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Komplex szakmai vizsga
Kiizpo nti ir irsbeli vizs gatev6keny
javit6si-6rt6 kel6si ritm ut
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A szakk6pesft6s azonosit6 szima 6s megnevez6se:
34 525 02 G6pj 6rmii mechatronikus

sz:

,#-

..r.

Terjedetem:.,.........

A vizs gafeladat megnevez6se:
G6p6szeti, elektrotechnikai, elektronikai, diagnosztikai, karbantartrfsi
ismeretek
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vizsgak6vetelm6nye alapjfn.

gnevez6se

Ert6kel6si skrila:
81 7L 61 51 0

-

100 pont
80 pont
70 pont
60 pont
50 pont

5 (ieles)
4 (i6)
3 (kiizepes)
2 (el6gs6ges)
I (el6gtelen)

A javit6si-6rt6kel6si ritmutat6t6l elt6r6 helyes megoldfsokat is el kell fogadni.
A vizs gafelad at 6rt6kel6s i s rfllyar 6ny tz 30oh'
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1. sz. ndldrin
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1. feladat

a.) Mit jelentenek

Osszese
a gumiabroncson az

alibbi jelol6sek?

s25 02tD

n: 22 pont
8 pont

/ 55R l5 81 V Tubeless DOT04|2
195 - A gumiabroncs n6vleges sz6less6ge mm-ben
55 - Az oldalfal magassfga a fut6feliilet o/o-irbtn kifejezve
R - Az abroncs fel6pit6s6nek tipusa (az R radiril abroncsot jeliil)
. 15 - Ker6ktrircsa 6tm6r6 angol hiivelykben
86 - Terhelhet6s6gi index
V - Sebess6gindex
Tubeless - Tiimt6 n6lkiili
0412 - A gy6,rtis iddpontj az 0412 = 4. hfit 2012

195

b.) Mit jelentenek

1)

2)
3)

az

uj gumiabroncson tal6lhat6 matrica

piktogramjai?

I pont
I pont
I pont

- Uzemanyag-hat6kony3dg
- F6khatfs nedves riton
- Giirdiil6si zaj dB-ben

c.) Nevezze meg az

irfnl6that6 alkatrdszt

3 pont

6,s

a szitmozolt szerkezeti

elemeket!

7 pont

KoRLAT

ozorr

rERJESZrnsul

pont
I pont
I pont
I pont
I pont
I pont

2

Megnev ezes: Nyomfs6rz6kel6

- Elektromos csatlakoz6
2) - Jelfeldolgoz6 framhiir
3) - Fdmmembrdn a deform6l6d6 ellen:illisokkal
4) - Folyad6kcsatorna
5) - Menetes riigzit6csonk
1)

i \
+
nJa az aorikal6
o..)
ra

milyen hibridhajt6si megold6st

16t

4 pont

az alilbbi 6br6kon?

l*ec['r eni [i trs

ka pcrr:l

Hidraulikus kapcsulat
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lul at

pont

2

hibridhajtfs

-

at

al

pont

Osszesen: 34 pont
2. feladfi
a) Nevezze meg az abrhn lithat6 erzekelo elemet 6s szhmozotl szerkezett elemeit!
Fogalmazza meg roviden, milYen elven mukodik az 6rzekel6 ! Milyen muszerekkel lehet
ellenorizni a mukodokdPesseget, es milyen villamos jellemzoket m6rhetiink az egyes
I 7 pont
muszerekkel?

pont

Megnev ez6s: Fordula tsz6m 6s sziigh elyzet j elad6'

2

Ailand6 mfgnes
2) Jelad 6 h6z

I pont
I pont
I pont

1)

3) Riigzit6s
KORLAT OLOTT TERJESZTESU!
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1. sz. n6ld6n
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I pont
I pont
I pont

4) Vasmag
5) Jelad6 tekercs
O Jeladri t{rcsa

Mrikoddsi elve:

g ellenorzdse :
Ellenflkism6rdvel a tekercs

Mrikdd6kdpes

1.
2.
3.
b)

A fordulatszim

6s sziighelyzet jelad6 az indukci6 elv6n mtikiidik.
2 pont

s6

ellenfllisft m6rhetjtik

meg.

2

pont

Fesziilts6gm6r6vel a jelad6 fesziilts6g6t m6rjiik (vriltakoz6 fesziilts6g).2 pont
3 pont
Oszcilloszk6ppal a jelalakot, fesziilts6get 6s frekvenci6t

m6rjiik.

alihbi hbranlfithato rendszert
mes a rendszer feladatft ds mukod6set!

Nevezze meg az

Me gnev ezes : T iizel

6

6s szdmozott elemeit! Roviden fogalmazza
17 pont

anya g ta rtf lys zell6ztet6 ren

1) Fojt6szelep

2) SzelldztetS szelep
3) Aktiv szfintartfily
4) Sziv6cs6
5) Tiizelfianyag twtiily
6) Szelldz6cs6
7) Levegf

d

szer

3

pont

I pont
I pont
I pont
I pont
I pont
I pont
I pont

pont
A ttizel6anyag g6zt ^ kiirnyezefv6delmi el6irrlsok szerint tilos a, kiirnyezetbe
engedni, ez6rt g6pjrlrmiivek tiizel6anyag tartillyilban keletkezd g6zt egy z6rt,
tartilv szell6ztet6^ re n d s ze r b e v eze tik 6 s t rir o lj 6 k.
Feladata:

3

I pont
A tiizel6anyag g6zt a szell6zdcsiiviin keresztiil .gy aktiv sz6ntartdlyba vezetik 6s
triroljrik, majd zz elektronikus vezilrlfiegysdg (ECU) i,Jtal vezilrelt szell6ztet6 szelep
aktfv szlntart:ilyb6l g6zt a sziv6cs6 fojt6szelep utfni szakaszdn
kinyit, 6s

Mukoddse:

^
^z
keresztiil az 6g6,st6rbe vezetik, ahol el6g.

KORLATOZOTT TERJESZTESU
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3. feladat
a) Nevezze meg az ftbrfnlilthat6 fdkszerkezetet 6s sz6mozott

@

Osszesen: 17 pont
alkatreszeitt. 10 pont

f6kcsd
2) Tart6lemez
3) F6kpofa
4) F6kbet6t
5) Vezet6rug6
6) F6kdob
7) Rug6
8) Emel6kar (r6gzit6f6k)
9) Feszit6kar
10) Munkahenger

I Pont
I Pont
I Pont
I Pont
I Pont
I Pont
I Pont
I Pont
I Pont
I Pont

1) Hajl6kony

b)

E 34 52s 02lD

Fogalmazza meg, mit jelent ds mi6rt fontos a hidraulikus fdkrendszerekben alkalmazott
5 pont
fekfolyad6kokn6l a DOT szdtmjelolds!

szhm jeliil6s a f6kfolyad6k forrdspontjrlt jeliili, ami tz6rt fontos, mert a
f6kfolyad6k megkiiti a nedvess 6get (pl. leveg6 phrttartalmilt), 6s ^ f6kez6skor
^
keletkezd h6 hatfsfra a viztartalom miatt g6zbubor6kok keletkezhetnek benne,
amely nagym6rt6kben rontja a f6khatfst, balesetvesz6lyt okoz.

A DOT

c)

Irjale, milyen munkafolyamatotlifi

A munkamuvelet

me gnevez6se:

az al6bbi ilbritnl

Hidraulikus f6kren dszer l6gtelenft6se.

2 pont

KoRLAT

ozorT

TER

JESzrr0sOr

4. feladtt

a)

Nevezze meg aZitbrinlffihat6 rendszert 6s szd.mozott elemeit!
Megnev ezds : c

'
b)

o

mmon-rail dizel b efecskeild

9 pont

ez6 rendszer

I ) Na gynyomis fi tiizelfi
Lg szivattyri
2) T iizeld anyag m ennyis^ny
figszab itly ozd
3 ) Nyomrlsszab rily oz6 szelep
4) Rail-nyomrfls 6 rzilkelf
5) Befecskendezd szelep
9)Yez6rl6egys6g @CU)
12) Gdz1ledfl jeiadrf

ir3a le, hogyan szab6$o

Osszesen: 27 pont

zztk a befecskendezend6 ttlzel6anyag mennyis

2

pont

I pont
I pont
I pont
I pont
I pont
I pont
---'I-ibnr

eget!

2 pont

A befecskendezett fizel6anyag mennyis6gfit a befecskendez6 nyomds (rail-nyomds)
6s a

c)

befecskendezf szelep nyitvatartdsi ideje egytittesen hatfr ozza meg.

A

ttizel6 ffiryag rendszer melyik kordben, 6s melyik szerkezetr elem hogyan vdgzi a
ttneloarryag mennyis6g (d6zis) szabiiyozhsffi?
2 pint

A

mennyis6g- (dtilzis-) sztbiiyozhs i tiizelilanya! rendszer alacsonynyomrflsf
kiir6ben tiirt6nik az elektronikusan (kitiilt6si t6nye z6vel) vezlrelt mennyis6g-

szabflyozil szelep (2) 6ltal.

KoRLAT

d)

ozorr

rERJEszrnsu
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Nevezze meg az ilbrinIilthatS szerkezetet ds szhmozott elemeit!

Megnev ezds: Turb

6feltitlt6

3

) Leveg6siiritd (kompresszor)
2) Turbina
3) Wastegate-szelep

I pont
I pont
I pont

1

e)

pont

Soroljon fel h6rom olyan okot, amely a k6pen l6that6 szerkezet gyors meghib6sod6s6t
okozhatja!

1)
2)
3)

6 pont

Az olajnyomds megsziin6se miatt nincs ken6s
Tril magas h6m6rs6klet
Idegen anyag keriil a szerkezetbe

Fogalmazza Deg, milyen energia mrikodteti
j6rmrirnotorokon!

A

a

szerkezetet,

pont
2 pont
2 pont
2

6s mi6rt alkalmazzhk

a

2 pont

kipufog6ghz kinetikus energifja miikiidteti, 6s a motorok
fogyasztris 6s k{rosanyag-kibocsdtds csiikkent6se
c6ljfb6l 6pitik be a jdrmiivekbe.

turb6feltitlt6t

teljesftm6ny6nek ^
niivel6se, a
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