

G96S35M3 

G92S1200 

G71U1R1 

G71P10Q20U0.5W0F0.15 

N10G1G42X0Z0F0.1S45 

X10,C1 

Z-6 

X30,R5 

X30Z-15,A150 

Z-33 

N20G0G40X32 

G0G90X50Z150M5 

M0 

T202M6 

G0G90G54G40X32Z2 

G96S20M3 

G92S1500 

X12Z-6 

G75R1 

G75X7Z-6I2K0D0F0.05 

G0X32Z-27 

G75R1 

G75X27Z-27I2K0D0F0.05 

G0X50Z150M5 

M0 

T303M6 

G0G90G54G40X32Z2 

G97S…………M3 1p 

X31Z-10 

G76P021060Q0.05R0.02 

G76X28.16Z-25P0.97Q0.3F………. 1p 

G0X50Z150M5 

M0 

T202M6 

G0G90G54G40X32Z2 

G96S20M3 

G92S1500 

Z-33 

G1X26F0.05 

G0X32Z-31 

G1X28Z-33F0.05 

G0X32 

G75R1 
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G75X-1Z-33I2K0D0F0.05 

G0X50Z150M5 

M30% 

  

Növekményes programozással: 

%O0011(DUGO-INK) 

G0G90G54G40X50Z150 

T101M6 

X0Z1 

M0 (UTKOZTETES) 

G0G91G54G40X……Z1 1p 

G96S35M3 

G92S1200 

G71U1R1 

G71P10Q20U0.5W0F0.15 

N10G1G42X……Z……F0.1S45 2p 

X5……..C1 1p 

Z…….. 1p 

X…….,R5 1p 

X……Z……,A150 1p 

Z…….. 1p 

N20G0G40X……. 1p 

G0G90X50Z150M5 

M0 

T202M6 

G0G90G54G40X32Z2 

G96S20M3 

G92S1500 

G91X……..Z……. 1p 

G75R1 

G75X……..Z0I2K0D0F0.05 1p 

G0X……. 1p 

Z….. 1p 

G75R1 

G75X……..Z0I2K0D0F0.05 1p 

G0G90X50Z150M5 

M0 

T303M6 

G0G90G54G40X32Z2 

G97S………M3 1p 

X…….Z……. 2p 

G76P021060Q0.05R0.02 

G76X………Z…….P0.97Q0.3F…….. 2p 1p 

G0G90X50Z150M5 

M0 

T202M6 

G0G90G54G40X32Z2 

G96S20M3 

G92S1500 
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G91Z…….. 1p 

G1X…..F0.05 1p 

G0X….. 1p 

Z….. 1p 

G1X…..Z…..F0.05 1p 

G0X…… 1p 

G75R1 

G75X……….Z0I2K0D0F0.05 1p 

G0G90X50Z150M5 
 

 

 


