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A CAD alapjai c. tárgyat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gép- és 
Terméktervezés Tanszéke oktatja heti 1 + 0 + 2 órában. Az 1 óra előadást, a 2 óra pedig számítógé-
pes laborgyakorlatot jelent. A tárgy kreditpontszáma 4. 

A számítógépes laborgyakorlatok 75 %-ában a hallgatóknak egy kisebb, összetett szerkezet 
3D-s geometriai modellezését kell elvégezniük. A feladat alkatrész- és összeállítás modellezést, 
prezentáció és rajzkészítési feladatot tartalmaz. A modellezési feladat különböző típusú szerelt 
csapágyház, vagy különböző típusú tengelykapcsoló lehet. 

A hallgatók a feladat megoldása során választhatnak az Inventor, SolidWorks és a Solid Edge 
programok között. A hallgatók bármelyik programból a feladat elkészítéséhez ingyenes diákverziót 
használhatnak. 

A továbbiakban a féléves projektfeladatok közül mutatunk be egyet példaképpen. Ez egy SN 
típusú, álló csapágyház 110 mm-es tengelyátmérővel. A feladat keretében el kell készíteni vala-
mennyi alkatrész alkatrész modelljét, a csapágyház alsó részének műhelyrajzát, a szerkezet összeál-
lítási modelljét és összeállítási rajzát, valamit robbantott szerelési ábráját. 

Az 1. Melléklet a hallgató által kézhez kapott feladatlapot mutatja. 

Minden hallgató saját feladatot kap, a feladat típusát, a feladathoz tartozó mérteket a tanszék 
honlapjáról töltheti le. A 2. Melléklet a feladatok típusválasztékának egy részét mutatja. 

A 3. Mellékletben az SN típusú csapágyház méretválasztéka látható. 

Minden hallgató a méretválaszték táblázatban megadott méretek értelmezéséhez letöltheti a 
típuscsaládhoz tartozó összeállítási rajzot, és a könnyebb elképzelhetőség érdekében egy izomet-
rikus képet is letölthet (4. Melléklet). 

A hallgatónak a gördülőcsapágyon, a hatlapfejű csavaron és a rugós alátéten kívül valamennyi 
alkatrész alkatrész modelljét el kell készítenie. (5. Melléklet). 

Az internetről vagy a program saját tartalomközpontjából letölthető alkatrészeket a 6. Mellék-

let mutatja. 

A kijelölt alkatrészről a hallgatónak műhelyrajzot kell készítenie (7. melléklet). 

Az alkatrészekből az összeállítási kényszerek használatával összeállítási modell készül (8. 

Melléklet). 

Az összeállítási modellből összeállítási rajzot (9. Melléklet), prezentációt (10. Melléklet), és 
a prezentációból robbantott szerelési ábra rajzot kell készíteni (11. Melléklet). 

A leíráshoz mellékeljük a modell és a rajzfájlokat is. 
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1. Melléklet 1/2 
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1. Melléklet 2/2 
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2. Melléklet 1/1 
 

 
 
 
 
 

3. Melléklet 1/1 
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4. Melléklet 1/2 
 

 
 

4. Melléklet 2/2 
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5. Melléklet 1/1 

   
 
 Csapágyház alsó rész Csapágyház felső rész 
 

 

    
 
 Kúpos szorítóhüvely Csapágyanya Körtarélyos biztosító lemez 

 

    
 
 Tengely Illesztőszeg Nemez tömítőgyűrű 
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 Beálló görgőscsapágy Hatlapfejű csavar Rugós alátét 
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7. Melléklet 1/1 
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8. Melléklet 1/2 
 

 
 

8. Melléklet 2/2 
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9. Melléklet 1/1 
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10. Melléklet 1/1 

 

 
 

11. Melléklet 1/1 
 

 
 


