BÁDOGOS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

1.

A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:

31 582 07

A szakképesítés megnevezése:

Bádogos

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

2.

Azonosító száma: 31 582 07 0010 31 01
Megnevezése: Épület- és építménybádogos
Azonosító száma: 31 582 07 0010 31 02
Megnevezése: Ipari szigetelő-bádogos

Hozzárendelt FEOR szám:

7633

Szakképzési évfolyamok száma:

2 év vagy a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 27. §(4) bekezdése szerint 3 év

Elmélet aránya:

30%

Gyakorlat aránya:

70%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):

van
1 év

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

szervezhető
a képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott végzettséggel 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 a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
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 személyi és tárgyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola
bevonásával ellenőrzi.
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3.

Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
A szakképesítés óraterve
3 szakképző évfolyam esetén
Épület- és építménybádogos szakképesítés-elágazás
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója
6234-11

megnevezése
Építőipari közös
tevékenység

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e

gy

126 36

1.0/6234-11 Munkavégzés komplex
feltételei

e

gy

36

e

Képzési
helyszín

gy

32

36

Szakmai
vizsga
tanterem

2.0/6234-11 Építőipari műszaki rajz

36

3.0/6234-11 Biztonságos munkavégzés
feltételei

18

tanterem

4.0/6234-11 Építési alapismeretek

72

tanterem

36

tanterem

5.0/6234-11 Munkajogi és vállalkozási
ismeretek
6238-11

32

tanterem

90

391

1.0/6238-11 Szerkesztések, számítások,
mérések

72

36

tanterem/
mérőterem

2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és
kötések

18

355

tanterem/
tanműhely

6239-11

Épület- és
építménybádogos
alapfeladatok

Értékelési
ideje

Szintvizsga

214 504 192 672 tanterem/
Szakmai
gazdálkodó vizsga
szervezet

Épület- és
építménybádogos
feladatok

1.0/6239-11 Vízelvezető szerkezetek

88

224

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

90

168

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos
szerkezetei

36

56

4.0/6239-11 Vonalas bádogos
szerkezetek

64 84

5.06239-11 Épület- és építménybádogos
anyagismeret

56

16

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

80 420

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

16 84
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8.0/6239-11 Gépészeti berendezések
fémlemez burkolatai

16 84

Összesen: 216 427 250 504 224 672
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
2 szakképző évfolyam esetén
Épület- és építménybádogos szakképesítés-elágazás
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
6234-11

Óraszám
1/11.
évfolyam

megnevezése
Építőipari közös
tevékenység

e
126

gy
36

1.0/6234-11 Munkavégzés komplex
feltételei
36

3.0/6234-11 Biztonságos munkavégzés
feltételei

18

4.0/6234-11 Építési alapismeretek

72

gy

64

342

1.0/6238-11 Szerkesztések, számítások,
mérések

72

36

2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és
kötések

18

355

6239-11

209

354

1.0/6239-11 Vízelvezető szerkezetek

88

158

56

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

85

112

56

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos
szerkezetei

36

56

4.0/6239-11 Vonalas bádogos

tanterem

Szakmai
vizsga

tanterem/
mérőterem/
tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

Szintvizsga

tanterem/
gazdálkodó
szervezet

Szakmai
vizsga

32
90

Épület- és
építménybádogos
feladatok

Értékelési
időpont

36

5.0/6234-11 Munkajogi és vállalkozási
ismeretek
Épület- és
építménybádogos
alapfeladatok

e

Képzési
helyszín

32

2.0/6234-11 Építőipari műszaki rajz

6238-11

2/12.
évfolyam

28
3

196

64

812

56

szerkezetek
5.06239-11 Épület- és építménybádogos
anyagismeret

16

56

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

84

420

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

16

84

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések
fémlemez burkolatai

16

84

260

812

Összesen: 425

781

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat

3 szakképző évfolyam esetén
Ipari szigetelő-bádogos szakképesítés-elágazás
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e

gy

126

36

e
36

gy

e

Képzési
helyszín

Értékelési
ideje

gy

6234-11

Építőipari közös
tevékenység

32

1.0/6234-11

Munkavégzés komplex
feltételei

2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36

3.0/6234-11

Biztonságos munkavégzés
feltételei

18

tanterem

4.0/6234-11

Építési alapismeretek

72

tanterem

5.0/6234-11

Munkajogi és vállalkozási
ismeretek

2603-10

Ipari szigetelő-bádogos
feladatok

90 391 214 504 192 672 tanterem/tan- Szakmai
műhely/
vizsga
gazdálkodó
szervezet

1.0/2603-10

Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

10

tanterem

2.0/2603-10

Szigetelőanyag-ismeret,
feldolgozás

10 112

tanterem/tanműhely/

3.0/2603-10

Védőburkolat anyagismeret,
feldolgozás

10 279

tanterem/tanműhely/

36

tanterem

36

tanterem

32

4

Szakmai
vizsga

tanterem

4.0/2603-10

Hőszigetelési munka
megkezdésének feltételei

10

tanterem

5.0/2603-10

Izometrikus felmérés,
számítások, szerkesztések

50

tanterem

6.0/2603-10

Tartó és távtartó
szerkezetek

20

48

7.0/2603-10

Védőburkolat elemeinek
előregyártása

48

96 24 120 tanterem /
gazdálkodó
szervezet

8.0/2603-10

Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei, anyagai,
kivitelezése

24

56 12

9.0/2603-10

Csővezetékek, füstgáz- és
szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata

34

88 20 140 tanterem/ /
gazdálkodó
szervezet

10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése és
védőburkolata

40

84 32 116 tanterem/ /
gazdálkodó
szervezet

11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók
hőszigetelése és
védőburkolata

40 108 80 184 tanterem/ /
gazdálkodó
szervezet

12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hőés hangszigetelése

8

13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása

24

8

24 tanterem/ /
gazdálkodó
szervezet

56 tanterem/ /
gazdálkodó
szervezet

8

24 tanterem/ /
gazdálkodó
szervezet

8

8 tanterem/ /
gazdálkodó
szervezet

Összesen: 216 427 250 504 224 672
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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2 szakképző évfolyam esetén
Ipari szigetelő-bádogos szakképesítés-elágazás
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/9.
évfolyam
e

gy

6234-11

Építőipari közös
tevékenység

1.0/6234-11

Munkavégzés komplex
feltételei

2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36

3.0/6234-11

Biztonságos munkavégzés
feltételei

18

4.0/6234-11

Építési alapismeretek

72

5.0/6234-11

Munkajogi és vállalkozási
ismeretek
Ipari szigetelő-bádogos
feladatok

2603-10

126

36

299

745

2.0/2603-10

Szigetelőanyag-ismeret,
feldolgozás

10

108

3.0/2603-10

Védőburkolat anyagismeret,
feldolgozás
Hőszigetelési munka
megkezdésének feltételei
Izometrikus felmérés,
számítások, szerkesztések
Tartó és távtartó
szerkezetek
Védőburkolat elemeinek
előregyártása
Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei, anyagai,
kivitelezése
Csővezetékek, füstgáz- és
szellőző vezetékek hőszigetelése és védőburkolata

10

259

7.0/2603-10
8.0/2603-10

9.0/2603-10

gy
tanterem

Szakmai
vizsga

812 tanterem/

Szakmai
vizsga

64

32

10

6.0/2603-10

Értékelési
időpont

36

Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

5.0/2603-10

e

Képzési
helyszín

32

1.0/2603-10

4.0/2603-10

2/10.
évfolyam

196

mérőterem/
tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

20

10
50
20

30

8

40

43

64

28

153

24

56

12

56

34

72

20

156

6

10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése és
védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók
hőszigetelése és
védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hőés hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása
Összesen:

40

76

32

124

40

64

80

228

8

16

8

27

8

8

260

812

425

781

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat

A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.
II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
6234-11 Építőipari közös tevékenység

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

1.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

1.3

194 óra
36 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

1.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

5.0/6234-11 Munkajogi
és vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

X
X

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit
Helyszíni méréseket végez
Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki
dokumentáció tartalmát
Felvonul a megfelelő eszközökkel a
munkaterületre
Betartja az építési technológiai folyamatok
sorrendiségét
Használja az építészeti alapfogalmakat
munkája során
Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű
tárolását
Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat
Figyelemmel kíséri a munkájához szükséges
anyagok folyamatos utánpótlását
Gondoskodik a munkaterület folyamatos
tisztántartásáról
Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a
munkaterületről
Alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás
módszereit
Értelmezi az építőipari rajzokat
Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését
Értelmezi a szerkezetek térbeli helyzetét
Értelmezi a különböző szintű dokumentációk
tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítja azokat
Leolvassa a kivitelezési munkák során a
szükséges adatokat a rajzokról
Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai,
tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Betartja, betartatja a foglalkozás egészségügyi
előírásokat
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén
munkakörének megfelelően intézkedik
Elsősegélyt nyújt
Használja a kivitelezési munkák
végrehajtásához szükséges munkavédelmi
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2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Feladatprofil

1.0/6234-11
Munkavégzés komplex
feltételei

Tananyagegységek

5.0/6234-11 Munkajogi
és vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Feladatprofil

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

1.0/6234-11
Munkavégzés komplex
feltételei

Tananyagegységek

eszközöket
Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű
biztonságos mozgatását, használatát
Gondoskodik a munkavédelmi eszközök
használhatóságáról
Elvégzi a munkaterület kockázat elemzését,
értékelését
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik
meg a munkavégzés helyszínén
Biztosítja az anyagok szakszerű felhasználását
Betartja és betartatja a Munka Törvénykönyve
alapelveit, területi és személyi hatályát
Munkaszerződést köt, betartja és betartatja a
szerződésben foglaltakat
Betartja és betartatja a munkavállalói és a
munkáltatói jogokat és kötelezettségeket
Betartja és betartatja a munkaviszony
megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó
szabályokat
Vállalkozást indít és működtet
Alkalmazza a norma időre- norma rendszerre
vonatkozó előírásokat
Szakmai ajánlatot készít és ad
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

A
B
A
A

Munka megkezdésének és végzésének
feltételei
Az anyagszállítás és tárolás általános
szabályai
A méréshez, kitűzéshez szükséges
eszközök
A kivitelezési munka technológia
sorrendje és összefüggései

X
X

X

X

X

X

X

Kiviteli tervek tartalma

X

C

X

B

Építési dokumentációk értelmezése
Munkabiztonsági és balesetvédelmi
előírások
Elsősegélynyújtás

A

Egyéni védőfelszerelések, védőruhák

X

B

Tűzvédelem

X

A
C
C

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
Szállítás, anyagmozgatás
Építőipari gépek munkavédelmi előírásai
Építőipari anyagok tulajdonságai és
felhasználási területük
A Munka Törvénykönyve alapvető
szabályai
A munkavállalás alapfeltételei
Munkaszerződés kötés
Munkaadó- Munkavállaló jogai és
kötelezettségei
Tételes költségvetési kiírás felépítése
Vállalkozás fogalma és szerepe a
gazdasági életben
Vállalkozási formák
Vállalkozás általános felépítése, és
működtetésének feltételei
Vállalkozásokról szóló jogszabályok
Munkanapló vezetés
A norma idő

X

A
D
C
C
C
C
C
C
C
D
A
B

10

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

X

C

A

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

Szakmai ismeretek

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Típus

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei
X

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Személyes kompetenciák

Pontosság
Térlátás
Rajzkészség

X
X
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X
X
X

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

Tananyagegységek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

4
1
3
3

X
X
X
X

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Építészeti jelképek értelmezése
Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése
Egyéni és kollektív munkavédelmi
eszközök használata
Építészeti jelképek értelmezése
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Szakmai számolási készség

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

3
3
4
4

Szakmai készségek

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Szint

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X

Segítőkészség
Konszenzus készség
Együttműködési készség

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Társas kompetenciák

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X
X

X

1.5

X

5.0/6234-11 Munkajogi és
vállalkozási ismeretek

X

3.0/6234-11 Biztonságos
munkavégzés feltételei

X

4.0/6234-11
Építési alapismeretek

Rendszerező képesség
Problémamegoldás,
hibaelhárítás

2.0/6234-11
Építőipari műszaki rajz

Módszerkompetenciák

1.0/6234-11 Munkavégzés
komplex feltételei

Tananyagegységek

X

X

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Építészeti rajz értelmezése
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Teszt feladatok megoldása
Tapasztalatok ismertetése szóban
Anyagok alkalmazási lehetőségeinek értelmezése
Alapszerkesztések bemutatása

1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/6234-11

Munkavégzés komplex feltételei

36 óra

Az építési munka jellege, az építőiparban résztvevő szakmák:
Kivitelezés fogalma
12

Az építőipari szakmák tevékenységi köre
Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége
Az építési munkák három nagy csoportja:
Alépítményi munkák fogalma, sajátosságai
Felépítményi munkák fogalma, sajátosságai
Befejező munkák fogalma, sajátosságai
Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek, előkészítés:
Pénzügyi források, finanszírozás
Műszaki tervek:
Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalma, szerepe
Bontási engedélyezési tervdokumentáció
Kiviteli tervdokumentáció
Használatbavételi engedélyezés
Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció
Statikus tervrajzok
Műszaki leírás
Tervrajzok és kivitelezési munkák kapcsolata
Költségvetés tartalma (anyag, munkadíj)
Építési szerződés
Építési, beruházási folyamat résztvevői, résztvevők feladata és jogköre:
Építtető (beruházó)
Üzemeltető
Kivitelező (fővállalkozó-alvállalkozó)
Hatóság
Bank
Munkahelyi kapcsolattartás, irányítás:
Építésvezető feladata, jogköre
Műszaki ellenőr feladata, jogköre
Építési napló tartalma, jelentősége
Kivitelezési munkák szervezése, organizáció:
Az építési folyamat előkészítő munkái
Felvonulás az építési területre, felmérés, munkaterület átadás- átvétele
Megfelelő munkakörülmények megteremtése
Építési helyszín tervezése
Organizációs terv tartalma, fontossága
Építési munkák időtervezésének alapjai
Térbeli organizáció
Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások:
Építmény helye
Telepített gépek
Mobil gépek
Segédüzemek
Raktárak, depóniák
Szociális ellátás létesítményei
Építésirányítás helységei
Úthálózat
Elektromos hálózat
Vízhálózat
Csatorna
Vízelvezetés
Ideiglenes utak, közlekedés útvonalak kialakítása
Segédüzemek elhelyezése az építési területen, feladatuk, sajátosságaik:
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Ácstelep
Betonacél feldolgozó és szerelő üzem (vastelep)
Betonüzem
Habarcsüzem
Lakatos műhely
Villanyszerelő műhely
Festő műhely
Asztalos műhely
Építőanyagok raktározása, tárolása, nyitott és zárt tárolók
Felvonulási épültek, szociális ellátás biztosítása az építési területen:
Öltözők
Vizesblokk
Tisztálkodási lehetőség
Étkező helyiség
Szállítás eszközei közúton és építési területen
Építési technológiák, építési módok ismertetése
Munkaterület átadás−átvétel, levonulás az építési területről:
Elvégzett munka leigazolása
Teljesítési igazolás és a számla kapcsolata
Levonulás dokumentálása, ütemezése
2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

A rajzolás eszközei, az eszközök használata
A rajzolás alapjai
Rajzeszközök, ceruzák, körző, vonalzó, rajztábla
A rajz- és pauszpapírok
A szabványos rajzlapméretek, keretezések
A szabvány fogalma, a rajzi szabványok
Az építőipari szabványok
Az építészeti rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
A méretarányok
Síkmértani alapszerkesztések
Síkmértani alapszerkesztések
Vetületi ábrázolás
A térbeli alakzatok ábrázolása
A testek ábrázolása
A vetületi ábrázolás elemei, módszerei
A pontábrázolás
Az egyenes ábrázolás
A síkok ábrázolása vetületekkel
Síklapú testek ábrázolása
Összetett testek ábrázolása
Az axonometrikus ábrázolás
Az axonometrikus ábrázolási mód tulajdonságai
Az egyméretű axonometria
A kétméretű axonometria
A frontális axonometria
A síklapú testek ábrázolása
A kocka ábrázolása
A hasáb axonometrikus ábrázolása
A gúla axonometrikus ábrázolása
14

36 óra

A perspektivikus ábrázolás
A perspektivikus ábrázolás tulajdonságai
A perspektív rendszer felépítése
3.0/6234-11

Biztonságos munkavégzés feltételei

18 óra

A munkavédelem feladata:
Munkavédelmi törvény
Munkaegészségügyi előírások
Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások
Tűzvédelmi előírások az építőiparban
Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, vegyi anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése
Foglalkozási ártalmak
Munkavédelmi eszközök és használatuk
Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében
Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások
Elsősegélynyújtás
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai
4.0/6234-11

Építőipari alapismeretek

Alapanyagok
18 óra
Az építőanyagok eredete, felépítése és szerkezete
Az építőanyagok tulajdonságai
A kőzetek keletkezése és felosztása
Az építési kerámiák
Az építési kötőanyagok
A természetes kőanyagok
A habarcsok
A beton és a vasbeton
A mesterséges kövek
A fémek
Az építőfa
A szigetelőanyagok
A műanyagok
Az üveg
A festékek
A segédanyagok
Alapfogalmak
18 óra
Az építőipar feladata:
Új épület építése
Meglévő létesítmény karbantartása
Épületek tatarozása, felújítása, műemlék jellegű épületek rekonstruálása
Épület bontása
Az építőipar felosztása:
Magasépítő ipar jellemzői
Mélyépítő ipar jellemzői
Települési infrastruktúra:
Lakásállomány
15

72 óra

Lakossági közszolgáltatás létesítményei
Közüzemi hálózatok, szolgáltatások, közművek
Szállítási, közlekedési hálózatok és létesítmények
Településüzemeltetést szolgáló létesítmények
Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, és jellemzőik:
Lakóépületek
Középületek
Ipari épületek
Mezőgazdasági épületek
Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása:
Építési területtel, telekkel szembeni követelmények (fekvés, tájolás, terepviszonyok, talajviszonyok, talajvíz, közmű ellátottság, megközelíthetőség, telekméret)
Építési telek beépítését befolyásoló tényezők
OTÉK
Építési telek beépíthetőségének módjai (szabadon álló beépítés, oldalhatáron álló beépítés, ikres beépítés, zártsorú beépítés, társasházak jellemzői)
Az épület elhelyezését meghatározó tényezők (talajviszonyok, talajvíz, zajhatások, stb.)
Lakóépületek fajtái:
Lakás
Családi ház
Ikerház
Sorház
Láncház
Átrium ház
Többszintes lakóépületek
Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai:
Nappali
Hálószoba
Konyha
Étkező
Fürdőszoba és WC
Garázs
Közlekedő
Tároló helyiségek
Épületszerkezetek 36 óra
Épületszerkezetek fogalma, csoportosításuk
Szerkezeteket érő hatások
Szerkezetekkel szemben támasztott követelmények
Épületszerkezetek fejlődése
Teherhordó szerkezetek
Alapok, földmunkák
Falak
Födémek
Lépcsők
Fedélszerkezetek
Nem teherhordó szerkezetek
Válaszfalak
Kémények, szellőzők
Nyílászárók
Szigetelések
Burkolatok
Korlátok
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Segédszerkezetek
Zsaluzatok
Állványok
Dúcolások
5.0/6234-11

Munkajogi és vállalkozási ismeretek

32 óra

Alapszintű munkajogi ismeretek:
A magyar jogrendszer
Munkajogi szabályozás
Munkahelyi szervezetek
Munkaviszony létesítése
Munkaszerződés kötése
A munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei
Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság
Alapszintű vállalkozási ismeretek:
Vállalkozási formák és jellemzőik
Egyéni vállalkozás
Társas vállalkozás
Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel)
Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla)
Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség)
Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás
Adózási ismeretek, adófajták, vállalkozást terhelő adók
- Gyakorlat
2.0/6234-11

Építőipari műszaki rajz

36 óra

Az építész rajzokon használt jelölések
A szabványos anyagjelölések
A nyílászáró szerkezetek jelei
A berendezési tervek
Kémények és szellőzők jelölése
A lépcsők jelölése
Egyéb alaprajzi jelölések
Az építészeti rajz formai követelményei
A méretmegadás
Rövidítések
Méretszámok, mértékegységek
Különleges feliratok, információk
Az építmények tervrajzainak tartalma
Az építészeti rajzok
A helyszínrajzok
A vázlatterv
Az engedélyezési tervek
A kiviteli tervek
A felmérési terv
Átalakítási tervek
A részlettervek
Az építész alaprajzok
17

Az alapozási alaprajz
A metszet
A homlokzatok
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
6238-11 Épület- és építménybádogos alapfeladatok

2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

2.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

2.3

90 óra
391 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

2.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Feladatprofil

Meghatározza az anyagmennyiséget
Szerkesztést, előrajzolást végez
Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel

2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és kötések

1.0/6238-11 Szerkesztések,
számítások, mérések

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fémlemezeket hajlít
Beszegést, peremezést végez
Fémlemezeket összekapcsol
Átlapolásokat készít
Korcolást készít
Ragasztott kötést létesít
Szegecskötést készít
18

Szakmai ismeretek

2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és kötések

Típus

1.0/6238-11 Szerkesztések,
számítások, mérések

Tananyagegységek

B
B

Fémek

X

Bádogozáshoz használt fémek technológiai
tulajdonságai

X

B

A szakmában használt fémlemezek fajtái,
szabványméretei
Idomanyagok
Kiegészítő elemek
Hosszúság- és területmérés
Szögmérés
Bádogos munkák szakszámításai
Felszín, köbtartalom

X

B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

Szabványok
Méretmegadási módok, szerkesztés
Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajza, részletrajza
Ábrázolásmódok
Anyagvizsgálat
Lyukasztógépek
Fúrógépek
Él- és ívhajlítógépek
Hornyoló- és göngyölítőgépek
Korckészítőgép
Vak(POP)-szegecselőgépek
Vágószerszámok
Forrasztószerszámok
Bádogos munka kéziszerszámai
Kovácsolás, hőkezelés
Fémek képlékeny alakításának eljárásai
A fémek, forrasztási, hegesztési és ragasztási
eljárásai
Korrózió fogalma, a korrózió elleni védelem
változatai
Méret- és minőségellenőrzés

19

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.0/6238-11 Szerkesztések,
számítások, mérések

2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és kötések

Tananyagegységek

3
4
3

Kézírás
Olvasott szakmai szöveg megértése

X
X

X

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

X

4
3
4

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség

Szint

Szakmai készségek

X
X

Fémlemez-szerkezetek, használati és berendezési tárgyak műszaki rajzainak, részletrajzainak olvasása, értelmezése

X

4

Műszaki rajz jelölésrendszerének értelmezése

X

5

Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése

3
5
4
4
5
4
4

Szabadkézi rajzolás
Szakmai számolási készség
Mennyiségérzék
Geometria használati készség
Mérő- és jelölő eszközök használata
Rajzolóeszközök használata
Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok
használata
Forrasztóeszközök használata

X
X
X
X
X
X

Mozgáskoordináció (testi
ügyesség)
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2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és kötések

Állóképesség
Precizitás

X
X

X

Tananyagegységek

Személyes kompetenciák

X

X

1.0/6238-11 Szerkesztések,
számítások, mérések

5

X

X

X
X

X

X

2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és kötések

Társas kompetenciák

1.0/6238-11 Szerkesztések,
számítások, mérések

Tananyagegységek

X

X

Határozottság

Felfogóképesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Figyelem-összpontosítás
2.5

X
X
X

2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és kötések

Módszerkompetenciák

1.0/6238-11 Szerkesztések,
számítások, mérések

Tananyagegységek

X
X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Szakmai számítások
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással
Műveletek gyakorlása
Alapszerkesztések bemutatása

2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
−

Elmélet

1.0/6238-11 Szerkesztések, számítások, mérések
Kötési módok ábrázolása
Szegecselt, szegecselt kötések rajza, csavarmenetek rajza
Forrasztott kötések ábrázolása, korcok, korcfajták jelölése és ábrázolása
21

72 óra

Hasábok, hengerek rajza, szabásrajza
Mértani testek ábrázolása
Síklapú testek hálózata, kiterítése
Hasáb keletkezése
Kocka, téglatestek, négyzetes hasáb, öt- és több oldallapú hasábok szerkesztése,
szabásrajza
Forgástestek keletkezése, henger szerkesztése és szabásrajza
Ferde síkkal metszett hasáb és henger szerkesztése és szabásrajza
Síklapú csőelemek és idomok rajza, szabásrajza
A csőelem és csőidom fogalma
A csőidomok csoportosítása
Négyzetszelvényű kettős könyökidom és nadrágidom szerkesztése és szabásrajza
Íves nadrágidom és élben ívelő gerezdes csőidom szerkesztése és szabásrajza
Hengeres csőelemek rajza, szabásrajza
Hengeres csőidomok hálózatának szerkesztése
Körszelvényű, 90º kettős könyökidom szerkesztése és szabásrajza
Körszelvényű nadrágcsőidom szerkesztése és szabásrajza
Gerezdes, élben ívelő csőidom szerkesztése és szabásrajza
Csőkönyökök és ívcsövek rajza, szabásrajza
Négyzet- és körszelvényű kifolyó-könyökcső szerkesztése és szabásrajza
Körszelvényű párkánykerülő ívcső szerkesztése és szabásrajza
Lábazatkerülő lefolyóidom (kör és négyzetszelvényű) szerkesztése és szabásrajza
Egy- és kétbetétes körszelvényű ívcső szerkesztése és szabásrajza
Körszelvényű (kúpos) állványtölcsér szerkesztése és szabásrajza
Csatornák szerkezeti részeinek rajza, szabásrajza
Négyszög szelvényű függő ereszcsatorna részeinek rajza
Félkörszelvényű függő ereszcsatorna részeinek rajza
Csatornaszögletek rajza (szerkesztése) és szabásrajza
Hattyúnyakak rajza, szabásrajza
Négyzet- és körszelvényű hattyúnyak szerkesztése és szabásrajza
Gúlák rajza, szabásrajza
Szabályos gúla mértani meghatározása, előfordulása a bádogos szakmában
Gúlák, csonka gúlák rajza
Kúpok, kúpos idomok rajza, szabásrajza
A kúp mértani meghatározása, előfordulása a bádogos szakmában
Szabályos és csonka kúp szerkesztése és szabásrajza
Kúpos idomok szerkesztése és szabásrajza (tölcséridom, könyökcső)
Gömbutánzatok rajza, szabásrajza
A gömb származtatása, alkalmazása a bádogos szakmában
Gömbutánzat szerkesztése és szabásrajza (cikkelyes, gömböves módszerrel)
Csúcsdíszek és egyéb díszítőbádogos munkák
Tető- és toronycsúcsdíszek rajza és szabásrajza
Csatornaszeglet díszek bemutatása, vázolása
Mértani testek felszín számítása (anyagszükséglet meghatározás)
Síklapú testek (hasáb, gúla) felszínének számítása
Forgástestek (henger, kúp, gömb) felszínének számítása
Mérések- és ellenőrzések
A mérés és ellenőrzés célja, eszközei
Mértékrendszerek
A mérés és ellenőrzés szabályai
Hosszúság, szélesség, vastagság, átmérő mérése mérőléccel, marok- és lyukkörzővel
Szögek mérése és ellenőrzése szögmérővel, derékszöggel
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2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és kötések

18 óra

Előkészítő műveletek
Egyengetés (fogalma, eszközei, szerszámai, gépei)
Mérés, ellenőrzés
Előrajzolás, pontozójelölés (fogalma, célja, eszközei)
Daraboló műveletek
A darabolás fogalma, műveletei
Nyírás (fogalma, kézi és gépi ollók használatának szabályai)
Vágás, faragás (fogalma, eszközei)
Harapás (fogalma, eszközei)
Fűrészelés (fogalma, eszközei)
Lyukasztás (fogalma, eszközei)
Fúrás, süllyesztés, szegbelövés (fogalma, eszközei)
Alakító műveletek
A bádogos szakmai anyagok (lemezek, idomacélok, segédanyagok, kötőelemek)
Reszelés (fogalma, célja, eszközei)
Köszörülés, csiszolás (fogalma, célja, eszközei)
Kovácsolás, hőkezelés (fogalma, célja, eszközei, folyamata, alkalmazása)
Élhajlítás, beszegések élhajlítással (fogalma, célja, szerszámai, gépei és azok kezelése)
Ívhajlítás (fogalma, célja, szerszámai, gépei és azok kezelésük)
Hornyolás, peremezés, karimázás (fogalma, célja, szerszámai, gépei és azok kezelésük)
Göngyölítés, csöves beszegés (fogalma, célja, szerszámai, gépei és azok kezelésük)
Domborítás, sajtolás, fémnyomás (fogalma, alkalmazási területe, szerszámai, gépei)
Kötési műveletek
Kötési módok csoportosítása
Szegecskötések (fogalma, eszközei, technológiája)
Csavarkötések, csavarmenet készítés (fogalma, eszközei, technológiája)
Korckötések (fogalma, módjai, alkalmazási területe, szerszámai, gépei, technológiája)
Forrasztott kötések (fogalma, fajtái, alkalmazási területe, eszközei, anyagai, technológiája)
Ragasztott kötések, fémragasztás (fogalma, alkalmazása a szakmában, anyagai, eszközei,
technológiája)
Hegesztett kötések (fogalma, eljárásai, alkalmazása a szakmában, anyagai, eszközei,
berendezései, technológiája)
−

Gyakorlat

1.0/6238-11 Szerkesztések, számítások, mérések

36 óra

Tető makett készítése papírból, pálcikákból (nyeregtető, kontyolt és sátortető, torony stb.)
Mérések, ellenőrzések, anyagvizsgálatok
Hosszúság, szélesség, vastagság, átmérő mérése
Szögek mérése és ellenőrzése szögmérővel, derékszöggel
Anyagvizsgálatok köre
Építőanyagok vizsgálatai: szilárdsági vizsgálatok, próbaterhelések
Fémek anyagvizsgálatai, fajtái (fizikai, kémiai, metallográfiai, mechanikai, technológiai)
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, hajlító vizsgálat, hajtogatási próba,
csőtágítási próba, csavarási próba, kovácsolási próba)
Keménységi eljárások (Brinell, Vickers, Rockvell, Poldi), karcolási próba
Roncsolásmentes (ultrahangos) vizsgálat
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2.0/6238-11 Lemezmegmunkálások és kötések

355 óra

Előkészítő műveletek gyakorlása
A szerszámok elhelyezése, karbantartásuk, munkahely rendje
Munka-, környezet- és egészségvédelmi előírások a műhelyben és környékén
Biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások
Mérések, kitűzések, előrajzolások eszközeinek használatának gyakorlása (párhuzamos és
merőleges egyenesek, ívek, körívek rajzolása fémlemezre)
Egyengetés a szakmában használt fémlemezeken, idomanyagokon (előforduló hibák okai és
a hibák megszüntetésének módjainak gyakorlása)
Daraboló, alakító és kötési műveletek gyakorlása különböző bádogos szerkezeteken
Vágás, nyírás, harapás, fűrészelés, lyukasztás, fúrás, süllyesztés gyakorlása
Síkidomok, szalagok szabása, domborítása, betűk készítése (horgany, horganyzott acél)
Vágások, szeletelés, lyuk- és körvágás bádoglemezen (kötés peremezéssel, korcolással és
forrasztással)
Csőidomok, könyökök, nadrágidom készítése
Hengeres és négyzetszelvényű csőelemek hossztoldása korcolással, forrasztással,
átlapolással
Négyszög és félkör keresztmetszetű dobozok gyártása (forrasztott)
Sütőformák, mosófazék, hamutál, kulacs, vödör gyártása (korcolt vagy forrasztott)
Négyszög és félkör csatornaszeglet gyártása
Kör és négyszög szelvényű hattyúnyak és alsó kifolyó gyártása (horgany, horganyzott acél,
alumínium)
Kör és négyszög szelvényű lábazatkerülő lefolyóidom gyártása
Átmeneti idom (körből négyszögbe) gyártása
Tölcséres lefolyó csatlakozás gyártása
2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
6239-11 Épület- és építménybádogos feladatok

3.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

3.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

3.3

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

3.4

406 óra
1176 óra

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

24

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Csatornaelemeket a tetőn elhelyezi, beállítja, rögzíti

X

Csatornában mozgóhézagot kialakít
Átlapolásokat leforrasztja
Túlfolyót gyárt és felszerel

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések
fémlemez burkolatai

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos
szerkezetei

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

Előkészíti az alapanyagokat
Egyengetést végez
Szerkesztést, előrajzolást végez
Anyagok szabását végzi kézi- és gépi eszközökkel
Fémlemezeket hajlít
Beszegést, peremezést végez
Fémlemezeket összekapcsol
Átlapolásokat készít
Korcolást készít
Ragasztott kötést létesít
Forrasztást készít
Szegecskötést készít
Leerősítéshez rögzítést készít
Tartóelemeket ellenőriz
Korrózióvédelmet végez
Csatornaelemeket gyárt csatornaelemeket, csöves és
lapos beszegéssel ellátja
Csatornaszögletet készít
Véglemezes elemet készít
Cilinderes betorkolló csonkot készít
Tölcséres betorkolló elemet készít
Csatornaszögletet, véglemezes elemet és a betorkolló csonkot csatlakoztatja
Csatornaelemeket egymáshoz rögzíti
Csatornatartó vasakat felszerel

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

Feladatprofil

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Az alátéthéjazat folyamatosságát és kivezetését ellenőrzi
Rovarhálós lezárású beszellőzést szerel
Cseppentőszegélyt gyárt és szerel
Rögzítőszegélyes ereszszegélyt gyárt és szerel
Falszegély- és oromszegély aljzatát ellenőrzi
Falszegélyt és oromszegélyt szerel
Viharlécet gyárt és szerel
Kéményszegélyt felmér, gyárt és szerel
Kör alakú áttörésekhez szegélyeket gyárt és szerel
Tetőjárda- és hófogó papucsot gyárt és szerel
Tetőkibúvót, tetőbevilágítót gyárt és szerel
Síkfedésű tetőhöz kiszellőző elemet gyárt
Palatáskát gyárt és szerel
Bitumenes fedésű tetőben rögzítőszegélyes ereszszegélyt gyárt és szerel

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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8.0/6239-11 Gépészeti berendezések
fémlemez burkolatai

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

X
X
X
X
X
X
X
X

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos
szerkezetei

Vízgyűjtő üstöt gyárt
Vízgyűjtő üstöt felszerel
Csőhüvelyt készít, helyszínen elhelyezi
Lefolyóelemeket készít
Csőbilincsek helyét meghatározza
Csőbilincseket elhelyez
Csőtartó gyűrűket elhelyezi
Meghatározza az íves elemek méreteit, számát
Függőleges lefolyócsöveket helyszínen összeszereli,
rögzíti
Kifolyókönyököket elhelyez
Kúp-, tölcsér- és átmeneti idomot gyárt
Kúp-, tölcsér- és átmeneti idomot szerel
Kiselemes fedés ereszfogadó aljzatszerkezetét ellenőrzi

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

Feladatprofil

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Tananyagegységek

Bitumenes fedésű tetőben gépészeti felépítményt
felmér, gyárt és szerel
Bitumenes fedésben túlfolyót gyárt és szerel
Gumi vagy PVC anyagú tetőfedésben szegélyezést
felmér, gyárt és szerel
Fóliabádogot gyárt
Hátsó becsatlakozású vízgyűjtő üstöt szerel
Lapostetőhöz tartozó fallefedést, lengőszegélyt felmér, gyárt és szerel
Homlokzati futópárkányt felmér és szerel
Homlokzati széles párkányt felmér és szerel
Ablakszemöldököt felmér és szerel
Ablakkönyöklőt felmér és szerel
Teraszszegélyezést felmér, gyárt és szerel
Terasz-vízelvezetést szerel
Korcolt fedés ereszaljzat kialakítását ellenőrzi
Korcolt fedés aljzatát, a lejtésszöget ellenőrzi
A fémlemezfedés átszellőztetését ellenőrzi
Korcolt fedést felmér, korckiosztást készít, anyagot
előregyárt, előprofiloz
Korcvégződéseket készít
Fal- és oromszegélyeket felmér, gyárt és szerel
Kéményszegélyt szerel
Hajlatcsatlakozást gyárt és szerel
Kéményburkolatot gyárt és szerel
Tetősík ablakszegélyezést szerel
Gerincszellőzőt gyárt és szerel
Hófogót szerel
Jégtörőt szerel
Tetőjárdát szerel
Tetőlétrát szerel
Lécbetétes fedés ereszaljzat kialakítását ellenőrzi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések
fémlemez burkolatai

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos
szerkezetei

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

Feladatprofil

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Tananyagegységek

A lécbetétes fedés átszellőztetését ellenőrzi
Lécbetétes fedést felmér, kiosztást készít, anyagot
előregyárt, előprofiloz
Lécbetét végződéseket szerel
Fal- és oromszegélyeket felmér, gyárt és szerel
Tetőáttöréseket felmér, gyárt és szerel
Táblás fedés tükörméretét meghatározza, gyártja és
szereli
Táblás fedés ereszszegélyét gyártja és szereli
Táblás fedés élgerincét kialakítja, szereli
Táblás fedés áttöréseit szegélyezi
Sugárfedést felmér, szerkeszt, gyárt és szerel
Íves fedést felmér, gyárt és szerkeszt
Toronyfedést szerkeszt
Kupolafedést szerkeszt
Homlokzatfedés aljzatát ellenőrzi
Homlokzatfedés átszellőztetését ellenőrzi
Homlokzatfedést felmér, korckiosztást készít
Homlokzatáttörések szegélyezését gyártja és szereli
Gömbutánzatot szerkeszt és gyárt
Négyzet alapú csúcsdíszt gyárt és szerel
Kör alapú csúcsdíszt gyárt és szerel
Díszes vízgyűjtő üstöt gyárt
Díszes tetőablakot szerkeszt
Gépészeti berendezés burkolatát felméri, szerkeszti

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések
fémlemez burkolatai

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos
szerkezetei

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

Feladatprofil

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Tananyagegységek

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gépészeti berendezések részelemeinek burkolatát
szerkeszti
Légcsatornák burkolatát felméri és szerkeszti
Gépészeti csőburkolatok idomait szerkeszti

X
X
X
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B

Bádogos munkákkal kapcsolatos tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzi
jelölések

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések fémlemez burkolatai

B

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

B
B
B
B

A szakmában használt fémlemezek
fajtái, szabványméretei
Idomanyagok
Kötőelemek
Kiegészítő elemek
Épületbádogos munkák szakszámításai
Műszaki előírások, műveleti, alkalmazástechnikai utasítások

6.0/6239-11
Fémlemez tetőfedések

B

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

Bádogozáshoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

B

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos szerkezetei

Szakmai ismeretek

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

Típus

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

B
C
C
C
C

Állványozás
Vízszigetelés és hőszigetelés
Fedél- és födémszerkezetek
Tetőfedő technológiák
Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos ácsmunkák

C

Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos kőműves
munkák

X

X

X

Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos tetőfedő munkák

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

C

Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos hőszigetelő
munkák
Tetőszerkezetek készítésével és felújításával kapcsolatos lakatos munkák

X
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X
X

X

Vízgyűjtő és vízelvezető szerkezetek
készítése, szerelése, felújítása

B

Kemény és lágy fedésű tetők bádogos szerkezeteinek készítése, szerelése, felújítása

B

Vonalas bádogos szerkezetek készítése, szerelése, felújítása

B

Használati és berendezési tárgyak,
fémlemez-szerkezetek és szerkezeti
elemek készítése

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések fémlemez burkolatai

B

X
X
X
X
X
X
X

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

B
B

X
X
X
X
X
X
X

6.0/6239-11
Fémlemez tetőfedések

B

X
X
X
X
X
X
X

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

B
B
B

Lyukasztógépek
Fúrógépek
Él- és ívhajlítógépek
Hornyoló- és göngyölítőgépek
Hengerítőgépek
Előprofilozó gépek
Korczáró szerszámok és gépek
Vak(POP)szegecselő szerszámok,
gépek
Vágógépek és szerszámok
Forrasztószerszámok
Sűrített levegős és patronos szögbelövő gépek
Bádogos szerelő- és bontó szerszámok
Bádogos munka segédeszközei
Épületbádogos szerkezetek és szerkezeti elemek készítése

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos szerkezetei

B
B
B
B
B
B
B
B

Szakmai ismeretek

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

Típus

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Tananyagegységek

X

X

X
X

B

Korcolt, szalagfedésű tetők készítése,
szerelése, felújítása

X

B

Lécbetétes fedésű tetők készítése,
szerelése, felújítása

X
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Táblás fedésű tetők készítése, szerelése, felújítása

X

B

Íves fémlemezfedésű tetők készítése,
szerelése, felújítása

X

B

Tetőkiegészítő szerkezetek és biztonsági felszerelések szerelése

B

Korcolt homlokzatfedés készítése,
szerelése, felújítása

B

Teraszszegélyezések készítése, szerelése, felújítása

B

Tető- és épületdíszítő bádogos munkák készítése, felújítása

B

Hőszigetelt csővezetékek, tartályok,
készülékek fémlemezburkolatának
készítése, szerelése, felújítása

B
C

A fémek forrasztási, hegesztési és
ragasztási eljárásai
Szerkezet-, méret- és minőségellenőrzés

X

X

X

X

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések fémlemez burkolatai

B

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

6.0/6239-11
Fémlemez tetőfedések

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos szerkezetei

Szakmai ismeretek

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

Típus

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Tananyagegységek

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

31

X

X
X

X

X

X

X

Szint

Szakmai készségek

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések
fémlemez burkolatai

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők bádogos szerkezetei
3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos
szerkezetei

Tananyagegységek

3
4
3

Kézírás
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Építészeti műszaki rajz olvasása, értelmezése
Építészeti műszaki rajzról vázlat készítése
Épületbádogos munkákkal kapcsolatos
tetőalaprajzok, homlokzati rajzok, rajzjelölések olvasása, értelmezése
Tervdokumentációk olvasása, értelmezése
Gépeken, szerszámokon, eszközökön
található jelölésrendszer értelmezése
Mérő- és jelölő eszközök használata
Fémipari lemezmegmunkáló szerszámok használata
Forrasztóeszközök használata
Tetőfedési szerelő kéziszerszámok
használata
Faipari gépek és szerszámok használata
Szerelő- és bontószerszámok használata
Anyagok, elemek mozgatásához szükséges eszközök használata

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4
3
3
3
4

3
5
5
4
5
5
4
5
3
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X

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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X

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések fémlemez burkolatai

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

X
X

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos szerkezetei

X
X

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések
7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák
8.0/6239-11 Gépészeti berendezések
fémlemez burkolatai

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

X
X
X
X

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

Határozottság
3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos szerkezetei

Társas kompetenciák
2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők bádogos szerkezetei

Állóképesség
Megbízhatóság
Önállóság
Precizitás
Mozgáskoordináció (testi
ügyesség)
1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Személyes kompetenciák

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Tananyagegységek

X
X

3.5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.0/6239-11 Gépészeti berendezések
fémlemez burkolatai

4.0/6239-11
Vonalas bádogos szerkezetek

X

7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos
szerkezetei

X

6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők
bádogos szerkezetei

Figyelem-összpontosítás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés

5.06239-11 Épület- és
építménybádogos anyagismeret

Módszerkompetenciák

1.0/6239-11
Vízelvezető szerkezetek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Építészeti és műszaki rajz
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással
Műveletek gyakorlása
Árutermelő szakmai munkatevékenység

3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
−

Elmélet

1.0/6239-11 Vízelvezető szerkezetek

88 óra

Az épületbádogos szerkezetek csoportosítása
Függő ereszcsatornák
Függő ereszcsatorna méretezése, méretei, anyaga (négyszög, félkör szelvényű)
A csatorna szerkezeti részei (csatornaelem, véglemez, betorkollócső, csatornaszöglet,
mozgóhézag, csatornatartó, vízterelő lemez, lombkosár)
A csatornaszerkezeti részeinek készítése, összeállítása, felszerelése, ellenőrzése
Fekvő ereszcsatornák
Fekvő ereszcsatorna méretezése, méretei, anyaga
A csatorna szerkezeti részei (csatornaelem, véglemez, betorkollócső, csatornaszöglet,
tágulási csőhüvely, mozgóhézag, csatornatartó)
A csatornaszerkezeti részeinek készítése, összeállítása, felszerelése, ellenőrzése
Belső helyzetű csatorna, méretei, anyagai
Biztonsági csatornák
Lefolyók és vízgyűjtő üstök fajtái, méretezése
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2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők bádogos szerkezetei

90 óra

Keményhéjazású tetők:
rétegrendjei
lejtésszögei
alátéthéjazata,
szegélyei (eresz-szegély, cseppentőszegély, fal-, hajlat-, oromszegély)
áttörései, kör és négyszög kémény szegélyezései)
kibúvók és bevilágítók
kiegészítő bádogos elemei, tetőjárda, hófogópapucs, strangszellőző, pontszellőző
bitumenes zsindely- és palafedésű tetők bádogos szegélyei, anyaga, átszellőztetés
3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos szerkezetei

36 óra

Lágyfedésű tetők:
bádogos szegélyezései, vízelvezetései, anyagai
fallefedések, aljzatai
lengőszegélyek,
oromszegélyek
gépészeti áttörések fedései, anyagai
4.0/6239-11 Vonalas bádogos szerkezetek

64 óra

Vonalas bádogos szerkezetek:
kialakítása, szerkesztése
anyagvastagságok
ablak és szemöldökpárkány
koronázó főpárkány
pillérek, timpanonok és íves vonalas szerkezetek
előtetők és teraszok szegélyezése és vízelvezetése
5.0/6239-11 Épület- és építménybádogos anyagismeret

16 óra

A fémek fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
Fizikai tulajdonságok (szín, sűrűség, halmazállapot, hőmérséklet, hővezető-képesség)
Kémiai tulajdonságok (vegyi ellenálló képesség, hajlam az oxidációra, korrózióra)
Mechanikai tulajdonságok (szilárdság, keménység, kopásállóság, szívósság, rugalmasság,
ridegség, képlékenység)
Technológiai tulajdonságok (önthetőség, kovácsolhatóság, edzhetőség, forraszthatóság,
hegeszthetőség, alakíthatóság)
Bádogos szakma anyagai, segédanyagai, kötőelemei
Fémanyagok és tulajdonságaik (fémbevonat nélküli, pácolt-, ötvözött acéllemezek,
horganyzott-, ónozott acéllemezek, horgany-, réz-, alumíniumlemez, idomacélok)
Forrasztás segédanyagai
Kötőelemek (lágy- és keményforraszok, szegecsek, szegek, facsavarok, metrikus csavarok,
csavaranyák, lemezcsavarok stb.)
6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

80 óra

Korcolt fedés szálanyagból:
rétegrendek, anyagvastagságok
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átszellőztetés
hó és jég elleni védelem
fedéskiosztás
hőmozgások
rögzítések
aljzatok
lejtésszögek
Lécbetétes fedés szálanyagból
ereszkialakítás
orom- és falszegélyek
lejtésszög és csomópontok
hajlatkialakítások
Tükörfedések
táblásfedések
eresz-, orom és élképzések
Torony- és kupolaelemek
Homlokzat fedések
aljzatai
szerkesztése
átszellőztetése
csomópontjai
7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

16 óra

A díszítőbádogos munkák feladata, alkalmazási területei
az ornamentika fogalma
díszítőbádogos munkák kialakulása
díszítőbádogos munkák formái, anyagai, követelményei
A díszítőbádogos munkák változatai
csatorna-díszlemezek, vízgyűjtő üstök, díszablakok, kéménytoldatok készítése, felszerelése
csúcsdíszek, forgók, szélirányjelzők
baluszter és konzolburkolatok
virágtartók, vázák, urnák
kéregöntött díszek
oszlopfej díszek
virág-, levél-, füzér- és egyéb díszek stb.
8.0/6239-11 Gépészeti berendezések fémlemez burkolatai

16 óra

Fémlemezburkolatok feladata, anyagai
a fémlemezburkolatok változatai, követelményei
egyenes cső- és ívcsőburkolatok
tartályok, készülékek palást- és tetőburkolatai
domború végburkolatok
bontható burkolatok
a fémlemezburkolatok előkészítése, felszerelése, merevítése és rögzítése
Légcsatornák feladatai, anyaga, alakja
légcsatornák szerkezeti részei (légcsatorna elem, ívcső, könyökcső, átmeneti idom,
diffúzor, konfúzor, ágidom, elszívó fej, elszívó ernyő, ciklonok
a szerkezeti részek készítése, felszerelése, összeépítése a szellőzőgépekkel
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−

Gyakorlat

1.0/6239-11 Vízelvezető szerkezetek

224 óra

Lefolyócső készítése, felszerelése
lefolyócsőelem, hattyúnyak, kettős könyökcső, kifolyókönyökcső, állványtölcsér,
párkánykerülő, csúszásgátló, csőbilincs készítése
a lefolyócső részeinek összeállítása, felszerelése, rögzítése
Csatornák készítése, felszerelése
függő ereszcsatornák készítése (csatornaelemek, csatornaszöglet, véglemezek, betorkolló
csövek, mozgóhézag, részelemei, csatornatartók), összeépítése, felszerelése
Fekvő ereszcsatorna részeinek készítése (csatornaelemek, csatornaszöglet, véglemezek,
betorkolló csövek, tágulási csőhüvely, csatornatartók)
2.0/6239-11 Kemény héjazású tetők bádogos szerkezetei

168 óra

Eresz- és oromkialakítás (viharléc, alátéthéjazat vonalvezetése)
Falszegély és hajlatkialakítás (viharléc, alátéthéjazat vonalvezetése)
Kéményszegély, mellső és hátsó korcainak kialakítása
Kibúvó és bevilágító gyártása és felszerelése
Bitumenes zsindelyfedés:
eresz, orom és gerinckialakítás
Sík palafedés:
eresz, orom és gerinckialakítás
3.0/6239-11 Lágyfedésű tetők bádogos szerkezetei

56 óra

Fallefedés, lengőszegély gyártása, szerelése, hosszirányú toldásai
4.0/6239-11 Vonalas bádogos szerkezetek

84 óra

Keskeny és széles párkányok:
gyártása
szerelése
hosszirányú toldásai
Egyenes és íves ablakkönyöklő:
gyártása
szerelése
5.0/6239-11 Bádogos anyagismeret

56 óra

Fémlemezfedések aljzatai
anyagai, segédanyagai
készítésének gépei, szerszámai
Fémlemezfedések korcfajtáinak készítése:
hossz- és keresztkorc
álló és fekvőkorc
egyszeres és kettős
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6.0/6239-11 Fémlemez tetőfedések

420 óra

Korcolt fedések:
korc és korcvégződés fajtái (egyenes, ledöntött, íves, ferde, sváb)
ereszkialakítások
fal- és oromszegély
oromburkolatok
áttörések (kémények, kibúvók, tetősík ablakok)
hajlatai (húzott, kettősen korcolt, ráforrasztott rögzítős, egyszeresen akasztott)
tetőfelszerelések, biztonsági felszerelések
Lécbetétes fedés
fajtái (francia, német, belga)
ereszképzése
lécbetétek végződése
fal- és oromszegélyek kialakítása
lejtésszög és csomópontok (oldalsó és felső lezárások)
kiszellőztetés
kéményszegély (mellső, oldalsó és hátsó) elemeinek csatlakozása, összeépítése
hajlatkialakítás, lécbetétek végződései
Tükör- és táblásfedések:
gyártásuk, tükörméretek
ferde élgerinc kialakításai
eresz-, orom- és élképzések
áttörések kialakítása
sugár- és íves fedések, korckialakítások
Torony- és kupolaelemek készítése
eresz-, élgerinc- és hajlatkialakítások
Homlokzatfedések:
alsó és felső szegélykialakítások
nyílászáró keretezés
korcolt kéményburkolat készítése deszkaaljzatra
7.0/6239-11 Díszműbádogos munkák

84 óra

A díszítő bádogos munkák:
díszes vízgyűjtő üst gyártása
csúcsdísz és rátétdíszek gyártása
csatorna díszlemez készítése
manzard ablak és tagozott párkány gyártása
8.0/6239-11 Gépészeti berendezések fémlemez burkolatai

84 óra

Egyenes és íves csőburkolatok, átmeneti idomok, könyökcső, ágidom gyártása, összeépítése
Gépészeti hőszigetelések, tartószerkezetek kialakítása, felmérés, méretre szabás, összeépítés
3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.

38

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
2603-10 Ipari szigetelő-bádogos feladatok

4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

4.2

A modul javasolt időkerete:
Elmélet:
Gyakorlat:

4.3

496 óra
1567 óra

A maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

4.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Helyszíni bejárást végez, felméri a
munkaterületet
Felméri a munkafeladat időigényét, a
munkafolyamatot megtervezi
Munkaterületen a munka megkezdésének feltételeit ellenőrzi
Kiszámítja az anyag- és eszközszükségletet, megtervezi a létszámigényt
Gondoskodik a szükséges anyagokról,
gépekről és eszközökről
Átveszi és ellenőrzi a kivitelezéshez
szükséges anyagokat

X

X
X

X

X
X

X

X
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8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei,
anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése és
védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése
és védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása

7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása

6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének
feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások, szerkesztések

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

Feladatprofil

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Egyeztet a megrendelővel, tervezővel
és a kivitelezésben résztvevő más
szakmák képviselőivel
Átveszi, illetve átadja a munkaterületet, munkát
Felvonul a munkaterületre a megfelelő
anyagokkal, eszközökkel és munkaerővel
Helyszíni izometrikus felmérést végez
Értelmezi a kiviteli terveket, összehasonlítja a helyszíni felméréssel
Előregyártást végez
Műhelyben próbaszerelést végez
Előregyártott elemeket helyszínre
szállít
Tartó-, távtartószerkezetet szerel
Hőszigetelő réteget szerel csővezetéken
Hőszigetelő réteget szerel tartályon,
készüléken, füstgázvezetéken
Hőszigetelő réteget szerel kazánon,
porleválasztón
Védőburkolatot szerel csővezetéken
Védőburkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Védőburkolatot szerel kazánon, porleválasztón
Beépített szigetelésű burkolatot szerel
csőszerelvényeken
Vízvetőket, rozettákat szerel
Ellenőrzi az eltakarásra kerülő szerkezeteket, a megelőző munkafolyamat
eredményét

8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei,
anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése és
védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése
és védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása

7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása

6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének
feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások, szerkesztések

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

Feladatprofil

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei,
anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése és
védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése
és védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása

7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása

3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének
feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások, szerkesztések

6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

Gondoskodik a munkahely rendjéről,
a munkaterület folyamatos tisztán tartásáról
Gondoskodik az anyagok és eszközök
szakszerű tárolásáról
Összegyűjti és szakszerűen tárolja a
keletkezett hulladékot
Részt vesz a biztonságtechnikai, tűzés környezetvédelmi oktatáson
Ellenőrzi a munkavédelmi felszereléseket
Dokumentálja a tevékenységét
Gondoskodik az előírt munkavédelmi
eszközökről és rendeltetésszerűen
használja azokat
Gondoskodik a munkaterület rendjéről, balesetmentességéről és védelméről
Betartja a helyi üzemre előírt sajátos
munkabiztonsági előírásokat
Felméri a veszélyforrásokat és az
egészségre ártalmas tényezőket
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén
munkakörének megfelelően intézkedik
Teljesíti a műszaki előírások, a környezetvédelmi- és egyéb jogszabályok
rá vonatkozó rendelkezéseit
Megteszi a szükséges intézkedéseket a
keletkezett környezetszennyezéssel
kapcsolatban
A hulladékot fajtánként összegyűjti
Adatot szolgáltat a számlák összeállításához

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

Feladatprofil

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Típus
Szakmai ismeretek

C

Építőanyagok általános tulajdonságai
Természetes építészeti anyagok
Építési kötőanyagok
Beton és vasbeton
Építési műanyagtermékek
Építési kerámiatermékek
Vízszigetelőanyagok
Ipari felhasználású fafajok, faanyagok
Fémek
Ásványgyapot
hőszigetelőanyagok
Kerámiaszálas hőszigetelőanyag
Kalcium-magnézium szilikátszálas hőszigetelőanyag

C
C
C
C
C
C
C

B
B

B
B

B
B

B
B
B
B

B
B

B

Habüveg hőszigetelőanyag
Kalciumszilikát
hőszigetelőanyag
Mikroporózus hőszigetelőanyag
Duzzasztott perlit
Kemény műanyaghabok

Lágy műanyaghabok
Parafa hőszigetelőanyag
Védőburkolatokhoz használt fémek fizikai, kémiai, mechanikai
és technológiai tulajdonságai
Védőburkolatokhoz használt
műanyagok fizikai, kémiai, mechanikai és technológiai tulajdonságai
3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének
feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások,
szerkesztések
6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek
7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása
8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei, anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése
és védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek
minőségbiztosítása

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X

X

X
X

X
X

X

X

42
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

B

Az ipari bádogos szakmában
használt fémlemezek fajtái,
szabványméretei
Idomacélok
Kötőelemek
Párazáró rétegek anyagai
Hosszúság-, terület- és szögmérés
Izometrikus felmérési és jelölési
rendszer
Ipari szigetelő-bádogos munkák
szakszámításai

B
B
B
B
A
B
B
B
B
B

Felszín és térfogatszámítás
Szabványok és műszaki előírások
Alkalmazástechnikai és technológiai előírások
Ipari és épületgépészeti csőrendszerek, készülékek, tartályok
kazánok rajzi ábrázolása

B

Méretmegadási módok, védőburkolati elemek szerkesztése

B

Állványozási munkák előírásai
Hőszigetelési és védőburkolati anyagok vizsgálata

B
B

B

3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének
feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások,
szerkesztések
6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek
7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása
8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei, anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése
és védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek
minőségbiztosítása

Szakmai ismeretek

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

Típus

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Csővezetékek, szerelvények,
légtechnikai rendszerek és füstgázvezetékek hőszigetelése

X

X

Tartályok és készülékek hőszigetelése

X

X
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X

X
X

B

Kazánok, porleválasztók és tápházi berendezések hőszigetelése
Kőolajfinomítók berendezéseinek hőszigetelése
Tartó- és távtartó szerkezetek
gyártása, szerelése
Hőszigetelt csővezetékek, szerelvények, légtechnikai rendszerek és füstgázvezetékek védőburkolatai
Hőszigetelt tartályok és készülékek védőburkolatainak kivitelezése
Hőszigetelt kazánok, porleválasztók és tápházi berendezések
védőburkolatainak kivitelezése
Kőolajfinomítók hőszigetelt berendezéseinek védőburkolatainak
kivitelezése

B
B
B

B
B
B

3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének
feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások,
szerkesztések
6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek
7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása
8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei, anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése
és védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek
minőségbiztosítása

Szakmai ismeretek

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

Típus

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B
B

Mérő- és hegyes körzők

X

X

Acél derékszögek

X

X

B
B
B
B
B

Rajzsablonok
Lyukastó szerszámok és gépek
Fúró- és csavarbehajtó gépek
Él- és körhajlító gépek
Kézi- és elektromos peremező
gépek
Körkivágó gépek
Kézi lemezvágó ollók
Karos-, íves- és tábla lemezvágó
gépek

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

B
B
B

X
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X

X

X
X
X

X

X

Típus
Szakmai ismeretek

B

Számítógéppel vezérelt plazmaés elektromos üzemű lemezvágó
gépek
POP szegecselők

B
B
Korrózió fogalma, korrózió elleni védelem változatai, szigetelés
alatti korrózió (CUI) megelőzése
X

3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének
feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások,
szerkesztések
6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek
7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása
8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei, anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése
és védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek
minőségbiztosítása

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X
X

B
Védőburkolatok tömítőanyagai,
tömítési technológiák

X

B
Védőburkolati elemek szakszerű
gyártása, szerelése, bontása

X

B
Kész ipari hőszigetelő és védőburkolati rendszerek méret- és
minőségellenőrzése

45
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

4
3
3
3
4
4
3
4
5
3
5
4

Épületgépészeti műszaki rajzról vázlat készítése
Ipari bádogos munkákkal
kapcsolatos rajzok, rajzjelölések olvasása, értelmezése
Izometrikus rajzok olvasása,
készítése ipari berendezésekről felmérés alapján
Tervdokumentációk olvasása,
értelmezése
Műszaki rajzok jelölésrendszerének értelmezése
Gépeken, szerszámokon, eszközökön található jelölésrendszer értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Szakmai számolási készség
Mennyiségérzék

11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása

8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei,
anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése
és védőburkolata

7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása

4

Elemi számítógéphasználat
Olvasható kézírás
Olvasott szakmai szöveg
megértése
Szakmai nyelvű íráskészség,
fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Épületgépészeti műszaki rajz
olvasása, értelmezése

6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

1
3
4

Szakmai készségek

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás
3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének
feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások,
szerkesztések

Szint

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
46

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Szint

Szakmai készségek

4

Térgeometriai használati
készség
Mérő- és jelölőeszközök
használata
Rajzolóeszközök használata
Hőszigetelő réteg, tartószerkezetek és védőburkolat szereléséhez szükséges kéziszerszámok használata
Idomacélok daraboló és
megmunkáló gépeinek használata
Finomlemezek szabásához,
megmunkálásához szükséges
gépek használata
Anyagok és előregyártott
burkolati elemek mozgatásához szükséges gépek, eszközök használata

4
5

4

5

3
X

47
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása

10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése
és védőburkolata

8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei,
anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata

7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás
3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének
feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások,
szerkesztések
6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

5
1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Társas kompetenciák

Határozottság
Együttműködési készség

X

X
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8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei, anyagai, kivitelezése

9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata

10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése és védőburkolata

11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata

12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése

13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek
minőségbiztosítása

X

7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása

7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása
8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés
alapelvei, anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása

12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és
hangszigetelése

10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése és védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata

6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

X

X

3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások,
szerkesztések

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

Állóképesség
Térlátás
Egyensúlyérzék
Kézügyesség
Megbízhatóság
Önállóság
Pontosság
Mozgáskoordináció (testi
ügyesség)
1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak,
hőszigetelési alapismeretek
2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás
3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások, szerkesztések

Személyes kompetenciák

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

Tananyagegységek

X

X

X

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

Áttekintő képesség
Felfogóképesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ellenőrző képesség
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
4.5

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szer¬kezetek
minőségbiztosítása

12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és
hangszigetelése

7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása
8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigete¬lés alapelvei, anyagai, kivitelezése
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszige¬telése és védőburkolata
10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hő¬szigetelése és védőburkolata
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata

X

X
X

X
X

6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

Módszerkompetenciák

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek
2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás
3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének feltételei
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások,
szerkesztések

Tananyagegységek

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Műszaki rajz értelmezése
Olvasott szakmai szöveg önálló feldolgozása
Hallott szakmai szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk rendszerezése
Szakmai számítások
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással
Műveletek gyakorlása
Alapszerkesztések bemutatása

4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
−

Elmélet

1.0/2603-10 Hő- és hangtani alapfogalmak, hőszigetelési alapismeretek

10 óra

Hőtani alapfogalmak
Hő, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás, hővezetési tényező
A hő terjedésének iránya a meleg- és hidegtechnológiai valamint a változó hőmérsékletű
szigetelő szerkezetekben
Hangtani alapfogalmak
Hang, hangerő, hangárnyék, hanggátlás,
Az ipari zajcsökkentés különböző területei
Munkahelyi és környezetvédelmi zajcsökkentés, hangszigetelés, hangtompító
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Hőszigetelési alapismeretek
Hőszigetelés fogalma, céljai, szerepe, feladata, hőhíd fogalma
Meleg- és hidegtechnológiai szigetelés sajátosságai
2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

10 óra

Hőszigetelő anyagok
Hőszigetelő anyagok csoportosítása fizikai és kémiai tulajdonságaik alapján: éghető – nem
éghető, zárt – nyitott cellaszerkezetű, szerves – szervetlen
Hőszigetelő anyagok fajtái: ásványgyapot, kalcium-magnézium szilikátszál,
kerámiaszál, kalciumszilikát, mikroporózus szigetelőanyag, habüveg, duzzasztott
perlit, polisztirol habok, poliuretán hab, kaucsukhab, melamin gyanta hab, parafa
Szigetelő anyagok szerelése, beépítése
Mérések, méretre szabás: eszközei módja
Szoros illesztés a felületre és a csatlakozó elemek között
Rögzítés a berendezések felületére, a rögzítés anyagai, szerelésének módjai
3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás

10 óra

Védőbukolat anyagai
Különböző típusú acéllemezek tulajdonságai: saválló lemez, bevonat nélküli szénacél lemez,
horganyzott acéllemez, festett és műanyag bevonatos acéllemez, alucink lemez.
Szállítási forma szerint: szalag- és táblalemez.
Alumínium lemezek: ötvözetlen és ötvözött, durvaszemcsés és golyónyomott alumíniumfólia
Kemény PVC lemez
Előre-gyártott burkolati elemek fémből és műanyagból
Segédanyagok: lemezcsavarok, metrikus csavarok, szegecsek fajtái, anyaga.
A darabolás fogalma, műveletei
Nyírás (fogalma, kézi és gépi ollók használatának szabályai)
Vágás, faragás (fogalma, eszközei)
Harapás (fogalma, eszközei)
Fűrészelés (fogalma, eszközei)
Lyukasztás (fogalma, eszközei)
Fúrás, süllyesztés, szegbelövés (fogalma, eszközei)
Alakító műveletek
Reszelés (fogalma, célja, eszközei)
Köszörülés, csiszolás (fogalma, célja, eszközei)
Élhajlítás, beszegések élhajlítással (fogalma, célja, szerszámai, gépei és azok kezelése)
Ívhajlítás (fogalma, célja, szerszámai, gépei és azok kezelésük)
Peremezés, karimázás (fogalma, célja, szerszámai, gépei és azok kezelésük)
Kötési műveletek
Kötési módok csoportosítása
Szegecskötések (fogalma, eszközei, technológiája)
Csavarkötések, csavarmenet készítés (fogalma, eszközei, technológiája)
Korckötések (fogalma, módjai, alkalmazási területe, szerszámai, gépei, technológiája)
Hegesztett kötések (fogalma, eljárásai, alkalmazása a szakmában, anyagai, eszközei,
berendezései, technológiája)
4.0/2603-10 Hőszigetelési munka megkezdésének feltételei
A technológiai és épületgépészeti rendszerek vizsgálata a munka kezdése előtt
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10 óra

Eredményes, dokumentált nyomáspróba
Tartó, függesztő és alátámasztó szerkezetek kész állapota
A hőszigetelés szereléséhez szükséges oldaltávolságok ellenőrzése
Csőcsonkok hossza
Szennyeződésmentes, korrózióvédelemmel ellátott felület
Egyéb feltételek
Felülvizsgált, jegyzőkönyvvel átvett állványszerkezet
Munkavégzési engedély
5.0/2603-10 Izometrikus felmérés, számítások, szerkesztések

50 óra

Az izometrikus ábrázolás általános szabályai
Háromsíkú vetület
Kétméretű axonometria
Izometria: egyméretű axonometria
Raszter rendszer az izometriában
Ábrázolás a raszterben
Egyenes és íves csővezetékek ábrázolása a raszter rendszerben
Izometrikus óra
Síkok megjelenítése sraffozással
Csővezetékhosszak, ívek, szerelvények és rászabások ábrázolása
Csőív és törés típusok
Csőív szögének megadása fokban, vagy mérővesszővel mérve
Kettősívek (etázs) és magcsapások megadása
Koncentrikus és excentrikus kónusz ábrázolása
Szerelvényburkolatok ábrázolása
Tartálytípusok ábrázolása
Izometrikus jelképek
Szakmai számítások
Területszámítások: négyzet, téglalap, rombusz, romboid, háromszög, trapéz, sokszög, kör,
körgyűrű, körcikk, körszelet, körgyűrű, ellipszis
Felület és térfogatszámítás: kocka, hasáb, gúla, csonka gúla, kúp, csonka kúp, henger, üreges
henger, hengergyűrű, gömbcikk, gömbszelet.
Ívszegmensek számítása
Szerkesztések
Egyenes csővezeték
90º-os ívek: négy, öt, hatrészes, törés
90º feletti ív, csőlíra, 45º-os ív, etázs
Oválcső, csőköteg
Ív megcsapások
Egyenes csőburkolat megcsapásának módjai
Koncentrikus és excentrikus kónusz
Rászabások: merőleges és ferde, azonos és különböző átmérőre
Külpontos rászabások
Átmeneti idomok: körről oválisra, körről négyszögre, szimmetrikus és eltolt
Nadrágidomok: kör és négyszög keresztmetszettel
Szerelvény burkolatok: perem, szelep, tolózár
Tartálypalást
Tartályvég burkolatok: kúpos, domború, gömbsüveg
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6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

28 óra

A hőszigetelő szerkezet rögzítési módjai
Pántoló szalag, tüske, huzalkapocs, rögzítő lemez, huzal, ragasztás
A rögzítő elemek anyaga méretei
Alkalmazásuk módja, feltételei
A védőburkolat rögzítési módjai
A tartó és távtartó szerepének megkülönböztetése
Távtartó szerkezetek anyagai, segédanyagai, kialakításuk módja különböző hőmérsékletű
berendezések esetében
Az elválasztó réteg szerepe a szerkezetben
Tartóelemek szerepe a technológiai berendezéseken
A tartóelemek anyaga, felhegesztésük szabályai
Tartóelemek elrendezése a különböző berendezéseken: hengeres tartályon, domború
végződésen, peremes csatlakozású elemekből álló tartályon, kúpos felületen, külső hűtő,
vagy fűtő csőkígyóval szerelt tartályon, tartály alátámasztásnál, síkfelületen
Tartószerkezetek melegtechnológiai szigetelés esetén
Tartószerkezetek anyaga, felerősítés módja sík és íves felületen
Tartószerkezetek típusai íves és síkfelületen
Hőhíd hatás csökkentésének megoldásai
A technológiai berendezésről átadódó dinamikus rezgés csillapítása
Hőokozta tágulásból adódó hatások kiegyenlítése, dilatációs szabályok
Hidegtechnológiai berendezéseken alkalmazott tartószerkezetek
Tartószerkezetek anyaga, felerősítés módja sík és íves felületen
Fémes és nem fémes anyagok kombinációja a tartószerkezetekben
Hőhíd hatás teljes kizárásának módja
Korróziós hatások megelőzése, kizárása
Távtartó szerkezetek melegtechnológiai berendezéseken
A távtartó szerkezet szerepe és statikai terhelhetősége
Távtartó szerkezetek anyagai, kialakítása
Távtartó gyűrűk különböző típusai
Távtartó gyűrű méretei és a lábak száma a mérettől függően
Hőhíd hatás csökkentésének módjai
Távtartó szerkezetek hidegtechnológiai berendezéseken
Távtartó szerkezetek anyagai különböző szigetelési technológiák esetén
Távtartó szerkezetek elrendezése
7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása

72 óra

Az előregyártás célja, megszervezése, helye, gépparkja
Az előregyártás célja: nagymennyiségű burkolati elem előállítása minél gazdaságosabban,
szervezett körülmények között
Kapcsolat a szerelés helye és a műhely között, telefon, internet
Megfelelően felszerelt előregyártó műhely
Energiaellátás: áram, préslég
Géppark: lemez letekercselő, karos-, íves- és tábla lemezvágó gépek, körkivágó olló,
körhajlítók, peremező gépek, lyukasztó gépek, számítógéppel vezérelt, plazma, vagy
mechanikus vágófejjel felszerelt vágóberendezés
Elektromos és/vagy présléggel működtetett kézi ollók, fúró és csavarbehajtó, szegecselő
kisgépek
A szervezett előregyártás feltételei
Egységes izometrikus felmérési és jelölési rendszer
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A dokumentumokon a felmérő, adatfeldolgozó és gyártó nyomon követhetősége
A dokumentumokon szereplő azonosító jelek feltüntetése minden előre gyártott burkolati
elemen
A műhelyben előszerelt elemek szakszerű csomagolása és szállítása
8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei, anyagai, kivitelezése

36 óra

Nedvesség hatása a hidegtechnológiai szigetelő szerkezetre
A levegő, víz és jég hővezetési tulajdonságának összehasonlítása
Páramozgás és párakicsapódás fizikai alapjai a hidegtechnológiai szigetelésben
Relatív páratartalom, Páraszállítás áramlással és páradiffúzió útján
A hidegtechnológiai szigetelés szerepe, feladatai
A hő terjedés iránya a hidegtechnológiai szigetelésben
A szerkezetbe bejutó hőmennyiség csökkentésének módja
A pára bejutásának megakadályozása a szigetelő szerkezetbe illetve a berendezés felületére
Az eredményes hidegtechnológiai szigetelés kialakításának környezeti feltételei
A párafékező réteg és a szigetelőanyag cellaszerkezetének szerepe
A hidegtechnológiai szigetelés anyagai és kiválasztásuk
Az anyagkiválasztás műszaki és gazdasági szempontjai
Üzemi feltételek és követelmények
Környezeti feltételek és hatások
A hidegtechnológiai szigetelés lehetséges anyagai és kiválasztásuk
Az alkalmazható, zártcellás szigetelőanyagok: polisztirol habok, poliuretán habok, polietilén
habok, kaucsuk habok, habüveg és parafa
Az anyagok legfontosabb tulajdonságai a hidegtechnológiai szigetelés követelményei
szempontjából
Páradiffúziós ellenállás, hővezetési tényező, éghetőség, testsűrűség, alkalmazási
hőmérséklethatár
A hidegtechnológiai szigetelés segédanyagai és a csatlakozó szerkezetek
Párafékező réteg, csővezetékek, tartályok és készülékek felfüggesztései, alátámasztásai
Ragasztóanyagok, tapadásjavító anyagok
A hidegtechnológiai szigetelések kivitelezése
A szigetelési munka megkezdésének feltételei azonosak a melegtechnológiai szigetelésével
Az anyagok beépítésének módjai: poliuretán helyszíni habosítás, kivitelezés csőhéj,
szegmens, lemez, vagy formadarab termékekkel, ömlesztett, vagy szemcsés
szigetelőanyaggal való hézagkitöltés
A helyszíni habosítás, a hőmérséklettől függően a hab térfogatsúlyának megválasztása
Csőhéj, szegmens, lemez, vagy formadarab alkalmazása, egy- vagy többrétegű szigetelés
esetén
Párafékező réteg anyaga, elhelyezésének szabályai, védelme a burkolat alatt
Alátámasztások, felfüggesztések megoldása hőhíd mentes megoldással
Védőburkolatok szerelése helyszíni habosításnál illetve elemekből szerelt szigetelő rétegnél
Szerelvényburkolatok hidegtechnológiai szigetelésének megoldási módjai
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőző vezetékek hőszigetelése és védőburkolata
54 óra
Csővezetékek hőszigetelésének anyagai, a kivitelezés szabályai
A csővezetékek átmérőjétől függően csőhéj szigetelés, nagyobb átmérők esetében és ha a
kereskedelemben nem áll rendelkezésre a szükséges méret, paplan vagy lamell termék
Az anyag kiválasztásánál a rendszer hőmérsékletétől függően kötőanyagos, vagy kötőanyag
mentes termék
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Melegtechnológiai rendszereken ásványgyapot, hidegtechnológiai berendezéseken és
változó hőmérsékletű rendszereken zárt cellaszerkezetű termék
A szigetelő termékek szoros illesztéssel, több réteg esetében hézagtakarással szerelve
A szigetelő termék rögzítésének módjai meleg- és hidegtechnológiai rendszereken
Dróthálós paplan alkalmazásánál a háló és a védőburkolat anyagának egyeztetése,
különbözőségük esetében megfelelő elválasztó réteg szerelése a kontaktkorróziós jelenség
kialakulása ellen
Kísérőfűtéssel ellátott csővezetékek szigetelő rétege alatt, a csővezetéket és a kísérőfűtést
összekötő köpenylemez alkalmazása
A csővezeték rendszerben lévő peremkötések szigetelési tilalma veszélyes anyagoknál
Csővezetékek hőszigetelésének védőburkolata, anyagai, azok kiválasztása, szerelése
A védőburkolat szerepe az ipari hőszigetelésben
A védőburkolat szerelésének sorrendje: közvetlenül a szigetelő réteg szerelése után
A védőburkolat elemeinek kereszt és hosszirányú peremezése
A hosszirányú illesztések elrendezése a nedvesség behatolásának megakadályozására
Kivágások a burkolaton mérőhelyeknél, függesztőknél, alátámasztásoknál, rozetták és
vízvetők elhelyezése
Hosszirányú illesztések rögzítési módjai: lemezcsavar, popszegecs, pántoló szalag
Rögzítő elemek anyagának megválasztása a burkolati anyaggal összhangban
Kötőelemek maximális távolsága a hőszigetelt csővezeték védőburkolatán a tengellyel
párhuzamosan általános esetben és poliuretán helyszíni habosítás esetén
A védőburkolat, mint párazáró réteg a poliuretán helyszíni habosítási technológiában
Burkolati lemez vastagságának, az átlapolás és kötőelemek méretének összefüggése
Gyakran bontható burkolatok kialakítása a rendszerben lévő peremkapcsolatoknál és
szerelvényeknél
Hő okozta tágulás figyelembe vétele a burkolati elemek szerelésénél a rendszer
hőmérsékletétől függően
Szabadban telepített rendszereken a hossz- és körirányú illesztések rugalmas tömítőanyaggal
való tömítésének szabályai
Csőívek burkolati elemeinek kialakítása
Beépített szigetelésű burkolatok a peremeken és szerelvényeken
Védőburkolat szerelésének különbözősége a vízszintes és függőleges csővezetékeken
Csővezeték rendszerekben lévő gyűjtők és elosztók védőburkolatának kialakítási módjai
Füstgázvezetékek hőszigetelésének anyagai, kivitelezési szabályai
A szigetelőréteg anyaga a magas hőmérsékletre tekintettel általában dróthálós ásványgyapot
paplan, fajtája a rendszer hőmérsékletétől függ
A szigetelő termékek szoros illesztéssel, több réteg esetében hézagtakarással szerelve
A szigetelő termék rögzítésének módjai: különböző tüskék, és/vagy pántoló szalag
Szögletes keresztmetszetű vezetéken az éleknél a szigetelő réteg benyomódása elleni
védelem
Füstgázvezetékek védőburkolata, anyagai, azok kiválasztása. szerelése
A védőburkolat szerelésének sorrendje: közvetlenül a szigetelő réteg szerelése után
A védőburkolat elemeinek kereszt és hosszirányú peremezése
Nagy keresztmetszetű, szögletes füstgázvezetékek hőszigetelésének védőburkolatához
profilozott, trapézhullámú lemez alkalmazása
Szögletes füstgázvezeték felső burkolati síkján a megfelelő vízelvezetés céljából egy- vagy
kétirányú lejtés kialakítása
Nagy átmérőjű, kör keresztmetszetű füstgázvezeték hőszigetelésének védőburkolatához a
kerület irányában hullámosított (bombiert) lemez használata
Ha a rendszeren fokozott dinamikus, rezgéshatás adott, a rezgés csillapítása és a kibocsájtott
zaj csökkentése céljából rugalmas rögzítő elemek, Ώ tartók vagy hajlított távtartó lábak
felhasználása
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Fokozott zajkibocsájtás esetében a szigetelő réteg és a védőburkolat között légrés kialakítása
és a védőburkolat belső felületén dübörgés gátló nehézlemez szerelése
Szellőzővezetékek hőszigetelésének anyagai, kivitelezési szabályai
A szigetelőréteg anyaga az alacsony hőmérsékletre tekintettel általában lamellázott paplan
A szigetelő termékek szoros illesztéssel szerelve, az illesztéseknél öntapadós aluszalaggal
hézagtakarás
A szigetelőréteg rögzítésének módjai: hegesztett, ragasztott tüskék, pántoló szalag
Szögletes keresztmetszetű vezetéken az éleknél a szigetelő réteg benyomódása elleni
védelem
Szellőzővezetékek védőburkolata, anyagai, azok kiválasztása
Az adott helyszíntől függően burkolat nélkül, vagy golyónyomott alufólia illetve szabadban
alumíniumlemez
10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése és védőburkolata

72 óra

Tartályok, készülékek hőszigetelésének anyagai, szerelése
A hőszigetelő anyag kiválasztása a berendezés hőmérsékletétől függően – meleg- vagy
hidegtechnológiai rendszer – ásványgyapot paplantermék, vagy zártcellás szigetelőanyag
Rögzítési módok a tartály vagy készülék méreteitől és a hőmérséklettől függően: tüskézés,
pántoló szalag, ragasztás
Vízszintes tartályok palástjának alsó részén és függőleges tartály alsó végződésénél a
szigetelés letáskásodásának megakadályozási módja
Kolonnákon a berendezés különböző hőmérsékletű szakaszain a tervezett, eltérő vastagságú
szigetelő réteg alkalmazása
Nagyméretű tárolótartályok felső domború végződésén – szükség esetén – nagyobb
teherbírású szigetelő termék alkalmazása
Éghető anyag tárolására szolgáló tartályok esetében a hőszigetelő anyag megválasztásánál a
tűzvédelmi előírásoknak megfelelő termék alkalmazása
Kísérőfűtéses tartályokon a fűtő csőkígyó fémfóliával való elhatárolása a szigetelőrétegtől
Tartályok, készülékek védőburkolata, anyagai, azok kiválasztása, szerelése
A védőburkolati anyag kiválasztása az üzemi körülmények, a közeghőmérséklet és a tartály
méreteitől függően
A védőburkolat anyagai: saválló acéllemez, különböző bevonatos acéllemezek, ötvözetlen
vagy ötvözött alumíniumlemez
A védőburkolat merevítése síklemez felhasználása esetén, hengeres tartályon körirányú
peremezés
Vízszintes tengelyű hengeres tartály hőszigetelésének védőburkolatán a hosszirányú
illesztésének elhelyezése
Szerelési segédillesztéseknél a perem elhelyezése a lemez széléhez viszonyítva
Különböző típusú tartályvégződéseken a hőszigetelés védőburkolatának kialakítása
250 ºC feletti közeghőmérséklet esetében a berendezés és a védőburkolat eltérő tágulási
tulajdonsága miatti megoldási lehetőségek
Rugalmas távtartó szerkezetek, csúszó illesztések
Tartálytető hőszigetelés védőburkolatának rögzítése a tartálytetőhöz, rögzítési pontok száma
és méretei, statikai számítás
A szabadban telepített tároló tartályok hőszigetelésének védőburkolata profillemezzel is, a
tartóelemek sűrűségének meghatározása, statikai számítás
A védőburkolat vízszintes csúszó illesztéseinek módja, a két csatlakozó lemez szabad
mozgásának biztosítása
Tárolótartály palástján a vízszintes illesztés megoldása síklemez illetve profillemez esetében
Tárolótartály palástján a védőburkolat távtartó gyűrűinek szükséges távolsága, az elhelyezés
szabályai
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11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata

120 óra

A kazán és kapcsolódó berendezések hőszigetelésének anyagai, kiválasztásuk, beépítésük
A kazán és kapcsolódó berendezések hőmérséklete 400 – 640 ºC, ezért kizárólag éghetetlen
hőszigetelő termékek alkalmazhatók: dróthálós ásványgyapot paplanok, bevarrt paplanok,
kalciumszilikát és kerámiaszálas termékek
A megfelelő termékek kiválasztása tervezői feladat
Az ásványgyapot paplanok rögzítése a kazán sík felületeire tüskékkel történik, ezek száma
és elhelyezése a függőleges oldalfalakon és alsó felületeken
A rögzítő tüskék méretei, a hőszigetelő réteg rögzítésének módjai
A kazánfalra szerelt hőszigetelő elemek mind hossz, mind keresztirányban szorosan
egymáshoz rögzítésének módja
A nagy magasságú kazánfalon a hőszigetelő szerkezetben a függőleges hőáramlás
megakadályozása, vízszintes elhatárolások beépítése 5 – 8 méterenként fémlemezből vagy
alufóliából, többrétegű szigetelés esetében lépcsős kialakítással
A hőszigetelő réteg vastagságának a bandázsoknál és függőleges merevítő szerkezeteknél is
meg kell lennie
A kazán legmagasabb mérsékletű zónájában, az égőtér környezetében alkalmazott
hőszigetelés, kerámiaszálas paplan alkalmazása
A hőszigetelés rétegrendje csővezetékek és füstcsatornák környezetében,
Hőszigetelés megoldása hideg és meleg bandázs (vízszintes merevítés) esetében
Holtterek hőszigetelési megoldásai gyűjtőknél, szigetelt elhatárolásnál, búvónyílásnál
Csőáttörés hőszigetelt megoldása holttérnél csúszó csatlakozással
Csőáttörés hőszigetelt megoldása holttérnél kompenzátorral
Mérőcsonk áttörés hőszigetelt megoldása holttérnél
Búvónyílás hőszigetelési megoldása kazán oldalfalon
Hőszigetelési megoldás kéménybecsatlakozásnál
Hőszigetelési megoldások különböző kompenzátoroknál
A védőburkolat tartó és távtartó szerkezetei
A tartó és távtartó elemek anyagának kiválasztása összhangban a kazánfal különböző
hőmérsékletű zónáival, a magas hőmérséklet miatt hőálló acélok igénybe vétele
A tartó és távtartó elemek csatlakozási módja: közvetlenül kazánfalhoz vagy segédszerkezetekhez (bandázsok, függőleges merevítők) – minősített hegesztő igénye
A tartó és távtartó elemek kialakítása figyelemmel a hőhíd hatás csökkentésére – elválasztó
rétegek beépítése – és a hő okozta tágulásokból adódó mozgásra
A tartó és távtartó elemek függőleges és vízszintes távolsága – statikai számítás, attól
függően, hogy a kazán kültéri vagy beltéri elhelyezésű
A kazán és kapcsolódó berendezések védőburkolata
A védőburkolat minden esetben fémlemez: rozsdamentes, horganyzott vagy alucink
bevonatú acéllemez vagy alumíniumlemez
A védőburkolat megválasztásánál a várható terhelés figyelembe vétele, nagy felületeken és
járható felületrészeken profillemez
Az anyag kiválasztásánál a korrózióállóság, a magas hőmérséklettel szembeni viselkedés és
a statikai terhelhetőség vizsgálata
A védőburkolat szerelésénél a hőmérsékletváltozás miatti mozgások kiegyenlítése,
vízszintes és függőleges irányban is csúszó csatlakozások alkalmazása
Épületen belül telepített kazán hőszigetelésének ajánlott védőburkolata a horganyzott
acéllemez, annak szilárdsága, tűzállósága és jó hanggátlása miatt
Szabadban telepített kazánokon az alumíniumlemez vagy műanyag bevonatú acéllemez
ajánlott a jobb korrózióállóságot és esztétikusabb külsőt figyelembe véve
A védőburkolat lemezének megválasztásánál fontos szempont a füstgáz korrozív mértéke is
A kazán magas zajkibocsájtásának, a léghangok és testhangok csökkentése, diszperziós
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bázisú dübörgés gátló anyag felhordása a védőburkolat belső felületére szórással vagy
késtapasz formájában, legalább +120 ºC hőmérséklet tartós igénybe vételére figyelemmel
12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése

16 óra

Turbinák hő- és hangszigetelése
A turbinák magas üzemi hőmérsékletű (500 – 600 ºC), bonyolult felületű ipari berendezések,
a hő- és hangszigetelési technológia ehhez alkalmazkodik
Az egyik, régebbi megoldás kaolin tartalmú, hőálló massza felhordása szórással, több
rétegben, hátránya, hogy a karbantartáskor csak roncsolással távolítható el és ismételten nem
használható fel
Az újabb technológia szerint a bonyolult felületet mechanikusan vagy számítástechnikai
módszerrel modellezve megtervezik a szigetelő elemeket
A szigetelő elemek alapanyagának megválasztása a tényleges üzemi hőmérséklettől függően
A technológia: magas hőmérséklettűrésű üveg vagy kerámiaszálas textilbe varrott
ásványgyapot vagy kerámia gyapot paplan
A szigetelési vastagság meghatározása a hőmérséklettől függően
Általában többrétegű hőszigetelés, szoros illesztéssel és hézagtakarással szerelve, a
hőszigetelés hangelnyelő tulajdonsága, zajcsökkentés
A varrószál megválasztása: igazodik a paplan borító textilanyagához
A paplanok felületre és egymáshoz rögzítése a hőhíd hatás megelőzését figyelembe véve
A bevarrt paplanos technológia előnye a többszöri felhasználhatóság, lebontást követően a
karbantartási munka befejeztével visszaszerelhető
A technológia segédanyagai, a paplanokat egymáshoz rögzítő kapcsok, hevederek,
rozsdamentes acélhuzal
Különleges követelmények a hőszigeteléssel szemben, ha szabadban telepített berendezés
szigetelése a feladat
Követelmények a paplanok pontos méretre készítésénél, egyenletes vastagság, élek és
sarkok merőlegessége az elemek egymáshoz való hézagmentes rögzítése érdekében
A hőszigetelő paplan elemek számozása, jelölése rozsdamentes acél címkékkel, szerelési
térkép készítése
A különböző alakú, a berendezés geometriájához igazodó paplanok méreteinek, formájának
digitális rögzítése, nyilvántartása a későbbi után gyárthatóság céljából
Az összes adat rögzítése a szerelési dokumentációhoz
Generátorok hő- és hangszigetelése
A nem a berendezés felületére közvetlenül szerelt hő- hangszigetelő szerkezet
Komplex megoldás, a burkolat szerepe, hő- és hangszigetelő szerkezet egyben
Ház a házban fogalma, a gépházon belül telepített generátorburkolat
A burkolat szerepe, kialakítása, egyéb berendezések a burkolaton belül
Követelmények a generátor burkolattal szemben
A burkolat fal és tetőszerkezetének kialakítása, rétegrendje
A burkolat anyagainak megválasztása a követelményekhez igazodva: hőszigetelési,
zajcsökkentési tűzvédelmi funkció figyelembe vétele
A burkolat elemeinek kapcsolata, az illesztési hézagok tökéletes zártságának biztosítása
A burkolaton belüli légtér hűtésével kapcsolatos feladatok, a szellőzés be- és kilépő
nyílásának kialakítása, hangtompító egységek alkalmazása
A belső tér megközelítésének és biztonságos elhagyásának megoldásai, búvónyílások és
ajtók kialakításával szemben támasztott követelmények
Szerelés különböző lehetőségei a generátor illetve a burkolat méreteitől függően
A kész burkolat átvétel előtti vizsgálata
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13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása

8 óra

Jó minőségű hő- és hangszigetelő termék és szolgáltatás feltételei
Személyi feltételek, a teljes folyamat: tervezés, gyártás, szerelés minden résztvevőjének a
minőség biztosításával kapcsolatos feladatai
A folyamat eszköz feltételei: beszerzés, azonosítás, nyilvántartás
Mérő és vizsgálóeszközök: beszerzés, azonosítás, nyilvántartás, tárolás, hitelesítés
Anyagok: beszerzés, beszállítók minősítése, megrendelés, átvétel, ellenőrzés, műbizonylat,
raktározás, nyilvántartás
Kivitelezési előírások: jogszabályok, szabványok, belső utasítások, technológiák, kiviteli
tervek, azok módosításai
Vizsgálat: minőségbiztosítási terv, vizsgálati előírások, technológia, vizsgálati jegyzőkönyv,
átadási jegyzőkönyv, műbizonylatok
A minőségbiztosítási terv tartalma
Tervezési folyamat: alapadatok, dokumentáció készítése, tervdokumentáció átvétele,
elfogadása
Gyártás: alapanyag ellenőrzés a gyártóművi bizonylatok alapján, gyártásközi ellenőrzés,
próbaszerelés a műhelyben
Szerelés: hőszigetelő réteg megfelelő szerelésének ellenőrzése a védőburkolat szerelése
előtt, hézagmentesség, előírt szigetelési vastagság, rögzítés
Tartó és távtartó szerkezetek előírt kiképzése, megfelelő elhelyezése, távolsága, elválasztó
rétegek megléte
Védőburkolat szerelésének ellenőrzése: illesztések tömítettsége, helyzete, kötőelemek
elhelyezése, száma, szerelvényburkolatok csatlakozása, rögzítése, rozetták, vízvetők
megfelelő alkalmazása
Zajcsökkentő szerkezetek gyártásellenőrzése: méretek, alakhelyesség vizsgálata a
jóváhagyott terv szerint
Hangtompítóegységek beépítés utáni ellenőrzése, kulisszák méretei, hangelnyelő anyag
megfelelő beépítése, rögzítése
Hangárnyékoló fal ellenőrzése: méretek, burkolat, rögzítések
Kisebb gépek tokozásának ellenőrzése: méretek, hangelnyelő réteg megfelelő beépítése,
tömítések az aljzathoz, légbeszívó és kifúvó nyílás méretei, elhelyezése
Ventillátorok zajcsökkentő burkolatának ellenőrzése, hangelnyelő réteg vastagsága, kifúvó
nyílás hangtompítójának ellenőrzése
Végátvétel
Részletes ellenőrzés a szerelés helyszínén a szállítás teljes terjedelmére vonatkozóan a
jóváhagyott, végleges tervdokumentáció alapján
Átadási tervdokumentáció ellenőrzése és átvétele a szerződésben részletezett követelmények
szerint
−

Gyakorlat

2.0/2603-10 Szigetelőanyag-ismeret, feldolgozás

112 óra

Hőszigetelő anyagok szerelése
Szigetelő termékek méreteinek ellenőrzése a szerelés előtt: paplanok, lemezek
vastagságának, szélességének mérése mérővesszővel az árú címke adataival összehasonlítva.
Csőhéjak tömlők belső, külső átmérőjének és vastagságának mérése.
Paplanok testsűrűségének ellenőrzése a méretek alapján súlyméréssel.
Paplanok hordozóanyagának ellenőrzése, drótháló anyaga, minősége, a steppelő sorok
távolsága, száma szerint.
Dróthálóra steppelt paplanok szabásának, szerelésének gyakorlása csőmodellen, és üzemi
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csővezetékrendszeren.
Lamell termék szerelésének gyakorlása csőmodellen és üzemi csővezetékrendszeren.
Kaucsuk termékek szerelésének gyakorlása csőmodellen és épületgépészeti csővezetékrendszeren.
Habüveg termékek szerelésének gyakorlása csőmodellen és üzemi csővezetékrendszeren.
Kalciumszilikát termékek szerelésének gyakorlása csőmodellen és üzemi csővezetékrendszeren.
3.0/2603-10 Védőburkolat anyagismeret, feldolgozás

279 óra

Védőburkolat anyagainak feldolgozása
A különböző anyagú szalaglemez és táblalemez alkalmazása: alumíniumlemez, horganyzott,
bevonatos acéllemez, alucink lemez, rozsdamentes acéllemez
A lemez típusának megfelelő feldolgozási mód, a megfelelő géptípus és gépbeállítás
megválasztása
Letekercselés folyamata, a gépsor alkalmazásának gyakorlása
A rendelkezésre álló izometrikus felmérési lapnak megfelelő burkolati elem kiválasztása
A gyártandó burkolati elem, egyenes cső, csőív, rászabás, peremburkolat, szelepburkolat,
kúpos vagy domború végződés megszerkesztése, előrajzolása a lemezen.
Az előrajzolt burkolati elem kivágása a lemezből, jelölése az izometrikus felmérési lapon
megadott módon
A kivágott lemez körhajlítása
A burkolati elem peremezése, behúzatott perem készítése
A burkolati elem anyagához, méretéhez szükséges kötőelem kiválasztása
Próbaszerelés a műhelyben
Az egy izometriához tartozó, jelöléssel ellátott, készre gyártott, próbaszerelt elemek
előkészítése – szükség esetén csomagolása – szállításhoz
A különböző burkolati elemek szerelésének gyakorlása csőmodellen és ipari csővezetékrendszeren
Profillemez burkolat készítésének gyakorlása ipari berendezésen, nagyméretű
tárolótartályokon
Csúszó csatlakozások megvalósítása, gyakorlása
6.0/2603-10 Tartó és távtartó szerkezetek

72 óra

A hőszigetelő szerkezet rögzítési módjainak gyakorlása
Dróthálós ásványgyapot paplan rögzítésének gyakorlása csőmodellen és ipari csővezetékrendszeren, huzallal, pántoló szalaggal, huzalkapocs alkalmazása
Alumínium fóliára kasírozott lamellázott paplan rögzítésének gyakorlása csőmodellen és
ipari csővezetékrendszeren, huzallal, pántoló szalaggal, hézagtakaró, öntapadós aluszalag
alkalmazása
Ásványgyapot csőhéj szerelésének gyakorlása csőmodellen és ipari csővezetékrendszeren,
huzallal, pántoló szalaggal, hézagtakaró, öntapadós aluszalag alkalmazása alukasírozott
csőhéj esetében
Habüveg csőhéj rögzítésének gyakorlása csőmodellen és ipari csővezetékrendszeren,
ragasztással, pántoló szalaggal, egy, vagy több rétegben
Kaucsuk termékek rögzítésének gyakorlása csőmodellen és épületgépészeti csővezetékrendszeren, ragasztással
Kalciumszilikát termékek rögzítésének gyakorlása csőmodellen és üzemi csővezetékrendszeren pántoló szalaggal
Védőburkolat tartó és távtartó szerkezetének gyártása, szerelése
Tartó és távtartó szerkezet anyagának kiválasztása a rendelkezésre álló tervek és műszaki
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leírás alapján: különböző méretű lapos acél, rozsdamentes, horganyzott, vagy bevonat
nélküli a csővezeték anyagához és a rendszer hőmérsékletéhez igazodva
A tartó, vagy távtartó szerkezethez szükséges – a hőhíd csökkentését célzó – elválasztó réteg
anyagának kiválasztása
A tartó, vagy távtartó szerkezethez szükséges, megfelelő méretű és anyagú kötőelemek
kiválasztása a gyártáshoz
A lapos acél és elválasztó réteg leszabása és hajlítása a tervnek megfelelő méretre
A leszabott lapos acél elemek és elválasztó réteg összekapcsolása a megfelelő kötőelemekkel
A távtartó gyűrűk felszerelése az előírt méretű metrikus feszítőcsavarok alkalmazásával
csőmodellre és üzemi csővezetékrendszerre
Tartó elemek felhegesztése az ipari berendezésre
Hidegtechnológiai szigetelések távtartó szerkezetéhez a megfelelő minőségű és méretű
polisztirol, poliuretán, habüveg, vagy impregnált keményfa csőgyűrű elemek vagy tömbök
kiválasztása és ragasztása a csővezetékek vagy tartályok felületére
7.0/2603-10 Védőburkolat elemeinek előregyártása

216 óra

A védőburkolati elemek előregyártásának szükségessége
Nagyberuházások hőszigetelési munkái nagymennyiségű burkolati elem lökésszerű
felhasználási igénnyel járnak, ezt az igényt csak jól szervezett előregyártással lehet
kielégíteni
Tárgyi feltételek: jól felszerelt, teljes gyártó gépsorral és kézi működtetésű kisgépekkel
ellátott előregyártó műhely, lehetőleg számítógéppel vezérelt lemezdaraboló berendezéssel
Személyi feltételek: a gépek kezelésére kioktatott, gyakorlott szakemberek, akik az
izometrikus felmérés technikáját, alkalmazását is elsajátították
Megfelelő internetkapcsolat a szerelés helyszínével, ahonnan az izometrikus felmérési
adatlapok folyamatosan beérkeznek az előregyártó műhely számítógépjére
A beérkező izometrikus felmérési lapok feldolgozásának gyakorlása a lemezszabási
műveletek elvégzéséhez
A leszabott burkolati elemek azonnali jelölése a lemezszabást követően
A készre szabott és jelöléssel ellátott burkolati elemek hajlításának, peremezésének,
lyukasztásának és próbaszerelésének gyakorlása az előregyártó műhelyben
Az egy izometria laphoz tartozó kész burkolati elemek előkészítésének gyakorlása a
szállításhoz az előregyártó műhelyben
8.0/2603-10 Hidegtechnológiai szigetelés alapelvei, anyagai, kivitelezése

112 óra

A hidegtechnológiai szigetelések kivitelezése
A hidegtechnológiai szigetelés anyagainak kiválasztása szerkezetben kialakuló hőáram és
páramozgás irányát figyelembe véve minden esetben zárt cellaszerkezetű szigetelőanyagot
és párafékező réteget jelent
A szigetelőanyaghoz megfelelő ragasztó kiválasztása, az oldószeres ragasztók veszélyei
A különböző hidegtechnológiai szigetelőanyagok beépítésének gyakorlása
Polietilén ás kaucsukhab termékek beépítésének gyakorlása csőmodellen és épületgépészeti
csővezetékrendszeren
Polisztirol termékek beépítésének gyakorlása csőmodellen és épületgépészeti csővezetékrendszeren
Formázott poliuretánhab termékek beépítésének gyakorlása csőmodellen és épületgépészeti
csővezetékrendszeren
Poliuretán helyszíni habosítás kivitelezésének gyakorlása csővezetéken és tartályon
Habüveg termékek beépítésének gyakorlása csőmodellen és épületgépészeti csővezeték60

rendszeren
Párafékező réteg kivitelezésének gyakorlása különböző szigetelések alkalmazása esetén
A párafékező réteg védelmének megoldása a fémlemez burkolat alatt
9.0/2603-10 Csővezetékek, füstgáz- és szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
228 óra
Csővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
A csővezetékek hőszigetelése, védőburkolata, ezek tartó- és távtartó elemei komplex
szerkezetet alkotnak, kivitelezésüknél ezt kell szem előtt tartani
A gyakorlatban a szerelési sorrend mindig fontos: szigetelő réteg tartó- és távtartó szerkezet,
majd a védőburkolat, ez alól kivétel a helyszíni poliuretán habosítás, ahol a sorrend: távtartó
elemek, védőburkolat, szigetelő réteg.
A csőmodelleken és az ipari csővezetékrendszeren a különböző szigetelőtermékek és
védőburkolat szerelésének gyakorlása
Minden szigetelő termék esetében a szoros illesztés és a rászabásoknál a pontos,
hézagmentes csatlakozás megoldásának gyakorlása
A szigetelésre szerelt burkolat illesztési hézagainál a víz behatolását megakadályozó
megoldások begyakorlása
A csőszigetelés és a rendszeren lévő szerelvények: peremek, szelepek és tolózárak
szigeteléséhez való szakszerű csatlakozás, az előírt átfedése kivitelezésének gyakorlása
Füstgázvezetékek hőszigetelése és védőburkolata
Az alkalmazásra kerülő, megfelelő szigetelő termék kiválasztása, figyelemmel a füstgáz
hőmérsékletére, és a csatlakozó ventillátorok által keltett dinamikus igénybevételre
A megfelelő lemeztermék kiválasztása a védőburkolathoz a füstgázvezeték geometriájától és
keresztmetszeti méretétől függően
Dinamikus igénybevétel esetén a védőburkolat tartószerkezetének ehhez igazodó kialakítása
a rezgések és zajhatás csillapítása céljából
A különleges tartószerkezet gyártásának gyakorlása
A hőszigetelő réteg szerelésének gyakorlása külön figyelemmel az alsó felületen a
letáskásodás megakadályozására
A védőburkolat szerelésének gyakorlása, a magas hőmérséklet és a nagy méretek esetében
figyelemmel a csúszó csatlakozásokra a hő okozta tágulások kiegyenlítésére
Füstgázvezeték kéménycsatlakozásánál a víz bejutása elleni védelem megoldásának
gyakorlása
Szellőzővezetékek hőszigetelése és védőburkolata
A viszonylag alacsony hőmérsékletnek megfelelően a hőszigetelő termék kiválasztása: lehet
kötőanyagos, kisebb testsűrűségű anyagból
A hőszigetelő réteg rögzítése felhegesztett, vagy ragasztott tüskékkel, az utóbbi esetben a
felület gondos tisztításának gyakorlása
Ha védőburkolatot nem ír elő a terv (pl. mélygarázsok, raktárak), az alufóliára kasírozott
lamell termék szerelésének, szoros illesztésének és az öntapadós szalaggal való hézagtakarás
kivitelezésének gyakorlása
Szögletes csatorna keresztmetszetnél a szigetelés benyomódása elleni védelem
megoldásának gyakorlása
Nagyobb keresztmetszetű szellőző vezetékek védőburkolatának szilárdabbá tételéhez
síklemez használata esetén az átlós törés gyakorlása
Profillemez használatánál a sarokcsatlakozások gondos, vízmentes megoldásának gyakorlása
Szabadban szerelt szellőzővezeték felső határoló lemezének lejtéskialakítási lehetőségei és
azok kivitelezésének gyakorlása
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10.0/2603-10 Tartályok, készülékek hőszigetelése és védőburkolata

200 óra

Tartályok, készülékek hőszigetelésének anyagai, kivitelezése
Nagyméretű tárolótartályok szigetelésének megkezdése előtt az előírt számú és elrendezésű
rögzítő tüske meglétének ellenőrzése
A megfelelő hőszigetelő termék kiválasztása: melegtechnológiai szigetelésnél általában
dróthálós ásványgyapot paplan, hidegtechnológiai szigetelésnél többnyire poliuretán
helyszíni habosítás
A védőburkolat tartószerkezetének szerelése, a távtartó lemez léclábak védőburkolati
lemezhez igazodó távolságban történő szerelésének gyakorlása
Hidegtechnológiai szigetelésnél a poliuretán távtartó elemek ragasztása, majd az üres
burkolati lemez felszerelésének gyakorlása, utána az öntött hab betöltésének gyakorlása a
burkolat mögé a megfelelő folyási úttal és rétegvastagsággal
A kész paplanszigetelés után a sík, vagy profillemez szerelésének gyakorlása, figyelemmel
az előírt távolságban kialakított csúszó csatlakozásokra
Kis keresztmetszetű, nagy magasságú hengeres tartályok (kolonnák) szigetelésénél a tervnek
megfelelően a különböző hőmérsékleti zónák eltérő szigetelési vastagságának figyelembe
vételével a szerelés gyakorlása
Peremes elemekből felépített hengeres tartályokon a peremek előtti szigetelés lezárás
kialakításának gyakorlása
Fekvő hengeres tartályoknál a palást alsó részénél a szigetelő réteg gondos rögzítésének
gyakorlása a szigetelő réteg letáskásodásának megakadályozására
11.0/2603-10 Kazánok, porleválasztók hőszigetelése és védőburkolata

292 óra

A kazánok és kapcsolódó berendezések hőszigetelésének anyagai, kiválasztásuk, beépítésük
Az anyagok kiválasztásánál mindig figyelembe kell venni a magas hőmérsékletet úgy a
hőszigetelő réteg, mint a védőburkolat tartószerkezete esetében
A hőszigetelő réteg általában dróthálós ásványgyapot paplan vagy kerámiaszálas
szigetelőanyag, a tartószerkezet anyagával a kazán oldalfal anyagához kell igazodni,
többnyire hőálló acélok jönnek számításba
A tartószerkezet gyártásának gyakorlásánál figyelembe kell venni, hogy a magas
hőmérsékletből adódó tágulások miatt a tartólábaknak kétirányú mozgási lehetőséget kell
biztosítani
A hőszigetelő réteg szerelésének gyakorlása részben kazánfal modellen, részben kazán
oldalfalon történik, minden esetben többrétegű szigetelés készül, hézagtakarással és
lépcsősen kialakított vízszintes elhatárolásokkal
A szigetelő réteg szerelésének gyakorlásakor külön figyelmet kell fordítani a hideg és meleg
bandázsok szigetelési megoldásaira és a holtterek környezetére, amelyek különleges
megoldást igényelnek
Hőszigetelő réteg szerelésének gyakorlása csőáttöréseknél, búvónyílásoknál, csőcsonkoknál,
kémény becsatlakozásnál és kompenzátoroknál
Védőburkolat szerelésének gyakorlása részben kazánfal modellen, részben kazán oldalfalon
Védőburkolat szerelésének gyakorlása a hideg és meleg bandázsoknál és a holtterek
környezetében
Védőburkolat szerelésének gyakorlása a csőáttöréseknél, búvónyílásoknál, csőcsonkoknál,
kémény becsatlakozásnál és kompenzátoroknál
A védőburkolat szerelésének minden fázisát sík és profillemezzel is el kell végezni
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12.0/2603-10 Turbinák, generátorok hő- és hangszigetelése

48 óra

Turbinák hő- és hangszigetelése
A szigetelő matracok gyártásához a méretvétel gyakorlása modellen és turbinatesten
A berendezés üzemi hőmérsékletétől függően a megfelelő üvegszövet típus és a kitöltő
ásványgyapot, vagy kerámiaszálas termék kiválasztása
A felhasználásra kerülő üvegszövethez a megfelelő minőségű varrószál kiválasztása:
üvegcérna, vagy rozsdamentes acél varróhuzal
A szükséges kapcsolóelemek kiválasztása
A méretvétel alapján a szabásminták elkészítésének gyakorlása
A matracok textilburkolatának varrása, ügyelve a méretpontosságra és a csatlakozó felületek
merőlegességére
A készre varrt textilburkolatok szigetelőanyaggal való kitöltésének gyakorlása, figyelemmel
az egyenletes vastagságra
A kész matrac töltőnyílásának elvarrása
A matrac áttűzésének gyakorlása
A felméréskor meghatározott azonosító jelek felrögzítésének gyakorlása minden szigetelő
elemre
A kész szigetelő elemek felszerelésének gyakorlása, ügyelve a felületre való szilárd
rögzítésre és több réteg esetén a hézagtakarásra
Generátorok hő és hangszigetelése
A berendezés méretétől függően a burkolat méreteinek meghatározása, illetve a vonatkozó
tervszerinti méret figyelembe vétele
A burkolat anyagainak kiválasztása, illetve a terv szerinti anyagok biztosítása
Kisméretű berendezésnél általában az egyedi gyártási módszer gyakorlása, nagy méreteknél
paneles magoldás alkalmazása
A paneles megoldásnál a panelekhez sablon készítésének gyakorlása műhelyben
A panelek elemeinek pontos gyártása perforált és sík lemezből a tervben meghatározott
anyagból, amely többnyire horganyzott, vagy rozsdamentes acéllemez, illetve alucink lemez
A legyártott elemek közé a terv szerinti szigetelő réteg beépítésének gyakorlása
A panelek helyszíni összeszerelésének gyakorlása
A szerelésnél a hézagmentesség követelményének biztosítása
A készre szerelt burkolat hézag mentességének ellenőrzése műszeres és átvilágításos
módszerrel
13.0/2603-10 Hő- és hangszigetelő szerkezetek minőségbiztosítása

8 óra

A minőségbiztosítás lépéseinek gyakorlása tanműhelyben és szerelési helyszínen
A minőségbiztosítási terv szerinti ellenőrzések gyakorlása
A rendelkezésre álló dokumentációból az ellenőrzendő anyagok és termékek összegyűjtése
Az anyagátvételi tevékenység gyakorlása, a termékek méréses és szemre vételezéses
ellenőrzés
Nem megfelelőség gyanúja esetén a külső vizsgálat megrendelésének menete
Az anyagok és termékek szabvány szerinti tárolásának ellenőrzése
A beépítésnél az eltakarásra kerülő hőszigetelő réteg szabályos szerelésének ellenőrzése:
hézagmentesség, vastagság, rögzítés módja, több réteg esetén a hézagtakarás
A védőburkolat szabályos szerelésének ellenőrzése: illesztések helyzete, tömítettsége,
rögzítő elemek száma, elhelyezésük, a víz bejutása elleni védelem megvalósulása
Hangszigetelő szerkezetnél az előírt zajcsökkentési mérték meglétének ellenőrzése műszeres
méréssel
Anyag műbizonylatok és munkaközi átvételi jegyzőkönyvek gyűjtése, rendszerezése, a
minőségtanúsítási dokumentáció összeállításának gyakorlása
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4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon történik.
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