Műszaki Alapismeretek vizsgakérdései és válaszai
MŰSZAKI RAJZ
1. Vázlattal és szövegesen ismertesse az „A” sorozatú (rajz)lapok származtatási
eljárását !
Adja meg a kiinduló méreteket! Mekkora az A4 lap mérete?

Az A sorozatú lapok a műszaki és a mindennapi életben használt rajzpapírokat foglalja
magában. Az A0 méretből ( 1189-841 mm) mindig a hosszabbik oldal felezésével állítható elő
az egyel kisebb méretű rajzpapír. A0 papír 1m2, oldalak aránya gyök2. A4 mérete: 297X210
mm.

2.

Vázlattal és szövegesen ismertesse az „B” sorozatú (rajz)lapok származtatási
eljárását !
Adja meg a kiinduló méreteket! Mekkora az B5 lap pontos mérete?
A B sorozat poszterek, plakátok, mappák sorozata. B0:1414X1000 B5 mérete: 176 x
250

3.

Mire használják a „C” méretsorozatot? Adja meg a kiinduló méreteket! Mekkora a
C6 mérete?
A C sorozat a borítékok sorozata, C0=1297X917 C/6 | 114 x 162

4.

Sorolja fel és röviden ismertesse a műszaki rajzok alapvető alaki követelményeit !
szabványos forma
szabványos vonalak
szabványos keret
szabványos feliratmező: rajznév, szám, méretarány, vetítési rend jele

5.

Mi a legalapvetőbb különbség az európai és amerikai vetítési rendszer között?
Hogyan jelölik a műszaki rajzokon az európai és az amerikai vetítési rendszert?
A tárgyat a képsík előtt helyezzük el. A főnézethez képest a felülnézet alatta, a bal
oldali nézet jobbra, stb. helyezkedik el. Ez az ún. európai nézetrend. Jele:

A tárgyat a képsík mögött helyezzük el. A főnézethez képest a felülnézet felette, a bal
oldali nézet balra, stb. helyezkedik el. Jele:

6.

Hogyan helyezkednek el a műszaki rajzon egy test vetületei az európai vetítési
rendszer szerint?
Adja meg a szabványos rajzi jelképet is!

7. Sorolja fel a műszaki rajzokon alkalmazott vonaltípusokat vastagság és fajta szerint!
Adja meg a vonalvastagságok szabványos méretsorát! Mely vonalak esetén
használjuk az egyes típusokat?
a. Vastagság szerint: vékony 0,18 0,25 0,35 …
(mm)
b.

vastag 0,35

0,5

0,7

1…

(mm)

c. A vastagságok szabadon választhatók.
d. Általában a vastag és vékony vonalak vastagsága  2:1 arányú:
e. előírás szerint szabad szemmel jól megkülönböztethető legyen !
8.

Folytonos:

vastag:

látható élek, kontúr, nézetvonal

vékony:
Szaggatott:

vékony:

Pontvonal:

vékony:

Kétpont-vonal: vékony:
Szabadkézi:

áthatási vonal, tagolóvonal, metszet vonalkázás,
méretvonalak, feliratok
nem látható élek vagy kontúrok
forgástengely, szimmetria sík, középvonal

szélső helyzetek, csatlakozó elemek

vékony:

törésvonal, elválasztó vonal

9. Mit jelent a rajzi méretarány fogalma? Mely számsorból választják a műszaki rajzok
méretarányát? Adjon példát szabványos kicsinyítésre és nagyításra!
A tárgyakat gyakran nagyítva vagy kicsinyítve kell ábrázolni.
A nagyítás ill. kicsinyítés mértékét az 1 2 5 10 20 50 100 …. számsorból kell
választani.
Eredeti méretben ábrázolás:

M 1:1

Kicsinyítve ábrázolás pl.

M 1:5

Nagyítva ábrázolás

M 2:1

pl.

10. Mikor rajzolunk metszetet műszaki rajzokon? Hogyan képezzük és miről ismerhető
fel a metszeti rajz?

Ha üreges testek belső alakját is meg kell mutatni a rajzon. Metszet készítése: a testet
egy képzelt síkkal elvágjuk, felénk eső darabját gondolatban eltávolítjuk és a megmaradt
darab nézetét rajzoljuk meg.

Anyagismeret
1. Hogyan modellezhető az anyagok rugalmas tulajdonsága? Milyen összefüggéssel
írható le a rugóállandó és mi a mértékegysége?
Rugóállandó:
F
Mértékegysége:
c
l

ahol µ0= nyugalmi súrlódási
Fu    FG
tényező

2. Hogyan modellezhető az anyagok
képlékenysége? Milyen összefüggéssel írható le a
súrlódási tényező? Magyarázza a nyugalmi és
mozgásbeli súrlódási tényezőt!
F0   0  FG
tényező

ahol µ = mozgásbeli

súrlódási

3. Hogyan modellezhető az anyagok viszkózus tulajdonsága? Mitől függ a csillapító erő
mértéke?

A csillapító erő a sebességtől, az úttól, és a csillapítási tényezőtől függ.

4. Milyen anyagjellemzőket lehet a szakítási diagramból meghatározni? Adja meg
mértékegységeiket is!
Folyáshatár:
Ff
( Pa )
Reh 
A0

5. A rácsszerkezeten belül hol helyezkednek el a vasfémek ötvöző anyagai? Melyik a
leggyakoribb ötvözőanyag? Milyen széntartalomnál nevezzük öntvénynek a
vasfémet?
Ötvözésnél az alapfém kristályrácsának hézagaiba idegen atomok illeszkednek be.
Leggyakoribb ötvözőanyag a szén.
Öntvény széntartalma > 1,7% .

STATIKA, SZILÁRDSÁGTAN
6. Mivel foglalkozik a statika tudományág? Milyen állapotban lehet a test, ha a rá ható erők
és nyomatékok eredője nulla?
A statika a merev testekre ható erők és nyomatékok egyensúlyi viszonyait vizsgálja.
Ha egy testre ható erők és nyomatékok eredője nulla (ΣF=0 és ΣM=0), akkor a test vagy
nyugalomban van, vagy egyenletes sebességgel mozog.
7. Ismertesse a statika négy alaptételét!
1.: Közös támadáspontú erők eredője is a közös ponton támad.

A

2.: Két erő akkor van egyensúlyban, ha egy hatásvonalra esnek, egyenlő nagyságúak és
ellentett irányúak.
F2

A

F1

3.: Merev testen támadó erőrendszer nem változik, ha további, önmagában egyensúlyban
lévő erőrendszert adunk hozzá vagy veszünk el. (Az erő hatásvonalában eltolható, a
hatásvonal áthelyezhető)

F1

F2

4.: két érintkező test mindegyike a másikra ugyanolyan nagyságú, de ellentétes irányú
erőhatást fejt ki. (Hatás-ellenhatás törvénye)

F2

F1

8. Mi az igénybevételi ábra? Vázolja végpontjain húzott rúd igénybevételi ábráját!
Igénybevételi ábra: olyan diagram, amelynek minden metszéke megadja a hozzá tartozó
keresztmetszet igénybevételét.
N

N=F
x

9. Értelmezze a nyírás fogalmát! Vázolja befogott rúd szabad végpontjában rá
merőlegesen ható erő nyíró igénybevételi ábráját!
Nyírás: A rúdra merőleges erő a rúd egyik keresztmetszetét a másikhoz képest el
akarja csúsztatni. Mivel az olló is ilyen hatást fejt ki, ezt az igénybevételt nyírásnak
nevezzük.

10. Vázolja befogott rúd szabad végpontjában rá merőlegesen ható erőpár csavaró
igénybevételi ábráját! Hogyan lehetne elérni, hogy a befogás helyén ne ébredjen
csavaró igénybevétel?
Mcs
Az erőpár ellenében a belső erők csavaró nyomatéka tart
egyensúlyt.

M0

Mcs =állandó

MA
x

11. Mivel foglalkozik a szilárdságtan tudományterület, és milyen feltételek mellett
igazak a megállapításai?
Terhelés hatására fellépő alakváltozásokkal, valamint testek szilárdsági méretezésével
foglalkozik. Szerkezeti anyagoknál feltételezzük, hogy a test anyaga folytonos, és az
alakváltozás rugalmas.
12. Hogyan értelmezhető a normális feszültség? Számszerű értékét milyen összefüggéssel
számíthatjuk? Mi a mértékegysége?
Egy nyomott vagy húzott rudat ha képzeletben elvágunk, akkor az egyensúly miatt a
terhelőerővel azonos, de ellentétes belső erőt kell feltételeznünk az elmetszett
keresztmetszeten. Feltételezzük azt is, hogy ez a belső erő egyenletesen oszlik meg a
keresztmetszeten. Ezt a felületen megoszló, arra merőleges terhelést nevezzük normális
F
feszültségnek. Meghatározása:   , mértékegysége: N/mm2.
A
13. Milyen feszültségek ébrednek a hajlított rúdban? Mi jellemzi a semleges réteget? Hol
helyezkedik el? Írja fel a hajlításnál ébredő legnagyobb feszültség összefüggését!
Nevezze meg a képlet változóit és adja meg mértékegységeiket!
Hajlításkor is normális nyomó vagy húzófeszültségek ébrednek, csak nem egyenletes
eloszlásban.
Semleges réteg: Tiszta hajlító igénybevételnél van egy ilyen réteg, melynek egyik oldalán
a rétegek megrövidülnek, a másikon megnyúlnak. Hossza nem változik, és mindig a
keresztmetszet súlypontján megy keresztül.
M
Legnagyobb feszültség:  max  h ( Pa )
K
Mh= hajlító nyomaték; a belsővel egyenlő nagyságú, csak ellentétes irányú. (Nm=J)
K= Keresztmetszeti tényező (m3)

14. Írja fel egy keresztmetszet (felület) inercianyomatékának képletét! Értelmezze a
benne szereplő változót! Mi az inercianyomaték mértékegysége? Hogyan
értelmezzük egy hajlított test keresztmetszeti tényezőjét? Mi a mértékegysége?

Inercianyomaték:

I   y 2 dA mértékegysége: m4 , változója: y2= A normális feszültség semleges rétegtől való
A

távolsága.Keresztmetszeti tényező:

K

I
mértékegysége: m3
e

15. Hogyan számítható a csúsztató( nyíró) feszültség egy nyírt keresztmetszetben? Mi a
mértékegysége? Adja meg az összefüggés változóinak is a mértékegységét!
Csúsztató feszültség:



F
(Pa )
A

F= nyíróerő (N)
A= nyírt keresztmetszet (m2)

16. Milyen feszültség ébred a csavart rúdkeresztmetszetekben? Írja fel a poláris
másodrendű nyomaték összefüggését és nevezze meg a változóit! Mekkora lesz a
maximális feszültség a csavart keresztmetszetben? Nevezze meg a képlet változóit és
adja meg mértékegységeiket!
Csúszófeszültség ébred.
Poláris másodrendű nyomaték:
Maximális feszültség:

 max 

Ip 

d 4 
(m 4 ) . Változója: d →rúd átmérője.
32

T
Kp

T→ teljes belső csavarónyomaték (Nm=J)
Kp→ poláris keresztmetszeti tényező (m3)

17. Mely terhelésmódoknál ébred normális, melyeknél csúsztató feszültség adott
keresztmetszetben? Milyen összefüggéssel lehet a normális és csúsztató feszültségeket
összegezni?
Normális feszültség: húzásnál, nyomásnál, hajlításnál.
Csúsztató feszültség: nyírásnál, csavarásnál
Összegzésük:

 red   2  4   2

KÖTÉSEK
1. Csoportosítsa többféle szempont szerint a gépipari kötéseket és az egyes
csoportokhoz nevezzen meg legalább egy példát!
Gépipari kötések csoportosítása:
 Erőátviteli kötések→ pl. hegesztés
 Nyomatékkötések → pl. reteszkötés
Az elmozdulás / elfordulás megakadályozási elve lehet
 Alakzáró→ pl. bordáskötés
 Erőzáró→ pl. zsugorkötés
 Anyagzáró→ pl. ragasztás
 (vegyes elvű) → pl. szegecskötés
A kötés létrehozása szerint



2.

oldható kötés → pl. csavarkötés
„oldhatatlan” kötés→ pl. sajtolt kötés

Röviden ismertesse a hegesztést, mint kötési eljárást! Sorolja fel fontosabb
módszereit! Hasonlítsa össze a forrasztással!

Hegesztés mint kötési eljárás: anyagzáró, erőátviteli, oldhatatlan kötés.
1.
Az összekötendő alkatrészeket a kívánt térbeli helyzetben rögzítjük
2.
A kötési környezetbe nagymennyiségű hőt viszünk be
3.
A nagy hő hatására a rögzítendő alkatrészek helyileg megolvadnak,
folyékonnyá válnak; az olvadékok összekeverednek
4.
A kötéshez egy harmadik anyagot adagolunk, amely hozzáolvad a két alkatrész
olvadékához: 3-komponenses olvadék
5.
Kihűlve az olvadék megszilárdul: létrejön a hegesztési varrat, amely a szilárd
kapcsolatot biztosítja.
Módszerei:
ömlesztő-hegesztések

láng/gázhegesztés

ívhegesztés

(salakhegesztés)
vagy

villamos ellenállás-hegesztés
vagy


sajtolóhegesztés = hideghegesztés

Forrasztás
Forrasztással a hegesztéshez hasonlóan oldhatatlan kötést lehet készíteni.
Két fémet egy harmadik, alacsonyabb olvadáspontú fémmel kötünk össze.
A hegesztéssel ellentétben az alapanyagok megolvadása nélkül lehet
létrehozni. A lágy forrasztást csak az elektronikában használják.
3. Röviden jellemezze és ismertesse az elektromos ívhegesztést!
Az ívfény hőhatását hasznosítja.
Az elektromos ív gyújtása rövidzárlat útján jön létre.
Az ívgyújtás feszültsége 10 … 50 - 80 V, áramerőssége akár 1000 A
Az áramforrás egyik sarkát a hegesztendő tárgyhoz, a másikat a hegesztőpálcához kötik.
A pálcát a munkadarabhoz érintve villamos ív keletkezik, amely az anyagot az ív
keletkezési helyén megömleszti. A két összehegesztendő darab közötti hézagot az ív
segítségével megömlesztett fémpálcával kell feltölteni.

4. Vázoljon fel egy szegecskötést! Röviden jellemezze, ismertesse kötőelemét és a
kötés létrehozását!
Szegecskötés: erőátviteli, alakzáró, oldhatatlan kötés
Kötőeleme a szegecs, amely egy gépelem. Anyaga kisebb szilárdságú
(legtöbbször Al-ötvözet)
Tömör szegecskötés létrehozása:
1. Szegecshúzás
2. Zárófej kézi kialakítása:
Először erős tengelyirányú ütésekkel zömítjük a szegecsszárat
azután a szegecsfejezőt a kialakított fejre helyezzük, és a szegecsfejet
egy pár erős ütéssel tisztára formáljuk

5. Foglalja össze a fontosabb szabványos meneteket (menetprofil, szabványos
jelölés, alkalmazási terület)!
Menet neve:
Jelölése:
Hol
Menetprofil
használatos?
Métermenet
M_ (mm)
Leg
általánosabb

60°
Whitworthmenet

W_ (colban megadva)

Fűtéscsövek
kötéseinél

Páncélmenet

Pg_ (mm)

Elektromos
szerelés,
kábelvezetők

Fűrészmenet

S_ (mm)

Emelőorsók
egyirányú
terhelése

55°

80°

30°és 3°
Trapézmenet

Tr_*_←menetemelkedés Mozgató
(mm)
csavarorsók

Zsinórmenet

Rd_(mm)*_(col)

30°
Konyhai
eszközök,
orvosi
műszerek

30°
Edisonmenet

E_ (mm) pl. E27

villanykörte

6.

Mi a nyomatékkötések feladata? Vázoljon fel egy reteszkötést és röviden
jellemezze!
Feladata: két elem egymáshoz képesti elfordulásának megakadályozása
Jellemzése: nyomatékkötés, oldható, alakzáró
Kötőelem: retesz

7.
8.

Vázoljon fel egy bordáskötést és röviden jellemezze!
Amennyiben a reteszkötés teherbírása
nem elegendő a nyomaték átvitelére,
gyakran bordástengelyt választanak,
amelyen a kerület mentén egyenletes
osztásban bordák helyezkednek el.
Oldható, alakzáró, nyomatékkötés

9. Vázoljon fel egy zsugorkötést! Röviden jellemezze és ismertesse a kötés létrehozását!
A kötés létrehozása:
A tengely kicsivel (néhány tized mm-el) nagyobb
átmérőjű, mint az agyfurat, ezért magától nem
menne bele az agyba…
2 lehetőség van:
- zsugorkötés: - tengely hűtése
- tárcsa melegítése
- sajtolt kötés: (a „nyers erő”…)
hidegen, mechanikai erővel
A felmelegítés hatására a tárcsa furatátmérője
megnő: immár felhúzható a tengelyre.
A tárcsa a hűlésekor megpróbálja visszanyerni
eredeti méretét: rázsugorodik a tengelyre
Használható még: a tengely hűtése
Zsugorkötésnél a súrlódási erő növelése: fémpor
szórása az érintkezési felületre

18.
19. Vázlattal magyarázza a sikló és gördülő csapágyat! Sorolja fel előnyeiket és
hátrányaikat! Vázolja a legismertebb gördülő csapágyak gördülő elemeit!
Siklócsapágy: a tengelypalást. És a csapágyfurat közé bevitt kenőanyagréteg csökkenti a súrlódást.
Kenőanyag: zsír vagy olaj. Belsőégésű motorok legtöbb alkatrésze.
Gördülő csapágyak: a tengelypalást és a csapágyfurat között gördülő elemek helyezkednek el, így gördülési
ellenállás lép fel súrlódás helyett. Az ellenállás oka az érintkező felek deformációja és rezgései.
Gördülő elemek: golyók, vagy egyéb forgástestek (henger, hordó, csonka kúp).

20. Sorolja fel az ékszíjhajtás előnyeit és hátrányait a lánchajtáshoz képest! Miért képes
nagyobb nyomatékot átvinni, mint egy azonos felületű lapos szíj? Írja fel a feszítő
(FH) erő és a szíjjal átvihető kerületi erő (FK ) összefüggését! Hogyan függ a kerületi
erő az ékszíj oldallapjainak szögállásától?
Ékszíjhajtás
 Nagy áttétel és sebesség
lehetséges
 Kis tengelytávokra is
alkalmazható
 Gyakorlatilag
csúszásmentes

Előnyei



Hátrányai



Lánchajtás
 Nincs csúszás (szöghű
átvitel)
 Nem kell előfeszíteni
 Bontható
 Alacsony sebesség mellett
nagy terhelést képes átvinni

Korlátozott nyomatékátvitel
Szögtartó átvitelre nem
alkalmas






Zajosabb járás
Nagyobb karbantartási
igény
Drágább

Az ékszíjnak a lapos szíjhoz képest nagyobb a tapadása, ezért képes nagyobb nyomatékot átvinni. Ez az ék
keresztmetszetének köszönhető

Fk   

FH

sin
2

Szíjhossz kiszámítása:

L

D1  D2
  ( D1  D2 )
 
, ahol   90 
  2a  sin 
2
2
180
2

21. Mire való a variátor? Vázlat segítségével magyarázza működését!
A mezőgazdaságban a gabonakombájnok munkaszerveinek (járószerkezet,
cséplődob, motolla, szelelő) meghajtására alkalmazzák.
Lényege: fokozatmentes fordulatszám-váltás. Az ékszíjtárcsákat két félből
építik össze. A tárcsafeleket egymáshoz közelítve vagy távolítva megváltozik a
szíj gördülési sugara, ezzel változik a hajtás áttétele is.

22. Melyek a fogazott laposszíj-hajtás előnyei az ékszíjhajtással szemben? Mi biztosítja a
szíj nyúlásmentességét?
Fogazott laposszíj előnyei:
 nincs csúszás,
 szilárdsága nagy
 60 m/s kerületi sebességig alkalmazható
 A szíjtest műanyagból készül, ezért ellenáll olajnak, benzinnek
Nyúlásmentessége az acélhuzal-pászmabetéte miatt van.

23. Milyen célokra alkalmaznak lánchajtást? Melyek a lánchajtás előnyei és hátrányai
az ékszíjhajtással szemben? Rajzoljon szemes láncot!
Lánchajtás:
Előnyei:
 Nincs csúszás (szöghű átvitel)
 Nem kell előfeszíteni
 Bontható
 Alacsony sebesség mellett nagy terhelést képes átvinni
Hátrányai:

Zajosabb járás

Nagyobb karbantartási igény

Drágább

24. Vázlaton mutassa meg a lánckerék osztókörét és osztását! Értelmezze ezeket a
fogalmakat! A lánckerék osztásából és fogszámából hogyan számítható az osztókörátmérő? Az osztókör-átmérő ismeretében hogyan számítható a kerületi sebesség
(láncsebesség)? Az átviendő teljesítményből és láncsebességből hogyan számítható az
ébredő láncerő?

Osztókör: (d0) a lánckerekekre képzeletben rajzolható olyan d0 átmérőjű kör, amely egybeesik a lánc
görgőinek tengelyével.
Osztás: (t) két, szomszédos láncfog távolsága az osztókörön mérve. Emiatt az osztókör kerületének az osztás
egészszámú többszörösének kell lennie.

d 0  fogszám  osztás(t )
d 1    n1
Kerületi sebesség: v  0
(m / s)
60
P
Láncerő számítása: F  (N )
v
25. Melyek a fogaskerék-hajtástól elvárt követelmények? Hogyan származtathatunk
kör-evolvenst?
Osztókör-átmérő:

A fogprofilok egymáshoz való legördülésekor követelmény:
 Állandóan érintkezzenek
 Folyamatos, állandó szögsebességű legyen a hajtás.

Ha a fogaskerékhajtást
helyettesítjük keresztezett
ékszíjhajtással, akkor az
folyamatos, állandó szögsebességű
nyomatékátvitelt biztosít.

26. Hogyan számítható egy fogaskerék modulja? Milyen szabály vonatkozik a
kapcsolódó fogaskerekek moduljára? Hogyan ellenőrizné, hogy a fogaskerék foga
kibírja-e a rá ható hajlító igénybevételt?
Modul (m)→ osztókör-átmérő (d0), és a fogszám (z) hányadosa, vagy az osztás
és a π hányadosa.

m

d0
t

z 

Ki kell számolni a fogakra ható hajlító és nyíró erőt. Ha a fogak túlzott
terhelésnek vannak kitéve, akkor letörnek.
Hajlító feszültség:
d0

h 

M hajl
K

27. Vázoljon rugalmas kialakítású állandó kapcsolatot létesítő tengelykapcsolót!
Ismertesse alkalmazási területét!
Acéltüskés tengelykapcsoló.
Használható: dinamikus (lökésszerű)
terhelések csillapítására (pl.: gyorsan indított
és leállított erőgép-munkagép kapcsolatnál.)

28. Vázoljon oldható, kúpos tengelykapcsolót! Írja fel az átvihető nyomaték
összefüggését!
Oldható, kúpos tengelykapcsoló:
Átvihető nyomaték: M s    FN  r 
, ahol μ a súrlódási tényező.

  Ft  r
2  sin 

29. Nevezze meg az ábra szerinti tárcsás tengelykapcsoló 1 – 8-ig beszámozott
alkatrészeit!

1: motor főtengelye, és a ráékelt lendítőkerék
2: nyomórugók
3: kiemelő villák
4: kinyomócsapágy
5: pedál
6: súrlódó tárcsa
7: elmozdítható nyomólap
8: sebességváltó nyeles tengelye

30. Vázoljon centrifugál tengelykapcsolót és magyarázza működését!
A hajtótengelyre szerelt röpsúlyokban ébredő centrifugális erő
a kívánt fordulatszám elérésekor legyőzi az összetartó rugó
erejét, és a röpsúlyok nekiszorulnak a hajtott tengelyre szerelt
dob belső falának. A röpsúlyok és a dob közti súrlódó erő viszi
a nyomatékot.

31. Határozza meg a „kényszer” fogalmát! Vázoljon síkcsuklót, megtámasztást, befogást
és csúszkát! Adja meg ezek szabadságfokát!
Kényszer: olyan mechanikai szerkezetek, amelyek a test egy vagy több mozgáslehetőségét
korlátozzák.
Síkcsukló: szabadságfoka:
Megtámasztás: szabadságfoka:
Befogás: szabadságfoka:
Csúszka: szabadságfoka:

1 → egy tengely menti elfordulás
5 → 3 tengely menti elford, 2 tengely menti elmozdulás
0
1 → egy tengely menti elmozdulás

32. Vázoljon forgattyús hajtóművet és írja fel a csúszka pillanatnyi elmozdulásának,
sebességének és gyorsulásának közelítő összefüggését!

Csúszka pillanatnyi elmozdulása: x  r  cos   t
A csúszka sebessége: v   r    sin   t
A csúszka gyorsulása: a  r   2 cos   t
33. Vázoljon kulisszás hajtóművet és mozgásegyenleteit hasonlítsa össze a forgattyús
hajtóműéivel!

x  r  cos   t
v  r    sin   t
a  r   2 cos   t
34. Vázoljon kilincsműves hajtóművet, magyarázza a működését és áttételét!
Igen nagy lassító áttételre képes. Hátránya, hogy a hajtás
szakaszos.
Az áttétel változtatásának lehetőségei:
 Az L méret módosításával
 A takarólemez helyzetének változtatásával.

35. Mit nevezünk bolygóműnek? Melyek alkalmazásának
területei?

Bolygómű: olyan fogaskerekes hajtóművek, amelyek legördülő elemeket, ún.
bolygókerekeket is tartalmaznak. Általában váltóműként alkalmazzák, vagy ott, ahol kis
helyen nagy áttételeket kell megvalósítani. A fogaskerék-hajtóműveknél nagyobb
teherbírásúak, mert az erőfolyam több fogkapcsolat között oszlik meg.
36. Vázoljon belső fogazású bolygóművet, és nevezze meg szerkezeti elemeit! Mutassa
meg, hogy miként lehet a belső fogazású bolygóművel 7 különböző hajtásállapotot
előállítani!

Hajtóelem
1
2
3
4
5
6
7

Hajtott
elem

a
c
a
d
c
a
c
d
d
a
d
c
Összekapcsolva

Fékezett
elem
d
c
d
a
c
a

A hajtott
elem
Módosítás
forgásiránya
Azonos
Lassító
Ellenkező
Lassító
Azonos
Gyorsító
Azonos
Gyorsító
ellenkező
Gyorsító
azonos
Lassító
Azonos
1:1

37. Ismertesse a bütykös mechanizmusok alkalmazásának célját és vázlaton nevezze meg
tagjait!
Céljuk: nyugalmi helyzetekkel megszakított mozgás előállítása úgy, hogy közben a bütykös
tengely fordulatszáma állandó.

Áramlástan
38. Hogyan szól a folytonosság törvénye az áramlástanban? Hogyan alakul a törvény
gázok esetében, ha a nyomás az áramlás során nem változik? Írja fel Bernoulli
egyenletét ferde áramlási cső két pontjára! Alakítsa át az egyenletet úgy, hogy annak
tagjai folyadékoszlop-magasság mértékegységűek legyenek!
Folytonosság törvénye: Adott áramlási cső bármely keresztmetszetén időegység alatt áthaladó folyadéktérfogat
állandó.
Nyomás nem változik:

p2
1
p1

A1  v1  A2  v 2  A  v  állandó

1
1
  v12  p 2    g  h2    v 22
2
2
p
v2
p1
v12
Folyadékoszlop-magasság mértékegységűként: h1 

 h2  2  2
 g 2g
 g 2g
39. Írja fel a nyomási ellenállás összefüggését! Nevezze meg a változókat és azok
mértékegységeit!
v2
Nyomási ellenállás: Fny  c w    A 
2
Bernoulli egyenlete:

p1    g  h1 

A: a test sebességre merőleges legnagyobb keresztmetszete
v: relatív sebesség
ρ: közeg sűrűsége
cw: test alakja (alaktényező)

40. Írja fel a valóságos áramlásra vonatkozó módosított Bernoulli egyenletet! Melyik tag
értékét csökkenti a veszteségmagasság? Nevezze meg az áramló folyadék
veszteségmagasságának két összetevőjét! Írja fel a csősúrlódási együttható
számításának összefüggését lamináris áramlásra!
Módosított Bernoulli-egyenlet:

h1 

p1
v2
p
v2
 1  h2  2  2  hv
  g 2 g
  g 2 g

A veszteségmagasság a nyomómagasságot csökkenti.
Veszteségmagasság összetevői:
 A folyadék és a csőfal, valamint a folyadékrétegek közötti súrlódás (hv1)
 Áramlási egyenetlenségek (hv2), amelyeket keresztmetszet- és irányváltozások okoznak.
Csősúrlódási együttható lamináris áramlásra:




v: áramlás sebessége
d: áramlási keresztmetszet átmérője
ν: (kinematikai) viszkozitás



vd
64
Re 
Re


41. Írja fel az áramló folyadék Darcy-Weisbach egyenletét! Nevezze meg a változókat!
Írja fel a veszteségmagasság áramlási egyenetlenségekből származó tagját (hv2 )!
Honnan juthatunk hozzá az egyes szerelvények veszteségtényezőihez?
hvcs   

l v2

ahol:
d 2g

hv 2   

v2
2g

lambda - a csősúrlódási tényező
l - a cső hossza [m]
d - a cső átmérője [m]
v - az áramlási középsebesség [m/s]
g - a nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2)

42. Vázolja fel jellegre helyesen a Moody-diagramot! Adja meg a koordinátatengelyeket, és röviden ismertesse, mit ábrázol a diagram!

Határgörbétől állandó a Lambda.

43. Ismertesse a csővezetéki áramlás-szabályozó alapelemeket (elv, alkalmazás, rajzi
jelképek)!
elv alapján:
 csap
 szelep
 tolózár
Csap: a csővezetékre merőleges tengely mentén fordul el az elzáró szerkezet.
Tolózár: a csővezetékre merőleges irányban tolódik el
Szelep: a folyadék áramlási irányába mozdul el az elzáró szelvény

44. Definiálja a szelepek Kv átfolyási tényezőjét! Vezesse le belőle a szelep
veszteségtényezőjét!
Kv tényező= térfogatáram m3/h

k v  A  v  3600
d2
25  K v
45. Mekkora a tolóereje egy tartályból A keresztmetszeten v sebességgel kilépő
vízsugárnak? Kisebb vagy nagyobb tolóerőt fejtene ki ugyanolyan keresztmetszeten
és sebességgel kilépő forró gáz?



F

m
 v  m  v    A  v2
t

kisebbet, mert a gáz sűrűsége kisebb

46. Mutasson példát szivattyú szívó-nyomó beépítésére! Rajzolja be a geodéziai
szintkülönbséget!

47. Mutasson példát szivattyú átemelő beépítésére! Rajzolja be a geodéziai
szintkülönbséget!

48. Mutasson példát szivattyú nyomó beépítésére! Rajzolja be a geodéziai
szintkülönbséget!

49. Vázlat segítségével magyarázza a centrifugál szivattyúk működését!

50. Diagramban ábrázolja a centrifugál szivattyú H=f(q) görbéjét! Hogyan változik a
görbe a fordulatszám változásának hatására? Írja fel a hasznos hidraulikus
teljesítmény összefüggését, nevezze meg a változókat, adja meg mértékegységeiket!
Milyen összefüggéssel számítható az
összhatásfok?
Hasznos hidraulikus teljesítmény:

Ph  q    g  H

emeli agörbét
Változók:
 q= folyadékáram (m3/s)
 ρ= folyadék sűrűsége (kg/m3)
 g= gravitációs gyorsulás (m/s 2)
 H= szállítómagasság (m)
Összhatásfok:

 össz 

Ph
P

51. H-q diagramon értelmezze a szivattyú normálpontját. Rajzolja be a hatásfok-görbét
is!
N pont a szivattyú normálpontja: a legmagasabb hatásfokú ponthoz
tartozó H-q értékpárt jelöli.

  hatásfok
Ph= hasznos teljesítmény
P= befektetett teljesítmény

52. Hogyan változik a szállított térfogatáram, a szivattyú emelőmagassága és a szivattyú
hidraulikus teljesítménye a járókerék-fordulatszámhoz viszonyítva (affinitási
törvények)?
A járókerék-fordulatszámmal egyenes arányban változik a szállított térfogatáram. Ez következik a járókerék
térfogatára felírt összefüggésből is:

q1 n1

q 2 n2
A járókerék-fordulatszám négyzetével arányban változik a szivattyú emelőmagassága

H 1 n12

H 2 n 22
A járókerék-fordulatszám harmadik hatványával arányban változik a szivattyú hidraulikus teljesítménye:

P1h n13

P2 h n 23
53. Vázoljon szivattyú-kagylódiagramot és értelmezze a görbéket!
Olyan, több fordulatszámhoz tartozó, H-q
görbesereg, amelyen az azonos hatásfokhoz tartozó
pontokat vonalak kötik össze. Egy-egy görbe
minden pontjában azonos hatásfokon üzemel a
szivattyú. A hatásfok a görbesereg közepe felé
haladva növekszik. Legbelül találjuk a
normálpontot. A felhasználó célja az, hogy a
szivattyú minél közelebb üzemeljen a
normálponthoz.

54. Magyarázza és határozza meg a szivattyú szívóképességét! Mi a kavitáció és mi
okozhatja a jelenséget?
Szívóképesség: azt jelzi, hogy a szivattyú üzem közben milyen mélyről képes felszívni a folyadékot. A légköri
nyomásból adódóan elméletileg hsze  10m . (A gyakorlatban ez lényegesen alacsonyabb)
Kavitáció: ha a szívóoldalon az abszolút folyadéknyomás az adott hőmérséklethez tartozó telített gőz nyomása
alá süllyed, akkor a folyadékban gőzképződés indul meg. Kiváltó oka lehet: gyakorlati szívóképességnél
nagyobb mélységből való szívás, vagy a tervezettnél nagyobb folyadék-hőmérséklet.

55. H-q diagrammon mutassa be 2 különböző szivattyú soros és párhuzamos
kapcsolásakor kialakuló eredő jelleggörbéket! Mi az elve a két eredő görbének?

1. ábra sorba kapcsolt szivattyúk
Párhuzamosan kapcsolt szivattyúk
Sorba kapcsolt szivattyúk szállítómagasságai összeadódnak változatlan térfogatáram mellett.
A párhuzamosan kapcsolt szivattyúk folyadékszállításai minden H értéknél összeadódnak.

56. Vázlat segítségével magyarázza a Mamut és sugárszivattyú működését!
Mamut szivattyú: Működése azon alapul, hogy a kisebb sűrűségű folyadék közlekedőedényben magasabbra
emelkedik. A kisebb sűrűséget légbefúvással érjük el.
Sugárszivattyú: Működését a Bernoulli-egyenlettel magyarázhatjuk. A szűkülő csőbe fújt szállítóközeg
sebessége növekszik, nyomása lecsökken. Az így fellépő depresszió felszívja a szállítandó közeget, és magával
ragadja az

57. Mi a közös jellemzőjük a térfogatkiszorítás elvén működő szivattyúknak? Rajzoljon
H-q jelleggörbét és magyarázza annak alakját!
Közös jellemző: egy körülhatárol tér térfogatának periodikus
változtatása révén hoznak létre folyadékáramot.
A H-q görbék közel függőleges vonalak. Ennek magyarázata,
hogy egy adott fordulatszámon a szivattyúk térfogatárama
nem függ a szállítómagasságtól. A H növekedésével enyhén
csökkenő folyadékszállításnak a szállítómagassággal arányban
növekvő résveszteség az oka.

58. Vázoljon egyszeres működésű dugattyús szivattyút és ábrázolja folyadékszállítását
az idő függvényében! Milyen összefüggéssel számítható a dugattyús szivattyúk
térfogatárama? Nevezze meg a változókat!
d 2
Folyadékszállítás: q 
 s  n  i  v
4
d= dugattyú átmérője
s= lökethossz (két szélső dugattyúhelyzet közötti
távolság)
n= fordulatszám
 v  volumetrikus hatásfok
i= egy fordulatra eső hasznos löketek száma (1
vagy 2)

59. Vázoljon fogaskerékszivattyút és magyarázza működését! Írja fel a térfogatáram
összefüggését a változók megnevezésével!
A folyadékszállítást két, szemben forgó
fogaskerék fogárkaiban végzi. A szívó
oldalon a folyadék a fogárkok és a ház belső
palástja között mozog mindkét oldalon. A
kiszorítás akkor történik, amikor egy-egy
fogárokba belép a másik fogaskerék foga.

q  2 z  f b
Ahol



z= fogszám
f= a fogárok felülete oldalnézetben

n
 v
60





b= a fogaskerék szélessége tengelyirányban
n= fordulatszám
 v  volumetrikus hatásfok

60. Vázoljon forgódugattyús szivattyút és magyarázza működését! Írja fel a
térfogatáram összefüggését a változók megnevezésével!
Működési elvükben
megegyeznek a
fogaskerékszivattyúkkal, de ezek
csak néhány foggal
rendelkeznek. Nagy
viszkozitású, pépes
anyagok szállítására
használják.

q  b  (D 2  d 2 ) 

 n
  v
4 60

Ahol:
b= forgórész szélessége
tengelyirányban
D= forgórész külső átmérője
d= forgórész belső átmérője
 v  volumetrikus hatásfok

61. Vázoljon csúszólapátos szivattyút és magyarázza működését! Írja fel a térfogatáram
összefüggését a változók megnevezésével!

A folyadékot a lapátok terelik a szívó oldaltól a nyomó oldalig. Az excentriciás miatt forgás közben a lapátok és
a ház belső palástja közötti térrész egy darabig növekszik, ekkor szív a szivattyú. A legalsó helyzeten áthaladva a
tér szűkülni kezd, ekkor szorítja ki a beszívott folyadékot.

62. Írja fel a csővezeték terhelőmagasságának összefüggését! Mit értünk geodéziai-,
nyomó- és statikus terhelőmagasságon?
Csővezeték terhelőmagassága:
Geodéziai: h2  h1  H g

H cs  (h2  h1 ) 

p 2  p1 v22  v12

 hv
g
2g

Nyomó:

p 2  p1
 Hp
g

Statikus: Hg+Hp=Hst

63. Ábrázolja közös diagrammban a szivattyú és csőhálózat jelleggörbéjét! Mutassa meg
a munkapontot és a normálpontot! Hol helyezkednek el a stabil és labilis
munkapontok a szivattyú jelleggörbéjén? Ábrázolja ezeket diagrammban!

64. Ismertesse a szivattyúk térfogatáram-szabályozásának lehetőségeit! Vázolja a
megcsapolásos szabályozást!
Szabályozás lehetőségei:
 Fojtásos szabályozás. A keresztmetszet szűkítése elzáró szerkezettel történik. A szűkítés
sebességnövekedést okoz, a veszteségmagasság pedig a sebesség négyzetével változik. A jelleggörbe
meredekebb lesz. Nagy veszteségekkel jár, ami a hatásfok leromlását okozhatja.
 Fordulatszám-változtatás: legkedvezőbb, mert a munkapont a csővezeték jelleggörbéje mentén tolódik
el.
 Megcsapolás: a nyomóágban szállított folyadék egy részét visszavezetik a szívó oldalhoz.

65. Mi a különbség a hidrosztatikus és hidrodinamikus teljesítmény-átvitel között? Mit
értünk a hidraulikus hajtás áttétele alatt?
Hidrosztatikus: folyadék nyomási energiáját használjuk fel.
Hidrodinamikus: folyadék mozgási energiáját hasznosítjuk.
Hidraulikus hajtás áttétele:

Qsz szivattyú. fajlagos.szállítása
=
QM
motor . fajlagos.nyelése

66. Mit értünk a szivattyú ill. hidromotor fajlagos szállítása ill. nyelése alatt? Hogyan
viszonylik a szivattyú és motor fordulatszáma a fajlagos szállításhoz ill. nyeléshez?
Szivattyú fajlagos szállítása: egy fordulat megtétele során kibocsátott folyadéktérfogat.
Hidromotor fajlagos nyelése: egy fordulat megtételéhez igénybe vett folyadéktérfogat.

n sz QM

n M Qsz
67. Vázoljon axiáldugattyús szivattyút és magyarázza működését!
A tárcsa billentésével szabályozható a folyadékáram.

68. Rajzolja le a hidromotoros hajtás áramkörét a szokásos jelölésekkel! Nevezze meg az
egyes elemeket!

69. Nevezze meg a hidraulikus kormányerő-rásegítők két csoportját és magyarázza a
kettő közötti különbséget!




Hidraulikus kormányzás: A kormánykerék és a kormányzott kerekek között nincs mechanikus
kapcsolat. Közúti forgalomban csak lassú járművek vehetnek részt ilyen kormányzással
Szervókormányzás: a kormánykerék és a kormányozott kerekek között mechanikus kapcsolat is van. A
hidraulika meghibásodása esetén a jármű kormányozható marad. Közúti járműveken ezt a rendszert
alkalmazzák.

70. Csoportosítsa a légszállító gépeket az általuk előállított nyomáskülönbség alapján!
Vázoljon Roots fúvót!
Légszállító gépek:
 Ventillátorok: max. 10%-ban növelik a szállított

p2
 1,1
p1
p
Fúvók: 1,1  2  3
p1
p
Kompresszorok: 3  2
p1
gáz nyomását.





71. A Bernoulli egyenlet milyen alakját használják légszállításnál? Írja fel az egyenletet
és nevezze meg tagjait!
Bernoulli-egyenlet nyomásokra kifejezett alakját használják: (mivel a gázok sűrűsége kicsi, így a geodéziai tag
elhanyagolható):

 2

 v1  p 2   v 22
2
2
p = nyomás
 = sűrűség
p1 

v= áramlási sebesség

72. Diagrammon ábrázolja két különböző ventilátor párhuzamos kapcsolásakor
kialakuló eredő jelleggörbét! Milyen káros jelenséggel kell ilyenkor számolnunk?
Eltérő légszállítású ventilátorok
összekapcsolása esetén átfúvás léphet fel.
Ilyenkor kedvezőtlenebb a helyzet,
mintha csak egy ventilátor lenne.

73. Csoportosítsa a traktorokat! Nevezze meg az egyes csoportokba tartozó gépek
alkalmazási területeit! Vázolja az univerzális traktor általános felépítését! Nevezze
meg fő egységeit! Mire szolgál a TLT és milyen fordulatszámon forog?
Alkalmazásuk szerint:
 Szántó (kizárólag vontatásra készülnek, nagy összefüggő táblákon gazdaságos)
 Univerzális (középmély szántás, nagy vonóerő-igényű növényápolásra, betakarítógéppel)
 Különleges rendeltetésű (kistraktor, eszközhordozó, hidastraktor)
Járószerkezet alapján:
 Kerekes
 lánctalpas
 fél lánctalpas
Motorjuk szerint:
 Otto-motoros
 Dízelmotoros
 Gázturbinás
 Villanymotoros

TLT: forgó mozgású
mechanikai energiát juttat át a
munkagépre.
Fordulatszáma:
 540/perc
 540E/perc~750/perc
 1000/perc
 Megtett úttal arányos

74.
75. Vázlaton mutassa be a belsőégésű motor dugattyújának löketét, furatát,
lökettérfogatát, égésterét, és kompresszió-viszonyát! Melyek a szokásos értékek Otto
és dízel motoroknál?

Löket (s)= a dugattyú két holtpontja közötti távolság
Furat (d)= a henger belső átmérője

Lökettérfogat=

Vh 

d 2   s
, a dugattyú által befutott legnagyobb térfogat.
4

Égéstér: Vc= a felső holtpont és a hengerfej közötti tér

V h  Vc
, a teljes hengertér és az égéstér viszonya.
Vc
Otto-motoroknál:   6  8
Diesel-motornál:   14  21

Kompresszióviszony:





76. Vázolja a belsőégésű motorok szokásos hengerelrendezéseit! Nevezze meg a motorok
három fő szerkezeti részét!
(a)= soros; (b)=boxer; (c)= csillag; (d)= V-elrendezés

77. Nevezze meg a motorok három fő szerkezeti részét! Nevezze meg a motortest részeit!
Milyen a perselyes és persely nélküli motorkialakítás?
A hengertömb lehet perselyes vagy persely nélküli kialakítású. A persely a
dugattyú számára kialakított hengerfelület, melyet a motortestbe illesztenek. A
perselyes motor előnye, hogy csak a perselyt kell kopás- és hőálló anyagból
készíteni, mert ez van kitéve a dugattyú koptatóhatásának és magas
hőmérsékletnek. A motortest többi része olcsóbb anyagból készülhet.

78. Nevezze meg a motorok három fő szerkezeti részét! Vázolja és nevezze meg a
forgattyús hajtómű részeit!

79. Nevezze meg a motorok három fő szerkezeti részét! Nevezze meg a vezérmű elemeit!
Vázoljon közvetlen és himbás szelepvezérlést!

80. Ismertesse a négyütemű Otto motor ütemrendszerét! Vázolja valóságos indikátordiagrammját!
1.

Beszívás: közeget szív a hengertérbe
 Szívószelep nyitva
 Kipufogószelep zárva
2. Sűrítés: Gyújtószikrával meggyújtja a benzin-levegő elegyet
 Szívószelep zárt
 Kipufogószelep zárt
3. Munkaütem: dugattyú a táguló elegy miatt lefelé mozog
 Szívószelep zárva
 Kipufogószelep zárva
4. kipufogás: dugattyú felfelé mozog, és kinyomja az elégett elegyet
 szívószelep zárt
 kipufogószelep nyitott

0-1 szívás valóságos légköri nyomás alatt
1-2 kompresszió
2-3 gyors égés változó térfogaton, mert közben a dugattyú elmozdul
3-4 terjeszkedés
4a kipufogóütem eleje: szelepnyitás közben a dugattyú elmozdul
4b-0 gázok kitolása légköri nyomás felett

81. Nevezze meg a karburátoros üzemanyag-ellátó rendszer beszámozott elemeit a
mellékelt ábra alapján!
1: Üzemanyag-tartály
2: Üzemanyag-vezeték
3: Szűrő
4: Tápszivattyú
5: Karburátor
6: Levegőszűrő
7: Szívótorok
8: Szívószelep
9: Hengertér

82. Vázoljon egyfúvókás elemi karburátort és ábrázolja a keverési arányt a
fordulatszám függvényében! Mennyiségi vagy minőségi szabályozást biztosít a
karburátor?

Az Otto-motorok
üzemanyag-ellátása
mennyiségi szabályozású

83. Ismertesse a négyütemű dízel motor ütemrendszerét! Mi az alapvető különbség az
Otto-motorhoz viszonyítva?
1.

Szívás: tiszta levegőt szív
 Szívószelep nyitva
 Kipufogószelep zárva
2. Sűrítés: ε=14-21 miatt a levegő felmelegszik, a felső holtpont előtt van a befecskendezés
 Szívószelep zárva
 Kipufogószelep zárva
3. Munkaütem:
 Szívószelep zárva
 Kipufogószelep zárva
4. Kipufogás
 Szívószelep zárva
 Kipufogószelep nyitva
Itt nincs gyertya, kezdetben tiszta levegőt szív be, a nagy nyomású tiszta levegő hője gyújtja meg a gázolajat.

84. A mellékelt ábra alapján nevezze meg a dízelmotorok üzemanyag-ellátó
rendszerének elemeit! Rajzoljon egyszeres működésű tápszivattyút és magyarázza
működését!
1: Tápszivattyú
2: Tartály és szerelvényei
3: Ülepítőszűrő
4: Befecskendező szivattyú
5: Porlasztó
6: Regulátor

A tápszivattyúk a térfogat-kiszorítás elvén
működnek. Minden esetben a visszatérő rugó
ereje határozza meg a nyomóoldali nyomást.
Dugattyúját bütykös tengely rugó ellenében
mozgatja felfelé. Ekkor a szívószelep (jobbra)
zár, a nyomószelep (balra) nyit. A felfelé
kiszorított folyadéktérfogat azonban visszajut a
dugattyú alá, folyadéktovábbítás tehát nem
történik. Amikor a bütykös tengely 180°-ot
elfordul, a dugattyút a rugó lenyomja. Ekkor a
szívószelep nyit, a nyomószelep zár, a dugattyú

alatt kiszorított térfogat most már a nyomócsőbe jut, így megvalósul a folyadékszállítás.

85. A dízel motorok üzemanyag-ellátása mennyiségi vagy minőségi szabályozás?
Indokolja válaszát! Hogyan változtatható a töltés a dugattyús üzemanyag-adagoló
szivattyúknál?
Állandó levegőmennyiséghez változó üzemanyag-mennyiséget fecskendezünk, így változik a keverék
összetétele. Ez minőségi szabályozás.
Dugattyús szivattyú: a befecskendezendő üzemanyag-mennyiségét a kiszorított térfogat változatásával érik el. A
térfogat-változtatás a dugattyú elforgatásával valósul meg.

86. Miért van szükség dízel motoroknál fordulatszám-szabályozásra? Magyarázza a
kétfokozatú fordulatszám-szabályozó működési elvét!
A biztos égés érdekében légfelesleget alkalmaznak. Beavatkozás nélkül adott adagolásnál, csökkentve a
terhelést, a motor felpörögne (tönkremenne). A terheléscsökkenéssel arányosan ezért csökkenteni kell az
adagolást. Az alapjárati fordulatszámot állandó értéken kell tartani. Ezért kell a fordulatszám szabályozás.
Kétfokozatú fordulatszám-szabályozó: Az alapjárati, és az üzem közbeni túlpörgés megakadályozására
használják. A beavatkozás röpsúlyos fordulatszám-érzékelővel történik. A röpsúlyokba kétféle merevségű rugót:
egy lágy külsőt, és egy kemény belsőt építenek be. A lágy rugó az alapjárat túlpörgésekor engedi a röpsúlyokat
elmozdulni, aminek hatására a töltés csökken. A kemény rugó a legnagyobb megengedett fordulatszámnál
nyomódik össze.

87. Mit értünk a motorok gazdasági hatásfokán? Írja le képletét és nevezze meg a
változókat! Definiálja az üzemanyagok fűtőértékét, az órás üzemanyag-fogyasztást és
az üzemanyaggal bevitt teljesítményt! Írja fel a motorok üzemi (hasznos)
teljesítményének összefüggését és nevezze meg a változókat!
Gazdasági hatásfok:

g 

Pü
Pa

Pü= üzemi teljesítmény, a teljesítmény tényleges értéke üzem során
Pa= üzemanyaggal bevitt teljesítmény
Órás üzemanyag-fogyasztás: időegység alatt elhasznált ütemanyag. B [kg/h]
Fűtőérték: H [kJ/kg]
Üzemanyaggal bevitt teljesítmény: Pa. Az üzem során felhasznált üzemanyag teljesítmény értéke. Pa=B*H
Hasznos teljesítmény:

Pü  M    M 

2   n
60

Ahol: M= nyomaték
N fordulatszámon (ω)

88. Definiálja a terhelési viszony fogalmát! Mit értünk a motor rugalmassága alatt?
Jelleggörbével magyarázza!
pü
Az üzemi teljesítmény és a névleges teljesítmény hányadosa.
Terhelési viszony:  
Pn
Rugalmasság: a legnagyobb nyomaték, és a legnagyobb teljesítményhez tartozó nyomaték viszonya.

89. Ábrázolja diagrammban a belsőégésű motor nyomatékának, teljesítményének, órás
és fajlagos üzemanyag-fogyasztásának változását a fordulatszám függvényében! Az
Otto vagy dízel motor fajlagos üzemanyag-fogyasztása a nagyobb? Számszerű
értékei?
nn= névleges
fordulatszám
nmax.=
maximális
fordulatszám
na= alapjárati
fordulatszám
B= órás ü.a.
fogyasztás
b= fajlagos
ü.a.
fogyasztás
M= nyomaték
Pe=
teljesítmény

Fajlagos üzemanyag fogyasztás:
 Négyütemű Otto-motor: 340-400 g/kWh
 Kétütemű Otto-motor: 480-600 g/kWh
 Dízelmotoroknál: 220-300 g/kWh
90. Mit értünk feltöltött motor alatt? Mi a feltöltés célja? Egyszerű vázlattal jellemezze a
leggyakrabban használt feltöltési eljárás elvét és lényegét!
A feltöltött motoroknál a beszívott levegőt egy turbó sűríti égy nagyobb mennyiség érkezik a hengerekbe. A
célja az, hogy nagyobb teljesítményt érjen el ugyanakkora lökettérfogat mellett egy motor.

91. A motorba üzemanyaggal bevitt teljesítmény hányad része jelenik meg a főtengelyen
Otto és dízel motor esetében? Sorolja fel azokat a veszteségeket, melyek a főtengely
teljesítményét csökkentik, míg az vonóerőt képes kifejteni!
Csak 24-32%-a jelenik meg.
Főtengelyre jutó teljesítmény veszteségek:
 Áttételi
 Gördülési
 Csúszási
 Emelkedési
 Gyorsítási

92. Mi okozza az áttételi teljesítményveszteséget? Hány százaléka ez a főtengelyen
mérhető teljesítménynek? Mi a neve az ezután fennmaradó teljesítménynek? Mit
nevezünk áttételi hatásfoknak?
Áttételi veszteség keletkezik a tengelykapcsolón, sebváltón, kiegyenlítőművön, véglehajtáson. Értéke kerekes
traktoron 10%, lánctalpas traktoron 12-14%. Értéke függ a kapcsolódó fogaskerekek számától és a
csapágysúrlódástól. Ezután fennmarad a kerékteljesítmény.

Pker ék
Pü
93. Magyarázza a gördülési teljesítményveszteség okát! Definiálja a gördülési ellenállás,
a gördülési ellenállási tényező fogalmát! Írja fel gördülési teljesítményveszteség
összefüggését, nevezze meg a változókat!
Áttételi hatásfok:

á 

Gördülési teljesítményveszteség: A kerék és a talaj deformációjára fordítódik.
Gördülési ellenállás: Fg  m k  g  f , [N] ahol mk a kerékre nehezedő tömeg, f a gördülési ellenállás tényezője
„f” függ: talajszerkezettől, talajnedvességtől, kerékjellemzőktől.
Gördülési teljesítményveszteség: Pg  mk  g  f  v [W] , ahol v= sebesség

94. Magyarázza a csúszási teljesítményveszteség okát! Definiálja a slip-et! Írja fel a
csúszási teljesítményveszteség összefüggését, nevezze meg a változókat!
Csúszási teljesítményveszteség: A haladás során a hajtott kerék talppontja a talajon – tiszta legördülés helyett –
hátrafelé eltolódik.
Slip: A csúszás miatt a kerék egy kerékfordulat alatt rövidebb utat tesz meg, mint a kerékkerület
Csúszási teljesítményveszteség: Pcs  ( Pü   á  Pg )    ( Pker ék  Pg )  





δ= slip
Pü= üzemi teljesítmény
ηá= áttételi hatásfok
Pg= gördülési teljesítményveszteség

95. Magyarázza az emelkedési teljesítményveszteség okát! Rajzolja fel a lejtőre
kapaszkodó traktorra ható erőket! Írja fel az emelkedési teljesítményveszteség
összefüggését, nevezze meg a változókat!
Emelkedési teljesítményveszteség: A lejtő leküzdéséhez szükséges erő.
Emelkedési teljesítményveszteség: Pe  G  v  sin 
Fe= a lejtő leküzdéséhez szükséges erő
G= a traktor súlyereje
 = a lejtő hajlásszöge

96. Írja fel a vonóhorog teljesítmény és vontatási hatásfok összefüggéseit, nevezze meg a
változókat! Mekkora vonóerőt képes a traktor motorikusan kifejteni (összefüggés)!
P
 v  vh , ahol v = vontatási hatásfok, és Pvh= vonóhorog teljesítmény.
Pü
Pvh
Motorikusan: Fv 
v
97. Mekkora vonóerőt képes a traktor a keréktapadás következtében kifejteni
(összefüggés)? Hogyan növelhető annak mértéke? Rajzolja fel és magyarázza a
vonóerő-hiperbolát!
Fv max   a  mk  g , ahol  a = a kerék és a talaj közötti tapadási együttható, és mk  g =Gadh, a hajtott
kerekekre nehezedő adhéziós súly
Növelésének lehetőségei:

 a növelése kapaszkodó felületekkel, talajjal érintkező nagyobb felülettel



Gadh növelése a kerékre jutó gépsúly növelésével, pl. abroncs vízzel töltése, pótsúly
Hajtott kerekek számának növelése

A sebesség növelésével a vonóerő
hiperbolikusan csökken. Az
üzemelési területet a hiperbola és
a tapadási határ zárja körül.

98. Sorolja fel a traktor erőátviteli szerkezeteit! Írjon példát terhelés alatt nem
kapcsolható és kapcsolható nyomatékváltóra!
Nyomatékváltók csoportosítása:
 Fix fokozatú nyomatékváltók
o Terhelés alatt nem kapcsolható
o Terhelés alatt kapcsolható
 Részben fokozat nélkül kapcsolható hajtóművek
o Ékszíjas variátor
 Teljesen fokozat nélkül kapcsolható hajtóművek
o Hidrosztatikus hajtás
o Teljesítmény-elágaztatásos hajtás
Kapcsolható: Bolygóműves nyomatékváltó
Nem kapcsolható: kapcsolóhüvelyes nyomatékváltó, toló fogaskerekes nyomatékváltó

99. Mi jellemzi a teljesen fokozat nélkül kapcsolható hajtóműveket? Vázolja a
hidrosztatikus és a teljesítmény-elágaztatásos hajtást!
A tengely helyzetének változtatásával befolyásolható a folyadékszállítás
Hidrosztatikus:
Teljesítmény-elágaztatásos hajtás: A főtengely a bolygómű fogaskerekei révén állandó kapcsolatban van a
járókerékkel. A járókerék a bolygókereket tartó kar tengelyére van rögzítve. A teljesítmény elágaztatásával a
nagyobb teljesítményhányad a fix, jó hatásfokú mechanikus, a kisebb teljesítményhányad a rosszabb hatásfokú
hidrosztatikus ágon marad.

100. Miért van szükség differenciálműre? Vázlaton mutassa be működését! Mi a
differenciálzár szerepe?
Kanyarodáskor, irányváltoztatáskor a kerekek fordulókörei eltérőek, emiatt különböző hosszúságú utat tesznek
meg. A kerékkopás és nyomtartás érdekében eltérő fordulatszámmal kell forogniuk. Ez a hajtott kerekekre
értendő. Ezért van a differenciálmű (kiegyenlítőmű)

Kanyarodáskor az egyik féltengely fordulatszáma lecsökken. A bolygókerekek felgyorsítják a másik féltengelyt.
Terepen a kipörgés gátlására a féltengelyeket összezárják. Erre való a differenciálzár.

101.

Hol helyezkedik el és mi a szerepe a véglehajtásnak?

A tengelyfordulatszámot a hajtás végén lecsökkenti, így a nyomaték alacsony marad, így kisebb tengelyátmérő is
elég. A traktor hátulján van a két hátsó kerék mellett.

102. Ismertesse az erőgép járószerkezetének elemeit! Rajzoljon kereket és nevezze
meg annak részeit!
Elemei: kerekek, tengelyek, rugók, lengéscsillapítók.

103. Vázlaton mutassa be a forgózsámolyos és a tengelycsonk kormányzást! Mutassa
meg a tengelycsonkok helyzetét kanyarban tengelycsonk-kormányzásnál! Vázlaton
mutassa meg a kormánytrapéz kialakítását tengelycsonk kormányzásnál! Mutassa
meg a trapézszárak metszéspontjának helyzetét egyenes haladásnál! Rajzon mutassa
be és magyarázza a kormányzott kerekek helyzetét!





Kerékdőlés: felső rész kifelé dől. A csap döféspontja a talajon ne essen messze a kerék talppontjától.
Kerékösszetartás: felülnézetben a jármű eleje felé. Korlátozza a kormányholtjátékot, a csap
döféspontjához közelíti a kerék talppontját
Tengelycsapdőlés: oldalnézetben hátrafelé. Az utánfutás miatt a kerekeket egyenesben tartja.

104.

Nevezze meg a kormánymű elemeit a mellékelt ábra alapján!
1: kormánykerék
2: kormányoszlop
3: kormánymű
4: kormánykar
5: tolórúd
6: irányítókar
7: nyomtávrúd
8: trapézkarok

105. Ismertesse a járműfékek feladatait, csoportosítsa azokat működő szerkezetük
alapján! Vázoljon mechanikus dobféket, magyarázza működését!
Feladatuk a jármű lassítása, megállítása, rögzítése.
Működő szerkezet alapján:
 Dobfék
 Tárcsafék
 Szalagfék
Mechanikus dobfék: A fékkulcs elfordításával a
fékpofák ráfeszülnek a fékdob belső felületére, és
ettől súrlódó erő ébred köztük.

106. Ismertesse a járműfékek feladatait, csoportosítsa azokat működő szerkezetük
alapján! Mi az előnye a hidraulikus fékrendszernek a mechanikushoz képest? Mi
helyettesíti a fékkulcsot e fékeknél?
Működési elve megegyezik a dobfékével. Előnye, hogy mivel a nyomás a rendszerben egyenletesen oszlik el,
egyidejű, és azonos nagyságú a fékerő. Egy dugattyú helyettesíti a fékkulcsot.

107. Vázlaton mutassa be, hogy mit értünk az ömlesztett és omlasztott anyag
rézsűszögén! Definiálja a halmazsűrűség fogalmát!

mö
[kg/m3 ] ömlesztett tömeg/térfogat
V
108. Vázoljon szállítócsigát és írja fel szállítási kapacitásának összefüggését! Nevezze meg
a változókat!

Halmazsűrűség:  h 

Szállítási kapacitás:
Ahol:
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D= a csigalevél külső átmérője
 = a töltési tényező (a vályú, vagy a cső telítettségére utal)
k= az emelkedéstől függő korrekciós tényező
s= menetemelkedés [m]
n= a tengely fordulatszáma [l/min]
 h = az anyag halmazsűrűsége [t/m3]

109. Vázoljon szállítószalagot és írja fel szállítási kapacitásának összefüggését!
Nevezze meg a változókat!

Szállítási kapacitás:
Ahol:





Q  3600  A  v  c   h [t/h]

A= a szállított anyaghalmaz keresztmetszete [m2]
v= heveder sebessége
c= az anyag emelkedési szögétől, és a feladási módjától függő tényező
ρh= az anyag halmazsűrűsége [t/m3]

1. Ismertesse a váltóáramú villamos hálózatok jellemzőit és szabványos
paramétereit! Definiálja a vonali, a fázis-, az effektív feszültség fogalmát!
háromfázisú: (ipari alkalmazás)
továbbítása 5-vezetéken (ún. „nullával egyesített földelt hálózat” : NEFH):

3 fázisvezetéken (R S T), a nullvezetéken és földvezetéken
R
S
T

bármely két fázisvezeték közötti
vonali feszültség: U = 400 V

(0) N

(korábban 380 V)

bármely fázisvezeték és a nullvezeték (N) közötti
fázisfeszültség: U1 = U/3 = 230 V (korábban 220 V)

Egyfázisú: (lakossági felhasználás)
a háromfázisú hálózatból valamelyik fázisvezeték és nullvezeték (+ földvezeték)
A hálózati feszültség (eff.) értéke U1 = 230 V (max. értéke U1 ·2 = 325 V)
Vonali feszültség: A fázisvezetők közt mérhető feszültség.
Fázisfeszültség: A nulla és bármely fázisvezető között mérhető feszültség.
Effektív feszültség: A szinuszosan váltakozó áram effektív értéke azt az egyenáramot jelenti,
amely azonos idő alatt azonos hőt termel egy ellenálláson.


Csoportosítsa a villamos gépeket! Csoportosítsa a villamos motorokat !

Egyenáramú
motor

Villamos motorok csoportosítása
Forgómozgás
Folytonos
Szakaszos
Váltóáramú motor
szinkronmotor

aszinkronmotor

Léptetőmotor

Egyfázisú
Háromfázisú

Egyfázisú: Rövidrezárt kalickás
Háromfázisú:
Rövidrezárt kalickás
Csúszógyűrűs
Kommutátoros

Egyenes vonalú mozgás

Váltóáramú lineáris motor

