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Fontos tudnivalók! 

 

Kedves Versenyző! 

1.) Ellenőrizze a feladatok sorszámát és kezdés előtt minden oldalra írja fel a kamarai kódot! 

2.) A megoldások sorrendje tetszőleges. 

3.) A ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti! Ceruza csak a rajzos feladatoknál 

használható! 

4.) A versenyzők az írásbeli megoldásához szükséges íróeszközöket és nem programozható 

számológépet használhatnak.  

Mobiltelefon nem használható számológépként! 

5.) A számítási feladatok, feladatrészek csak akkor értékelhetők, ha szerepel az összefüggés 

képlete és az összefüggésbe a versenyző számszerűen behelyettesít!  

Nem fogadható el az olyan feladat vagy feladatrész, ahol az összefüggés hiányzik és utána 

csak a végeredményt tüntették fel, nem szerepel ott a mértékegység! Képlet és mértékegység 

nélkül nem jár pont! 

6.) Csak a szakszerű válaszok fogadhatók el! 

7.) A karikázandó és az Igaz-Hamis feladatoknál javítás nem fogadható el.  

A megadottnál több kijelölés érvénytelen!  

8.) A hibás választ „csak” egy vonallal húzza át!  

Az áthúzott feleletekre nem jár pont. 

9.) 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! 

 
 



Versenyzői kód:  3  
 

 3 / 9 

27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő  

1. Feladat 8 pont 

Rajzoljon egy kompresszoros hűtőkörfolyamatot! A legfőbb elemeket nevezze meg, az áramlási 

irányt egyértelműen rajzolja be, a kis- és nagynyomású szakaszokat jelölje! 

 

 
2. Feladat 10 pont 

Egy kompresszoros hűtőberendezés szívóvezetékében a gőzállapotú hűtőközeg 6,5 m/s 

sebességgel áramlik. A vezeték belső átmérője 20 mm. Számolja ki a hűtőközeg térfogatáramát 

és adja meg értékét [m3/s] és [m3/h] mértékegységekben! 

 

�̇� = 𝐀 · 𝐯 

𝐀 =  
𝐝𝟐  ∙  𝛑

𝟒
=  

(𝟎, 𝟎𝟐𝐦)𝟐  ∙  𝛑

𝟒
=   𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟏𝟒𝟏 𝐦𝟐 

�̇� = 𝐀 · 𝐯 =   𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟏𝟒𝟏 𝐦𝟐  ∙ 𝟔, 𝟓 
𝐦

𝐬
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟎𝟒𝟐 

𝐦𝟑

𝐬
= 𝟕, 𝟑𝟓 

𝐦𝟑

𝐡
  

 

Térfogatáram: 0,002042 m3/s = 7,35 m3/h 

 

3. Feladat 12 pont 

Soroljon fel a hermetikus kompresszormotor túlmelegedésének okai közül legalább 6 -ot!  

• a motor túlterhelése, 

• a kompresszorház külső hűtésének elégtelensége, 

• a betétmotor hűtésének elégtelensége, 

• mechanikus szorulás, meghibásodás, 

• a túl gyakori indítás, 

• a túl nagy vagy túlságosan lecsökkent hálózati feszültség. 
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4. Feladat 6 pont 

Számítással határozza meg a 12 m hosszú légcsatorna két vége közötti magasság-különbséget és 

adja meg értékét [mm] mértékegységben, ha a lejtése 10 ‰! (‰ = ezrelék) 

 

10 ‰ = 𝟏𝟎 ‰ =  
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟏 

 

∆𝐡 = 𝟏𝟐 𝐦 ∙ 𝟎, 𝟎𝟏 = 𝟎, 𝟏𝟐 𝐦 = 𝟏𝟐𝟎 𝐦𝐦 

 

5. Feladat 10 pont 

Számítással határozza meg, mekkora elmozdulási lehetőséget kell biztosítani egy 12,8 m hosszú 

alumíniumból készült légcsatornánál, amelynek üzemi hőmérséklete −10 ⁰C és +35 ⁰C között 

változik! Az alumínium hőtágulási tényezője 0,024 
𝑚𝑚

𝑚∙𝐾
. 

Hány darab kompenzátor beépítésére van szükség, ha egy darab kompenzátor 4 mm hőtágulás 

felvételére alkalmas? 

 

∆𝐥 =  𝐥𝟎  ∙  𝛂 ∙  ∆𝐭 

 

∆𝐥 = 𝟏𝟐, 𝟖 𝐦 ∙ 𝟎, 𝟎𝟐𝟒 
𝐦𝐦

𝐦 ∙ 𝐊
 ∙ 𝟒𝟓 𝐊 = 𝟏𝟑, 𝟖𝟐𝟒 𝐦𝐦 

 

 

𝐧 =   
∆𝐥

𝐥𝐤𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐳á𝐭𝐨𝐫
=  

𝟏𝟑, 𝟖𝟐𝟒 𝐦𝐦

𝟒 𝐦𝐦
= 𝟑, 𝟒𝟓𝟔 𝐝𝐛 → 𝟒 𝐝𝐛 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐳á𝐭𝐨𝐫 𝐬𝐳ü𝐤𝐬é𝐠𝐞𝐬 

 

 

 

6. Feladat 24 pont 

Fogalmazza meg a légcsatorna hálózattal szemben támasztott követelményeket! 

Írjon legalább 8 db szakszerű választ!  

• sima belső felület, kis légellenállás, 

• anyaga korrózióálló, nem nedvszívó 

• előre gyártható, relatív „olcsó” 

• hangszigetelő hatás, 

• könnyen szerelhető, „szerelő-barát”, könnyen, egyszerűen csatlakoztatható, 

• könnyen tisztítható, 

• kis tömeg, kis helyigény, könnyen szállítható, 

• alkalmas meghatározott légmennyiség szállítására, elosztására 
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7. Feladat 10 pont 

Szakszerűen fogalmazza meg és rajzzal szemléltesse egyértelműen, hogy mi a különbség a 

koncentrikus és az excentrikus szűkítő között!  

 

Koncentrikus szűkítő esetén a tengelyvonal közös marad, míg az excentrikus szűkítőnél 

nem. Az excentrikus szűkítő esetén csak a csőpalást egyik alkotója közös. 

 
 

 

8. Feladat 20 pont 

„Bár az ember képes alkalmazkodni a váltakozó külső légállapotokhoz, mégis létezik egy 

egyértelmű tartomány, a komforttartomány, melyen belül a legjobban érzi magát.” 

Írjon legalább 10 db olyan tényezőt, amely ezt a komfortérzetet befolyásolja! 

• környező felületek hőmérséklete, helyiség-hőmérséklet, 

• légnedvesség, 

• légmozgás,  

• levegő portartalma, szennyezettsége,  

• zajok, zajszint 

• világítás, elektromos állapot, 

• fűtés, hűtés fajtája, hősugárzás módja, 

• ruházat, illatok, 

• nem, kor, testalkat,  

• egészség, 

• évszakok, 

• munka/aktivitás fajtája  
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9. Feladat 8 pont 

Határozza meg számítással a 7,8 m x 6,5 m alapterületű és 2,8 m belmagasságú nappali helyiség 

szellőzéséhez szükséges levegőmennyiséget [m3/h] – ban, ha a légcsereszám 0,5 1/h! 

 

 

𝐕 = 𝐚 ∙ 𝐛 ∙ 𝐜 = 𝟕, 𝟖 𝐦 ∙ 𝟔, 𝟓 𝐦 ∙ 𝟐, 𝟖 𝐦 = 𝟏𝟒𝟏, 𝟗𝟔 𝐦𝟑 

 

�̇� = 𝐕 ∙ 𝐧 = 𝟏𝟒𝟏, 𝟗𝟔 𝐦𝟑  ∙ 𝟎, 𝟓 
𝟏

𝐡
= 𝟕𝟎, 𝟗𝟖 

𝐦𝟑

𝐡
  

 

 

10. Feladat 24 pont 

A következő képen egy (központi) csillagpontos légtechnikai hálózat elvi kapcsolását látja.  

 
Hasonlítsa össze ezt a rendszert egy központi gerincvezetékes légtechnikai hálózattal és soroljon 

fel a csillagpontos rendszer előnyei közül legalább 8 db-ot! 

• egy csővezetékből készülnek a befúvó és elszívó vezetékek, így egyszerűbb szerelés, 

• egy csővezetékből készülnek a befúvó és elszívó vezetékek, így nincs szükség 

idomokra, 

• egy csővezetékből készülnek a befúvó és elszívó vezetékek, így könnyebb tisztítani 

őket, 

• egy csővezetékből készülnek a befúvó és elszívó vezetékek, kisebb az ellenállásuk, 

• egy csővezetékből készülnek a befúvó és elszívó vezetékek, így kevsebb a hulladék, 

• kisebb a csővezetéken történő áthallás a helyiségek között, 

• kisebb átmérőre van szükségünk, a csővezetéket könnyebb szállítani, 

• épületszerkezetbe építhető, kisebb a helyigény 
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11. Feladat 24 pont 

Nevezze meg a képen látható szerkezetet szakszerűen és írja le feladatát!  

A táblázatban lévő fogalmak számát rendezze a képekhez! 

Szerkezet neve: Expanziós adagoló szelep (nyomásszabályzó/nyomáscsökkentő szelep) 

 

Szerkezet feladata: 

Az expanziós szelep gondoskodik a folyékony, nagynyomású hűtőközegnek az 

elpárologtatóba juttatásáról egy finom permet formájában. Itt, mivel a nyomás lecsökkent, 

a hűtőközeg elpárolog, lehűl. A feladata annyi hűtőközeg adagolása az elpárologtatóba 

amennyi ott el tud párologni. Ezt a feladatát fojtásának változtatásával látja el. Az 

expanziós szelep biztosítja az elpárologtatóban azt a túlhevítési értéket, amellyel 

biztonsággal elkerülhető, hogy a hűtőközeg folyadék állapotban kerüljön a kompresszorba. 

 
 

 

1. Szűrő 6. Szelepülés 

2. Kapilláris cső 7. Szelepszár 

3. Membrán 8. Membrántér 

4. Állítócsavar 9. Hőérzékelő 

5. Rugó   
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12. Feladat 4 pont 

Szakszerűen fogalmazza meg, mi a feladata a splitklíma berendezésekbe beépített 

kondenzátornak? 

Kondenzátor = Cseppfolyósító 

Ez egy hőcserélő, a hűtőtérből a hűtőközeggel elvont hőt valamilyen természetes közegnek 

(levegő vagy víz) adja át, hőmérséklete eléri a telítési hőmérsékletet és megkezdődik a 

kondenzáció. 

 

13. Feladat 10 pont 

Tegye igazzá az állításokat, a felesleges (helytelen) szavakat húzza át! 

• A kompresszoros hűtőberendezéseknél a kompresszorból a hűtőközeg-gőz mindig 

kis/nagy nyomáson és alacsony/magas hőmérsékleten, érkezik a kondenzátorba. 

• A PTC-ellenálláshőmérők esetén az ellenállás a hőmérséklet emelkedésével csökken/nő. 

• Hűtőberendezések vákuumozásakor a mértékadó nyomás: légköri/abszolút/túlnyomás. 

• A kisebb elpárolgási hőmérséklet következtében kisebb/nagyobb hőcserélő felület 

szükséges. 

 

14. Feladat 6 pont 

Kompresszoros hűtőberendezések üzembehelyezését, ill. hűtőközeg betöltését megelőző 

munkafázis a vákuumolás. 

Írja le szakszerűen, mi ennek a munkafolyamatnak a kettős célja! 

• a nem kívánatos, idegen gázok eltávolítása 

• a rendszerbe került víz vagy vízgőz eltávolítása, a rendszer kiszárítása 
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15. Feladat 24 pont 

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

a) A ventilátorok légszállítása fordítottan arányos a fordulatszámmal...H... 

b) A rézcsövek hőtágulása nagyobb, mint a műanyag csövek hőtágulása...H... 

c) A magasabb hőmérsékletű levegő sűrűsége kisebb...I... 

d) A ventilátorok párhuzamos kapcsolásával a szállított levegő nyomását tudjuk növelni..H... 

e) A levegő áramlási sebességének emelésével az áramlási zajokat tudjuk csökkenteni...H... 

f) A klímaberendezés adattáblája nem tartalmazza a berendezésben lévő hűtőközeg fajtáját. H 

g) A légcsatorna súrlódási ellenállása fordított arányban van a légcsatorna átmérőjével...I... 

h) Az 1 kg tömegű levegő hőmérsékletének 1 K-nel történő emeléséhez szükséges 

hőmennyiséget fajhőnek nevezzük...I... 

i) Hideghajlítás alkalmazható hűtöközeg szállításánál valamennyi lágy, valamint félkemény 

rézcsőnél 28 mm külső átmérőig...I... 

j) A sűrűség és a fajtérfogat egymás reciproka...I... 

k) A kompresszor után olajleválasztót kell elhelyezni, ha a rendszerben túl sok az olaj...H... 

l) Az egységnyi térfogatú anyag tömegét sűrűségnek nevezzük...I... 


