MISKOLCI EGYETEM, MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR
TANTÁRGYI TEMATIKA
Anyagmérnök BSc
(nappali/levelező)
Tantárgy neve: Géprajz-gépelemek

Tantárgy neptun kódja: GEGET224B
Tárgyfelelős intézet: GÉIK Gép- és Terméktervezési
Tantárgyelem: Törzsanyag

Tárgyfelelős: Dr. Sarka Ferenc, egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Takács Ágnes, egy. doc., Dr Dömötör Csaba, egy. doc.
Javasolt félév: 2.
Előfeltétel: GEAGT104B (L) Ábrázoló geometria
Óraszám/hét: 2 + 2
Számonkérés módja: aláírás - kollokvium
Óraszám/félév: 10 + 10
Kreditpont: 4
Munkarend: nappali/levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja, hogy az anyagmérnök hallgatókat megismertesse a géprajz alapvető szabályaival és a
legfontosabb gépelemek jellemzőivel és működésükkel. A géprajz ismerete egy mérnök számára
elengedhetetlen, mert ez a mérnöki kommunikáció alapja. A kurzust teljesítők képesek leszenek más, akár
gépészmérnökökkel műszaki rajzokkal kommunikálni, illetve képesek lesznek egyszerű méretezési feladatok
elvégzésére.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás: BT1
képesség: BK1, BK2, BK5, BK7, BK8
attitűd: BA1, BA2, BA3
autonómia és felelősség: BF1, BF2
Tantárgy tematikus leírása:
Előadás:

Nappali tagozat
Gyakorlat:

1.hét: A félév követelményeinek ismertetése.
Rajzlapok, szövegmezők, rajztípusok, vetületek,
metszetek, kitörés alkalmazása.
2.hét: Mérethálózat felépítése, mérettűrések,
helyzettűrések, felületminőségek megadása
3. hét: Csavarkötések ábrázolása. További oldható és
nem oldható kötések ábrázolása, megadás
4. hét: Tengelyek, tengely-agy kötések megadása.
5. hét: Fogazott gépelemek ábrázolása. Fogaskerék,
Lánckerék
6. hét: Összeállítási rajzok tulajdonságai, alkalmazott
jelölések, egyéb tartozékok
7. hét: Tervezési folyamat és lépései Méretezés
alapfogalmai
8. hét: Tengelyek, tengely-agy kötések, csapágyak.
9. hét: Csapágyak, csapágyazások, tömítések
10. hét: Tengelykapcsolók, tengelyek
11. hét: Kötőelemek, fogazott gépelemek,
fogaskerekes hajtóművek
12. hét: Fogazott elemek gyártási eljárásai,
különleges hajtóművek

1. hét: Általános rajztechnikai ismertető. Rajzlap
előkészítése, szövegmező megadása, kitöltése.
Rajzeszközök ismertetése. Alapvető szerkesztési
fogások (párhuzamos, merőleges stb.)
2. hét: 1. feladat: Egyszerű alkatrész rajzolása.
Szerkesztett, ceruzarajz, rajzlapon
3. hét: 1. feladat beadása
4. hét: 2. feladat: Csavarkötés ábrázolása. Hatlapfejű
csavar, hatlapú anya, rugós alátét alkatrészrajza.
5. hét: 2. feladat- összeállítási rajz készítése.
6. hét: 2. feladat beadása - összeállítási rajz
készítése.
7. hét: 3. feladat: Tengelyvég csapágyazása rajz
készítése
8. hét: 3. feladat: Tengelyvég csapágyazása rajz
készítése
9. hét: 3. feladat: Tengelyvég csapágyazása
jegyzőkönyv készítése
10. hét: Tokos tengelykapcsoló jegyzőkönyv
készítése.
11. hét: Tokos tengelykapcsoló szerkesztett,
ceruzarajz, rajzlapon.
12. hét: Tokos tengelykapcsoló szerkesztett,
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ceruzarajz, rajzlapon.
Levelező tagozat
Előadás:

Gyakorlat:

1óra: A félév követelményeinek ismertetése.
Rajzlapok, szövegmezők, rajztípusok, vetületek,
metszetek, kitörés alkalmazása. Mérethálózat
felépítése, mérettűrések, helyzettűrések,
felületminőségek megadása
2. óra: Csavarkötések ábrázolása. További oldható és
nem oldható kötések ábrázolása, megadás
3. óra: Tengelyek, tengely-agy kötések megadása.
4. óra Fogazott gépelemek ábrázolása. Fogaskerék,
Lánckerék
5. óra: Összeállítási rajzok tulajdonságai, alkalmazott
jelölések, egyéb tartozékok, tervezési folyamat és
lépései. Méretezés alapfogalmai.
6. óra: Tengelyek, tengely-agy kötések, csapágyak.
7. óra: Csapágyak, csapágyazások, tömítések
8. óra: Tengelykapcsolók, tengelyek
9. óra: Kötőelemek, fogazott gépelemek,
fogaskerekes hajtóművek
10. óra: Fogazott elemek gyártási eljárásai,
különleges hajtóművek

1.óra: Általános rajztechnikai ismertető. Rajzlap
előkészítése, szövegmező megadása, kitöltése.
Rajzeszközök ismertetése. Alapvető szerkesztési
fogások (párhuzamos, merőleges stb.). Az 1. feladat:
Egyszerű alkatrész rajzolása. Szerkesztett,
ceruzarajz, rajzlapon
2. óra: Az 1. feladat: Egyszerű alkatrész rajzolása.
Szerkesztett, ceruzarajz, rajzlapon
3. óra: 2. feladat: Csavarkötés ábrázolása. Hatlapfejű
csavar, hatlapú anya, rugós alátét alkatrészrajza.
4. óra: 2. feladat - összeállítási rajz készítése.
5. óra: 2. feladat - összeállítási rajz készítése.
6. óra: 3. feladat: Tengelyvég csapágyazása rajz
készítése
7. óra: 3. feladat: Tengelyvég csapágyazás
jegyzőkönyv készítése
8. óra: Tokos tengelykapcsoló jegyzőkönyv
készítése.
9. óra: Tokos tengelykapcsoló szerkesztett,
ceruzarajz, rajzlapon.
10. óra: Tokos tengelykapcsoló szerkesztett,
ceruzarajz, rajzlapon.

Félévközi számonkérés módja:
A félév során négy darab évközi feladatot kell legalább elégséges szinten elkészíteni, a gyakorlatvezető és
az intézet honlapján elérhető segédletek útmutatásai alapján. A feladatok kidolgozásának egy része
gyakorlati órán, egy része otthoni munkaként készül.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:
A tárgy teljesítése aláírással és vizsgával történik. Az aláírás megszerzéséhez az évközi feladatokat
határidőre be kell adni, legalább elégséges szinten el kell készíteni (számítási hibát nem tartalmazhat, ordító
géprajzi hibáktól mentes). A gyakorlati órák 70%-án és az előadások 60%-án ott kell lenni. A jelenlétet
minden alkalommal ellenőrzik az oktatók. A vizsgán az írásbeli kötelező. A vizsga értékelése ötfokozatú
jeggyel történik. Szóbeli rész kétes jegy esetén, illetve a hallgató kérésére történhet, amennyiben az írásbeli
legalább elégséges szintű. A négy évközi feladatra kapott osztályzat átlagának kerekített értékét egyharmad
súllyal beszámítjuk a vizsgajegybe. A vizsga sikeres, ha legalább a megszerezhető pontok 50%-át
megszerzik. Az osztályaztok: 65%-tól közepes, 80%-tól jó, 90%-tól jeles osztályzat adható.
Kötelező irodalom:
1. Fancsali J.: Géprajz. Tankönyvkiadó, Bp., 1989
2. Szendrő Péter: Gépelemek, Mezőgazda Kft. 2007, ISBN: 9789632863719
3. Joseph E. Shigley - Charles R. Mischke – Richard G. Budynas: Mechanical Engineering Design.
McGrawHill 2004, ISBN 007-252036-1
Ajánlott irodalom:
1. Herczeg István: Gépszerkesztési atlasz. Műszaki Könyvkiadó, ISBN 963 10 0790 1.
2. Bernard J. Hamrock – Bo Jacobson – Steven R. Schmid – Fundamentals of Machine Elements.
McGraw-Hill, 1999, ISBN 0-25-19069-0

