
Gépszerkesztés I. zh kérdések 

1. Mik a tartalmi követelmények az alkatrészrajzzal, az összeállítási rajzzal és a 

törzsrajzzal szemben?  
 Törzsrajz a termék minden részletére kiterjedő, teljes körű megtervezését bemu-tató rajz, amelyen annyi 

vetület, részlet és fontos méret található, amelyek alapján valamennyi egyedi alkatrész alakja és mérete 

egyértelműen megállapítható, s így az ún. kirészletezés alapjául szolgál. A törzsrajzhoz darabjegyzék is 

készül.  

 Összeállítási rajz a termék szereldei végső összeszereléséhez szükséges informá- ciókat tartalmazó rajz, 

amelyen csak annyi vetület, részlet van, amennyi ahhoz szükséges, hogy minden egyes alkatrészhez 

tételszám rendelhető legyen. Az összeállítási rajzhoz nagyon precízen kitöltött darabjegyzék tartozik.  

 Alkatrészrajz a terméktervezés egyik legfontosabb rajzfajtája, az alkatrész elkészítése utáni, szerelésre 

kész állapotot ábrázolja, és egyértelmű adatokat szolgál a gyártáshoz, sőt a szereléshez és az 

ellenőrzéshez is. Az egy alkat-részről készült rajzot – a felhasználására utalóan- műhelyrajznak is 

nevezzük. 

2.  Milyen információkat tartalmaz a feliratmező, és a darabjegyzék? 
 azonosító mező 

o nyilvántartási vagy azonosító rész 

o rajz megnevezési rész 

o rajz törvényes tulajdonosát feltüntető rész 

 kiegészítő info 

o jelek (vetítési mód, fő méretarány, mértékegység 

o műszaki információk (felület, alak, helyzettűrések, ált. mérettűrés, szabványok 

o adminisztrációs info (rajzlap mérete, felelős személy… 

 tételszám 

o lehetséges szerelési sorrend 

o alkotóelemek jelentősége 

o egyéb logikai sorrend 

3. Milyen vonalfajtákat ismer, és milyen vonalvastagságokat alkalmazunk? 
 vastag, vékony  

 folytonos, szaggatott, szabadkézi törésvonal, pontvonal, kétpont-vonal 

 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0mm 

4. Mit nevezünk méretaránynak, melyek a szabványos méretarányok? 
„a méretarányt a rajzi hosszméret és a valóságos tárgy ugyanazon hosszméretének aránya adja” 
Szabványos:  

 Nagyított: 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1 

 Valós: 1:1 

 Kicsinyített: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100… 
 

  



5. Ismertesse az európai vetítési módot! 
Az ábrázolandó tárgy a szemlélő és a megfelelő koordinátasík (képsík) között helyezkedik el.  A nézetrend 

keletkezése: elképzeljük az ábrázolandó testet azt körülvevő függőleges és vízszintes síkokkal (hat síkkal) határolt 

térben, és az egyes képsíkokra vetített képeket, mint „dobozoldalak”-at kiterítjük az elölnézet (főnézet) síkjába. 

 

6. Milyen esetekben alkalmazunk a nézetrendtől eltérő nézeteket? 
 Ha a rajzterület jobb kihasználása érdekében eltérünk a nézetrendtől, akkor a nézési irányt mutató nyíl és 

azonosítók alkalmazásával a nézet tetszés szerint elhelyezhető. 

 

7. Ismertesse a műszaki ábrázolás legfontosabb szabályait! 
 Csak annyi további vetületet (nézetet, metszetet) kell rajzolni, amennyi a tárgy teljes és egyértelmű 

meghatározásához szükséges. 

 A testet úgy kell a képsíkokkal határolt térnegyedben elhelyezni, hogy a főnézet (elölnézet) adjon a test 

formájáról és méreteiről a legtöbb információt. 

 A főnézeten a testet működési vagy megmunkálási helyzetben ábrázoljuk. 

Túlhatározottság nélkül ábrázoljunk! 

  



8. Mikor alkalmazhatunk félnézetet, illetve résznézetet? 
Szimmetrikus tárgyak ábrázolásakor megengedett, hogy a tárgynak csak a felét, vagy esetleg a negyedét rajzoljuk 

meg. Ha a szimmetriavonalat nézetvonal fedi, akkor a félvetület helyett törésvonallal határolt részvetületet kell 

rajzolni. 

A nem szimmetrikus alkatrészek ábrázolásakor is takarékoskodunk a rajzi munkával. A részvetületek (résznézetek, 

részmetszetek) rajzolása is megengedett. Ilyenkor a teljes vetület megrajzolása helyett annak csak azt a részét 

rajzoljuk meg, amelyik új információkat tartalmaz. 

9. Mikor célszerű kiemelt részletet alkalmazni? 
A vetületen adott méretarányban nehezen látható, méretezhető, vagy egyáltalán nem ábrázolható részletek 

megmutatása. A kiemelt részlet nézet helyett részmetszet is lehet. 

10. Hogyan ábrázoljuk egyszerűsítve a szabályosan ismétlődő részleteket, elemeket? 
A tárgy szabályosan ismétlődő, azonos részleteinek kirajzolása helyett egyszerűsített, jelképes ábrázolás 

alkalmazunk. Ismétlődő furatok esetén csak a furatok helyét rajzoljuk meg. 

11. Melyek a különleges vetületek, és mi indokolja az alkalmazásukat? 
 Ferde vetület: A szokásos vetítési irányhoz képest ferde felületek alakja torzulva látszana a normál 

vetületen, ezért a ferde felületre merőleges vetítési iránnyal képezzük az ún. ferde vetületet. 

 Ferde részvetület: Teljes vetületek helyett csak a szükséges terjedelmű részvetületeket rajzoljuk meg. 

Ilyenkor a torzuló, semmitmondó, és kézi technika esetén nehezen megrajzolható ábrarészeket elhagyjuk. 

 Elforgatott ferde vetületek: Ha a vetületnek a vetítési irány szerinti ferde elhelyezése kézi technika esetén 

nehezen szerkeszthető vagy nehezen elhelyezhető, indokolt lehet a vetület elforgatása. Az elforgatás 

irányát és szögét egyezményes módon jelölni kell. 

 A helyi nézet a fővetületnek csak egy részletét mutatja meg új nézeten. A helyi nézetet az amerikai (A) 

vetítési mód szerint kell rajzolni. A főábrával középvonal kapcsolja össze és csak azt a részt rajzoljuk meg, 

ami új információt ad. A helyi nézetet a lyukkörön lévő furatok megmutatására is gyakran alkalmazzuk. 

 A hajlított tárgy kiindulási (kiterített) alakját is ábrázolni szokták vékony kétpont-vonallal. 

 Csatlakozó alkatrész ábrázolása: A csatlakozó alkatrész nem takarja az ábrázolt tárgy vonalait- 

üvegszerűnek kell elképzelni. A csatlakozó alkatrész körvonalát vékony kétpont-vonallal kell megrajzolni. 

 Mozgó alkatrész ábrázolása: A mozgó alkatrészeket mindig az egyik szélső helyzetben ábrázoljuk. A másik 

szélső állásban csak a körvonalát, és üvegszerűnek képzelve kell megrajzolni. 

12. Miért alkalmazunk a műszaki rajzokon metszeteket? 
A nézeteken nem látható részletek megmutatására is metszetet vagy szelvényt rajzolunk. A képzeletbeli síkkal 

kimetszett síkidomot szelvénynek nevezzük. A metszet a szelvényből és a metszősík mögötti tárgyrész nézetéből 

áll. 

13. Mi a metszősík, illetve mi a metszősík „nyomvonala”, és hogyan jelöljük a metszett 

felületeken az anyagminőségeket? 

  



14. Mi a különbség a szelvény és a metszet között? 
A szelvény a metszeti ábrázolás speciális esete, amikor csak a képzeletbeli síkkal metszett felületet ábrázoljuk. A 

metszet és a szelvény közötti alapvető különbség az, hogy a szelvény nem vetület, és a metszősík nem lehet 

összetett. 

 

15. Hányféle beforgatott szelvényt ismer? 
 Befordított szelvényt vékony vonallal rajzoljuk a megkülönböztetés érdekében. 

 A tengelye mentén eltolt és befordított, nézeten kívül megrajzolt teljes vagy részszelvényt vastagvonallal 

rajzoljuk. 

 A ferde szelvény függőleges vagy vízszintes irányba elfordítása megengedett, de a metszeti ábrázoláshoz 

hasonlóan ilyenkor meg kell adni a vetítési irányt, a betűazonosítót és az elforgatás szögét. 

16. Ismertesse a metszetek fajtáit! 
A metszősík számától függően a metszet lehet egyszerű, ha a 

metszetet egy metszősíkkal, lépcsős, ha egymással párhuzamos 

több metszősíkkal, és beforgatott, ha az egymást követő 

metszősíkok egymással szöget zárnak be. 

 Egyszerű metszet: A képzeletbeli metszősík a 

szimmetriasík, és a metszet a nézet helyére kerül. 

Ilyenkor a metszősík nyomvonalának és a metszetnek a 

jelölése kézi technika esetén elhagyható. A nézési irány 

pedig a nézet-rendből következik. Gépi 3D-s 

technika esetén csak a betűazonosítás hagyható el. 

 Ferdesíkú metszetek: A metszősík egyik képsíkkal 

sem párhuzamos- jelöljük a metszősik nyomvonalát 

és a nézési irányt. 

 Félnézet-félmetszet: A belül üreges szimmetrikus 

alkatrészek, ill. ilyen alkatré-szekből álló szerkezetek 

egyik felét metszetben (félmetszet), a másik felét nézetben (félné-zet) ábrázoljuk. 

1. ábra Ferdesíkú metszet 



 

 Kitörések (részmetszetek): A tömör 

alkatrészeken lévő bemélyedő részletek, 

kisebb üregek, furatok stb. 

megmutatásához az alkatrész teljes 

metszete helyett csak kitöréseket 

alkalmazunk. A kitöréssel ábrázolt 

metszet területét kézi technika esetén 

vékony folytonos törésvonallal 

határoljuk. 

 Lépcsős metszet: Két vagy több 

párhuzamos metszősíkkal képzett 

részmetszetek egyesítésével, 

összetolásával lépcsős metszetet 

hozunk létre. Az egymás melletti 

részmetszetek vonalkázása folytonos, 

de ha szükséges, akkor kézi technika 

esetén a nyomvonal törésénél, az 

eltolás helyén vékony folytonos 

törésvonalat rajzolhatunk és a 

vonalkázást félosztással eltolva 

folytathatjuk. 

 Beforgatott metszetek: Az egymást metsző síkokkal képzett 

részmetszetek közös síkba fordításával hozzuk létre a kiterített 

metszetet, a beforgatott metszetet. 

17. Milyen egyszerű metszeteket alkalmazunk, és 

melyek az összetett metszetek? 
ld. 16 

18. Milyen alkatrészeket ábrázolunk félnézet-

félmetszetben? 
ld: 16 

19. Mikor alkalmazunk részmetszetet, illetve kitörést? 
ld: 16 

  



20. Ismertesse, hogy milyen alkatrészeket, illetve szerkezeti részleteket nem szabad 

metszetben (vonalkázottan) ábrázolni? A metszősík irányfüggése esetén az irányt is 

adja meg! 
Nem szabad metszetben ábrázolni olyan alkatrészt, vagy részletét, melynek metszete nem mutat többet, mint ami 

nézetben is látható. 

1. Tilos metszetben ábrázolni a tömör alkatrészeket a nagyobb anyagkiter- jedés irányában (hossztengelyén 

vagy hosszanti irányban átmenő metszősík). Ilyenek a tengelyek, a rudak, az orsók, a csavarok, a szegek, a 

reteszek, a golyók stb. Nem szokás metszetben ábrázolni összeállítási rajzokon a belül üreges szabványos 

kötőelemeket, pl. anyákat, alátéteket. 

 

2. Tilos metszetben ábrázolni a kerület mentén nem 

körbemenő, illetve a hosszanti irányban nem 

végigmenő anyagrészű részleteket. Ilyen elemek, 

illetve részletek például a küllők, a bordák, a fogak, a 

fülek stb. 

 

21. Rajzolja meg az ábrákon látható 

alkatrészek metszeteit! 

 

22. Hogyan vonalkázzuk metszetben a kapcsolódó alkatrészeket az összeállítási 

rajzokon? 
A vonalkázás (sraffozás) az elmetszett anyag felületét jelöli. Az anyagfajtától független, álta-lános metszeti jelölés 

esetén a vonalkázás egyenletes sűrűségű, vékony, folytonos, párhu-zamos vonalrendszer. A vonalak hajlásszöge a 

kontúr- vagy szimmetriavonalhoz viszonyítva rendszerint 45 fok, de ettől eltérhetünk azért, hogy az iránya 

lehetőleg egyik kontúrvonaléval se legyen azonos. 

A 2 mm vagy annál vékonyabb keresztmet-szetek vonalkázás helyett befeketíthetők. 



23. Rajzolja le a méretmegadás elemeit, melyek a leggyakrabban előforduló 

alakjelek! 

24. Ismertesse a méretmegadás szabályait! 
Nem kell beméretezni a rajz alapján érthető, ill. magától értetődő méreteket: 

 a merőlegesnek, ill. a párhuzamosnak rajzolt élek és felületek merőlegessége, ill. párhuzamossága, nem 

kell jelölni a koncentrikusságot, az érintő jelleget és a szimmetriát. 

 a hatszögletesnek rajzolt és laptávolságával adott hatszög szögeit 

 az adott távolságú egyeneseket összekötő félkör sugarát, (csak az R alakjelet adjuk meg) 

 a középvonallal felezett méretekből adódó félméretek egyenlőségét 

 adott lyukkörön lévő furatok egyenletes szögosztását 

 a furat vagy nyílás átmenő jel-legét, ha mélység nincs megadva, ill metszeten nincs megmutatva. 

25. Milyen szabályokat kell figyelembe venni a méretvonalak elhelyezésekor? 
 A mérethatároló elemeket (nyilakat) a méretvonal végződéseken belül, ha a hely korlátozott, akkor a 

meghosszabbított méret- vonalon kívül helyezzük el. Esetenként a nyílfej helyett ferde vonalat rajzolunk. 

 A méretvonal-határoló elemeket vastagvonal nem keresztezheti, a méretszámokat pedig semmilyen vonal 

nem keresztezheti. 

26. Mi a jelentősége a méretezési alapnak, bázisnak? 
A bázisfelületeket úgy kell megválasztani, hogy azoktól az alkatrész felületeit könnyen lehessen méretezni és 
mérni. Célszerű ha a szerkesztési, a gyártási és a mérési bázisfelületek azonosak, illetve egybeesnek. 

27. Miért kell nyitott méretláncot alkalmazni? Mi a kiadódó vagy eredő méret? 

28. Melyek a magától értetődő méretek? 

 a merőlegesnek, ill. a párhuzamosnak rajzolt élek és felületek merőlegessége, ill. párhuzamossága, 

 a hatszögletesnek rajzolt és 

 laptávolságával adott hatszög szögei, 

 az adott távolságú egyeneseket összekötő félkör sugara, (csak az R alakjelet adjuk meg), 

 a középvonallal felezett méretekből adódó félméretek egyenlősége, 

 a lyukkörön számukkal megadott furatok egyenletes osztása, 

 a furat vagy nyílás átmenő jellege, ha mélység nincs megadva, illetve metszeten nincs megmutatva. 

29. Ismertesse a mérethálózat felépítésének három lehetséges változatát! 
A méretezés módja lehet láncszerű vagy bázistól induló, és a kettő kombinációja. 

 Láncszerű ( soros, lineáris) méretmegadást alkalmazunk az olyan helyeken, ahol a tűrések lehetséges 

összeadódása nem ütközik az alkatrész működési követelményeivel. 

 Bázistól induló méretezést ott alkalmazunk, ahol az azonos irányú méretek egy közös alaptól indulnak. A 

méretvonalak párhuzamosan helyezkednek el, de megengedett az összevont (halmozott) méretezési mód 

alkalmazása is. 


