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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 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 

Szerelési feladat.        

A következő ábrán egy hajtóműház szerelt részegységének összeállítási rajza látható. 

a) Készítse el a rajzon a tételszámozást az összeszerelés sorrendjében! (Ha a tételszámozás 

sorrendjében nem szerelhető össze a szerkezet, nem jár pont!)             3 pont 

 

 

 

(A megoldástól eltérő, más helyes szerelési sorrend szerinti tételszámozás is elfogadható!) 
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b) Töltse ki a darabjegyzéket! Ügyeljen a szakszerű, szabványos megnevezésekre! A 

szabványos alkatrészek esetében a „Szabvány” oszlopba rajzoljon X jelet!                   11 pont 

Tételszám Darabszám Megnevezés Szabvány 

1. 1 Hajtóműház  

2. 1 Peremes siklócsapágy persely  

3. 1 Lépcsős tengely  

4. 1 Félhornyos retesz X 

5. 1 Fogaskerék  

6. 1 Alátét (Tengelyvég tárcsa) X (-) 

7. 1 Hatlapfejű csavar X 

- az alkatrészek szabványos, tételszámmal azonosított megnevezése            7 pont 

- a darabszám helyes feltüntetése                                                               1 pont 

- szabványos gépelemek felismerése, jelölése                     3 pont 

 

c) A szerelt részegységgel kapcsolatban a következő táblázat megállapításokat tartalmaz. 

Ezek Igaz vagy Hamis voltát jelölje a megfelelő oszlopba rajzolt X jellel!             11 pont 

 

Megállapítás Igaz Hamis 

A szerelt egység dinamikus igénybevételek felvételére szolgál.  X 

A szerelés elvégzéséhez csavarhúzó használata is szükséges.  X 

A rajzon két alkatrésznél látható jelképes ábrázolás. X  

A rajzon csavarbiztosítás nem látható. X  

Az alkatrészek közül van olyan, amely lemez előgyártmányból készülhet. X  

Az összeállítási rajzon három alkatrész van nézetben ábrázolva. X  

Az alkatrészek közül 3 db van, amely nem rendelkezik valamilyen 

furattal. 

 X 

A szerelt részegységben összesen 1 db menetes alkatrész van.  X 

A szerkezetben van olyan alkatrész, amit sajtolással kell beszerelni. X  

Üzemelés közben az alkatrészek közül négy végez forgó mozgást.  X 

Az Ø40-es méretnél szilárd illesztést kell biztosítani. X  

     11x1 pont  
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2. Feladat  

Illesztési jellemzők meghatározása.    

Az 1. feladatban látható rész-összeállítási rajzon három illesztett méret van megadva. Az Ø30 

mm-es méretnél az illesztés: Ø30 H8/e8. 

 

Ø30 H8 + 0,033 

            0 

Ø30 e8       − 0,040 

       − 0,073 

 

a) Milyen illesztést jelent ez?      laza illesztést                                 3 pont 

b) Töltse ki a következő táblázatot a tűrésezett méretekkel kapcsolatban!                        6 pont 

 

 

Jel 

 

Jelentése 

Értéke (mm) 

Ø30 H8 

méretnél 

Ø30 e8 

méretnél 

FE = Felső határeltérés +0,033  −0,040 

AE = Alsó határeltérés 0 −0,073 

FH = Felső határméret Ø30,033 Ø29,960 

AH = Alsó határméret Ø30,000 Ø29,927 

        (Helyes válaszonként 0,5 pont jár)   

 

c) Számítsa ki az illesztési jellemzőket!                 4 pont 

 

Legnagyobb játék (NJ) Ø30,033 – Ø29,927 = 0,106 mm 

Legkisebb játék (KJ) Ø30,000 – Ø29,960 = 0,040 mm 

Legnagyobb fedés (NF) 0 mm (laza illesztés!) 

Legkisebb fedés (KF) 0 mm (laza illesztés!) 
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3. Feladat  

Szakmai számítások (a képleteknél a szabványos jelöléseket alkalmazza!)    

  

Az 1. Feladatban látható hajtó fogaskeréknek a fogszáma z1 = 40, fejkör átmérője d 1a = 84 mm 

és n1 = 450 
1

𝑚𝑖𝑛
. 

 

a) Számolja ki a modul értékét!                  5 pont 

d 1a = m · (z1 + 2) → m = 
𝑑𝑎1

(𝑧1+2)
 = 

84𝑚𝑚

42
 = 2 mm. 

(Összefüggés 1p, modul kifejezése 2p, jó eredmény mértékegységgel 2p)        

 

b) Számolja ki a hajtó fogaskerék osztókörének, és lábkörének átmérőjét, ha a lábhézag-

tényező c* = 0,25!                    4 pont 

d1 = m · z1 = 2mm · 40 = 80 mm 

df1 = m · (z1 - 2,5) = 2mm · 37,5 = 75 mm                      

(Összefüggések felírása 2x1p, helyes eredmény mértékegységgel 2x1p)      

     

c) Számolja ki a fejmagasságot, lábmagasságot és a fogmagasságot!            3 pont 

ha = m = 2 mm    

hf  = m + c = 2mm + 0,5mm = 2,5 mm  (c = c*· m = 0,25 · 2mm =0,5mm) 

h = ha + hf = 2mm + 2,5mm = 4,5 mm 

(Összefüggések felírása 3x0,5p, helyes eredmény mértékegységgel 3x0,5p)    

 

d) Határozza meg a fogosztást!                      2 pont         

p = m · π = 2mm · 3,14 = 6,28 mm       

 

e) Számolja ki, hogy mekkora fogszámú (z2) fogaskereket hajt a hajtó fogaskerék, ha a 

hajtómű a bemenő n1 = 450 
1

𝑚𝑖𝑛
 fordulatszámot  n2 =  300 

1

𝑚𝑖𝑛
− 𝑟𝑒 módosítja!            3 pont 

i = 
𝑛1

𝑛2
 = 

450 
1

𝑚𝑖𝑛

300 
1

𝑚𝑖𝑛

  = 1,5  i = 
𝑍2

𝑍1
  → z2 = i · z1 = 1,5 · 40 = 60 

(Összefüggések felírása 2p, helyes eredmény 1p)          

 

f) Mekkora a hajtott fogaskerék osztókörének, fejkörének és lábkörének átmérője?        3 pont           

d2 = m · z2 = 2mm ·60 = 120 mm 

da2 = m · (z2 + 2) = 2mm · 62 = 124 mm 

df2 = m · (z2 - 2,5) = 2mm · 57,5 = 115 mm      

 (Összefüggések felírása 3x0,5p, helyes eredmény mértékegységgel 3x0,5p)   
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g) Számítsa ki a hajtás tengelytávolságát!                3 pont  

a = 
2

)( 21 zzm +
 = 

2∙(40+60)

2
 = 

2∙100

2
 = 100 mm             

(Összefüggés felírása 2p, helyes eredmény mértékegységgel 1p)            

 

4. Feladat                   14 pont 

Szakmai kérdések.       

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

 

a) A felsorolt gépelem-pároknál melyiknél szabványos mindkettő gépelem? 

- ékszíjtárcsa – ékszíj 

- lépcsős tengely – Seeger-gyűrű 

- gördülőcsapágy – Szimering-gyűrű 

- csavarrugó – rugótányér 

b) Dörzshajtásoknál az átvitt nyomaték növelhető 

- a dörzstárcsák futófelületeinek kenésével. 

- a tárcsákat összeszorító erő növelésével. 

- a futófelületek simára munkálásával. 

- a tárcsák szélességének csökkentésével. 

c)  A felsorolt gördülőcsapágyak közül melyik tipikusan radiax csapágy?  

- kúpgörgős  

- hengergörgős 

- tűgörgős 

- golyós 

d) A Poldi-kalapácsos anyagvizsgálatra melyik megállapítás nem igaz? 

 - nagyméretű munkadarabok mérésénél előnyös.  

- dinamikus vizsgálati módszer. 

- vékony lemezek keménységmérésénél hibás eredményt ad. 

- Rockwell keménységet mér. 

e) Tokos tengelykapcsolóknál a nyomatékátvitelre nem alkalmazott megoldás 

- a reteszkötés 

- a kúpos szeges kötés 

- az ékkötés 

- a zsugorkötés 
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f) Melyik megoldás alkalmas egymással szöget bezáró tengelyvégek összekapcsolására?  

- tárcsás tengelykapcsoló. 

- héjas tengelykapcsoló. 

- kardán tengelykapcsoló. 

- tokos tengelykapcsoló.  

g) Melyik jellemzőtől független a fogaskerék szivattyúk folyadékszállítása? 

- a fogaskerekek moduljától. 

- a meghajtás teljesítményétől. 

- a fogaskerekek fordulatszámától. 

- a fogaskerekek fogszámától.              
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5. Feladat  

Alkatrészrajz készítése.  

Az axonometrikus ábra alapján készítsen alkatrészrajzot a vízszintes tengelyű 

kapcsolóhüvelyről 1:1 méretarányban! 

Ábrázolási mód: teljes metszet. Az Ø42-es méretű felület végére rajzoljon 2x45°-os letörést 

és 20 mm hosszon M42x2-es menetet! Adjon utasítást a felületek érdességére! (A tűrésezett 

felületek átlagos érdessége 1,6 mikrométer, a többi felületé 6,3). A régebbi szabvány szerinti 

megadás is elfogadható. A rajzon szabályosan tüntesse fel az ISO rendszerű tűrésezett 

méretek határeltéréseit! (Az alaplyuk-rendszerű furatok tűrésnagysága 21, illetve 33 

mikrométer. Az f8-as csaptűrésnél a tűrésnagyság 39 mikron és az alsó határeltérés 64 μm.) 

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

pótlapon is elkészíthető! 
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Megoldás: 

 
a) helyes ábrázolás                 10 pont 

b) a letörés és a menet helyes jelképes ábrázolása               3 pont 

c) méretmegadás szabályainak betartása                        4 pont 

d) érdesség helyes megadása                  3 pont 

e) a tűréstábla megrajzolása, helyes kitöltése               3 pont 

f) a rajz tisztasága, szabványossága, esztétikuma               2 pont 

  

 


