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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                

Alkatrészrajz készítése.            

Készítsen alkatrészrajzot a vízszintes tengelyű kapcsolóhüvelyről 1:1 méretarányban! 

Ábrázolási mód: félnézet-félmetszet. 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 3,2 

mikrométer, a többi felületé 12,5). 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                                                …. pont / 10 pont 

b) a letörés és a menet helyes jelképes ábrázolása                …. pont / 3 pont 

c) méretmegadás szabályainak betartása                 …. pont / 4 pont 

d) érdesség helyes megadása              …. pont / 3 pont 

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

f)  a rajz tisztasága, szabványossága, esztétikuma                      …. pont / 2 pont 
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2. Feladat                 …. pont / 7 pont 

Illesztési számítások.               

Az első feladatban ismertetett kapcsolóhüvely Ø28 mm-es tűrésezett furatába Ø28 e8 tűrésű 

csap illeszkedik. A csapnál a felső határeltérés 40, az alsó határeltérés 73 mikron. 

- Milyen illesztést alkot a két elem?                 1 pont 

 

- Határozza meg a csap alsó határméretét!                1 pont 

 

- Határozza meg a csap felső határméretét!                1 pont 

 

- Számolja ki a legnagyobb játékot!                1 pont 

 

- Számolja ki a legkisebb játékot!             1 pont 

 

- Számítsa ki a legnagyobb fedést!             1 pont 

 

- Számítsa ki a legkisebb fedést!              1 pont 

3. Feladat             

Forgácsolástechnológiai számítások.          

A kapcsolóhüvely előgyártmánya Ø60mm-es húzott köracél.  

a) Határozza meg az Ø42 méret nagyoló esztergálásánál a fogásmélységet (an =?), ha a simítási 

ráhagyás átmérőben 2mm, és a nagyolási ráhagyást kettő, egyenlő fogással választjuk le! 

 

 

                                 ….. pont / 4 pont 

b) Számítsa ki a nagyolásnál a forgácskeresztmetszetet, ha 0,3 
ford

mm
 előtolással esztergálunk! 

(An =?) 

 

             ….. pont / 2 pont 

c) Számolja ki a nagyoló esztergálásnál a forgácsolóerő nagyságát, ha a fajlagos forgácsolási 

ellenállás 2000 MPa!  (Fc =?)     

               

 

 

 ….. pont / 2 pont 
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d) Számolja ki a nagyoló esztergálás teljesítmény igényét, ha v = 90
𝑚

𝑚𝑖𝑛
 forgácsoló sebességgel 

esztergálunk! (Pc =?) 

 

 …... pont / 2 pont 

e) Számítsa ki a beállítandó fordulatszámot! (n =?) 

 

  

     ….. pont / 3 pont
  

4. Feladat             

Kivágás – lyukasztás.            

Az ábrán látható lemezalkatrész gyártását végezzük kivágó-lyukasztó sorozatszerszámmal, 

egysoros elrendezésben. A széltávolság a = 3,5 mm, a hídszélesség h = 5 mm. A lemez 

anyagának szakítószilárdsága 400 MPa, nyírószilárdsága ennek 0,8-szerese. A gyártás a 

sávszélességgel megegyező szélességű hidegen hengerelt lemezszalagból történik. 

 

 

a) Számítsa ki a nyírási hosszt, egész számra felfelé kerekítve! (L = ?) 

 

              …. pont / 5 pont 

 

b) Számítsa ki a nyírt keresztmetszetet! ( A = ?) 

                     

     ….. pont / 1 pont 
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c) Számítsa ki a kivágás-lyukasztás elméleti erőszükségletét! (Fv = ?) 

 

 

 

 

 ….. pont / 3 pont 

d) Számítsa ki a valóságos erőszükségletet, ha az elméleti vágóerőt a súrlódás miatt 10%-kal 

kell megnövelni! (Fvt = ?) 

 

 

              ….. pont / 1 pont       

e) Határozza meg a sávelőtolást (e) és a sávszélességet (B)! 

A sávelőtolás:                

                 

A sávszélesség:             ….. pont / 2 pont        

                

f) Számolja ki a munkadarab területét! (Amdb =?) 

 

 

      

                             ….. pont / 8 pont 

 

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

 

 

                  ….. pont / 3 pont 

i) Hány folyóméter lemezszalag szükséges 800 db alkatrész legyártásához? (A kezdési és 

véghulladéktól eltekintünk.) (H =?) 

 

 

          ….. pont / 2 pont 

j) Hány kilogramm a tömege a 800 db alkatrésznek, ha a lemez anyagának sűrűsége 𝜌 =

7,8
𝑘𝑔

𝑑𝑚3?  

 

 

     ….. pont / 5 pont 
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5. Feladat        …. pont / 16 pont 

Szakmai kérdések I.  

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

X jellel!  

Megállapítás 

 

Igaz Hamis 

A forgácsolószerszámoknál a hátszöget 𝛼 (alfa) görög betűvel 

jelöljük. 

  

Alacsony széntartalmú acélok szénben való dúsítását 

betétedzésnek nevezzük. 

  

A hajlított lemezben a matrica felőli anyagrészen nyomó 

igénybevétel hat. 

  

A vezetőlapos szerszámokat kisebb darabszám és rövidebb 

lökethossz esetén alkalmazzák. 

  

A felsorolt vegyi összetételek mindegyike abrazív 

szemcseanyagot jelöl: SiC, BN, Al2O3, CH4. 

  

Többlépcsős mélyhúzásnál a húzóbélyeg fő igénybevétele a húzó 

igénybevétel. 

  

A fröccssajtolás hőre keményedő műanyagok feldolgozási 

technológiája. 

  

A Poldi kalapácsos anyagvizsgálati módszer Rockwell 

keménység megállapítására alkalmas. 
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6. Feladat …. pont / 9 pont 

Szakmai kérdések II.  

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

a) A nemesített szerkezeti acélra jellemző, hogy...  

- kemény, kopásálló,  

- képlékenyen jól alakítható, 

- finom szemcseszerkezetű, szívós,  

- rideg, törékeny. 

b) A mozgatómenetekkel kapcsolatban melyik állítás nem igaz? 

- viszonylag nagy az emelkedésük, 

- legtöbbször önzáróak, 

- mozgás átalakításra alkalmasak, 

- pontosan megmunkáltak. 

c) Melyik paraméter nem sajtológépre vonatkozó? 

- maximális nyomóerő,  

- lökethossz, 

- asztalelőtolás, 

- löketszám. 

 

 

 

 

 

 

 

 


