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FÉLÉVES TEMATIKA 
 

SZERSZÁMGÉPEK TERVEZÉSE GESGT113-B 
 c. tárgyból 

 

Oktatási hét ELŐADÁSOK ANYAGA 

1. 

A tantárggyal kapcsolatos információk kihirdetése (félévi menetrend ismer-

tetése, követelményrendszer, ZH, feladat, konzultáció, oktatási segédletek, 

jegyzetek, stb.) 

Szerszámgépek követelményrendszere. A termelékenység-, pontosság- és 

gazdaságosság növelésének fő kérdései. A nagyteljesítményű kinematikai 

láncok szintézise. 

2. 
Nagyteljesítményű kinematikai láncok szintézise. Forgó és haladó főmozgás 

előállítása. Szabályozhatóság, százalékos sebességesés, hajtóviszony fogal-

ma és egymással való kapcsolatuk. v-d diagram. 

3. 
Szerszámgépek szabványos fordulatszámai. Fokozati tényező. Fokozatos 

hajtóművek hajtóműegységei. 

4. 
Összetett hajtóművek építésének szabályai, törvényei. Szabályos és túlfedett 

hajtóművek. 

5. 
Hajtóművek tagszám és rendűség változatai. Fordulatszámábra rajzolásának 

elve. Hajtóviszonyok vizsgálata. 

6. A szabályozhatóság növelésének módszerei. 

7. Közöskerekes hajtóművek. 

8. 
Szerszámgépek dinamikai kérdései, modellalkotás, főbb területek. Szíjjal 

hajtott főorsók csavaró lengéseinek vizsgálata egy szíjhajtás esetén (modell, 

mozgásegyenlet, stb). 

9. 
Szíjjal hajtott főorsók csavaró lengéseinek vizsgálata két szíjhajtás esetén 

(modell, mozgásegyenlet, stb). 

10. 
Gépalapozás dinamikai kérdései I. (sajátfrekvencia és a statikus süllyedés kapcsola-

ta, aktív rezgésmentesítés időben változó harmonikus külső gerjesztő erő esetén és kiegyen-

súlyozatlanság okozta gerjesztő erő esetén) 

11. Zárthelyi. 

12. Gépalapozás dinamikai kérdései II. (passzív rezgésmentesítés) 

13. Mellékhajtások dinamikai kérdései. 

14. Pót Zárthelyi. 

Miskolc-Egyetemváros, 2019..  
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FÉLÉVES TEMATIKA 
 

SZERSZÁMGÉPEK TERVEZÉSE GESGT113-B 
 c. tárgyból 

 

Oktatási hét GYAKORLATOK ANYAGA 

1. 
A gyakorlatok rendjének ismertetése (feladatok, óralátogatás, stb.). Féléves 

tervezési feladat kiadása és részletezése. 

2. Kinematikai tervezés. 

3. Kinematikai tervezés. 

4. Kinematikai tervezés. 

5. Villamos tengelykapcsoló méretezése és kiválasztása. 

6. Szilárdsági méretezés, mérethelyes kinematikai vázlatkészítés. 

7. Szilárdsági méretezés, mérethelyes kinematikai vázlatkészítés. 

8. Kiegészítő méretezések, részhatáridős feladatrész beadása, ellenőrzése. 

9. Kiegészítő méretezések. 

10. A konstrukció részletes kidolgozása. 

11. A konstrukció részletes kidolgozása. 

12. A konstrukció részletes kidolgozása. 

13. A féléves feladat beadása, ellenőrzése, javítása. 

14. Zh- és feladat pótlás, elővizsga 
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Féléves tervezési feladat: 

 
Főhajtómű tervezési feladat 

……………………………………………………………….. Gépészmérnök hallgató részére. 

A tervezendő gép típusa: ………………………………………………………………………. 

Tervezzen egyenáramú motorral kombinált automatikus sebességváltásra alkalmas fokozatnélküli főhajtóművet 

az alábbi adatokkal: 

Adatok: 

 A főorsó fordulatszám tartománya: ……………………..…. min
-1 

 A főorsón leveendő maximális nyomaték: ……………..…..Nm 

 SZ=   SZH=   SZM= 

1. Kinematikai Tervezés: 

Rajzolja meg a hajtómű kinematikai vázlatát legalább három változatba (szabályos, túlfedett, előtétes). 

Rajzolja meg a fordulatszám- és hálózati ábrát minden változathoz (előtéttengelyes hajtóművekhez csak 

fordulatszámábra kell). Végezze el a változatokhoz a szükséges kinematikai számításokat, majd válasz-

sza ki és indokolja a legjobbnak ígérkező megoldást, elektromágneses tengelykapcsolós kivitelben. Ha-

tározza meg a fogaskerekek fogszámait. Határozza meg a kritikus fordulatszámot és számítsa ki a leg-

nagyobb motorteljesítményt. Válaszon egyenáramú motort a feladatának megfelelően (a motor fordulat-

száma csak kapolcsfeszültséggel legyen szabályozható). Rajzolja meg a hajtómű nyomaték M=M(n) és 

teljesítmény P=P(n) jelleggörbéit. 

2. Villamos tengelykapcsolók kiválasztása: 

A fokozatos hajtómű tengelyeivel átvitt nyomatékok alapján válasszon elektromágneses tengelykapcso-

lókat. A tengelykapcsolók elhelyezésekor vegye figyelembe a kinematikai rövidzárral való fékezés lehe-

tőségét. 

3. Szilárdsági méretezés, mérethelyes vázlatkészítés: 

Méretezze a hajtómű fogaskerekeit. Egy-egy hajtóműegységben azonos modult használjon. A számított 

tengelytávolságok, fogaskerék- és villamos tengelykapcsolók méretei alapján rajzolja meg a hajtómű 

síkbaterített, vonalas, mérethelyes vázlatát, majd készítsen mérethelyes vázlatot a tengelyek térbeli el-

rendezéséről. 

4. Kiegészítő méretezések: 

A tengelyelrendezés figyelembe vételével méretezze a tengelyeket és csapágyakat. Méretezéskor vegye 

figyelembe a tengelyre, illetve csapágyra veszélyes kapcsolási helyzetet. Méretezze a reteszeket és / 

vagy bordáskötéseket. 

Részhatáridő: 6. oktatási hét! 

5. A konstrukció részletes kidolgozása: 

Készítse el a hajtómű kiterített összeállítási rajzát. Nagy gondot fordítson a csapágyak helyes beépítésé-

re, a tengelyek és fogaskerekek, valamint a tengelykapcsolók szerelhetőségére! Különös gondot fordít-

son a főorsó kialakítására (merevség, szabványos végződés) és csapágyazására. 

Beadási határidő: 13. oktatási hét! 

 

Megjegyzés: A számításokat a szövegközi ábrákkal A4-es formátumú fehér lapra számítógéppel, a mérethelyes 

síkbaterített vázlatot és a tengelyek térbeli elrendezésének vázlatát számítógéppel (AutoCAD), az összeállítási 

rajzot számítógéppel (AutoCAD) kell elkészíteni. A számításokat és a rajzokat iratgyűjtőben (MSZ 5617) és 

elektronikus formában is be kell adni. 

 

Miskolc,……………………………….. 

 

Simon Gábor 

mesteroktató 
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Minta ZH: 
 

ME Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet   Név:.............................. 

Szerszámgépek Intézeti Tanszéke     Neptunkód:.…….……… 

 

 

 

Zárthelyi feladat 

SZERSZÁMGÉPEK TERVEZÉSE (GESGT113-B) c. tantárgyból. 

 

 

 

1. Rajzolja le egy forgó főmozgású főhajtómű funkcióvázlatát és nevezze meg a részeit! (3p) 

 

2. Definiálja a hajtóviszony fogalmát és adja meg és indokolja szélső értékeit! (4p) 

 

3. Definiálja a százalékos sebességesést! (2p) 

 

4. Mi az optimális hajtómű törvénye szabályos hajtómű esetében? (2p) 

 

5. A v-d diagram segítségével mutassa be, hogy milyen összefüggés van a százalékos sebességesés és a 

fokozati tényező között? (6p) 

 

6. Vezesse le a geometriai sorok szorzásának törvényszerűségeit szabályos hajtóművek esetében! (a < b)! 

(6p) 

 

7. Ismertesse a dinamikai modellalkotás alapjait! (4p) 

 

8. a. Egészítse ki az alábbi hajtómű egyenletet: (2p) 

 

     
1

2 3 2 12I A II E   

 

b. Rajzolja meg a hajtómű fordulatszám és hálózati ábráját. (3+3p) 

 

c. Milyen fokozati tényező esetén alkalmazható a megrajzolt fordulatszám-ábra kmin = 1/4 figyelembevé-

telével. (5p) 

 

d. Rajzolja meg a hajtómű kinematikai vázlatát az utolsó fokozatban előtétes megoldással. (5p) 

 

e. Rajzolja meg az d. pontnak megfelelő fordulatszámábrát. (5p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A megoldások minden zh után megtekinthetők az oktatónál!) 
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Minta vizsga ZH: 
 

ME Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet   Név:.............................. 

Szerszámgépek Intézeti Tanszéke     Neptunkód:.…….……… 

 

 

Vizsga-zárthelyi feladat 

SZERSZÁMGÉPEK TERVEZÉSE (GESGT113-B) c. tantárgyból 

 

 

 

5. Rajzolja le egy haladó főmozgású főhajtómű funkcióvázlatát és nevezze meg a részeit! (3p) 

 

6. Definiálja a hajtóviszony fogalmát és adja meg és indokolja szélső értékeit! (3p) 

 

7. Definiálja a szabályozhatóság fogalmát! (2p) 

 

8. Mi az optimális hajtómű törvénye szabályos hajtómű esetében? (2p) 

 

5. A v-d diagram segítségével mutassa be, hogy milyen összefüggés van a százalékos sebességesés és a 

fokozati tényező között? (5p) 

 

6. Ismertesse a közöskerekes hajtóművek esetén az egy közöskerék fogszámösszegre gyakorolt hatását! (5p) 

 

7. Ábrázolja a főhajtómű teljesítményének és nyomatékának változását a főorsó fordulatszámának függvé-

nyében! (3p) 

 

8. a. Egészítse ki az alábbi hajtómű egyenletet: (1p) 

2 2 2 2 14I A II III E  

b. Rajzolja meg a hajtómű fordulatszám ábráját kmax = 1 és lassító hajtóviszonyok esetén. (2p) 

c. Milyen fokozati tényező esetén alkalmazható a megrajzolt fordulatszám-ábra kmin = 1/4 figye-

lembevételével. (3p) 

d. Rajzolja meg a hajtómű kinematikai vázlatát az utolsó fokozatban előtétes megoldást alkal-

mazva. (5p) 

e. Rajzolja meg az d. pontnak megfelelő fordulatszámábrát. (5p) 

 

9. Ismertesse az aláhangolt és föléhangolt gépalapozás tulajdonságait! (5p) 

 

10. Írja fel az egyszabadságfokú lengő rendszerként modellezett gép-gépalap mozgásegyenletét abban az 

esetben, ha a gerjesztést  szögsebességgel forgó muru kiegyensúlyozatlanság okozza. Vázolja a kiérté-

keléshez tartozó V3() nagyítási függvényt! (4+2p) 

 

 

 

 

 

 

(A megoldások minden zh után megtekinthetők az oktatónál!) 

 


