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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.) Minden oldalon írja fel a versenyzői kódot!  

2.) A megoldások sorrendje tetszőleges.  

3.) A megoldásoknál tollat használjon, ceruza csak a rajzos feladatoknál használható!  

A rajzon kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti!  

4.) A versenyzők az írásbeli megoldásához szükséges író-, rajzeszközöket (vonalzó, körző, 

radír, ceruza, szögmérő) és nem programozható számológépet használhatnak. Mobiltelefon 

nem használható számológépként!  

5.) A számítási feladatok, feladatrészek csak akkor értékelhetők, ha az összefüggésekbe 

(képletekbe) a versenyző számszerűen behelyettesít!  

Nem fogadható el az olyan feladat vagy feladatrész megoldása, ahol az összefüggés után 

csak a végeredményt tüntették fel és nincs mértékegység!  

6.) A hibás választ „csak” egy vonallal húzza át! Az áthúzott feleletekre nem jár pont.  

7.) Ügyeljen az írás olvashatóságára, munkája esztétikumára!  

Csak az a válasz értékelhető, amit a javító tanár el tud olvasni!  

8.) A feladat megoldására biztosított idő leteltével a munkát be kell fejezni! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 

Alkatrészrajz készítése      

Készítsen alkatrészrajzot a függőleges tengelyű készülékelemről 1:1 méretarányban! 

Ábrázolási mód: elölnézet helyén félnézet-félmetszet és felülnézet helyén félvetület. A rajzon 

szabályosan tüntesse fel a tűrésezett méret határeltéréseit! (Az Ø25mm-es és az Ø10mm-es 

méretű furatok alaplyuk-rendszerűek, IT7-es tűrésfokozatúak, és tűrésnagyságuk 25, illetve 

15 mikron.) 

Adjon utasítást a felületek érdességére! A tűrésezett hengerfelület átlagos érdessége 3,2 

mikrométer, a többi felületé 6,3).  

A rajz a könnyebb munkavégzés miatt nem csak a Megoldás helyén, hanem külön pótlapon is 

elkészíthető! 
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Megoldás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   helyes ábrázolás                                         .…. pont / 11 pont 

b) méretmegadás szabályainak betartása    ….. pont / 5 pont 

c) érdesség helyes megadása      ….. pont / 2 pont 

d) a tűréstábla megrajzolása, helyes kitöltése    ….. pont / 3 pont 

e) a rajz tisztasága, szabványossága, esztétikuma   ….. pont / 4 pont 

 

Oldalpontszám: …... pont / 25 pont 
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2. Feladat               ..... pont / 5 pont 

Illesztési számítások          

Az első feladatban található készülékelem Ø10mm-es tűrésezett furataiba Ø10 m6 tűrésű 

csapokat szerelünk. A csapoknál a felső határeltérés 15, az alsó határeltérés +6 mikron. 

 

- Milyen illesztést alkot a két elem?  

     

 

- Határozza meg a csap alsó határméretét!  

    

 

- Számolja ki a legnagyobb játékot!  

     

 

- Számítsa ki a legnagyobb fedést!  

      

 

- Számítsa ki a legkisebb fedést!       

 

  
 

 

3. Feladat                        ….. pont / 5 pont 

Forgácsolástechnológiai számítás 

 

A készülékelem Ø10mm-es tűrésezett furatait állványos fúrógépen telibefúrással Ø8 mm-es 

csigafúróval előfúrjuk. 

Számítsa ki a 4db furat elkészítéséhez szükséges gépi időt, ha n = 500
min

1
 fordulatszámon,  

f = 0,12
ford

mm
előtolással fúrunk! (tg = ?)  A csigafúró élének tengelyvetületi hossza 2,5 mm és 

a ráfutás és túlfutás összesen 4,5 mm furatonként. 

 

  

  

                           

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

Kivágás – lyukasztás        

 

Az ábrán látható lemezalkatrész gyártását egysoros  elrendezésben kivágó-lyukasztó 

sorozatszerszámmal végezzük A széltávolság a = 3,5 mm, a hídszélesség h = 5 mm. A lemez 

anyagminősége CuZn37 jelölésű. (Szakítószilárdsága 350 MPa, nyírószilárdsága ennek 0,8-

szerese.) A gyártás a sávszélességgel megegyező szélességű szalagból történik. 

a) Értelmezze az anyagminőség jelölését!  ….. pont / 3 pont 

 

    

b) Számítsa ki a nyírási hosszt, egész számra felfelé kerekítve! (L = ?)          ….. pont / 3 pont 

 

 

           

c) Számítsa ki a nyírt keresztmetszetet! ( A = ?)         ….. pont / 1 pont 

  

 

                      

d) Számítsa ki a kivágás-lyukasztás elméleti erőszükségletét! (Fv = ?)  ….. pont / 3 pont 

 

 

 

 

 
  

Oldalpontszám: ...... pont / 10 pont 
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e) Számítsa ki a valóságos erőszükségletet, ha az elméleti vágóerőt a súrlódás miatt 10%-kal 

kell megnövelni! (Fvt = ?)       ….. pont / 1 pont       

 

                

f) Határozza meg a sávelőtolást (e) és a sávszélességet (B)!       ….. pont / 2 pont 

A sávelőtolás:                

                

A sávszélesség:    

               

g) Számolja ki a munkadarab területét! (Amdb = ?)         ….. pont / 7 pont 

 

 

       

       

       

                              

 

h) Számolja ki az anyagkihozatali tényezőt egy lépésre vonatkoztatva! (η = ?%)  

….. pont / 3 pont 

 

     

                

i) Hány folyóméter lemezszalag szükséges 500 db saroklemez legyártásához? (A kezdési és 

véghulladéktól eltekintünk.) (H = ?)                                                                ….. pont / 2 pont 

 

  

j) A megrendelő további 150 db alkatrészt rendel pótrendeléssel. A gyártónál már a szalag 

előgyártmány kifogyott, csak 1000mm x 2000mm-es méretű lemeztáblák állnak 

rendelkezésre. Hány tábla szükséges a pótrendelés teljesítéséhez?                 ….. pont / 5 pont 

 

 

      

Oldalpontszám: ...... pont / 20 pont 
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5. Feladat 

Mélyhúzás        

Az előbbi lemezalkatrész lyukasztásánál keletkező, nagyobb átmérőjű körlap hulladékokból 

egylépcsős mélyhúzással kör keresztmetszetű zárókupakokat készítenek. 

 

a) Mekkora a mélyhúzott zárókupak átmérője, ha a húzási tényező m = 0,5? (d1 = ?) 

…..pont / 2 pont 

 

 

b) Mekkora lesz a zárókupak magassága az előhúzás után? (h1 = ?)      ….. pont / 6 pont 

       

       

            

c) Szükséges- e ráncfogót alkalmazni? (Válaszát indokolja meg!)       ….. pont / 2 pont 

           

 

     

6. Feladat             ..... pont / 9 pont 

Szakmai kérdések I.  

Húzza alá a helyes válaszokat! Javítás esetén nem jár pont. 
 

a) A furatok dörzsárazása  

- növeli a méret és helyzetpontosságot és javítja a felületi minőséget. 

- jobb felületet biztosít és a méretpontosságot és az alakpontosságot javítja. 

- növeli az alakpontosságot és a helyzetpontosságot és javítja a felületi minőséget.  

- jobb felületet biztosít és az alak-, méret- és helyzetpontosságot is javítja. 

b) Forgómozgás egyenes vonalú mozgássá alakítására nem alkalmas 

- a forgattyús mechanizmus. 

- a csavarorsó-csavaranya kapcsolat. 

- a siklóretesz kötés. 

- fogaskerék-fogasléc kapcsolat. 

c) A szerszámelemek felületén kemény, kopásálló réteg kialakítására nem alkalmas: 

- a betétedzés. 

- a nitridálás. 

- a nemesítés. 

- az indukciós edzés. 

Oldalpontszám: …... pont / 19 pont 
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7. Feladat                  ….. pont / 16 pont 

Szakmai kérdések II. 

A táblázatban leírt megállapítások Igaz vagy Hamis voltát jelölje a megfelelő oszlopba rajzolt 

X jellel!  

 

Megállapítás 

 

Igaz Hamis 

Az oldalvágós előtolás határoló pontos léptetést biztosít és a 

sávszélességet is csökkenti. 

  

Alumínium öntésénél a beömlő-csatornát a formaüreg alsó 

részéhez vezetve kell kialakítani. 

  

Kis sugarú hajlításnál a semleges réteg a lemez nyomott rétege 

felé tolódik el. 

  

Az excenteres sajtológépek lökethossza nagyobb, mint a 

forgattyús sajtológépeké. 

  

A teljes helyzetmeghatározás a test hat szabadságfokának elvételét 

jelenti. 

  

Fröccssajtolással hőre keményedő műanyagokat nem lehet 

feldolgozni. 

  

Lemezek lyukasztásánál a vágólap üregén áteső anyagrész a 

hulladék. 

  

A lemezgrafitos öntöttvasak rezgéscsillapító képessége jobb, mint 

a gömbgrafitosoké. 

  

 
 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 16 pont 


