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NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM
Minositds szintie: ..KORLATOZOTT TERJESZTESU !"
Ervdnyessdgi id6: 2017.05. 18. 10 6ra 00 perc a vizsgakezd6s szerint.
Min6sit6 neve, beoszt6sa: Dr. Erb Szilvia s.k. NFM fooszt6lyvezeto
I(6szit6 szerv: Nernzeti Szakl<epzesi 6s Felnottkdpzdsi Hivatal
Kdszito szerv iktatosz6m a: 0007 6120 I TNFM kozl. IR Komplex
Kiadm6nyoz6s d6tuma: 2017 . 04. 28.
Pdld6nysz6m: 1 eredeti pdld6nY

vizsgdz6 neve

P6ld6nysorszhm: l.
Terjedelem: 8 lap
Az-L eredeti pdld6ny cimzettje: Nemzeti Szakkepzesi 6s Feln6ttkdpzdsi

Hivatal
M6solati pdld6nyok k6szit6se: nyomdai fton, a minosit6
ktilon utasit6sa szerinti pdld6nysz6mban
M6solati pdld6nyok eloszt6sa: ktildn iraton
lratt6ri tdtelsz6rn: 80 I
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Komplex szakrnai vizsga
Kiizpo nti ir frsb eli vizs gatev6kenys6 g
A szakk6pesitds azonosftS sz6ma 6s megnevez€se:
34 525 06 Karossz6rialakatos
,4.

vizsgafeladat rnegnevez6se :
Karossz6rialakatos szakmai 6s technol6giai ismeretek

J6v{hagyta:

'Dr.
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NEMZETI SZAKKE PZt;SI ES FELN6TTTEPZESI HIVATAL
A vizsgaszervezo t6lti ki.
A feladatlapon tril beadott lapok
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1212013.

(III. 29.) NFM rendelet szakmai

6s

vizsgakiivetelm6nye alapjdn.

Szalrk6pesit6s, azonosft6 sz6ma 6s megnevez6se

Ti\ekoztato

A

vizsgtizd az elsci lapra iAa fel a nevdt/
Ha a vizsgafeladat kidolgozfsfthoz tobb lapot hasznfl fel, a nev€t valamennyi lapon fel kell
ttintetnie, 6s a lapokat sorsz6mmal el kell ld'tnia.
Haszntilhat1 segedeszkciz: sziimol6gdp, vonalz1k, kdrz6, szcigmdrf, ceruza

Ert6kel6si skdla:
81 - 100 pont
7r - 80

pont

61 - 70
51 - 60
0 - 50

pont
pont
pont

5 fieles)
4 (i6)
3 (ktizePes)
2 (el6gs6ges)
1 (el6gteten)

A javit6si-6rt6kel6si ritmutat6t6l elt6r6 helyes megoldrlsokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat 6rt6kel6si srilyarinya: 25o

.
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1.

Osszese

feladat

Ismertesse a

n:

12 pont

MIG forrasztfst 6s el6nyeit horganyzott lemezek forrasztfsdnfl!

Jellemzoi:

Yedogina:

El6nyei:

2. feladat
Eg6szfts eki az alfbbi m6rtdkegys6gekkel felfrt egyenlds6geket!
2,5 bar
2500
3,2

2

:

Pa

mm:

MW:

23

m

kw
limin

dm3ls --

7200 kJ/h

dsszesen: 6 pont

:

0C:

kW

K

Osszesen: 8 Pont
3. felada t
irja le a ker6kd6l6s fogalmrlt! Mutassa be a pozitiv 6s a negativ ker6kd6l6s jellemz6it!

A ker6kdoles foealma:

Pozitiv kerdkdolds:
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t

feladat
Melyik hegesztdsi elj6r6s miiktid6s6nek folyamata l6that6
jelentenek a jeliil6sek az itbrin?

Osszesen: 10 pont

4"

^z

alribbi 6.frrhn? Mit

F,

I

Megnevez6s:

F_

I_
+_
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t6tn-
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5. feladat
Lz alhbbi 6llit6sok kiiztil vilassza

Osszesen: 8 Pont

ki

6s keretezze be a helyes

fllftfs

betiijel6t!

Ethajlftis
;. Az 6\hajlit6st mindig geppel vdgezzi;k'
b. Az 6lhijlft6s alemeiuugy szalaghosszri 6l ment6n tortdno hajlit6sa.

c.

A hajlit-6k6sziil6k celja,hogy a satu hossz6t lerdviditse.

Nyrijtfs

a. Az egyenletes nyrijtasi munkahoz

folytonos er6ss6gu 6s titemu kalap6csi'itdsekre van

sziiksdg.

b.
c.

Nyrijt6skor a lem ezbizonyos rdszeit kalapAl6ssal csokkenthetjiik.
A-nyriitasi folyamatot lehetoleg sok 6s er6s i,itdssel hozzvk letre.
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R.agasztrls

a.
b.
c.

ragaszt6 kikemdnyedett 6llapotban reagitl a vizzel.
Aragaszt6s nagy hofejloddssel j616 dsszekotds.
Aragasztott kdtds kdt arryagrugasztSval t6rtdno dsszeer6sitdse r6vdn jdn letre.

A

M6lyh{zds

a.
b.
c.

Mdlyhuz6s kozben folyamatosan ndvekszik a kivAgott munkadarab kiils6 6tmer6je.
Ha a hriz6triske vagy huzogyiru 6l6n a lekerekitdsi sug6r tril nagy, akkor az arryag
elreped.
Mdlyhuzdskor a sik, lagy lemezbol tireges testet alakitunk ,igy, hogy a lemezt
hrizotti ske s e gits d g 6vel h:iuizo gy .jrt:drn httzzuk 6t.

Sajtokis

a. A sajtol6shoz

b.
c.
Mi

tartozrk'az osszes olyan mtivelet, amelyndl a lemezeket egy szerszitm
felso es als6 rdsze kdzdtt alakitjuk.
Sajtol6ss al illtal/frran durva ds nagy lemezeket lehet alakitani.
A hajlit6 sajtol6st csak a hosszri hajlit6si hosszakhoz lehet alkalmaznt.

az ivf6ny?

a. Az ivfeny szrlfurd halmazitllapotri v ezet6hdz tattozik.
b. Az ivfeny fdmg6z iv, melynek vezet6kepessdgdt az elektr6d6k
c.

elszigetelt femgozer

biztositj6k.
Azivfeny folydkony halmaziilapotri ionok dsszessdge.

Mit6l fiigg a ponthegeszt6s minds6ge?

a.
b.
c.

Fiigg a hegeszto szakember szakmaitapasztalaftrt6l.
Ftgg a hegesztendo alkatrdszek nagyshgdt6l6s elhelyezkeddsdtSl.
Ftigg az inamerossdgtol, a hegesztdsi idotol ds a szoritonyomAst6l.

Az aluminiumiitviizeteket mi6rt hegesztjiik vfltakozfi 6rammal?
a. Azdrt, hogy az oxrdrdteget jobban fel tudjuk szakitani.
b. Az€rt, mert nagyobb lemezvastags6gokra jobban alkalmas.
c. Ezzel az eljinitssal nagyobb leolvaszt6 teljesitmdnyt lehet eldrni.
6.

feladal

Osszesen: 12 Pont

A kipontozatt r6szen szhmozirssal

jeliilje

Az ajtoborit6s bont6s 6nak techno

16

a bontds l6p6seinek helyes sorrendi6t!

giai s orrendj e :

Elt6volit om az akad6lyo z6 rdszeket (szdtszerelem az ajt6t)
Leveszem az ajt6t 6s szerelobakra helyezem

A meghat tnozott technol6 gra alapj6n lebontom

a sdri.ilt borit6elemet

Kivfllasztom a munk6hoz szrikseges szerszitmokat ds gdpeket
Rogzitem az ajtot, hogy a munk6t balesetmentesen tudjam elv6gezni

Meghat6rozom a borit6elem levdtel6nek technol6gi6j6t (elkoszdnilOm a peremet,
vagy lefurom 6s lefejtem)
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l. sz. p6ld6ny
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f'eladat
irja le, hogy milyen segits6get nyrijt
7"

vizsgdlatdn6l!

^

mdretponti rajz

a

Osszesen: l0
10 pont
karossz6ria s6riil6seinek

Teh6t a mdretp onti rajz segit:

Osszesen: 8 pont
.
8. feladat
6t
dm'-b.!
szfmolja
Szrlmitsa ki a takar6lemez teriilet6t! A kapott eredin6nyt
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9. feladat
Szhmitirssal hatLrozza meg a

gyrfl

!

rtfshoz sziiks6ges kiindulfsi

-ben!

A kiinduldsi lemezmdret hosszabbik oldala:

A kiinduldsi leme zmfiret^rovidebbik oldala:

A

gy intits ho z s ztiks 6 ge s kiindul

6s

i I eme zmdr et:

xonlAr ozorr l'ERJESzrnsu
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L. sz.

p6ldfny

Osszesen: 8 pont
lem ezm 6retet of, *1" Ult*l
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Osszesen: 18 pont

10. feladat

axonometrikus h6p 6s a nflzetek alapjrin a lemezb6l k6sziilt alhatrbsz
Szerkessze rneg
^z
terit6kr ajz1tl Atkut11tuzzonM2:1 m6retarinyt! K6szitse el a teritilkraiz m6rethdl6i6t!
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