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Szerszámgépek karbantartása – Irányítástechnika 
Javító vizsga felkészülési anyag 

 
Az irányítás fogalma. 
Irányítási példák. 
 
Az irányítás részműveletei: 
Érzékelés (információszerzés). 
Ítéletalkotás (a megszerzett információ feldolgozása alapján). 
Rendelkezés. 
Beavatkozás. 
 
Az irányítási rendszer felépítése. 
A jelhordozó és a jel fogalma. 
Az analóg és a digitális jel. 
 
Az irányítási rendszer fő részei: 

irányító berendezés. 
irányított berendezés. 

 
Az irányítási rendszer szerkezeti részei: 
- elem. 
- szerv. 
- jelvivő vezeték. 
 
Az irányítás fajtái: 
a rendelkezés létrejötte szerint: 

- kézi. 
- önműködő. 

 
a hatáslánc szerint: 

- vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás. 
- szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás. 

 
Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 

- szerkezeti vázlat. 
- működési vázlat. 
- hatásvázlat. 

 
Az irányításban használt segédenergiák. 
A segédenergiák fajtái: 

- villamos. 
- pneumatikus. 
- hidraulikus. 
- vegyes. 

 
Vezérlés 
A vezérlési vonal. 
A vezérlési vonal részei, jelei, jellemzői 
A vezérlések fajtái. 
 
A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei: 

- Érzékelő szervek. 
- Kapcsolókészülékek. 
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- Kézi kapcsolók. 
- Nyomógombok. 
- Reed-kontaktus. (Reed-relék) 
- Mikrokapcsolók. 
- Érintkező mentes, elektronikus kapcsolók. 
- Beavatkozó szervek. 
- Mágneskapcsolók. 
- Reed-relé. 
- Mágnesszelepek. 
- Villamos szervomotorok. 
- Membránmotoros szelep. 
- Relék. 
- Elektromechanikai relék. 
- Semleges relék. 
- Polarizált relék. 
- Időrelék. 

                 késleltetve meghúzó. 
                 késleltetve elengedő. 
                 késleltetve meghúzó és elengedő. 

- Hőrelék. 
-  Időzítő - és ütemező készülékek. 

 
Az áramút rajz. 

Rajzjelek. 
Tervjelek. 

Alapvető villamos relé kapcsolások: 
Meghúzatás. 
Öntartás. 
A relé ejtése. 
Reteszelés. 

Nyomógombos keresztreteszelés. 
 
Elemi relés vezérlések: 

- Távvezérlés. 
- Indítás több helyről. 
- Leállítás több helyről. 
- Villamos motor indításának vezérlése. 
- Villamos motorok fékezésének vezérlése. 
- Forgásirányváltás. 
- Fordulatszám-változtatás. 

 
Összetett relés vezérlések: 

Tervezési példa. 
Áramút rajzok analizálása. 
Relés vezérlés tervezése.   
Elektronikus vezérlések. 

 
Szabályozás 
A szabályozási kör. 
A szabályozási kör jellegzetességei, részei 
A szabályozási kör jelei, jellemzői 
A szabályozási kör szervei. 
Érzékelő szervek. 
Alapjel képző szervek. 
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Különbségképző szervek. 
Jelformáló szervek. 
Erősítők. 
Végrehajtó szervek. 
Beavatkozó szervek. 
 

A szabályozások felosztása. 
Az alapjel időbeli lefolyása szerint. 
A hatáslánc jeleinek folytonossága szerint. 
A szabályozás folyamatossága szerint. 
A rendszer szerkezete szerint. 

 

PLC fogalma, alkalmazása 
Robottechnika alapjai, alkalmazása. 
A robotok felépítése, jellemzőinek meghatározása 
Az ipari robotok szerkezeti elemei 
 
Ajánlott irodalom: 
Dr. Balázs László – Automatika 
Irányítási alapok (tanulási útmutató. 2. kiadás) 
 

 
A felkészüléshez az ajánlott irodalomban szereplőket elektronikus úton a 
Teams-be feltöltöttem, elküldtem Magyar Milán részére. 
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