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Fontos tudnivalók 

Útmutató a versenyző/k teljesítményének értékeléséhez 

 

A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell használni. 

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. 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja az elért pontszámot a 

maximálisan adható pontszám mellé! 

A versenyző csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

A zárt (teszt) jellegű feladatoknál helyes válaszonként 2-2 pont adható! Ha a versenyző a 

szükségesnél több választ jelöl meg, akkor ezek egyenként 2-2 pont levonásával járnak! 
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1. Feladat  6 pont 

Ismertesse a kenőanyagok feladatát, a súrlódás fogalmát!  

A kenőanyagok feladata:     4 pont 

Az, hogy lehetőség szerint megakadályozzák az egymáson gördülő vagy csúszó felületek 

közvetlen érintkezését és ezáltal az alkatrészek súrlódását, kopását csökkentsék, a 

keletkező hőt elvezessék. Ezen kívül feladatuk lehet még tömítés, zajok csillapítása és 

korrózióvédelem.     

A súrlódás fogalma:     2 pont 

Súrlódás = egymással érintkező felületek között fellépő a mozgást akadályozó erő. 

2. Feladat       9 pont 

a) Írja le az ábrák alá, hogy milyen súrlódási állapotot lát! 

 

          

1. ábra    2. ábra   3. ábra 

A súrlódási állapot: 3 pont 

1. ábra: Száraz súrlódás: A felületek közvetlenül érintkeznek. 

2. ábra: Tiszta folyadéksúrlódás: A felületek között összefüggő kenőfilm alakul ki. 

3. ábra: Félnedves, vagy vegyes súrlódás: A felületek között van kenőanyag, de 

nincs összefüggő kenőfilm. 

 

b) Sorolja fel és röviden írja le a motorolaj feladatát! 6 pont 

− Kenés, az egymáson csúszó alkatrészek energiaveszteséget és kopást okozó 

súrlódásának csökkentése 1 pont 

− Hűtés, a motor olyan alkatrészeinek túlmelegedés elleni védelme, amelyek 

hőjüket egyébként nem tudják leadni 1 pont 

− Tömítés, pl. a dugattyúgyűrű és a henger között 1 pont 

− Tisztítás, a lerakódások elvezetése 1 pont 

− Korrózió elleni védelem 1 pont 

− Motorzajok csillapítása 1 pont 
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3. Feladat       8 pont 

Ismertesse a flexibilis és transzfer gyártósorok közti különbséget!    

Flexibilis gyártósor:   Több univerzális gépet tartalmaz     4 pont 

     Sok típus (motor) gyártható 

     Gyors átszerelés, átállás 

     Gyártásközi puffer könnyen építhető  

  Munkadarab továbbítás főleg kocsi rendszerű 

Transzfer gyártósor:   Csak kisebb alak és méret eltérésű darabok gyárthatók         4 pont 

     Lassú átszerelés 

     Szinte csak célgépet foglal magába 

     Gyártásközi puffer nehezen (tárolás miatt) építhető 

 

4. Feladat        6 pont 

Nevezze meg az alábbi ábrán látható alkatrészt és a számokkal jelölt részeit!  

 

 

 

 

Az alkatrész megnevezése: Osztott perselyű siklócsapágy 2 pont 

Részei:   4 pont 

1. Csapágyház  

2. Alátét  

3. Osztott persely  

4. Csapágy fedél  
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5. Feladat     13 pont 

Készítse el egy négyütemű Otto-motor egyszerűsített vonalas rajzát és jelölje a rajzon a 

részeit! 

Rajz:  5 pont 

helyes jelölés (1-1 pont):  8 pont 
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6. Feladat       8 pont 

Egy  átmérőjű csapra egy  –es agyat kell szerelni.  

Az üzemi hőmérséklet t1 = 20 ºC, a szerelési játék j = 0,05 mm, a hőtágulási együttható 

 α = 11,5•10-6 1/ºC.  

A szerelést az agy hevítésével kell elvégezni. 

Mekkora a legnagyobb fedés (játék)?  4 pont 

NFmax = Dmin - dmax 

NFmax = 49,92mm -50,05mm = -0,13mm 

Mekkora a legkisebb fedés (játék)?  4 pont 

KFmin = Dmax − dmin            

KFmin = 49,98mm -50,02mm = - 0,04mm 

 

7. Feladat     10 pont 

Az elkészült gépjárművek alkatrészekből, részegységekből és fődarabokból állnak össze, 

a gyártási folyamatában az utolsó fázis a szerelés.  

Ismertesse az alábbi fogalmak értelmezését! 

Szerelés: olyan művelet, amely során az alkatrészeket, illetve a szerelési 

részegységeket további egységekké, gyártmánnyá kapcsoljuk össze. 

Az alkatrész: a gépjármű egy darabból előállított része, a szerelési művelet első tagja, 

általában egy anyagból készülnek. 

A részegység: bizonyos számú alkatrészt egyesít valamilyen oldható vagy nem oldható 

kötési mód segítségével.  

A fődarab: Több részegység összeszerelve  

Elkészült gépjármű: A fődarabok összeszerelve  
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8. Feladat       6 pont 

Mit ábrázol az alábbi kép? Írja le röviden, hogy miért kell használni?  

 

Eszköz megnevezése: Nyomatékkulcs        2 pont 

Használat:        4 pont 

A szerelésnél a csavarokat, és a csavaranyákat a megadott nyomatékkal kell meghúzni. 

A nyomatékkulcsot a csavarok, csavaranyák túlhúzásának, illetve a csavarok 

megszakításának elkerülése érdekében használjuk. A kioldási nyomatékot rendszeresen 

ellenőrizni kell ehhez kizárólag hitelesített vizsgálókészüléket használunk. 

 

9. Feladat       8 pont 

Néhány mondatban fogalmazza meg és írja le a gyártásközi és a végellenőrzés lehetséges 

módszereit!    

 

Gyártásközi ellenőrzés:               4 pont  

A gyártásközi ellenőrzések, a hibák kiküszöbölésére szolgálnak. Végezhetik a sori 

dolgozók a munkautasítás előírásai szerint (önellenőrzés, előző munkafolyamat 

ellenőrzése), vagy a minőségbiztosítás emberei az ellenőrzési utasítás szerint. Fontos, 

hogy termékkísérő lapon jelöljük az ellenőrzés megtörténtét. 

 

Végellenőrzés:               4 pont  

Általában a minőségbiztosítási dolgozók végzik (ellenőrzési utasítás alapján). A gyártási 

folyamat legvégén kerül rá sor, amikor a munkadarabon minden munkafolyamatot 

elvégeztek és mehet a vevőhöz, ha megfelel az ellenőrzésen. Az ellenőrzés elvégzését 

szintén dokumentálni kell a termékkísérő lapon, vagy számítógépes dokumentációban. 
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10. Feladat     16 pont 

Vizsgálja meg a következő állításokat! Az állítások helyességét az „Igaz”, illetve 

helytelenségüket a „Hamis” szavak aláhúzásával jelölje! 

 

A TMK részleg feladata a javításhoz szükséges alkatrészek legyártása. 

 

Igaz  Hamis        2 pont 

 

A szerelési munka alapvető dokumentációja a műszaki rajzdokumentáció. 

Igaz  Hamis        2 pont 

 

Nyomatékváltóra azért van szükség, hogy a gépjármű hajtásához szükséges vonóerőt 

állandósítsa. 

Igaz  Hamis        2 pont 

 

A ciklusidő a gép új állapota és a gép selejtezése közötti időszak. 

 

Igaz  Hamis        2 pont 

 

A TMK rövidítése tervszerű megújító korrózióvédelem. 

 

Igaz  Hamis        2 pont 

 

A csavarok, anyák, alátétek szabványos kialakítású, kereskedelemben kapható kötőelemek.  

 

Igaz  Hamis        2 pont 

 

A csavarkötések csak roncsolással szerelhetők szét. 

 

Igaz  Hamis        2 pont 

 

Az ék- és reteszkötéseket általában tengelyek és tárcsák összekötésére használjuk. 

 

Igaz  Hamis        2 pont 
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11. Feladat       4 pont 

Értelmezze az S 235 JR anyagjelölésben szereplő jeleket! Írja válaszát a pontozott vonalra! 

(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 

S: szerkezeti acél 

235: a folyáshatár 235 MPa  

J: az ütőmunka (J = 27 J) +  

R: vizsgálat hőmérséklete (R = +20 C˚)  

 

12. Feladat       6 pont 

Ismertesse a közvetlen- és a közvetett csavarkötés alkalmazásának területeit! 

A közvetlen csavarkötés alkalmazásának területei:          3 pont 

Olyan alkatrészek összekötésére szolgál, melyek közül az egyiket átmenő furattal, a 

másikat zsákfuratba készített menettel alakítottak ki és a kötést nem kell túl gyakran 

oldani.    

Közvetett csavarkötés:     3 pont 

Menet nélküli furatokkal kialakított alkatrészek összekötésére szolgál. Az alkatrészek 

átmenő furattal rendelkeznek és a csavar, valamint az anya kötik össze őket.  

                

 

     


