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NFM rendelet szakmai 6s vizsgakiivetelm6nye alapjdn.

Szakk6pesft6s, azonosft6 szLma 6s megnevezdse

34 525 06

Ert6kel6si skfla:
81 - 100 pont
7l - 80 pont
61 - 70 pont
51 - 60 pont
0 - 50 pont

Karossz6rialakatos

5
4
3
2

(jeles)

06)
(kiizepes)
(el6gs6ges)

I (el6gtelen)

A javitilsi-6rt6kel6si ritmutat6tril elt6rti helyes megoldisokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat 6rt6kel6si srilyarilnyaz 25o

.
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Osszese

Ismertesse a

MIG fonasztitst

ds el6nveit horsanyzott lemezek forr asztits 6n61

n: L2 pont

!

Jellemzoi:

A szabvfnyos elnevez6s6n MSG (v6d6g6zas forraszt:is) egy kem6nyforraszt{si eljfrfs. A
villamos iv az olvad6, folyamatosan adagolt forraszhuzal-elektr6da 6s a munkad arab
kiiziitt'alakul ki. A hozziladott v6d6gfz v6di villamos fvet 6s foly6kony
^
^ rnint a
forraszanyagot a kiirnyezeti leveg6behatfsritdl. A kezel6s ugyanolyan egyszeri,
4 pont
MIG/IUAG hegesztds.
2 pont
Yedogilza:Tiszta argon vagy kev6s hozzhkevert gizt tartalmazS argon.
Elonyei:

A horganyzott lernezek tolddsrin6l a MIG fowasztfs jelent6s el6nyiikkel rendelkezik a
MIG/MAG hegesztdssel szemben. A forraszhuzal alacsony olvadfsi h6m6rs6klet6nek
(kb.1000 oC) ktisztinhet6en csak ktizvetleniil forrasztrisnrll 69 le rninimrllisan a
^
cinkbevonat. A forrasztdsi varrat korr6zi6rill6sriga rnagasabb, 6s kiinnyebb feliileti
megnrunkflfst tesz lehet6v6. A forrasztihuzalokrilzalapri iifudzetek, annelyek iifviiz6i pl.
szilfcium vagy aluminium.
Az alacsony h6bevitel miatt v6kony lemezek eset6n is csak csek6ly az alzkvilltozhs.
Alkalmas bevonatos (horganyzott, foszfritozott, alurniniumozott) 6s bevonat n6lkiili
acdllemezek, nemesac6l 6s ac6Vnemesac6lkiit6sek (fekete-feh6r kiit6sek) forrasztdsfra. A
6 pont
forrasztrisi hegek magas kiit6sszilfrdsfggal rendelkeznek.
2. feladat
Egdszits eki az al6bbi mdrt6kegysegekkel felirt egyenl6sdgeket!

:

2,5 bar
2500 mm
3,2

:
MW:
2 dm3ls :
7200 kJ/h:
23 oC:

Osszesen: 6 pont

1 pont

2,5'10s Pa
2,5 m
3200 kW
120 t/min
2 kw

I pont
pont
pont
I pont
1 pont
1
1

296K

feladat
irja le a kerdkdolds fogalm6t! Mutassa be a pozitiv

Osszesen: 8 pont

3"

ds a negativ kerdkdolds jellemz6it!

ker6kd6l6s a ker6k sikjrinak hajldssziige fiiggdleges sfkt6l rn6rve. A ker6kdtil6s
^
m6rf6ke akkor pozitiv sz6m, ha szemb6l vagy hdtulr6l milzve a g6pkocsit, a vizsgflt
ker6k kifel{ ddl, amennyiben a kerdk befel6 d6l, akkor negativ ker6kdtil6sr6l besz6l'iink.
A legtiibb g6pjfrrnii korrninyzatt els6 kerekein pozitiv a d6l6s.
A diintiitt helyzetti ker6k haladris kiizben rigy viselkedik, rnintha egy kf pfeliileten
fordulna el (A). A ker6kd6l6st fokokban m6rik; rn6r6skor a ker6k beford{tris n6lkiil'
4 Pont
menetirdnyban rllljon.
Pazitiv (kifel6) d6tds esetdn a kerekek egymrlst6l tfvolodni akarnak. A pozitiv ker6kd6l6s
jri egyenes haladrist eredmdnyez. Ebben az esetben a korrndnylegiirdiil6si sugdr is kicsi
maracl" Min6l nagyobb 6rt6kti a ker6k d6l6se kifel6 (*), annrll kisebbek kauryarban zz
2 pont
oldalirdnvfi er6k.
ker6kd6l6st
Negatfv
Negatfv d6t6s eset6n a kerekek egyrndshoz kiizeledni akarnak.
6ltal6ban a g6pjfrmiivek hdts6 kerekein alkalmaznak, rnivel igy nagyobh az oldalirfnyf

A

tapad6s.

2 Pont
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4. feladat
Melyik lregesztdsi eljdr6s milkdddsdnek folS'apu1a

jeloldsek az itbrim?

Ifuthato az

06tc-l

Osszesen: 10 pont
al6bbi ihrf.n? Mit ielentenek a

tr
T

'@-,

Megnevezds: az etrlenilll6s-ponthegeszt6s
F

-

folyarnatal6that6

4 pont

a hegesztdskor felt6p6 szorit6er6
az irarnirnpulzus nagys6ga
eldsajtolfsi id6
dmleszt6si id6
ut6nsajtokisi id6
hegeszt6si idci

It., -

t6 t6

tu,

5. feladat
Az alilbbi allft6sok kozril viiasszaki

pont
1 pont
1 pont
I pont
I pont
I pont
1

Osszesen: 8 pont
6s keretezze be a helyes allitds betrijeldtl

Elhajlit6s

a"
b.
c"

Az elhajlit6st mindig gdppel vegezzik.
Az 6lhajlftris a lemez vagy szalag hosszri 6l rnent6n tiirt6nri hajtftfsa.
A hajlit6kdsziildk celja, hogy a satu hossz6t leroviditse.

Nyfjt6s

a. hz egyenletes nyfijtdsi munkrlhoz folytonos er6ss6gii 6s iitennii kalapfcsiit6sekre

b.
c.

van sziiks6g.
Nyrijt6skor a lemezbizonyos rdszeit kalap6l6ssal csokkenthetjrik.
A nyfjt6si folyamatot lehetoleg sok ds eros i.itessel hozzuk letre.

Ragaszt6s

a.
b.
c.

A ragaszt6 kikemdnyedett fllapotban reagii a vizzel.
A ragaszt6s nagy hofejloddssel j6r6 osszekotds.
A ragasztott kiit6s k6t anyag rag szt6val tiirt6n6 iisszeer6sft6se r6v6n jiin l6tre.
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Mdlyhfz6s

a.
b.

N4dlyhuzds kdzben folyamatosan novekszik a kiv6gott munkadarab

c.

M6lyhrizfskor a sik, l6gy Iemezbdl iireges testet alakitunk ,lgy, hogy a lemezt
h riz6 tii s ke s e gits 6 g6vel hflz6 gytirti n h riz zuk it.

tIa a hrizottiske vagy huz6gyiru

61dn a lekerekitdsi sug6r

kiilso iltmeroje.
tril nagy, akkor az arryag

elreped.

Sajtol6s

a. A
b.
c.

sajtol:ishoz tartozik az iisszes olyan mtivelet, amelyn6l
szerszfm fels6 6s als6 rflsze ktiziitt alakitjuk.

^

lemezeket egy

Sajtol6ssal illtalaban durva ds nagy lemezeket lehet alakitani.
a hosszir hajlitisi hosszakhoz lehet alkalmazni.

A hajlit6 sajtolfst csak

Mt az ivfeny?
a. Az ivfeny szilird halmazftllapotu vezetoho z i.artozik.
b. Az ivf6ny ffimgfiz iv, melynek vezet6k6pess6g6t
f6mgilzei biztositjfk.
c. Az ivfeny foly6kony halmazftllapotri ionok dsszessdge.

az elektr6dik

elszigetelt

Mitol fiigg a ponthegesztds minos6ge?

a.
b.
c.

Fiigg a hegeszt6 szakember szakmaitapasztalatifiol.
Frig g a he gesztendo alkatr eszek nagys hghtol 6s elhelyezkedd sdto l.
Fiigg az 6ramer6ss6gt6l, a hegeszt6si id6t6l 6s a szorit6nyom6st6l.

Az aluminiumdtvozeteket mi6rt hege sztj rik v6ltak ozo it ammal ?
a, Az6rt, h"gy az oxidrEteget jobban fel tudjuk szakitani.
b. Az€rt, mert nagyobb lemezvastagsfgokra jobban alkalmas.
c. Ezze\ az eljarassal nagyobb leolvasrt6 teljesitmdnyt lehet eldrni.
Minden helyes villasz I pont
6.

feladat

Osszesen: 12 Pont

A kipontozott rdszen szimozitssal jeldlje u bont6s l6pdseinek helyes sorrendjdt!

Az ajtoborit6s bont6s 6nak techno

2.
3.
6.
1.
5.
4.

Io

gi

ai s orrendj e :

Elt6volitom az akad6lyozo rdszeket (szdtszerelem az ajtot)
Leveszem az ajt6t ds szerelobakra helyezem
A meghatfuozotttechnol6 gia alapj6n lebontom a sdrtilt boritoelemet
Kiv6lasztom a munkdhoz sztiks6ges szerszitmokat ds g6peket
Rogzitem az ajtot, hogy a munk6t balesetmentesen tudjam elvegezni
Meghat6rozom a borit6elem levdteldnek technologiiljat (elkdszortilom a peremet,
vagy lefirrom ds lefejtem)
Minden helyes vfiasz 2 pont

7. feladat

Irja le, hogy milyen segitsdget nyujt a

m6retponti rajz

a

Osszesen: 10 Pont
karosszdria sdrtil6seinek

vtzsgitlathnilll

Ahhoz, hogy a kocsiszekr6nyt eredeti helyzet6be vissza tudjuk dllitani, ismerni
kell a gydri m6reteket 6s tiir6seket.
A ne6retponti ralzok az egyes g6pjrirrniitipusok kocsiszekr6nyfen6k bern6r6si
p a r arn 6te re it, tii r6s eit ( gy6ri m 6 r etei t) tartalmazzflk.
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Ennek ismeret6re azilrt van sziiks6g, mert a vhzjavftfst a kocsiszekr6nyfen6ken
kelt kezdeni, 6s s6riil6seh felm6r6s 6hez, r helyes gyrlri m6retek
visszadllithsirhoz a ^m6retponti rajzokon szerep16 adatok alkalmazhsa

elengedhetetlen.

5 Pont

Tehrit a m6retponti rajz segft:
- a g6pjrlrrn (i vhzszerkezet sdrtil6seinek pontos megrillapitrisiban,
a j avf tri s h oz a lka lmazott te ch n o I 6 gia kiv 6 lnszthshb a n,
- a javitds kiizbeni folyamatos m6retellendrz6sben (iisszehasonlitfs ^ gyhri
6rt6kekkel),
4 pont
- m6retellen6rz6s hely6nek megtalikisfban.
^
Osszesen: 8 pont
8. feladat
^
Sz6mitsa ki a takar6lemez tertiletet! A kapott eredm6nyt sz6molja 6t dm'-be!

Tertilet: tdglalap teriilete - (haromszog teriilete + negyedkor tertilete)
(ttOOx550 650'zxal
T

o-[
=2600x110^

2 *- o

9"

,]

2 ponl
2 pont

- 222,5837s10*'l

feladal

Sz6mit6ssal hatarozzameg

a

2 pont

)

T = 2860000 - (302500 + 33 1662,5) = 2225837 ,5lmm'f
222s837 ,5lmm

2 pont

Osszesen: 8-Pont
gyhrthshoz szriksdges kiindulAsi lemezmeretet afcm]xUlr*l'

ben!

A kiinduldsi lemezmdret hosszabbik oldala:
a: 80 + 80 + 3,tr 4 ' I00 : 474 mm- 47,4 cm
A kiindulAsi lemezmeret rdvidebbik oldala:
b: 100 + 60 + 100:260 mm:26 cm

A gy
- irtasho z

s

ztiks e ge s kiindul6s

olr*f" ub*l-

4 pont

2 pont

i I eme zmdr et'.
2 pont

47,4\mlx 26lcml
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feladat

Osszesen: 18 pont
10.
alapj6n
a
lemezbol
kdsztilt alkafiesz
nezelek
a
ds
kdp
meg
az
axonometrikus
Szerkessze
teritdkraj zifil AlkalmazzonM2:1 mdretar6nyt! I(dszftse el a teritel<rajz mdreth6l6jAt!

Megold6s:

M2:1

Ertekeldsi szempontok:
Teritdkraj z helyes elkdszitdse
Mdretezds szaks zeri elkdszit6se
Arajz pontos es eszt6tikus kivitelezese:

1

0 pont
5 pont
3 pont

