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Min6s ites szinrj e :,,KORLA T OZOTT TERJ ESZTES U ! "
Erv6nyessdgi ido: 2017.05. l8.6ra, perc a vizsgabefejezes szerint.
Minosito neve, beoszt6sa: Dr. Erb Szilvia s.k. NFM foosztirlyvezetl
Kiszito szerv: Nemzeti Szakkepzesi es Felnottk€pzdsi Hivatal

Kdszito szerv iktat6sz6ma: 0007412/2017n{FM kdzl. IR Komplex
Kiadm6nyoz6s d6tuma: 2017 . 04. 28.
P6ld6nysz6m: I eredeti pdlddny
Pdlddnysorszhm: l.
Terjedelem: 8 lap
Az l. eredeti pdld6ny cimzettje: Nemzeti Szakkepzesi 6s Feln6ttkdpzdsi Hivatal
M6solati p6ld6nyok kdszitdse: nyomdai fton, a min6sit6 ktildn utasit6sa szerinti

pfldinysz6mban
Miisolati p6ld6nyok eloszt6sa: ktiltrn iraton
lratthri tete lsz6m : 80 I

Komplex szakmai vizsga
Kiizpo nti ir hsbeli vizs ga tev6 kenys 6 g,
jav itirsi-6rt6kel6si ritm u t at6
A szakk6pesit6s azonositf szhma 6s megnevezEse:
34 525 03 Jirmrt''ffinvez6

ruEMZETI FE.ILFSUTfSI ruIIzuISUTERIUM
KC R LPJOZOTT TE RJ ESZTESLJ
Erk

A vizsgafeladat megnevez6se:
Jf rmiif6nvez6si ismeretek
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Ert6kel6si skfla:
8l - 100 pont
7l - 80 pont
6l - 70 pont
5l - 60 pont
0 - 50 pont

5
4
3
2

(jeles)
CI6)

(kiizepes)
(el6gs6ges)

I (el6gtelen)

A javitirsi-6rt6keldsi ritmutat6t6l elt6r6 helyes megolddsokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat 6rt6kel6si sflyarhnyaz 25oh.
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l. feladat
Az i:/clrfk al6 irja le, hogy milyen
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Osszesen: 7 pont
korroziSs megj elen6si form irkat lin, a m6sodikat fejtse ki

16szletesen!

1" Feluleti

is

id

ksrr6zi6
3 pont

A 2 . kon 6 ziofajta b emutatilsa:
Lyukkorr6zi6: A feliileti r6teg al6 hatol6,6les hatfrvonalfl, kis feliiletii, de nagy
m6lys6gii korr6zi6s kirosodfs. Krhter vagy tii alakli korr6zi6s bem6lyed6sek
formfjdban jelentkezik. Az alkatr6sz szililrdsfgSftjelent6s m6rt6kben csiikkenti.
4 pont

Osszesen: 8 pont
2. feladat
jelentdseik
Osszekdtovonal
az
alihbiakban.
l6that6ak
es
piktogramok
Egyezm6nyes fenyezesi
segitsdgdvel pdros itsa a piktogramokat a megnevezdsekkel !

Kezi szhraz csiszol6s
Tisztitds

Yizzelhiei
Ecseteles
Alv 6zv 6do sz6r6p i sao ly

Felso tart6lyos sz6r6pisaoly

{

\\

Sz6r6si

viszkozitit

.1'
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3. feladat
rrjale a lakkok dsszet6teldt 6s alkot6rdszeik feladatifil

Osszesen: 8 pont

A lakkok alkot6i:
filmk6p z6k, kiitdanyagok,
hfgft6k,
szinezfianyagok 6s
ad al6kanya gok alkotj 6k.

Az alkot6r6szek feladatai

I pont
I pont
1

pont

I pont

:

A kiit6anyagok feladata, hogy az egyes alkot6kat tart6san iisszekiiss6k
egymdssal.
1 pont
Higitrival ritlitjuk be a megfeleld viszkozitirst.
I pont
A szinezfianyagok adjfk meg a szinezetet.
1 pont
Az adal6kanyagok az rnyag bizonyos tulajdonsrlgait befolyfsoljfk. I pont
4. feladat
Osszesen: 14 pont
Ismertesse a sz6r6pisztoly festdkelltfifusinak lehet6s6geit, mutassa be a kiildn6llo tart6lybol
tdrten6 festdkut6np6tl6s technol6 gifuitl

A fest6knek a pisztolyba tiirt6n6 adagolisfra, illetve utfnp6tl6s6ra titbb
dolgoztak ki. Ezeket a kiivetkez6kdppen

csoportosithatjuk:

m6dszert
2 pont

Csoportosit6s:

-

kiilitnrill6tartflyb6I,tiirt6n6fest6kut6np6tl6s,
pisztolyra szerelt kisebb tartiiyb6l val6 fest6kutfnp6tkis.

2 pont
2 pont

^ tart6lyb6l tdrt6n6 thpltlfus lehetosdgei:
A ktilon 6llo
A felfiiggesztett fest6kadagol6 tartillybril sajrlt srilya (gravitflci6s erd) kiivetkeztilben
a festdk gumitiiml6n 6t folyik a pisztolyba. A nyomdst a magassd gg^l zrhnyosan
niivelhetjiik. Min6l magasabbra helyezziik
tartiiyt, anndl nagyobb fest6k
nyomds a. Ezt a m6dszert ma mhr csak nagyon ^
ritkdn alkalmazzuk.
4^ pont
Nyom6tartflyos megoldds. El6fordul, hogy sz6rfst a magasban, rillvinyon kell
^
v6gezniink. Erre
c6lra iitletes fest6knyom6
berendezilst szerkesztettek. A
^
padl6zaton elhelyezett, kever6vel ellitott zirt tartrilyb6l a fest6ket felszfn6re
^ dolgoz6
gyakorolt nyom6ssal tiimldben nyomjik fel tiibbm6teres magassigban
f6nyez6 sz6r6pisztolyhba. A fest6k feliilet6re ^hat6 nyomdst szabdlyozhatjuk. Ez a
mridszer f6leg a haj66pit6- 6,s az dpft6iparban terjedt el, riltakiban akkor kiinnyfti
meg igen j6l a munkfnkat, ha kiiliinbiizf szinteken kell dolgoznunk
4 pont
5.

feladat

Mi

Osszesen: 8 pont

a szerepe aszinezSanyagoknak?

Szinezfianyagok koz9 azok a szines term6szetes vagy mesters6ges anyagok
sorolhat6k, amelyek a fest6kek, bevonatok szfn6t adjrik. A szinezilanyagok
esetenk6nt a mechanikai ellenrill6 k6pess6get fokozzitk. A szinezilanyagok nagF rfisze
szervetlen vegyiilet. Halmazrillapotuk szil6rd. A szinezilanyagok nagy r6,sze oxidvagy s6jellegii vegyiilet. A szinezilanyagoknak a kiit6anyagban vagF oldriszerben
oldhatatlan csop ortjht pigmentekn ek 6s tiilt6anyagokn ak n eve zzik. A kiitdanyagban
vagy old6szerekben oldhat6 szinezfianyagok alkotjfk szinez6kek csoportjdt. A
szinezfianyagok egy r6sze megtaldlhat6 a term6szetben ^is, de jelent6s mennyis 6get
vegyi riton rillitanak el6.
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6. feladat

Osszesen: l0 pont
A motorhd*eto elol kis rdszen megs6riilt. Sorsz6moz6ssal tegye helyes sorrendbe a
spotj avit6s eloke szito mtiveleteit !

- A hiba szemrevdtelezese
7. - Maszkolds, portalanit6s, fedobevonat felhord6sa
3. - A javitando feltilet zsirtalanithsa
5. - Maszkol6s 6s a fliller felhordi.;,a ajavftando feliiletre
6. - Csiszol6s, zsirtalanit6s
8. - Lakkfelhord6s 6s a lakkbevonat sz6leinek elvdkonyit6sa
9 . - P 200 0 szem csdzeti cs i szo 16 papin al nedves o szedo I gozhs
10. - A teljes bevonat osszepolirozisa
1.

s

2.
4.

-

Ajavitand6 feltilet kdzvetlen kdrnyezetlnek maszkol6sa
A feltilet megfelell mdrtekti csiszol6sa

I Pont
I pont
I pont
I pont
1

pont

1 pont

I pont
pont
I pont
I pont
1

Osszesen: 10 pont

7. feladat
Milyen kiilonleges hat6st kelto lakkokat, zomancokat ismer?
irja le avizzelhigithato lakkok dsszetdteldt es tulajdons6gait!
Ki.ildnleges hat6st kelto lakkok:

-

1 pont
Vizzelhigithat6 lakkok
1 pont
Metfl effektlakkok
I pont
Gyiingyhhzffiny effektlakkok
1 pont
Vil6git6 effektlakkok
Y izzel higithat6 lakkok
A kiirnyezetvldelmi kiivetelm6nyek a fest6kgyhrtfikat rrra k6sztett6k, hogy olyan
festdkeket k6szitsenek, amelyek kev6sb6 vagy egyi,Jttaliln ne bocsfssanak szerves
l6gt6rbe, kiirny ezetbe. A fentiek figyelembev6tel6vel a
szennye z1anyagokat
^
vizes lakkokat, fest6keket. A vizes lakkok is
fest6kgy frak lltrehoztirk
^
tartalma znak kev6s szerves old6szert, 6ltal6ban LD"/"'nitl kevesebbet.
Tulajdonsrlgaik, tiimtirs6giik, teriil6siik, f6nyess6giik, kopfs6ll6srlguk ugyanolyan j6'
vagy m6g loUU, mint az old6szeres lakkok tulajdonsigai. A vuzel higithat6 lakkok
alapany a3il, kiit6anyaga poliuret ilngyanta 6s viz emulzi6ja. Higitrlsukra
s6mentesitett vagy desztitldlt vtzet haszndlhatunk. Felhasznilfsuk sordn szigorrian
oC kiiziitt 6s 30-80% relatfv
tartsuk be a gyfrt6k utasitfsait. A felhordfst 15 6s 30
nedvess6gtartalom mellett vfigezziik, trirolfs kiizben mindig biztositani kell ^
fagymentes rillapotot. Ytzzel hfgithatS fajtht k6szitenek alaplakkokb6l (uni' metfl,
6 pont
gyttngyh 6z), fedllakkokb6l 6s szintelen lakkokb6l is.
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8. feladat

Osszese n; 21 pont
t6lca mindk6t oldal6t le kell fenyezn| Hatdrozza meg hogy dsszesen hany m" a teljes
f6nvezend6 feltilet!

A

|i350

A teljes feliilet kiszdmit6sa m2-ben:
A fendkl emez tertilete:
Tt =350 mmx 350 mm:122500 mm'

2 pont

A hosszanti oldalperem teriilete:
mm-350 mm
Tz =2x550 mmx440
= 49500 mm2

3 pont

A h6ts6 perem teriilete:
Tt =350 mm x 45 mm=

2 pont

2

15 750

mm'

Ferde dl (x) meghat6rozisaPitagorasz-tdtellel:

x'

=1002 + (sso

*-ffi

3 pont

- 350)'?

a2gg =Jsoooo -223,6mm

3 pont

A ferde lemezrdsz teriilete:
Tq:350 mmx223,6 mm =78260 mm'
Az oldallemezek tertilete

l-

rs =2x I l00x 350

L

2 pont

:

( toox

2oo\l: -zx(ts000+
/
10000): e0 000 mm2

*[too:zoojl

\.

2

))

\

/

Az dsszes teriilet:
T =7, +7, +7, +To *7, -122500 + 49500 + 15750 +78260 +90000 -356010
356 010 mm2

- 0,35601 m2

3 pont

mm2

I pont

A teljes fenyezend6 feltilet:
0-.35601 .

2:

0-71202 m2

2 pont
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9. feladat
Szerkessze meg 6s m6retezze be

Ivfegold6s: M1

:1

Ml
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t

:1-es mdretben az al6bbi csomagol6si jelet!
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Ertdkeldsi szempontok :
A munkadarab ndzeti kdp6nek elkdszitdse:
A nlzeti k6p m6retez6se;
Az elk6s zitett r ajz ponto s 6s esztdtikus kivitele z6se:

I

@

E34 525 03ft1

7 pont
5 pont

2 pont

