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A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (12/2013. (III.28.) NGM rendelet által módosított), a 27/2012. (VIII.
27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet által módosított), a 27/2012. (VIII. 27.) NGM
rendelet (25/2017. (VIII.31.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése
54 521 03

Gépgyártástechnológiai technikus

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 segédeszköz: rajzeszközök, nem programozható számológép

Értékelési skála:
90 – 100 pont
75 – 89 pont
60 – 74 pont
45 – 59 pont
0 – 44 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: 30%.
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1. feladat
Összesen: 26 pont
Készítsen alkatrészrajzot a szorítópatronról az axonometrikus rajz alapján!
 Alkalmazzon félnézet-félmetszeti ábrázolási módot és megfelelő méretarányt!
 Adja meg a kúposságot mutatóvonallal, a vonatkoztatási vonalon arányszámmal!
 Építse fel a mérethálózatot!
 Töltse ki a szövegmező üresen maradt rovatait!
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2. feladat
Összesen: 26 pont
Az alábbi ábrán egy CNC eszterga főhajtóművének egy részlete látható.

Az alkatrészek megnevezése és tételszámai a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alátét
Szíjtárcsa
Belső kulcsnyílású csavar (9 db)
Fészkes retesz
Hajtóműtengely
Egysoros mélyhornyú golyóscsapágy I.
Permes zárócsavar
Fogaskerék I.
Fogaskerék II.
Hernyócsavar (3 db) A szereléskor fúrva!
Hajtóműház
Fedél II.
Távolságtartó gyűrű I.
Fedél I.
Tömítés
Egysoros mélyhornyú golyóscsapágy II.
Rögzítőgyűrű
Poly-V szíj OPTIBELT
Siklóretesz
Hengeres fejű csavar (2 db)
Távolságtartó gyűrű II.
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2/1. feladat
9 pont
Az alábbi szerelési sorrendterv a CNC eszterga főhajtóműrészletének szerelési elemeit
tartalmazza, de nem a megfelelő sorrendben. Az összeállítási rajz segítségével tegye
sorrendbe a szerelési elemeket úgy, hogy azok sorszámait írja a táblázatba!
(A szerelés nem csak egyféle sorrendben végezhető el. A táblázatba egy megfelelő sorrendet
kell írni.)
Szerelési
elemek
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szerelési elemek
A 8-as, 9-es, 10-es számú alkatrészekből készített szerelt egységet ráillesztjük az
5-ös számú hajtóműtengely siklóreteszére, úgy, hogy a 9-es számú fogaskerék a
hajtóműtengely válla felé nézzen.
A 8-as, 9-es, 10-es, 19-es, 20-as és az 5-ös számú alkatrészekből készült szerelt
egységet befűzzük a 11-es számú hajtóműházba.
A 9-es számú fogaskereket ráillesztjük a 8-as számú fogaskerékre. Három darab
menetes furatot készítünk 120°-os szögben elosztva. Az elkészített három furatba
csavarjuk a 10-es számú hernyócsavarokat.
Felhelyezzük a 17-es számú rögzítőgyűrűt.
Felszereljük a 21-es számú távolságtartó gyűrűt, majd a 13-as számú távolságtartó
gyűrűt, majd zárjuk a csapágyházat a 12-es és a 14-es számú fedéllel, amelyeket
rögzítünk a 8 db 3-as számú belső kulcsnyílású csavarral.
Az 5-ös számú hajtóműtengely reteszhornyába helyezzük a 19-es számú
siklóreteszt és rögzítjük a 2 db, 20-as számú hengeres fejű csavarral.
A 4-es számú fészkes reteszt behelyezzük az 5-ös számú hajtóműtengely
reteszhornyába, majd a 2-es számú szíjtárcsát ráillesztjük a fészkes reteszre a rajz
szerint, úgy, hogy az egyes számú alátét szerelhető legyen.
Beszereljük a 6-os és 16-os számú egysoros mélyhornyú golyóscsapágyakat.
Az 1-es számú alátétet rögzítjük a 3-as számú belső kulcsnyílású csavarral.

Sorszámok
Szerelési
elemek
sorszáma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2/2. feladat
3 pont
A felsoroltak közül válassza ki a rajzon ábrázolt 16-os számú egysoros mélyhornyú
golyóscsapágy cseréjéhez feltétlenül szükséges szerszámokat! A kiválasztott szerszámok
sorszámát karikázza be vagy húzza alá a nevét!
1. Rajztű
2. Hatszögkulcs vagy hatszögcsavarhúzó
3. Oldalcsípőfogó
4. Csapágyszerelő cső
5. Csavarhúzó
6. Csapágylehúzó
7. Kereszthornyos csavarhúzó
8. Csiszolóvászon
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2/3. feladat
7 pont
Az 5-ös számú hajtóműtengely jobb oldali végcsapján egy tengelyirányban rögzítőgyűrűvel
rögzített csapágy van beszerelve.
Méretezze be az alábbi rajzon a tengelyvéget, írja be az ISO tűréseket!
A gördülőcsapágy szélessége B = 17 mm.
A végcsap 35 mm átmérőjű. A csapágy belső gyűrűjének illesztése a csapra H7/s6. Válasszon
beszúrást a csapágyhelyhez, írja a szabványszámát a mutatóvonalra!
A tengelyvég letörése 1x45°.
Használja a megfelelő mellékleteket!

2/4. feladat
7 pont
Az 5-ös számú hajtóműtengelyre a 8-as számú fogaskereket ø40H7/g6-os laza illesztéssel
szerelték. Töltse ki a tűréstáblázatot! Számolja ki az illesztéskor létrejövő játékokat! (NJ, KJ,
MJ) Használja a megfelelő mellékletet!
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3. feladat
Összesen: 10 pont
Egyenes fogú szármaróval hornyot marunk egy tengelybe. Az adatok a következők:
a maróátmérő
a maró fogszáma
a forgácsolósebesség
a horony szélessége
a horony mélysége
a fogankénti előtolás
a fajlagos forgácsolási ellenállás





D = 40 mm
z=4
vc = 25 m/min
b = 40 mm
t1 = 3,5 mm
fz = 0,12 mm
kc = 3200 Mpa

Határozza meg az előtolás sebességét! (vf)
Határozza meg az anyagleválasztási sebességet! (Vt)
Számítsa ki a marás teljesítményszükségletét! (P c)
Számítsa ki a forgácsolóerőt! (Fc)
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4. feladat
Összesen: 16 pont
Hengerelt rúdból nagyoló- és simítóesztergálás, valamint köszörülés után egy
L = 370 mm hosszú, ø35d6 átmérőjű csapot kell készítenie.
0, 080
Az ø35d6 tűrése:  35 0,096 .

Műveleti ráhagyások:
Minimális nagyolási ráhagyás egy oldalra:
Simítási ráhagyás egy oldalra:
Köszörülési ráhagyás egy oldalra:

Rn  2mm
Rs  0,35mm
Rk  0,15mm

Határozza meg az alábbi tűrésezett műveleti méreteket!
Köszörülés utáni készméret:
Simítási alapméret:
Nagyolási alapméret:
Az előgyártmány legkisebb alapmérete:

Ak = ?
As = ?
An = ?
AE = ?

Adja meg a teljes ráhagyás nagyságát átmérőben!
Köszörülés utáni készméret:
Ak = ø35d6
Ak =  35-0,080
 0 , 096 mm
Válasszon megfelelő méretű köracélt a melléklet alapján!
Megmunkálás módja
Köszörülés
Esztergálás (simítás)
Esztergálás (nagyolás)

Ráhagyás pontossága
IT11 oldalanként
IT14 oldalanként
IT16 oldalanként

Használja a megfelelő mellékleteket!
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Megoldás:

T 9/17

T 54 521 03/1/1

5. feladat
Összesen: 15 pont
Az alábbi ábrán látható két laposacélt két darab M12-es csavar fogja össze. A
csavarokat olyan erősen kell meghúzni, hogy a 4 kN húzóerőt kizárólag a két laposacél
között kialakuló erő ellensúlyozza, így a csavarokat csak húzásra vesszük igénybe. A
súrlódási tényező a menetekben µ’= 0,25, az anya és a laposacél érintkezésénél és a két
laposacél között µs = µ = 0,15.

 A mellékletek alapján állapítsa meg a szükséges méreteket!
 Számolja ki a csavarokban kialakuló húzóerőt!
 Számolja ki az anya meglazításához szükséges indítónyomatékot, figyelembe véve a
súrlódást!
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6. feladat
Írja a vonalra, hogy az állatás igaz (I) vagy hamis (H)!

Összesen: 7 pont

____Csapágyak szerelésekor a szerelőhüvely használatánál érvényes az a szabály, hogy
tengelyre szereléskor a belső gyűrűt ütjük a csővel.
____A fészekbe szereléskor a külső gyűrűt nem szabad ütni a szerelőhüvellyel.
____A szerszámgépeknél ellenőrizni kell a működő síkfelületeket.
____Nemesítéssel az acélok szívóssága fokozható.
____Az acélok nyersvasból előállított olyan vas-szén ötvözetek, amelyekben a C tartalom
2,14% felett van, és tartalmaznak egyéb anyagokat is.
____A műhelyrendszerű gyártás olyan gyártásszervezési mód, amely esetében a gyártási
egységek a gyártóhelyek és technológiák szerint vannak csoportosítva.
____Az acélok edzhetőségét az acél ötvözőinek túlnyomó többsége rontja.
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Mellékletek:
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