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1. Tétel a,

b.

A homokinetikus kardáncsuklók konstrukciós változatai.
A tengelykapcsolók feladata, működése, osztályozása és alaptípusai

2.Tétel a, A Bendix-Weiss, és a Tracta csukló szerkezete, működése
b, A tengelykapcsolókkal szemben támasztott általános műszaki követelmények.
3, Tétel a, A Hardy tárcsák kialakítása, konstrukciós változatai, alkalmazási területei.
b. A kúpos tengelykapcsolók szerkezete, működése.

4,Tétel a. A homokinetikus (állandó szögsebességet biztosító) kardántengelyek konstrukciós kialakítása,
konstrukció s v áltozaíai.
b. A kúpos tengelykapcsolókkal átvihető nyomaték számítása.
5. Tétel a.
b.

A gumibetétes, gumiperselyes, silentblokk csuklók.
Az eg54árcsás száraz tengelykapcsolók szerkezete, működése, az átvihető nyomaték

meghatározása.
6. Tétel a.
b.

A kardántengelyek feladata, szerkezete, működése, konstrukciós
A vonóékes sebességváltóművek elvi felépítése,szerkezete

vá|tozatai.
és működése.

'7.Tétel a. A kardántengelyek hajtás szögsebesség ingadozása, annak okai és lefolyása a kardánkeresá
szö gállásának fii ggvényében.

b,

A külső fogazásű bolygóművek szerkezete, működése.

Bolygómúvek konstrukciós alapváItozatai. A belső fogazásúbolygóművek szerkezete,
működése, kerületi sebesség és fordulatszámviszonyai a bolygómű különféle üzemviszonyai

8. Tétel a.

esetén.

b. Azerőátviteli rendszer szeíepe,feladata, részei, elrendezési váItozatai.

A kapcsolókörmös sebességváltóművek szetkezete, működése, konstrukciósváltozatai.
b. A tengelykapcsolók kiemelő szerkezeteivel szemben támasztott műszaki követelmények.

9. Tétel a.

A tolóhüvelyes körmös sebességváltóművek szerkezete, működése, konstrukció s változatai.
b. A tengelykapcsoló kiemelő szerkezetek és szervóberendezésinek konstrukciós változatai.

10. Tétel a.

1

1. Tétel a.

b,

A belső kúpos szinkronizáló berendezés szerkezete, működése.
A hidrodinamikus tengelykapcsolók szerkezete, működése, konstrukció s változatai,

jelleggörbéi.

A külső kúpos szinkronizáló berendezés szerkezete, működése.
b, A sebességváltóművek feladatai.

12.Tétel a.

A gyűnís és a reteszelt szinkronizáIőberendezés szerkezete, működése.
b. A vonóerődiagram szerkesztése, és az ideális vonóerődiagramm megközelítési lehetőségei.

13. Téte| a.

1

4, Tétel a.

Szinkronizált sebességváltóművek.

b.

Az előtéttengelyes (direkt)

és indirekt váltóművek kinematikai vázlata,jellemzői.

A szinkronizálő berendezéssel szemben támasztott műszaki követelmények.
b. Az előtéttengelyes (direkt) és indirekt váltóművek kinematikai vénlata,jellemzői.

15. Tétel a.

1

Motorkerékpárok sebességváltóműveinek szerkezete és működése.
b. A differenciálművek feladata, konstrukciós megoldása,

6. Tétel a.

17. Tétel a.

b.

A többtárcsás száraz tengelykapcsolók szerkezeíe, működése.
A tolókerekes sebességváltóművek szerkezete, működése, a különféle fokozatok

haj tás fo

lyamának grafik us ábr énolás a.

A többtarcsás széxaz tengelykapcsolók által átvihető nyomaték meghatározása.
b. A tolóhüvelyes sebességváltóművek szerkezete, működése, a különféle fokozatok

18. Tétel a.

haj

19. Tétel a.

b.

tásfolyamának grafi kus ábrázolása.

Aszabadonfutók feladata, felépítése
sebesség, és nyomatékviszonyai különböző

A differenciálművek
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