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modul: 0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) 
 

1. Feladat 

Szerkessze meg a tárgy alkatrészrajzát! 

 

a.) Ábrázolja a legmegfelelőbb nézettel! A méretarány: 1:1                                            10 pont 

b.) A furatot és a hozzátartozó menetet kitöréses metszettel mutassa be!                          7 pont 

c.) Építse fel a mérethálózatot!                                                                                         10 pont 

d.) Figyeljen a rajz elrendezésére, a méretarányra és az esztétikára!                                 3 pont 

 

 
30  pont 
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2. Feladat 

Ön mindennapi munkája során a kézi fogókat többféle feladatra használja.  

Az alábbi feladatban soroljon fel legalább 5 db fogót és írja le, hogy mire használná! 

 

A fogó fajtája Használati lehetőség 

Harapófogó Szeg kihúzása. 

Oldalcsípő fogó Huzalok, drótok vágása. 

Zégergyűrű fogó Külső vagy belső zégergyűrűk ki-be szerelése. 

Kombinált fogó 

 

Több feladatra alkalmas, pl. lemez megfogása, 

hengeres vékony alkatrészek megfogása, huzalok 

elcsípése. 

Kerekcsőrű fogók Vékony huzalok szabad alakítása, elsősorban kör 

alakban. 

Laposfogók Lemezek megfogása fúrási műveletek alkalmával. 

Kovács tűzifogók Meleg anyagok kovácsoláskor való megfogása, 

mozgatása. 

 

5×2 pont 

 

10 pont 

 

3. Feladat 

Az alábbi szavak a műszaki életben használatos kifejezések.  

Állítsa párba a fogalmakat az üresen hagyott cellába írt betűjelzéssel! 

 

slip D A) menetmetszés 

kohézió G B) forrasztás 

modul J C) mellékmozgás 

csapágy F D) szíjhajtás 

kompresszió viszony H E) lánchajtás 

diffúzió B F) forgó mozgás 

fogásvétel C G) hegesztés 

adhézió I H) belső égésű motor 

patentszem E I) ragasztás 

magátmérő A J) fogaskerék 

10×1 pont 

10 pont 
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4. Feladat 

Milyen golyóscsapágyakat látunk az alábbi ábrákon?  

Az ábra alatti táblázatot értelemszerűen töltse ki a betűjeleknek megfelelően!  

 
      

 

 Megnevezés Terhelési erő 

a) Tárcsás golyóscsapágy Axiális 

b) Egysoros mélyhornyú golyóscsapágy Radiális, de min. axiális 

c) Kúpgörgős csapágy Radiális, axiális (radiax) 

d) Kétsoros hengergörgős csapágy Radiális 

*e) Ferde hatásvonalú egysoros golyóscsapágy Radiális, min. axiális 

f) Kétsoros önbeálló golyóscsapágy Radiális 

*e megjegyzés: párban szembefordítva szerelendők 

6×2 pont 

12 pont  
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5. Feladat 

Milyen tengelykapcsoló látható az alábbi ábrán? 

 

 
 

a) Tengelykapcsoló megnevezése: acélszalagos (Bibby) 

2 pont 

b) Mi az előnye az ábrán látható tengelykapcsolónak a tárcsás tengelykapcsolóhoz 

viszonyítva? 

Ha a hajtótengelyt a hajtott tengely járásának egyetlenségeiből származó erő hatásától védeni 

kell, rugalmas tengelykapcsolókat építenek be. Jelentőségük az indítás pillanatában és a 

hirtelen terhelésváltozások esetén nagy. 

 

A tengelyek végeire fogazott tárcsákat erősítenek, majd a fogak hézagaiba rugóacélból készült 

szalagot hajtogatnak. Nyomatékváltozáskor a fogazott tárcsák egymáshoz képest 

elmozdulnak, a rugólemez meghajlik. Állandó terhelés esetén a rugóerő a tárcsák eredeti 

helyzetét visszaállítja. 

6 pont 

      

 

8 pont 
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6. Feladat 

Milyen menetszelvényeket látunk az alábbi ábrákon?  

Írjon egy-egy példát használati területére! 

 

 Menet megnevezése Alkalmazási területe 

a Withworth-menet Hazai viszonyok között csak régi szerkezeteken található 

kötőgépelemként, acélcsöveknél, csapoknál stb. mai napig 

használatos. Manapság használatos az Angol-szász 

országokban pl. négyütemű kisgépek. 

b Metrikusmenet Gépiparban leggyakrabban használatos szabványos 

kötőgépelem.  

c Trapézmenet Főleg mozgatóorsóként, egyszerű emelőknél alkalmazzák. 

Hatásfoka megközelíti a laposmenetes hajtások hatásfokát, 

de gyártása egyszerűbb.  

d Fűrészmenet Főleg olyan mozgatóorsók meneteként használják, ahol az 

egyik irányú mozgatásnál lényegesen nagyobb dinamikus 

hatások lépnek fel. mint a másik irányban.  

e Zsinórmenet Nagysugarú lekerekítések miatt főleg dinamikus 

igénybevételnek kitett vagy különösen szennyezett 

helyeken alkalmazzák.  

 

5×2 pont 

 

10 pont 
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7. Feladat 

 

Állapítsa meg, hogy IGAZ (I) vagy HAMIS (H) az állítás!  

A helyes válasz betűjelét írja a felsorolás melletti négyzetbe! 

 

a) Szerkezeti acélok közé tartozik a korrózióálló és a saválló acél. I 

b) Könnyűfémeknek nevezzük azokat a nem vasfémeket, amelyek sűrűsége   

 4,5 kg/dm
3
 alatt van. 

I 

c) A hegesztett kötés a kovalens kötés. H 

d) A CO2 védőgázas ívhegesztésnél a védőgáz erősen mérgező. H 

e) A higany az egyetlen fém, ami szobahőmérsékleten és légköri nyomáson 

cseppfolyós. 
I 

f) Az ékszíjak gyárilag végtelenítettek és az oldalfelületükön viszik át a 

nyomatékot. 
I 

g) A fogasszíjhajtás a fokozatmentes hajtások egyik megoldása. H 

h) Az ékszíjhajtások előnye, hogy használatuknál nincs korlátozva a 

fordulatszám. 
H 

i) A lánchajtás két nagyobb távolságban lévő párhuzamos tengely között létesít 

csúszásmentes kapcsolatot. 
I 

j) A lánchajtás hátránya, hogy nagyobb terhelési erő hatására megcsúszik. H 

10×2 pont 

20 pont 

 

A modul elérhető részpontszáma: 100 pont 

          

 


