GUMIIPARI TECHNOLÓGUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 52 543 01 0000 00 00 Gumiipari technológus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 543 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Gumiipari technológus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

3115
1
60 %
40 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
0,5 év
Időtartama (évben vagy félévben):
1

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– számítógép-terem
– demonstrációs terem
– fizikai, technológiai laboratórium
– üzemlátogatás
– kémiai laboratórium
– tanműhely
– vizsgáló állomás
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3115

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Vegyésztechnikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Átveszi és megtervezi a munkafolyamatokat
Előkészíti a gyártást
Félkész terméket készít, vagy készíttet
Formaárut készít
Precíziós terméket állít elő
Gumiabroncsot készít
Extrudált terméket készít
Gumiabroncsot újrafutóz
Műszaki tömlőt állít elő
Szállító hevedert állít össze
Latex alapú terméket állít elő
Ragasztót készít
Termékspecifikus befejező műveleteket végez, végeztet
Gyártáshoz kapcsolódó feladatokat elvégzi, elvégezteti
Termékvizsgálatokat végez, végeztet
Minőségbiztosítás előírásai szerint biztosítja, biztosíttatja az ellenőrzést
Ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártási folyamatot
Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer alapelveit követi
Munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat betartja, betartatja

azonosító száma
52 524 01 0000 00 00
31 543 07 0000 00 00
54 524 02 1000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője
Papírgyártó és -feldolgozó
Vegyipari technikus
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1228-06 Vegyipari alapmodul feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és azok környezetének tisztítását
Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő
rendellenességeket)
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Részt
vesz
a
minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi,
egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon és szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A környezetszennyezés mértékének meghatározása
C A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
C Hulladékgazdálkodás alapjai
B Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
C Az áramütés elleni védekezés
B Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
B Veszélyes anyagok kezelése
B Tűzvédelmi szabályok, előírások
B Tűzoltási módszerek
B Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
C A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
C A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
B Az egyéni védőfelszerelések
C Elsősegélynyújtás
C Gyártásközi ellenőrzés
C Minőségirányítás vállalati feladatai
C Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Vállalkozási formák
Adónemek, adózási formák
Pénzügyi alapismeretek, számlázás, könyvelés
Munkaszervezés
Vezetési alapismeretek
Üzemgazdasági alapismeretek
Munkaviszony létesítése, megszűnése
Munkabér, járulékok
Társadalombiztosítás
Álláskeresési technikák

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Mennyiségbecslési képesség
3
Tájékozódás
3
Térérzékelés
3
Kéziszerszámok használata
4
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
3
Elsősegély eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2038-06 Gumiipari technológus feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Szükség esetén együttműködik munkahelyi vezetőivel, beosztottjaival
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges szerszámokat
Új gép/berendezés telepítésében részt vesz
Elvégzi az új gép/berendezés beüzemelését
Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelő személyeket
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a
számítógépes programokat
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket az előírt paraméterek
beállításával
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján beállítja, beállíttatja a
berendezéseket
Szerszámcserét végez
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
Profil vagy lemez terméket készít
Itató oldatot készít
Textil kablét vagy szövetet itat
Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil szövetet kenőgépen bevon
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Huzalkarikát állít elő
Konstrukció szerint méretre vág
Felépítő gépen abroncsot konfekcionál
Prés berendezéseket kezel
Fémbetét elemeket előkezel
Próbanyomást végez
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Szervízereket feltölt
Konstrukció szerint konfekcionál, felépít
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
BOM berendezést kezel
Extrudált tömlőbe szelepet beépít
Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
Abroncson hiba analízist folytat le
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Hőkezelést végez
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Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Előkészített rendszerekből terméket állít össze
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Textil gumi rendszert állít össze
Feszítve vulkanizál
Végtelenítést végez
Latex terméket készít
Mártó eljárással vékonyfalú terméket állít elő
Oldatot gyárt
Kiszerelést végez
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
Speciális felhasználású termékeket készít
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Félkész terméket vizsgál
Minden darabon roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásos vizsgálatokat végez
Próbapadon élettartamot vizsgál
Próbapadon mechanikai tulajdonságokat vizsgál
Egyéb speciális vizsgálatokat végez
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja és felügyelia gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd, folyamatirányító berendezések) működését
Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
Gyártási hulladékot előírás szerint újrahasznosítja, visszadolgozza és kezeli
A dokumentációk alapján számításokat végez
A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
Felügyeletet gyakorol a vegyipari berendezéseket kezelő szakmai beosztott személyek
felett
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
Minőségi hiba esetén meghatározza az intézkedés módját
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Részt vesz a reklamációk feldolgozásában
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Géprajz alapjai
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C Géptan
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C
D
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B

Nyomástartó edények működése
Irányítás, szabályozás, vezérlés
Gépek általános kezelési szabályai
Polimerek kémiája
Polimerek térhálósítása
Polimerek lebomlása
Mérgezőanyagok kezelése
Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
Recepturális alapelvek
Térhálósítás hatóanyagai
Töltőanyag-lágyító rendszerek
Keverékek adalékanyagok
Vázerősítő anyagok
Segédanyagok felhasználása
Szerelvények típusai
Nyersanyag-előkészítő gépek
Tároló rendszerek
Keverőgépek-, gépsorok
Alakító gépek-, gépsorok
Vázerősítő rendszer kialakító gépsorok
Vágógépek és végtelenítők
Gépek védelmi rendszere
Vulkanizáló kazánok, prések
Roncsolásmentes vizsgálatok
Roncsolásos vizsgálatok
Gépsorok kiegészítő elemei
Paraméter-változtatások
Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
Formacikk gyártási folyamatok elméletei és gépei
Abroncsgyártási folyamatok elmélete
Műszaki cikk gyártás művelete
Formacikk gyártás műveletei
Abroncsgyártási műveletei
Keverék-készítési technológiák
Alakítási technológiák
Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
Konfekcionálás és felépítés technológiák
Vulkanizálási technológiák
Befejező műveletek
Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
Gumiipai hulladékhasznosítás technológiái
Méréstechnika
Mérőműszerek pontosság-beállítása
Fizikai, technológiai és félkész termék vizsgálatok
Alapanyag vizsgálati módszerek
Nyerskeverék vizsgálati módszerek
Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
Szilárdsághordozók vizsgálata
Félkész termékek vizsgálatai
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B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
D
B
B
C
C
C
C
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B

Késztermék vizsgálatok
Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
Élettartam vizsgálatok
Boncolásos vizsgálatok
Szerszám szerkezetek felépítések
Szerszám-beállítások
Gumiipari gépek
Szerves kémia alapismeretek
Szervetlen kémiai alapismeretek
Reológia
Polimerek előállításai
Szerszám-szerelések
Gépek és géprendszerek működése
Irányítástechnika
Szállító berendezések
Nyomásmérő műszerek
Méréstechnikai műszerek
Anyagkezelés általános előírásai
Hulladékkezelés és- tárolás
Keverékek tulajdonságai
Anyagkeverési eljárások
Összeszerelő gépek
Utókezelési technológiák
Csomagolási technológiák
Kézi működtetésű szerszámok felépítése
Automata szerszámok
Technológiai számítások
Technológiai alapelvek és értelezésük
Gyártási dokumentációk

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
2
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Termékszerkezeti rajz értelmezés
3
Kapcsolási rajz értelmezés
3
Műszaki rajz értelmezés
3
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
4
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4
Működtetési jelképek értelmezése
3
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
3
Anyagigény számítási készség
3
Eltérés, szórás számítási készség
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3
3
2
3
2
3
4
4
4
2
2

Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Munkadarabrajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
Pneumatikus bekötési vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
Gumiipari gépek, berendezések használata
Folyamatirányító szoftverek használata
Adattárolók kezelése (input, output) és használata

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Önállóság
Precizitás
Monotónia-tűrés
Terhelhetőség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Kommunikációs rugalmasság
Konszenzuskészség
Meggyőzőkészség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Okok feltárása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
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Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1228-06
Vegyipari alapmodul feladatok
2038-06
Gumiipari technológus feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

176/5.0/1228-06

176/3.0/2038-06

176/1.0/1228-06

3
4
5
6
7
8
9

176/4.0/2038-06

176/6.0/2038-06

176/12.0/2038-06

2

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21

176/5.0/2038-06

176/7.0/2038-06

176/13.0/2038-06

19

176/11.0/2038-06

176/9.0/2038-06

1

18

176/10.0/2038-06

176/4.0/1228-06

176/2.0/2038-06

176/3.0/1228-06

176/6.0/1228-06

176/1.0/2038-06

176/8.0/2038-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

176/2.0/1228-06
32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

óraszáma
azonosítója

megnevezése

176/1.0/1228-06
176/2.0/1228-06
176/3.0/1228-06
176/4.0/1228-06
176/5.0/1228-06
176/6.0/1228-06
176/1.0/2038-06
176/2.0/2038-06
176/3.0/2038-06
176/4.0/2038-06
176/5.0/2038-06
176/6.0/2038-06
176/7.0/2038-06
176/8.0/2038-06
176/9.0/2038-06
176/10.0/2038-06
176/11.0/2038-06
176/12.0/2038-06
176/13.0/2038-06

Munkabiztonság
Munkajogi ismeretek
Minőségirányítás
Dokumentálás
Gazdasági és szervezési ismeretek
Általános vegyipari gyakorlatok
Anyagismeret
Szerszámok
Géptani ismeretek
Gumiipari gépek I.
Gumiipari gépek II.
Technológiai alapismeretek
Termékgyártási technológiák
Gyártási folyamatok
Gyártási folyamatok szervezése
Fejlesztések
Vizsgálatok
Szakmai idegen nyelv I.
Szakmai idegen nyelv II.
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

24
6
16
48
6
0
84
6
42
66
78
0
0
69
9
15
0
24
27
520

0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
128
88
0
0
0
80
0
0
344

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

24
6
16
48
6
48
84
6
42
66
78
128
88
69
9
15
80
24
27
864

A tanár kötelező óraszámát kell alkalmazni a gyakorlati oktatónál abban az esetben, ha a központi program (tanterv)
szerint elméletigényes szakmai tantárgy gyakorlati képzésében tart tanórai foglalkozást.
Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
14

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1228-06 Vegyipari alapmodul feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem. Munkajog,
minőségirányítás, vezetési ismeret
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Dokumentálás számítógéppel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2038-06 Gumiipari technológus feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fizikai, technológiai vizsgálatok, félkész és késztermék
Méréstechnika, gumiipari hulladékgazdálkodási feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc

vizsgálatok.

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Polimerek fizikai, kémiai tulajdonságainak alkalmazása, kaucsukok feldolgozása, a
szükséges segédanyagok alkalmazása, félkész- és késztermékek vizsgálata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Gumiipari termékek gyártásának technológiája, alapanyagok, szerszámok,
berendezések megválasztása, a paraméterek hatása és beállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
16

Géptani alapfeladatok, gumiipari gépismeret, gumiipari gépek, géprendszerek
kezelése, irányítsa
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Recepturális alapelvek alkalmazása keverékek készítése során, a felhasznált
anyagok tulajdonságainak alkalmazása, tekintettel a feldolgozásra és a termék
tulajdonságaira
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Vázerősítő-gumi rendszer kialakítása, alakító műveletek alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 20%
3. feladat 25%
4. feladat 15%
5. feladat 15%
6. feladat 10%
3. vizsgarész
–
4. vizsgarész
–
5. vizsgarész
–
6. vizsgarész
–
7. vizsgarész
–

8. vizsgarész
–

9. vizsgarész
17

–

10. vizsgarész
–

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 80
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Gumiipari
technológus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 543 01 0000 00 00 azonosító számú, Gumiipari technológus megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

176/1.0/1228-06

Munkabiztonság

azonosítója

sza
sza
sza

176/1.1/1228-06
176/1.2/1228-06
176/1.3/1228-06

8
8
8

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vegyipari munka- és balesetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő rendellenességeket)
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
C típus Az áramütés elleni védekezés
B típus Veszélyes anyagok kezelése
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
C típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
B típus Az egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
19

4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Térérzékelés
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései,
munkavégzés tárgyi és személyi feltételei, foglalkozásegészségügy – foglalkozási ártalmak
és megbetegedések
Kollektív és egyéni egészségvédelem
Vegyianyagok biztonságtechnikája
R és S mondatok
Foglalkozásegészségügy
Elsősegélynyújtás
Foglalkozási ártalmak
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.2/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános vegyipari tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Tűzoltási módszerek
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
20

Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzvédelem
Tűzvédelmi fogalmak
Tűzveszélyes anyagok
Tűzveszélyességi osztályba sorolás
Tűzoltás anyagai, eszközei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.3/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Vegyipari környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és azok környezetének tisztítását
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi,
tűzvédelmi oktatásokon és szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A környezetszennyezés mértékének meghatározása
C típus A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
C típus Hulladékgazdálkodás alapjai
B típus Veszélyes anyagok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vegyianyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök
Vízszennyezők: savak, lúgok, mérgező anionok, nehézfémek, növényvédő szerek,
oldószerek, olajok, olajos anyagok, biológiailag lebontható szerves anyagok (KOI, BOI),
fertőző anyagok
Fizikai hatások: hő- és hősugárzás, zaj és rezgés
Sugárszennyezés
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása
Környezetvédelemre vonatkozó előírások, jogszabályok
Környezetvédelmi hatóságok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

176/2.0/1228-06

Munkajogi
ismeretek

azonosítója

szk

176/2.1/1228-06
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6

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Munkaviszony létesítése, megszűnése
D típus Munkabér, járulékok
D típus Társadalombiztosítás
D típus Álláskeresési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkajogi jogforrások, egymáshoz való viszonyuk
A munkavállalók munkahelyi szervezetei, jogosítványaik
A munkaviszony létesítésének szabályai
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása
A munkaviszony megszüntetése
A munkaügyi viták intézésének módja
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3. TANANYAGEGYSÉG

176/3.0/1228-06

Minőségirányítás

azonosítója

sza

176/3.1/1228-06

16

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

16

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségirányítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyártásközi ellenőrzés
C típus Minőségirányítás vállalati feladatai
C típus Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
25

Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségügyi, minőségirányítási fogalmak meghatározása
A minőségbiztosítás és a minőség-ellenőrzés szervezete
A vállalati minőségirányítási rendszer
A korszerű, szabványos minőségirányítási rendszer dokumentációi
A vállalati minőségirányítás szervezetei, feladatai
Korszerű minőségbiztosítási technikák, módszerek
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4. TANANYAGEGYSÉG

176/4.0/1228-06

Dokumentálás

azonosítója

sza

176/4.1/1228-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Informatikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
48 óra elmélet csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógép és környezete, perifériák
A számítógépes szoftverek csoportosítása
Operációs rendszerek csoportosítása
Fájlkezelés
Víruskezelő és tömörítő programok
Grafikus környezetet támogató szoftverek és segédprogramok
Szövegszerkesztés: a dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, egyenletszerkesztő használata, nyomtatás
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5. TANANYAGEGYSÉG

176/5.0/1228-06
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azonosítója

szk

176/5.1/1228-06
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6

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági és szervezési ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és azok környezetének tisztítását
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
D típus Munkaszervezés
D típus Vezetési alapismeretek
D típus Vállalkozási formák
D típus Adónemek, adózási formák
D típus Pénzügyi alapismeretek, számlázás, könyvelés
D típus Üzemgazdasági alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
29

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Társasági formák
Vállalkozások adózása, járulékfizetési kötelezettségei: az adózás fogalmai, az adózás
rendje, az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA, járulékok)
Vállalkozások szervezése:
– anyagi eszközök biztosítása
– humánerőforrás biztosítása
– vállalkozások szervezeti felépítése
– gyártási feltételeket biztosító folyamatok
– irányítási folyamatok
A témához kapcsolódó törvények fogalma, jelentősége
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6. TANANYAGEGYSÉG

176/6.0/1228-06

Általános vegyipari
gyakorlatok

azonosítója

sza
sza
sza

176/6.1/1228-06
176/6.2/1228-06
176/6.3/1228-06

0
0
0

16
16
16

0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyakorlat 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és azok környezetének tisztítását
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségbecslési képesség
3. szint Tájékozódás
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok 70%
Tapasztalatok dokumentálása, reakcióegyenletek felírása 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
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Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fontosabb kationok jellemző és érzékeny reakciói, a legfontosabb anionok kimutatása

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.2/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyakorlat 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és azok környezetének tisztítását
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségbecslési képesség
3. szint Tájékozódás
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tanár által végzett vizsgálatok megfigyelése 10%
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyészeti laboratóriumi vizsgálatok 70%
Mérési eredmények kiszámítása 5%
Dokumentálás számítógéppel, kézzel 5%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mérőoldatok készítése, pontos koncentrációjuk meghatározása, az indikátorok
alkalmazása, különböző típusú titrálások elvégzése (közvetlen, közvetett, fordított,
visszatitrálás)
Redoxi titrálások: permanganometria, jodo,- és jodimetria
Komplexometria
Csapadékos titrálások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.3/1228-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyakorlat 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi, elvégezteti a berendezések és azok környezetének tisztítását
Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az egyéni védőfelszerelések
C típus Elsősegélynyújtás
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségbecslési képesség
3. szint Tájékozódás
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Vegyipari műveletek elvégzése, adatok rögzítése 70%
Eredmények kiszámítása 10%
Dokumentálás számítógéppel, kézzel 10%
A képzési helyszín jellege:
Kémiai laboratórium
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konduktometriás mérés
Potenciometrikus mérés
Fotometiás mérés látható és UV-tartományban
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7. TANANYAGEGYSÉG

176/1.0/2038-06

Anyagismeret

azonosítója

sza
sza
sza

176/1.1/2038-06
176/1.2/2038-06
176/1.3/2038-06

24
36
24

0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Polimerek kémiája
B típus Polimerek térhálósítása
B típus Polimerek lebomlása
B típus Mérgezőanyagok kezelése
C típus Szerves kémia alapismeretek
C típus Szervetlen kémiai alapismeretek
B típus Reológia
D típus Polimerek előállításai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Makromolekulák képlete, egyenletek felírása 40%
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Reakcióegyenletek, képletek felírása 20%
Kémiai alapfogalmak gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
"R" és "S" mondatok
Méregtan
Savak, bázisok, sók
Alapreakciók
Szénhidrogének (telített, telítetlen polimerek, nyílt- és zártláncú polimerek)
Makromolekulák: előállítási módok, szerkezet-tulajdonság, térháló kialakulás, lebomlás
Reakciósebesség: hőmérséklet és reakcióidő összefüggés, pH kémiai kötések
Plasztikus-elasztikus állapotok: hőmérséklet, nyomáshatás, feldolgozó műveletek és
plasztikus állapot összefüggései
Diszperz rendszerek (diszperzió, emulzió)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.2/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Gumiipari anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B típus Recepturális alapelvek
B típus Térhálósítás hatóanyagai
B típus Töltőanyag-lágyító rendszerek
B típus Keverékek adalékanyagok
B típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Hulladékkezelés és- tárolás
B típus Keverékek tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
35

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Kaucsuk szerkezet tulajdonságának és összefüggéseinek meghatározása 30%
Reológia értelmezése 20%
Recepturális alapelvek rendszerezése 10%
Térhálósodás, lebontás leírása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Fizikai és technológiai laboratórium
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános és különleges rendeltetésű kaucsukok reológiája, feldolgozása
Felhasználási tulajdonságok (szilárdság, kopás, hajtogatás, dinamikus tulajdonság stb.)
Vulkanizátumok statikus (mechanikai) és dinamikus tulajdonságai
Térhálósító szerek, gyorsítók, aktivátorok, késleltetők
Töltőanyag-lágyító rendszerek, lágyító hatás
Tulajdonságmódosító adalékanyagok
Recepturális alapelvek (feldolgozási és felhasználási tulajdonságok és összetétel
összefüggések)
Gyártásközi hulladékok visszavezetése a folyamatba
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.3/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Vázerősítő anyagok, szerelvények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Itató oldatot készít
Textil kablét vagy szövetet itat
Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil szövetet kenőgépen bevon
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B típus Recepturális alapelvek
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Segédanyagok felhasználása
C típus Szerelvények típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Textil, acél, üveg, szál alkalmazási kesérletek elvégzése 40%
Vázerősítőanyag-gumi igénybevétele, kísérletek elvégzése 40%
Előadástartás 20%
A képzési helyszín jellege:
Fizikai, technológiai laboratórium
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vázerősítő anyagok szerepe, termékszerkezetben meghatározott helye: konstrukció,
csoportosítás, eredet
Textíliák (műselyem, poliamid, poliészter, kevlár), acél, üvegszerkezetek, műszaki
jellemzők, tulajdonságok vizsgálatai
Textil-kaucsuk keverék rendszerek (tapadás)
Segédanyagok (porok, diszperziók, szövetek, fóliák)
Szerelvények (csatlakozók, fegyverzetek, betétek)
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

176/2.0/2038-06

Szerszámok

azonosítója

sza

176/2.1/2038-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Gumiipari szerszámok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges szerszámokat
Szerszámcserét végez
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
BOM berendezést kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Vulkanizálási technológiák
B típus Szerszám szerkezetek felépítések
B típus Szerszám-beállítások
B típus Szerszám-szerelések
C típus Kézi működtetésű szerszámok felépítése
B típus Automata szerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Termékszerkezeti rajz értelmezés
3. szint Műszaki rajz értelmezés
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzésrendszerek értelmezése
3. szint Munkadarabrajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezeti rajz értelmezése 20%
Összeállítási rajz értelmezése 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítése 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerszámtípusok (lenyomat, részek stb.)
Működtetés (a szerszám, a gép és a beszerelés összefüggések) beállítások
Alkalmazás: alapberendezések (extruderek, prések, fröccssajtoló, fröccsöntőgépek,
vulkanizáló gépek)
Kézi, gépi működtetésű szerszámok
Lenyomatszám
Formafűtési rendszerek
Levegő furat
Szerszámbeépítés- beállítás- működtetés
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

176/3.0/2038-06

Géptani ismeretek

azonosítója

sza
sza

176/3.1/2038-06
176/3.2/2038-06

16
26

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Új gép/berendezés telepítésében részt vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Géprajz alapjai
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Géptan
C típus Nyomástartó edények működése
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
B típus Tároló rendszerek
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kapcsolási rajz értelmezés
3. szint Műszaki rajz értelmezés
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
3. szint Munkadarabrajz olvasása, értelmezése
2. szint Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz értelmezése 40%
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Hallott szöveg feldolgozása, jegyzetelése 40%
Előadás tartása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Géptani fogalmak
Gépek szerkezeti egységei, elemei
Emelőgépek, emelőgép és szállítógép rendszerek
Pneumatikus szállítás, tárolók
Energiaellátó rendszerek
Villamos gépek
Nyomástartó edények-kazánok, autóklávok
Tárolók
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.2/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Vulkanizáló gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
BOM berendezést kezel
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
Hőkezelést végez
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Prés berendezéseket kezel
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Végtelenítést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyomástartó edények működése
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Vulkanizáló kazánok, prések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Géprajz értelmezése 40%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzetelése 40%
Előadás tartása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyomástartó edények
Prések (hidraulikus, mechanikus, kazán)
Szakaszos és folyamatosan működő gépek
Speciális vulkanizáló berendezések
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10. TANANYAGEGYSÉG

176/4.0/2038-06

Gumiipari gépek I.

azonosítója

sza
sza
sza

176/4.1/2038-06
176/4.2/2038-06
176/4.3/2038-06

24
24
18
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Keverőgépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket az előírt paraméterek
beállításával
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyersanyag-előkészítő gépek
B típus Keverőgépek-, gépsorok
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Hulladékkezelés és- tárolás
B típus Keverékek tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészítő rendszer (tároló, előmelegítő)
Kézi és számítógépes bemérő rendszerek (tároló, adagoló)
Keverők kiegészítő egységei (ragadásgátló, hűtő, lerakó)
Pelletkészítő, bálavágó
Keverékszűrők
Keverő berendezések műszerei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.2/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Félkésztermék-gyártó gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profil vagy lemez terméket készít
Itató oldatot készít
Textil kablét vagy szövetet itat
Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil szövetet kenőgépen bevon
Acél gumibevonatot készít
Konstrukció szerint méretre vág
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Tároló rendszerek
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gumiipari gépek
B típus Gépek és géprendszerek működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Konszenzuskészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kalander, extruder (műszaki paraméterek, karakterisztikák), energiaellátó rendszerek,
kihajlás kompenzálók
Kiegészítő egységek: etető rendszer (hengerszéksor), húzó és hűtő egységek,
félkésztermék-lerakó rendszer, szövetbeeresztő, végtelenítők
Berendezések energiaellátó rendszerei műszerei
Vágógépek
Félkésztermék-tárolók
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.3/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Abroncsgyártó gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felépítő gépen abroncsot konfekcionál
Szervízereket feltölt
BOM berendezést kezel
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Hőkezelést végez
Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vágógépek és végtelenítők
B típus Vulkanizáló kazánok, prések
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
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B típus Abroncsgyártási folyamatok elmélete
B típus Gumiipari gépek
B típus Gépek és géprendszerek működése
C típus Irányítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Konfliktusmegoldó készség
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészítő gépek, itató, felpréselő, futó és gumialkatrész extrudálók, vágógépek
Felépítő gépek: diagonál és radiál (övfelépítő, egy- és kétfázisú gépek)
BOM-rendszerű vulkanizálók (vulkanizáló szerszámok)
Újrafutózó gépek (hántoló, horzsoló, felépítő gépek, hőkezelő kazánok)
Abroncstömlő szelepező, végtelenítő, bombírozó, vulkanizáló
Kiegészítő egységek (szervizerek, adagolók, tárolók)
Energiaellátó rendszerek, műszerek
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

176/5.0/2038-06

Gumiipari gépek II.

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

176/5.1/2038-06
176/5.2/2038-06
176/5.3/2038-06
176/5.4/2038-06
176/5.5/2038-06

30
18
18
6
6

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Formacikkgyártó gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Prés berendezéseket kezel
Próbanyomást végez
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyomástartó edények működése
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Gépek és géprendszerek működése
C típus Irányítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészítő gépek (előformázó, granuláló, csíkvágó)
Sajtoló gépek, prések
Fröccssajtoló gépek szerszámtípusai, működések
Fröccsöntő gépek (típusok, működések, szerszámok)
Folyamatirányító számítógépes rendszerek
Energiaellátó rendszerek, műszerek
Alkalmazott szerszámtípusok, működtetésük, beépítésük, beállításuk
Berendezések műszaki paraméterei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.2/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki tömlőgyártó gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Előkészített rendszerekből terméket állít össze
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyomástartó edények működése
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Gépek és géprendszerek működése
C típus Irányítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészítő gépek (extruderek, kalanderek, vágógépek)
Felépítő gépek (fonatoló, sodró, körszövő gépek, extruderek, borítozó gépek
Merevmagos és hajlékonymagos technológia berendezései
Magnélküli technológia berendezései
Energiaellátó rendszerek
Műszerek
Vulkanizáló kazánok, folyamatos vulkanizálók
Berendezések műszaki paraméterei
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.3/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Hevedergyártó berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konstrukció szerint konfekcionál, felépít
Textil gumi rendszert állít össze
Feszítve vulkanizál
Végtelenítést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyomástartó edények működése
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Gépek és géprendszerek működése
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C típus Irányítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Előkészítő gépek (kalanderek, vágógépek)
Felépítő gépek (vázfelépítő, fedlapozó)
Gépek kiegészítő elemei
Energiaellátó rendszerek, műszerek
Vulkanizáló és végtelenítő prések
Kapcsos végtelenítők
Berendezések műszaki paraméterei
Hajtószíjgyártó berendezések
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.4/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális termékgyártó berendezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Latex terméket készít
Mártó eljárással vékonyfalú terméket állít elő
Oldatot gyárt
Speciális felhasználású termékeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyomástartó edények működése
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Recepturális alapelvek
B típus Keverékek adalékanyagok
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Gépek és géprendszerek működése
C típus Irányítástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Tanterem
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Képzési idő:
6 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légrugó- és csőkompenzátor-gyártás berendezései
Profilszalag-gyártás berendezései (extrudálók, vulkanizálók)
Fóliagyártás berendezései ("kepel" készítő, vulkanizálók)
Üreges, pórusos szerkezetű termék és kábel, keménygumi- és gumibevonat-gyártás
berendezései
Ragasztógyártó gépek (oldógépek, adagolók)
Latexfeldolgozó gépek (tároló- és keverőtartályok, diszperzió és emulziókészítő
berendezések, vulkanizálók)
Mártott, öntött, hab- és fonalgyártó gépek
Berendezések műszaki paraméterei, műszerek
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.5/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Befejező műveletek berendezései, eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszerelést végez
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Befejező műveletek
C típus Gumiipai hulladékhasznosítás technológiái
B típus Hulladékkezelés és- tárolás
C típus Összeszerelő gépek
C típus Csomagolási technológiák
C típus Utókezelési technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Konszenzuskészség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összeszerelőgépek (csatlakozó szerelő, végtelenítő, légrugó, fegyverzetszerelő)
Felületkezelők
Sorjátlanítók
Kiszerelők (oldatadagolók)
Mártott árusterilizálók
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG

176/6.0/2038-06

Technológiai
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

176/6.1/2038-06
176/6.2/2038-06
176/6.3/2038-06
176/6.4/2038-06
176/6.5/2038-06
176/6.6/2038-06

0
0
0
0
0
0
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24
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16
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16
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azonosítója
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óraszáma

0
0
0
128
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Új gép/berendezés telepítésében részt vesz
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket az előírt paraméterek
beállításával
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján beállítja, beállíttatja a
berendezéseket
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd-,
folyamatirányító berendezések) működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Paraméter-változtatások
B típus Méréstechnika
B típus Mérőműszerek pontosság-beállítása
C típus Irányítástechnika
B típus Méréstechnikai műszerek
B típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Hulladékkezelés és- tárolás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Termékszerkezeti rajz értelmezés
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
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4. szint Működtetési jelképek értelmezése
2. szint Pneumatikus bekötési rajz olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kommunikációs rugalmasság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek veszélyei, védőberendezések
Gyártási sorok elemei, kapcsolódásuk, ellenőrzésük, műszaki paramétereik
Energiaellátó rendszerek
Berendezések műszerei (technológiai és termékellenőrzés műszerei)
Hulladék feldolgozási módok a keletkezési hely és feldolgozás szerint-termelőegységen
belül és kívül
A gép, a technológia, a paraméter, az ellenőrzés és a termék összefüggései
Műszerek és méréstechnikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.2/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Keverékgyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket az előírt paraméterek
beállításával
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
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Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Félkész terméket vizsgál
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd-,
folyamatirányító berendezések) működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyersanyag-előkészítő gépek
B típus Tároló rendszerek
B típus Keverőgépek-, gépsorok
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Keverék-készítési technológiák
B típus Nyerskeverék vizsgálati módszerek
B típus Reológia
C típus Anyagkeverési eljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai ismeretek (elaszticitás-plaszticitás) és ezek változása a technológiai folyamatok
alatt
Alkalmazott berendezések, gépsorok
Keverés elmélete és folyamata, energiamérlege
56

Keverés technológiája (egyenes-fordított, fázisszám)
Keverési folyamatok és a keverék tulajdonságait befolyásoló paraméterek és azok
ellenőrzése
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
A receptúra, a technológia és a keverék tulajdonságainak összefüggései
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.3/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Alakító műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Profil vagy lemez terméket készít
Konstrukció szerint méretre vág
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd-,
folyamatirányító berendezések) működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Vágógépek és végtelenítők
B típus Paraméter-változtatások
B típus Alakítási technológiák
B típus Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
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Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kalanderezés, extrudálás elmélete, folyamatai és technológiája
A folyamatokat és a félkész termékeket, illetve késztermékeket befolyásoló paraméterek
és azok ellenőrzése
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.4/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Vázerősítő gumirendszer kialakítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Itató oldatot készít
Textil kablét vagy szövetet itat
Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil szövetet kenőgépen bevon
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Gyártási hulladékot előírás szerint újrahasznosítja, visszadolgozza és kezeli
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Segédanyagok felhasználása
B típus Tároló rendszerek
B típus Vágógépek és végtelenítők
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
B típus Alakító gépek-, gépsorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
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Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Oldatkészítés, itatás, felpréselés, frikcionálás, dublírozás gépei, technológiája, műveletei,
paraméterei
A folyamatokat és a félkésztermékeket befolyásoló paraméterek és azok ellenőrzése
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész termék tulajdonságainak összefüggései
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.5/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Gumiabroncs felépítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Huzalkarikát állít elő
Konstrukció szerint méretre vág
Felépítő gépen abroncsot konfekcionál
Szervízereket feltölt
Konstrukció szerint konfekcionál, felépít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Segédanyagok felhasználása
B típus Tároló rendszerek
B típus Vágógépek és végtelenítők
B típus Abroncsgyártási műveletei
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Abroncsgyártási folyamatok elmélete
B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gumiabroncs részei, szerkezeti elemei, típusai, azok kapcsolata a termék felhasználási
tulajdonságaival
Kerékpárköpeny, abroncstömlő és tömlővédő-szalag, légrugó-gyártás
Alkalmazott gépek, gépsorok, technológiák és termékek kapcsolata
Előkészítő gépek, technológiák, műveletek
Felépítő gépek, technológiák, műveletek
Kiegészítő egységek
Konfekcionálás optimális feltételei és annak biztosítása
Minőségbiztosítási rendszer előírásai, receptúra, technológia, félkész és késztermék
tulajdonságainak összefüggései

60

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.6/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Gumiabroncs vulkanizálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
BOM berendezést kezel
Abroncson hiba analízist folytat le
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Hőkezelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
B típus Abroncsgyártási folyamatok elmélete
B típus Vulkanizáló kazánok, prések
B típus Paraméter-változtatások
B típus Abroncsgyártási műveletei
B típus Mérőműszerek pontosság-beállítása
C típus Nyomásmérő műszerek
B típus Vulkanizálási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vulkanizálást megelőző műveletek
Vulkanizáló gépek, szerszámok, technológiák, műveletek
Vulkanizálást befejező műveletek
Abroncs újrafutózás (hideg és meleg eljárás)
Abroncs vizsgálatok ("felszabadító", szúrópróbaszerű, laboratóriumi, vizsgáló padi)
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

176/7.0/2038-06

Termékgyártási
technológiák

azonosítója

szk
szk
szk
szk

176/7.1/2038-06
176/7.2/2038-06
176/7.3/2038-06
176/7.4/2038-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Formacikk-gyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Prés berendezéseket kezel
Fémbetét elemeket előkezel
Próbanyomást végez
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Vulkanizáló kazánok, prések
B típus Formacikk gyártási folyamatok elméletei és gépei
B típus Formacikk gyártás műveletei
B típus Vulkanizálási technológiák
B típus Szerszám szerkezetek felépítések
B típus Szerszám-beállítások
B típus Szerszám-szerelések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
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Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sajtoló, fröccssajtoló és fröccsöntő eljárás gépei, technológiái, szerszámai, műveletei
Reológiai ismeretek
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
Tömítőelemek, autóipari termékek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.2/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki tömlőgyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Extrudált tömlőbe szelepet beépít
Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Előkészített rendszerekből terméket állít össze
Hő- és nyomástartó berendezést kezel
Termékeket készre szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Vulkanizáló kazánok, prések
B típus Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
B típus Műszaki cikk gyártás művelete
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B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
B típus Vulkanizálási technológiák
B típus Befejező műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, technológiák, szerszámok, műveletek
Műszaki tömlő típusai, tulajdonságai
Különleges tömlőtípusok
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.3/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Hevedergyártás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Textil kablét vagy szövetet kalanderen gumiz
Textil gumi rendszert állít össze
Feszítve vulkanizál
Végtelenítést végez
Termékeket készre szerel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
B típus Műszaki cikk gyártás művelete
B típus Alakítási technológiák
B típus Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
B típus Vulkanizálási technológiák
B típus Vázerősítő rendszer kialakító gépsorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Demonstrációs terem
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Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gépek, technológiák, műveletek
Hevedertípusok (szilárdság, fedlap, alkalmazott közeg)
Alkalmazás technika
Hajtószíjak
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.4/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Speciális terméktechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konstrukció szerint méretre vág
Textil gumi rendszert állít össze
Latex terméket készít
Mártó eljárással vékonyfalú terméket állít elő
Oldatot gyárt
Kiszerelést végez
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Speciális felhasználású termékeket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B típus Recepturális alapelvek
B típus Keverékek adalékanyagok
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
B típus Vulkanizálási technológiák
B típus Befejező műveletek
C típus Utókezelési technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Terhelhetőség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék-vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Üzemlátogatás
Demonstrációs terem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Légrugó, profilszalag, ékszíj, fólia, műszaki lemez, üreges és pórusos termék,
keménygumi, gumibevonat, gumírozott szövet, kábelgyártás folyamatai, műveletei,
termékekkel szemben támasztott követelmények
Latexből készült terméktechnológiák, műveletek
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

176/8.0/2038-06

azonosítója

Gyártási folyamatok
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szk
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/8.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Folyamatellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
A technológiai utasítás szerint legyártja, legyártatja a terméket
A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján beállítja, beállíttatja a
berendezéseket
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd-,
folyamatirányító berendezések) működését
Minőségi hiba esetén meghatározza az intézkedés módját
Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Paraméter-változtatások
B típus Méréstechnika
B típus Fizikai-, technológiai- és félkésztermék vizsgálatok
B típus Gumiipari gépek
C típus Méréstechnikai műszerek
B típus Gyártási dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Eltérés, szórás számítási készség
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Hibakeresés (diagnosztizálás)
Következtetési képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Számítási eredmények értékelése 10%
Dokumentálás 20%
Szöveges demonstrációs előadás 10%
Folyamatábra értelmezése 20%
Információ feldolgozása 20%
Esettanulmány készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Fizikai és technológiai labor
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
Technológiai paraméterek és a termék tulajdonságainak kapcsolata
Gyártásdokumentálás
Hibaanalízis, intézkedés
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/8.2/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártási előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
A dokumentációk alapján számításokat végez
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
Minőségi hiba esetén meghatározza az intézkedés módját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B típus Recepturális alapelvek
B típus Paraméter-változtatások
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
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B típus Méréstechnika
B típus Fizikai, technológiai és félkész termék vizsgálatok
B típus Technológiai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Eltérés, szórás számítási készség
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Számítási eredmények értékelése 10%
Dokumentálás 20%
Szöveges demonstrációs előadás 10%
Folyamatábra értelmezése 20%
Információ feldolgozása 20%
Esettanulmány készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Fizikai és technológiai labor
Számítógép-terem
Képzési idő:
24 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
Technológiai paraméterek és a termék tulajdonságainak kapcsolata
Gyártásdokumentálás
Hibaanalízis, intézkedés
Vizsgálatok
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/8.3/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladékkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Abroncson hiba analízist folytat le
Szúrópróbaszerű roncsolásos vizsgálatokat végez
Egyéb speciális vizsgálatokat végez
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Gyártási hulladékot előírás szerint újrahasznosítja, visszadolgozza és kezeli
A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérgezőanyagok kezelése
B típus Roncsolásos vizsgálatok
C típus Gumiipai hulladékhasznosítás technológiái
B típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Hulladékkezelés és- tárolás
C típus Szállító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Anyagigény számítási készség
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információ önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártásközi hulladékkezelés
Gyártást befejező késztermék hulladékkezelés
Felhasználásra alkalmatlan termék újrahasznosítása
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Javítás, felújítás, gumiőrlet-készítés, regenerálás, égetés
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
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15. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/9.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásszervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén együttműködik munkahelyi vezetőivel, beosztottjaival
Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelő személyeket
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segéd-,
folyamatirányító berendezések) működését
Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
Felügyeletet gyakorol a vegyipari berendezéseket kezelő szakmai beosztott személyek
felett
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépek védelmi rendszere
C típus Irányítástechnika
B típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Hulladékkezelés és- tárolás
B típus Gyártási dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Pneumatikus bekötési vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Konfliktusmegoldó készség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Fizikai és technológiai labor
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Folyamatindítás, folyamatos gyártás, gyártásbefejezés szervezése műszaki és humán
feltételek optimalizálásával
Minőségbiztosítási rendszer
Munka- és tűzvédelem
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16. TANANYAGEGYSÉG

176/10.0/2038-06 Fejlesztések

azonosítója

szk

176/10.1/2038-06

15

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/10.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejlesztések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges szerszámokat
Új gép/berendezés telepítésében részt vesz
Elvégzi az új gép/berendezés beüzemelését
Speciális felhasználású termékeket készít
Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz
Részt vesz a reklamációk feldolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
B típus Recepturális alapelvek
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Reológia
B típus Gépek és géprendszerek működése
B típus Technológiai számítások
B típus Technológiai alapelvek és értelezésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Termékszerkezeti rajz értelmezés
3. szint Kapcsolási rajz értelmezés
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
2. szint Adattárolók kezelése (input, output) és használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Okok feltárása
Eredmény orientáltság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Kompromisszumkészség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Számítógép-terem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Új technológiák kidolgozásának laboratóriumi, félüzemi és próbaüzemi folyamatai,
szervezési, részvételi feltételek, dokumentálás
Új technológiák bevezetése
Reklamációk visszacsatolása a technológiára, összetételekre, szerkezetre
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
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17. TANANYAGEGYSÉG

176/11.0/2038-06 Vizsgálatok

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/11.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika
B típus Mérőműszerek pontosság-beállítása
C típus Irányítástechnika
C típus Méréstechnikai műszerek
B típus Gyártási dokumentációk
C típus Nyomásmérő műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Eredmény orientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság

78

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

80

Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Fizikai-technológiai laboratórium
Vizsgáló állomás
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mért érték, valódi érték, hiba fogalma
Mérési hibák fajtái, kiküszöbölési lehetőségek
Mintavételi előírások
Középérték, szórás, gyakoriság fogalma, számítás
Műszer pontosságának beállítása, korreláció
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/11.2/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapanyag vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket
(súly, térfogat stb.)
Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolási műveleteket
Keveréket készít
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alapanyag vizsgálati módszerek
B típus Szilárdsághordozók vizsgálata
B típus Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
B típus Gyártási dokumentációk
B típus Mérgezőanyagok kezelése
B típus Segédanyagok felhasználása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Anyagigény számítási készség
3. szint Eltérés, szórás számítási készség
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés

79

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Monotónia-tűrés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Fizikai-technológiai laboratórium
Demonstrációs terem
Képzési idő:
16 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgálati szabványok (mintavétel, tárolás, előkészítés, vizsgálati módszer, minta
előkészítés, próbatest készítés, kondicionálás)
Vizsgálati eredmények értékelése
Nyersanyag-vizsgálat (kaucsuk, adalékanyag)
Szilárdsághordozók vizsgálata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/11.3/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Félkész termék vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Félkész terméket vizsgál
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Részt vesz a minőségellenőrzéshez szükséges mérőeszközök kiválasztásában
Részt vesz a gyártásközi minőség-ellenőrzés gyakoriságának meghatározásában
Részt vesz az alapanyag vagy minta minőségi kritériumainak meghatározásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai, technológiai és félkész termék vizsgálatok
B típus Nyerskeverék vizsgálati módszerek
B típus Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
B típus Félkész termékek vizsgálatai
B típus Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Termékszerkezeti rajz értelmezés
3. szint Eltérés, szórás számítási készség
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
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3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Fizikai-technológiai laboratórium
Demonstrációs terem
Üzemlátogatás
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Plaszto-elasztikus viselkedés, nyerstapadás, vulkanizálási-folyamatszimulálás
Félkész termékminták vizsgálata (vastagság, felvitt anyag, méret, profil, képlékenység,
vulkanizáltság)
Vizsgálati eredmény értékelés-visszacsatolás a technológiára és késztermékre
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/11.4/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Termék vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Abroncson hiba analízist folytat le
Részt vesz a reklamációk feldolgozásában
Minden darabon roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásmentes vizsgálatokat végez
Szúrópróbaszerű roncsolásos vizsgálatokat végez
Próbapadon élettartamot vizsgál
Próbapadon mechanikai tulajdonságokat vizsgál
Egyéb speciális vizsgálatokat végez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Késztermék vizsgálatok
B típus Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
B típus Élettartam vizsgálatok
B típus Boncolásos vizsgálatok
B típus Roncsolásmentes vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Termékszerkezeti rajz értelmezés
3. szint Eltérés, szórás számítási készség
2. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
3. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési képesség
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Vizsgáló állomás
Fizikai-technológiai laboratórium
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Abroncs-hibaanalízis (metszetelemzés, boncolásos, élettartam vizsgálat)
Reklamációk feldolgozása
Termék alaptulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata (szilárdság, nyúlás, kopás,
melegedés, hajtogatás, öregedésállóság, hasadás, alakváltozás, hő- és hidegállóság)
Termékvizsgálatok a terméktől elvárt paraméterek szerint próbapadon, ellenőrzött
termékalkalmazásnál
Minőségbiztosítási rendszer előírásai
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságainak összefüggései
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

176/12.0/2038-06

Szakmai idegen
nyelv I.

azonosítója

sza

176/12.1/2038-06

24

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/12.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Elvégzi az új gép/berendezés beüzemelését
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Paraméter-változtatások
B típus Gépek és géprendszerek működése
C típus Irányítástechnika
B típus Gyártási dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás és olvasás után 30%
Gépfeliratok, technológiai leiratok értelmezése 30%
Dokumentáció készítése, mérési adat feldolgozása 30%
Teszt feladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Köznyelvi beszéd alapelemei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

176/13.0/2038-06

Szakmai idegen
nyelv II.

azonosítója

szk

176/13.1/2038-06

27

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

27

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/13.1/2038-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Új technológia esetén részt vesz a megfelelő eljárás kidolgozásában
Elvégzi az új gép/berendezés beüzemelését
Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Szakmai oktatásokon vesz részt, előírás szerint vizsgákat is tesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Paraméter-változtatások
B típus Gépek és géprendszerek működése
C típus Irányítástechnika
B típus Gyártási dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás és olvasás után 30%
Gépfeliratok, technológiai leiratok értelmezése 30%
Dokumentáció készítése, mérési adat feldolgozása 30%
Teszt feladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései, jellemző
kifejezések
Eljárások, technológiai leírások, idegen nyelvű szabványok értelmezése
Kezelési utasítások fordítása
Szakirodalomban előforduló szakkifejezések
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