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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, feladat-gyűjtemény, 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 (kivétel ezalól a rajzok)! 

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. Az egyszerű rövid (teszt) feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők! 

Azoknál a feladatoknál, amelyeknél több jó válasz is lehetséges, és a versenyző a helyes 

válaszok számánál több választ jelöl meg, a többletválaszok számával a pontszámot 

csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat  

a) Húzza alá a megfelelő állítást!                   ….. pont / 10 pont 

A főpólus fluxus az armatúra árammal egyenesen arányos igaz hamis  

Az armatúra visszahatás kikompenzálható igaz hamis  

A kefeszikrázás segédpólusokkal megszüntethető igaz hamis  

A soros motor váltakozó feszültségről nem üzemelhet igaz hamis  

A sönt motor nem alkalmas vontató motornak igaz hamis  

 

b) A következő képletek közül az egyik helyes. Húzza ezt alá!     ….. pont / 15 pont 

Kondenzátorok soros kapcsolása esetén az eredő kapacitás: 
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A villamos áram hőhatása leírható a következő képlettel: 
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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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A párhuzamos vezetők között fellépő erő nagysága: 
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Oldalpontszám: ….. pont / 25 pont 
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c) Válassza ki (karikázza be) a soros motor külső terhelési jelleggörbéjét!     ….. pont / 5 pont 

 
 

 

2. Feladat           ….. pont / 30 pont 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre röviden! 

a) Mi a törőlemez? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

b) Mi a modul fogalma? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

c) Mi a reteszek igénybevétele? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

  

d) Mi a jellemzője a nem oldható kötésnek? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

e) Mi a flexicoil rugózás? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

  

Oldalpontszám: ….. pont / 35 pont 
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f) Mi a keréktáv? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

g) Mit jelent az, elasztomer betétes ütköző? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

h) Hogyan rögzítik a keréktárcsát a vasúti tengelyre? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

i) Mi a biztonsági szelep feladata a légtartályok esetében? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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3. Feladat ….. pont / 40 pont 

A 25 kV 50 Hz-es egyfázisú áramról táplált villamos tolatómozdony négy párhuzamosan 

kapcsolt egyenáramú soros vontatómotorját az egyenirányító Ue = 1200V feszültségű 

Ie = 4400 A-s árammal táplálja. 

A motorok megengedett indító árama motoronként: Iim = 1500 A. 

A mozdony végsebessége söntölés nélkül 25 km/h. A hajtómű áttétele: i = 7.  

A kerekek átmérője: d = 1100 mm. Egy motor belső ellenállása: Rb = 12 m 

A gépállandó: C = 450. 

Számítsa ki: 

- Egy motor névleges áramát! 

- Egy motor névleges teljesítményét! 

- A névleges, állandó áramhoz tartozó kapocsfeszültséget! 

- A maximális indító áramhoz tartozó kapocsfeszültséget! 

- Az ellenindukált feszültséget! 

- A kerekek fordulatszámát söntölés előtt! 

- A motorok fordulatszámát söntölés előtt! 

- A 25 km/h-hoz tartozó fluxust! 

- A motorok fordulatszámát 50%-os mezőgyengítésnél! 

- A jármű sebességét 50% fluxus esetén! 

Uv = 25000 V,  Ue=1200 V,  Ie =4400 A,  Iim = 1500 A,  v= 25 km/h,  i = 7, d = 1100 mm, 

Rb = 12 m    C = 450 

 

- Egy motor névleges árama: 

Képlet:  

Számítás:  

- Egy motor névleges teljesítménye: 

Képlet:  

Számítás:  

- A névleges, állandó áramhoz tartozó kapocsfeszültség: 

Képlet:  

Számítás: 

 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 40 pont 
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- A maximális indító áramhoz tartozó kapocsfeszültség: 

Képlet:  

 

Számítás:  

 

- Az ellenindukált feszültség: 

Képlet:  

Számítás:  

- A kerekek fordulatszáma söntölés előtt: 

Képlet:  

Számítás:  

- A motorok fordulatszáma söntölés előtt: 

Képlet:  

Számítás:  

- A 25 km/h-hoz tartozó fluxus: 

Képlet:  

Számítás:  

- A motorok fordulatszáma 50%-os mezőgyengítésnél: 

Képlet:  

Számítás:  

- A jármű sebessége 50% fluxus esetén: 

Képlet:  

Számítás:  
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4. Feladat  

Ismertesse az elektropneumatikus működtetésű kontaktorok karbantartását és javítását! Térjen 

ki az alábbiakra: 

a) Kontaktorok V-V1 szintű karbantartása       ….. pont / 12 pont 

b) Kontaktorok V2,V3 és V4 szintű javítása        ….. pont / 16 pont 

c) Kontaktorok javítás utáni ellenőrzése       ….. pont / 12 pont 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
Oldalpontszám: ….. pont / 40 pont 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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5. Feladat  

a.) Mit ábrázol a rajz?  

b.) Írja le az ábrán látható berendezés feladatát és a jelölt alkatrészek nevét! 

c.) Írja le a berendezés vezérlésének és a ki- ill bekapcsolási folyamatát!  

- Általános felépítés  

- Vezérlés részletes működése  

- Bekapcsolás  

- Kikapcsolás  

 

 

 

a.)             ….. pont / 2 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oldalpontszám: ….. pont / 2 pont 
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b.)  ….. pont / 17 pont 

 

sorszám megnevezés 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

 

c.)           ….. pont / 21 pont 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
Oldalpontszám: ….. pont / 38 pont 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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6. Feladat                      ….. pont / 20 pont 

Rajzolja meg egy logikai hárombemenetű „ÉS” kapu és egy logikai hárombemenetű „VAGY” 

kapu kapcsolási vázlatát hagyományos relés változatban! 

Rajzolja meg a jelképes szimbólumukat, és írja le az igazságtáblájukat!  

ÉS kapu kapcsolási vázlata  

VAGY kapu kapcsolási vázlata  

ÉS kapu igazságtáblája  

VAGY kapu igazságtáblája  

ÉS kapu szimbóluma  

VAGY kapu szimbóluma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oldalpontszám: ….. pont / 20 pont 


