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
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– 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 módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– a 33 543 02 Gumiipari technológus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó módosított 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 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 szakképesítés-elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 33 543 02
A szakképesítés megnevezése:

Gumiipari technológus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:

8137
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33 543 02 0010 33 01
Abroncsgyártó
33 543 02 0010 33 02
Formacikk-gyártó
33 543 02 0010 33 03
Ipari gumitermék előállító

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nincs
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:
–
–
–
–
–
–
–

demonstrációs terem
tanterem
számítógép-terem
nyelvi laboratórium
laboratórium
tanműhely
tanüzem

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.

2

4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében a vegyipar szakmacsoportra
meghatározott kompetenciák birtokában. E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést
előkészítő évfolyam keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzéséve tanúsított iskolai
végzettség
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
8136

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Műanyag-feldolgozó

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Gyártásindítás érdekében előkészíti a gépeket, gépsorokat
Kezeli az anyag és termékraktárakat
Előkészíti a gyártási folyamatokat, műveleteket
Gépeket, gépsorokat kezel, szervízereket feltölt (indít, kezel, leállít)
Speciális gépeket kezel
Keverékeket készít
Latex keveréket készít
Textil vázerősítő anyagot gumiz
Acél vázerősítő anyagot gumiz
Félkésztermékeket állít elő (extrudál, kalanderez stb.)
Konstrukciós előírásoknak megfelelően terméket épít fel
Műszaki tömlőket gyárt
Hevedereket gyárt
Formaárukat, precíziós termékeket gyárt
Extrudált termékeket állít elő
Különböző funkciójú abroncsokat felépít, vulkanizál
Gumiabroncsot újrafutóz
Speciális szerkezetű, tulajdonságú termékeket gyárt
Termék specifikus befejező műveleteket végez
Alapanyag, adalék és segédanyag vizsgálatokat végez (laboratóriumi)
Félkész-termékek laboratóriumi és üzemi vizsgálatát végzi
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Vizsgálati eredményeket értékel
Hibaanalízist végez
Vizsgálati eredmények értékelése alapján javaslatot tesz a szükséges módosításokra
Reklamációkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja, koordinálja
Kész termékeket speciális laboratóriumokban, vizsgálóállomásokon ellenőriz
Előírások szerint kezeli a gyártási és termékhulladékokat, selejteket
Betartja a gyártásra vonatkozó előírásokat
Gyártási folyamatokat, paramétereket vizsgálja, rögzíti
Új termék kidolgozásában gyártás indításában részt vesz
Új technológia, receptura és gép üzembe helyezés esetén ellenőrzési feladatokat lát el
Munkaszervezési és üzemszervezési feladatokat ellátja
Gyártási folyamat folytonosságát biztosítja
Minőségbiztosítás előírásai szerint dolgozik, adatot szolgáltat, dokumentál
Biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások szerint dolgozik
Váratlan eseményeknél intézkedik
Munkavégzésnél az egészségvédelmi előírások szerint tevékenykedik
Vevőszolgálati feladatokat lát el
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 524 02 1000 00 00
Vegyipari technikus
52 521 02 0000 00 00
Műanyag-feldolgozó
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:
7001-08 Gumiipari alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
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
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi
és környezetvédelmi előírásokat
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó 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
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket és azok használhatóságát
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Anyagtárolókat kezeli, ellenőrzi
Anyagmozgató és szállító berendezéseket kezel hatósági engedély megléte esetén
Ellenőrzi a pneumatikus szállítórendszert
Kezelési és műveleti utasítások alapján betartja az előírásokat
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, kiegészítőket,
eszközöket
Ellenőrzi a gépeknek és azok perifériáinak műszaki állapotát
Ellenőrzi a gépek gyártásra való alkalmasságát
Használja az alkalmazott vezérlő és szabályozó berendezéseket
A komplex jelzőrendszer ismeretében dolgozik
Összehangolja a gépeket, gépsorokat összehangoló kezelő pultok útmutatásait és a
folyamat műszaki adatait
Betartja a villamos berendezésekre vonatkozó előírásokat
Az előírások ismeretében biztonságosan tudja kezelni a nyomástartó edényeket
hatósági engedély megléte esetén
Műszaki leírásokat olvas, értelmez
Részt vesz a gyártáshoz szükséges szerszámok kiválasztásában
Részt vesz a gyártáshoz szükséges szerszámok cseréjében
A gyártáshoz szükséges szerszámok beépítésében, beállításában, működtetésében
közreműködik
Előírások szerint végzi a gépek, gépsorok indításait
Előírás szerint üzemelteti a gépeket, gépsorokat
Előírás szerint állítja le a gépek üzemelését
Ellenőrzi, hogy a szerszám az adott feladat ellátására alkalmas-e (sérülés, tisztaság)
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Ellenőrzi a gépek védelmi rendszerét, dokumentálja az eredményeket
A gépek általános és speciális kezelési szabályai szerint dolgozik
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Szelektíven kezeli a különböző alapanyagokat
Biztonsági adatlapok előírásai szerint dolgozik
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Ellenőrzi a szervetlen poranyagok tárolását
Ellenőrzi a töltőanyagok tárolási és szállítási rendjét
Különös gonddal kezeli a különböző kemikáliákat
Ellenőrzi a folyékony adalékanyagok tárolását, minőség megfelelőségét
Ellenőrzi a raktározás körülményeit (hőmérséklet, nedvességtartalom stb.)
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
C Hulladékgazdálkodás alapjai
B Biztonságtechnikai jelzésrendszer
B Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
C Érintésvédelem
C Az áramütés elleni védekezés
B Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
B Veszélyes anyagok kezelése
B R, S mondatok
B Biztonsági adatlap
C Általános tűzvédelem
B Tűzvédelmi szabályok, előírások
B Tűzoltási módszerek
C Tűzoltó készülékek
C Általános munkavédelem
C Veszélyes gépelemek (forró felületek, nyomás alatti rendszerek) kezelése
B Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
C A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
C A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
B Az egyéni védőfelszerelések
C Elsősegélynyújtás
B Műszaki dokumentáció
D Szabványok
C Gyártásközi ellenőrzés
C Minőségirányítás vállalati feladatai
C Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
D Munkaviszony létesítése, megszűnése
D Munkabér, járulékok
D Társadalombiztosítás
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C
C
B
B
C
C
D
B
B
B
B
B
C
B
B
C
C
C
B
C
B
B
B
C
B
D
D
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
B
B
D
D
D
B
B
B
B
B
B
B

Munkaügy
Álláskeresési technikák
Géptani fogalmak
Gépek szerkezeti elemei
Gépelemek
Mechanika alapjai
Műszaki ábrázolás
Folyamatábrák
Gyártásismeret
Rendszerek, rendszerelemek
Energiaellátó rendszerek
Víz-, levegő-, hidraulikai és elektromos csatlakoztatások
Berendezések műszaki tartozékai
Kézi és gépi eszközök
Gyártás segédeszközei
Szállítás, tárolás eszközei, gépei
Pneumatikus szállítás
Tárolók
Komplex működtetési jelzőrendszer
Emelőgépek
Nyomástartó edények
Gumiipari gépek
Gépek és berendezések működése
Gépek általános kezelési szabályai
Gépek védelmi rendszere
Vezérlés és szabályozástechnika
Irányítástechnikai alapismeretek
Memóriák, adattárolók
Villamos gépek
Szerszám típusok, fűtésirendszereik
Méréstechnika alapjai
Méréstechnikai műszerek
Nyomásmérő műszerek
Hőmérsékletmérő műszerek
Laboratóriumi mérőműszerek
Nyersanyagok vizsgálata (reológiai, kémiai, fizikai)
Kémiai folyamatok
Szervetlen kémiai alapismeretek
Szerves kémiai alapismeretek
Nyílt és zártláncú szerves vegyületek
Szénhidrogének
Monomerek, polimerek
Térhálósítás hatóanyagai
Polimerek öregedése
Reológia
Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
Kaucsukok és keverékek reológiája
Kaucsukok feldolgozási tulajdonságai
Anyagismeret
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B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C

Polimerek térhálósítása
Természetes és szintetikus kaucsukok
Kaucsukok osztályozási rendszere
Kaucsukok feldolgozási tulajdonságai
Kaucsukok felhasználási tulajdonságai
Általános keverék összetétel – receptura
Töltőanyag-lágyító rendszerek
Keverék adalékanyagok
Feldolgozhatóságot javító adalékok
Alkalmazási területet bővítő adalékok
Vázerősítő anyagok típusai, tulajdonságai
Vázerősítő – gumirendszer
Szerelvények
Segédanyagok
Segédanyagok felhasználása
Oldószerek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis kezelés
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Mennyiségbecslési képesség
3
Termékszerkezeti rajz értelmezése
3
Műszaki rajz értelmezése
4
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4
Működtetési jelképek értelmezése
3
Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Diagram olvasása, értelmezése
2
Adattárolók kezelése (input, output)
2
Kémiai összefüggések felismerése
4
Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3
Kéziszerszámok használata
4
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
3
Elsősegély eszközeinek használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
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Társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7002-08 Gumikeverék-készítés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja a keveréshez szükséges anyagokat
Kiválasztja a keveréshez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
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
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Laboratóriumban anyag és keverék jellemzőit vizsgálja (fizikai, reológiai)
Vizsgálati eredményeket értékel
Vizsgálati eredmények alapján megjelöli a keverékek további technológiai útjait
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
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Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Irányítás, szabályozás, vezérlés
B Mérgezőanyagok kezelése
B Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B Recepturális alapelvek
B Térhálósítás hatóanyagai
B Töltőanyag-lágyító rendszerek
B Keverékek, adalékanyagok
B Segédanyagok felhasználása
B Anyagkezelés általános előírásai
B Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
B Hulladékkezelés és -tárolás
C Gépek általános kezelési szabályai
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C Szállító berendezések
B Gépek és géprendszerek működése
B Nyersanyag-előkészítő gépek
B Tároló rendszerek
B Keverőgépek, keverő gépsorok
B Vágógépek, vágó géprendszerek
B Alakító gépek, alakító gépsorok
B Gépek védelmi rendszere
B Gépsorok kiegészítő elemei
C Anyagkeverési eljárások
B Keverék készítés elmélete
B Keverék készítés műveletei
B Keverék-készítési technológiák
B Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C Gyártásközi ellenőrzés
C Nyersanyagok vizsgálata (fizikai, reológiai)
B Nyerskeverék vizsgálati módszerek (fizikai, reológiai)
B Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
B Reológia
B Kaucsukok reológiája
B Keverékek, keverés reológiája
B Keverékek tulajdonságai
B Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
B Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tennivalói
B Az egyéni védőfelszerelések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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2
2
2
4
4
4
4
4
3
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
2
3
4

ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL Adatbázis kezelés
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Dokumentációk kezelése
Adattárolók (input, output) kezelése
Diagramértelmezés
Kapcsolási rajz értelmezése
Műszaki rajz értelmezése
Információforrások kezelése
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
Működtetési jelképek értelmezése
Komplex jelzőrendszerek értelmezése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Kéziszerszámok használata
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltése és használata
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági
engedély megléte esetén
Gumiipari gépek, berendezések használata
Folyamatirányító szoftverek használata
Elsősegély eszközeinek használata
Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7003-08 Félkész gumitermék előállítás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Kiválasztja az előírt anyagminőségeket
Ellenőrzi az alkalmazott anyagok felhasználhatóságát
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Ellenőrzi az adott gyártóberendezés működőképességét
Extrudert gyártásra előkészít
Extruder kiegészítő berendezéseit ellenőrzi
Szükség esetén üzembe helyezi a hengerszéksorokat
Extruder szerszámot cserél
Extrudert etet
Extruder gépsort üzemeltet
Profilt vagy csövet extrudál
Extrudátumot ellenőriz
Kalandert gyártásra előkészít
Kalander kiegészítő berendezéseit ellenőrzi
Üzembe helyezi a puhító hengersort és szállítópályát
Kalander paramétereit beállítja
Kalandert puhított keverékkel etet
Profilkalander-hengert cserél
Kalander gépsort üzemeltet
Vékony és vastag lemezt készít
Profilos alkatrészt gyárt
Dublíroz
Kalanderezett félkésztermék paramétereit ellenőrzi
Textil kablét vagy szövetet itat
Felprésel
Frikcionál
Itatott vázerősítő anyagot gumiz
Acélkordot klimatizál
Acélkordot dublírozva gumiz
Acélkordot extruderen gumiz
Konstrukció szerint méretre vág
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Kezeli a gumis profilok tároló állványait
Kezeli az itatott és gumizott vázerősítő anyagraktárt
Előállított félkésztermék minőségét ellenőrzi
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét
Előírt gyártási dokumentumokat elkészíti
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedélymegléte esetén
Mintát vesz
Laboratóriumban vizsgálatokat végez
Vizsgálati eredményeket értékel
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
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Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi
és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Kémiai folyamatok
B Szervetlen kémiai alapismeretek
B Szerves kémiai alapismeretek
C Nyílt és zártláncú szerves vegyületek
D Szénhidrogének
B Térhálósítás hatóanyagai
B Polimerek öregedése
B Reológia
B Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C Szállító berendezések
B Gumiipari gépek
D Irányítás, szabályozás, vezérlés
C Gépek általános kezelési szabályai
B Energiaellátó rendszerek, berendezések
B Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B Keverékek tulajdonságai
B Vázerősítő anyagok
B Tapadás feltételei
B Segédanyagok felhasználása
B Anyagkezelés általános előírásai
B Tároló rendszerek
B Alakító gépek-, gépsorok
B Gépsorok kiegészítő elemei
B Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C Gyártásközi ellenőrzés
B Hulladékkezelés és -tárolás
C Hőmérsékletmérő műszerek
C Nyomásmérő műszerek
C Folyamatparamétert mérő műszerek
B Gépek és géprendszerek működése
B Gépek védelmi rendszere
B Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
B Az egyéni védőfelszerelések
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Kalander
Kalander gépsor
Hideg- és melegetetésű extruder
Extruder gépsor
Kalander típusok
Vágógépek és műveletei
Profil kalander
Speciális félkésztermék-készítő berendezések
Szerszámok
Szerszám cserék
Szerszámok felépítése
Szerszám beállítások
Alakítási technológiák
Extrudálási technológiák
Extrudálási műveletek
Kalanderezési technológiák
Kalanderezési műveletek
Vázerősítő gumirendszer kialakítás technológiái
Konstrukció

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2.m. Operációs rendszerek
2
ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2
ECDL Adatbázis kezelés
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Dokumentációk kezelése
2
Adattárolók (input, output) kezelése
3
Kapcsolási rajz értelmezése
3
Műszaki rajz értelmezése
3
Diagramértelmezés
3
Információforrások kezelése
4
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4
Működtetési jelképek értelmezése
3
Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Kéziszerszámok használata
4
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági
4
engedély megléte esetén
4
Gumiipari gépek, berendezések használata
2
Folyamatirányító szoftverek használata
3
Elsősegély eszközeinek használata
4
Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
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Személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7004-08 Abroncsgyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket
Használja az anyagszállító berendezéseket hatósági engedély megléte esetén
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Huzalkarikát állít elő
Konstrukció szerint méretre vág
Ővpokettet készít
Szervízereket feltölt
Gumis alkatrészeket oldattal leken
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Konstrukció szerint konfekcionál,. Felépít
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
Energiaellátó berendezéseket ellenőriz
BOM berendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Extrudált tömlőbe szelepet beépít
Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
Abroncson hiba analízist folytat le
Hántoló, horzsoló gépeket kezel
Oldatos kenést végez
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Hőkezelést végez
Légrugót és csőkompenzátort gyárt
Félkészterméket 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 a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Hibás terméket osztályoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C Szállító berendezések
B Gumiipari gépek
D Irányítás, szabályozás, vezérlés
C Gépek általános kezelési szabályai
B Tároló rendszerek
B Alakító gépek, gépsorok
B Gépek védelmi rendszere
B Gépsorok kiegészítő elemei
B Gépek és géprendszerek működése
B Kalander gépsor
B Extruder gépek
C Vágógépek
B Felépítő, konfekcionáló gépek
B Itató berendezések
B Karkasz összeállító berendezések
B Vulkanizáló gépek
B Nyomástartó berendezések
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B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B

Energiaellátó rendszerek, berendezések
Gépek és géprendszerek működése
Gumiabroncs szerkezeti elemei, részei
Gumiabroncs mechanikai tulajdonságai
Abroncs típusok
Gumiabroncs igénybevételek
Acél-gumi rendszer készítés technológiái
Textil-gumi rendszer készítés technológiái
Textil-gumi rendszer készítés műveletei
Acél-gumi rendszer készítés műveletei
Vágógépek kezelése
Konfekcionálás elmélete
Konfekcionálás és felépítés technológiák
Abroncsgyártási folyamatok elmélete
Pokett készítés
Abroncs felépítés
Abroncstömlő és tömlővédő szalag gyártása
Abroncsgyártás műveletei
Vulkanizálási technológiák
Befejező műveletek
Légrugó szerkezeti elemei
Légrugó és csőkompenzátor gyártógépek
Légrugó és csőkompenzátor gyártástechnológiák és műveletek
Újrafutózási technológiák és műveletek
Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
Fizikai, technológiai és félkésztermék vizsgálatok
Félkésztermékek vizsgálatai
Késztermék vizsgálatok
Mechanikai tulajdonságok vizsgálatai
Élettartam vizsgálatok
Boncolásos vizsgálatok
Szerszám szerkezetek felépítések
Szerszámbeállítások
Szállító berendezések
Energiaellátó berendezések
Nyomásmérő műszerek
Automata szerszámok
Nyomástartó edények biztonsági szabályai
Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2.m. Operációs rendszerek
2
ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2
ECDL Adatbázis kezelés
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
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3
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
2
3
4

Dokumentációk kezelése
Adattárolók (input, output) kezelése
Kapcsolási rajz értelmezése
Műszaki rajz értelmezése
Diagramértelmezés
Információforrások kezelése
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
Működtetési jelképek értelmezése
Komplex jelzőrendszerek értelmezése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Kéziszerszámok használata
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági
engedély megléte esetén
Gumiipari gépek, berendezések használata
Folyamatirányító szoftverek használata
Elsősegély eszközeinek használata
Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7005-08 Formacikk-gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
18

Rendkívüli helyzetet 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
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket
Használja az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Szerszámcserét végez
Szerszámot tisztít
Szerszámot formakenővel leken
Profil vagy lemez terméket készít
Kiválasztja a megfelelő profilú félkészterméket
Előírás szerinti mennyiséget kiméri
Előírás szerint előmelegít
Előformázó, előkészítő gépeket kezel
Vágógépet kezel
Energiaellátó berendezéseket ellenőriz
Prés berendezéseket kezel
Fémbetét elemeket előkezel
Fröccssajtoló gépet kezel
Fröccsöntő gépet kezel
Folyamatirányító szoftvereket működtet
Minőséget ellenőriz
Hibás terméket osztályoz
Kiszerelést végez
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
Üreges, pórusos formacikket készít
Keménygumi formacikket készít
Az előírásoknak megfelelően kezeli a keletkezett hulladékot
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Félkészterméket vizsgál
Készterméket vizsgál
Speciális vizsgálatokat végez
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és minőségét
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
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C
B
D
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Szállító berendezések
Gumiipari gépek
Irányítás, szabályozás, vezérlés
Gépek általános kezelési szabályai
Segédanyagok felhasználása
Anyagkezelés általános előírásai
Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
Hulladékkezelés és -tárolás
Tároló rendszerek
Alakító gépek-, gépsorok
Gépek védelmi rendszere
Gépsorok kiegészítő elemei
Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
Reológia
Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Az egyéni védőfelszerelések
Gyártásközi ellenőrzés
Kalander gépsor
Kalander típusok
Extruder gépek
Vágógépek, vágási technikák
Formacikk-gyártási folyamatok elméletei és gépei
Formacikk-gyártás műveletei
Konfekcionálás és felépítés technológiák
Vulkanizálási technológiák
Befejező műveletek
Üreges, pórusos termék keverékei
Keménygumi keverék összetétele
Üreges, pórusos termék technológiák, műveletek
Keménygumi termék technológiák, műveletek
Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
Fizikai, technológiai és félkésztermék vizsgálatok
Szerszám szerkezetek felépítések
Szerszám beállítások
Szerszám szerelése
Csomagolási technológiák
Kézi működtetésű szerszámok felépítése
Automata szerszámok
Energiaellátó berendezések, rendszerek
Folyamatirányító rendszerek
Folyamatirányító szoftverek
Félkésztermék vizsgálatok
Termékvizsgálatok
Hibás terméket osztályoz
Nyomástartó edények biztonsági szabályai
Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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2
2
2
4
4
4
4
4
3
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
2
3
4

ECDL 2.m. Operációs rendszerek
ECDL 4.m. Táblázatkezelés
ECDL Adatbázis kezelés
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Dokumentációk kezelése
Adattárolók (input, output) kezelése
Kapcsolási rajz értelmezése
Műszaki rajz értelmezése
Diagramértelmezés
Információforrások kezelése
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
Működtetési jelképek értelmezése
Komplex jelzőrendszerek értelmezése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Kéziszerszámok használata
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
Gumiipari gépek, berendezések használata hatósági engedély megléte esetén
Folyamatirányító szoftverek használata
Elsősegély eszközeinek használata
Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7006-08 Ipari gumitermék gyártás
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
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Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket
Minőséget ellenőriz
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét, termékek minőségét és mennyiségét
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Laboratóriumban anyag és keverék jellemzőit vizsgálja (fizikai, reológiai)
Készterméket vizsgál
Hibás terméket osztályoz
Speciális vizsgálatokat végez
Vizsgálati eredményeket értékel
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Konstrukció szerint méretre vág
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Kiválasztja a megfelelő méretű félkésztermékeket
Extrudált csövet felhasználásra előkészít
Különböző tömlőtípusokhoz kiválasztja az alkalmas anyagokat, berendezéseket,
paramétereket
Gumis elemeket beépítéshez előkészít
Csatlakozót beépítésre előkészít
Üvegszál rendszert beépítéshez előkészít
Huzalt felépítéshez előkészít
Acélsodronyt beépítéshez előkészít
Szállítópályákat üzemeltet hatósági engedély megléte esetén
Konstrukció szerint különböző tömlő típusokat állít össze
Textil-gumi-acél rendszert felépít
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert felépít
Előkészített rendszerekből terméket állít elő
Felépített tömlőt vulkanizálásra előkészít
Hő- és nyomástartó berendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Présberendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Vulkanizál
Befejező műveleteket elvégzi
Csatlakozókat szerelésre előkészít
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Csatlakozót felszerel
Vékony és vastag lemezt gyárt
Speciális felhasználású terméket gyárt
Nyomáspróbát végez hatósági engedély megléte esetén
Heveder karkaszt összeállít
Karkaszt feldolgoz, fedlapoz
Feszítve vulkanizál
Hevedert javít
Hevedert végtelenít
Speciális heveder gyárt
Termékeket készre szereli
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Ipari gumitermékek köre, anyagai
B Ipari termékgyártási technológiák
C Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C Szállító berendezések
D Irányítás, szabályozás, vezérlés
C Gépek általános kezelési szabályai
B Tároló rendszerek
B Alakító gépek-, gépsorok
B Gépek védelmi rendszere
B Gépsorok kiegészítő elemei
B Gépek és géprendszerek működése
B Kalander és kiegészítő berendezései
B Extruder és kiegészítő berendezései
C Vágógépek
B Felépítő, konfekcionáló gépek
B Karkasz összeállító berendezések
B Vulkanizáló gépek
B Nyomástartó berendezések
B Energiaellátó rendszerek, berendezések
B Gépek és géprendszerek működése
C Összeszerelő gépek
B Reológia
B Keverékek tulajdonságai
B Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
B Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
B Az egyéni védőfelszerelések
C Gyártásközi ellenőrzés
B Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
B Fizikai, technológiai és félkésztermék vizsgálatok
B Félkésztermékek vizsgálatai
B Késztermék vizsgálatok
B Nyomáspróba
B Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
B Élettartam vizsgálatok
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B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
C
C
C
B
B
B
B
B

Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
Műszaki cikk gyártás műveletei
Alakítási technológiák
Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
Konfekcionálás és felépítés technológiák
Vulkanizálási technológiák
Befejező műveletek
Csomagolási technológiák
Szerszám szerkezetek felépítések
Szerszám beállítások
Gumiipari gépek
Szerszámszerelések
Kézi működtetésű szerszámok felépítése
Automata szerszámok
Hőmérséklet mérőműszerek
Egyéb folyamatparamétert mérő műszerek
Nyomásmérő műszerek
Technológiai számítások
Nyomástartó edények biztonsági szabályai
Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Az egyéni védőfelszerelések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2.m. Operációs rendszerek
2
ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2
ECDL Adatbázis kezelés
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Dokumentációk kezelése
2
Adattárolók (input, output) kezelése
3
Kapcsolási rajz értelmezése
3
Műszaki rajz értelmezése
3
Diagramértelmezés
3
Információforrások kezelése
4
Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4
Működtetési jelképek értelmezése
3
Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3
Kéziszerszámok használata
4
Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4
Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
4
Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4
Gumiipari gépek, berendezések használata
2
Folyamatirányító szoftverek használata
3
Elsősegély eszközeinek használata
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4
4
2

Laboratóriumi próbatestek készítése
Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
Laboratóriumi vizsgálatok végzése

Személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
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A 33 543 02 0010 33 01 azonosító számú, Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítéselágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
7001-08
Gumiipari alapfeladatok
7002-08
Gumikeverék-készítés
7003-08
Félkész gumitermék előállítás
7004-08
Abroncsgyártás
A 33 543 02 0010 33 02 azonosító számú, Formacikk-gyártó megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
7001-08
Gumiipari alapfeladatok
7002-08
Gumikeverék-készítés
7003-08
Félkész gumitermék előállítás
7005-08
Formacikk-gyártás
A 33 543 02 0010 33 03 azonosító számú, Ipari gumitermék előállító megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
7001-08
Gumiipari alapfeladatok
7002-08
Gumikeverék-készítés
7003-08
Félkész gumitermék előállítás
7006-08
Ipari gumitermék gyártás
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8. A képzés szerkezete
A 33 543 02 0010 33 01 azonosító számú, Abroncsgyártó megnevezésű
szakképesítés-elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4

176/8.0/7001-08

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

176/7.0/7001-08

16
17
18
19
20
21
22
23

176/4.0/7001-08

176/3.0/7002-08

176/4.0/7002-08

176/6.0/7001-08

5

176/5.0/7001-08

176/2.0/7001-08
176/3.0/7001-08

176/1.0/7001-08

176/5.0/7002-08

176/1.0/7002-08

176/9.0/7001-08

1

176/4.0/7002-08

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
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra

A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
176/5.0/7003-08

1
2
3
4

176/4.0/7003-08

176/1.0/7003-08

176/3.0/7003-08

176/2.0/7003-08

176/6.0/7003-08

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

176/10.0/7004-08

176/6.0/7004-08
176/5.0/7004-08

16
17
18
19
20

176/9.0/7004-08

176/2.0/7004-08

176/1.0/7004-08 176/4.0/7004-08

176/3.0/7004-08

15

176/8.0/7004-08

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

21
22
23
24
25
26
27
28

176/7.0/7004-08

29
30
31
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.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 543 02 0010 33 02 azonosító számú, Formacikk-gyártó megnevezésű
szakképesítés-elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4

176/8.0/7001-08

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

176/7.0/7001-08

16
17
18
19
20
21
22
23

176/4.0/7001-08

176/3.0/7002-08

176/4.0/7002-08

176/6.0/7001-08

5

176/5.0/7001-08

176/2.0/7001-08
176/3.0/7001-08

176/1.0/7001-08

176/5.0/7002-08

176/1.0/7002-08

176/9.0/7001-08

1

176/4.0/7002-08

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
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
176/5.0/7003-08

1
2
3
4

176/4.0/7003-08

176/1.0/7003-08

176/3.0/7003-08

176/2.0/7003-08

176/6.0/7003-08

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

176/2.0/7005-08

16
17
18
19

176/5.0/7005-08

176/6.0/7005-08

20

176/4.0/7005-08

176/3.0/7005-08

15

176/1.0/7005-08

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

21
22
23
24
25
26
27
28
29

176/7.0/7005-08

30
31
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.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 543 02 0010 33 03 azonosító számú, Ipari gumitermék előállító
megnevezésű szakképesítés-elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4

176/8.0/7001-08

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

176/7.0/7001-08

16
17
18
19
20
21
22
23

176/4.0/7001-08

176/3.0/7002-08

176/4.0/7002-08

176/6.0/7001-08

5

176/5.0/7001-08

176/2.0/7001-08
176/3.0/7001-08

176/1.0/7001-08

176/5.0/7002-08

176/1.0/7002-08

176/9.0/7001-08

1

176/4.0/7002-08

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
33
34
35
36

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
176/5.0/7003-08

176/1.0/7003-08

176/7.0/7006-08

176/3.0/7003-08

176/2.0/7003-08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

176/6.0/7003-08

12
13
14
16
17
18
19
20
21
22

176/6.0/7006-08

176/5.0/7006-08

176/4.0/7006-08

176/3.0/7006-08

176/2.0/7006-08

176/4.0/7003-08

15

176/1.0/7006-08

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

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 33 543 02 0010 33 01 azonosító számú, Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1

176/1.0/7001-08

2

176/2.0/7001-08

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

176/3.0/7001-08
176/4.0/7001-08
176/5.0/7001-08
176/6.0/7001-08
176/7.0/7001-08
176/8.0/7001-08
176/9.0/7001-08
176/1.0/7002-08
176/2.0/7002-08
176/3.0/7002-08
176/4.0/7002-08
176/5.0/7002-08
176/1.0/7003-08
176/2.0/7003-08
176/3.0/7003-08
176/4.0/7003-08
176/5.0/7003-08
176/6.0/7003-08
176/1.0/7004-08
176/2.0/7004-08
176/3.0/7004-08
176/4.0/7004-08
176/5.0/7004-08
176/6.0/7004-08
176/7.0/7004-08
176/8.0/7004-08
176/9.0/7004-08
176/10.0/7004-08

Munkabiztonság
Környezetvédelem, foglalkozásegészségügy
Munkajog
Minőségbiztosítás
Dokumentálás
Gépészeti ismeretek
Anyagismeret
Szakmai idegen nyelv
Vizsgálatok
Keverék készítés alapanyagai
Keverő berendezések
Keverékkészítési technológiák
Keverési folyamatok
Vizsgálatok
Anyagismeret
Gyártóberendezések
Biztonságtechnika
Minőségbiztosítás
Félkészterméktechnológiák
Alakítási folyamatok
Gumiabroncs szerkezet
Biztonságtechnika
Abroncsgyártás berendezései
Gyártástechnológiák
Abroncsgyártás előkészítése
Abroncs felépítés
Abroncs vulkanizálás
Minőségbiztosítás
Termékcsalád további elemei
Vizsgálatok
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

90

0

0

90

18

0

0

18

18
18
54
108
90
72
36
0
0
14
0
0
28
30
0
0
35
0
56
0
0
56
0
0
0
0
51
0
774

0
0
0
0
0
0
108
14
28
36
212
56
0
91
14
15
0
192
0
12
28
0
66
66
66
30
0
28
1062

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

18
18
54
108
90
72
144
14
28
50
212
56
28
121
14
15
35
192
56
12
28
56
66
66
66
30
51
28
1836

A 33 543 02 0010 33 02 azonosító számú, Formacikk-gyártó megnevezésű szakképesítéselágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése
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176/1.0/7001-08

32

176/2.0/7001-08

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

176/3.0/7001-08
176/4.0/7001-08
176/5.0/7001-08
176/6.0/7001-08
176/7.0/7001-08
176/8.0/7001-08
176/9.0/7001-08
176/1.0/7002-08
176/2.0/7002-08
176/3.0/7002-08
176/4.0/7002-08
176/5.0/7002-08
176/1.0/7003-08
176/2.0/7003-08
176/3.0/7003-08
176/4.0/7003-08
176/5.0/7003-08
176/6.0/7003-08
176/1.0/7005-08
176/2.0/7005-08
176/3.0/7005-08
176/4.0/7005-08
176/5.0/7005-08
176/6.0/7005-08
176/7.0/7005-08

Munkabiztonság
Környezetvédelem, foglalkozásegészségügy
Munkajog
Minőségbiztosítás
Dokumentálás
Gépészeti ismeretek
Anyagismeret
Szakmai idegen nyelv
Vizsgálatok
Keverék készítés alapanyagai
Keverő berendezések
Keverékkészítési technológiák
Keverési folyamatok
Vizsgálatok
Anyagismeret
Gyártóberendezések
Biztonságtechnika
Minőségbiztosítás
Félkészterméktechnológiák
Alakítási folyamatok
Gyártás berendezései
Biztonságtechnika
Sajtolt termék előállítás
Fröccssajtolás
Fröccsöntés
Befejező műveletek
Minőségbiztosítás
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

90

0

0

90

18

0

0

18

18
18
54
108
90
72
36
0
0
14
0
0
28
30
0
0
35
0
0
0
35
25
35
51
24
781

0
0
0
0
0
0
108
14
28
36
212
56
0
91
14
15
0
192
34
15
64
48
64
0
64
1055

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

18
18
54
108
90
72
144
14
28
50
212
56
28
121
14
15
35
192
34
15
99
73
99
51
88
1836

A 33 543 02 0010 33 03 azonosító számú, Ipari gumitermék előállító megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

58

176/1.0/7001-08

59

176/2.0/7001-08

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

176/3.0/7001-08
176/4.0/7001-08
176/5.0/7001-08
176/6.0/7001-08
176/7.0/7001-08
176/8.0/7001-08
176/9.0/7001-08
176/1.0/7002-08
176/2.0/7002-08
176/3.0/7002-08
176/4.0/7002-08
176/5.0/7002-08
176/1.0/7003-08
176/2.0/7003-08
176/3.0/7003-08
176/4.0/7003-08
176/5.0/7003-08
176/6.0/7003-08
176/1.0/7006-08
176/2.0/7006-08
176/3.0/7006-08
176/4.0/7006-08
176/5.0/7006-08
176/6.0/7006-08
176/7.0/7006-08

Munkabiztonság
Környezetvédelem, foglalkozásegészségügy
Munkajog
Minőségbiztosítás
Dokumentálás
Gépészeti ismeretek
Anyagismeret
Szakmai idegen nyelv
Vizsgálatok
Keverék készítés alapanyagai
Keverő berendezések
Keverékkészítési technológiák
Keverési folyamatok
Vizsgálatok
Anyagismeret
Gyártóberendezések
Biztonságtechnika
Minőségbiztosítás
Félkészterméktechnológiák
Alakítási folyamatok
Gyártó berendezések
Anyagismeret
Gyártás előkészítés
Műszaki tömlő gyártás
Hevedergyártás
Minőségbiztosítás
Biztonságtechnika
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

90

0

0

90

18

0

0

18

18
18
54
108
90
72
36
0
0
14
0
0
28
30
0
0
35
0
34
34
40
32
0
17
0
768

0
0
0
0
0
0
108
14
28
36
212
56
0
91
14
15
0
192
0
0
28
104
119
30
21
1068

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

18
18
54
108
90
72
144
14
28
50
212
56
28
121
14
15
35
192
34
34
68
136
119
47
21
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

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:
7001-08 Gumiipari alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Környezetvédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem, egészségvédelem. Munkajog,
minőségirányítás.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Géptani alapfeladatok, gépek szerkezeti elemei,
Szerszámok, eszközök. Energiaellátó rendszerek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc

gumiipari gépismeret.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kaucsuk típusok, tulajdonságaik, feldolgozhatóságuk, alkalmazási területeik.
Receptura. Keverék összetétel, fontosabb adalékok. Segédanyagok. Vázerősítő
anyagok típusai és alkalmazása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7002-08 Gumikeverék-készítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Keverék készítés elmélete, technológiái, alapanyagok, berendezések, eszközök.
Technológiai paraméterek hatása és azok beállítása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Alapanyagok ismerete. Keverés részfolyamatai, műveletei, gépei, berendezései,
kiegészítői. Alkalmazott eszközök, szerszámok. Keverék készítés technológiája,
műveletei. Paraméterek beállítása, módosítása, ellenőrzése. Hiba felismerés,
hibaok-keresés, hiba
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
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Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7003-08 Félkész gumitermék előállítás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szervetlen és szerves kémiai alapismeretek, polimerek kémiája, szerkezete,
reakciói. Reológiai alapismeretek, fázisállapotok.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Alakítási technológiák és elméletük. Vázerősítő anyagok. Vázerősítő
gumirendszer anyagai, berendezései, technológiái. Vázerősítő anyag és gumi
tapadása. Technológiai paraméterek. Szerszámok.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Alakítási műveletek. Felpréselés, frikcionálás, gumizás műveletei különböző
berendezéseken. Paraméterek. Szerszámok. Hiba felismerés, hibaok-keresés.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 15%
2. feladat 35%
3. feladat 50%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7004-08 Abroncsgyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Abroncs szerkezete, igénybevételei. Abroncs, tömlő és védőszalag gyártás,
valamint újrafutózás elmélete, berendezései, szerszámai, technológiái. Légrugógyártás. Technológiai paraméterek. Vizsgálatok. Hiba felismerés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
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Abroncs, tömlő, védőszalag és légrugó-gyártás anyagai, berendezései, gyártási
műveletek. Újrafutózási műveletei. Gyártásközi ellenőrzés, mintavétel.
Vizsgálatok előkészítése, elvégzése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7005-08 Formacikk-gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Formacikk-gyártás elmélete, technológiái. Sajtolási, fröccssajtolási és fröccsöntési
technológiák, berendezéseik. Technológiai paraméterek. A különböző szerkezetű
és tulajdonságú formacikkek tulajdonságai, technológiái. Hiba felismerés,
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Formacikkek köre és előállítási technológia kapcsolata. A különböző formacikkgyártás anyagai, berendezései, műveletei, gyártásközi ellenőrzés, mintavétel.
Vizsgálatok végzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
7006-08 Ipari gumitermék gyártás
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ipari termékek köre, szerkezete, felhasználási területei. Gyártás elmélete,
technológiái, berendezései. Technológiai paraméterek. Szerszámok. Speciális
termékek. Hiba felismerés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
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Az Ipari gumitermék-gyártás gépei, berendezései. Alkalmazott eszközök,
szerszámok. Paraméterek beállítása, módosítása. Jellemző termékek és azok
gyártási műveletei. Gyártásközi ellenőrzés, mintavétel. Vizsgálatok elvégzése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
7. vizsgarész
–
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 33 543 02 0010 33 01 azonosító számú, Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítéselágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 25%
3. vizsgarész: 25%
4. vizsgarész: 40%
A 33 543 02 0010 33 02 azonosító számú, Formacikk-gyártó megnevezésű szakképesítéselágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 25%
3. vizsgarész: 25%
5. vizsgarész: 40%
A 33 543 02 0010 33 03 azonosító számú, Ipari gumitermék előállító megnevezésű
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10%
2. vizsgarész: 25%
3. vizsgarész: 25%
6. vizsgarész: 40%
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
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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
A 33 543 02 0010 33 01 azonosító számú, Abroncsgyártó megnevezésű szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
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
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket és azok használhatóságát
Betartja a villamos berendezésekre vonatkozó előírásokat
Az előírások ismeretében biztonságosan tudja kezelni a nyomástartó edényeket hatósági
engedély megléte esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztonságtechnikai jelzésrendszer
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
C típus Érintésvédelem
C típus Az áramütés elleni védekezés
C típus Általános munkavédelem
C típus Veszélyes gépelemek (forró felületek, nyomás alatti rendszerek) kezelése
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnika és munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkavédelmi oktatások rendszere, vizsgák.
Munkaképes állapot. Gumiipar biztonságtechnikája.
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén. Havária
terv.
Biztonsági, munkavédelmi előírások.
Oktatás, vizsgázás.
Munkavédelmi hatóságok.
Jelképek,piktogramok.
Védőberendezések, védőeszközök használata és szabályai.
Gépek biztonsági berendezései. Riasztó és védő berendezések, eszközök.
Vegyi anyagok biztonságtechnikája. Biztonságtechnikai jelrendszer, feliratok,
szimbólumok. R és S mondatok. Oldószerek veszélyei.
Nyomástartó berendezések, rendszerek biztonsági szabályai, azok hibájából adódó
meghibásodások, sérülések bekövetkezése esetén betartandó tennivalók, utasítások.
Gumiiparra jellemző munkaterületek szerint részletezett veszélyforrások, veszélyes
berendezések előírásai, sérülések esetén betartandó tennivalók.
Veszélyes, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok kezelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelem
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó előírásokat
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket és azok használhatóságát
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
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
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános tűzvédelem
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Tűzoltási módszerek
C típus Tűzoltó készülékek
B típus Veszélyes anyagok kezelése
C típus Oldószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzvédelem, fogalmak, tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályok, tűzoltás
anyagai, eszközei, és azok használata.
Tűzoltó készülékek, rendszerek. Tűzvédelmi előírások, hatóságok.
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Tűz- és robbanásveszélyes anyagok hatásai, tulajdonságai, kezelésük.
Tűz keletkezéseinek okai, megelőzése. Elektromos tüzek és oltásuk. Gumiipari tüzek
oltása és speciális oltóanyagai.
Oktatások és vizsgák rendszere.
Tűzvédelemmel foglalkozó oktatások, egyes munkakörökhöz kötött vizsgák.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem, foglalkozás-egészségügy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és
környezetvédelmi előírásokat
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó előírásokat
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
C típus Hulladékgazdálkodás alapjai
B típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
C típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C típus Elsősegélynyújtás
B típus Az egyéni védőfelszerelések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Föld-, víz-, és levegőszennyezés megakadályozása. Szennyezés megszüntetésének módjai.
Globális, makró és mikró ill. üzemi környezetek,szennyezései, hatásai, védelme.
Fizikai hatások: hő, zaj, rezgés, sugárszennyezés. A szennyező anyagok képződésének
megakadályozása, ill. csökkentése. A leválasztás és ártalmatlanítás. A szennyezőanyagok
eltávolításának módszerei, eljárásai, berendezései.
Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök.
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása. Szennyező
anyagok megsemmisítése, újrahasznosítása.
Foglalkozás-egészségügy előírásai, szabályai. Orvosi vizsgálatok rendje. Baleset,
foglalkozási ártalom. Munkaképes állapot.
Elsősegélynyújtás eszközei, módszerei, alkalmazásai.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Munkaviszony létesítése, megszűnése
D típus Munkabér, járulékok
D típus Társadalombiztosítás
C típus Munkaügy
C típus Álláskeresési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A munkaviszony létesítésének, megszüntetésének szabályai. Munkaügyi viták és elintézési
módjaik.
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban.
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban.
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása. Munka
bérezése, járulékok.
Adózás fogalmai, rendje, egyes adóformák (SZJA, ÁFA stb.).
Társadalombiztosítás.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Biztonsági adatlapok előírásai szerint dolgozik
Szelektíven kezeli a különböző alapanyagokat
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Ellenőrzi a raktározás körülményeit (hőmérséklet, nedvességtartalom stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus R, S mondatok
B típus Biztonsági adatlap
C típus Minőségirányítás vállalati feladatai
C típus Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
B típus Műszaki dokumentáció
C típus Gyártásközi ellenőrzés
D típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Műszaki rajz értelmezés 20%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségügyi, minőségirányítási fogalmak. Minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés
szervezete. Vállalati minőségirányítási rendszer szervezetei, feladatai, irányítási és döntési
rendszere.
Folyamatszabályozás. Üzemi mérőműszerek.
Kritikus folyamatok kritikus paraméterei.
Gyártásközi ellenőrzés: mintavétellel és helyi vagy laboratóriumba küldött vizsgálattal.
Eredmények értékelése, dokumentálása.
Nyomon követhetőség.
Hiba észlelés,kiváltó ok keresés.
Reklamációk visszacsatolása a technológiára, receptúrára, szerkezetre.
Méréstechnika. Mért és valódi érték, előírás. Hibafogalom. Mintavételi előírások.
Mérőműszer pontosságának beállítása. Korreláció, kalibrálás.
Mértékegységek és átváltásaik.
Auditálás.
Minőségügyi dokumentációk. Nemzetközi és hazai szabványok, előírások.
Termék tanúsítás.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Műszaki leírásokat olvas, értelmez
Ellenőrzi a gépek védelmi rendszerét, dokumentálja az eredményeket
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Biztonsági adatlapok előírásai szerint dolgozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Memóriák, adattárolók
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis kezelés
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett rendszerezése 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett rendszerezése 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógép és környezete, perifériák.
Számítógépek ki-bekapcsolása. Szoftverek indítása. Táblázatkezelés. Adatfeldolgozás.
Szövegszerkesztés. A dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, nyomtatás.
Speciális szoftverek kezelése, azokkal munkavégzés. Minőségbiztosítással, termeléssel,
vizsgálati eredményekkel összefüggő adatok feldolgozása, továbbítása.
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6. TANANYAGEGYSÉG

176/6.0/7001-08

Gépészeti ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

176/6.1/7001-08
176/6.2/7001-08
176/6.3/7001-08
176/6.4/7001-08

40
20
18
30

0
0
0
0

0
0
108
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti alapismeretek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagmozgató és szállító berendezéseket kezel hatósági engedély megléte esetén
Előírások szerint végzi a gépek, gépsorok indításait
Ellenőrzi a gépeknek és azok perifériáinak műszaki állapotát
Használja az alkalmazott vezérlő és szabályozó berendezéseket
A komplex jelzőrendszer ismeretében dolgozik
Összehangolja a gépeket, gépsorokat összehangoló kezelő pultok útmutatásait és a
folyamat műszaki adatait
A gépek általános és speciális kezelési szabályai szerint dolgozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépek szerkezeti elemei
B típus Géptani fogalmak
C típus Gépelemek
C típus Mechanika alapjai
D típus Műszaki ábrázolás
B típus Folyamatábrák
C típus Villamos gépek
C típus Emelőgépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Termékszerkezeti rajz értelmezése
3. szint Műszaki rajz értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Mennyiségbecslési képesség
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
53

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezetirajz értelmezés 20%
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajz értelmezése. Szerkezeti és összeállítási rajz értelmezése.
Folyamatábrák értelmezése.
Gépek szerkezeti egységei, elemei. Berendezések műszaki tartozékai.
Gyártószerszámok típusai, részei, működtetése, alkalmazási helyei, karbantartásuk.
Mechanikai alapfogalmak és értelmezésük.
Egyszerű számítási példák.
Nyomástartó edények-kazánok, autoklávok.
Tárolók: szilárd, por, folyékony és képlékenyen deformálódó anyagokhoz.
Fokozottan veszélyes berendezések, speciális gépvédelme, dolgozó védelme.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti alapismeretek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Anyagtárolókat kezeli, ellenőrzi
Anyagmozgató és szállító berendezéseket kezel hatósági engedély megléte esetén
Ellenőrzi a pneumatikus szállítórendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállítás, tárolás eszközei, gépei
C típus Pneumatikus szállítás
C típus Tárolók
B típus Víz-, levegő-, hidraulikai és elektromos csatlakoztatások
B típus Energiaellátó rendszerek
B típus Rendszerek, rendszerelemek
D típus Irányítástechnikai alapismeretek
D típus Vezérlés és szabályozástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
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4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezetirajz értelmezés 20%
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Emelőgépek, emelőgép és szállítógép rendszerek. Speciális, szakvizsgához kötött szállító
és emelő berendezések.
Üzemek közötti és üzemen belüli szállító eszközök.
Pneumatikus szállítás, tárolók.
Energiaellátó rendszerek, azok elemei, jelzés rendszereik.
Víz-, levegő-, csatorna-, fűtő-, és hűtőrendszerek és csatlakoztatásuk. Paraméterek
mérése, értékelése.
Szabályozás és irányítástechnikai rendszerek, azok elemei, működése. Gumiipari
alkalmazások.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.3/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámok, eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyártáshoz szükséges szerszámok kiválasztásában
Részt vesz a gyártáshoz szükséges szerszámok cseréjében
A gyártáshoz szükséges szerszámok beépítésében, beállításában, működtetésében
közreműködik
Ellenőrzi, hogy a szerszám az adott feladat ellátására alkalmas-e (sérülés, tisztaság)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerszám típusok, fűtésirendszereik
B típus Kézi és gépi eszközök
B típus Gyártás segédeszközei
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C típus Szerelvények
C típus Emelőgépek
C típus Berendezések műszaki tartozékai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerszám típusok, (lenyomatrészek stb.).
Kézi és gépi működtetésű szerszámok.
Egyszerű szerszám összeállítási rajz értelmezése.
Formafűtési rendszerek.
Működtetés (szerszám – gép –berendezés összefüggések). Beállítások.
Alkalmazás: alap berendezések (extruderek, prések, fröccssajtoló, fröccsöntő gépek,
vulkanizáló gépek).
Termékek szerelvényei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.4/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Gumiipar alapgépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, kiegészítőket, eszközöket
Ellenőrzi a gépeknek és azok perifériáinak műszaki állapotát
Előírások szerint végzi a gépek, gépsorok indításait
Előírás szerint üzemelteti a gépeket, gépsorokat
Előírás szerint állítja le a gépek üzemelését
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Ellenőrzi a gépek gyártásra való alkalmasságát
Kezelési és műveleti utasítások alapján betartja az előírásokat
Összehangolja a gépeket, gépsorokat összehangoló kezelő pultok útmutatásait és a
folyamat műszaki adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari gépek
B típus Gépek és berendezések működése
B típus Nyomástartó edények
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Komplex működtetési jelzőrendszer
B típus Gyártásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gumiipar alapgépei és azok tartozékai, gépsorok. Gépek védelmi rendszere. Komplex
működtetési rendszerek.
Irányítás, szabályozás.
Folyamat követés célszofverrel.
Gépek mérőműszerei. Energiaellátó rendszerek mérőműszerei.
Gépek, berendezések mérőműszerei.
Energia ellátó rendszer paraméterei és azok ellenőrzése.
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Keverőgépek, gépsorok.
Extruderek és szerszámaik.
Kalanderek típusai, kialakításuk.
Nyomástartó edények: prések, speciális vulkanizálók , szerszámaik.
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7. TANANYAGEGYSÉG

176/7.0/7001-08

Anyagismeret

azonosítója

szk
szk
szk

176/7.1/7001-08
176/7.2/7001-08
176/7.3/7001-08

26
40
24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különös gonddal kezeli a különböző kemikáliákat
Ellenőrzi a szervetlen poranyagok tárolását
Ellenőrzi a folyékony adalékanyagok tárolását, minőség megfelelőségét
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kémiai folyamatok
B típus Szervetlen kémiai alapismeretek
B típus Szerves kémiai alapismeretek
D típus Nyílt és zártláncú szerves vegyületek
D típus Szénhidrogének
D típus Monomerek, polimerek
B típus Polimerek térhálósítása
B típus Polimerek öregedése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kémiai összefüggések felismerése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Makromolekulák felismerése 40%
Reakció egyenletek, képletek felírása 20%
Kémiai alapfogalmak gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen és szerves kémia alapjai.
Savak, bázisok, sók. Alapreakciók. Szénhidrogének (telített, telítetlen) polimerek, nyílt- és
zártláncú polimerek).
Makromolekulák: előállítási módjai, szerkezet, tulajdonság, térháló kialakulása, lebomlás.
Reakciósebesség: hőmérséklet és reakcióidő összefüggés kapcsolata a vulkanizálás
folyamatával.
Plasztikus-elasztikus állapotok: hőmérséklet, nyomás hatás, feldolgozó műveletek és
plasztikus állapot összefüggései.
Diszperz rendrészek (diszperzió, emulzió).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Kaucsukok, adalékanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különös gonddal kezeli a különböző kemikáliákat
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Ellenőrzi a folyékony adalékanyagok tárolását, minőség megfelelőségét
Ellenőrzi a szervetlen poranyagok tárolását
Ellenőrzi a töltőanyagok tárolási és szállítási rendjét
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Természetes és szintetikus kaucsukok
3 típus Kaucsukok osztályozási rendszere
B típus Kaucsukok felhasználási tulajdonságai
B típus Általános keverék összetétel – receptura
B típus Töltőanyag-lágyító rendszerek
B típus Keverék adalékanyagok
B típus Feldolgozhatóságot javító adalékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kémiai összefüggések felismerése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
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:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
40 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, aktívátorok, késleltetők.
Töltőanyag-lágyító rendszerek, lágyító hatás.
Tulajdonság módosító adalékanyagok.
Recepturális alapelvek (feldolgozási és felhasználási tulajdonságok és összetétel
összefüggések).
Gyártásközi hulladékok visszavezetése a folyamatba.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.3/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Vázerősítő anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázerősítő anyagok típusai, tulajdonságai
B típus Vázerősítő – gumirendszer
B típus Segédanyagok
B típus Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kémiai összefüggések felismerése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Textil, acél, üveg, szál alkalmazási kesérletek elvégzése 40%
Vázerősítőanyag-gumi igénybevétel, kísérletek elvégzése 40%
Előadástartás 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
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, üveg-szerkezetek, műszaki
jellemzők, tulajdonságok vizsgálatai.
Textil-kaucsuk keverék rendszerek (tapadás).
Segédanyagok (porok, diszperziók, szövetek, fóliák).
Szerelvények (csatlakozók, fegyverzetek, betétek).
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8. TANANYAGEGYSÉG

176/8.0/7001-08

Szakmai idegen
nyelv

azonosítója

szk

176/8.1/7001-08

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/8.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Ellenőrzi a gépek gyártásra való alkalmasságát
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Használja az alkalmazott vezérlő és szabályozó berendezéseket
Műszaki leírásokat olvas, értelmez
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szabványok
B típus Műszaki dokumentáció
B típus Folyamatábrák
D típus Irányítástechnikai alapismeretek
D típus Vezérlés és szabályozástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás és olvasás után 30%
Gépfeliratok, technológiai leiratok értelmezése 30%
Dokumentáció készítés, mérési adat feldolgozás 30%
Teszt feladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
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Nyelvi laboratórium, tanterem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Idegen nyelvi alapismeretek.
Üzemben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései, jellemző
kifejezések.
Műszerek ill. gépek, csomagolások feliratainak értelmezése.
Szakmai szószedet alapján legfontosabb kifejezések, szóösszetételek értelmezése,
alkalmazása.
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9. TANANYAGEGYSÉG

176/9.0/7001-08

Vizsgálatok

azonosítója

szk
szk

176/9.1/7001-08
176/9.2/7001-08

36
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/9.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika alapjai
C típus Méréstechnikai műszerek
C típus Nyomásmérő műszerek
C típus Hőmérsékletmérő műszerek
C típus Laboratóriumi mérőműszerek
B típus Reológia
B típus Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
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Hallott szöveg feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mért érték, valódi érték, hiba fogalma.
Mérési hibák fajtái, kiküszöbölési lehetőségek.
Mintavételi előírások.
Középérték, szórás, gyakoriság fogalma.
Laboratóriumi és üzemi mérőeszközök, berendezések.
Minőségbiztosítási rendszer előírásai. Műszer pontosságának beállítása, korreláció.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/9.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Alapanyag vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi mérőműszerek
C típus Nyersanyagok vizsgálata (reológiai, kémiai, fizikai)
B típus Kaucsukok és keverékek reológiája
B típus Térhálósítás hatóanyagai
B típus Alkalmazási területet bővítő adalékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
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Hallott szöveg feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
108 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgálati szabványok (mintavétel, tárolás, előkészítés, vizsgálati módszer, minta
előkészítés, próbatest készítés, kondicionálás).
Laboratóriumi vizsgáló berendezések, műszerek. Fizikai tulajdonságok (szilárdság, nyúlás
modulus stb.), képlékenység mérése. Vulkanizálási folyamat vizsgálata.
Nyersanyag vizsgálat (kaucsuk, adalékanyag).
Szilárdsághordozók vizsgálata (textil és acél szálas anyagok, kablék, szövetek).
Vizsgálati eredmények értékelése, feldolgozása adattárolókban.
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságának összefüggései.
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10. TANANYAGEGYSÉG

176/1.0/7002-08

Keverék készítés
alapanyagai

azonosítója

szk

176/1.1/7002-08

0

14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverékkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a keveréshez szükséges anyagokat
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
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 Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Reológia értelmezése 20%
Recepturális alapelvek rendszerezése 10%
Térhálósodás, lebontás leírása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános és különleges rendeltetésű kaucsukok reológiája, feldolgozása.
Terméktulajdonságok, feldolgozási tulajdonságok, technológiák.
Recepturális alapelvek.
Felhasználási tulajdonságok: szilárdság, kopás, hajtogatás, dinamikus tulajdonság stb.
Vizsgálati eredmények értékelése. Terméktulajdonság és vizsgálati értékek összefüggései.
Vulkanizátumok statikus (mechanikai) és dinamikus tulajdonságai. Vizsgálatok.
Térhálósító szerek, gyorsítók, aktívátorok, késleltetők.
Töltőanyag-lágyító rendszerek, lágyító hatás.
Tulajdonság módosító adalékanyagok.
Gyártásközi hulladékok visszavezetése a folyamatba.
Segédanyagok.
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11. TANANYAGEGYSÉG

176/2.0/7002-08

Keverő
berendezések

azonosítója

szk

176/2.1/7002-08

0

28

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverőgépek vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a keveréshez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Szállító berendezések
B típus Gépek és géprendszerek működése
B típus Nyersanyag-előkészítő gépek
B típus Tároló rendszerek
B típus Keverőgépek, keverő gépsorok
B típus Vágógépek, vágó géprendszerek
B típus Alakító gépek, alakító gépsorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
3. szint Műszaki rajz értelmezése
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezetirajz értelmezés 20%
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Raktározás, szállítás gépei, berendezései. Folyékony, porszerű anyagok és a kaucsukok
speciális tárolói, szállítórendszerei.
Bemérő rendszerek: kézi, automata. Számítógépes vezérlés, szabályozás.
Keverés alapberendezései: hengerszékek, zárt-, és folyamatos keverők. Keverés műszaki
paraméterei és azok mérése, dokumentálása.
Keverőgépsorok, kiegészítő egységek. Kimelegítők, bálavágók, hűtők, pelletkészítők,
szűrők.
Energia ellátó rendszerek.
Keverők biztonságtechnikai rendszerei.
Folyamat ellenőrző mérő-, regisztráló műszerek, berendezések.
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12. TANANYAGEGYSÉG

176/3.0/7002-08

Keverékkészítési
technológiák

azonosítója

szk
szk

176/3.1/7002-08
176/3.2/7002-08

14
0

0
36

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverék készítés elmélete
B típus Keverék-készítési technológiák
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Keverék készítés műveletei
B típus Keverékek, keverés reológiája
B típus Keverékek tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Irányíthatóság
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
Tantarem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Keverés elméleti részfolyamatai és magyarázatuk.
Folyamatok és a képlékenységi állapotok közötti összefüggések. Folyamatkövetés
vizsgálata.
Egy és több fázisú keverés.
Egyenes és fordított keverés sorrend.
Keverőgép műszaki paramétereinek és a keverék tulajdonságainak kapcsolata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.2/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keverék-készítési technológiák
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverőgépek, keverő gépsorok
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltése és használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Idegennyelvű szakmai szöveg értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai ismeretek (elaszticitás-plaszticitás) és ezek változása a technológiai folyamatok
alatt.
Rideg-elasztikus-plasztoelasztikus és plasztikus fázisállapotok közötti átmenetek
előidézése.
Vulkanizált: elasztikus állapot.
Alkalmazott berendezések, gépsorok.
Keverés folyamata, energiamérlege.
Keverés technológiája (egyenes-fordított, fázis szám).
Műveleti sorrendek.
Keverési folyamatok és a keverék tulajdonságait befolyásoló paraméterek és azok
ellenőrzése.
Minőségbiztosítási rendszer előírásai. Dokumentálás.
Receptúra-technológia-keverék tulajdonság összefüggései.
Hiba, hibaok keresés.
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13. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverés biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérgezőanyagok kezelése
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tennivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
B típus Gépek és géprendszerek működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén.
Gépek biztonsági berendezéseinek működése és kezelése. Riasztó és védő berendezések,
eszközök.
Vegyi anyagok biztonságtechnikája. Biztonságtechnikai jelrendszer, feliratok,
szimbólumok. R és S mondatok. Oldószerek veszélyei.
Nyomástartó berendezések, rendszerek biztonsági szabályai, azok hibájából adódó
meghibásodások, tennivalók sérülések bekövetkezése esetén.
Veszélyes, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagok kezelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.2/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverési műveletek 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keverék-készítési technológiák
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverőgépek, keverő gépsorok
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C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Idegennyelvű szakmai szöveg értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
88 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai folyamatok a keverési műveletnél.
Elaszticitás, plaszticitás és ezek változása a technológiai folyamatok alatt: további
feldolgozhatóságot meghatározó keverési jellemzők és beállításuk.
Alkalmazott alap és kiegészítő berendezések, gépsorok kezelése.
Keverés elmélete és folyamata, energiamérlege.
Keverés technológiája (egyenes-fordított, fázis szám).
Keverési folyamatok és a keverék tulajdonságait befolyásoló paraméterek és azok
ellenőrzése.
Minőségbiztosítási rendszer előírásainak alkalmazása.
Receptúra-technológia-keverék tulajdonság összefüggései.
Anyag-előkészítés és műveletei. Információs források.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.3/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverési műveletek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérgezőanyagok kezelése
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
B típus Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tennivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
B típus Gépek és géprendszerek működése
B típus Keverék készítés műveletei
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Idegennyelvű szakmai szöveg értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
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Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
77 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Raktározási tennivalók
Beérkező anyagok vizsgálata, felhasználásra engedés.
Előkészítés műveletei: kaucsuk kimelegítés, nagy és napi tartályokba anyag feltöltés,
kaucsuk darabolás.
Bemérési műveletek.
Kézi bemérés, automata bemérő rendszerek.
Keverék készítés hengerszéken és zártkeverőben. Különböző keverési technológiák
alkalmazása.
Keverék készítés befejező műveletei: homogenizálás, hűtés, ragadásgátlás . Mintavétel.
Kapott eredmények értékelése alapján tovább dolgozás, javítás.
Folyamatjellemzők, paraméterek nyomon követése, értelmezése.
Folyamatszabályozás. Számítógépes irányítás.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.4/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai paraméterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Vizsgálati eredményeket értékel
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverék készítés elmélete
B típus Keverék készítés műveletei
B típus Keverék-készítési technológiák
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Nyerskeverék vizsgálati módszerek (fizikai, reológiai)
B típus Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
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2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Keverés jellemző paraméterei. Kritikus folyamatok kritikus paraméterei.
Eredmények regisztrálása
Laboratóriumi eredmények értékelése. Eltérés esetén a folyamatparaméterekre történő
visszavezetése.
Üzemi, berendezések jellemzőit jelző mérő műszerek.
Hiba-hibaok összefüggések.
Raktárkészlet-tárolási idő.
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14. TANANYAGEGYSÉG

176/5.0/7002-08
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Laboratóriumban anyag és keverék jellemzőit vizsgálja (fizikai, reológiai)
Vizsgálati eredményeket értékel
Vizsgálati eredmények alapján megjelöli a keverékek további technológiai útjait
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyersanyagok vizsgálata (fizikai, reológiai)
B típus Nyerskeverék vizsgálati módszerek (fizikai, reológiai)
B típus Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
B típus Reológia
B típus Kaucsukok reológiája
B típus Keverékek, keverés reológiája
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
3. szint Dokumentációk kezelése
3. szint Diagramértelmezés
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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:
Laboratórium
Képzési idő:
56 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgálati szabványok (mintavétel, tárolás, előkészítés, vizsgálati módszer, minta
előkészítés, próbatest készítés, kondicionálás).
Laboratóriumi vizsgáló berendezések, műszerek.
Fizikai tulajdonságok (szilárdság, nyúlás, modulusz stb.), képlékenység mérése.
Vulkanizálási folyamat vizsgálata.
Nyersanyag vizsgálat (kaucsuk, adalékanyag). Keverék vizsgálatok, különös tekintettel a
felszabadításra.
Vizsgálati eredmények értékelése, feldolgozása adattárolókban. Minőségbiztosítási
rendszer és a keverésre vonatkozó előírásai.
Receptúra-technológia-félkész és késztermék tulajdonság összefüggések.
Műszer pontosság beállítás, korreláció.
Mért érték, valódi érték, hiba fogalma.
Mérési hibák fajtái, kiküszöbölési lehetőségek.

82

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

176/1.0/7003-08
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szk
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Alakító műveletek anyagai 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az előírt anyagminőségeket
Ellenőrzi az alkalmazott anyagok felhasználhatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kémiai folyamatok
B típus Szervetlen kémiai alapismeretek
B típus Szerves kémiai alapismeretek
C típus Nyílt és zártláncú szerves vegyületek
D típus Szénhidrogének
B típus Térhálósítás hatóanyagai
B típus Polimerek öregedése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Dokumentációk kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Makromolekulák felismerése 40%
Reakció egyenletek, képletek felírása 20%
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Kémiai alapfogalmak gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen kémiai alapismeretek: savak, bázisok, sók.
Alapreakciók. Szervetlen töltőanyagok, pl. kréta.
Reakció sebesség: hőmérséklet – idő összefüggés (vulkanizálási idő).
Szerves kémiai alapismeretek. Telített és telítetlen szénhidrogének (gumiipari lágyítók).
Polimerek makromolekulák (természetes és mesterséges kaucsukok).
Kaucsukok kémiai elnevezése.
Oldószerek.
Gumiiparra jellemző kémiai folyamatok: makromolekulák térhálósodása, külső hatásokra
történő öregedés jellemző folyamatai: láncszakadás.
Keverék adalékanyagok szénhidrogén származékok, aromás vegyületek porok
1. térhálósítás hatóanyagai.
2. öregedésgátlók
3. speciális adalékok töltőanyagok (erősítő hatás magyarázata) lágyítók.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Alakító műveletek anyagai 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az előírt anyagminőségeket
Ellenőrzi az alkalmazott anyagok felhasználhatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Reológia
B típus Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
B típus Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B típus Keverékek tulajdonságai
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Tapadás feltételei
B típus Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagkezelés általános előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Diagramértelmezés
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Reológia értelmezése 20%
Recepturális alapelvek rendszerezése 10%
Térhálósodás, lebontás leírása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai ismeretek (elaszticitás-plaszticitás) és ezek változása a kalanderezésnél és az
extrudálásnál.
Technológiai jellemzők hatása a képlékenységre.
Megfelelő képlékenység beállításának paraméterei a recepturán kívül hőmérséklet és
nyomás.
Fázisállapot változások. Képlékenység és technológia kapcsolata.
Recepturának a feldolgozhatóságra: (képlékenység, beégés) gyakorolt hatásai:
kaucsukok, töltőanyagok, lágyítók hármas rendszere.
Vázerősítő anyagok, tulajdonságaik, szerkezetük, alkalmazási területeik.
Tapadáshoz bevonat, itatás.
Vázerősítő és a keverék nyers és vulkanizált tapadási értékei. Tapadás befolyásolása,
mérése.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedélymegléte esetén
Kezeli a gumis profilok tároló állványait
Kezeli az itatott és gumizott vázerősítő anyagraktárt
Ellenőrzi az adott gyártóberendezés működőképességét
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Extruder szerszámot cserél
Profilkalander-hengert cserél
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Szállító berendezések
B típus Tároló rendszerek
B típus Energiaellátó rendszerek, berendezések
B típus Szerszámok
B típus Szerszám cserék
B típus Szerszámok felépítése
B típus Szerszám beállítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális szállító és tároló berendezések, rendszerek típusai, részei, működtetése,
kezelése.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások ismerete, értelmezése.
Működtetés megkezdésének feltételei, üzemeltetés, leállítás.
Szerszámok típusai, részei, működtetése. Gép és szerszám kapcsolat.
Beszerelés, beállítás, működtetés, kiszerelés, raktározás. tisztítás, karbantartás.
Gépek, gépsorok biztonságos működtetésének általános és speciális feltételei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Extruder gépsort üzemeltet
Kalander gépsort üzemeltet
Előírt gyártási dokumentumokat elkészíti
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Kalander
B típus Kalander gépsor
B típus Hideg- és melegetetésű extruder
B típus Extruder gépsor
B típus Kalander típusok
B típus Profil kalander
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
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3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
49 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kalander, mint alapgép típusai, részei. A gépsor kiegészítő elemei. Működtetés módjai.
Lemez- és profil-kalander. Technológiai paraméterek beállítása.
Előállított félkész termék műszaki jellemzői.
Extruder, mint alapgép típusai, részei, A gépsor kiegészítő elemei. Működtetési módjai.
Cső- és profilextrudálás. Előállított félkész termék műszaki előírásai. Technológiai
paraméterek beállítása jellemzői. Gépindítás, működtetés, leállítás.
Hideg és meleg etetésű extruderek és kiegészítő berendezései: hengerszékek,
szállítópályák, hűtő és daraboló egységek.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Vázerősítő-gumirendszer gyártásra alkalmas gépsor: textil-gumi ill. acél-gumi
rendszerekre, speciális kalander sor.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Technikai hulladékok, műszaki hulladékok kezelése: jelölése, elkülönített tárolása,
elszállítása, dokumentálása.
Gyártási folyamatok ellenőrzése, dokumentálása. Kritikus folyamatok kritikus
paraméterei.
Gépek, gépsorok biztonságos működtetésének általános és speciális feltételei.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.3/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Előírt gyártási dokumentumokat elkészíti
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
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Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Vágógépek és műveletei
B típus Speciális félkésztermék-készítő berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágó, daraboló, csíkvágó-gépek típusai, részei.
A gépsor kiegészítő elemei, a működtetési módjai.
Technológiai paraméterek beállítása. Az előállított félkész termék műszaki jellemzői.
Vágógépek kezelése műveletek végzése.
Irányítás, szabályozás, vezérlés alapelvei.
A rendszer elemei, működése, kapcsolata a minőségbiztosítási rendszerrel.
Gyakorlati alkalmazás, műveletek végrehajtása.
Gépek, gépsorok biztonságos működtetésének általános és speciális feltételei.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Gépkezelési és műveleti utasítás szerinti munkavégzés.
Adott termék gyártásához kapcsolódó kiegészítő berendezések működtetése.
Szervízerek.
Konfekcionálók és műszaki kiegészítőik.
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Vulkanizáló berendezések felépítése, működtetése. Szerszámok típusai és működése.
A gép biztonsági rendszere.
Energia ellátó rendszerek, jellemzők mérése.
Szállítópályák.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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 Gépek és géprendszerek működése
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakító műveletekre vonatkozó biztonságtechnika. A munkavégzés tárgyi és személyi
feltételei. A kalanderezés és extrudálás biztonságtechnikája.
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén.
Gépek biztonsági berendezései. Riasztó és védő berendezések, eszközök. Védőeszközök
és védőberendezések használata.
Gumiiparra jellemző munkaterületek szerint részletezett veszélyforrások, veszélyes
berendezések előírásai, sérülések esetén betartandó tennivalók.
Extruderek, kalanderek biztonsági berendezéseinek működtetése. Gépsorok üzemeltetése.
Géptisztítás, karbantartás.
Gépek, gépsorok indításának működtetésének leállításának biztonsági előírásainak
alkalmazása.
Extruder szerszámcserék biztonságtechnikája.
Energiaellátó rendszerek ellenőrzése.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás-minőségbiztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Mintát vesz
Laboratóriumban vizsgálatokat végez
Vizsgálati eredményeket értékel
Előállított félkésztermék minőségét ellenőrzi
Kalanderezett félkésztermék paramétereit ellenőrzi
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
C típus Gyártásközi ellenőrzés
C típus Nyomásmérő műszerek
C típus Folyamatparamétert mérő műszerek
C típus Hőmérsékletmérő műszerek
B típus Konstrukció
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2.m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Műszaki rajz értelmezés 20%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási rendszer előírásainak alkalmazása.
Gyártási folyamatra jellemző előírások, dokumentumok.
A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer: adatáramlás, segítségkérés problémás esetekben.
Kritikus folyamatok kritikus paramétereinek ellenőrzése.
Mintavétel, vizsgálatra küldés.
Vázerősítő anyagok: szerkezeti jellemzői. Keverékek speciális és öregedési viselkedése.
Félkész termékek vizsgálata: vastagság és eloszlása, beégett, csomós, felületi kép
négyzetmétertömeg, nedvességtartalom.
Vizsgálatok elvégzése.
Az előírásokban megengedett saját hatáskörben elvégezhető beavatkozási lehetőségek.
Az előírásokban megengedett saját hatáskörben elvégezhető beavatkozási lehetőségek.
Hulladékkezelés szabályai alapján a folyamatba visszavezetés műveletei. Minőséggazdaságosság kapcsolata.
Gyártásdokumentálás adatlapokon, számítógépen.
Hiba analízis-intézkedés.
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176/5.0/7003-08
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profilt vagy csövet extrudál
Vékony és vastag lemezt készít
Profilos alkatrészt gyárt
Dublíroz
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és
környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Extrudálási technológiák
B típus Kalanderezési technológiák
B típus Gumiipari gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
1. Extrudálás
a képlékenységi állapotváltozás elérése hőmérséklet, nyomás, sebességek, keverék típusok
megválasztásával.
Előállítható félkész-termékek körétől függően egyenes, ferde vagy kereszfejes extrudálás.
Nyerskeverék előalakítása különböző berendezésekkel, vagy előalakítás nélküli
hidegetetésű extrudálás technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
2. Acél vázerősítő anyag-gumi rendszer kialakítása speciális bevonási műveletekkel.
Alakító alapgépek: extruderek. Műszaki jellemzőik, részeik, típusaik, működési elvük.
Technológiai jellemzők. Kritikus paraméterek.
Egy terméktípus-többféle gyártóberendezés, ill. egy berendezés-többféle termék típus.
A gyártott produktum minőségének összehasonlítása.
Gyártósorok, kiegészítő egységek, működése.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása. Termék konstrukciók által
meghatározott méretekre vágása.
Műveletek extruder gépsorba épített vágó egységekkel.
Egyedi, speciális vágó gépek.
Extrudált csövek, profilok tárolása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Textil kablét vagy szövetet itat
Felprésel
Frikcionál
Itatott vázerősítő anyagot gumiz
Acélkordot dublírozva gumiz
Acélkordot extruderen gumiz
Konstrukció szerint méretre vág
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alakítási technológiák
B típus Extrudálási technológiák
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B típus Kalanderezési technológiák
B típus Konstrukció
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Tapadás feltételei
B típus Gumiipari gépek
B típus Vázerősítő gumirendszer kialakítás technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. Kalanderezés: képlékenységi állapotváltozás. elérése hőmérséklet sebességek, keverék
típusok.
A gépsor elemeinek kezelése, műveletek.
Előállítható félkész termékek körétől függően lemez vagy profil kalander műveleti
elemeinek alkalmazása.
Nyerskeverék előalakítása.
4. Textil vázerősítő anyag-gumi rendszer kialakítása itatott textil kalender gépsoron
felpréseléssel, frikcionálással, technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
5. Acél vázerősítőanyag-gumirendszer kialakítása klímatizálás után speciális kalanderrel,
technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
Alakító alapgépek: kalanderek. Műszaki jellemzőik, részeik, típusaik, működési elvük.
Technológiai jellemzők. Kritikus paraméterek.
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Vázerősítő-gumirendszer. Alkalmazott vázerősítő anyagok szerkezete és kapcsolata a
termékkel.
Igénybevételek.
Nyers és vulkanizált tapadás, függése a technológiai paraméterektől.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Extrudálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Extrudert gyártásra előkészít
Extruder kiegészítő berendezéseit ellenőrzi
Szükség esetén üzembe helyezi a hengerszéksorokat
Extrudert etet
Extrudátumot ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Extrudálási műveletek
B típus Alakítási technológiák
B típus Extrudálási technológiák
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakítási technológiák gyakorlati alkalmazása
Nyerskeverék előalakítása hengerszéken.
Csőextrudálási műveletek.
Profilextrudálási műveletek.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Hidegetetésű extruder kezelése.
Melegetetésű extruder kezelése.
Extruder gépsorba épített hűtő, daraboló egységek működtetése.
Technológiai paraméterek beállítása az adott extrudátum specifikációja szerint.
Konstrukciós előírások értelmezése.
Műveleti és gépkezelési utasítások alkalmazása.
Méret beállítások.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Extruder gyártósorok, kiegészítő egységek működtetése.
Extruderre érvényes műveleti, kezelési és karbantartási utasítások használata.
Dokumentációk, információ források. Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Minőségvizsgálat: hiba-hiba ok- kiküszöbölési eljárások.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Kalanderezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kalandert gyártásra előkészít
Kalander kiegészítő berendezéseit ellenőrzi
Üzembe helyezi a puhító hengersort és szállítópályát
Kalander paramétereit beállítja
Kalandert puhított keverékkel etet
Profilkalander-hengert cserél
Kalander gépsort üzemeltet
Vékony és vastag lemezt készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kalanderezési technológiák
B típus Alakítási technológiák
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Kalanderezési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakítási technológiák gyakorlati alkalmazása.
Nyerskeverék előalakítása hengerszéken.
Lemezgyártások.
Vékonylemez, vastaglemez meleg rádublirozással, meleg összedublirozással, hideg
öszedublirozással, technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
Technológiai paraméterek beállítása az adott lemez specifikációja szerint.
Konstrukciós előírások értelmezése.
Műveleti és gépkezelési utasítások alkalmazása.
Profilkalanderezés megfelelő profilhenger kiválasztása, hengercsere után kalanderezési
műveletek.
Méret beállítások.
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További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Kalander gyártósorok, kiegészítő egységek működtetése.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások. Dokumentációk, információ források.
Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Minőségvizsgálat: hiba-hiba ok- kiküszöbölési eljárások.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.3/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Vázerősítő-gumirendszer kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kalanderezett félkésztermék paramétereit ellenőrzi
Textil kablét vagy szövetet itat
Felprésel
Frikcionál
Itatott vázerősítő anyagot gumiz
Acélkordot klimatizál
Acélkordot dublírozva gumiz
Acélkordot extruderen gumiz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázerősítő gumirendszer kialakítás technológiái
B típus Tapadás feltételei
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Extrudálási műveletek
B típus Kalanderezési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakítási technológiák segítségével vázerősítő-gumi rendszer kialakítása.
- Nyerskeverék előmelegítése hengerszéken,
- rezezett acél klímatizálása
- textil előszárítása után extruderen vagy kalanderen gumizás
Technológiai paraméterek beállítása az adott lemez specifikációja szerint.
Konstrukciós előírások értelmezése.
Műveleti és gépkezelési utasítások alkalmazása.
Méret beállítások.
Alakító alapgépek: extruderek, kalanderek. Műszaki jellemzők, részeik, típusai, működési
elve. Technológiai jellemzők. Kritikus paraméterek, azok mérése, nyomon követése.
Alkalmazott vázerősítők anyagai, szerkezete és kapcsolata a műveletekkel, termékkel.
Igénybevételek. Nyers és vulkanizált tapadás.
Vázerősítő anyagok előkészítése: itatás, kenés és felületi bevonat.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Gépsor elemeinek kezelése, azok összehangolása, műveletek végrehajtása. Kiegészítő
egységek.
Minőségvizsgálat: hiba-hiba ok- kiküszöbölési eljárások.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások. Dokumentációk, információ források.
Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás
Hiba analízis.
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176/1.0/7004-08
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Gumiabroncs szerkezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konstrukció szerint méretre vág
Konstrukció szerint konfekcionál,. Felépít
Próbapadon élettartamot vizsgál
Próbapadon mechanikai tulajdonságokat vizsgál
Egyéb speciális vizsgálatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiabroncs szerkezeti elemei, részei
C típus Gumiabroncs mechanikai tulajdonságai
B típus Abroncs típusok
B típus Gumiabroncs igénybevételek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
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Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járműkerék és elemei: gumiabroncs, abroncstömlő, tömlővédő szalag és a felni.
Gumiabroncs részei. Szerkezeti elemek: szövetváz, belsőréteg, peremszerkezet, futó,
oldalgumi. Diagonál, bias és radiál szerkezetek. Abroncs típusok, funkcióik.
Gumiabroncs a gépjármű szerkezeti eleme. Alkalmazásánál fellépő igénybevételek:
deformációk, menettulajdonságok, gördülési ellenállás kapcsolatuk az abroncs
szerkezettel. Mechanikai tulajdonságok.
Abroncs feliratok értelmezése.
Konstrukció.
Metszet rajz értelmezése.
Vizsgálatok: minősítő, felszabadító, roncsolásos, élettartam, próbapadi, országúti.
Metszetrajz értelmezés.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásbiztonság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendkívüli helyzetet 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
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
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Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Műszaki rajz értelmezés 20%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az abroncsgyártásra vonatkozó biztonságtechnikai előírások. A munkavégzés tárgyi és
személyi feltételei. Nyomástartó berendezések, próbapadok biztonsági előírásai.
Munkaképes állapot.
A gyártás biztonságtechnikája.
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén. Havária
terv.
Gépek biztonsági berendezései. Riasztó és védő berendezések, eszközök.
Gumiiparra jellemző munkaterületek szerint részletezett veszélyforrások, veszélyes
berendezések előírásai,sérülések esetén betartandó tennivalók.
Extruderek, kalanderek, felépítő gépek, vulkanizálók biztonsági berendezései.
Gépsorok üzemeltetése, műveletek.
Géptisztítás, karbantartás.
Gépek, gépsorok indításának működtetésének leállításának biztonsági előírásai.
Szerszámcserék.
Gyártás átállítási program anyag, technológia módosításával, és ennek
biztonságtechnikája.
Energiaellátó rendszerek ellenőrzése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket
Használja az anyagszállító berendezéseket hatósági engedély megléte esetén
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Huzalkarikát állít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Energiaellátó rendszerek, berendezések
B típus Alakító gépek, gépsorok
B típus Kalander gépsor
B típus Extruder gépek
3 típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szállító és tároló-berendezések, rendszerek típusai, részei, működtetése.
Szállítás, speciális előírások, vizsgakötelezettség.
Információforrások. Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások ismerete, értelmezése,
alkalmazása.
Szerszámok típusai, részei, működtetése, raktározása, tisztítása, karbantartása.
Gép és szerszám kapcsolat. Be-, és kiszerelés, beállítás karbantartás.
Irányítás, szabályozás, vezérlés alapelvei. A rendszer elemei, működése. Kapcsolata a
minőségbiztosítási rendszerrel.
Raktározásra vonatkozó előírások: minőségbiztosítás, dokumentáció, árukísérők.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.2/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Konstrukció szerint méretre vág
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerszám szerkezetek felépítések
B típus Szerszámbeállítások
B típus Automata szerszámok
B típus Itató berendezések
C típus Vágógépek
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Tároló rendszerek
C típus Energiaellátó berendezések
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Övpokett felépítő. Egy- és kétfázisú felépítés gépei.
Szervízerek.
Felépítő gépek műszaki kiegészítői. Műveleti programok alkalmazása.
Technológiai paraméterek beállítása.
Duplex és triplex extruder típusai, részei.
A gépsor kiegészítő elemei. Működtetési módjai.
Technológiai paraméterek beállítása. Előállított félkész termék műszaki jellemzői.
Hideg és meleg etetésű extruderek.
Speciális vékonylemez-készítő kalander. Működtetési módjai. Technológiai paraméterek
beállítása.
Textil-gumi ill. acélgumi vázerősítő-gumi rendszer gyártásra alkalmas gépsor
működtetése.
Berendezésekbe beépített mérő műszerekkel a gyártási folyamatok ellenőrzése,
dokumentálása. Kritikus folyamatok kritikus paraméterei.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártástechnológiák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ővpokettet készít
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Konstrukció szerint méretre vág
Konstrukció szerint konfekcionál,. Felépít
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
Energiaellátó berendezéseket ellenőriz
BOM berendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Acél gumibevonatot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felépítő, konfekcionáló gépek
B típus Gumiabroncs szerkezeti elemei, részei
B típus Acél-gumi rendszer készítés technológiái
B típus Textil-gumi rendszer készítés technológiái
B típus Konfekcionálás elmélete
B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
B típus Abroncsgyártási folyamatok elmélete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2.m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
3. szint Műszaki rajz értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
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
Tanterem
Képzési idő:
56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Acél-gumi rendszerek kialakítása, technológia és a szerkezet által megkövetelt speciális
tulajdonságok érdekében.
Peremszerkezetek és gyártási módjuk.
Abroncs szerkezet, konstrukció, felépítési mód, vulkanizáló gépek, szerszámok közötti
összefüggések.
Vulkanizálás technológiája. Biztonsági rendszere. Szerszámcserék.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások.
Kritikus technológiai folyamatok és azok kritikus paraméterei. Minőségbiztosítás.
Dokumentációs rendszere.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Acélkordot klimatizál
Acél gumibevonatot készít
Huzalkarikát állít elő
Konstrukció szerint méretre vág
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket
Használja az anyagszállító berendezéseket hatósági engedély megléte esetén
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Textil-gumi rendszer készítés műveletei
B típus Acél-gumi rendszer készítés műveletei
B típus Vágógépek kezelése
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Kalander gépsor
B típus Extruder gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
113

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

66

Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
66 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szerkezet által meghatározott tulajdonságú hidegen dublirozott, extruderen gumizott,
kalanderen felpréselt gyártási technológia alkalmazásával készült acél–gumi rendszer
kiválasztása.
Konstrukciós lapok értelmezése, alkalmazása.
Radiál- és övbetétek vágása, illesztése, végtelenítése.
Technológiai paraméterek beállítása. Gépindítás, működtetés, leállítás.
Konstrukciós lap szerinti profilelemek összeállítása.
- légzáró réteg összeállítása
- futó- és oldalgumi kenése.
Huzalkarika gyártása
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások ismerete, értelmezése.
Technikai hulladékok, műszaki hulladékok kezelése.
Tárolási előírások alkalmazása.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Felépítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ővpokettet készít
Szervízereket feltölt
Gumis alkatrészeket oldattal leken
Konstrukció szerint konfekcionál,. Felépít
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket
Használja az anyagszállító berendezéseket hatósági engedély megléte esetén
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Pokett készítés
B típus Abroncs felépítés
B típus Karkasz összeállító berendezések
B típus Abroncsgyártás műveletei
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Kéziszerszámok használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
66 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerkezeti elemek felépítésre előkészítése: oldatozás, vágás, darabolás. Szervízerek
használata.
Kétfázisú felépítés. A programok használata, biztonsági rendszer használata. Paraméterek
mérése, regisztrálása,. Eredmények folyamatos értékelése. Szükséges és megengedett
módosítások végrehajtása.
Konstrukciós előírások szerint programozott felépítő gépen a szervizerekből az első fázis,
az abroncskarkasz összeállítása.
Második fázisú felépítő gépen a felépítés befejezése.
Egyfázisú felépítés. A programok használata.
Technológiai paraméterek mérése, regisztrálása. Eredmények folyamatos értékelése.
Szükséges és megengedett módosítások végrehajtása.
Elemek összeépítése.
Övpokett beépítése.
Felépítés befejezése.
Kritikus technológiai folyamatok és azok kritikus paraméterei. Minőségbiztosítás, és
dokumentációs rendszer.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások.
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27. TANANYAGEGYSÉG

176/7.0/7004-08
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Vulkanizálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyersabroncsokat vulkanizálásra előkészít
Energiaellátó berendezéseket ellenőriz
BOM berendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Hőkezelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Abroncsgyártás műveletei
B típus Vulkanizáló gépek
B típus Nyomástartó berendezések
B típus Energiaellátó rendszerek, berendezések
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
B típus Vulkanizálási technológiák
B típus Befejező műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
66 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vulkanizálás folyamata. Folyamatszabályozó paraméterek és a minőség kapcsolata.
Megfelelő program használatával vulkanizálás a BOM rendszerű gépekkel.
Nyersköpenyek vulkanizálásra előkészítése. Vulkanizáló formák és balg lekenése.
Köpenybeemelő használata.
Gépek, géprendszerek előírás szerinti működtetése. Nyomástartó berendezésekre
vonatkozó biztonságtechnikai előírások szigorú betartása.
Minőségi előírások alkalmazása.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások szerinti munkavégzés.
Kritikus technológiai folyamatok és azok kritikus paraméterei. Minőségbiztosítás.
Dokumentációs rendszere.
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28. TANANYAGEGYSÉG

176/8.0/7004-08

Minőségbiztosítás

azonosítója

szk

176/8.1/7004-08

0

30

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

30

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/8.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás minőségbiztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Folyamatosan ellenőrzi, ellenőrizteti a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és
minőségét
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Hibás terméket osztályoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiabroncs szerkezeti elemei, részei
B típus Késztermék vizsgálatok
B típus Acél-gumi rendszer készítés technológiái
B típus Textil-gumi rendszer készítés technológiái
B típus Konfekcionálás elmélete
B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
B típus Abroncsgyártási folyamatok elmélete
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Diagramértelmezés
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Műszaki rajz értelmezés 20%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási rendszer előírás alapján a gyártási folyamatra jellemző előírások,
dokumentumok kiválasztása, kitöltése.
A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer előírásainak betartása.
Kritikus folyamatok kritikus paramétereinek ellenőrzése, értékelése.
Mintavétel.
Vizsgálatra küldés. Az előírásokban megengedett saját hatáskörben elvégezhető
beavatkozási lehetőségek alkalmazása.
Hulladékkezelés szabályai, folyamatba visszavezetése. Minőség- gazdaságosság
kapcsolata.
Abroncs minőségellenőrzés: minden darabon roncsolás mentes vizsgálatok: röntgenezés,
szemrevételezés, körkörösség vizsgálata
kiegyensúlyozottság, tömegmérés.
Szúrópróbaszerű vizsgálatra mintaküldés.
Megengedhető javítások elvégzése.
Vizsgálatok, eredmények értékelése
Hibaanalízis alapján-intézkedésre javaslattétel.
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29. TANANYAGEGYSÉG

176/9.0/7004-08

Termékcsalád
további elemei

azonosítója

szk

176/9.1/7004-08

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/9.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Termékcsalád további elemeinek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Extrudált tömlőbe szelepet beépít
Extrudált szelepezett csövet végtelenít
Végső alakra bombíroz, vulkanizál
Hántoló, horzsoló gépeket kezel
Oldatos kenést végez
Régi futófelületet eltávolít
Új futót felhelyez
Légrugót és csőkompenzátort gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Abroncstömlő és tömlővédő szalag gyártása
C típus Légrugó szerkezeti elemei
C típus Légrugó és csőkompenzátor gyártógépek
C típus Légrugó és csőkompenzátor gyártástechnológiák és műveletek
B típus Újrafutózási technológiák és műveletek
B típus Vulkanizáló gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
51 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Abroncstömlő feladata, szerkezete.
Abroncstömlő gyártása: cső extrudálás, szelepezés, élillesztéses végtelenítés, bombírozás,
vulkanizálás.
Alkalmazott berendezések.
Tömlővédő-szalag alakja, feladata, gyártása.
Légrugó és csőkompenzátor gyártásának és az abroncsgyártásnak a hasonlósága.
Újrafutózási módok. Technológiák. Újrafutózás minőségi kritériumai.
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30. TANANYAGEGYSÉG

176/10.0/7004-08 Vizsgálatok

azonosítója

szk

176/10.1/7004-08

0

28

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/10.1/7004-08
A tananyagelem megnevezése:
Félkész-, késztermék vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Félkészterméket 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
Abroncson hiba analízist folytat le
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fizikai, technológiai és félkésztermék vizsgálatok
B típus Félkésztermékek vizsgálatai
B típus Késztermék vizsgálatok
B típus Mechanikai tulajdonságok vizsgálatai
B típus Élettartam vizsgálatok
B típus Boncolásos vizsgálatok
C típus Nyomásmérő műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
3. szint Diagramértelmezés
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Következtetési készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
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Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Laboratórium
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kritikus paraméterek mérése,
dokumentálása a folyamatszabályozás módszerével.
Mintavétel, vizsgálatra küldés a minőségbiztosítási előírások szerint.
Plaszto-elasztikus viselkedés, nyerstapadás vizsgálat, vulkanizálási folyamat szimulálás
laboratóriumi vizsgálatokkal.
Roncsolásos vizsgálatok: metszetelemzés, kúpszakítás, benyomódás. Boncolásos
vizsgálatok elvégzése.
Próbapadi élettartam, sebesség és gördülési ellenállás vizsgálatok.
Hibaanalízis: okozat- ok összefüggések. Dokumentálás.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
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
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket és azok használhatóságát
Betartja a villamos berendezésekre vonatkozó előírásokat
Az előírások ismeretében biztonságosan tudja kezelni a nyomástartó edényeket hatósági
engedély megléte esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztonságtechnikai jelzésrendszer
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
C típus Érintésvédelem
C típus Az áramütés elleni védekezés
C típus Általános munkavédelem
C típus Veszélyes gépelemek (forró felületek, nyomás alatti rendszerek) kezelése
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
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3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnika és munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkavédelmi oktatások rendszere, vizsgák.
Munkaképes állapot. Gumiipar biztonságtechnikája.
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén. Havária
terv.
Biztonsági, munkavédelmi előírások.
Oktatás, vizsgázás.
Munkavédelmi hatóságok.
Jelképek,piktogramok.
Védőberendezések, védőeszközök használata és szabályai.
Gépek biztonsági berendezései. Riasztó és védő berendezések, eszközök.
Vegyi anyagok biztonságtechnikája. Biztonságtechnikai jelrendszer, feliratok,
szimbólumok. R és S mondatok. Oldószerek veszélyei.
Nyomástartó berendezések, rendszerek biztonsági szabályai, azok hibájából adódó
meghibásodások, sérülések bekövetkezése esetén betartandó tennivalók, utasítások.
Gumiiparra jellemző munkaterületek szerint részletezett veszélyforrások, veszélyes
berendezések előírásai, sérülések esetén betartandó tennivalók.
Veszélyes, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok kezelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó előírásokat
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket és azok használhatóságát
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
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
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános tűzvédelem
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Tűzoltási módszerek
C típus Tűzoltó készülékek
B típus Veszélyes anyagok kezelése
C típus Oldószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzvédelem, fogalmak, tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályok, tűzoltás
anyagai, eszközei, és azok használata.
Tűzoltó készülékek, rendszerek. Tűzvédelmi előírások, hatóságok.
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok hatásai, tulajdonságai, kezelésük.
Tűz keletkezéseinek okai, megelőzése. Elektromos tüzek és oltásuk. Gumiipari tüzek
oltása és speciális oltóanyagai.
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Oktatások és vizsgák rendszere.
Tűzvédelemmel foglalkozó oktatások, egyes munkakörökhöz kötött vizsgák.
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32. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem, foglalkozás-egészségügy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és
környezetvédelmi előírásokat
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó előírásokat
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
C típus Hulladékgazdálkodás alapjai
B típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
C típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C típus Elsősegélynyújtás
B típus Az egyéni védőfelszerelések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Föld-, víz-, és levegőszennyezés megakadályozása. Szennyezés megszüntetésének módjai.
Globális, makró és mikró ill. üzemi környezetek,szennyezései, hatásai, védelme.
Fizikai hatások: hő, zaj, rezgés, sugárszennyezés. A szennyező anyagok képződésének
megakadályozása, ill. csökkentése. A leválasztás és ártalmatlanítás. A szennyezőanyagok
eltávolításának módszerei, eljárásai, berendezései.
Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök.
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása. Szennyező
anyagok megsemmisítése, újrahasznosítása.
Foglalkozás-egészségügy előírásai, szabályai. Orvosi vizsgálatok rendje. Baleset,
foglalkozási ártalom. Munkaképes állapot.
Elsősegélynyújtás eszközei, módszerei, alkalmazásai.
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33. TANANYAGEGYSÉG

176/3.0/7001-08

Munkajog

azonosítója

szk

176/3.1/7001-08

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Munkaviszony létesítése, megszűnése
D típus Munkabér, járulékok
D típus Társadalombiztosítás
C típus Munkaügy
C típus Álláskeresési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A munkaviszony létesítésének, megszüntetésének szabályai. Munkaügyi viták és elintézési
módjaik.
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban.
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban.
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása. Munka
bérezése, járulékok.
Adózás fogalmai, rendje, egyes adóformák (SZJA, ÁFA stb.).
Társadalombiztosítás.
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34. TANANYAGEGYSÉG

176/4.0/7001-08

Minőségbiztosítás

azonosítója

szk

176/4.1/7001-08

18

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Biztonsági adatlapok előírásai szerint dolgozik
Szelektíven kezeli a különböző alapanyagokat
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Ellenőrzi a raktározás körülményeit (hőmérséklet, nedvességtartalom stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus R, S mondatok
B típus Biztonsági adatlap
C típus Minőségirányítás vállalati feladatai
C típus Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
B típus Műszaki dokumentáció
C típus Gyártásközi ellenőrzés
D típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Fogalmak értelmezése 20%
Vizsgálati eredmények értékelése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségügyi, minőségirányítási fogalmak. Minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés
szervezete. Vállalati minőségirányítási rendszer szervezetei, feladatai, irányítási és döntési
rendszere.
Folyamatszabályozás. Üzemi mérőműszerek.
Kritikus folyamatok kritikus paraméterei.
Gyártásközi ellenőrzés: mintavétellel és helyi vagy laboratóriumba küldött vizsgálattal.
Eredmények értékelése, dokumentálása.
Nyomon követhetőség.
Hiba észlelés,kiváltó ok keresés.
Reklamációk visszacsatolása a technológiára, receptúrára, szerkezetre.
Méréstechnika. Mért és valódi érték, előírás. Hibafogalom. Mintavételi előírások.
Mérőműszer pontosságának beállítása. Korreláció, kalibrálás.
Mértékegységek és átváltásaik.
Auditálás.
Minőségügyi dokumentációk. Nemzetközi és hazai szabványok, előírások.
Termék tanúsítás.
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35. TANANYAGEGYSÉG

176/5.0/7001-08

Dokumentálás

azonosítója

szk

176/5.1/7001-08

54

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Műszaki leírásokat olvas, értelmez
Ellenőrzi a gépek védelmi rendszerét, dokumentálja az eredményeket
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Biztonsági adatlapok előírásai szerint dolgozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Memóriák, adattárolók
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis kezelés
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett rendszerezése 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett rendszerezése 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógép és környezete, perifériák.
Számítógépek ki-bekapcsolása. Szoftverek indítása. Táblázatkezelés. Adatfeldolgozás.
Szövegszerkesztés. A dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, nyomtatás.
Speciális szoftverek kezelése, azokkal munkavégzés. Minőségbiztosítással, termeléssel,
vizsgálati eredményekkel összefüggő adatok feldolgozása, továbbítása.
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176/6.0/7001-08

Gépészeti ismeretek

azonosítója

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti alapismeretek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagmozgató és szállító berendezéseket kezel hatósági engedély megléte esetén
Előírások szerint végzi a gépek, gépsorok indításait
Ellenőrzi a gépeknek és azok perifériáinak műszaki állapotát
Használja az alkalmazott vezérlő és szabályozó berendezéseket
A komplex jelzőrendszer ismeretében dolgozik
Összehangolja a gépeket, gépsorokat összehangoló kezelő pultok útmutatásait és a
folyamat műszaki adatait
A gépek általános és speciális kezelési szabályai szerint dolgozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépek szerkezeti elemei
B típus Géptani fogalmak
C típus Gépelemek
C típus Mechanika alapjai
D típus Műszaki ábrázolás
B típus Folyamatábrák
C típus Villamos gépek
C típus Emelőgépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Termékszerkezeti rajz értelmezése
3. szint Műszaki rajz értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Mennyiségbecslési képesség
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezetirajz értelmezés 20%
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajz értelmezése. Szerkezeti és összeállítási rajz értelmezése.
Folyamatábrák értelmezése.
Gépek szerkezeti egységei, elemei. Berendezések műszaki tartozékai.
Gyártószerszámok típusai, részei, működtetése, alkalmazási helyei, karbantartásuk.
Mechanikai alapfogalmak és értelmezésük.
Egyszerű számítási példák.
Nyomástartó edények-kazánok, autoklávok.
Tárolók: szilárd, por, folyékony és képlékenyen deformálódó anyagokhoz.
Fokozottan veszélyes berendezések, speciális gépvédelme, dolgozó védelme.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti alapismeretek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Anyagtárolókat kezeli, ellenőrzi
Anyagmozgató és szállító berendezéseket kezel hatósági engedély megléte esetén
Ellenőrzi a pneumatikus szállítórendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállítás, tárolás eszközei, gépei
C típus Pneumatikus szállítás
C típus Tárolók
B típus Víz-, levegő-, hidraulikai és elektromos csatlakoztatások
B típus Energiaellátó rendszerek
B típus Rendszerek, rendszerelemek
D típus Irányítástechnikai alapismeretek
D típus Vezérlés és szabályozástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
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4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezetirajz értelmezés 20%
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Emelőgépek, emelőgép és szállítógép rendszerek. Speciális, szakvizsgához kötött szállító
és emelő berendezések.
Üzemek közötti és üzemen belüli szállító eszközök.
Pneumatikus szállítás, tárolók.
Energiaellátó rendszerek, azok elemei, jelzés rendszereik.
Víz-, levegő-, csatorna-, fűtő-, és hűtőrendszerek és csatlakoztatásuk. Paraméterek
mérése, értékelése.
Szabályozás és irányítástechnikai rendszerek, azok elemei, működése. Gumiipari
alkalmazások.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.3/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámok, eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyártáshoz szükséges szerszámok kiválasztásában
Részt vesz a gyártáshoz szükséges szerszámok cseréjében
A gyártáshoz szükséges szerszámok beépítésében, beállításában, működtetésében
közreműködik
Ellenőrzi, hogy a szerszám az adott feladat ellátására alkalmas-e (sérülés, tisztaság)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerszám típusok, fűtésirendszereik
B típus Kézi és gépi eszközök
B típus Gyártás segédeszközei
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C típus Szerelvények
C típus Emelőgépek
C típus Berendezések műszaki tartozékai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerszám típusok, (lenyomatrészek stb.).
Kézi és gépi működtetésű szerszámok.
Egyszerű szerszám összeállítási rajz értelmezése.
Formafűtési rendszerek.
Működtetés (szerszám – gép –berendezés összefüggések). Beállítások.
Alkalmazás: alap berendezések (extruderek, prések, fröccssajtoló, fröccsöntő gépek,
vulkanizáló gépek).
Termékek szerelvényei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.4/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Gumiipar alapgépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, kiegészítőket, eszközöket
Ellenőrzi a gépeknek és azok perifériáinak műszaki állapotát
Előírások szerint végzi a gépek, gépsorok indításait
Előírás szerint üzemelteti a gépeket, gépsorokat
Előírás szerint állítja le a gépek üzemelését
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Ellenőrzi a gépek gyártásra való alkalmasságát
Kezelési és műveleti utasítások alapján betartja az előírásokat
Összehangolja a gépeket, gépsorokat összehangoló kezelő pultok útmutatásait és a
folyamat műszaki adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari gépek
B típus Gépek és berendezések működése
B típus Nyomástartó edények
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Komplex működtetési jelzőrendszer
B típus Gyártásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Összeállítási rajz értelmezés 30%
Rendszervázlat értelemzés 30%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gumiipar alapgépei és azok tartozékai, gépsorok. Gépek védelmi rendszere. Komplex
működtetési rendszerek.
Irányítás, szabályozás.
Folyamat követés célszofverrel.
Gépek mérőműszerei. Energiaellátó rendszerek mérőműszerei.
Gépek, berendezések mérőműszerei.
Energia ellátó rendszer paraméterei és azok ellenőrzése.
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Keverőgépek, gépsorok.
Extruderek és szerszámaik.
Kalanderek típusai, kialakításuk.
Nyomástartó edények: prések, speciális vulkanizálók , szerszámaik.
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37. TANANYAGEGYSÉG

176/7.0/7001-08

Anyagismeret

azonosítója

szk
szk
szk

176/7.1/7001-08
176/7.2/7001-08
176/7.3/7001-08

26
40
24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különös gonddal kezeli a különböző kemikáliákat
Ellenőrzi a szervetlen poranyagok tárolását
Ellenőrzi a folyékony adalékanyagok tárolását, minőség megfelelőségét
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kémiai folyamatok
B típus Szervetlen kémiai alapismeretek
B típus Szerves kémiai alapismeretek
D típus Nyílt és zártláncú szerves vegyületek
D típus Szénhidrogének
D típus Monomerek, polimerek
B típus Polimerek térhálósítása
B típus Polimerek öregedése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kémiai összefüggések felismerése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Makromolekulák felismerése 40%
Reakció egyenletek, képletek felírása 20%
Kémiai alapfogalmak gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen és szerves kémia alapjai.
Savak, bázisok, sók. Alapreakciók. Szénhidrogének (telített, telítetlen) polimerek, nyílt- és
zártláncú polimerek).
Makromolekulák: előállítási módjai, szerkezet, tulajdonság, térháló kialakulása, lebomlás.
Reakciósebesség: hőmérséklet és reakcióidő összefüggés kapcsolata a vulkanizálás
folyamatával.
Plasztikus-elasztikus állapotok: hőmérséklet, nyomás hatás, feldolgozó műveletek és
plasztikus állapot összefüggései.
Diszperz rendrészek (diszperzió, emulzió).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Kaucsukok, adalékanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különös gonddal kezeli a különböző kemikáliákat
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Ellenőrzi a folyékony adalékanyagok tárolását, minőség megfelelőségét
Ellenőrzi a szervetlen poranyagok tárolását
Ellenőrzi a töltőanyagok tárolási és szállítási rendjét
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Természetes és szintetikus kaucsukok
3 típus Kaucsukok osztályozási rendszere
B típus Kaucsukok felhasználási tulajdonságai
B típus Általános keverék összetétel – receptura
B típus Töltőanyag-lágyító rendszerek
B típus Keverék adalékanyagok
B típus Feldolgozhatóságot javító adalékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kémiai összefüggések felismerése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
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:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
40 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, aktívátorok, késleltetők.
Töltőanyag-lágyító rendszerek, lágyító hatás.
Tulajdonság módosító adalékanyagok.
Recepturális alapelvek (feldolgozási és felhasználási tulajdonságok és összetétel
összefüggések).
Gyártásközi hulladékok visszavezetése a folyamatba.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.3/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Vázerősítő anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázerősítő anyagok típusai, tulajdonságai
B típus Vázerősítő – gumirendszer
B típus Segédanyagok
B típus Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kémiai összefüggések felismerése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Textil, acél, üveg, szál alkalmazási kesérletek elvégzése 40%
Vázerősítőanyag-gumi igénybevétel, kísérletek elvégzése 40%
Előadástartás 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
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, üveg-szerkezetek, műszaki
jellemzők, tulajdonságok vizsgálatai.
Textil-kaucsuk keverék rendszerek (tapadás).
Segédanyagok (porok, diszperziók, szövetek, fóliák).
Szerelvények (csatlakozók, fegyverzetek, betétek).
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38. TANANYAGEGYSÉG

176/8.0/7001-08

Szakmai idegen
nyelv

azonosítója

szk

176/8.1/7001-08

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/8.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Ellenőrzi a gépek gyártásra való alkalmasságát
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Használja az alkalmazott vezérlő és szabályozó berendezéseket
Műszaki leírásokat olvas, értelmez
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szabványok
B típus Műszaki dokumentáció
B típus Folyamatábrák
D típus Irányítástechnikai alapismeretek
D típus Vezérlés és szabályozástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás és olvasás után 30%
Gépfeliratok, technológiai leiratok értelmezése 30%
Dokumentáció készítés, mérési adat feldolgozás 30%
Teszt feladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
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Nyelvi laboratórium, tanterem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Idegen nyelvi alapismeretek.
Üzemben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései, jellemző
kifejezések.
Műszerek ill. gépek, csomagolások feliratainak értelmezése.
Szakmai szószedet alapján legfontosabb kifejezések, szóösszetételek értelmezése,
alkalmazása.
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39. TANANYAGEGYSÉG

176/9.0/7001-08

Vizsgálatok

azonosítója

szk
szk

176/9.1/7001-08
176/9.2/7001-08

36
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/9.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika alapjai
C típus Méréstechnikai műszerek
C típus Nyomásmérő műszerek
C típus Hőmérsékletmérő műszerek
C típus Laboratóriumi mérőműszerek
B típus Reológia
B típus Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
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Hallott szöveg feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mért érték, valódi érték, hiba fogalma.
Mérési hibák fajtái, kiküszöbölési lehetőségek.
Mintavételi előírások.
Középérték, szórás, gyakoriság fogalma.
Laboratóriumi és üzemi mérőeszközök, berendezések.
Minőségbiztosítási rendszer előírásai. Műszer pontosságának beállítása, korreláció.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/9.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Alapanyag vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi mérőműszerek
C típus Nyersanyagok vizsgálata (reológiai, kémiai, fizikai)
B típus Kaucsukok és keverékek reológiája
B típus Térhálósítás hatóanyagai
B típus Alkalmazási területet bővítő adalékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
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Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
108 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgálati szabványok (mintavétel, tárolás, előkészítés, vizsgálati módszer, minta
előkészítés, próbatest készítés, kondicionálás).
Laboratóriumi vizsgáló berendezések, műszerek. Fizikai tulajdonságok (szilárdság, nyúlás
modulus stb.), képlékenység mérése. Vulkanizálási folyamat vizsgálata.
Nyersanyag vizsgálat (kaucsuk, adalékanyag).
Szilárdsághordozók vizsgálata (textil és acél szálas anyagok, kablék, szövetek).
Vizsgálati eredmények értékelése, feldolgozása adattárolókban.
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságának összefüggései.

151

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

40. TANANYAGEGYSÉG

176/1.0/7002-08

Keverék készítés
alapanyagai

azonosítója

szk

176/1.1/7002-08

0

14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverékkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a keveréshez szükséges anyagokat
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
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 Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Reológia értelmezése 20%
Recepturális alapelvek rendszerezése 10%
Térhálósodás, lebontás leírása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános és különleges rendeltetésű kaucsukok reológiája, feldolgozása.
Terméktulajdonságok, feldolgozási tulajdonságok, technológiák.
Recepturális alapelvek.
Felhasználási tulajdonságok: szilárdság, kopás, hajtogatás, dinamikus tulajdonság stb.
Vizsgálati eredmények értékelése. Terméktulajdonság és vizsgálati értékek összefüggései.
Vulkanizátumok statikus (mechanikai) és dinamikus tulajdonságai. Vizsgálatok.
Térhálósító szerek, gyorsítók, aktívátorok, késleltetők.
Töltőanyag-lágyító rendszerek, lágyító hatás.
Tulajdonság módosító adalékanyagok.
Gyártásközi hulladékok visszavezetése a folyamatba.
Segédanyagok.
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176/2.0/7002-08

Keverő
berendezések

azonosítója

szk

176/2.1/7002-08

0

28

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverőgépek vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a keveréshez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Szállító berendezések
B típus Gépek és géprendszerek működése
B típus Nyersanyag-előkészítő gépek
B típus Tároló rendszerek
B típus Keverőgépek, keverő gépsorok
B típus Vágógépek, vágó géprendszerek
B típus Alakító gépek, alakító gépsorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
3. szint Műszaki rajz értelmezése
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezetirajz értelmezés 20%
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanműhely
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Raktározás, szállítás gépei, berendezései. Folyékony, porszerű anyagok és a kaucsukok
speciális tárolói, szállítórendszerei.
Bemérő rendszerek: kézi, automata. Számítógépes vezérlés, szabályozás.
Keverés alapberendezései: hengerszékek, zárt-, és folyamatos keverők. Keverés műszaki
paraméterei és azok mérése, dokumentálása.
Keverőgépsorok, kiegészítő egységek. Kimelegítők, bálavágók, hűtők, pelletkészítők,
szűrők.
Energia ellátó rendszerek.
Keverők biztonságtechnikai rendszerei.
Folyamat ellenőrző mérő-, regisztráló műszerek, berendezések.
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176/3.0/7002-08

Keverékkészítési
technológiák

azonosítója

szk
szk

176/3.1/7002-08
176/3.2/7002-08

14
0

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverék készítés elmélete
B típus Keverék-készítési technológiák
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Keverék készítés műveletei
B típus Keverékek, keverés reológiája
B típus Keverékek tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Irányíthatóság
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
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Keverés elméleti részfolyamatai és magyarázatuk.
Folyamatok és a képlékenységi állapotok közötti összefüggések. Folyamatkövetés
vizsgálata.
Egy és több fázisú keverés.
Egyenes és fordított keverés sorrend.
Keverőgép műszaki paramétereinek és a keverék tulajdonságainak kapcsolata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.2/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keverék-készítési technológiák
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverőgépek, keverő gépsorok
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltése és használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Idegennyelvű szakmai szöveg értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai ismeretek (elaszticitás-plaszticitás) és ezek változása a technológiai folyamatok
alatt.
Rideg-elasztikus-plasztoelasztikus és plasztikus fázisállapotok közötti átmenetek
előidézése.
Vulkanizált: elasztikus állapot.
Alkalmazott berendezések, gépsorok.
Keverés folyamata, energiamérlege.
Keverés technológiája (egyenes-fordított, fázis szám).
Műveleti sorrendek.
Keverési folyamatok és a keverék tulajdonságait befolyásoló paraméterek és azok
ellenőrzése.
Minőségbiztosítási rendszer előírásai. Dokumentálás.
Receptúra-technológia-keverék tulajdonság összefüggései.
Hiba, hibaok keresés.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverés biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérgezőanyagok kezelése
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tennivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
B típus Gépek és géprendszerek működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén.
Gépek biztonsági berendezéseinek működése és kezelése. Riasztó és védő berendezések,
eszközök.
Vegyi anyagok biztonságtechnikája. Biztonságtechnikai jelrendszer, feliratok,
szimbólumok. R és S mondatok. Oldószerek veszélyei.
Nyomástartó berendezések, rendszerek biztonsági szabályai, azok hibájából adódó
meghibásodások, tennivalók sérülések bekövetkezése esetén.
Veszélyes, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagok kezelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.2/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverési műveletek 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keverék-készítési technológiák
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverőgépek, keverő gépsorok
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C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
88 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai folyamatok a keverési műveletnél.
Elaszticitás, plaszticitás és ezek változása a technológiai folyamatok alatt: további
feldolgozhatóságot meghatározó keverési jellemzők és beállításuk.
Alkalmazott alap és kiegészítő berendezések, gépsorok kezelése.
Keverés elmélete és folyamata, energiamérlege.
Keverés technológiája (egyenes-fordított, fázis szám).
Keverési folyamatok és a keverék tulajdonságait befolyásoló paraméterek és azok
ellenőrzése.
Minőségbiztosítási rendszer előírásainak alkalmazása.
Receptúra-technológia-keverék tulajdonság összefüggései.
Anyag-előkészítés és műveletei. Információs források.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.3/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverési műveletek 2.
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérgezőanyagok kezelése
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
B típus Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tennivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
B típus Gépek és géprendszerek működése
B típus Keverék készítés műveletei
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő 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:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
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77 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Raktározási tennivalók
Beérkező anyagok vizsgálata, felhasználásra engedés.
Előkészítés műveletei: kaucsuk kimelegítés, nagy és napi tartályokba anyag feltöltés,
kaucsuk darabolás.
Bemérési műveletek.
Kézi bemérés, automata bemérő rendszerek.
Keverék készítés hengerszéken és zártkeverőben. Különböző keverési technológiák
alkalmazása.
Keverék készítés befejező műveletei: homogenizálás, hűtés, ragadásgátlás . Mintavétel.
Kapott eredmények értékelése alapján tovább dolgozás, javítás.
Folyamatjellemzők, paraméterek nyomon követése, értelmezése.
Folyamatszabályozás. Számítógépes irányítás.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.4/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai paraméterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Vizsgálati eredményeket értékel
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverék készítés elmélete
B típus Keverék készítés műveletei
B típus Keverék-készítési technológiák
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Nyerskeverék vizsgálati módszerek (fizikai, reológiai)
B típus Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Keverés jellemző paraméterei. Kritikus folyamatok kritikus paraméterei.
Eredmények regisztrálása
Laboratóriumi eredmények értékelése. Eltérés esetén a folyamatparaméterekre történő
visszavezetése.
Üzemi, berendezések jellemzőit jelző mérő műszerek.
Hiba-hibaok összefüggések.
Raktárkészlet-tárolási idő.
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176/5.0/7002-08
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azonosítója

szk

176/5.1/7002-08

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Laboratóriumban anyag és keverék jellemzőit vizsgálja (fizikai, reológiai)
Vizsgálati eredményeket értékel
Vizsgálati eredmények alapján megjelöli a keverékek további technológiai útjait
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyersanyagok vizsgálata (fizikai, reológiai)
B típus Nyerskeverék vizsgálati módszerek (fizikai, reológiai)
B típus Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
B típus Reológia
B típus Kaucsukok reológiája
B típus Keverékek, keverés reológiája
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
3. szint Dokumentációk kezelése
3. szint Diagramértelmezés
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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:
Laboratórium
Képzési idő:
56 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgálati szabványok (mintavétel, tárolás, előkészítés, vizsgálati módszer, minta
előkészítés, próbatest készítés, kondicionálás).
Laboratóriumi vizsgáló berendezések, műszerek.
Fizikai tulajdonságok (szilárdság, nyúlás, modulusz stb.), képlékenység mérése.
Vulkanizálási folyamat vizsgálata.
Nyersanyag vizsgálat (kaucsuk, adalékanyag). Keverék vizsgálatok, különös tekintettel a
felszabadításra.
Vizsgálati eredmények értékelése, feldolgozása adattárolókban. Minőségbiztosítási
rendszer és a keverésre vonatkozó előírásai.
Receptúra-technológia-félkész és késztermék tulajdonság összefüggések.
Műszer pontosság beállítás, korreláció.
Mért érték, valódi érték, hiba fogalma.
Mérési hibák fajtái, kiküszöbölési lehetőségek.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Alakító műveletek anyagai 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az előírt anyagminőségeket
Ellenőrzi az alkalmazott anyagok felhasználhatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kémiai folyamatok
B típus Szervetlen kémiai alapismeretek
B típus Szerves kémiai alapismeretek
C típus Nyílt és zártláncú szerves vegyületek
D típus Szénhidrogének
B típus Térhálósítás hatóanyagai
B típus Polimerek öregedése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Dokumentációk kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Makromolekulák felismerése 40%
Reakció egyenletek, képletek felírása 20%
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Kémiai alapfogalmak gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen kémiai alapismeretek: savak, bázisok, sók.
Alapreakciók. Szervetlen töltőanyagok, pl. kréta.
Reakció sebesség: hőmérséklet – idő összefüggés (vulkanizálási idő).
Szerves kémiai alapismeretek. Telített és telítetlen szénhidrogének (gumiipari lágyítók).
Polimerek makromolekulák (természetes és mesterséges kaucsukok).
Kaucsukok kémiai elnevezése.
Oldószerek.
Gumiiparra jellemző kémiai folyamatok: makromolekulák térhálósodása, külső hatásokra
történő öregedés jellemző folyamatai: láncszakadás.
Keverék adalékanyagok szénhidrogén származékok, aromás vegyületek porok
1. térhálósítás hatóanyagai.
2. öregedésgátlók
3. speciális adalékok töltőanyagok (erősítő hatás magyarázata) lágyítók.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Alakító műveletek anyagai 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az előírt anyagminőségeket
Ellenőrzi az alkalmazott anyagok felhasználhatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Reológia
B típus Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
B típus Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B típus Keverékek tulajdonságai
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Tapadás feltételei
B típus Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagkezelés általános előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Diagramértelmezés
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Reológia értelmezése 20%
Recepturális alapelvek rendszerezése 10%
Térhálósodás, lebontás leírása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai ismeretek (elaszticitás-plaszticitás) és ezek változása a kalanderezésnél és az
extrudálásnál.
Technológiai jellemzők hatása a képlékenységre.
Megfelelő képlékenység beállításának paraméterei a recepturán kívül hőmérséklet és
nyomás.
Fázisállapot változások. Képlékenység és technológia kapcsolata.
Recepturának a feldolgozhatóságra: (képlékenység, beégés) gyakorolt hatásai:
kaucsukok, töltőanyagok, lágyítók hármas rendszere.
Vázerősítő anyagok, tulajdonságaik, szerkezetük, alkalmazási területeik.
Tapadáshoz bevonat, itatás.
Vázerősítő és a keverék nyers és vulkanizált tapadási értékei. Tapadás befolyásolása,
mérése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedélymegléte esetén
Kezeli a gumis profilok tároló állványait
Kezeli az itatott és gumizott vázerősítő anyagraktárt
Ellenőrzi az adott gyártóberendezés működőképességét
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Extruder szerszámot cserél
Profilkalander-hengert cserél
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Szállító berendezések
B típus Tároló rendszerek
B típus Energiaellátó rendszerek, berendezések
B típus Szerszámok
B típus Szerszám cserék
B típus Szerszámok felépítése
B típus Szerszám beállítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális szállító és tároló berendezések, rendszerek típusai, részei, működtetése,
kezelése.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások ismerete, értelmezése.
Működtetés megkezdésének feltételei, üzemeltetés, leállítás.
Szerszámok típusai, részei, működtetése. Gép és szerszám kapcsolat.
Beszerelés, beállítás, működtetés, kiszerelés, raktározás. tisztítás, karbantartás.
Gépek, gépsorok biztonságos működtetésének általános és speciális feltételei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Extruder gépsort üzemeltet
Kalander gépsort üzemeltet
Előírt gyártási dokumentumokat elkészíti
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Kalander
B típus Kalander gépsor
B típus Hideg- és melegetetésű extruder
B típus Extruder gépsor
B típus Kalander típusok
B típus Profil kalander
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
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3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
49 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kalander, mint alapgép típusai, részei. A gépsor kiegészítő elemei. Működtetés módjai.
Lemez- és profil-kalander. Technológiai paraméterek beállítása.
Előállított félkész termék műszaki jellemzői.
Extruder, mint alapgép típusai, részei, A gépsor kiegészítő elemei. Működtetési módjai.
Cső- és profilextrudálás. Előállított félkész termék műszaki előírásai. Technológiai
paraméterek beállítása jellemzői. Gépindítás, működtetés, leállítás.
Hideg és meleg etetésű extruderek és kiegészítő berendezései: hengerszékek,
szállítópályák, hűtő és daraboló egységek.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Vázerősítő-gumirendszer gyártásra alkalmas gépsor: textil-gumi ill. acél-gumi
rendszerekre, speciális kalander sor.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Technikai hulladékok, műszaki hulladékok kezelése: jelölése, elkülönített tárolása,
elszállítása, dokumentálása.
Gyártási folyamatok ellenőrzése, dokumentálása. Kritikus folyamatok kritikus
paraméterei.
Gépek, gépsorok biztonságos működtetésének általános és speciális feltételei.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.3/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Előírt gyártási dokumentumokat elkészíti
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
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Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Vágógépek és műveletei
B típus Speciális félkésztermék-készítő berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágó, daraboló, csíkvágó-gépek típusai, részei.
A gépsor kiegészítő elemei, a működtetési módjai.
Technológiai paraméterek beállítása. Az előállított félkész termék műszaki jellemzői.
Vágógépek kezelése műveletek végzése.
Irányítás, szabályozás, vezérlés alapelvei.
A rendszer elemei, működése, kapcsolata a minőségbiztosítási rendszerrel.
Gyakorlati alkalmazás, műveletek végrehajtása.
Gépek, gépsorok biztonságos működtetésének általános és speciális feltételei.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Gépkezelési és műveleti utasítás szerinti munkavégzés.
Adott termék gyártásához kapcsolódó kiegészítő berendezések működtetése.
Szervízerek.
Konfekcionálók és műszaki kiegészítőik.
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Vulkanizáló berendezések felépítése, működtetése. Szerszámok típusai és működése.
A gép biztonsági rendszere.
Energia ellátó rendszerek, jellemzők mérése.
Szállítópályák.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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 Gépek és géprendszerek működése
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakító műveletekre vonatkozó biztonságtechnika. A munkavégzés tárgyi és személyi
feltételei. A kalanderezés és extrudálás biztonságtechnikája.
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén.
Gépek biztonsági berendezései. Riasztó és védő berendezések, eszközök. Védőeszközök
és védőberendezések használata.
Gumiiparra jellemző munkaterületek szerint részletezett veszélyforrások, veszélyes
berendezések előírásai, sérülések esetén betartandó tennivalók.
Extruderek, kalanderek biztonsági berendezéseinek működtetése. Gépsorok üzemeltetése.
Géptisztítás, karbantartás.
Gépek, gépsorok indításának működtetésének leállításának biztonsági előírásainak
alkalmazása.
Extruder szerszámcserék biztonságtechnikája.
Energiaellátó rendszerek ellenőrzése.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás-minőségbiztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Mintát vesz
Laboratóriumban vizsgálatokat végez
Vizsgálati eredményeket értékel
Előállított félkésztermék minőségét ellenőrzi
Kalanderezett félkésztermék paramétereit ellenőrzi
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
C típus Gyártásközi ellenőrzés
C típus Nyomásmérő műszerek
C típus Folyamatparamétert mérő műszerek
C típus Hőmérsékletmérő műszerek
B típus Konstrukció
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2.m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Előírások értelmezés 20%
Hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanüzem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási rendszer előírásainak alkalmazása.
Gyártási folyamatra jellemző előírások, dokumentumok.
A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer: adatáramlás, segítségkérés problémás esetekben.
Kritikus folyamatok kritikus paramétereinek ellenőrzése.
Mintavétel, vizsgálatra küldés.
Vázerősítő anyagok: szerkezeti jellemzői. Keverékek speciális és öregedési viselkedése.
Félkész termékek vizsgálata: vastagság és eloszlása, beégett, csomós, felületi kép
négyzetmétertömeg, nedvességtartalom.
Vizsgálatok elvégzése.
Az előírásokban megengedett saját hatáskörben elvégezhető beavatkozási lehetőségek.
Az előírásokban megengedett saját hatáskörben elvégezhető beavatkozási lehetőségek.
Hulladékkezelés szabályai alapján a folyamatba visszavezetés műveletei. Minőséggazdaságosság kapcsolata.
Gyártásdokumentálás adatlapokon, számítógépen.
Hiba analízis-intézkedés.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profilt vagy csövet extrudál
Vékony és vastag lemezt készít
Profilos alkatrészt gyárt
Dublíroz
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és
környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Extrudálási technológiák
B típus Kalanderezési technológiák
B típus Gumiipari gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Visszacsatolási készség
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
Tanterem.
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
1. Extrudálás
a képlékenységi állapotváltozás elérése hőmérséklet, nyomás, sebességek, keverék típusok
megválasztásával.
Előállítható félkész-termékek körétől függően egyenes, ferde vagy kereszfejes extrudálás.
Nyerskeverék előalakítása különböző berendezésekkel, vagy előalakítás nélküli
hidegetetésű extrudálás technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
2. Acél vázerősítő anyag-gumi rendszer kialakítása speciális bevonási műveletekkel.
Alakító alapgépek: extruderek. Műszaki jellemzőik, részeik, típusaik, működési elvük.
Technológiai jellemzők. Kritikus paraméterek.
Egy terméktípus-többféle gyártóberendezés, ill. egy berendezés-többféle termék típus.
A gyártott produktum minőségének összehasonlítása.
Gyártósorok, kiegészítő egységek, működése.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása. Termék konstrukciók által
meghatározott méretekre vágása.
Műveletek extruder gépsorba épített vágó egységekkel.
Egyedi, speciális vágó gépek.
Extrudált csövek, profilok tárolása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Textil kablét vagy szövetet itat
Felprésel
Frikcionál
Itatott vázerősítő anyagot gumiz
Acélkordot dublírozva gumiz
Acélkordot extruderen gumiz
Konstrukció szerint méretre vág
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alakítási technológiák
B típus Extrudálási technológiák
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B típus Kalanderezési technológiák
B típus Konstrukció
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Tapadás feltételei
B típus Gumiipari gépek
B típus Vázerősítő gumirendszer kialakítás technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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
Tanterem.
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. Kalanderezés: képlékenységi állapotváltozás. elérése hőmérséklet sebességek, keverék
típusok.
A gépsor elemeinek kezelése, műveletek.
Előállítható félkész termékek körétől függően lemez vagy profil kalander műveleti
elemeinek alkalmazása.
Nyerskeverék előalakítása.
4. Textil vázerősítő anyag-gumi rendszer kialakítása itatott textil kalender gépsoron
felpréseléssel, frikcionálással, technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
5. Acél vázerősítőanyag-gumirendszer kialakítása klímatizálás után speciális kalanderrel,
technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
Alakító alapgépek: kalanderek. Műszaki jellemzőik, részeik, típusaik, működési elvük.
Technológiai jellemzők. Kritikus paraméterek.
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Vázerősítő-gumirendszer. Alkalmazott vázerősítő anyagok szerkezete és kapcsolata a
termékkel.
Igénybevételek.
Nyers és vulkanizált tapadás, függése a technológiai paraméterektől.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Extrudálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Extrudert gyártásra előkészít
Extruder kiegészítő berendezéseit ellenőrzi
Szükség esetén üzembe helyezi a hengerszéksorokat
Extrudert etet
Extrudátumot ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Extrudálási műveletek
B típus Alakítási technológiák
B típus Extrudálási technológiák
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakítási technológiák gyakorlati alkalmazása
Nyerskeverék előalakítása hengerszéken.
Csőextrudálási műveletek.
Profilextrudálási műveletek.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Hidegetetésű extruder kezelése.
Melegetetésű extruder kezelése.
Extruder gépsorba épített hűtő, daraboló egységek működtetése.
Technológiai paraméterek beállítása az adott extrudátum specifikációja szerint.
Konstrukciós előírások értelmezése.
Műveleti és gépkezelési utasítások alkalmazása.
Méret beállítások.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Extruder gyártósorok, kiegészítő egységek működtetése.
Extruderre érvényes műveleti, kezelési és karbantartási utasítások használata.
Dokumentációk, információ források. Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Minőségvizsgálat: hiba-hiba ok- kiküszöbölési eljárások.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Kalanderezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kalandert gyártásra előkészít
Kalander kiegészítő berendezéseit ellenőrzi
Üzembe helyezi a puhító hengersort és szállítópályát
Kalander paramétereit beállítja
Kalandert puhított keverékkel etet
Profilkalander-hengert cserél
Kalander gépsort üzemeltet
Vékony és vastag lemezt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
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B típus Kalanderezési technológiák
B típus Alakítási technológiák
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Kalanderezési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakítási technológiák gyakorlati alkalmazása.
Nyerskeverék előalakítása hengerszéken.
Lemezgyártások.
Vékonylemez, vastaglemez meleg rádublirozással, meleg összedublirozással, hideg
öszedublirozással, technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
Technológiai paraméterek beállítása az adott lemez specifikációja szerint.
Konstrukciós előírások értelmezése.
Műveleti és gépkezelési utasítások alkalmazása.
Profilkalanderezés megfelelő profilhenger kiválasztása, hengercsere után kalanderezési
műveletek.
Méret beállítások.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Kalander gyártósorok, kiegészítő egységek működtetése.
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Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások. Dokumentációk, információ források.
Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Minőségvizsgálat: hiba-hiba ok- kiküszöbölési eljárások.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.3/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Vázerősítő-gumirendszer kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kalanderezett félkésztermék paramétereit ellenőrzi
Textil kablét vagy szövetet itat
Felprésel
Frikcionál
Itatott vázerősítő anyagot gumiz
Acélkordot klimatizál
Acélkordot dublírozva gumiz
Acélkordot extruderen gumiz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázerősítő gumirendszer kialakítás technológiái
B típus Tapadás feltételei
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Extrudálási műveletek
B típus Kalanderezési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
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Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakítási technológiák segítségével vázerősítő-gumi rendszer kialakítása.
- Nyerskeverék előmelegítése hengerszéken,
- rezezett acél klímatizálása
- textil előszárítása után extruderen vagy kalanderen gumizás
Technológiai paraméterek beállítása az adott lemez specifikációja szerint.
Konstrukciós előírások értelmezése.
Műveleti és gépkezelési utasítások alkalmazása.
Méret beállítások.
Alakító alapgépek: extruderek, kalanderek. Műszaki jellemzők, részeik, típusai, működési
elve. Technológiai jellemzők. Kritikus paraméterek, azok mérése, nyomon követése.
Alkalmazott vázerősítők anyagai, szerkezete és kapcsolata a műveletekkel, termékkel.
Igénybevételek. Nyers és vulkanizált tapadás.
Vázerősítő anyagok előkészítése: itatás, kenés és felületi bevonat.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Gépsor elemeinek kezelése, azok összehangolása, műveletek végrehajtása. Kiegészítő
egységek.
Minőségvizsgálat: hiba-hiba ok- kiküszöbölési eljárások.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások. Dokumentációk, információ források.
Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás
Hiba analízis.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Gépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket
Használja az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Energiaellátó berendezéseket ellenőriz
Folyamatirányító szoftvereket működtet
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Tároló rendszerek
B típus Energiaellátó berendezések, rendszerek
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Szállító berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kapcsolási rajz értelmezése
4. szint Műszaki rajz értelmezése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata hatósági engedély megléte esetén
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
34 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formacikk gyártásánál alkalmazott szállító és tároló-berendezések, rendszerek típusai,
részei, működtetése.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások ismerete, értelmezése és alkalmazása.
A működtetés megkezdésének feltételei, üzemeltetés, leállítás.
Szerszámok típusai, részei. Gép és szerszám kapcsolat. Beszerelése, beállítása,
működtetése, kiszerelése, raktározása, tisztítása, karbantartása.
Szállító, tároló eszközök, berendezésekre vonatkozó speciális előírások,
vizsgakötelezettség.
Sajtolás előkészítő műveleteinek gépei, eszközei, azok működtetése.
Prések típusai, működtetése. Biztonsági rendszer használata.
Anyagforgalmat biztosító kiegészítő berendezések alkalmazása.
Fröccs-sajtolás előkészítő műveleteinek gépei, eszközei, azok működtetése. Fröccsgépek
típusai, működtetése, biztonsági rendszer használata. Anyagforgalmat biztosító kiegészítő
berendezések használata.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártásbiztonság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
B típus Gépek védelmi rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Irányíthatóság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formacikk gyártásra vonatkozó biztonságtechnika és munkavégzés tárgyi és személyi
feltételei.
Munkaképes állapot.
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén. Havária
terv.
Gépek biztonsági berendezései. Riasztó és védő berendezések, eszközök használata.
Veszélyforrások, veszélyes berendezésekre vonatkozó előírások. Tennivalók sérülések
esetén.
Extruderek, kalanderek biztonsági berendezései.
Gépsorok üzemeltetése kezelése. Géptisztítás, karbantartás.
Gépek, gépsorok indításának működtetésének és leállításának biztonsági előírásai.
Szerszámcserék.
Gyártás átállítási program anyag, technológia módosításával, és ennek
biztonságtechnikája.
Energiaellátó rendszerek ellenőrzése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Sajtolás 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerszámcserét végez
Szerszámot tisztít
Szerszámot formakenővel leken
Profil vagy lemez terméket készít
Kiválasztja a megfelelő profilú félkészterméket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kalander gépsor
B típus Kalander típusok
B típus Extruder gépek
B típus Automata szerszámok
C típus Kézi működtetésű szerszámok felépítése
B típus Szerszám szerkezetek felépítések
B típus Szerszám beállítások
B típus Szerszám szerelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
2. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Visszacsatolási készség
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
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formacikk gyártási technológiák. (gépek, szerszámok, keverékek folyási állapotai,
termékminőségek, folyamatszabályozás).
Sajtolás jellemzése. Gépek- folyamatok és a feldolgozandó keverékek minőségi előírásaira
vonatkozó összefüggések.
Sajtolás előkészítő műveleteinek gépei, eszközei, azok működése. Prések típusai,
működése, biztonsági rendszere. Anyagforgalmat biztosító kiegészítő berendezések.
Keverékek hő és nyomás hatására bekövetkező fázisállapot változásai a sajtolási- és
préstechnológiánál.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.2/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Sajtolás 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előírás szerinti mennyiséget kiméri
Előírás szerint előmelegít
Előformázó, előkészítő gépeket kezel
Vágógépet kezel
Fémbetét elemeket előkezel
Prés berendezéseket kezel
Energiaellátó berendezéseket ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Vágógépek, vágási technikák
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
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4. szint Információforrások kezelése
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Sajtolás előkészítő gépei, műveleteinek, eszközei, azok működtetése.
Prések típusai, működtetése, biztonsági rendszere. Anyagforgalmat biztosító kiegészítő
berendezések használata.
Alkalmazható előalakító, formázó, daraboló, előmelegítő, bemérő berendezések gépei.
Működtetésük feltételei, indításuk, üzemeltetésük, leállításuk. Üzemzavar elhárítása.
Előkészítés műveletei.
Nyerskeverék összeállítása lemezből, extrudátumból.
Tömegre bemérés.
Fém betétek előkészítése.
Előmelegítés.
Sajtolási műveletek végzése.
Formába adagolás kézi úton, vagy automatikusan.
Formazárás, vulkanizálás.
Befejező műveletek.
Fémbetétes sajtolt termékek gyártása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.3/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Sajtolás 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Üreges, pórusos formacikket készít
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Keménygumi formacikket készít
Az előírásoknak megfelelően kezeli a keletkezett hulladékot
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Folyamatirányító szoftvereket működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Folyamatirányító rendszerek
B típus Folyamatirányító szoftverek
B típus Formacikk-gyártási folyamatok elméletei és gépei
B típus Formacikk-gyártás műveletei
C típus Üreges, pórusos termék keverékei
C típus Keménygumi keverék összetétele
C típus Üreges, pórusos termék technológiák, műveletek
C típus Keménygumi termék technológiák, műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata hatósági engedély megléte esetén
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Prések típusai, szerkezete, működtetése, biztonsági rendszere.
Présszerszámok.
Nyomástartó berendezések, mint gépek. Ezek biztonságtechnikájára vonatkozó előírások.
Veszélyes berendezések kezelése. Vizsgáztatás.
Folyamatok jellemző paramétereinek ellenőrzése, dokumentálása.
Üzemi, technológiai mérőműszerek használata.
Gyártott termékek üzemi vizsgálata. Eredmények értékelése, selejtkezelés.
Adatfeldolgozás és dokumentálás. Hiba analízis.
Biztonságtechnikai rendszerek.
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54. TANANYAGEGYSÉG

176/4.0/7005-08

Fröccssajtolás

azonosítója

szk
szk

176/4.1/7005-08
176/4.2/7005-08
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Fröccssajtolás 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerszámcserét végez
Szerszámot tisztít
Szerszámot formakenővel leken
Profil vagy lemez terméket készít
Vágógépet kezel
Előírás szerint előmelegít
Folyamatirányító szoftvereket működtet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Automata szerszámok
C típus Kézi működtetésű szerszámok felépítése
B típus Szerszám szerkezetek felépítések
B típus Szerszám beállítások
B típus Szerszám szerelése
B típus Kalander gépsor
B típus Kalander típusok
B típus Extruder gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fröccssajtolás jellemzése.
Formacikk-gyártási technológiák összehasonlítása (gépek, szerszámok, keverékek folyási
állapotai, termék minőségek, folyamatszabályozás).
Fröccssajtoló szerszámok és kezelésük.
Gépek- folyamatok és a feldolgozandó keverékek minőségi előírásaira vonatkozó
összefüggések.
Sajtolási technológia értékelése minőségbiztosítási szempontok alapján.
Keverékek hő és nyomás hatására bekövetkező fázisállapot változásai a fröccssajtolási
technológiánál.: hőmérséklet és nyomás beállítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.2/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Fröccssajtolás 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Fröccssajtoló gépet kezel
Előírás szerinti mennyiséget kiméri
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Energiaellátó berendezéseket ellenőriz
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Vágógépek, vágási technikák
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
C típus Gépek általános kezelési szabályai
C típus Vulkanizálási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Dokumentációk kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
48 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fröccssajtolási eljárások. Alkalmazható szerszám típusok. Szerszámok használata.
Fröccssajtoló géptípusok. Működtetési elvük. Próba fröccssajtolás. Technológiai
paraméterek véglegesítése.
Biztonságtechnikai rendszerek használata.
Nyomástartó berendezések, mint gépek. Ezek biztonságtechnikájára vonatkozó előírások.
Veszélyes berendezések kezelése. Vizsgáztatás.
Folyamatok jellemző paraméterei és azok ellenőrzési lehetőségei. Mérő műszerek.
Gyártott termékek üzemi vizsgálata. Eredmények értékelése, selejtkezelés.
Adatfeldolgozás és dokumentálás. Hibaanalízis.
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55. TANANYAGEGYSÉG

176/5.0/7005-08

Fröccsöntés

azonosítója

szk
szk

176/5.1/7005-08
176/5.2/7005-08

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Fröccsöntés 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szerszámcserét végez
Szerszámot tisztít
Szerszámot formakenővel leken
Profil vagy lemez terméket készít
Kiválasztja a megfelelő profilú félkészterméket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Folyamatirányító szoftvereket működtet
Fröccsöntő gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Automata szerszámok
C típus Kézi működtetésű szerszámok felépítése
B típus Szerszám szerkezetek felépítések
B típus Szerszám beállítások
B típus Szerszám szerelése
C típus Vulkanizálási technológiák
C típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Reológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
2. szint Dokumentációk kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Visszacsatolási készség
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
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fröccsöntés jellemzése.
Formacikk gyártási technológiák összehasonlítása (gépek, szerszámok, keverékek folyási
állapotai, termék minőségek, folyamatszabályozás).
Gépek, folyamatok és a feldolgozandó keverékek minőségi előírásaira vonatkozó
összefüggések.
Fröccsöntési technológia értékelése minőségbiztosítási szempontok alapján.
Speciális szerszámok használata.
Keverékek hő és nyomás hatására bekövetkező fázisállapot változásai a fröccsöntési
technológiánál.
Automatizált folyamat esetén végrehajtható műveletek.
Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.2/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Fröccsöntés 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírásoknak megfelelően kezeli a keletkezett hulladékot
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Energiaellátó berendezéseket ellenőriz
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Folyamatirányító rendszerek
B típus Folyamatirányító szoftverek
B típus Formacikk-gyártási folyamatok elméletei és gépei
B típus Formacikk-gyártás műveletei
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fröccsöntési eljárások. Alkalmazható szerszám típusok és a szerszámok használata.
Fröccsöntő géptípusok. Működtetésük.
Előírt műveletek végrehajtása.
Menüprogram értelmezése, beállítása, módosítása.
Biztonsági rendszerek használata.
Nyomástartó berendezések, mint gépek. Ezek biztonságtechnikájára vonatkozó előírások.
Veszélyes berendezések kezelése. Vizsgáztatás.
Folyamatok jellemző paraméterei és azok ellenőrzési lehetőségei. Mérőműszerek.
Gyártott termékek üzemi vizsgálata. Eredmények értékelése, selejtkezelés.
Adatfeldolgozás és dokumentálás. Hibaanalízis.
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56. TANANYAGEGYSÉG

176/6.0/7005-08

Befejező műveletek

azonosítója

szk

176/6.1/7005-08

51

0

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Befejező műveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőséget ellenőriz
Hibás terméket osztályoz
Kiszerelést végez
Termékeket készre szerel
Utókezelést végez a termék tulajdonságmódosítása érdekében
Csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Befejező műveletek
C típus Csomagolási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
2. szint Dokumentációk kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
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A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
51 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minősítés, szerelés, tulajdonságmódosító műveletek, csomagolás.
Műveletek gépei, eszközei.
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57. TANANYAGEGYSÉG

176/7.0/7005-08

Minőségbiztosítás

azonosítója

szk
szk

176/7.1/7005-08
176/7.2/7005-08

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.1/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Minőséget ellenőriz
Hibás terméket osztályoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Reológia
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Hibás terméket osztályoz
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2.m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
3. szint Dokumentációk kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
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Írásos elemzések készítése 30%
Minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Formacikk gyártmányok előállítására vonatkozó minőségbiztosítási előírások különös
tekintettel a speciálisan szigorú követelményekre (pl. autóipar).
Gyártási folyamatra jellemző előírások, dokumentumok. A vállalaton belüli ellenőrzési
rendszer.
Kritikus folyamatok kritikus paraméterei. Mintavétel, vizsgálatra küldés. Az előírásokban
megengedett saját hatáskörben elvégezhető beavatkozási lehetőségek.
Hulladékkezelés szabályai. Hulladékok folyamatba visszavezetése. Minőség és
gazdaságosság kapcsolata.
Gyártásdokumentálás.
Hibaanalízis – intézkedés.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.2/7005-08
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Félkészterméket vizsgál
Készterméket vizsgál
Speciális vizsgálatokat végez
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét, a termékek mennyiségét és minőségét
Az előírásoknak megfelelően kezeli a keletkezett hulladékot
Dokumentálja a gyártási folyamat paramétereit
Minőséget ellenőriz
Hibás terméket osztályoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fizikai, technológiai és félkésztermék vizsgálatok
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Félkésztermék vizsgálatok
B típus Termékvizsgálatok
B típus Hibás terméket osztályoz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Diagramértelmezés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Felelősségtudat
Precizitás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Minták elemzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási folyamat vizsgálatok, ellenőrzés, értékelés, dokumentálás.
Kész termék vizsgálatok: felszabadító jelleggel. Fizikai vizsgálatok.
Kritikus folyamatok kritikus paramétereinek ellenőrzése, értékelése. Mintavétel,
vizsgálatra küldés. Az előírásokban megengedett saját hatáskörben elvégezhető
beavatkozások.
Gyártásdokumentálás.
Hiba analízis –intézkedés.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
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
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket és azok használhatóságát
Betartja a villamos berendezésekre vonatkozó előírásokat
Az előírások ismeretében biztonságosan tudja kezelni a nyomástartó edényeket hatósági
engedély megléte esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biztonságtechnikai jelzésrendszer
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
B típus Veszélyes berendezésekben végzett munkálatok
C típus Érintésvédelem
C típus Az áramütés elleni védekezés
C típus Általános munkavédelem
C típus Veszélyes gépelemek (forró felületek, nyomás alatti rendszerek) kezelése
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
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3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnika és munkavégzés tárgyi és személyi feltételei.
Munkavédelmi oktatások rendszere, vizsgák.
Munkaképes állapot. Gumiipar biztonságtechnikája.
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén. Havária
terv.
Biztonsági, munkavédelmi előirások.
Oktatás, vizsgázás.
Munkavédelmi hatóságok.
Jelképek,piktogra-mok.
Védőberendezések, védőeszközök használata és szabályai.
Gépek biztonsági berendezései. Riasztó és védő berendezések, eszközök.
Vegyi anyagok biztonságtechnikája. Biztonságtechnikai jelrendszer, feliratok,
szimbólumok. R és S mondatok. Oldószerek veszélyei.
Nyomástartó berendezések, rendszerek biztonsági szabályai, azok hibájából adódó
meghibásodások, sérülések bekövetkezése esetén betartandó tennivalók, utasítások.
Gumiiparra jellemző munkaterületek szerint részletezett veszélyforrások, veszélyes
berendezések előírásai, sérülések esetén betartandó tennivalók.
Veszélyes, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok kezelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó előírásokat
Ellenőrzi a munka-, tűz- és balesetvédelmi eszközöket és azok használhatóságát
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
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
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és
környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános tűzvédelem
B típus Tűzvédelmi szabályok, előírások
B típus Tűzoltási módszerek
C típus Tűzoltó készülékek
B típus Veszélyes anyagok kezelése
C típus Oldószerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tűzvédelem, fogalmak, tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályok, tűzoltás
anyagai, eszközei, és azok használata.
Tűzoltó készülékek, rendszerek. Tűzvédelmi előírások, hatóságok.
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok hatásai, tulajdonságai, kezelésük.
Tűz keletkezéseinek okai, megelőzése. Elektromos tüzek és oltásuk. Gumiipari tüzek
oltása és speciális oltóanyagai.
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Oktatások és vizsgák rendszere.
Tűzvédelemmel foglalkozó oktatások, egyes munkakörökhöz kötött vizsgák.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem, foglalkozás-egészségügy
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és
környezetvédelmi előírásokat
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelésijavítási technológiára vonatkozó előírásokat
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
C típus Hulladékgazdálkodás alapjai
B típus Mérgező és gyúlékony anyagok kezelése
C típus A munkavégzés élettani és pszichikai jellemzői
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
C típus A foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
C típus Elsősegélynyújtás
B típus Az egyéni védőfelszerelések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Föld-, víz-, és levegőszennyezés megakadályozása. Szennyezés megszüntetésének módjai.
Globális, makró és mikró ill. üzemi környezetek,szennyezései, hatásai, védelme.
Fizikai hatások: hő, zaj, rezgés, sugárszennyezés. A szennyező anyagok képződésének
megakadályozása, ill. csökkentése. A leválasztás és ártalmatlanítás. A szennyezőanyagok
eltávolításának módszerei, eljárásai, berendezései.
Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásai:
Levegőszennyezők: kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szén-dioxid,
szénhidrogének, egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök.
Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása, megsemmisítése, újrahasznosítása. Szennyező
anyagok megsemmisítése, újrahasznosítása.
Foglalkozás-egészségügy előírásai, szabályai. Orvosi vizsgálatok rendje. Baleset,
foglalkozási ártalom. Munkaképes állapot.
Elsősegélynyújtás eszközei, módszerei, alkalmazásai.
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176/3.0/7001-08

Munkajog

azonosítója

szk

176/3.1/7001-08

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Munkaviszony létesítése, megszűnése
D típus Munkabér, járulékok
D típus Társadalombiztosítás
C típus Munkaügy
C típus Álláskeresési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A munkaviszony létesítésének, megszüntetésének szabályai. Munkaügyi viták és elintézési
módjaik.
A munkavállaló jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban.
A munkáltató jogai és kötelezettségei a munkaviszonyban.
A munkafeltételek változtatásának módja, a munkaszerződés módosítása. Munka
bérezése, járulékok.
Adózás fogalmai, rendje, egyes adóformák (SZJA, ÁFA stb.).
Társadalombiztosítás.
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61. TANANYAGEGYSÉG

176/4.0/7001-08

Minőségbiztosítás

azonosítója

szk

176/4.1/7001-08

18

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Biztonsági adatlapok előírásai szerint dolgozik
Szelektíven kezeli a különböző alapanyagokat
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Ellenőrzi a raktározás körülményeit (hőmérséklet, nedvességtartalom stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus R, S mondatok
B típus Biztonsági adatlap
C típus Minőségirányítás vállalati feladatai
C típus Minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
B típus Műszaki dokumentáció
C típus Gyártásközi ellenőrzés
D típus Szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Műszaki rajz értelmezés 20%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségügyi, minőségirányítási fogalmak. Minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés
szervezete. Vállalati minőségirányítási rendszer szervezetei, feladatai, irányítási és döntési
rendszere.
Folyamatszabályozás. Üzemi mérőműszerek.
Kritikus folyamatok kritikus paraméterei.
Gyártásközi ellenőrzés: mintavétellel és helyi vagy laboratóriumba küldött vizsgálattal.
Eredmények értékelése, dokumentálása.
Nyomonkövethetőség.
Hiba észlelés,kiváltó ok keresés.
Reklamációk visszacsatolása a technológiára, receptúrára, szerkezetre.
Méréstechnika. Mért és valódi érték, előírás. Hibafogalom. Mintavételi előírások.
Mérőműszer pontosságának beállítása. Korreláció, kalibrálás.
Mértékegységek és átváltásaik.
Auditálás.
Minőségügyi dokumentációk. Nemzetközi és hazai szabványok, előírások.
Termék tanúsítás.
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62. TANANYAGEGYSÉG

176/5.0/7001-08

Dokumentálás

azonosítója

szk

176/5.1/7001-08

54

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Dokumentálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Műszaki leírásokat olvas, értelmez
Ellenőrzi a gépek védelmi rendszerét, dokumentálja az eredményeket
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Biztonsági adatlapok előírásai szerint dolgozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Memóriák, adattárolók
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis kezelés
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 15%
Olvasott szöveg feladattal vezetett rendszerezése 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett rendszerezése 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
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Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítógép és környezete, perifériák.
Számítógépek ki-bekapcsolása. Szoftverek indítása. Táblázatkezelés. Adatfeldolgozás.
Szövegszerkesztés. A dokumentum elemei, szöveg és dokumentum formázása,
táblázatkészítés, másolás, beillesztés, kivágás, nyomtatás.
Speciális szoftverek kezelése, azokkal munkavégzés. Minőségbiztosítással, termeléssel,
vizsgálati eredményekkel összefüggő adatok feldolgozása, továbbítása.
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63. TANANYAGEGYSÉG

176/6.0/7001-08

Gépészeti ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

176/6.1/7001-08
176/6.2/7001-08
176/6.3/7001-08
176/6.4/7001-08

40
20
18
30

0
0
0
0

0
0
108
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti alapismeretek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagmozgató és szállító berendezéseket kezel hatósági engedély megléte esetén
Előírások szerint végzi a gépek, gépsorok indításait
Ellenőrzi a gépeknek és azok perifériáinak műszaki állapotát
Használja az alkalmazott vezérlő és szabályozó berendezéseket
A komplex jelzőrendszer ismeretében dolgozik
Összehangolja a gépeket, gépsorokat összehangoló kezelő pultok útmutatásait és a
folyamat műszaki adatait
A gépek általános és speciális kezelési szabályai szerint dolgozik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépek szerkezeti elemei
B típus Géptani fogalmak
C típus Gépelemek
C típus Mechanika alapjai
D típus Műszaki ábrázolás
B típus Folyamatábrák
C típus Villamos gépek
C típus Emelőgépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Termékszerkezeti rajz értelmezése
3. szint Műszaki rajz értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Mennyiségbecslési képesség
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezetirajz értelmezés 20%
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki rajz értelmezése. Szerkezeti és összeállítási rajz értelmezése.
Folyamatábrák értelmezése.
Gépek szerkezeti egységei, elemei. Berendezések műszaki tartozékai.
Gyártószerszámok típusai, részei, működtetése, alkalmazási helyei, karbantartásuk.
Mechanikai alapfogalmak és értelmezésük.
Egyszerű számítási példák.
Nyomástartó edények-kazánok, autoklávok.
Tárolók: szilárd, por, folyékony és képlékenyen deformálodó anyagokhoz.
Fokozottan veszélyes berendezések, speciális gépvédelme, dolgozó védelme.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Gépészeti alapismeretek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész- és
késztermékeket
Anyagtárolókat kezeli, ellenőrzi
Anyagmozgató és szállító berendezéseket kezel hatósági engedély megléte esetén
Ellenőrzi a pneumatikus szállítórendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállítás, tárolás eszközei, gépei
C típus Pneumatikus szállítás
C típus Tárolók
B típus Víz-, levegő-, hidraulikai és elektromos csatlakoztatások
B típus Energiaellátó rendszerek
B típus Rendszerek, rendszerelemek
D típus Irányítástechnikai alapismeretek
D típus Vezérlés és szabályozástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
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4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezetirajz értelmezés 20%
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Emelőgépek, emelőgép és szállítógép rendszerek. Speciális, szakvizsgához kötött szállító
és emelő berendezések.
Üzemek közötti és üzemen belüli szállitó eszközök.
Pneumatikus szállítás, tárolók.
Energiaellátó rendszerek, azok elemei, jelzés rendszereik.
Víz-, levegő-, csatorna-, fűtő-, és hűtőrendszerek és csatlakoztatásuk. Paraméterek
mérése, értékelése.
Szabályozás és irányítástechnikai rendszerek, azok elemei, működése. Gumiipari
alkalmazások.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.3/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámok, eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a gyártáshoz szükséges szerszámok kiválasztásában
Részt vesz a gyártáshoz szükséges szerszámok cseréjében
A gyártáshoz szükséges szerszámok beépítésében, beállításában, működtetésében
közreműködik
Ellenőrzi, hogy a szerszám az adott feladat ellátására alkalmas-e (sérülés, tisztaság)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szerszám típusok, fűtésirendszereik
B típus Kézi és gépi eszközök
B típus Gyártás segédeszközei
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C típus Szerelvények
C típus Emelőgépek
C típus Berendezések műszaki tartozékai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőzőkészség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerszám típusok, (lenyomatrészek stb.).
Kézi és gépi működtetésű szerszámok.
Egyszerű szerszám összeállítási rajz értelmezése.
Formafűtési rendszerek.
Működtetés (szerszám – gép –berendezés összefüggések). Beállítások.
Alkalmazás: alap berendezések (extruderek, prések, fröccssajtoló, fröccsöntő gépek,
vulkanizáló gépek).
Termékek szerelvényei.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.4/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Gumiipar alapgépei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, kiegészítőket, eszközöket
Ellenőrzi a gépeknek és azok perifériáinak műszaki állapotát
Előírások szerint végzi a gépek, gépsorok indításait
Előírás szerint üzemelteti a gépeket, gépsorokat
Előírás szerint állítja le a gépek üzemelését
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Ellenőrzi a gépek gyártásra való alkalmasságát
Kezelési és műveleti utasítások alapján betartja az előírásokat
Összehangolja a gépeket, gépsorokat összehangoló kezelő pultok útmutatásait és a
folyamat műszaki adatait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari gépek
B típus Gépek és berendezések működése
B típus Nyomástartó edények
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Komplex működtetési jelzőrendszer
B típus Gyártásismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gumiipar alapgépei és azok tartozékai, gépsorok. Gépek védelmi rendszere. Komplex
működtetési rendszerek.
Irányítás, szabályozás.
Folyamat követés célszofverrel.
Gépek mérőműszerei. Energiaellátó rendszerek mérőműszerei.
Gépek, berendezések mérőműszerei.
Energia ellátó rendszer paraméterei és azok ellenőrzése.
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Keverőgépek, gépsorok.
Extruderek és szerszámaik.
Kalanderek típusai, kialakításuk.
Nyomástartó edények: prések, speciális vulkanizálók , szerszámaik.
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64. TANANYAGEGYSÉG

176/7.0/7001-08

Anyagismeret

azonosítója

szk
szk
szk

176/7.1/7001-08
176/7.2/7001-08
176/7.3/7001-08

26
40
24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Kémiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különös gonddal kezeli a különböző kemikáliákat
Ellenőrzi a szervetlen poranyagok tárolását
Ellenőrzi a folyékony adalékanyagok tárolását, minőség megfelelőségét
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kémiai folyamatok
B típus Szervetlen kémiai alapismeretek
B típus Szerves kémiai alapismeretek
D típus Nyílt és zártláncú szerves vegyületek
D típus Szénhidrogének
D típus Monomerek, polimerek
B típus Polimerek térhálósítása
B típus Polimerek öregedése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kémiai összefüggések felismerése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Makromolekulák felismerése 40%
Reakció egyenletek, képletek felírása 20%
Kémiai alapfogalmak gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen és szerves kémia alapjai.
Savak, bázisok, sók. Alapreakciók. Szénhidrogének (telített, telítetlen) polimerek, nyílt- és
zártláncú polimerek).
Makromolekulák: előállítási módjai, szerkezet, tulajdonság, térháló kialakulása, lebomlás.
Reakciósebesség: hőmérséklet és reakcióidő összefüggés kapcsolata a vulkanizálás
folyamatával.
Plasztikus-elasztikus állapotok: hőmérséklet, nyomás hatás, feldolgozó műveletek és
plasztikus állapot összefüggései.
Diszperz rendrészek (diszperzió, emulzió).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Kaucsukok, adalékanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különös gonddal kezeli a különböző kemikáliákat
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Ellenőrzi a folyékony adalékanyagok tárolását, minőség megfelelőségét
Ellenőrzi a szervetlen poranyagok tárolását
Ellenőrzi a töltőanyagok tárolási és szállítási rendjét
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Természetes és szintetikus kaucsukok
3 típus Kaucsukok osztályozási rendszere
B típus Kaucsukok felhasználási tulajdonságai
B típus Általános keverék összetétel – receptura
B típus Töltőanyag-lágyító rendszerek
B típus Keverék adalékanyagok
B típus Feldolgozhatóságot javító adalékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kémiai összefüggések felismerése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Meggyőzőkészség
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:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
40 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, aktívátorok, késleltetők.
Töltőanyag-lágyító rendszerek, lágyító hatás.
Tulajdonság módosító adalékanyagok.
Recepturális alapelvek (feldolgozási és felhasználási tulajdonságok és összetétel
összefüggések).
Gyártásközi hulladékok visszavezetése a folyamatba.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.3/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Vázerősítő anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Alap- és segédanyagokat előírások szerint tárol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázerősítő anyagok típusai, tulajdonságai
B típus Vázerősítő – gumirendszer
B típus Segédanyagok
B típus Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kémiai összefüggések felismerése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Textil, acél, üveg, szál alkalmazási kesérletek elvégzése 40%
Vázerősítőanyag-gumi igénybevétel, kísérletek elvégzése 40%
Előadástartás 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
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, üveg-szerkezetek, műszaki
jellemzők, tulajdonságok vizsgálatai.
Textil-kaucsuk keverék rendszerek (tapadás).
Segédanyagok (porok, diszperziók, szövetek, fóliák).
Szerelvények (csatlakozók, fegyverzetek, betétek).
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65. TANANYAGEGYSÉG

176/8.0/7001-08

Szakmai idegen
nyelv

azonosítója

szk

176/8.1/7001-08

72

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/8.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelv
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítási dokumentumokat kezel, tölt ki
Ellenőrzi a gépek gyártásra való alkalmasságát
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Használja az alkalmazott vezérlő és szabályozó berendezéseket
Műszaki leírásokat olvas, értelmez
Árukísérő dokumentumokat kezeli, kitölti
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Szabványok
B típus Műszaki dokumentáció
B típus Folyamatábrák
D típus Irányítástechnikai alapismeretek
D típus Vezérlés és szabályozástechnika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Idegen nyelvű szakmai szöveg értelmezése hallás és olvasás után 30%
Gépfeliratok, technológiai leiratok értelmezése 30%
Dokumentáció készítés, mérési adat feldolgozás 30%
Teszt feladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
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Nyelvi laboratórium, tanterem
Tanterem
Képzési idő:
72 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Idegen nyelvi alapismeretek.
Üzemben használt eszközök, gépek, berendezések, anyagok megnevezései, jellemző
kifejezések.
Műszerek ill. gépek, csomagolások feliratainak értelmezése.
Szakmai szószedet alapján legfontosabb kifejezések, szóösszetételek értelmezése,
alkalmazása.
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66. TANANYAGEGYSÉG

176/9.0/7001-08

Vizsgálatok

azonosítója

szk
szk

176/9.1/7001-08
176/9.2/7001-08

36
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/9.1/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Méréstechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel méréseket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Méréstechnika alapjai
C típus Méréstechnikai műszerek
C típus Nyomásmérő műszerek
C típus Hőmérsékletmérő műszerek
C típus Laboratóriumi mérőműszerek
B típus Reológia
B típus Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
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Hallott szöveg feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mért érték, valódi érték, hiba fogalma.
Mérési hibák fajtái, kiküszöbölési lehetőségek.
Mintavételi előírások.
Középérték, szórás, gyakoriság fogalma.
Laboratóriumi és üzemi mérőeszközök, berendezések.
Minőségbiztosítási rendszer előírásai. Műszer pontosságának beállítása, korreláció.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/9.2/7001-08
A tananyagelem megnevezése:
Alapanyag vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beérkező anyagok minőségét ellenőrzi, vizsgálja
Alap-, adalék- és segédanyagokból mintát vesz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Laboratóriumi mérőműszerek
C típus Nyersanyagok vizsgálata (reológiai, kémiai, fizikai)
B típus Kaucsukok és keverékek reológiája
B típus Térhálósítás hatóanyagai
B típus Alkalmazási területet bővítő adalékok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Adattárolók kezelése (input, output)
3. szint Diagram olvasása, értelmezése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Vizsgáló laboratóriumi gyakorlatok 30%
Szakmai munkavégzés irányítással 20%
Dokumentálás számítógéppel 20%
Információk önálló rendszerezése 10%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
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Olvasott szöveg feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Képzési idő:
108 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgálati szabványok (mintavétel, tárolás, előkészítés, vizsgálati módszer, minta
előkészítés, próbatest készítés, kondicionálás).
Laboratóriumi vizsgáló berendezések, műszerek. Fizikai tulajdonságok (szilárdság, nyúlás
modulus stb.), képlékenység mérése. Vulkanizálási folyamat vizsgálata.
Nyersanyag vizsgálat (kaucsuk, adalékanyag).
Szilárdsághordozók vizsgálata (textil és acél szálasanyagok, kablék, szövetek).
Vizsgálati eredmények értékelése, feldolgozása adattárolókban.
Receptúra, technológia, félkész és késztermék tulajdonságának összefüggései.
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67. TANANYAGEGYSÉG

176/1.0/7002-08

Keverék készítés
alapanyagai

azonosítója

szk

176/1.1/7002-08

0

14

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverékkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a keveréshez szükséges anyagokat
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
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 Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagkezelés általános előírásai
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
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Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Reológia értelmezése 20%
Recepturális alapelvek rendszerezése 10%
Térhálósodás, lebontás leírása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tantarem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános és különleges rendeltetésű kaucsukok reológiája, feldolgozása.
Terméktulajdonságok, feldolgozási tulajdonságok, technológiák.
Recepturális alapelvek.
Felhasználási tulajdonságok: szilárdság, kopás, hajtogatás, dinamikus tulajdonság stb.
Vizsgálati eredmények értékelése. Terméktulajdonság és vizsgálati értékek összefüggései.
Vulkanizátumok statikus (mechanikai) és dinamikus tulajdonságai. Vizsgálatok.
Térhálósító szerek, gyorsítók, aktívátorok, késleltetők.
Töltőanyag-lágyító rendszerek, lágyító hatás.
Tulajdonság módosító adalékanyagok.
Gyártásközi hulladékok visszavezetése a folyamatba.
Segédanyagok.
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68. TANANYAGEGYSÉG

176/2.0/7002-08

Keverő
berendezések

azonosítója

szk

176/2.1/7002-08

0

28

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverőgépek vizsgálata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a keveréshez szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Szállító berendezések
B típus Gépek és géprendszerek működése
B típus Nyersanyag-előkészítő gépek
B típus Tároló rendszerek
B típus Keverőgépek, keverő gépsorok
B típus Vágógépek, vágó géprendszerek
B típus Alakító gépek, alakító gépsorok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
3. szint Műszaki rajz értelmezése
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Szerkezetirajz értelmezés 20%
Összeállítási rajz értelmezés 20%
Rendszervázlat értelemzés 20%
Hallott szöveg feldolgozása, jegyzőkönyv készítés 30%
Előadás tartás 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Raktározás, szállítás gépei, berendezései. Folyékony, porszerű anyagok és a kaucsukok
speciális tárolói, szállítórendszerei.
Bemérő rendszerek: kézi, automata. Számítógépes vezérlés, szabályozás.
Keverés alapberendezései: hengerszékek, zárt-, és folyamatos keverők. Keverés műszaki
paraméterei és azok mérése, dokumentálása.
Keverőgépsorok, kiegészítő egységek. Kimelegítők, bálavágók, hűtők, pelletkészítők,
szűrők.
Energia ellátó rendszerek.
Keverők biztonságtechnikai rendszerei.
Folyamat ellenőrző mérő-, regisztráló műszerek, berendezések.
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176/3.0/7002-08

Keverékkészítési
technológiák

azonosítója

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverés elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverék készítés elmélete
B típus Keverék-készítési technológiák
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Keverék készítés műveletei
B típus Keverékek, keverés reológiája
B típus Keverékek tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

50

Irányíthatóság
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
Tantarem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Keverés elméleti részfolyamatai és magyarázatuk.
Folyamatok és a képlékenységi állapotok közötti összefüggések. Folyamatkövetés
vizsgálata.
Egy és több fázisú keverés.
Egyenes és fordított keverés sorrend.
Keverőgép műszaki paramétereinek és a keverék tulajdonságainak kapcsolata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.2/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keverék-készítési technológiák
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverőgépek, keverő gépsorok
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltése és használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Idegennyelvű szakmai szöveg értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai ismeretek (elaszticitás-plaszticitás) és ezek változása a technológiai folyamatok
alatt.
Rideg-elasztikus-plasztoelasztikus és plasztikus fázisállapotok közötti átmenetek
előidézése.
Vulkanizált: elasztikus állapot.
Alkalmazott berendezések, gépsorok.
Keverés folyamata, energiamérlege.
Keverés technológiája (egyenes-fordított, fázis szám).
Műveleti sorrendek.
Keverési folyamatok és a keverék tulajdonságait befolyásoló paraméterek és azok
ellenőrzése.
Minőségbiztosítási rendszer előírásai. Dokumentálás.
Receptúra-technológia-keverék tulajdonság összefüggései.
Hiba, hibaok keresés.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverés biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérgezőanyagok kezelése
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tennivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
B típus Gépek és géprendszerek működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényegfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén.
Gépek biztonsági berendezéseinek működése és kezelése. Riasztó és védő berendezések,
eszközök.
Vegyi anyagok biztonságtechnikája. Biztonságtechnikai jelrendszer, feliratok,
szimbólumok. R és S mondatok. Oldószerek veszélyei.
Nyomástartó berendezések, rendszerek biztonsági szabályai, azok hibájából adódó
meghibásodások, tennivalók sérülések bekövetkezése esetén.
Veszélyes, mérgező, tűz és robbanásveszélyes anyagok kezelése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.2/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverési műveletek 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedély megléte esetén
Szükség esetén biztosítja a természetes kaucsuk kimelegítését
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Gépi bemérő-rendszert üzemeltet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Keverék-készítési technológiák
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverőgépek, keverő gépsorok
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C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Idegennyelvű szakmai szöveg értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
88 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai folyamatok a keverési műveletnél.
Elaszticitás, plaszticitás és ezek változása a technológiai folyamatok alatt: további
feldolgozhatóságot meghatározó keverési jellemzők és beállításuk.
Alkalmazott alap és kiegészítő berendezések, gépsorok kezelése.
Keverés elmélete és folyamata, energiamérlege.
Keverés technológiája (egyenes-fordított, fázis szám).
Keverési folyamatok és a keverék tulajdonságait befolyásoló paraméterek és azok
ellenőrzése.
Minőségbiztosítási rendszer előírásainak alkalmazása.
Receptúra-technológia-keverék tulajdonság összefüggései.
Anyag-előkészítés és műveletei. Információs források.
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.3/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Keverési műveletek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagok kézi bemérését anyagcsoportonként a kiadott receptura alapján elvégzi
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Technológiai utasítás szerint elkészíti - esetenként több fázisban - a keveréket
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Technológiai utasítások alapján leállítja a berendezéseket
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mérgezőanyagok kezelése
B típus Alkalmazott anyagok egészség- és környezetkárosító hatása
B típus Veszélyes berendezéseken végzett munkálatok
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tennivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
B típus Gépek és géprendszerek működése
B típus Keverék készítés műveletei
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Idegennyelvű szakmai szöveg értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 10%
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Szakmai munkavégzés irányítással 40%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
77 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Raktározási tennivalók
Beérkező anyagok vizsgálata, felhasználásra engedés.
Előkészítés műveletei: kaucsuk kimelegítés, nagy és napi tartályokba anyag feltöltés,
kaucsuk darabolás.
Bemérési műveletek.
Kézi bemérés, automata bemérő rendszerek.
Keverék készítés hengerszéken és zártkeverőben. Különböző keverési technológiák
alkalmazása.
Keverék készítés befejező műveletei: homogenizálás, hűtés, ragadásgátlás . Mintavétel.
Kapott eredmények értékelése alapján tovább dolgozás, javítás.
Folyamatjellemzők, paraméterek nyomon követése, értelmezése.
Folyamatszabályozás. Számítógépes irányítás.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.4/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológiai paraméterek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a beadagolási műveleteket az előírt paraméterek beállításával
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Vizsgálati eredményeket értékel
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Technológiai utasításnak megfelelően kiméri az anyagmennyiségeket
Árukísérő dokumentumokat kezel, tölt ki
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Anyagkeverési eljárások
B típus Keverék készítés elmélete
B típus Keverék készítés műveletei
B típus Keverék-készítési technológiák
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Nyerskeverék vizsgálati módszerek (fizikai, reológiai)
B típus Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
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2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Szöveges demonstrációs előadás 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógépterem
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Keverés jellemző paraméterei. Kritikus folyamatok kritikus paraméterei.
Eredmények regisztrálása
Laboratóriumi eredmények értékelése. Eltérés esetén a folyamatparaméterekre történő
visszavezetése.
Üzemi, berendezések jellemzőit jelző mérő műszerek.
Hiba-hibaok összefüggések.
Raktárkészlet-tárolási idő.
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176/5.0/7002-08

Vizsgálatok

azonosítója

szk

176/5.1/7002-08

0

56

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7002-08
A tananyagelem megnevezése:
Laboratóriumi vizsgálatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mintát vesz a keverés különböző fázisaiban a minőségellenőrzéshez
Mintákat a vizsgáló részlegekhez továbbítja
Laboratóriumban anyag és keverék jellemzőit vizsgálja (fizikai, reológiai)
Vizsgálati eredményeket értékel
Vizsgálati eredmények alapján megjelöli a keverékek további technológiai útjait
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Előírások szerint továbbítja, tárolja a különböző fázisokban lévő keverékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nyersanyagok vizsgálata (fizikai, reológiai)
B típus Nyerskeverék vizsgálati módszerek (fizikai, reológiai)
B típus Vulkanizálási folyamatok vizsgálatai
B típus Reológia
B típus Kaucsukok reológiája
B típus Keverékek, keverés reológiája
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
3. szint Dokumentációk kezelése
3. szint Diagramértelmezés
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyén való alkalmazása
Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
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:
Laboratórium
Képzési idő:
56 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vizsgálati szabványok (mintavétel, tárolás, előkészítés, vizsgálati módszer, minta
előkészítés, próbatest készítés, kondicionálás).
Laboratóriumi vizsgáló berendezések, műszerek.
Fizikai tulajdonságok (szilárdság, nyúlás, modulusz stb.), képlékenység mérése.
Vulkanizálási folyamat vizsgálata.
Nyersanyag vizsgálat (kaucsuk, adalékanyag). Keverék vizsgálatok, különös tekintettel a
felszabadításra.
Vizsgálati eredmények értékelése, feldolgozása adattárolókban. Minőségbiztosítási
rendszer és a keverésre vonatkozó előírásai.
Receptúra-technológia-félkész és késztermék tulajdonság összefüggések.
Műszer pontosság beállítás, korreláció.
Mért érték, valódi érték, hiba fogalma.
Mérési hibák fajtái, kiküszöbölési lehetőségek.
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176/1.0/7003-08
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azonosítója

szk
szk

176/1.1/7003-08
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Alakító műveletek anyagai 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az előírt anyagminőségeket
Ellenőrzi az alkalmazott anyagok felhasználhatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kémiai folyamatok
B típus Szervetlen kémiai alapismeretek
B típus Szerves kémiai alapismeretek
C típus Nyílt és zártláncú szerves vegyületek
D típus Szénhidrogének
B típus Térhálósítás hatóanyagai
B típus Polimerek öregedése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Dokumentációk kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
Összefüggések felismerése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szervetlen kémiai alapismeretek: savak, bázisok, sók.
Alapreakciók. Szervetlen töltőanyagok, pl. kréta.
Reakció sebesség: hőmérséklet – idő összefüggés (vulkanizálási idő).
Szerves kémiai alapismeretek. Telített és telítetlen szénhidrogének (gumiipari lágyítók).
Polimerek makromolekulák (természetes és mesterséges kaucsukok).
Kaucsukok kémiai elnevezése.
Oldószerek.
Gumiiparra jellemző kémiai folyamatok: makromolekulák térhálósodása, külső hatásokra
történő öregedés jellemző folyamatai: láncszakadás.
Keverék adalékanyagok szénhidrogén származékok, aromás vegyületek porok
1. térhálósítás hatóanyagai.
2. öregedésgátlók
3. speciális adalékok töltőanyagok (erősítő hatás magyarázata) lágyítók.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Alakító műveletek anyagai 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja az előírt anyagminőségeket
Ellenőrzi az alkalmazott anyagok felhasználhatóságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Reológia
B típus Plasztikus-elasztikus fázisállapotok
B típus Kaucsukok feldolgozási és felhasználási tulajdonságai
B típus Keverékek tulajdonságai
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Tapadás feltételei
B típus Segédanyagok felhasználása
B típus Anyagkezelés általános előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
3. szint Diagramértelmezés
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Tanulói tevékenységformák:
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Reológia értelmezése 20%
Recepturális alapelvek rendszerezése 10%
Térhálósodás, lebontás leírása 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Reológiai ismeretek (elaszticitás-plaszticitás) és ezek változása a kalanderezésnél és az
extrudálásnál.
Technológiai jellemzők hatása a képlékenységre.
Megfelelő képlékenység beállításának paraméterei a recepturán kívül hőmérséklet és
nyomás.
Fázisállapot változások. Képlékenység és technológia kapcsolata.
Recepturának a feldolgozhatóságra: (képlékenység, beégés) gyakorolt hatásai:
kaucsukok, töltőanyagok, lágyítók hármas rendszere.
Vázerősítő anyagok, tulajdonságaik, szerkezetük, alkalmazási területeik.
Tapadáshoz bevonat, itatás.
Vázerősítő és a keverék nyers és vulkanizált tapadási értékei. Tapadás befolyásolása,
mérése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket hatósági engedélymegléte esetén
Kezeli a gumis profilok tároló állványait
Kezeli az itatott és gumizott vázerősítő anyagraktárt
Ellenőrzi az adott gyártóberendezés működőképességét
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Extruder szerszámot cserél
Profilkalander-hengert cserél
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Szállító berendezések
B típus Tároló rendszerek
B típus Energiaellátó rendszerek, berendezések
B típus Szerszámok
B típus Szerszám cserék
B típus Szerszámok felépítése
B típus Szerszám beállítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Műszaki rajz értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Demonstrációs terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Speciális szállító és tároló berendezések, rendszerek típusai, részei, működtetése,
kezelése.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások ismerete, értelmezése.
Működtetés megkezdésének feltételei, üzemeltetés, leállítás.
Szerszámok típusai, részei, működtetése. Gép és szerszám kapcsolat.
Beszerelés, beállítás, működtetés, kiszerelés, raktározás. tisztítás, karbantartás.
Gépek, gépsorok biztonságos működtetésének általános és speciális feltételei.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Extruder gépsort üzemeltet
Kalander gépsort üzemeltet
Előírt gyártási dokumentumokat elkészíti
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
B típus Kalander
B típus Kalander gépsor
B típus Hideg- és melegetetésű extruder
B típus Extruder gépsor
B típus Kalander típusok
B típus Profil kalander
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
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3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
49 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kalander, mint alapgép típusai, részei. A gépsor kiegészítő elemei. Működtetés módjai.
Lemez- és profil-kalander. Technológiai paraméterek beállítása.
Előállított félkész termék műszaki jellemzői.
Extruder, mint alapgép típusai, részei, A gépsor kiegészítő elemei. Működtetési módjai.
Cső- és profilextrudálás. Előállított félkész termék műszaki előírásai. Technológiai
paraméterek beállítása jellemzői. Gépindítás, működtetés, leállítás.
Hideg és meleg etetésű extruderek és kiegészítő berendezései: hengerszékek,
szállítópályák, hűtő és daraboló egységek.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Vázerősítő-gumirendszer gyártásra alkalmas gépsor: textil-gumi ill. acél-gumi
rendszerekre, speciális kalander sor.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Technikai hulladékok, műszaki hulladékok kezelése: jelölése, elkülönített tárolása,
elszállítása, dokumentálása.
Gyártási folyamatok ellenőrzése, dokumentálása. Kritikus folyamatok kritikus
paraméterei.
Gépek, gépsorok biztonságos működtetésének általános és speciális feltételei.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.3/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártóberendezések 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Előírt gyártási dokumentumokat elkészíti
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
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Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Vágógépek és műveletei
B típus Speciális félkésztermék-készítő berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
3. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vágó, daraboló, csíkvágó-gépek típusai, részei.
A gépsor kiegészítő elemei, a működtetési módjai.
Technológiai paraméterek beállítása. Az előállított félkész termék műszaki jellemzői.
Vágógépek kezelése műveletek végzése.
Irányítás, szabályozás, vezérlés alapelvei.
A rendszer elemei, működése, kapcsolata a minőségbiztosítási rendszerrel.
Gyakorlati alkalmazás, műveletek végrehajtása.
Gépek, gépsorok biztonságos működtetésének általános és speciális feltételei.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Gépkezelési és műveleti utasítás szerinti munkavégzés.
Adott termék gyártásához kapcsolódó kiegészítő berendezések működtetése.
Szervízerek.
Konfekcionálók és műszaki kiegészítőik.
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Vulkanizáló berendezések felépítése, működtetése. Szerszámok típusai és működése.
A gép biztonsági rendszere.
Energia ellátó rendszerek, jellemzők mérése.
Szállítópályák.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás biztonságtechnikája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Rendkívüli helyzetet 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 Gépek és géprendszerek működése
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Vészhelyzet felismerése, az intézkedés tudnivalói
B típus Az egyéni védőfelszerelések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakító műveletekre vonatkozó biztonságtechnika. A munkavégzés tárgyi és személyi
feltételei. A kalanderezés és extrudálás biztonságtechnikája.
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén.
Gépek biztonsági berendezései. Riasztó és védő berendezések, eszközök. Védőeszközök
és védőberendezések használata.
Gumiiparra jellemző munkaterületek szerint részletezett veszélyforrások, veszélyes
berendezések előírásai, sérülések esetén betartandó tennivalók.
Extruderek, kalanderek biztonsági berendezéseinek működtetése. Gépsorok üzemeltetése.
Géptisztítás, karbantartás.
Gépek, gépsorok indításának működtetésének leállításának biztonsági előírásainak
alkalmazása.
Extruder szerszámcserék biztonságtechnikája.
Energiaellátó rendszerek ellenőrzése.
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176/4.0/7003-08

Minőségbiztosítás

azonosítója

szk

176/4.1/7003-08

0

15

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás-minőségbiztosítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Mintát vesz
Laboratóriumban vizsgálatokat végez
Vizsgálati eredményeket értékel
Előállított félkésztermék minőségét ellenőrzi
Kalanderezett félkésztermék paramétereit ellenőrzi
Dokumentálja a gyártási folyamatot és a folyamat paramétereit
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Hulladékkezelés és -tárolás
C típus Gyártásközi ellenőrzés
C típus Nyomásmérő műszerek
C típus Folyamatparamétert mérő műszerek
C típus Hőmérsékletmérő műszerek
B típus Konstrukció
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2.m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Műszaki rajz értelmezés 20%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási rendszer előírásainak alkalmazása.
Gyártási folyamatra jellemző előírások, dokumentumok.
A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer: adatáramlás, segítségkérés problémás esetekben.
Kritikus folyamatok kritikus paramétereinek ellenőrzése.
Mintavétel, vizsgálatra küldés.
Vázerősítő anyagok: szerkezeti jellemzői. Keverékek speciális és öregedési viselkedése.
Félkész termékek vizsgálata: vastagság és eloszlása, beégett, csomós, felületi kép
négyzetmétertömeg, nedvességtartalom.
Vizsgálatok elvégzése.
Az előírásokban megengedett saját hatáskörben elvégezhető beavatkozási lehetőségek.
Az előírásokban megengedett saját hatáskörben elvégezhető beavatkozási lehetőségek.
Hulladékkezelés szabályai alapján a folyamatba visszavezetés műveletei. Minőséggazdaságosság kapcsolata.
Gyártásdokumentálás adatlapokon, számítógépen.
Hiba analízis-intézkedés.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológia 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Profilt vagy csövet extrudál
Vékony és vastag lemezt készít
Profilos alkatrészt gyárt
Dublíroz
Betartja a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és
környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Extrudálási technológiák
B típus Kalanderezési technológiák
B típus Gumiipari gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Visszacsatolási készség
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
Tanterem.
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
1. Extrudálás
a képlékenységi állapotváltozás elérése hőmérséklet, nyomás, sebességek, keverék típusok
megválasztásával.
Előállítható félkész-termékek körétől függően egyenes, ferde vagy kereszfejes extrudálás.
Nyerskeverék előalakítása különböző berendezésekkel, vagy előalakítás nélküli
hidegetetésű extrudálás technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
2. Acél vázerősítő anyag-gumi rendszer kialakítása speciális bevonási műveletekkel.
Alakító alapgépek: extruderek. Műszaki jellemzőik, részeik, típusaik, működési elvük.
Technológiai jellemzők. Kritikus paraméterek.
Egy terméktípus-többféle gyártóberendezés, ill. egy berendezés-többféle termék típus.
A gyártott produktum minőségének összehasonlítása.
Gyártósorok, kiegészítő egységek, működése.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása. Termék konstrukciók által
meghatározott méretekre vágása.
Műveletek extruder gépsorba épített vágó egységekkel.
Egyedi, speciális vágó gépek.
Extrudált csövek, profilok tárolása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Technológia 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Textil kablét vagy szövetet itat
Felprésel
Frikcionál
Itatott vázerősítő anyagot gumiz
Acélkordot dublírozva gumiz
Acélkordot extruderen gumiz
Konstrukció szerint méretre vág
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alakítási technológiák
B típus Extrudálási technológiák
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B típus Kalanderezési technológiák
B típus Konstrukció
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Tapadás feltételei
B típus Gumiipari gépek
B típus Vázerősítő gumirendszer kialakítás technológiái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatirányító szoftverek használata
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Kapcsolási rajz értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Problémamegoldó képesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
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
Tanterem.
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. Kalanderezés: képlékenységi állapotváltozás. elérése hőmérséklet sebességek, keverék
típusok.
A gépsor elemeinek kezelése, műveletek.
Előállítható félkész termékek körétől függően lemez vagy profil kalander műveleti
elemeinek alkalmazása.
Nyerskeverék előalakítása.
4. Textil vázerősítő anyag-gumi rendszer kialakítása itatott textil kalender gépsoron
felpréseléssel, frikcionálással, technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
5. Acél vázerősítőanyag-gumirendszer kialakítása klímatizálás után speciális kalanderrel,
technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
Alakító alapgépek: kalanderek. Műszaki jellemzőik, részeik, típusaik, működési elvük.
Technológiai jellemzők. Kritikus paraméterek.
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Vázerősítő-gumirendszer. Alkalmazott vázerősítő anyagok szerkezete és kapcsolata a
termékkel.
Igénybevételek.
Nyers és vulkanizált tapadás, függése a technológiai paraméterektől.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Extrudálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Extrudert gyártásra előkészít
Extruder kiegészítő berendezéseit ellenőrzi
Szükség esetén üzembe helyezi a hengerszéksorokat
Extrudert etet
Extrudátumot ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Extrudálási műveletek
B típus Alakítási technológiák
B típus Extrudálási technológiák
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakítási technológiák gyakorlati alkalmazása
Nyerskeverék előalakítása hengerszéken.
Csőextrudálási műveletek.
Profilextrudálási műveletek.
Gépindítás, működtetés, leállítás.
Hidegetetésű extruder kezelése.
Meleg etetésű extruder kezelése.
Extruder gépsorba épített hűtő, daraboló egységek működtetése.
Technológiai paraméterek beállítása az adott extrudátum specifikációja szerint.
Konstrukciós előírások értelmezése.
Műveleti és gépkezelési utasítások alkalmazása.
Méret beállítások.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Extruder gyártósorok, kiegészítő egységek működtetése.
Extruderre érvényes műveleti, kezelési és karbantartási utasítások használata.
Dokumentációk, információ források. Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Minőségvizsgálat: hiba-hiba ok- kiküszöbölési eljárások.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.2/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Kalanderezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kalandert gyártásra előkészít
Kalander kiegészítő berendezéseit ellenőrzi
Üzembe helyezi a puhító hengersort és szállítópályát
Kalander paramétereit beállítja
Kalandert puhított keverékkel etet
Profilkalander-hengert cserél
Kalander gépsort üzemeltet
Vékony és vastag lemezt készít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kalanderezési technológiák
B típus Alakítási technológiák
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Kalanderezési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakítási technológiák gyakorlati alkalmazása.
Nyerskeverék előalakítása hengerszéken.
Lemezgyártások.
Vékonylemez, vastaglemez meleg rádublirozással, meleg összedublirozással, hideg
öszedublirozással, technológiai utasítás szerinti műveletekkel.
Technológiai paraméterek beállítása az adott lemez specifikációja szerint.
Konstrukciós előírások értelmezése.
Műveleti és gépkezelési utasítások alkalmazása.
Profilkalanderezés megfelelő profilhenger kiválasztása, hengercsere után kalanderezési
műveletek.
Méret beállítások.
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További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Kalander gyártósorok, kiegészítő egységek működtetése.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások. Dokumentációk, információ források.
Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Minőségvizsgálat: hiba-hiba ok- kiküszöbölési eljárások.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.3/7003-08
A tananyagelem megnevezése:
Vázerősítő-gumirendszer kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kalanderezett félkésztermék paramétereit ellenőrzi
Textil kablét vagy szövetet itat
Felprésel
Frikcionál
Itatott vázerősítő anyagot gumiz
Acélkordot klimatizál
Acélkordot dublírozva gumiz
Acélkordot extruderen gumiz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vázerősítő gumirendszer kialakítás technológiái
B típus Tapadás feltételei
B típus Vázerősítő anyagok
B típus Gumiipari gépek
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Extrudálási műveletek
B típus Kalanderezési műveletek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata hatósági engedély
megléte esetén
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Kéziszerszámok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Lényeg felismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Visszacsatolási készség
Határozottság
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 10%
Dokumentálás 20%
Hallott szöveg feldolgozása 15%
Szakmai munkavégzés irányítással 45%
Folyamatábrák, készülék vázlatrajzok értelmezése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
64 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alakítási technológiák segítségével vázerősítő-gumi rendszer kialakítása.
- Nyerskeverék előmelegítése hengerszéken,
- rezezett acél klímatizálása
- textil előszárítása után extruderen vagy kalanderen gumizás
Technológiai paraméterek beállítása az adott lemez specifikációja szerint.
Konstrukciós előírások értelmezése.
Műveleti és gépkezelési utasítások alkalmazása.
Méret beállítások.
Alakító alapgépek: extruderek, kalanderek. Műszaki jellemzők, részeik, típusai, működési
elve. Technológiai jellemzők. Kritikus paraméterek, azok mérése, nyomon követése.
Alkalmazott vázerősítők anyagai, szerkezete és kapcsolata a műveletekkel, termékkel.
Igénybevételek. Nyers és vulkanizált tapadás.
Vázerősítő anyagok előkészítése: itatás, kenés és felületi bevonat.
További feldolgozásra alkalmas méretek kialakítása.
Gépsor elemeinek kezelése, azok összehangolása, műveletek végrehajtása. Kiegészítő
egységek.
Minőségvizsgálat: hiba-hiba ok- kiküszöbölési eljárások.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások. Dokumentációk, információ források.
Minőségbiztosítás, folyamatszabályozás
Hiba analízis.
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78. TANANYAGEGYSÉG

176/1.0/7006-08

szk
Gyártó berendezések szk
szk

azonosítója

176/1.1/7006-08
176/1.2/7006-08
176/1.3/7006-08

12
12
10

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.1/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Berendezések 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a berendezések működőképességét
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket
Szállítópályákat üzemeltet hatósági engedély megléte esetén
Vékony és vastag lemezt gyárt
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Konstrukció szerint méretre vág
Extrudált csövet felhasználásra előkészít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Szállító berendezések
B típus Tároló rendszerek
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Gépsorok kiegészítő elemei
C típus Vágógépek
B típus Kalander és kiegészítő berendezései
B típus Extruder és kiegészítő berendezései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Gumiiparban használatos szállítóeszközök és berendezések használata
4. szint Gumiipari gépek, berendezések használata
4. szint Tároló és szállító berendezések, eszközök használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Műszaki rajz értelmezés 20%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyártási folyamatokhoz közvetlenül és közvetten kapcsolódó berendezések, eszközök.
A technológiai paraméterek jellemző mérő műszerei, ellenőrző rendszerbe építésük.
Szállítás, tárolás gépei, berendezései.
Pályához kötött szállító rendszerek, pályák, daruk.
Mobil szállító eszközök.
Hatósági vizsgához kötött kezelés.
Oktatás, vizsgáztatás.
Tárolók: alakító műveletek előtti és utáni félkész termékekre, gumi elemekre.
Textil, acél és kombinált elemek speciális tárolói. Raktározás.
Lemez alakú, kalanderezett elemek, profilok tároló rendszerei.
Különböző vastagságú lemezek kialakítási módja által meghatározott kalanderek.
Ezek műszaki jellemzői, mint minőség meghatározó tényezők.
Gépsorok speciális kiegészítői.
Ipari gumitermékek speciális extruderei, és kalanderei. Gépek kezelése. A gyártani kívánt
félkész terméktől függő kialakítások: profilok, gumizott acélhuzalok.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.2/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Berendezések 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felépített tömlőt vulkanizálásra előkészít
Hő- és nyomástartó berendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Présberendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Ellenőrzi a berendezések biztonsági rendszerét
Meggyőződik a vészjelző berendezések működőképességéről
Nyomáspróbát végez hatósági engedély megléte esetén
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vulkanizáló gépek
B típus Nyomástartó berendezések
B típus Energiaellátó rendszerek, berendezések
B típus Szerszám szerkezetek felépítések
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B típus Szerszám beállítások
B típus Szerszámszerelések
C típus Kézi működtetésű szerszámok felépítése
B típus Automata szerszámok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kapcsolási rajz értelmezése
2. szint Műszaki rajz értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Műszaki rajz értelmezés 20%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termékhez tartozó konstrukciós előírások értelmezése, összeegyeztetése a
gyártóberendezésekkel.
Kezelési és műveleti utasítások.
Beállítandó paraméterek kiolvasása adatbankból.
Pontosság beállítás.
Műszaki dokumentumok kezelése, értelmezése. Idegen kifejezések, tiltások, utasítások,
tájékoztató információk.
Termékkísérő azonosítók.
Műveleti, kezelési és karbantartási utasítások.
Vágó, daraboló gépek jellemzői. kezelésük. Konstrukció , mint gyártási utasítás.
Gyártóberendezések technológiai paramétereinek mérőműszerei, mérések.
Minőségbiztosítás előírásai.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/1.3/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Berendezések 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek
biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv
végrehajtásában
Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
Vulkanizál
Rendkívüli helyzetet észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyomástartó edények biztonsági szabályai
D típus Irányítás, szabályozás, vezérlés
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Gépek védelmi rendszere
B típus Gumiipari gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 15%
Írásos elemzések készítése 30%
Műszaki rajz értelmezés 20%
Műszaki rajz elemzés, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vulkanizáló berendezés. A berendezés kialakítása, termékfüggősége.
Vulkanizáló formák.
A vulkanizáló berendezések energia ellátó rendszerei.
Irányítás és szabályozás elmélete.
Rendkívüli események, vészhelyzetek. Tennivalók. Berendezések ellenőrzése, vizsgáztatá
(berendezés és kezelő).
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79. TANANYAGEGYSÉG

176/2.0/7006-08

Anyagismeret

azonosítója

szk

176/2.1/7006-08

34

0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/2.1/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Anyagismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Különböző tömlőtípusokhoz kiválasztja az alkalmas anyagokat, berendezéseket,
paramétereket
Speciális felhasználású terméket gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ipari gumitermékek köre, anyagai
B típus Reológia
B típus Keverékek tulajdonságai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Összefüggések felismerése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Műszaki tömlő jellemzői.
Műszaki hevederek és egyéb ebbe a kategóriába tartozó termékek jellemzői.
Terméktulajdonság és alkalmazott receptura kapcsolata.
Különleges rendeltetésű kaucsukok tulajdonságai.
Feldolgozásukra vonatkozó fontosabb tudnivalók.
Speciális keverék komponensek.
A kaucsukok műszaki, felhasználási, alkalmazási tulajdonságainak összeegyeztetése a
feldolgozhatósággal.
Tárolási előírások.
Huzalok, sodronyok, üvegszálak tulajdonságai. Nyers és vulkanizált tapadás.
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176/3.0/7006-08

Gyártás előkészítés

azonosítója

szk
szk

176/3.1/7006-08
176/3.2/7006-08

40
0

0
28

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.1/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás előkészítés 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét, termékek minőségét és mennyiségét
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Gumis elemeket beépítéshez előkészít
Csatlakozót beépítésre előkészít
Üvegszál rendszert beépítéshez előkészít
Huzalt felépítéshez előkészít
Acélsodronyt beépítéshez előkészít
Kiválasztja a megfelelő méretű félkésztermékeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ipari termékgyártási technológiák
B típus Alakítási technológiák
B típus Alakító gépek-, gépsorok
B típus Kalander és kiegészítő berendezései
B típus Extruder és kiegészítő berendezései
C típus Vágógépek
B típus Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
B típus Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
3. szint Kéziszerszámok használata
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tömlő vázerősítő rendszerének előkészítése.
Megadott specifikációjú acélhuzal átorsózása.
Acél-gumi erősítő rendszer kialakítás lépései.
Tömlő konstrukció.
A különböző erősítő elemek szerepe tömlő típusonként. Speciális betét elemek.
A különböző konstrukciókhoz és technológiákhoz illeszkedő kombinált rendszerek
paraméterei.
Huzalok, sodronyok üvegszálak beépítése. Két- három- ill. négykomponensű erősítő váz
felépítése.
A gumizott textíliák kiválasztása, méretre vágása, tárolóban való elhelyezése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/3.2/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Gyártás előkészítése 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Textil-gumi-acél rendszert felépít
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert felépít
Konstrukció szerint méretre vág
Vágó és csíkvágó gépet kezel
Kiválasztja a megfelelő méretű félkésztermékeket
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Vékony és vastag lemezt gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alakító gépek-, gépsorok
C típus Vágógépek
B típus Ipari gumitermékek köre, anyagai
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B típus Vázerősítő-gumirendszer kialakítás technológiák
B típus Tároló rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megadott konstrukciós lap értelmezése, az elemek összeállítása.
Tömlő-felépítési technológiákhoz illeszkedő műveletek.
Betétrétegek anyagai, elhelyezkedéseik, konstrukciós előírások.
Hidraulika tömlők típusai, szerkezete.
Mélyfúró tömlők típusai, szerkezete.
Elvégzendő műveletek:
a tömlő lélek-készítés extrudálással, ágyazó gumiszalag vágása, feltekercselése, fedlap
kialakításhoz gumiszalag vágása, feltekercselése.
Elvégzendő műveletek. Erősítőváz kialakításának előkészítése: acélhuzal átorsózása,
acélsodrony szervízér beállítása, gumiszalag vágása, feltekercselése, gumizott textil kablé
szalag feltekercselése, üvegszálroving összeállítása, gyanta előkészítése,
egyéb a konstrukcióban megadott szerkezeti elem beépítésre előkészítése.
Az előkészítő műveletek segéd műveletei: kísérőszövetek áttekercselése, új kísérő
szövetcsíkok készítése, becsavaró fásli áttekercselése, egyéb, a speciális technológiákhoz
kacsolódó segédműveletek elvégzése.
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176/4.0/7006-08

Műszaki tömlő
gyártás

azonosítója

szk
szk
szk
szk

176/4.1/7006-08
176/4.2/7006-08
176/4.3/7006-08
176/4.4/7006-08

32
0
0
0

0
40
40
24

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.1/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Felépítés 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Extrudált csövet felhasználásra előkészít
Különböző tömlőtípusokhoz kiválasztja az alkalmas anyagokat, berendezéseket,
paramétereket
Gumis elemeket beépítéshez előkészít
Csatlakozót beépítésre előkészít
Üvegszál rendszert beépítéshez előkészít
Huzalt felépítéshez előkészít
Acélsodronyt beépítéshez előkészít
Minőséget ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felépítő, konfekcionáló gépek
B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
B típus Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
B típus Műszaki cikk gyártás műveletei
B típus Ipari termékgyártási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
136
0
0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mélyfúró és speciális tömlők műszaki paraméterei. Az ezeket kielégítő konstrukciók és
technológiák, műveletek.
Lehetséges betétréteg kialakítási módok: textil, acél, textil- acél-üvegszál rendszerre.
Felépítő gépsor alapberendezése, kiegészítő egységei.
Felépítés segédanyagai.
Kezelési és műveleti utasítások. A gyártási folyamat kritikus paraméterei.
Felépítés biztonságtechnikája. Csatlakozó beépítés.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.2/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Felépítés 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Konstrukció szerint különböző tömlő típusokat állít össze
Textil-gumi-acél rendszert felépít
Textil-gumi-acél-üvegszál rendszert felépít
Előkészített rendszerekből terméket állít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Felépítő, konfekcionáló gépek
B típus Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
C típus Szállító-, emelőgépek, géprendszerek
C típus Szállító berendezések
B típus Tároló rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hidraulikatömlő gyártásnál a felépítő gép típusától függő különböző részműveletek
végrehajtása.
(Lélek kialakítás, betétréteg kialakítása, fedlapkészítés, vulkanizálásra előkészítés.)
Mélyfúró tömlő gyártásnál a hagyományos és a speciális nagynyomású és nagy
hosszúságú tömlő felépítési műveletei a konstrukcióktól és a felépítőgép típusától függően
végrehajtandó műveletek.
(Lélek kialakítás, betétréteg készítés, csatlakozó beépítés, fedlapozás, speciális rétegek
kialakítása, vulkanizálásra előkészítés.)
Kezelési és műveleti utasítások alapján a gyártani kívánt termék típusától és a
gyártástechnológiától, gyártóberendezéstől függő műveletek elvégzése.
A gyártási folyamat kritikus paramétereinek mérése, értékelése, eredmények
dokumentálása.
Csatlakozó típusok és szerkezetük. Csatlakozó rögzítési módok. Beszerelésük. Beépített
és utólag szerelt csatlakozók.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.3/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Vulkanizálás 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felépített tömlőt vulkanizálásra előkészít
Hő- és nyomástartó berendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Présberendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Vulkanizál
Minőséget ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vulkanizáló gépek
B típus Nyomástartó berendezések
B típus Energiaellátó rendszerek, berendezések
B típus Vulkanizálási technológiák
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B típus Gumiipari gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
40 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kazánban történő vulkanizálás műveletei: kazánkocsira helyezés, vulkanizálási
paraméterek beállítása, biztonsági rendszer leellenőrzése.
Kezelési és műveleti utasítások alapján a gyártani kívánt termék típusától és a
gyártástechnológiától, gyártóberendezéstől függő műveletek elvégzése.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/4.4/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Befejező műveletek 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Befejező műveleteket elvégzi
Csatlakozókat szerelésre előkészít
Csatlakozót felszerel
Termékeket készre szereli
Minőséget ellenőriz
Készterméket vizsgál
Hibás terméket osztályoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Összeszerelő gépek
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B típus Befejező műveletek
C típus Csomagolási technológiák
B típus Késztermék vizsgálatok
B típus Nyomáspróba
C típus Összeszerelő gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vulkanizálási eljárástól függő utóműveletek.
Vizsgálatok: a minőségbiztosítási előírások szerint
- hidraulika tömlők nyomás próbája szigorú biztonsági előírások mellett
- betörés vizsgálat
- stancolt minta vizsgálat
- mechanikai és kémiai vizsgálatok
Vizsgálatok alapján termék minősítése
Hibás termék elkülönítése.
Napi minősítő eredmények értékelése, dokumentálása, továbbítása a minőségbiztosítási
rendszer előírásai szerint.
Megrendeléstől függő műveletek:
méretre vágás, csoportosítás,
csatlakozó szerelés
Szállításra vonatkozó általános és egyedi műveletek.
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176/5.0/7006-08

Hevedergyártás

azonosítója

szk
szk
szk

176/5.1/7006-08
176/5.2/7006-08
176/5.3/7006-08

0
0
0

42
42
35

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.1/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Felépítés 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Heveder karkaszt összeállít
Karkaszt feldolgoz, fedlapoz
Előkészített rendszerekből terméket állít elő
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Beállítja és ellenőrzi az anyagszállító rendszereket
Minőséget ellenőriz
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét, termékek minőségét és mennyiségét
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karkasz összeállító berendezések
B típus Felépítő, konfekcionáló gépek
B típus Konfekcionálás és felépítés technológiák
B típus Műszakicikk-gyártási folyamatok elmélete
B típus Műszaki cikk gyártás műveletei
B típus Ipari termékgyártási technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0
0 119
0

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különböző típusú hevederek és a hozzájuk tartozó konstrukciók.
Szilárdsági követelmények alapján betétréteg kialakítás.
Karkasz-összeállító berendezéssel: szervízerek előírt paraméterű gumizott betétszövettel
feltöltése, összeállítási paraméterek beállítása, szélezés.
Fedlapozási módok szerint kalanderen egy vagy két lépésben az adott termék
specifikációja szerint a kalander gép kezelési és műveleti utasításaiban meghatározott
műveletelemek elvégzése.
Kezelési és műveleti utasítások. A gyártási folyamat kritikus paramétereinek mérése,
értékelése, eredmények dokumentálása.
Kezelési és műveleti utasítások alapján a gyártani kívánt termék típusától és a
gyártástechnológiától, gyártóberendezéstől függő műveletek elvégzése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.2/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Vulkanizálás 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Feszítve vulkanizál
Hő- és nyomástartó berendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Présberendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Vulkanizál
Hő- és nyomástartó berendezést kezel hatósági engedély megléte esetén
Speciális heveder gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vulkanizálási technológiák
B típus Vulkanizáló gépek
B típus Nyomástartó berendezések
B típus Energiaellátó rendszerek, berendezések
C típus Hőmérséklet mérőműszerek
C típus Egyéb folyamatparamétert mérő műszerek
C típus Nyomásmérő műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
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3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feszítés alatti vulkanizálás présben a gépre megadott műveleti elemek elvégzésével.
Vulkanizálás műszaki paraméterei.
Energia ellátó rendszer.
Kezelési és műveleti utasítások.
A gyártási folyamat kritikus paramétereinek mérése, értékelése, eredmények
dokumentálása.
Vulkanizálás biztonságtechnikája.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/5.3/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Befejező műveletek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hevedert javít
Hevedert végtelenít
Befejező műveleteket elvégzi
Termékeket készre szereli
Minőséget ellenőriz
Készterméket vizsgál
Hibás terméket osztályoz
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Befejező műveletek
B típus Késztermék vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Anyagforgalmi dokumentumok kézi és/vagy számítógépes kitöltésének használata
3. szint Kéziszerszámok használata
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, készülékek vázlatrajzának értelmezése 20%
Idegen nyelvű feliratok értelmezése 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
Előadás tartása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
35 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Késztermék minőségellenőrzése, minősítése.
Vizsgálatok: mechanikai és kémiai tulajdonságokra.
Megadott hibatípusok javítása, ismételt helyi vulkanizálás.
Hibás termék elkülönítése. Hulladék kezelés szabályai.
Napi minősítési eredmények dokumentálása. Hiba analízis.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.1/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes
programokat
Minőséget ellenőriz
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét, termékek minőségét és mennyiségét
Dokumentálja a gyártási folyamatot
Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
Laboratóriumban anyag és keverék jellemzőit vizsgálja (fizikai, reológiai)
Készterméket vizsgál
Hibás terméket osztályoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gyártásközi ellenőrzés
B típus Gumiipari minőségellenőrzés, minőségbiztosítási fogalmak
B típus Fizikai, technológiai és félkésztermék vizsgálatok
B típus Félkésztermékek vizsgálatai
B típus Késztermék vizsgálatok
B típus Nyomáspróba
B típus Mechanikai tulajdonságok vizsgálatok
B típus Élettartam vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2.m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
3. szint Dokumentációk kezelése
2. szint Adattárolók (input, output) kezelése
3. szint Diagramértelmezés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Olvsasott szöveg értelmzése 20%
A képzési helyszín jellege:
Demonstrációs terem
Tanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártási folyamat ellenőrzése.
Hibaanalízis, folyamatelemzés, ok-fokozati összefüggések.
Minőségbiztosítási rendszer előírásai. Gyártási folyamatra jellemző előírások,
dokumentumok. A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer.
Kritikus folyamatok kritikus paraméterei, értékelése.
Mintavétel, vizsgálatra küldés.
Az előírásokban megengedett saját hatáskörben elvégezhető beavatkozási lehetőségek.

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/6.2/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Speciális vizsgálatokat végez
Vizsgálati eredményeket értékel
Előírásoknak megfelelően kezeli a hulladékokat
Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét, termékek minőségét és mennyiségét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Élettartam vizsgálatok
C típus Nyomásmérő műszerek
B típus Technológiai számítások
C típus Hőmérséklet mérőműszerek
C típus Egyéb folyamatparamétert mérő műszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2.m. Operációs rendszerek
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2. szint ECDL 4.m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL Adatbázis kezelés
4. szint Laboratóriumi próbatestek készítése
4. szint Laboratóriumi mérőműszerek és használatuk
2. szint Laboratóriumi vizsgálatok végzése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg értelmezése 20%
Folyamatábrák, dokumentumok értelmezése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Vizsgálatok elemzése 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Félkész termékek
Vázerősítőknél: nedvességtartalom, szilárdsági és szerkezet vizsgálatok. Gumielemeknél:
keménység szilárdság és öregedés vizsgálata.
Csatlakozók minőségellenőrzése.
Késztermék vizsgálatok: tapadás, szilárdság, fárasztás és felhasználási területfüggő
speciális vizsgálatok.
Nyomáspróba.
Megadott termékmintán hibák tanulmányozása. Hibaok keresés.
Hulladékkezelés szabályai, hulladékok folyamatba visszavezetése. Minőséggazdaságosság kapcsolata.
Gyártásdokumentálás.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
176/7.1/7006-08
A tananyagelem megnevezése:
Biztonságtechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Probléma esetén elhárítja vagy jelzi a veszélyt
Elvégzi a berendezés és a környezet tisztítását
Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai,
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
Az előírásoknak megfelelően használja a védőeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gépek védelmi rendszere
C típus Gépek általános kezelési szabályai
B típus Nyomástartó berendezések
B típus Energiaellátó rendszerek, berendezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Biztonságtechnikai jelképek értelmezése
4. szint Működtetési jelképek értelmezése
3. szint Komplex jelzőrendszerek értelmezése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Elsősegély eszközeinek használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési készség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Problémamegoldó képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanüzem
Tanműhely
Képzési idő:
21 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnika és munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. Munkaképes állapot
ellenőrzése.
Rendkívüli és vészhelyzetek. Teendők váratlan események bekövetkezése esetén. Havária
terv.
Gépek biztonsági berendezései használata. Riasztó és védő berendezések, eszközök
alkalmazása.
Tennivalók a gumiiparra jellemző munkaterületek szerint részletezett veszélyforrások,
veszélyes berendezések használata során.
Gépsorok üzemeltetése.
Géptisztítás, karbantartás.
Gépek, gépsorok biztonságos indítása, működtetése, leállítása.
Szerszámcserék. Biztonságtechnikai előírások alkalmazása gyártásátállítási esetekben.
Energiaellátó rendszerek ellenőrzése.
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