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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
Ha a feladat pontszáma fél pontra végződik, akkor a pontszámot lefelé kell kerekíteni és így 
kell megadni. 
 

 
Ha a zárt jellegű feladatoknál az összes lehetséges választ megjelöli a vizsgázó, nem kap pontot.  
 
Ha a javítási-értékelési útmutatóban szereplő megoldások számánál több választ jelöl meg, 
akkor a többletválaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. A feladatokra kapott 
pontszám nem lehet negatív.  
 
Tévesztés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el.  
 
Fogalom meghatározása esetén a megoldásban aláhúztuk az ún. kulcsszavakat. Maximális 
pontszám csak akkor adható, ha a kulcsszavak maradéktalanul szerepelnek a vizsgázó 
megoldásában.  
 
A hiányos mondatok szakkifejezéseit aláhúzással jelöltük. A szakkifejezés csak a / jellel jelölt 
kifejezéssel helyettesíthető. Az aláhúzással nem jelölt kifejezések szinonimái, körülírásai is 
elfogadhatók teljes értékű megoldásként.  
 
A feladatok részmegoldása esetén, ha erre lehetőség van, az adott feladat javítási/pontozási 
útmutatójában található meg a részpont értéke.  
 
A feladatokban elvárt példaírásnál több helyes megoldás is lehetséges. Ezeknél a feladatoknál 
a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron 
belül. 
 
A számítást igénylő feladatoknál, ha a feladatmegoldás során felírt összefüggés hibás, akkor az 
ezekhez a lépésekhez tartozó további értékelési elemekre (pl. behelyettesítés, számítás, 
mértékegység stb.) pontszám nem adható. Amennyiben egy hibás részeredményt a további 
lépésekben a vizsgázó felhasznált, és az adott lépés elvégzése egyébként hibátlan, az így kapott 
eredményt a pontozás szempontjából helyes eredménynek kell tekinteni. 
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Méréstechnika 
1. feladat 15 pont 
Egy sajtológépen havonta 950 db terméket gyártanak. A polimer ára 1800 Ft/kg. Az előállított 
termékekből 10 db mintát vettek, majd megvizsgálták a termék minősítésére szolgáló 
paraméterek mindegyikét és a tömegét. A minták jól reprezentálják a hónapban legyártott teljes 
termékmennyiséget.  
 
A mérési eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Sorszám Falvastagság [mm] Keménység 
Shore A 

Tömeg 
[g] A ponton B ponton C ponton 

1 4,19 7,67 3,73 85 2355,5 
2 4,06 7,39 3,61 85 2128,3 
3 4,16 7,70 3,62 85 2278,5 
4 4,25 7,78 3,57 85 2319,5 
5 4,19 7,67 3,65 85 2305,0 
6 4,24 7,67 3,48 85 2223,8 
7 4,11 7,48 3,53 88 2132,5 
8 4,22 7,81 3,63 87 2350,9 
9 4,12 7,62 3,63 85 2239,3 

10 4,01 7,34 3,37 87 1950,1 
 
A termékkel szemben támasztott kritériumok: 
 

Kritériumok Falvastagság [mm] Keménység 
Shore A 

Tömeg
[g] A ponton B ponton C ponton

Elfogadható minimum 3,99 7,25 3,29 84 1950 
Elfogadható maximum 4,25 7,85 3,8 89 2400 
 
Számítsa ki a szükséges adatokat, majd töltse ki az alábbi táblázatot! 
 

Vizsgált 
paraméter 

Mért minimum 
érték 

Mért maximum 
érték Minősítés Pont 

Vastagság A 
ponton [mm] 4,01 4,25 megfelelő 1 

Vastagság B 
ponton [mm] 7,34 7,81 megfelelő 1 

Vastagság C 
ponton [mm] 3,37 3,73 megfelelő 1 

Keménység       
Shore A 85 88 megfelelő 1 

 
A vizsgált termékek tömegének 
számtani középértéke 2228,34 g 1 

A termék tömegére meghatározott 
elfogadhatósági tartomány 
középértéke 

2175,00 g 1 
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A minták alapján az egy hónap alatt 
felhasznált polimer mennyisége és 
értéke 

2117 kg 3.810.600 Ft 1+1 

Az elfogadhatósági tartomány 
középértékére kalkulált havi polimer 
mennyisége és értéke 

2066 kg 3.718.800 Ft 1+1 

A minta tömegének a szórása 120,27 g 2 
A minta tömegének relatív szórása 5,40 % 1 
A minta tömegének mediánja 2258,9 g 1+1 

 
Anyagvizsgálatok I. 

2. feladat 3 pont 
A technológiai utasítás alapján a fröccsöntés előtt a polimert 70 °C hőmérsékleten, 
tömegállandóságig kell szárítani. Tömegállandóságnak tekinthető, ha az egymást követő 
mérések során a tömegcsökkenés mértéke a szárazabb anyaghoz viszonyítva 0,01% alatt van. 
A szárító mérlegbe 50 g nedves mintát helyeztek, és 30 másodpercenként mérték a tömeget. 
 
A mérési eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Eltelt idő 
[s] 

Anyag 
tömege [g] 

Tömegcsökkenés 
aránya 

0 50,000  
30 49,357 1,303% 
60 47,810 3,236% 
90 46,121 3,662% 

120 45,317 1,774% 
150 44,709 1,360% 
180 44,113 1,351% 
210 43,694 0,959% 
240 43,427 0,615% 
270 43,103 0,752% 
300 42,941 0,377% 
330 42,836 0,245% 
360 42,752 0,196% 
390 42,714 0,089% 
420 42,701 0,030% 
450 42,695 0,014% 
480 42,694 0,002% 
510 42,693 0,002% 
540 42,693 0,000% 

 
Mennyi idő múlva állt be az előírás szerinti tömegállandóság? Válaszát indokolja! 

- 480 s  1 pont 

- 480 s-ig a tömegcsökkenés aránya 0,01% felett van  2 pont 
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3. feladat 8 pont 
Egy polimer mintát 30 percig 70 °C hőmérsékleten súlyállandóságig szárítottak, majd analitikai 
mérlegen lemérték a tömegét.  
 
A mérési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Bemérőedény tömege 80,1345 g 
Bemérőedény + nedves polimer 
tömege 117,8964 g 

Bemérőedény + száraz polimer 
tömege 116,1467 g 

Szárítási hőmérséklet 70 °C 
Szárítás ideje 30 perc 

 
Számítsa ki az eredményeket, majd töltse ki a táblázatot! 
 
Minden helyesen megadott eredmény 1 pont. 
 
Nedves polimer tömege 37,7619 g 
Száraz polimer tömege 36,0122 g 
Nedvesség tömege 1,7497 g 
Nedves anyagra vonatkoztatott relatív 
nedvességtartalom 4,63 % 

 
Milyen hőmérsékleten kell a szárított mintát megmérni? Válaszát indokolja meg!  

- szobahőmérsékleten 1 pont 
- szobahőmérséklettől eltérő hőmérsékletű anyag mérése esetén a levegő a mérleg 

körül áramlik, befolyásolja a mérés eredményét 1 pont 
A szárítószekrény és a mérleg között milyen eszközben kell a szárított mintát szállítani? 
Válaszát indokolja meg! 

- exszikkátorban, 1 pont 
- hogy a szárított anyag ne tudjon felvenni a levegőből nedvességet 1 pont 

 
4. feladat 4 pont 
Egy csővezetékben ventilátor segítségével levegőt szállítanak. A nyomáskülönbséget az alábbi 
ábra jelölései szerint U-csöves nyomásmérővel mérik. A P2 jelű ág a csővezetékhez, a P1 jelű 
ág az üzem légteréhez csatlakozik. Az üzem légterében a nyomás 101 350 Pa. A higany 
mérőfolyadék sűrűsége 13,600 g/cm3, a nyomásmérő két ágában lévő mérőfolyadék 
szintkülönbsége 8,8 és 8,6 cm között ingadozik. 
Számítsa ki az eredményeket, majd töltse ki a táblázatot! 

 

Mekkora az átlagos szintkülönbség az 
U-cső két ága között? 87 mm 1 pont

Mekkora az átlagos nyomáskülönbség 
az U-cső két ága között? 11 607 Pa 2 pont

Mekkora a nyomás a csővezetékben? 89 743 Pa 1 pont
Az eredményeket egész számra kerekítse! 
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Szintkülönbség: (8,8 + 8,6)/2 = 8,7 cm=87mm 

Δp = ρ * g * Δh = 13600 * 9,81 * 0,087 = 11607 Pa 

Pcsővezeték = p1- Δp = 101350 - 11607 = 89743 Pa 
 
5. feladat 5 pont 
Egy 50,00 mm élhosszúságú polimer kocka tömege 141,86 g. Felülete sík, szabályos. A polimer 
sűrűsége 1,146 g/cm3. A kocka idegen anyagot nem tartalmaz, legfeljebb gázzárványok 
lehetnek benne. A gáz sűrűsége elhanyagolhatóan kicsi.  
 
Tartalmaz-e a polimer kocka gázzárványt? Válaszát indokolja meg! 

- igen, mert a kocka mért tömege kisebb, mint a térfogatból és sűrűségből számított 
tömeg 2 pont 

 
Indoklásként azonos értelmű válasz elfogadható. 
 
Ha tartalmaz zárványt, akkor mekkora a zárvány térfogata? 
 
mszámítot t = ρ * a3 = 1,146 * 53  = 143,25 g 1 pont 

Δm = mszámított-mmért = 143,25 - 141,86 = 1,39 g 1 pont 

Vzárvány = Δm/ρ = 1,39/1,146 = 1,21 cm3 1 pont 

 
Amennyiben a vizsgázó részeredményeket nem adott meg, de a végeredmény helyes, akkor is 
meg kell adni a maximális 3 pontot. 
 

Anyagvizsgálatok gyakorlat II. 
 

6. feladat 6 pont 
A polimerek öregedése során a makromolekulák darabolódnak, a molekulatömeg és a 
mechanikai jellemzők csökkennek. Elváltozik a polimerek felülete, porlódás vagy sárgulás is 
megfigyelhető.  
 
a) Soroljon fel három, polimer öregedést előidéző hatást szabadtéri alkalmazás esetén! 

- napsugárzás 3 pont 
- hőmérséklet 
- páratartalom 

Minden helyes jelölés 1 pont. 
Egyéb, a felsorolásban nem szereplő helyes válasz is elfogadható. 
 
b) Milyen fizikai-mechanikai vizsgálatokkal mérhető a polimerek öregedésének folyamata? 
Válaszát a megfelelő rubrikába írt X-szel jelölje! 3 pont 

 
Vizsgálat megnevezése Mérhető Nem mérhető 

Szakítószilárdság mérése x  
Hőmérsékletmérés  x 
Felületi keménységmérés x  

Minden helyes jelölés 1-1 pont 
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7. feladat 14 pont  
Az alábbi ábrán egy gumikeverék vizsgálatára alkalmas berendezést lát, melyben a vizsgálati 
mintát temperált zárt térben helyezik el, adott fordulatszámmal forgó rotorral deformálják, és 
mérik a deformációhoz szükséges nyomatékot, valamint a vizsgálat idejét. 

 
 
Forrás:https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/2957/20100012_gumik_feldolgozasa.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 
 
Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 
 
a) Párosítsa a berendezés számokkal jelzett részeit a meghatározásokkal! Írja a megfelelő 
betűjelet a számok utáni pontozott részre! 5 pont 

 1. c    a) fűtőblokk  
 2. a     b) rotor  
 3. b    c) mérőtér  
 4. f   d) tömítés 
 5. d e) fúvóka 
     f) vezetőrúd 

Minden helyes párosítás 1-1 pont 
 
b) A berendezésen mi mérhető?  4 pont 
Válaszát a megfelelő rubrikába írt X-szel jelölje! 
A berendezésen mérhető a: Igen Nem 
    látszólagos viszkozitás x  
    beégési idő x  
    kifolyási idő  x 
    sűrűség  x 

Minden helyes jelölés 1-1 pont 
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c) A berendezés segítségével mérést végeztek, melyek eredményei a következők: 
- a mérések szórása (σ): 3,19 sec 
- a mérés eredményeinek átlaga (μ): 300,37 sec 
- szabvány szerint, a minta ciklus idejére vonatkozó alsó tűréshatár (LSL): 280,49 sec 
- szabvány szerint, a minta ciklus idejére vonatkozó felső tűréshatár (USL): 314,49 sec 
- a CPK értéke: CPU vagy CPL minimum értéke 

 
Számolja ki a következő képességi indexeket!  
Az eredményeket három tizedesjegy pontossággal adja meg! 
 
CP = (USL-LSL)/6σ = 1,776 1 pont 
CPU = (USL- μ)/3σ = 1,475 1 pont 
CPL = (μ-LSL)/3σ = 2,077 1 pont 
CPK = 1,475 1 pont 
 
A kapott eredmények alapján állapítsa meg a minták szabvány szerinti megfelelőségét az ipari 

gyakorlatban általánosan elfogadott minőségi kategóriák szerint! 

Válaszát aláhúzással jelölje! 
 
CP, CPK > 1,33 a folyamat jól kézben tartott, szabályozott. 1 pont 

1 < CP, CPK < 1,33 az ingadozások csökkentésével a szabályozottság javítható. 

CP, CPK = 1,0 a folyamat szabályozottságának nincs tartaléka, az ingadozást csökkenteni kell. 

CP, CPK < 1 a folyamat nem kézben tartott, szabályozatlan. 

 
Gépészeti alapismeretek 

8. feladat 8 pont 
Egy 18 mm külső átmérőjű csővezetéket 15 mm külső átmérőjűre szűkítettek. Elágazás nincs a 
vizsgált csőszakaszon. A csővezetékben 1,8 m3/h térfogatáramú folyadék áramlik. A csövek 
falvastagsága 1 mm. 
 
Számítsa ki az alábbi értékeket! 
 
Minden helyesen megadott eredmény 2 pont. 
 

A 18 mm átmérőjű csőben áramló folyadék sebessége: 
Az eredményt három tizedesjegyes pontossággal adja meg!

1,8/3600/2,011 * 10-4 = 
2,486 m/s

A 15 mm átmérőjű csőben áramló folyadék sebessége: 
Az eredményt három tizedesjegyes pontossággal adja meg!

1,8/3600/1,327 * 10-4 = 
3,768 m/s

A 18 mm átmérőjű cső áramlási keresztmetszete: 
Az eredményt normál alakban, három tizedesjegy 
pontossággal adja meg! 

[(18 - 2)/1000]2 * π/4 = 
2,011 * 10-4 m2 

A 15 mm átmérőjű cső áramlási keresztmetszete: 
Az eredményt normál alakban, három tizedesjegy 
pontossággal adja meg! 

[(15 - 2)/1000]2 * π/4 = 
1,327*10-4 m2 
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9. feladat 7 pont 
4 bar nyomású telített vízgőzzel, csőköteges hőcserélőben olajat melegítünk 19 °C 
hőmérsékletről 55 °C hőmérsékletre. A gőznek csak a kondenzációs hőjét hasznosítjuk. 
A hőveszteséget a számítások során elhanyagoljuk. 
 
A további adatokat a mellékelt táblázatban találja: 
 
Az olaj fajhője 2,09 kJ/kg  Az olaj sűrűsége 0,876 g/cm3 
A gőz hőmérséklete 143 °C A gőz kondenzációs hője 2132 kJ/kg 
A gőz sűrűsége 2,17 kg/m3 A kondenzvíz sűrűsége 926 kg/m3 
Az olaj térfogatárama 6 m3/h 

 
Számítsa ki az alábbi értékeket! 
 
Minden helyesen megadott eredmény 1 pont. 
 
Az olaj tömegárama: 
Az eredményt három tizedesjegy pontossággal adja meg! 1,460 kg/s 

Az olaj hőmérsékletnövekedése: 36 °C 
Az olaj felmelegítéséhez szükséges hő: 
Az eredményt három tizedesjegy pontossággal adja meg! 109,850 kW 

A gőz által leadott hő: 
Az eredményt három tizedesjegy pontossággal adja meg! 109,850 kW 

A felmelegítéshez szükséges gőz mennyisége: 
Az eredményt normál alakban, három tizedesjegy pontossággal 
adja meg! 

5,152*10-2 kg/s 

A felmelegítéshez szükséges gőz mennyisége: 
Az eredményt kettő tizedesjegy pontossággal adja meg! 85,47 m3/h 

A távozó kondenzvíz mennyisége: 
Az eredményt kettő tizedesjegy pontossággal adja meg! 200,29 dm3/h 
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10. feladat 10 pont 
Az alábbi ábrán egy hajtóművet lát. A felső, kisebb átmérőjű tengelyen van a behajtás! 
 

 
Forrás:https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet/gepelemek/fogaskerekhajtas-kialakitasa-jellemzo-
adatai/fogaskerek-hajtomu 
 
Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 
 
A behajtó tengelyen hány darab csapágy van? 2 1 pont 
Nevezze meg a behajtó tengelyen lévő csapágy 
típusát! 

egysoros 
(mélyhornyú) 
golyóscsapágy

egysoros: 1 pont 
golyóscsapágy: 1 pont 

A hajtott tengelyen hány darab csapágy van? 2 1 pont 
Nevezze meg a hajtott tengelyen lévő csapágy 
típusát! 

kétsoros 
önbeálló 

hordógörgős 
csapágy 

kétsoros: 1 pont 
hordógörgős: 1 pont 

önbeállós: 1 pont 

Hány darab reteszhorony van az ábrán? 3 1 pont 
Hány darab fogaskerék van az ábrán? 2 1 pont 
A hajtott tengely fordulatszáma alacsonyabb 
vagy magasabb, mint a behajtó tengely 
fordulatszáma? 

alacsonyabb 1 pont 
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Gyártás-előkészítés berendezései gyakorlat 
11. feladat 12 pont 
Az alábbi ábrán szilárd anyagok keverésére alkalmas berendezéseket lát. 

 
Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/polimertechnika-alapjai/ch06.html 

 
Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatokat! 
 
Nevezze meg az ábrán látható berendezést! 1 pont 

- csigás keverő (siló) 
 
Jelölje a betáplálás helyét 3. és a kiadagolás helyét 4. számmal! 1+1 pont 
 
Nevezze meg a számokkal jelölt részeket! 1+1 pont 

1. csiga 
2. (másodlagos) cső 

 
Merre hordja a szilárd anyagot az 1. számmal jelölt rész?  1 pont 

- felfelé 
 
Mi a sikeres keverés előfeltétele az összekeverendő anyagok mérete és sűrűsége 
vonatkozásában? 1 pont 

- elég közel kell, hogy legyenek egymáshoz 
 
Mit jelent a homogenitás a szilád anyagok keverése kapcsán? 2 pont 

- egyes alkotók minden mintában az előírt arányban (1 pont) szerepeljenek a 
megengedhető határok (1 pont) között 

 
Hogyan kell tárolni a higroszkópos műanyag granulátumokat? 1 pont 

- levegőtől elzárt csomagolásban 
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Fröccsöntés előtt mit kell tenni a higroszkópos műanyag granulátumokkal? Ez hogyan oldható 
meg? 1+1 pont 

- szárítani kell 
- meleg (száraz) levegős szárítással  

 
A zárójelben szereplő kifejezések feltüntetése esetén nem adható többletpont, elhagyása 
esetén nem vonható le pontszám! 
 
12. feladat 8 pont 
Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Jelölje X-szel az állítás mellett, hogy 
igaz vagy hamis! 
 
Minden helyes válasz 1 pont. 
 

Állítás Igaz Hamis
A polimer egy mikromolekulás anyag.  X 

A görgősor ömlesztett anyagok szállítására alkalmas berendezés.  X 
A hengerszék termelékenyebb és jobb keveréket állít elő, mint a 
zártkeverő.  X 

Az feldolgozásra szánt termoplasztikus polimer alapanyagot rendszerint 
granulátum (2–3 mm-es szemcsék) vagy por alakban hozzák 
kereskedelmi forgalomba. 

X  

A plasztikálás során az előkevert műanyagot további diszpergálás 
céljából felolvasztják.  X 

A nyomó üzemű pneumatikus szállító berendezés mindig tartalmaz 
szilárdanyag-leválasztó egységet. X  

Az utóhomogenizálás csak hengerszékekkel hajtható végre.  X 
Az aprításnak nemcsak a szemcseméret csökkentésében, hanem a 
fajlagos felület növelésében is nagy jelentősége van. X  

 


