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1. Tétel
Az elemi egyfúvókás karburátor felépítése, szerkezeti elemei, főbb részeinek feladatai, Karburátor tíPusok,

levegő bevezetés ,"".ini. Á légtorok e. á rori,uota kialakítása konstrukciós jellemzói. A légtorok és a keverőtér

nyoáásvalto zása afordulatszám fiiggvényében,

J;,Iii",l","r teljesítmény és fajlagos fogyasztás jelleggörbéje;tr,:b_l!í:p:l:o^l:::::::].iru", állandó

szinten tartásának lehetőségei pótlevegős, .ígumu, tupo[ial történó kiegyenlítés alkalmazásával

3. Tétel
Karburátorok járulékos funkcióit megvalósító segédberende,zések felépítésének, műkÖdésének (hideg-indítás'

alapjárat,teljes terhelJs, atmoszterikus korrekció, melegítés, stb,) bemutatása (M _ n ábra), A kéttorkú

kaiburátorok felépítése, j ellemzői,

4, Tétel 
^A^_ácolÁnlrei e karh llátáshoz képest. Benzin befecskendezési

Abenzinbefecskendezéselőnyeiakarburátorosüzemanyageltatasno".oY|""l_i-"li:']:;:']);:".^")ru,,
rendszerek csoporlosítása és jellemzói. Korszerű közvetlen befecskendezésű benzinmotorok műkÖdése, eltérés a

szívócsóbe fecskendezó motóroktól, a homogén és réteges üzemmód fogalma

5. Tétel l!1 /,_^!.l_*)A^: _,A_1^+ .__kÁlr;
Bosch k _ Jetronic benzin befecskendező rendszer ismertetése, főbb jellemzók (működési vázlat, szabályozást

elv, érzékelók és beavatkozók, tüzelő anyagútja, motor üzemviszonYainak szabálYozása, stb,)

6. Tétel
Bosch L_LH _ Jetronic benzin befecskendezó rendszer ismertetése, főbb jellemzők (működésiváz|at,

szabá|yozási elv, erzJkelók és beavatkozók, tüzelőanyag útja, motor ÜzemviszonYainak szabálYozása' stb')

7. Tétel
Bosch Mono _ Jetronic benzin befecskendező rendszer ismefietése, főbb jellemzők (működési vázlat,

szabáIyozási etu, erzeteiők és beavatkozók, tüzelóanyag Útja, motor Üzemviszonyainak szabá|yozása' stb')

8. Tétel
A Motronic benzin befecskendező rendszer felépítése, működése, Perifériái. A kÜlÖnféle rendszerelemek'

szenzorok és at torok 1pil"r"go n.'"rrnyirJg -e.o, t o*. érzékelók, stb,) feléPÍtése, műkÖdése, szabálYozási

funkciói

9. Tétel
A }" _szonda feladata, felépítése és működése , A }" -szabáIyzás,,menete" és szerepe egy benzin-motor

vezérlésében.Egy- ill, két }"-izondás rendszerek jellemzói. HÓgyan működik az ugrásjelŰ, illetve a szélessávú }"-

szonda, hol és miért alkalmazzák?

l0. Tétel
Benzinmotorok kipufog ő gáz ősszetétele tökéletes és tökéletlen égés esetén kipufogó gázmérgező

komponensein"t ..tiit .nÉsi"lehetőségei benzinmotoroknál (égéstér elÓtti és utáni megoldások, légviszonY,

keverékképzés, gyújtás, sűrítési 1rány,.et.g", 
tártes, s"eleps)ál* nÖvelés, változő szelepvezérlés' kipufogó gáz

visszavezetés, katalizátorok, stb,)

l 1. Tétel



A Diesel _ motorok égéstér kialakítása. Az égéstérben, illetve a Diesel-motorok üzemelése során felléPŐ extrém

üzemi körülmények (nyo=más, illesztés, sebesség, porlasztási mennyiség, stb) bemutatása. A külÖnbÖző

égésterekhe z alialmazolt ,,hagyományos" Diesel porlasztók felépítése és működése.

12. Tétel
A Diesel_motorok üzemanyagigénye , az adagolőkkal szemben támasztott követelménYek. Diesel-adagolÓ

típusok, adagolási módok (er_veieites, idő-vezérlés) bemutatása, jellemzése. Hogyan megy végbe a gázolaj égése,

*ity"n tenyáorcol fiigg. Mi a jelentősége a gyulladási késedelemnek, a,,pilot" adagnak, fÓ- és utÓ-

beÉcskenáezésnek a korszerű Diesel_motorok működésében?

l3. Tétel
A Bosch forgódugatfyús, soros Diesel-adagoló felépítése, működése, A befecskendezett mennYiség és a

fordulatszám ,rűatyőraáának mechanikus megoldása. A különböző égésterekhez alkalmazolt ,,hagYománYos"

Diesel porlasztók felépítése és működése,

14. Tétel
A Bosch _ VE típusú (axiál-dugattyús) és VP típusú (radiál-dugattyús) forgóelosáós (disztribútoros) Diesel-

adagolók felépítése és működése. Hogyan történik az befecskendezett mennyiség és az eló-befecskendezés

szabály ozása ezeken az adago l ókon?

15. Tétel
Elektroniktrs Diesel vezérlő rendszerek (EDC) általános felépítése, fontosabb érzékelŐk és beavatkozók. A

vezérlés jell emzői,alkalmazásuk és működési sajátosságaik. Akorszerű elektronikus Diesel-rendszerekhez (E,DC)

alkalmaiott elektromágneses és piezo elektromos porlasztók felépítése, működése

l6. Tétel
Diesel_motorok kipufog ő gáz összetétele tökéletlen égés esetén. Diesel -motorokban keletkező kiPufogó gáz

mérgezőkomponensei""t Jrok"ntési lehetőségei és ezek hatása a motor gazdaságos üzemére (égéstér előtti éS

utánT megoldások, égéstér kialakítás, tüzelóanyag mennyiség és adag elosztás, kipufogó gázvisszavezetés és

kezelés, stb.)

17. Tétel
Turbó_feltöltők alkalma zása abelsőégésű motorok teljesítmény és nyomaték nÖvelésében. TurbÓ-feltÖltők

típusai, felépítése, működése, alkalmazáia, a visszahűtés és a ,,változő geometriás turbÓ" jelentósége

18. Tétel
Nagynyomású porlasztóval egybeépített egyedi adagolóelemekkel működő (Pumpe Diise) Diesel-befecskendező

rendszer felépítése és működéselmritÖoos i vázlat, szabá|yozási elv, érzékelók és beavatkozók, tÜzeló anYag ÚÍja,

motor pillanátnyi üzemvi szonyainak érzékelése és szab á|y ozása, stb. )

19. Tétel
A Common _Rail Diesel befecskendező rendszer felépítése és működése (műkÖdési váz|at, szabálYozási elv,

érzékelők és beavatkozők,tűzelőanyag útja, a motor üzemviszonyainak szabályozása, stb.)

20. Tétel
A benzin és a gázolajhelyettesítésére alkalmas alternatív üzemanyagok bioetanol, sűrített foldgáz (CNG),

propán_bután (Lp-G), jeil 
"^iaiés 

alkalmazási lehetőségei. A hidrogén jellemzői, a ,,tÖkéletesen tiszta"

ilornyezetkí*eto 
"nÓ.gi 

a áta|akításikörfolyamat ismertetése. Hidrogén alapú tÜzelőanYag ce|la feléPÍtése,

műk6dése, jellemzői és alkalmazási lehetőségei

21. Tétel
Hibrid hajtások csoportosítása. Soros, párhuzamos, vegyes hibrid hajtás legfontosabb ismérvei, fóbb szerkezeti

részei.Hogyan és milyln használati korülmények között álkalmazhatók a hibrid járművek, mondjon Példákat a

fontosabb típusokra.
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