össznvoNT ÁlraivrvlzscA TETELEK

Gépjárművek Üzemanyagellátó- és Erőátviteli Berendezései
, )012-es tanterv
Allamvizsga Tételek
Járműtechnika szakirány
Nappali és Levelező NNC, NND
l. Tétel

Az elemi egyfúvókás karburátor felépítése,szerkezeti elemei, fóbb részeinek feladatai. Karburátor
jellemzői. A
típusok, É"gő bevezetés szerint. Á tegtorot és a főfúvóka kialakítása konstrukciós

a.

légtorok és a keverótér nyomásváltozása a fordulatszám fiiggvényében.

A tengelykapcsolók feladata, működése, osztá|yozása és alaptípusai, velük szemben

b.

2.Téte|

támasztotl által áno s műszaki követelmények,

jelleggörbéje.
a. Benzinmotor teljesítményés fajlagos fogyasztás

Az elemi karburátor keverési aránY

állandó szinten tartásának lehetóségei pótlevegős, rugalmas lapokkal történő kiegyenlítés
alkalmazásával

b.

A kúpos tengelykapcsolók szerkezete, működése,

a kúpos tengelykapcsolÓkkal átvihető

nyomaték szétmítása,

3. Tétel

felépítésónek, műkÖdésének
a. Karburátorok járulékos funkcióit megvalósító segédberendezések

(M
(hideg_indítás, alapjárat teljes terhelés, atmoszférikus korrekció, melegítés, stb.) bemutatása
n ábra), A kéttorkú karburátorok felépítése,jellemzói,

b,

Az

-

egytárcsás száraztengelykapcsolók szerkezete, működése, az átvihető nYomaték

meghatározása.
4. Tétel
a.

A benzinbefecskendezés előnyei

b.

A többtár csás

a karburátoros üzemanyag ellátáshoz képest. Benzin

befecskendezési rendszerek csopotlosítása és jell emzői. Korszerű közvetlen befecskendezésű
réteges
benzinmotorok működése, eltérésa szívócsőbe fecskendezó motoroktól, a homogén és
üzemmód fogalma

5. Tétel
a. Bosch

szár az tenge lykapc

s

olók szerkezete, műkö

dé se.

K - Jetronic benzin befecskendezőrendszer ismeftetése, fobb jellemzók (működésivázlat,

szabályozási elv, érzékelők és beavatkozók, tüzelőanyag Útja, motor üzemviszonyainak
szabályozása, stb.)

b.
6. Tétel

Az

erőátviteli rends zer szerepe. feladata, részei. elrendezési változaíai,

- Jetronic benzin befecskendező rendszer ismertetése, főbb jellemzők (működési vázlat,
szabályozásr elv, érzékelők és beavatkozók, tüzelőanyag Útja, motor üzemviszonyainak

a. Bosch

L-LH

szabályozása, stb.)
b.

A tengelykapcsolók kiemelő szerkezeteivel szemben támasztott műszaki kÖvetelménYek, a
kieáeló szérkezetek ós szervóberendezésinek konstrukciós változatai,

7. Tétel

Mono - Jetronic benzin befecskendező rendszer ismertetése, főbb jellemzók (működésiváz|at,
szabályozási elv, érzékelők és beavatkozók, tüzelóanyag Útja, motor üzemviszonyainak

a. Bosch

szabályozása, stb.)
b.

A hidrodinamikus tengelykapcsolók szerkezete,működése, konstrukciósvá|tozatai,

a.

A Motronic benzin

b.

A sebességváltóművek feladatai,

jelleggörbéi.

8. Tétel

befecskende ző rcndszer felépítése,működése, Perifériái. A külÖnféle
stb.)
rendszerelemek, szenzorok és aktorok (pl. levegő mennyiség mérő, hóm. érzékelók,
felépítése,működése, szabály ozási funkciói

vonóerődiagramm
9. Tétel
a.

A

a vonóerődiagram

szerkesztése, és az ideális

megközelítési lehetőségei,

-szonda feladata, felépítéseés működése . A }, -szabályzás,,menete" és szerepe egy benzinjellemzői. Hogyan működik az ugrásjelŰ,
motor vezérlésébenEgy- ill. két },-szondás rendszerek
illetve a szélessávú },_szonda, hol és miért alkalmazzák?
}"

és
b. Lzelőtétlengelyes (direkt) és indirekt váltóművek kinematikaiváz|ata, szerkezete

működése.
10, Tétel
a.

gáz mérgező
Benzinmotorok kipufog ő gáz ősszetétele tökéletes és tökéletlen égésesetén Kipufogó
megoldások,
utáni
(égéstér
és
előtti
benzinmotoroknál
lehetóségei
komponenseinet csoite]rtési
változő
légviszony, keverékképzés,gyújtás, sűrítésiarány,réteges töltés, szelepszám növelés,
stb.
)
sielepv ezér1 és, ki p u fo g ő gáz v isszav ezetés, katal izátorok,

b.

l 1. Tétel
a.

A differenciálművek feladata, konstrukciós megoldása
motorok égéstérkialakítása. Az égéstérben,illetve a Diesel-motorok Üzemelése során
stb)
fellépó extrém tizemi körülmények (nyomás, illesztés, sebesség, porlasztási mennYiség,
és
feléPÍtése
Diesel porlasáók
bemutatása. A különböző égéstórekh ez alkalmazott ,,hagyományos"

A Diesel

_

működése.
b.

A tolókerekes és a tolóhüvelyes sebességváltóművek szerkezete, műkÖdése, a kÜlÖnfele
fokozatok

12.Tétel
a.

haj

tásfolyamának grafi kus ábrázo lása,

A Diesel-motorok üzemanyagigénye, az adagolókkal szemben támasztott kÖvetelménYek. Diesel-

jellemzése. Hogyan
adagoló típusok, adagolási módok (él-vezérlés,idő-vezérlés)bemutatása,
jelentósége
a gyulladási késedelemnek,
*e§y uegÜe a gázolil égése,milyen tényezőktől fiigg, Mi a
adagúk, fó- és utó-befecskendezésnek a korszerű Diesel-motorok működésében?
u
,,pilot,,

b.

A kapcsolókörmös
konstrukci

ó

és a tolóhüvelyes körmös

s v áltozatai,

sebességváltóművek szerkezete, műkÖdése,

13. Tétel

befecskendezett mennYiség
A Bosch forgódugattyús, soros Diesel-adagoló felépítése,működése. A
A különböző égésterekhez aLkalmazotí
és a fordulÍt száÁ slabá|yozásánakmechánikus megoldása.

a.

,,hagyományos" Di esel porlasztók

fe lép ítéseés működése,

A vonóékes sebességváltóművek elvi felépítése,szerkezete

b,

és műkÖdése.

14. Tétel

A Bosch

a.

_

VE típusú(axiál-dugattyús)

és Vp típusú(radiál-dugattyús) forgóelosztós (disáribútoros)

befecskendezett mennyiség és az előDiesel_adagolor retjpitese es mútoáése. Hogyan történik az
be

fec sken

di zés szab ály o zás a e zeken az

ad

a

go

l

ó

kon ?

Motorkerékpárok sebességváltóműveinek szerkezete és működése,

b.
15. Tétel

(EDC) általános felépítése,fontosabb érzékelőkés
a. Elektronikus Diesel vezérlőrendszerek
sajátosságaik. A korszerű
beavatkozók. A vezérlésje|lemzói, alkalmazásuk és működési
elektronikus Diesel-rendszerekhez (EDC) alkalmazott elektromágrreses
porlasztók felépítése,működése

Ós

Piezo elektromos

szemben támasztott
Szinkronizált sebességváltóművek. A szinkronizálÓ berendezéssel
szerkezete, műkÖdése,
műszaki követelmények. A belső kúpos szinkronizálÓ berendezés

b.

16. Tétel
a. Diesel_motorok kipufo

gő gázösszetétele tökéletlen égésesetén. Diesel -motorokban keletkező

motor gazdaságos

és ezek hatása a
kipufogó gá, mérgerókómponenseinek csökkentési lehetőségei
tüzelőanyag mennyiség és adag
üzemére (Zgéstér Ólotti e, uiáni megoldások, égéstérkialakítás,
elosztás, kipufogó gázvisszavezetés és kezelés, stb,)

b.

A gyűrűs

l7. Tétel

és a reteszelt szinkronizálőberendezés szerkezete, működése,
TurbÓ-

alkalmazása a belsőégésű motorok teljesítmény és nyomaték nÖvelésében,
és a ,,változő geometriás turbÓ"
feltöltők típusai, felépítése,működése, alkalmazása, a visszahűtés

a, Turbó_feltöltők

jelentősége
b.

1B. Tétel
a.

szerkezete,
Bolygóművek konstrukciós a|apvá|tozatai. A belső fogazásűbolygóművek
kÜlÖnféle
működése, kerületi sebesség és fordulatszámviszonyai a bolYgómű
üzemviszonyai esetén,
működő (PumPe DÜse) DieselNagynyomású porlasztóval egybeépített eg.yedi adagolóelemekkel
vázlat, szabálYozási elv, érzékelőkés
befecskende iő rendsrer felépítésóés műúdése1műtoaesl
érzékeléseés szabálYozása,
beavatkozók , tizelőanyagtliia, motor pillanatnyi üzemviszonyainak
stb.)

b,

A kardántengelyek feladata, szerkezete, működése, konstrukciós változatai,
ingadozása] annak okai és lefolyása a kardánkereszt szögállásának

a hajtás szÖgsebesség

ftiggvénYében,

19. Tétel
Common _Rail
a. A
' ^r;;ÚÓozási

-

Diesel befecskendezó rendszer felépítéseés működése (műkÖdési vázlat,
elv, érzékelök és beavatko zők, tüzelőanyag űtja, a motor üzemviszonYainak

szabályozása, stb,)
b.

konstrukciós
A homokinetikus (állandó szögsebességet biztosító) kardántengelyek
kialakítása, konstrukciós változatai,

20. Tétel
a.

b.

2l. Tétel
a.

b.

A benzin és a gázolaj helyettesítésérealkalmas alternatív üzemanyagok bioetanol, sűrített fo|dgáz
(CNG), propán-buián (LpG), jellemzói és alkalmazási lehetőségei. A hidrogén jellemzői, a
ismerletése, Hidrogén alaPÚ
.totet"tár"n íisztt, környezetkímélő energia átalakítási körfolyamat
jellemzői
lehetőségei
alkalmazási
és
működése,
tize|őanyagcella felépítése,

A Hardy tárcsák kialakítása, konstrukciós változatai, alkalmazási terÜletei., A gumibetétes,
gumi perselyes, silentblokk csuklók,

főbb
Hibrid hajtások csoportosítása. Soros, párhuzamos, vegyes hibrid hajtás legfontosabb ismérvei,
hibrid
a
szerkezáti részei.i{ogyur, és milyen használati körülmények között alkalmazhatók
járművek, mondjon példákat a fontosabb típusokra,

A homokinetikus kardáncsuklók konstrukciós válto zatai, akettős kardáncsukló, a BendixWeiss kardáncsukló, a Rzeppa kardáncsukló, a Tractacsukló és a tripoid csukló
szerkezete, működése.
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