T 34 521 03/1/1

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a (25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és
vizsgakövetelménye alapján.
Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése
34 521 03

Gépi forgácsoló

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.
Használható segédeszközök:
Számológép (Mobil-/okostelefon számológép funkciója nem használható a vizsgán.);
A programozási feladat kidolgozásához az vizsga szervezője adjon programozási segédletet a
dialógus CNC nyelven programozó hallgatóknak. (pl.: Heidenhain, SINUMERIK SHOP
TURN, SHOP MILL)
A vizsgabizottság által engedélyezett, vizsgaszervező által biztosított egyéb műszaki
táblázatok, szabványok, katalógusok, segédletek.

Értékelési skála:
85 – 100 pont
70 – 84 pont
55 – 69 pont
35 – 54 pont
0 – 34 pont

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)
1 (elégtelen)

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%.
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1. Gépi forgácsolás technológiái, MKGS rendszere

Összesen: 28 pont

1.1. feladat
1-1 pont, összesen: 5 pont
Nevezze meg az alábbi szerszámgépet, és írja be a megfelelő helyekre a fő részegységek
megnevezéseit!
Megnevezés:

1.2. feladat
1-1 pont, összesen: 5 pont
Jelölje meg az alábbi, a gépi forgácsolásokkal kapcsolatos állításokra vonatkozó
véleményét a megfelelő rovatba tett „X”-szel!
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Állítás
Az ø12 x 25 mm-es furat mélyfuratnak minősül, ezért csak
forgácstöréssel tudjuk elkészíteni.
A vízszintes marógép főorsója vízszintes elrendezésű.
Az ujjmarók ék alakú forgácsolószerszámok.
A furatköszörülés fordulatszáma általában kisebb a külső
palástköszörülésénél.
A villás idomszer külső menetprofilok ellenőrzésére szolgál.

Igaz

Hamis

1.3. feladat
1-1 pont, összesen: 3 pont
Milyen forgácsolószerszámot/élanyagot jelentenek az alábbi jelölések?
a) Cermet (vagy HT): ……………………. szerszám;
b) HSS……………………………………..szerszám;
c) PCD (vagy PKD, esetleg DP): ……………………………………. szuperkemény
élanyag.
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1.4. feladat
1-1 pont, összesen: 3 pont
Milyen forgácsolási körülmények esetén alkalmazzuk a különféle homlokszögű
esztergakéseket?
………………………………………………………………
…………….………………………………………………

………………………………………………………………
…………….………………………………………………

………………………………………………………………
…………….………………………………………………

1-1 pont, összesen: 3 pont

1.5. feladat
Egészítse ki az alábbi táblázatot!
1.
2.
3.

………………..mm
0,052 mm
30 m/s

¾ ” (hüvelyk/inch)
……….…………… µm
…………………m/min

1.6. feladat
Írja le, véleménye szerint mit szemléltet az alábbi ábra?

2 pont
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
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1-1 pont, összesen: 2 pont

1.7. feladat
Válaszoljon az ábrával kapcsolatos kérdésekre!

a) Mit jelentenek az ábra szerinti G-kódok?
………………………………………………………
b) Melyik a CNC-esztergálásra leginkább jellemző
kód?
………………………………………………………

1.8. feladat
Írjon legalább 3-3 példát
csoportosításnak megfelelően!

a

marással

készülő

1-1 pont, összesen: 3 pont
munkadarabokra az alábbi

a) Félgyártmányok (alapanyagok kohászati kivitele
pl.…………………………………………………………………………………………..
b) Főbb anyagcsoportok:
pl……………………………………………………………………………………………
c) Megmunkálandó felületek:
pl.
………………………………………………………………………………………….......
1.9. feladat
1-1 pont, összesen: 2 pont
Az alábbi ábra egy szerszámgép pontossági mérésének kivitelezését szemlélteti.
Bekarikázással jelölje a helyes válaszok betűjeleit!
a) Vertikális maróorsó radiális tűrése
b) Főorsó tengelyirányú ütése
c) Főorsó homloklapjának merőlegessége
d) Menetes orsó központossága
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2. Forgácsolási paraméterek számítása

Összesen: 22 pont

2.1. feladat
3-3 pont, összesen: 18 pont
Különféle forgácsolásokat végzünk, gyorsacél szerszámmal, különféle anyagminőségű
munkadarabokkal. Egészítse ki a táblázat hiányzó rovatait (soronként 2-2)!

Ssz

Művelet

1.

Fúrás

2.

Marás

3.

Esztergálás

Szerszám

Munkadarab/ műveleti
jellemző leírása

ø25 HSS
csigafúró
ø ……….mm
tárcsamaró
Egyenes
nagyolókés
HSSE8

fn

vc

n

vf

[m/min]

[1/min]

[mm/min]

[mm/
ford]

Martenzites korrózióálló
acél,
l ≈ 12-75 mm (normál
hosszúságú furat)

………..

250

………..

0,24

Sárgaréz (CuZn)

100,48

800

………...

0,35

Korrózióálló acél,
forgácsolt átmérő: 80 mm

150,72

………

120

……

2.2. feladat
1-1 pont, összesen: 4 pont
Írja fel a számításokhoz használt összefüggéseket, képleteket és mértékegységeit!
A technológiai jellemző
számítása
neve
jele
(képlete)
A forgácsolási sebesség:
vc
....................
A forgácsolt munkadarab
d
vc/ (n ·π)
/forgácsoló szerszám átmérője:
Főorsó fordulatszáma:
n
vc/(d·π )
Előtolás sebessége:
vf
…………….
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mértékegysége
[m/min]
………………………
………………………
[mm/min]
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3. Alkatrészrajz értelmezése

Összesen: 10 pont

Tanulmányozza az alábbi szakrajzi ábrát, majd válaszoljon a rajzhoz feltett kérdésekre!

25

80±0,05

3,2

45
25
Ø20H8

20

R28

18

20

60
144

3.1. feladat
Milyen illesztett méretet tartalmaz az alkatrész?

1 pont

………………………………………..
3.2. feladat
Mekkora a 80-as méret tűrésmezejének nagysága µm-ben?

2 pont

……………………………………….
3.3. feladat
1 pont
Milyen befoglaló méretei vannak az alkatrésznek?
.............................................................

1 pont

3.4. feladat
Mit jelent a felületminőségre vonatkozó előírás?

4 pont

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.5. feladat
Milyen célszerű furatmegmunkálásokkal készülhet el az illesztett furat?
…………………………………………………………………

T 6/10

2 pont

T 34 521 03/1/1

4. Felfogási terv, egyszerű CNC program készítése

Összesen: 40 pont

Oldja meg az alábbi alkatrészre vonatkozó feladatokat!
Az alkatrész rajza:

(38)

R5

18
23

39
100±0,3

Tervező/rajzoló:
Programazonosító:

V:CNC:E4.4.

Alkatrész megnevezése:

KÚPOS CSAP

Intézmény:
Kelt:
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Anyagminőség: S355J2G3
Rajzszám: V:CNC:E4.1.

Ø56±0,1

Ø46

Ø36

Ø56

Ø66

R5
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4.1. feladat
összesen: 6 pont
Készítse el a felfogási tervet a lent megadott jelek közül a megfelelőket alkalmazva! (4
pont) A munkadarab koordinátarendszerét a befogott alkatrész oldalazandó
homloklapjának középpontjába vegye fel! (2 pont)
Munkadarab: Kúpos csap
Felfog. módja/száma: 3 pofás
tokmány/3 pontos
homlokütköztetés

Programazonosító:
V:CNC:E4.4.

Felfogási terv

Szerszámgép/Vezérlés:CNC
esztergapad /(Tanult programnyelvnek
megfelelő vezérlés szerint)

Nyersdarab mérete: Ø66 mm
Anyagminőség: S355J2G3

Ø56±0,1

Ø36

Ø56

Ø66

R5

R5

18
23

39
100±0,3
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4.2. feladat
1-1 pont, összesen 5 pont
Írja be a táblázatba a munkadarab esztergálásához szükséges műveletelemeket!
MŰVELETI SORRENDTERV
Szerszám megnevezése,
Ssz.
Műveletelem
kódja, mérőeszköz,
készülék
1. …………………………… 3 pofás tokmány
2. …………………………… T101:
CoroTurn C5-3-803. ……………………………. MN00115-10C
szerszámtest/
4. …………………………… 3-80-101104-8-L4 4315
lapka
T808:
CoroCut QD-NK-06005. …………………………....
0004-GM 4325

vc
[m/min]

n
[1/min]

260

2500 CW*
1800
CW*

260

fn
vf
[mm/ford] [mm/min]

ap
[mm]

0,10

250

0,75

0,20

360

1,00

260

1800
CW*

0,05

90

0,20

175

200
CW*

0,20

40

6,00

-

-

-

-

-

6. Végellenőrzés
Tolómérce 1/50
(*Megjegyzés: CW = az óramutató járásával megegyező irány)

4.3. feladat
1-1 pont, összesen 7 pont
Határozza meg a programhoz szükséges G90-es koordinátákat!
P8

P7

P6

P5

P4
P3
P2
P1
P0=W

Abszolút adatok
(G90)

P0 (W)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

X

Z

0

0

P1-7: adható pontszám 1-1 pont

66

-100
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összesen: 22 pont

4.4. feladat

Készítse el az Ön által tanult programnyelven az alkatrész végső kontúrsimító
programját az ezt követő leszúrással! A simítást a gép újraindításával kezdje, használja
a műveleti elemek sorrendtervében megadott szükséges információkat és a már
meghatározott G90-es méretmegadás adatait! A műveletek után a gépet állítsa le!
Figyelem! Az egyes mondatokat lássa el mondatvégjellel (EOB kód), amelyek után a
programot kommentárokkal is lássa el!
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