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SZAKMAI ALAPOZÁS A VEGYIPAR SZAKMACSOPORTRA
,,A2’’változat

10. évfolyam
Vegyipari szakmai alapozó ismeretek
Vegyipari szakmai alapozó gyakorlatok

148 óra
222 óra

Elmélet és gyakorlat

370 óra

VEGYIPARISZAKMAIALAPOZÓISMERETEK
Évi óraszám: 148 óra
Célok és feladatok
A Vegyipari szakmai alapozó ismeretek tantárgy célja a szakmacsoport közös elméleti ismereteinek nyújtása, a készségek, képességek fejlesztése, a jellemz´ó technológiák, munkam´úveletek, felhasznált anyagok, a szakmacsoport szakképesítéseinek bemutatása.
A tantárgy feladata, hogy továbbfejlessze és er´ósítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit, b´óvítse,
rendszerezze és mélyítse el a közismereti és a m´úszaki orientációs tantárgyak keretében tanult ismereteket, alapozza
meg a vegyipari m´úszaki szemléletet.
A vegyipar gyakorlatias, sokszín´ú, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményez´ó
bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdekl´ódését a szakmai tevékenységek és elméleti alapjaik
iránt, bizonyítsa be számukra az ágazat nemzetgazdasági jelent´óségét, fejl´ódési tendenciáit.
A tantárgy mutassa be a vegyipar hazai ágazatait, termékeit, technológiáit, folyamatait, változásait, fejl´ódését,
a vegyipar kapcsolódásait más területekkel.
Adjon átfogó tájékozottságot a vegyiparban alkalmazott legáltalánosabb természettudományos, környezetvédelmi,
m´úszaki és elméleti ismeretekr´ól, a technikai eszközökr´ól, berendezésekr´ól, tevékenységekr´ól. Ismertesse a legfontosabb gépelemeket és ezek alkalmazási lehet´óségeit, rendszerezze és b´óvítse a tanulók m´úszaki rajzi ismereteit, gyakoroltassa a rajzolást, rajzolvasást.
Adjon alkalmakat, teremtsen feladathelyzeteket a szakterület munkaköreiben szükséges magatartás kialakulásához,
a tanulási és szakmai motiváció fejlesztéséhez, meger´ósítéséhez.
Mutassa be a szakterületen dolgozók tevékenységét, a vegyipari pályák sajátosságait, távlatait. Segítse a tanulókat
leend´ó szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.

Fejlesztési követelmények
A tantárgy tanulása során fejl´ódjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen
az ismeretelemz´ó-értékel´ó gondolkodás, a tapasztalatszerzés és ismeretalkalmazás képessége, a kreativitás, a szóbeli,
írásos, valamint rajzi kommunikációs képességek.
A tantárgyi tevékenység során a tanulók szokjanak hozzá a tanuláshoz, az önálló és produktív feladatmegoldáshoz,
érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét, folyamatosan er´ósödjék a tanulási és szakmai motiváció,
váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek
végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, fejl´ódjön és er´ósödjön a szakmához, a választott munkához,
életpályához való köt´ódésük.
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A tanulók lássák meg a környezet, a technika, a szakma mögött az embert és a természetet, tiszteljék azok értékeit.
A tanulók legyenek képesek a feladatok megoldásában, valamint a további szakmai tanulmányaik során alkalmazni
a tanult ismereteket, eljárásokat, módszereket, ismerjék fel az élelmiszer-ipari technológiák, anyagok tulajdonságait,
el´óállításuk módját, felhasználási lehet´óségeit, tudásuk alapján tudjanak véleményt alkotni tényekr´ól, információkról,
tudják a tapasztalataikat összevetni a tanult ismereteikkel, elemezni adott szempontok szerint.

Belép´ó tevékenységformák
Üzemek, tanm´úhelyek, múzeumok látogatása.
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott elemzési feladatok elvégzése tárgyak, anyagminták, rajzok, írásos, képi és
elektronikus ismeretforrások felhasználásával, valamint a látogatások során, megfigyelési szempontok alapján.
Munkaköri leírások, technológiai utasítások elemzése.
A különböz´ó vegyipari szakmák közötti hasonlóságok és különbségek feltárása, elemzése.
A saját szerep, alkalmasság megítélése, elemzése.
El´ózetes felkészülés a látogatásokra.
Beadásra szánt rajzfeladatok, számítási jegyz´ókönyvek, beszámolók készítése.
Szerkesztett ábrák készítése, jellegzetes gépelemek rajzvázlatainak elkészítése, géprajzok elemzése, értelmezése.
Gépelemekre vonatkozó, elemi geometriai és szilárdsági számítások végzése.
Bemutatott valós gépelemek tanulmányozása, elemzése.
A tanult ismeretek felhasználása a hétköznapi életben és üzemek látogatása során.

Témakörök

Tartalmak

A vegyipar
bemutatása

A vegyipar f´óbb ágazatai, technológiái, nyersanyagai, termékcsoportjai. Kapcsolódási
pontjai más területekhez. A vegyipari termelés természeti feltételei és környezeti
hatásai.
A vegyipari tevékenységek, munkakörök, munkafeltételek.

Szerkezeti anyagok

A szerkezeti anyagok fogalma, jellemzése, alkalmazásai.
A fémes szerkezeti anyagok. Acél, öntöttvas, egyéb fémes szerkezeti anyagok.
Nemfémes szerkezeti anyagok. K´ó, kerámia, fa, üveg, m´úanyag stb.
Vegyületek. Víz, szén-dioxid, szén-monoxid.

Géprajzi
alapismeretek

Egyszer´ú mértani testek ábrázolása.
A vetületi ábrázolás alapjai, a szimmetrikus tárgyak ábrázolásának szabályai.
Nézetek, metszetek, részletek, szelvény. A metszeti ábrázolás speciális esetei.
Szimmetrikus tárgyak ábrázolása.
Jelképes ábrázolások. Csavarmenetek és a fogazott alkatrészek, más gépelemek ábrázolása.

Gépelemek

Kötésmódok, köt´ó gépelemek, tengelyek, tengelykapcsolók, csapágyak, hajtások, cs´óvezetékek, cs´ószerelvények.

Szakmai számítások

Az igénybevételek fajtái, a feszültség, a megengedett feszültség, a szakítószilárdság, az
anyagmin´óség fogalma.
Nyomó-, húzó-, nyírófeszültség számítása.
A periódusos rendszer alkalmazása, molekulatömeg számítása. Az anyagmegmaradás
törvényének alkalmazása kémiai reakciókban. A gázok jellemzése, gázok moláris
térfogata.
Az elegyek fogalma, a koncentráció fajtái és értelmezésük, számításuk, alkalmazásuk
a kémiai reakciók esetén.
Homogén egykomponens´ú és többkomponens´ú rendszerek.

Üzemlátogatások

Gyártó- és feldolgozóüzemek, laboratóriumok, tanm´úhelyek.
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A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjék fel leírások alapján, anyagmintákon, tárgyakon a tanult szerkezeti anyagokat, megfelel´óen
rendeljék hozzájuk a tanult tulajdonságokat.
Ismerjék fel az akció- és reakcióer´óket, határozzák meg az ered´ó er´ót párhuzamos és metsz´ód´ó er´ók esetén.
Ismerjék fel a különböz´ó igénybevételeket, helyesen számítsanak húzó-, nyomó- és nyírófeszültséget, helyesen
értelmezzék a csavarófeszültséget.
Helyesen rendeljék hozzá a szerkezeti elemekhez a rúd, a kéttámaszú tartó és a befogott tartó fogalmakat.
Értsék meg az igénybevétel, a feszültség és az alakváltozás kapcsolatát.
Határozzák meg és alkalmazzák példákon az egykomponens´ú és a többkomponens´ú rendszer fogalmát.
Ismertessék a gázok, a folyadékok és a szilárd anyagok tulajdonságait.
A célnak megfelel´ó rajzeszközöket válasszanak, és megfelel´óen használják azokat.
Hibátlanul végezzenek el egyszer´ú síkmértani szerkesztéseket, ábrázoljanak egyszer´ú geometriai testeket a képsíkrendszerben.
Helyesen adják meg a méreteket a rajzokon, és jól alkalmazzák a szabványos gépelemjelöléseket.
Helyesen rendeljenek össze tárgyakat különböz´ó ábráikkal, jól értelmezzék a m´úszaki rajz további tanult információit.
Tárgyak, rajzok, leírások alapján ismerjenek fel tanult gépelemeket, rendeljék össze felhasználásaikkal, hozzanak
példát tapasztalataik alapján.
Helyesen végezzenek el a molekulatömegre, a molekulák százalékos összetételére, a kémiai reakciók sztöchiometriai
adataira, a homogén többkomponens´ú rendszerek százalékos és anyagmennyiség szerinti összetételére vonatkozó
számításokat.

VEGYIPARISZAKMAIALAPOZÓGYAKORLATOK
Évi óraszám: 222 óra
Célok és feladatok
A tantárgy célja a szakmacsoport közös gyakorlati ismereteinek nyújtása, készségek, képességek fejlesztése, a jellemz´ó
technológiák, munkam´úveletek, felhasznált anyagok, a szakmacsoport szakképesítéseinek bemutatása.
A Vegyipari szakmai alapozó gyakorlatok tantárgy bemutatja az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásait. A közismereti tárgyakra és a m´úszaki orientációs gyakorlatokra építve fejleszti, formálja a tanulók vegyész és m´úszaki
szemléletét, b´óvíti a tevékenységek körét.
A vegyipari labortevékenységek tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményez´ó bemutatása és elvégzése felkelti a tanulók aktivitását, tapasztalatokat nyújt az alapvet´ó laboratóriumi eszközök kezelésében.
Adjon alkalmakat, lehet´óségeket, teremtsen feladathelyzeteket a szakmai tantárgyak elsajátításához szükséges képességek, készségek fejl´ódéséhez, alapszint´ú laboratóriumi gyakorlottság megszerzéséhez, a tanulási és szakmai motiváció fejl´ódéséhez, meger´ósödéséhez. Neveljen a körültekint´ó, pontos, igényes, biztonságos, környezetkímél´ó munkavégzésre, a szakterület munkaköreiben szükséges tudatos, felel´ósségteljes szakmai és környezetet véd´ó magatartásra.
Tárja fel a mindennapi élet és a vegyipari gyakorlat közötti hasonlóságokat és különböz´óségeket, mutassa be a
vegyipari szakmák sajátosságait, összetettségüket, mutassa be a szakterületen dolgozók tevékenységét, segítse a tanulókat leend´ó szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében.

Fejlesztési követelmények
A tantárgy tanulása során fejl´ódjenek a tanulók szakmai gyakorlati tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így
különösen az ismeretelemz´ó-értékel´ó gondolkodás, az önálló tapasztalatszerzés képessége, alkalmazzák ismereteiket a
folyamatok, jelenségek megértése terén.
A gyakorlati tevékenység során maradéktalanul tartsák be a balesetmentes és biztonságos munkavégzés szabályait,
fejl´ódjön munkabírásuk, kitartásuk.
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A tantárgyi tevékenység során szokjanak hozzá a produktív munkavégzéshez, az önálló gyakorlati feladatmegoldáshoz, érezzék meg a gyakorlati munka eredményeinek, sikereinek értékét, örömét.
A tanulók legyenek képesek a tanult egyszer´ú m´úveleteket önállóan is elvégezni, az eszközöket célszer´úen és
szakszer´úen használni, ismerjék meg a felhasznált anyagokat, alkalmazott eljárásokat.
A tantárgyi tevékenység végzése során alakuljon ki bennük kötelességtudat, felel´ósségérzet, a társakra is figyel´ó,
segít´ókész, szabálykövet´ó magatartás, a mások munkájának, eredményeinek, teljesítményeinek tisztelete, folyamatosan
er´ósödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. Ismerjék meg, fogadják el és
tudatosan alkalmazzák a szakmai tevékenységek végzéséhez szükséges magatartási szabályokat, magatartásformákat.
A szakmai tanulmányi tevékenység által alakuljon ki, er´ósödjön a szakmához, a választott munkához, életpályához
való köt´ódésük.
Értsék meg a vegyipari termelés veszélyeit, kockázatait, érezzék át saját személyes felel´ósségüket, lássák meg szakmai
tevékenységeik mögött az embert és a természetet, tiszteljék ezek értékeit, ismerjék fel és utasítsák el a környezetszennyez´ó, természetkárosító tevékenységeket, az ilyen magatartást.
A tanulók alkalmazzák a fizikai alapfogalmakat, mértékegységeket, tudják meghatározni a fizikai jellemz´óket.
Tudják összeállítani a laboratóriumi mérésekhez szükséges készülékeket, legyenek képesek leírás alapján önállóan
elvégezni egyszer´ú laboratóriumi m´úveleteket, alkalmazni egyszer´ú módszereket a többkomponens´ú rendszerek szétválasztására, azonosítani a fontosabb ionokat, használni a vegyipari táblázatokat, grafikonokat; elvégezni a laboratóriumi munkákkal kapcsolatos számításokat, használni a kémiai jelrendszert.
Legyenek képesek kiválasztani a munkavégzéshez szükséges eszközöket, anyagokat, m´úszereket, munkavédelmi
felszereléseket, és ezeket szakszer´úen használni; megtervezni, megszervezni az elvégzend´ó feladatokat. Tudjanak recept
alapján egyszer´ú szervetlen preparátumokat készíteni; ellen´órizni és rögzíteni munkájuk tapasztalatait, eredményeit.

Belép´ó tevékenységformák
Önálló munkavégzés laboratóriumi körülmények között.
Tanm´úhelyek, üzemek látogatása.
Az egyes laborm´úveletek elvégzése bemutatás, magyarázat, szöveges, képi és egyéb ismeretforrások alapján.
A saját munka elemzése, korrigálása, az eredmények ellen´órzése, értékelése.
A munka örömének felfedeztetése a tanulók sikerélményhez juttatásával, könnyen elvégezhet´ó, egyszer´ú m´úveletek
által.
Különböz´ó (összetételi és m´úveleti) paraméterek mellett elvégzett m´úveletek eredményeinek mérése, elemzése,
értékelése, min´ósítése, összehasonlítása, az adatok rögzítése táblázatos, grafikonos, szöveges és egyéb formában. A
tapasztalatok általánosítása, megfogalmazása.
A munkam´úveletek tervezése, szervezése, egyéni és csoportos munka.
Feladattal vezetett, önállóan végrehajtott megfigyelések, adatgy´újtés, mérések, elemzések, ezek alapján összefüggések
és törvényszer´úségek felismerése.
Információk értelmezése, következtetések megfogalmazása.
A tanult ismeretek alkalmazása feladathelyzetekben a hétköznapi életben és a üzemlátogatások során.

Témakörök

Bevezetés
a laboratóriumi
munkába

Tartalmak

A laboratórium munka-, környezet- és t´úzvédelmi szabályai, a laboratórium rendje.
Alapvet´ó laboratóriumi eszközök és kezelésük.
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Tartalmak

Fizikai
alapmennyiségek
mérése

A tömegmérés szabályai.
Mérés tára-, gyors- és analitikai mérleggel.
A bruttó, a tára és a nettó tömeg fogalma.
Térfogatmér´ó eszközök csoportosítása, a térfogatmér´ó eszközök használatának szabályai (mér´óhenger, pipetták, büretták, mér´ólombik).
Szilárd és folyékony halmazállapotú anyagok térfogatának mérése.
H´ómérsékletmér´ó eszközök, a h´ómérsékletmérés szabályai.

Oldás, oldatkészítés

Oldás és oldhatóság fogalma, oldhatóságot befolyásoló tényez´ók.
Adott összetétel´ú oldat készítése vízmentes szilárd anyagból, kristályvizes sóból,
oldatból keveréssel, hígítással.

Fizikai jellemz´ók
mérése

Olvadáspont, forráspont, folyadékok s´úr´úségének meghatározása, az eredmény irodalmi adattal történ´ó összehasonlítása.

Laboratóriumi
m´úveletek

H´óátadási m´úveletek végrehajtása.
Alapvet´ó elválasztási m´úveletek végrehajtása.
Laboratóriumi tisztítás sz´úréssel, derítéssel.
Bepárlás, kristályosítás végrehajtása.

Szervetlen
preparátumok
készítése

Recept alapján egyszer´ú szervetlen preparátumok készítése, a preparátumkészítés
jellemz´ó m´úveletei: lecsapás, kristályosítás, sz´úrés, csapadék mosása, csapadék szárítása.
Termelési százalék kiszámítása.

Szervetlen anyagok
egyszer´ú min´óségi
elemzése

A leggyakoribb ionok azonosítása jellemz´ó reakcióik alapján: ezüst-, ólom-, réz(II)-,
higany(II)-, vas(III)-, nikkel-, kobalt-, mangán-, kalcium-, kálium-, nátrium- és
oxóniumionok, valamint klorid-, bromid-, jodid-, szulfid-, szulfát-, karbonát-, nitrát-,
hidroxidionok egyszer´ú elemzése.

A továbbhaladás feltételei

A tanulók maradéktalanul tartsák be a munka-, a környezet- és a t´úzvédelmi tevékenységre vonatkozó egyéb
magatartási szabályokat, továbbá az alapvet´ó laboratóriumi eszközök és mér´óeszközök használatának szabályait.
Helyes eredményekre jutva mérjenek meg fizikai jellemz´óket.
Leírás alapján önállóan állítsanak össze a laboratóriumi mérésekhez szükséges készülékeket, válasszák ki a munkavégzéshez szükséges eszközöket, anyagokat, m´úszereket, munkavédelmi felszereléseket, ezeket szakszer´úen használva
végezzenek el egyszer´ú laboratóriumi m´úveleteket, készítsenek recept alapján egyszer´ú szervetlen preparátumokat,
azonosítsák a fontosabb ionokat.
Tudják megtervezni és megszervezni az elvégzend´ó feladatokat, ellen´órizzék munkájukat, értékeljék és rögzítsék
munkájuk tapasztalatait, eredményeit.
Tudják ismertetni a fizikai jellemz´ók mérési elvét, a többkomponens´ú rendszerek egyszer´ú szétválasztásának elvét,
a fizikai alapmennyiségek jellemz´óit.
Feladatokban jól alkalmazzák a fizikai alapmennyiségeket és jellemz´óket, használják a vegyipari táblázatokat,
grafikonokat, használják a kémiai jelrendszert.
Helyes eredményre jutva végezzék el a laboratóriumi munkákkal kapcsolatos számításokat.

