Kérdések
Mechanikus megmunkálás-1 elıadás
1. Mutassa be a vezérmőtengely bütyök (Nockenstück) hıkezelési eljárásait és
azok kapcsolatait (10 perc) – Handout 14-21. oldal

2. Mutassa be a vállalati célrendszert, sorolja fel a mechanikus gyártósor
területi céljainak csoportjait, csoportonként min. 2 db konkrét céllal (5 perc)
– Handout 29-30. oldal

3. Mutassa be az Audi Hungaria gyártási mélységét, és írja le az egyes
komponensek gyártásánál alkalmazott technológiákat – fúrás, marás,
esztergáláson kívül (10 perc) – Handout 6-12. oldal

4. Írja le a sor mőködésének hatékonyságát jelzı OEE (GAE) számítási módját
és sorolja fel a lehetséges veszteségfajtákat (5 perc) – Handout 37-39. oldal

5. Sorolja fel egy mech. Gyártósor bázisadatait (min. 5 db) (5 perc) – Handout
22. oldal

6. Írja le a hajtókar megmunkálás során alkalmazott különleges
technológiákat, és írja le a megmunkált kisszem formák elınyeit (5 perc) –
Handout 23-26. oldal

Motorok – Múlt, Jelen, Jövı 2 elıadás
(Hr. Gulyás Gusztáv, 02.03.2016)
7. A modern Audi Diesel-motorok fı jellemzıi
-

változtatható Drall-vezérlés
( helyes )
egyszeri befecskendezés
( helytelen )
mágnestekercses magasnyomású befecskendezı
( helytelen )
elektronikus, több lépcsıs thermomanagement
( helyes )
mechanikus gázkar és motorvezérlés
( helytelen )
hármashatású katalizátor
( helytelen )
Befecskendezı nyomása 2000 bar-t is eléri, vagy meghaladja
( helyes)
Diesel Motorral nem lehet 80kW/Liter fajlagos teljesítménynél többet elérni aktuális környezetvédelmi
elıírások mellett
(helytelen)

1. oldal, összesen: 5

8. Az FSI közvetlen befecskendezés elınyei az MPI-vel szemben
- a közvetlen befecskendezett üzemanyag elpárolgása hőtı hatással bír az égéstérben

(helyes)

- kisebb sőrítési viszonyt lehet alkalmazni közvetlen befecskendezéső Otto-motoroknál, mert az
elpárolgott üzemanyag lehőti a töltetet.
(helytelen)
- az MPI rendszer heterogén keveréket eredményez így magas a korom kibocsájtása

(helytelen)

- a nagy nyomású üzemanyagpumpa alkalmazásával csökkentjük a mechanikus veszteségeket
(helytelen)
- - a feltöltött Otto-motorok nyomatéka leginkább a felsı fordulatszám tartományban nıtt az elmúlt
években
(helytelen)
- a magasabb befecskendezési nyomás miatt alacsonyabb a részecske kibocsátás (helytelen)

9. Globális irányzatok és kihívások
-

Környezetterhelést csak a CO2 kibocsátás jelent
(helytelen)
Az üvegházhatás csökkenı tendenciát mutat
(helytelen)
Közlekedési káosz fenyegetése a csomópontokban
(helyes)
Demográfiai változások következtében világszerte egyre több ember költözik ki a városokból, a
metropoliszok a prognózisok szerint elnéptelenednek, ezért nagy hatótávolságú jármővek fejlesztésére
kell helyezni a hangsúlyt
(helytelen)

10. CO2-mentes elektromos mobilitás
- Az elektromos mobilitás terjedéséhez elengedhetetlen az akkumulátorok fejlesztése, fajlagos tömegük
és térfogatuk csökkentése
(helyes)
- Az elektromos hajtásláncok alkalmazása akkor lehet eredményes a CO2 kibocsátás csökkentésére, ha a
jármő teljes életciklusát tekintve csökkentjük azt
(helyes)
- A villanymotorok jó hatásfoka miatt az elektromos hajtású jármő töltésére szolgáló elektromos áram
elıállításának módja (szénerımő, atomerımő, szélerımő, naperımő stb.) nem befolyásolja érdemben
(helytelen)
a jármő CO2 kibocsátását

Jármőfejlesztés 3 elıadás
(Dr. Goricsán István, G/GF-1, 16.03.2016)
11. Melyek a komplett jármő fejlesztés céljai?




A komplett jármő fejlesztés módszereivel a jármő fejlesztett komponenseibıl és
moduljaiból az ügyfelek igénye szerinti innovatív és optimális tulajdonságú jármő
jöjjön létre
szoros együttmőködés a minıségbiztosítással és a gyártással
a piaci igényeknek megfelelı, csúcsminıségő és megbízható jármő

12. Nevezzen meg legalább három zajforrást a jármőben!
(Aggregát; motor, szívórendszer, kipufogórendszer, szélzaj, útzaj)

2. oldal, összesen: 5

13. Mit jelent és miért fontos a numerikus szimuláció validálása?
(A szimulációs eredmények megbízható eredményekkel, pl. méréssel történı összehasonlítása
a számítási eredmények megbízhatóságának ellenırzésére/növelésére.)
14. Miben különbözik a „tank to wheel” és a „well to wheel” CO2 emisszió?
(Az utóbbi tartalmazza az üzemanyag elıállítása és elosztása során keletkezı emissziót is.)

Zh2:

Jármőgyártás Gyırben 4 elıadás
(Dr.Kovács Péter G/AM-7, G/GF-1, 30.03.2016)
1. Mely karosszériaelemeket préselik Gyırben? (1 helyes)
 a, Összest
 b, Tetı, lökhárító, elsı ajtó, oldalfal
 c, Oldalfal
 d, Elsı-hátsó ajtó, oldalfal, motorháztetı, tetı, csomagtartó tetı
 e, Tetı, csomagtartó tetı, motorháztetı, oldalfal
 f, Elsı-hátsó ajtó, oldalfal, küszöb, lökhárító, tetı
2. Melyik gyártástechnológiákat nem alkalmazzák a karosszériaüzemben?
(1 helyes)
 a, Ponthegesztés
 b, Lézerforrasztás
 c, Dudorhegesztés
 d, Csaphegesztés
 e, Olvasztás
 f, Ragasztás
3. Milyen sorrendben kerülnek fel a rétegek az autóra? (1 helyes)
 a, Elıkezelés, katódos merítés, PVC, füller, bázislakk, klarlakk
 b, Elıkezelés, PVC, füller, katódos merítés, bázislakk, klarlakk
 c, Elıkezelés, katódos merítés, PVC, füller, klarlakk, bázislakk
 d, Elıkezelés, füller, PVC, katódos merítés, klarlakk, bázislakk
 e, Elıkezelés, PVC, katódos merítés, füller, bázislakk, klarlakk
 f, Elıkezelés, füller, katódos, merítés, PVC, klarlakk, bázislakk
4. Melyik szalagszakaszon történik a „házasítás” vagyis a futómő és a
karosszéria összeszerelése? (1 helyes)
 a, Szalagszakasz 0
 b, Szalagszakasz 1
 c, Szalagszakasz 2
 d, Szalagszakasz 3
 e, Szalagszakasz 4
 f, Szalagszakasz 5
3. oldal, összesen: 5

5. Mit értünk JIS alkatrész alatt? (1 helyes)
 a, A soron tárolt alkatrészt
 b, Összeválogatott alkatrészt
 c, Autóval egy idıben sorra érkezı alkatrészt
 d, Adott idıben sorra érkezı alkatrészt
 e, Sürgısségi alkatrészt
 f, Sorról visszaszállítandó alkatrészt

Minıségbiztosítás 5 elıadás
(Nagy, József (G/GQ-A3), 13.04.2016)
6. Mi a minıségbiztosítás alapvetı feladata? (1 helyes)

A gyártási folyamat végén a termék minıségének ellenırzése
A beszállítónál a termékek ellenırzése
A fejlesztés munkájának felügyelete
A termékciklus elején és közben preventív jelleggel a beszállítók, a gyártmány
koncepció és gyártási folyamat vizsgálata
o Hibás termék esetén a hiba megoldása
o A hibák kimutatása auditokon keresztül

o
o
o
o

7. Melyik nem a beszállítói minıségbiztosítás feladata? (1 helyes)
o beszállító értékelés (Q-Rating) új nominálásoknál
o a beszállítók minıségképességének megítélése: termék- és folyamatauditok valamint
potenciálanalízis segítségével
o helyes nominálási idıpont meghatározása (minıségi szempontból)
o minıségi prognózisok közös kidolgozása az új projekteknél
o albeszállító management
o a legjobb minıségő beszállító nominálása a jelöltekbıl

8. Melyik nem az anyagvizsgáló laboratórium kompetenciája? (1 helyes)

o
o
o
o
o
o

Korrózióvédelem
Tapintásvizsgálat
Szaglásvizsgálat
Funkciótesztek
Roncsolásos anyagvizsgálatok
Roncsolás mentes anyagvizsgálatok

4. oldal, összesen: 5

9. Mi a hibaanalízis/-megoldás körfolyamatának legkésıbbi lépése? (1 helyes)

o
o
o
o
o
o

Hatásosság vizsgálat
A hibakép reprodukálása
Az intézkedés definiálása
Az intézkedés validálása
Korrekciós intézkedés bevezetése
Adatok elemzése

Minıségbiztosítás 6 elıadás
(Farkasdi Levente (G/PM-3), 13.04.2016)
10. Mit nevezünk tömeggyártásnak?
11. Melyek a tömeggyártás fı jellemzıi? (több is helyes)
a) magas arányú értékteremtés
b) emberi hibalehetıség csökkentése
c) rugalmasság a gyártható típusok számát illetıen
d) magas fokú automatizáltság
e) az anyagszállítás sorba kapcsolt szállító rendszerekkel történik
f) karbantartás szempontjából igénytelen
12. A felsorolt kijelentések közül melyek érkezhetnek a gyártás irányából? (több
is helyes)
g) A termék minél inkább egyénre szabható legyen.
h) A konstrukciós kialakítása a terméknek legyen minél robusztusabb.
i) Tartalmazzon a jelenleg szériában futó termékkel közös alkatrészeket!
j) Típusváltásnál minél kisebb idı alatt lehessen átszerelni!
k) Ütıs design-nal keltsen feltőnést a forgalomban!
l) Minden alkatrész kényelmesen és könnyen szerelhetı legyen.
13. Melyek a lehetséges optimálási trendek a mechanikus megmunkálásban?
(több is helyes)
m) Minıségjavulás
n) Szerszám-éltartam növelése
o) Selejtarány-csökkentés
p) Maradék-szennyezıdés csökkentése
q) Gépek rendelkezésre állásának növelése
r) Leválasztott forgács mennyiségének csökkentése

5. oldal, összesen: 5

