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Mezőgazdasági gépész 10.M osztály  

 

Erőgépek szakmai elmélet tantárgy tananyaga 

a 2021/2022-as tanévre  
 

 

Tananyag, 

Témakör 
Ismeretanyag, kulcsfogalmak 

Mezőgazdasági 

erőgépek 

Mezőgazdasági erőgépek csoportosítása, alkalmazási területe 

Az erőgépek fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakítása 

Traktorok kapcsoló-, irányító- és kezelőszervei 

A mezőgazdasági erőgépek függesztő- és vonószerkezetének feladata, szerkezeti megoldásai 

A mezőgazdasági erőgépek hidraulikus rendszerének szerkezeti elemei, kezelése, karban-tartása 

A karbantartás jelentősége, a karbantartás anyagai, eszközei, szerszámai, gépkönyv 

A mezőgazdasági erőgépek napi karbantartása 

A mezőgazdasági erőgépek indítása, erőgépekkel történő mozgás, manőverezés 

A mezőgazdasági erőgépek karbantartása, üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

Belső égésű 

motorok 

A motorok csoportosítása, paraméterei, tüzelőanyagai 

Belső égésű motorok fő szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakítása 

Négyütemű Otto- és dízelmotorok működési elve 

A belső égésű motorok töltéscseréje, a vezérmű szerkezeti felépítése, működési elve, szelephézag szükségessége, 

beállítása 

Keverékképzés és égés, az Otto- és dízelmotorokban 

Otto-motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei, karburátoros- és benzinbefecskendezéses rendszerek alkalmazási területe, 

szerkezeti megoldásai 

A dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszereinek szerkezeti megoldásai, a szerkezeti elemek feladata, kialakítása, 

működése 

A dízelmotorok elektronikus vezérlése, a közös nyomócsöves (Common Rail) befecskendezési rendszer szerkezeti 

kialakítása, működése 

A tüzelőanyag-ellátó rendszer szűrőinek cseréje, légtelenítése, a szerkezeti részek szerelése, beszabályozása 
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A motorok kenőrendszerének feladatai, szerkezeti felépítése, működése 

A kenőrendszer karbantartása, a szűrők és a motorolaj cseréje 

A motorok hűtőrendszerei, a hűtés módjai 

A szivattyús folyadékhűtés szerkezeti egységei, azok feladata, szerkezeti kialakítása, karbantartása 

A szívó és kipufogó rendszer szerkezeti megoldása, a belső égésű motorok feltöltése 

A motorok karbantartása, beállítása során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

Mezőgazdasági 

erőgépek 

mechanikus 

teljesítmény 

átvitele 

A teljesítmény átvitel formái, a mechanikus teljesítmény átviteli rendszer szerkezeti elemei, azok feladata 

Tengelykapcsolók típusai, alkalmazási területei 

A tárcsás tengelykapcsolók szerkezeti felépítése, működése, karbantartása, beállítása 

A mechanikus nyomatékváltók szerkezeti felépítése, kezelése, karbantartása 

Bolygóművek, nyomatéknövelők működése, kapcsolása 

Teljesítmény leadó tengely, meghajtása, kapcsolása, beszabályozása 

Csoportos (Power shift) sebességváltók, irányváltók szerkezete, kezelése 

A kiegyenlítőművek feladata, szerkezeti felépítése, működése, karbantartása 

Véglehajtás szerkezeti kialakítása, karbantartása 

A mellső kerekek hajtása, kapcsolása 

A teljesítmény átviteli rendszer karbantartása, olajcsere 

A teljesítmény átviteli berendezések kezelése, karbantartása, beállítása során betartandó munka-, tűz- és 

környezetvédelmi szabályok 

 

Gazda 10.M osztály  

 

Erőgépek szakmai elméleti tantárgy tananyaga 

a 2021/2022-as tanévre  
 

Tananyag, 

Témakör 
Ismeretanyag, kulcsfogalmak 

Műhelyek 

felszerelései, 

mérőeszközök 

Bevezetés: műszaki, gépészeti tananyagok szerepe, feladata 

A műhelyek berendezései, műhelyrend 

Mérőeszközök (hossz, terület, súly, hőmérséklet stb.) és átszámítási feladatok 

A kéziszerszámok használata és karbantartása 
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Védőfelszerelések 

A műhelyekben előírt munka- és környezetvédelmi szabályok 

A műszaki rajz 

alapfogalmai 

Rajzeszközök, vonalvastagságok, szövegmező, méretarány 

Különböző ábrázolási módok, a képsíkrendszer alkalmazása 

Az ábrázolások alapvető szabályai, vetületek, méretmegadás, vonalvastagság, méretháló 

Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet, jelképes ábrázolások 

Műszaki, építészeti és területi elhelyezési rajzok olvasása 

Szerelési rajzok értelmezése, működési vázlatok 

Anyagismeret 

Az anyagok szerkezete, csoportosítása, az anyagcsoportok főbb tulajdonságai 

Fémek: vas és ötvözetei, öntöttvas, acél jellemzői 

Színesfémek: alumínium, réz, horgany, ólom, ón, nikkel, forraszanyagok 

Nemfémes anyagok: fa, műanyagok, gumi, üveg, textilanyagok 

Tömítő- és szigetelőanyagok (hő, hang, folyadék) 

Tüzelő- és kenőanyagok tulajdonságai, gyakorlati alkalmazásuk 

Villamos vezetők, félvezetők és szigetelők 

 

A mezőgazdasági épületek építéséhez használható építőanyagok 

A fák felhasználási elve 

Gépelemek, 

szerkezeti egységek 

A gépelemek fogalma, felosztása 

Kötőgépelemek fogalma, kötésmódok, oldható és roncsolással oldható kötések 

Tengelyek, csapágyak feladata, csoportosítás, szerkezeti kialakítás, karbantartás 

Forgó mozgást közvetítő gépelemek, áttételszámítás, nyomatékátvitel 

Tengelykapcsolók feladata, típusai, karbantartás 

A mozgást átalakító hajtóművek feladata, jellemzői 

A szivattyúk fajtái, kezelése (dugattyús, membrán, centrifugál, fogaskerék, csavarlapátos) 

A hidraulikus munkahengerek, hidromotorok működési elvei 

Villamosság a 

mezőgazdaságban 

Villamossági alapfogalmak 

Az elektromos áram jellemzői, elektromos hálózatok 

A villamos áram élettani hatása, érintésvédelem 

Generátorok, dinamók, villanymotorok 

A villanymotorok jellemző tulajdonságai 

A villanymotorok kezelése, karbantartás 

Kapcsolók, biztosítékok 
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Elektromos meghajtású gépek és eszközök kezelése (fűnyírók, szivattyúk, szerszámok stb.) 

Automatizált berendezések kezelésének alapelvei 

A mezőgazdasági 

erőgépek felépítése 

és működése, a belső 

égésű motorok 

Mezőgazdasági erőgépek fő szerkezeti egységeinek feladata, szerkezeti kialakítása 

A traktorok kapcsoló- és kezelőszervei 

A traktorok karbantartása, beállítása üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

Belső égésű motorok, a motorok csoportosítása, tüzelőanyagok 

A négyütemű Otto-motor, négyütemű dízelmotor működési eleve 

A kétütemű Otto- és dízelmotorok működési elve, alkalmazási területei 

Motorok vezérlése, fő szerkezeti egységei, feladata, szerkezeti kialakítása 

A dízelmotor tüzelőanyag-ellátó rendszere, feladata, felépítése, szerkezete 

Az Otto-motor tüzelőanyag-ellátó rendszere, feladata, felépítése, szerkezete 

Motorok kenőrendszere, karbantartása, olajcsere, a kenőolaj feladata, a kenőanyagok 

A motorok hűtése, hűtési rendszerek, a hűtőrendszer karbantartása 

 

 

 


