ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

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

1. A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma:

54 522 01 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Erősáramú elektrotechnikus

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3118

Szakképzési évfolyamok száma:
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Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40%
60%

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

-

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

nem szervezhető
-

2.

A képzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez 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 – adott esetben a szakképző iskola bevonásával
– ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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3.

A szakképesítés óraterve

Erősáramú elektrotechnikus szakképesítés
Szakmai követelménymodul/
Tananyagegység

Óraszám

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

1/13.
2/14.
évfolyam évfolyam
azonosítója
0900-11

1.0/0900-11
2.0/0900-11
3.0/0900-11
0927-11

megnevezése
e
gy
Informatikai,
144 108
munkaszervezési és tervezési, technológiai
alaptevékenységek
végzése
Műszaki informatika
72
Műszaki alapgyakorlatok
108
Munkaszervezés
72
Áramkörök, áramköri 360 324
feladatok tervezése,
előkészítése,
dokumentálása

1.0/0927-11

Műszaki dokumentáció

2.0/0927-11

Villamos anyagok és
72
készülékek
Villamos
252
alapgyakorlatok
Elektrotechnika
288
Villamos áramkörök
Alkalmazott
számítástechnika
Erősáramú szerelések
72
végzése
Géptan
72
Gyakorlati
elektrotechnika
Műhelygyakorlat
Erősáramú mérések
72 72
végzése
Méréstechnika
72
Villamos mérések
Energetikai mérések
Elektrotechnikai mérések
72

3.0/0927-11
4.0/0927-11
5.0/0927-11
6.0/0927-11
0928-11
1.0/0928-11
2.0/0928-11
3.0/0928-11
0929-11
1.0/0929-11
2.0/0929-11
3.0/0929-11
4.0/0929-11

e

gy
Szakmai
vizsga

sz.g.terem
tanműhely
tanterem
64

60

72
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Szakmai
vizsga

tanterem/
számítógép
terem
tanterem
tanműhely

64
60

tanterem
tanműhely
számítógép
terem

256

64

Szakmai
vizsga
tanterem
tanműhely

192 tanműhely
224
tanterem
96 mérőterem
128 mérőterem
tanműhely

0930-11
1.0/0930-11
2.0/0930-11
3.0/0930-11
4.0/0930-11

Erősáramú
berendezések
üzemeltetése
Villamos gépek
Villamos gépek üzeme
Villamos művek
Villamos vezérlések
Összesen: 648 504

224 320

Szakmai
vizsga

96

tanterem
160 mérőterem
128
tanterem
160 tanműhely
288 860

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázat nem tartalmaz szabad sávot
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II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
0900-11 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek
végzése

1.1

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

1.2

A modul javasolt időkerete:
- Elmélet: 144 óra
- Gyakorlat: 108 óra

1.3 Maximális tanulói létszám:
- Elméleti oktatás: 35 fő
- Gyakorlati oktatás: 12/18** fő
1.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és
integrált módon használ
Egyszerű multimédiás és
kommunikációs alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai
biztonsági eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű
szakmai szöveget megért
Terveket, műszaki leírásokat olvas,
értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános
szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási
előírásokat alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a
felhasználandó anyagszükségletet

**

3.0/0900-11
Munkaszervezés

Feladatprofil

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

18 fő csak az informatika foglalkozásokra érvényes. A gyakorlati foglalkozások esetén 12 fő a maximális létszám.
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Kiválasztja a munkafolyamathoz
szükséges eszközöket, szerszámokat,
készülékeket

x

Munkaműveletekről vázlatos rajzot
készít

x

Mechanikus és villamos
mérőeszközökkel elvégzi a technológiai
alapműveletekhez szükséges méréseket

x

Fém és műanyag munkadarabokat
megmunkál (vág, fúr, forgácsol,
fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)

x

Villamos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a
technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről
jegyzőkönyvet készít
Részt vesz a munka- és balesetvédelmi
oktatáson

x

x
x
x

x

x

x

Betartja és betartatja a munka-, baleset-,
tűz- és környezetvédelmi, valamint a
szakmára, szerelési-javítási
technológiára vonatkozó előírásokat

x

x

x

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben,
elsősegélyt nyújt

x

x

x

Betartja és betartatja a veszélyes és a
szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a
veszélyes anyagokra vonatkozó
előírásokat

x

x

x

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

3.0/0900-11
Munkaszervezés

Tananyagegységek

A

Általános munkavédelem

x

x

x

A

Általános tűzvédelem

x

x

x

A

Elsősegélynyújtás

x

x

A

Érintésvédelem

A

Tűzoltó készülékek

x

B

Mechanikai mérések

x

B

Műszaki ábrázolás

x

B

Műszaki dokumentáció

x

x

B

Villamos és gépész rajzjelek

x

x

C

Általános anyagismeret

x

C

Elektronikus mérőműszerek

x

C

Finommechanikai elemek

x

Típus

Szakmai ismeretek

C

Környezetvédelem

C

Mechanikai mérőműszerek

x

x

x

x
x
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x

x

x

D

Szabványok felépítése és
rendszere
Számítógépek felépítése és
alkalmazása, perifériák
Villamos gépek
biztonságtechnikája
Elektromechanikus
mérőműszerek
Elektrotechnikai alapismeretek

D

Gépelemek

x

D

Gyártásismeret

x

D

Informatikai angol nyelv

D

D

Mechanika
Számítógépes hálózatok
alkalmazása, típusai
Veszélyes hulladékok kezelése

D

Villamos mérések

x

E

Elektronikus áramkörök

x

C
C
C
D

D

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
2

Műszaki rajz olvasása,
értelmezése
Információforrások kezelése
Folyamatábrák olvasása,
értelmezése
Szakmai számolási készség
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Műszaki rajz készítése
Idegen nyelvű géphasználati
feliratok értelmezése,
megértése
Egyszerű kapcsolási rajz
olvasása, értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése,
készítése
ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs
rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció
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3.0/0900-11
Munkaszervezés

4

Szakmai készségek

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

Szint

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

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

3.0/0900-11
Munkaszervezés

Kézügyesség
Mennyiségérzék

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

Személyes kompetenciák

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Tananyagegységek

x

x
x

x

3.0/0900-11
Munkaszervezés

Társas kompetenciák

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Tananyagegységek

x
x

x
x
x

x

Prezentációs készség
Kommunikációs készség
Nyelvhelyesség

x

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

3.0/0900-11
Munkaszervezés

Tananyagegységek

Logikus gondolkodás

x

x

x

Rendszerező képesség

x

x

x

Módszeres munkavégzés

x

x

x

Módszerkompetenciák

1.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
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Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
1.6 A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/0900-11 Műszaki informatika

72 óra

Informatikai alapismeretek.
Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés.
Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány létrehozása,
bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője.
Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Segédprogramok használata.
Több program összehangolt alkalmazása.
A kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök és alkalmazások telepítése és alkalmazása.
A MS Office illetve az Open Office működése Windows és/vagy Linux alatt:
Az Office alkalmazások használata feladatmegoldások során.
A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítése és
működtetésének gyakorolása (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok elleni
védelem).
Szövegtervezés, elrendezés, tördelés.
A prezentáció készítésének menete. Képek, objektumok illesztése, méretezése.
Digitális effektusok kiválasztása (áttünés, képváltás, hanghatások, színváltások).
Vetítési beállítások, animáció, slideshow.
Bemutató készítése internetről letöltött szakmai anyagból.
A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok alkalmazása.
A hálózatok vázlatos felépítése, a szolgáltatások és a számítógépek használatának rendje. Az iskolai
azonosító használata. Saját e-mail cím.
Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése. Levelezési
listák és hírcsoportok.
Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel.
Távoli szerver erőforrásainak elérése, programok indítása.
Adatvétel és küldés a távoli szerverre.
Tömörítési lehetőségek, tömörítő programok.
3.0/0900-11 Munkaszervezés

72 óra

A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása
Minőségbiztosítás:
Alapfogalmak, meghatározások
A minőségirányítás és minőségbiztosítás fogalmai, rendszerelemei
A minőségügyi rendszerre vonatkozó szakkifejezések.
Termékek, szolgáltatások minőségi jellemzői
Minőségellenőrzés, minősítés feladatai, módszerei, végrehajtása
A mérési adatok feldolgozása
A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a
felelősségérzet kialakítása
Munka és környezetvédelem
Általános munkavédelem
Munkabiztonsági ismeretek
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Munkavégzés szabályai
Érintésvédelem
Villamos gépek biztonságtechnikája
Elsősegélynyújtási ismeretek
Általános tűzvédelmi ismeretek
Tűzoltó berendezések, eszközök
Környezetvédelmi ismeretek
Veszélyes hulladékok kezelése
Munkafolyamat megtervezésének és irányításának elsajátítása
Üzemirányítási alapismeretek
Egyeztetés a munkafolyamatban résztvevő partnerekkel
A munkaterületet jellemzői
Figyelmeztető feliratok és jelzések
- Gyakorlat
2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok

108 óra

Mérés és ellenőrzés
A mérés és ellenőrzés fogalma, mértékegységek
Egyszerű mérő és ellenőrző eszközök
A mérés és ellenőrzés feltételei
Mérés és ellenőrzés gyakorlása
Műszaki dokumentációk elemzése
Egyszerűbb kézi és gépi szerszámok bemutatása, alkalmazása a különböző műveletekben
A anyagok kézi és gépi alakításának egyszerűbb műveletei, eszközei:
Előrajzolás, az előrajzolás szerszámai, eszközei
Forgácsolás, forgácsoló szerszámok kialakítás
Darabolás: nyírás, fűrészelés
Méretre munkálás: reszelés
Hajlítás
Fúrás és süllyesztés műveletei
A fúrás és süllyesztés eszközei, szerszámai
Fúrás, süllyesztés, a fúrógép használata
Mechanikai és elektromos kötések készítése
Kötési módok és csoportosításuk
Csavarkötés, menetkészítés, kötőelemek:
A menetkészítés eszközei és szerszámai
A menetfúrás és menetmetszés gyakorlása
Menetes alkatrészek ábrázolása
Csavarok fajtái, adatai
Csavarkötések fajtái, a csavarkötés szerszámai
Szerelési gyakorlat
Szegecskötések, kötőelemek:
A szegecs alakja, méretei, anyaga
A szegecselés művelete, szerszámai
Szegecselési gyakorlat
Ragasztott kötés:
Ragasztott kötések jellemzői
Ragasztóanyagok fajtái
Ragasztási eljárások
Ragasztási eljárások gyakorlása
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Forrasztott kötés, lágyforrasztás:
A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés
A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei
A forrasztás művelete
Forrasztási gyakorlat
Vezetékek, kábelek, huzalozás:
Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik
Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása
A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai
Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése
Elektromechanikus csatlakozók.
Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai
Csatlakózók kialakítása
Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése
Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmazása, szerelése
Mechanikai mérések elvégzése, ellenőrzése
Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások)
Diagnosztikai vizsgálatok
A gépek, berendezések működésének megbontás nélküli ellenőrzése, szabályozása és beállítása az
adott üzemi jellemzőkre
Gépalkatrészek meghibásodása
A gépeket az üzemeltetés során folyamatosan és/vagy szakaszosan érő káros hatások (kopás,
korrózió, kifáradás) feltárása
A gépelemek jellegzetes hibáinak felismerése és javítása
Szétszerelés
A gépek szétszerelését előkészítő tevékenységek (leszerelés az alapról)
Kötések szétszerelése (csavar, csapszeg, ékkötések, sajtoló- és zsugorkötések)
Alkatrészek kiszerelése, gépegységek szétszerelése
Összeszerelés
Összeszerelés előkészítése
Kötések összeszerelése
Gépegységek összeszerelése, alkatrészek beépítése
Szerelt gépek vizsgálata, beállítása
A szerelés szerszámai, gépei
A szerelés készülékei (sajtoló- és lehúzókészülékek, befogó- és szorítókészülékek, mozgató- és
szállítókészülékek)
Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata
Alapvető gépészeti gyakorlatok elvégzése, gépelemek szerelésének elsajátítása
Alkatrészek ellenőrzése és minősítése
Síkfelületek vizsgálata
Forgásfelületek (tengelyek, perselyek) ellenőrzése
Bordáskötések ellenőrzése
Hajtóműházak tengely- és csapágyhelyzeteinek ellenőrzése
Vezetékek ellenőrzése
Fogaskerekek ellenőrzése
Mozgatókarok működőfelületeinek ellenőrzése
Menetek ellenőrzése
1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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2.

A modul azonosítója és megnevezése:
0927-11
Áramkörök, áramköri feladatok tervezése, előkészítése, dokumentálása

2.1

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

2.2

A modul javasolt időkerete:
- Elmélet: 424 óra
- Gyakorlat: 384 óra

2.3

Maximális tanulói létszám:
- Elméleti oktatás: 35 fő
- Gyakorlati oktatás: 12/18** fő

2.4
A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

5.0/0927-11 Villamos
áramkörök

6.0/0927-11
Alkalmazott
számítástechnika

3.0/0927-11 Villamos
alapgyakorlatok

4.0/0927-11
Elektrotechnika

Egyszerű nyomtatott áramkört tervez
számítógéppel
Erősáramú tervezőprogramot használ

x

x

x

x

1.0/0927-11 Műszaki
dokumentáció

Feladatprofil

2.0/0927-11 Villamos
anyagok és készülékek

Tananyagegységek

x

x

x

x

Műszaki rajz-készítő programot használ

x

x

x

x

Rajzdokumentációt, mérési
jegyzőkönyvet készít számítógéppel

x

Szakterületének megfelelő szabadkézi
rajzot, vázlatot készít alkatrészekről,
villamos berendezésekről

x

x

x

Villamos műszaki kiviteli terveket
(műszaki leírást, tervrajzokat,
blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot,
áramútrajzot, nyomvonalrajzokat,
installációs rajzokat stb.) értelmez és
használ

x

x

x

x

x

Anyagjegyzéket és költségvetést
használ, illetve állít össze
Elvi villamos működési rajzok alapján
szerelési rajzokat készít
Mérések végzésekor mérési
jegyzőkönyvet készít

**

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

18 fő csak az informatikai foglalkozásokra érvényes. A gyakorlati foglalkozások esetén 12 fő a maximális létszám.
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Alkalmazza a hagyományos és
elektronikus adatrögzítés eszközeit
(írásos, ábrás és elektronikus
adatrögzítést végez)
Egyezteti a munkafolyamatot a
partnerekkel
Megismeri a munkaterületet
Elkészíti és elhelyezi a figyelmeztető
feliratokat, illetve jelzéseket
Elvégzi a szükséges
feszültségmentesítéseket
Adott kapcsoláshoz alkatrészek
kiválasztását (katalógusból),
paraméterek ellenőrzését (méréssel)
végzi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Áramköröket éleszt, áramkör működését
ellenőrzi és az alkalmazott technológia
függvényében a lehetséges javításokat
elvégzi

x

x

x

x

x

x

x

B

Elektronika

B

Energiagazdálkodás
Műszaki rajz-készítő
programok
Számítógépes erősáramú
áramkörtervezés
Üzemirányítás
Villamos anyagok és
készülékek
Méréstechnika alapok

B
B
B
B
B
C

Számítógépes gyengeáramú
áramkörtervezés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.0/0927-11
Alkalmazott
számítástechnika

5.0/0927-11 Villamos
áramkörök

Elektrotechnika

4.0/0927-11
Elektrotechnika

A

3.0/0927-11 Villamos
alapgyakorlatok

Szakmai ismeretek

2.0/0927-11 Villamos
anyagok és készülékek

Típus

1.0/0927-11 Műszaki
dokumentáció

Tananyagegységek

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

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

3
3
3
3

Villamos kiviteli tervrajz
olvasása, értelmezése
Villamos dokumentációs
jelképek értelmezése
Tűz-, baleset- és
környezetvédelmi jelképek
értelmezése
Kapcsolási rajz olvasása,
értelmezése
Információforrások kezelése
Folyamatábrák olvasása,
értelmezése
Szakmai számolási készség
Áramútrajz, nyomvonalrajz,
installációs rajz olvasása,
értelmezése
Szerelési rajz olvasása,
értelmezése
Szerelési rajz készítése
Szabadkézi rajzolás
Összeállítási rajz olvasása,
értelmezése
Összeállítási rajz készítése
Mennyiségérzék
Komplex jelzésrendszerek
Kézi és gépi kötőelem szerelő
szerszámok használata
Kapcsolási rajz készítése
Forrasztási technológiák
alkalmazása
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése,
készítése
A hagyományos és
elektronikus adatrögzítés
eszközeinek (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést
végez) alkalmazása
Villamos kiviteli tervrajz
értelmezése
Térérzékelés
Tájékozódás
Nyomtatott áramkör tervezése

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

6.0/0927-11
Alkalmazott
számítástechnika

x

5.0/0927-11 Villamos
áramkörök

x

4.0/0927-11
Elektrotechnika

x

3.0/0927-11 Villamos
alapgyakorlatok

Szakmai készségek

2.0/0927-11 Villamos
anyagok és készülékek

Szint

1.0/0927-11 Műszaki
dokumentáció

Tananyagegységek

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

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

6.0/0927-11
Alkalmazott
számítástechnika

x
x
x

5.0/0927-11 Villamos
áramkörök

x
x
x

4.0/0927-11
Elektrotechnika

3.0/0927-11 Villamos
alapgyakorlatok

Felelősségtudat
Monotónia-tűrés
Precizitás

2.0/0927-11 Villamos
anyagok és készülékek

Személyes kompetenciák

1.0/0927-11 Műszaki
dokumentáció

Tananyagegységek

3.0/0927-11 Villamos
alapgyakorlatok

4.0/0927-11
Elektrotechnika

5.0/0927-11 Villamos
áramkörök

6.0/0927-11
Alkalmazott
számítástechnika

Motiválhatóság
Határozottság

2.0/0927-11 Villamos
anyagok és készülékek

Társas kompetenciák

1.0/0927-11 Műszaki
dokumentáció

Tananyagegységek

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

1.0/0927-11 Műszaki
dokumentáció

2.0/0927-11 Villamos
anyagok és készülékek

3.0/0927-11 Villamos
alapgyakorlatok

4.0/0927-11
Elektrotechnika

5.0/0927-11 Villamos
áramkörök

6.0/0927-11
Alkalmazott
számítástechnika

Tananyagegységek

Logikus gondolkodás

x

x

x

x

x

x

Rendszerező képesség

x

x

x

x

x

x

Kreativitás, ötletgazdagság

x

x

x

x

x

x

Módszerkompetenciák

2.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
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Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

2.0/0927-11 Villamos anyagok és készülékek

72 óra

Villanyszerelési ismeretek
Világítási alapáramkörök
Villamos rajzok (egyvonalas, szerelési áramutas)
Villamos szerelési anyagok
Vezetékek
Villamos kötőelemek
Védőcsövek
Kábelcsatornák
Kábeltálcák
Dobozok
Rögzítőanyagok
Villamos szerelvények
Kapcsolók
Csatlakozók
Lámpatestek
Villamos készülékek
Relék (impulzusrelék, időrelék)
Mágneskapcsolók
Túláramvédelmi készülékek (olvadóbiztosítók, kismegszakítók, motorvédő hőkioldók)
Túlfeszültségvédelmi készülékek
Érintésvédelmi készülékek (egy-és háromfázisú ÁVK)
Lakóépületek bejelző rendszerei
Szabadvezeték hálózatok és anyagai
Sínek, sodronyok, huzalok
Oszlop tartószerkezetek, kis-, közép-, nagy és legnagyobb feszültségű hálózatokon
Szigetelők feladata, típusai, fajtái
Földkábelek szerkezete, típusok, jelölésük
Max. 1kV névleges feszültségű földkábelek fektetése, toldása, csatlakoztatása
Épületek villamos hálózatának kialakítása
A hálózat kiépítésének lépései
Süllyesztett szerelés
Falon kívüli szerelés
Elosztószekrények
Épületek hálózatra csatlakozása
Csatlakozás légkábellel, földkábellel
Fogyasztásmérők helyének kialakítása
Fogyasztásmérők felszerelése
Épületek informatikai rendszerei. (Hang-, kép- és adatátvitel)
Csengők, felcsengető rendszerek
Kaputelefonok
Számítógépes hálózatok
Telefonhálózatok
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TV-hálózatok
Világítástechnika
Világítástechnikai alapmennyiségek, fogalmak
Szabványos foglalatok, jelölésük
Fényforrások (izzók, halogén izzók, fénycsövek, kompakt fénycsövek, nagynyomású
higanygőzlámpák, nátriumlámpák, fémhalogén lámpák, xenon lámpák, LED-ek)
Világítástervezés
4.0/0927-11 Elektrotechnika

288 óra

Villamos alapfogalmak
Feszültség, áram, töltés, ellenállás, vezetőképesség definíciók
Nagyságrendek, prefixumok, mértékegységek
Alapvető ellenállás számítások
Ellenállások hőfokfüggése (NTK, PTK)
Ellenállások a gyakorlatban, rajzjelek
Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések
Az áramkör fogalma, az egyenáramú hálózatok alaptörvényei (Ohm törvény, Kirchhoff
törvény)
Ellenállás hálózatok, eredő ellenállás számítások
Az alaptörvények igazolása
Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone-híd
Méréshatár kiterjesztés, előtét- és sönt ellenállások
Energiaforrások
A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és számításai
A hatásfok fogalma, számítása, villamos készülékek jellemző hatásfokai, az ellenállások
terhelhetősége
Ideális és valódi generátorok, belső ellenállás, forrásfeszültség, kapocsfeszültség
A feszültség- és áramgenerátorok helyettesítő képei (Thevenin, Norton), soros, párhuzamos és
vegyes kapcsolása
A szuperpozíció tétele
Generátorok teljesítménye és hatásfoka, az illesztés fogalma és gyakorlati jelentősége
A villamos-, és mágneses terek jellemzői
A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése
Erőhatások villamos mezőben
Anyagok viselkedése villamos térben
Kondenzátorok, kapacitások
Töltés, kisütés, energia
A mágneses tér fogalma, jellemzői és szemléltetése
Erőhatások mágneses erőtérben
Anyagok viselkedése mágneses térben
Egyszerű mágneses körök
Indukciós jelenségek
Mozgási-, nyugalmi-, ön-, és kölcsönös indukció
Induktivitás, tekercsek
Be-, és kikapcsolási jelenségek
A mágneses tér energiája
Váltakozó mennyiségek jellemzői
Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei, jellemzői
Soros és párhuzamos R-L kapcsolás
Soros és párhuzamos R-C kapcsolás
Valóságos kondenzátorok és tekercsek, veszteségek
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Soros és párhuzamos R-L-C kapcsolások, rezgőkörök
Váltakozó áramú teljesítmények
A teljesítménytényező fogalma, a fázisjavítás szükségessége és jellemző megoldásai
Többfázisú hálózatok
A többfázisú rendszer fogalma
A háromfázisú rendszer lényege és jellemzői
A csillag- és háromszögkapcsolás jellemzői, teljesítmények, szimmetrikus és aszimmetrikus
terhelés
A villamos gépek működési elve:
A transzformátor alkalmazásának szükségessége, felhasználása, elvi felépítése, működése
Az egy- és háromfázisú váltakozó áramú generátorok működési elve, jellemző felhasználása
Az egyenáramú generátorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, jellemző
alkalmazások
Az egyenáramú motorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, jellemző
alkalmazások
Váltakozó áramú motorok: forgó mágneses tér, háromfázisú szinkron- és aszinkron motorok
szerkezete és működése, jellemző alkalmazások
Hagyományos és alternatív energiaforrások
Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során
Az elektronika passzív és aktív alkatrészei, szabványos jelölésük, jellemzőik, felhasználásuk
analóg áramkörökben
Két-, és négypólusok
Félvezető áramköri elemek
A tipikus analóg alapáramkörök felépítése, jellemzői és működése
Erősítő alapkapcsolások
Többfokozatú (csatolt) erősítők
Visszacsatolások, visszacsatolt erősítők
Hangolt -, szélessávú-, és nagyjelű erősítők
Tápegységek
Oszcillátorok
Egyszerű áramkörök méretezése számítással
Műveleti erősítők
Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások
Műveleti erősítővel felépített áramkörök méretezése, alkalmazásuk (pl. műveletvégző
áramkörök, oszcillátorok, impulzustechnikai áramkörök)
Egyszerű áramkörök méretezése számítással
Egyéb analóg integrált áramkörök
Optoelektronikai áramköri elemek, vizuális megjelenítők
Teljesítményelektronikai elemek, áramkörök
Impulzustechnikai áramkörök
Impulzus fogalma, impulzusjellemzők
Aktív és passzív jelformáló áramkörök
Impulzus előállító áramkörök
Számítási méretezési feladatok megoldása
Alkatrészek szabványos jelölése
Blokkvázlat, kapcsolási rajz készítése
A logikai hálózatok alaptörvényei
A logikai algebra szabályai
Logikai műveletek
Logikai függvények, megadási módok
Logikai hálózatok
A kombinációs és szekvenciális hálózat tipikus alapáramkörei
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Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése
A jellemző logikai kapuáramkörök és felhasználásuk digitális áramkörökben
Billenőkörök, tárolók jelölése, felépítése és működése
Egyszerű logikai áramkörök tervezése a logikai algebra szabályainak alkalmazásával
Az analóg és a digitális technika közötti kapcsolat megismerése és értelmezése
Számítási méretezési feladatok megoldása
Alkatrészek szabványos jelölése
Blokkvázlat, kapcsolási rajz készítése
A digitális áramkörök jellemzői, áramkörcsaládok
A funkcionális áramkörök megismerése és alkalmazása
Multiplexer, demultiplexer áramkörök
Kódolók és dekódolók
Aritmetikai áramkörök
Léptetőregiszterek
Számláló áramkörök
Az A/D és D/A áramkörök típusai, jellemzői, megvalósítása, működése és alkalmazásaik.
Memóriák típusai, alkalmazásuk
Mikroprocesszorok belső rendszertechnikai áttekintése
5.0/0927-11 Villamos áramkörök

64 óra

A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei
Szimuláció az elektronikában
Szimulációs eljárások
A szimuláció alkalmazásának lehetőségei
A szimuláció áramköri, logikai és vegyes módú szintjei
Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata
Egyszerű áramkörök szimulációja
Az elvégzett szimuláció dokumentációja
Egyszerű elektronikai áramkörök kapcsolási rajzának és NYÁK-tervének elkészítése,
dokumentálása
Egyszerű áramkör műszaki dokumentációjának elkészítése
A villamos berendezések dokumentációi, a kapcsolási rajz jellemzői, elkészítési szempontok
Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői
Kapcsolási rajz készítése
Az alkatrészjegyzék, a jellemzők feltüntetése; az alkatrészjegyzék elkészítésének szempontjai.
Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése, beállításai
A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a szerkesztő program kezelése
Alkatrész-, kötés-, és hibalista készítése
A PCB kezelése
Az alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok
Az automatikus huzalozás
Nyomtatás, nyomtatatási formák
Nyomtatott áramkört gyártása, előkészítése
Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük
A fóliamintázat kialakításának megoldásai
A szitanyomás technológiája
Eszközök, segédanyagok
Nyomtatott áramkörök maratása
Alkalmazott eszközök, anyagok
Forrasztandó felületek előkészítése
Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat
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Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése
Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás,
alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése
Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések
Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek jelölései
- Gyakorlat
1.0/0927-11 Műszaki dokumentáció

72 óra

A műszaki rajzzal kapcsolatos alapfogalmak:
Rajzszabványok, rajzeszközök
Síkmértani szerkesztések
Ábrázolási módok: vetületi és axonometrikus ábrázolás
Méretezés, méretek megadása
Metszeti ábrázolás
Egyszerűsített ábrázolási módok
Az ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának ismerete
A kapcsolási vázlat készítésének szabályai
Műszaki dokumentáció készítése, segédeszközök használata
Műszaki, illetve szerelési rajzok olvasása, elkészítése villamos működési rajzok alapján, műszaki
rajz készítő alkalmazások segítségével
Szakterületnek megfelelő szabadkézi rajz, vázlat készítése alkatrészekről
Műszaki rajz-készítő programot használata
Rajzdokumentáció, mérési jegyzőkönyv készítése
Alapfogalmak
Az AUTOCAD indítása és részei
A képernyő részei, a parancskiadás módjai
A rajzolás koordináta rendszerei
Fóliák és vonaltípusok alkalmazási módjai
Rajzkészítés
Rajzelemek létrehozása
Pont rajzolása
Vonalak rajzolása
Görbevonalú síkidomok rajzolása
Sokszögek rajzolása
Vonalláncok
Egyéb rajzelemek
Rajz feliratok készítése
Rajzelemek szerkesztése és módosítása
Rajzelemek kijelölése
Rajzelemek közvetlenmódosítása fogókkal
Parancsok rajzelemek módosításához
Rajzok méretmegadása
A méretek gyakorlati megadása
Méretezési stílusok
A metszeti ábrázolás
A metszetkészítés elve
Metszetfajták
Metszeti jelölések
Egyéb, rajzolást segítő lehetőségek
Több rajzelemből álló egységek létrehozása
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Blokkok alkalmazása
Attribútumok létrehozása és használata
Az elkészített rajzok alkalmazása
A lépték parancs
A terület parancs
A rajzok kinyomtatása
Villamos műszaki kiviteli tervek illetve műszaki leírások értelmezése, használata és elkészítése
elektronikus adatrögzítő eszközök, valamint alkalmazások segítségével
Villamos műszaki kiviteli terv (műszaki leírás, tervrajz, blokkvázlat, elvi kapcsolási rajz, áramutas
rajz, installációs rajz stb.) értelmezése és használata
A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a kapcsolási rajzszerkesztő program használata
Alkatrészek elhelyezése, huzalozás
Alkatrészek azonosítói, alkatrészjegyzék generálása
Feliratok készítése, alkatrészek szerkesztése
Automatikus generáló funkciók (Sorkapocs-, kapocsbekötési-, kábeltervek generálása
Darabjegyzékek generálása Rajzjegyzék generálása, nyomtatás)
Egyéni szimbólumok készítése, azok beillesztése saját projektbe. Egyedi űrlapok készítése,
alkalmazásuk
Külső adatbázis betöltése, használata
Kimeneti fájlok generálása
Nyomtatás, nyomtatatási formák
A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása
.
3.0/0927-11 Villamos alapgyakorlat
252 óra
Villanyszerelési gyakorlatok
Épületek világítási áramköreinek kialakítása
Egysarkú kapcsolás
Kétsarkú kapcsolás
Háromsarkú kapcsolás
Csillárkapcsolás
Váltókapcsolás
Keresztváltó-kapcsolás
Világítási és áramkörök és dugaszoló aljzatok.
Összetett világítási áramkörök
Villamos rajzok olvasása, értelmezése, készítése (egyvonalas, szerelési áramutas)
Impulzusrelével megvalósítható kapcsolások
Egyszerű impulzusrelék
Integrált funkciójú impulzusrelék
Impulzusrelé kiegészítők
Időrelékkel megvalósítható feladatok
Bekapcsolás-késleltetések
Kikapcsolás-késleltetések
Univerzális időrelék
Lépcsőházi világítás
Épületek villamos hálózatának kialakítása
A hálózat kiépítésének lépései
Süllyesztett szerelés
Falon kívüli szerelés
Elosztószekrények kialakítása
Épületek hálózatra csatlakozása
Csatlakozás légkábellel, földkábellel
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Fogyasztásmérők helyének kialakítása
Fogyasztásmérők felszerelése
Épületek hőfejlesztő készülékeinek bekötése
Forróvíztárolók
Hőtárolós készülékek
Épületeknél alkalmazott megújuló energiaforrások megismerése
Napelemek
Szélgenerátorok
Épületek informatikai rendszerei. (Hang-, kép- és adatátvitel)
Csengők, felcsengető rendszerek
Kaputelefonok
Számítógépes hálózatok
Telefonhálózatok
TV-hálózatok
Nyomtatott áramkör gyártása, előkészítése:
Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük
A fóliamintázat kialakításának megoldásai
A szitanyomás technológiája
Eszközök, segédanyagok
Nyomtatott áramkörök maratása
Alkalmazott eszközök, anyagok
Forrasztandó felületek előkészítése
Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat
Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése
Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, alkatrész
beültetés, alkatrészlábak lecsípése
Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések
Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek jelölései
Villamos kapcsolási rajzok és utasítások alapján analóg és digitális áramkörök építése és vizsgálata,
diszkrét és integrált áramköri elemek felhasználásával, különböző szerelési technológiák
megvalósításával
Analóg alapáramkörök építése, mérése:
Passzív és aktív szűrőkapcsolások
Egyenirányító kapcsolások
Zener-diódás stabilizátor
Tranzisztoros és FET-es erősítők
Többfokozatú erősítők
Visszacsatolást tartalmazó erősítők
Nagyjelű erősítők
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, DC, AC erősítők, egyszerű műveletvégző áramkörök
Tápegységek, integrált stabilizátor áramkörök alkalmazása
Teljesítményelektronikai áramkörök
Rezgéskeltő kapcsolások
Impulzustechnikai alapáramkörök építése és mérése
Impulzust előállító áramkörök
Passzív és aktív jelformálók vizsgálata
Digitális alapáramkörök építése, összeállítása és mérése
A logikai alapfüggvények megvalósítása
Kombinációs hálózatok realizálása, alkalmazása
Sorrendi áramkörök realizálása, alapelemeinek alkalmazása (tárolók, számlálók, regiszterek)
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6.0/0927-11 Alkalmazott számítástechnika

60 óra

A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei
Szimuláció az elektrotechnikában
Szimulációs eljárások
A szimuláció alkalmazásának lehetőségei
A szimuláció áramköri, logikai és vegyes módú szintjei
Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata
Egyszerű áramkörök szimulációja
Az elvégzett szimuláció dokumentációja
Áramkörök szimulációja
A szimulációs program telepítése, felépítése
A villamos áramkörök kapcsolási rajzainak jellemzői, elkészítési szempontjai
Az áramköri elemek rajzjelei, jellemzői, paraméterezésük
Kapcsolási rajz készítése, műszerek elhelyezése
Az áramköri elemek jellemzőinek feltüntetése, nézetek
A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a szerkesztő program kezelése
A kapcsolás ellenőrzése, hibalista készítése
Áramkörök analízise, AC, DC analízis
Grafikonok vektorábrák készítése
Az áramkör és a szimuláció eredményeinek mentése, átvitele más dokumentumokba
Mérési jegyzőkönyvek készítése
Egyszerű áramkör szimulációja, jegyzőkönyvek elkészítése
Erősáramú rajzdokumentáció, jegyzőkönyv készítése számítógéppel
CAD erősáramú áramkörtervező program alkalmazása:
Az áramkörtervező programok felépítése, telepítése, beállításai:
A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a kapcsolási rajz szerkesztő program
használata
Erősáramú villamos rajzok készítése
Kapcsolási tervek létrehozása
Tervlapok grafikus szerkesztése
Főáramkörök létrehozása
Vezérlő áramkörök létrehozása
Automatikus generáló funkciók
Sorkapocs és kábeltervek
Darabjegyzék
Rajzjelek
A kapcsolási rajzok nyomtatása
Egyszerű erősáramú rajzok (pl. motorvezérlések) készítése
2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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3.

A modul azonosítója és megnevezése:
0928-11 Erősáramú szerelések végzése

3.1

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

3.2

A modul javasolt időkerete:
- Elmélet: 72 óra
- Gyakorlat: 256 óra

3.3

Maximális tanulói létszám:
- Elméleti oktatás: 35 fő
- Gyakorlati oktatás: 12 fő

3.4
A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák:
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

3.0/0928-11
Műhelygyakorlat

Feladatprofil

2.0/0928-11 Gyakorlati
elektrotechnika

1.0/0928-11 Géptan

Tananyagegységek

Mechanikai méreteket felvesz, ellenőriz

x

x

Gépelemeket (tengelykapcsolók,
csapágyak, fogaskerekek, alapvető
hajtások) alkalmaz, szerel

x

x

Motorvezérlések bekötését végzi

x

x

x

Intelligens épületek erősáramú szerelését
végzi

x

x

Kommunális- és lakóépületek
villanyszerelését végzi, áramköreit
ellenőrzi

x

x

x

x

Ellenőrzi a kommunális-és lakóépületek
fogyasztásmérő helyének kialakítását
Fontosabb fogyasztói berendezések
bekötését létrehozza, ellenőrzi

x

Ellenőrzi a kommunális épületek
fogyasztásmérőjének áramszolgáltatói
hálózatra történő csatlakoztatását.

x

Kialakítja a kommunális-és lakóépületek
elosztóit

x

A szerelési technológiákat és a
készülékeket kiválasztja a vonatkozó
szabványok figyelembevételével

x
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x

x
x

Kisfeszültségű szabadvezetéki és
kábelhálózatokon jelentkező szerelési-,
kötési-, csatlakozási feladatokat elvégzi,
ellenőrzi

x

Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a
nullázott rendszert
Kiépíti és ellenőrzi az EPH-rendszert
Felszereli és ellenőrzi az áramvédő
kapcsolót, alkalmazza a védővezeték
nélküli érintésvédelmi módokat
Komplett elektronikus berendezéseket,
üzemeltet, hibakeresést végez, javít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B

Szakmai ismeretek

x

x

3.0/0928-11
Műhelygyakorlat

1.0/0928-11 Géptan

Típus

2.0/0928-11 Gyakorlati
elektrotechnika

Tananyagegységek

x

B

Elektronikai technológia
Épületek villamos hálózatok
kialakítása
Túláramvédelem

B

Túlfeszültségvédelem

x

x

B

Érintésvédelem

x

x

B

Forrasztás
Kapcsoló készülékek jellemzői,
kiválasztása, hibái

x

x

B

B
B

Köztéri, ipari, kommunális és
reklámcélú világító
berendezések

B

Oldható és nemoldható kötések

C

Világítási készülékek
jellemzői, kiválasztása, hibái
Csapágyak és csapágyazások
Fogaskerekes, csiga és egyéb
hajtások jellemzői
Forgácsolás
Forgó- és lengőmozgások
jellemzői
Ipari és háztartási villamos
fűtő-, hűtő- és
klímaberendezések
Kinematika

C
C

B
C
C
C
C
C

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kinetika

x

x

Kötőelemek

x

x

C

Megmunkálások

x

x

C

Statika

x

x

C

Szilárdságtan

x

x
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C

Tengelyek, tengelykapcsolók
Transzformátorok készítési,
szerelési elve
Villamos forgógépek
készítésének technológiái
Villamos készülékek
technológiái

C

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

D

Alapvető gépészeti
berendezések (szivattyúk,
kompresszorok, ventilátorok,
belső égésű motorok)

x

x

x

D

Ragasztás

x

x

E

Hegesztés

x

x

C
C

5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Villamos kiviteli tervrajz
olvasása, értelmezése
Villamos dokumentációs
jelképek értelmezése

x

3.0/0928-11
Műhelygyakorlat

5

Szakmai készségek

2.0/0928-11 Gyakorlati
elektrotechnika

Típus

1.0/0928-11 Géptan

Tananyagegységek

x

x

x

x

Tűz, baleset és
környezetvédelmi jelképek
értelmezése

x

Kapcsolási rajz olvasása,
értelmezése
Információforrások kezelése
Folyamatábrák olvasása,
értelmezése
Szakmai számolási készség
Áramútrajz, nyomvonalrajz,
installációs rajz olvasása,
értelmezése
Szerelési rajz olvasása,
értelmezése
Szerelési rajz készítése
Szabadkézi rajzolás
Összeállítási rajz olvasása,
értelmezése
Összeállítási rajz készítése
Mennyiségérzék
Komplex jelzésrendszerek
Kézi és gépi kötőelem szerelő
szerszámok használata
Kapcsolási rajz készítése
Folyamatábrák készítése
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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
x
x

x
x
x

x
x

x
x

4

Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése,
készítése

x

x

x

x

x

x

4

A hagyományos és
elektronikus adatrögzítés
eszközeinek alkalmazása
(írásos, ábrás és elektronikus
adatrögzítést végez)

x

x

3

Villamos kiviteli tervrajz
készítése

x

x

4

3.0/0928-11
Műhelygyakorlat

Pontosság
Kézügyesség
Állóképesség

2.0/0928-11
Gyakorlati
elektrotechnika

Személyes kompetenciák

1.0/0928-11 Géptan

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x
x
x

3.0/0928-11
Műhelygyakorlat

Határozottság

2.0/0928-11
Gyakorlati
elektrotechnika

Társas kompetenciák

1.0/0928-11 Géptan

Tananyagegységek

x

x

x

1.0/0928-11 Géptan

2.0/0928-11 Gyakorlati
elektrotechnika

3.0/0928-11
Műhelygyakorlat

Tananyagegységek

Logikus gondolkodás

x

x

x

Ismeretek helyén való alkalmazása

x

x

x

Következtetési képesség

x

x

x

Módszerkompetenciák
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3.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:

Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Tesztfeladat megoldása
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
-Elmélet

1.0/0928-11 Géptan

72 óra

Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmazásának, szerelésének elmélete
Mechanikai alapismeretek
Az erő fogalma, jellemzői, forgató nyomaték
A statika alapfeltételei, kényszerek fogalma, fajtái
Síkbeli erőrendszerek eredője, egyensúlya
Közös hatásvonalú erőrendszerek eredője
Közös támadáspontú erőrendszer eredője, egyensúlya
Párhuzamos erőrendszer eredője, egyensúlya
Nyomatéki tétel
A tartó fajtái, vizsgálat célja, alkalmazható módszerek
Koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó vizsgálata
Megoszló terhelésű tartó vizsgálata
Egyik végén befogott tartó vizsgálata
Stabilitás fogalma, számítás
Keresztmetszetek másodrendű nyomatéka
A keresztmetszeti tényező meghatározása
Szilárdságtan
Az igénybevétel fogalma, feszültségfogalma
Húzó-nyomó igénybevétel
Hajlító igénybevétel
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Nyíró igénybevétel
Csavaró igénybevétel
Összetett igénybevételek
Alapvető gépészeti berendezek üzemeltetésének, gépelemek szerelésének ismertetése szerelési és
összeállítási rajz alapján
Gépelemek (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások)
Nem oldható kötések
Kötőgépelemek, kötések
Szegecskötés
Hegesztett és forrasztott kötések
Ragasztás, zsugorkötések
Oldható kötések
Csavarmenetek származtatása, fajtái, alkalmazás
Csavarfajták, csavarbiztosítások
A csavar meghúzásának és oldásának nyomaték-szükséglete
Csapszeg, ék és reteszkötések
Tengelyek és csapágyazások
Tengelyek, tengelyek igénybevételei, fajtái
Csapágyazások
Siklócsapágyak
Gördülő csapágyak
Gördülő csapágy típusok
Tengelykapcsolók
Tengelykapcsolók, merev, rugalmas, hajlékony
Oldható súrlódó tengelykapcsolók
Hajtások
Súrlódásos hajtások, dörzskerékhajtás alkalmazás, szerkezeti kialakítás
Laposszíj-hajtás alkalmazása, szerkezeti kialakítása
Ékszíjhajtás alkalmazás, szerkezeti kialakítás
Fogaskerék-hajtások
Rugók és lengéscsillapítók
Rugók csoportosítása, jellemzésük.
Hajlító igénybevételnek kitett rugók
Csavaró igénybevételnek kitett rugók
Gumirugók, légrugók, lengéscsillapítók
Mechanikus lengéscsillapítók
Hidraulikus lengéscsillapítók
Mechanizmusok
Karos mechanizmusok
A mechanizmusok alaptörvényei
A forgattyús mechanizmus működése
Kulisszás mechanizmus
Bütykös mechanizmus
Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, belső égésű motorok)
Belső égésű motorok működési elve
Körfolyamatok, elvi vázlatuk, működésük
Szerkezeti részek: porlasztó, gyújtás, hűtés, kenés
Üzemeltetésük
Áramlástechnikai gépek
Szivattyúk
Ventilátorok
Kompresszorok felépítése, működése
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Gépek üzemközi elhasználódása
Gépek elhasználódási formái, folyamata
A kopásgörbe
Karbantartás
A karbantartó tevékenység és műveletei
A tervszerű megelőző karbantartási rendszer és feladatai
A karbantartási ciklusok
A TMK rendszerű karbantartás műveletei
Gépelemek kenése
A kenés szerepe, jelentősége
Kenőberendezések, módszerek
Gépek bejáratása
- Gyakorlat
2.0/0928-11 Gyakorlati elektrotechnika

64 óra

Köztéri, ipari, kommunális és reklámcélú világító berendezéseken, valamint kisfeszültségű
szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési-, csatlakozási feladatok
Világítástechnika
Világítástechnikai alapismeretek
Közterek világító berendezései
Ipari környezet megvilágítása
Reklámvilágítások
Kisfeszültségű szabadvezetékek
A kialakítás szempontjai
Nyomvonalrajz
Szerelés lépései
Vezetékek és kötések
Munkaszervezés, feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés
Kisfeszültségű kábelhálózatok
A kialakítás szempontjai
Nyomvonalrajz
Szerelés lépései
Kábelek és kötések
Intelligens épületek
Anyagok
Technológiák
Buszrendszer
Ipari és háztartási villamos gépek, fűtő-, hűtő- és klímaberendezések ismerete
Ipari villamos gépek
A villamos forgógépek készítésének technológiái
Villamos készülékek készítésének technológiái
Transzformátorok készítésének technológiái.
Hűtőgépek
Villamos kemencék
Klímaberendezések
Háztartási készülékek
Mosógépek, mosogatógépek
Konyhai készülékek (mikrohullámú sütők, vízforralók, háztartási robotgépek, őrlőgépek,
szeletelők, páraelszívók stb.)
Hőfejlesztő készülékek (forróvíztárolók, vasalók, tűzhelyek stb.)
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Porszívók, takarítógépek
Villamos fűtőkészülékek
Klímaberendezések
3.0/0928-11 Műhelygyakorlat

192 óra

Szigetelt vezetékek szerelése
Kiskábelek és kábelszerű vezetékek tartószerkezetre, védőcsőbe és szabadon szerelése
Vezetékvégek kialakítása, vezetékkötések készítése különböző kötőelemekkel
Világítási alapáramkörök kialakítása,
Világítási automatikák szerelése
Lépcsőházi világítási automaták áramkörbe kötése
Szürkületkapcsolók, mozgásérzékelő kapcsolók, fényerő- szabályozó kapcsolók bekötése
Lámpakapcsolások elkészítése
Fénycsöves lámpakapcsolások
Higanygőzlámpa-kapcsolások
Halogénlámpa-kapcsolás
Lámpatestek szerelése, karbantartása, javítása
Karbantartási feladatok
Készülékcsatlakozások kialakítása
Elosztó-, kapcsoló- és mérőberendezések szerelése
Tokozott elosztók szerelése
Tokozatok, szerelvényeik, szerelési technológiák
Tervdokumentációk tanulmányozása
Szerelvények beszerelése
Vezetékezés, sínezés kialakítása
Műanyag tokozású elosztók szerelése
Alumíniumtokozású elosztók szerelése
Lemeztokozású elosztók szerelése
Épületek hálózatra csatlakoztatása
Csatlakozás szigetelt légvezetékkel
Munkavédelmi szabályok
Áramszolgáltatói engedélyek beszerzése
Fővezeték nyomvonalának megválasztása
Fővezetéki anyagok
Fővezeték szerelése (csövezés, vezetékszerelés)
Épületcsatlakozási pont kialakítása
(fali horog, tetőtartó szerelése)
Szigetelt légvezeték és tartozékainak szerelése
Csatlakozás kábellel
Munkavédelmi szabályok
Áramszolgáltatói engedélyek beszerzése
Fővezeték nyomvonalának megválasztása
Fővezeték szerelése (csövezés, vezetékszerelés)
Csatlakozó tokozatok összeállítása, szerelése
Kábelszerelés oszlopra, tartószerkezetre
Kábelvégek elkészítése
Kábeltoldás különböző szerelvényekkel
A kemény- és lágyforrasztás technológiájának ismertetése
Az elektronikus áramkörök kialakítása (nyák, alkatrészek beültetése, csatlakozók)
A beültetett alkatrészek villamos csatlakoztatása, a lágyforrasztási technológiák ismertetése
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A kézi lágyforrasztás anyagai és a forrasztás elvégzéséhez szükséges eszközök a forrasztás
technológiai paraméterei
A lágyforrasztás alkalmazása a háztartási gépek javítása során
A keményforrasztás anyagai és a forrasztás elvégzéséhez szükséges eszközök technológiai
paraméterek
A keményforrasztás alkalmazása a háztartási gépek javítása során
A forrasztási technológiák biztonsági előírásai
Forrasztási gyakorlat
Áramköri elemek adott beültetési és kapcsolási vázlat alapján történő (ellenállás, tekercs,
kondenzátor, stb.) beillesztése és beforrasztása az előre gyártott nyáklapra
A forrasztás minőségének ellenőrzése szemrevételezéssel, tipikus hibák bemutatása
Erősáramú villamos csatlakozók szerelése
Különféle vezetékek, szigetelt vezetékek előkészítése a csatlakozók felszerelésére
Különféle csatlakozók felszerelése forrasztással, szigetelőcsövek használata
Gyorscsatlakozók szereléstechnológiája
Szorítópántos, csavaros (akkumulátor csatlakozó) csatlakozók szerelése
Erősáramú hálózati csatlakozók szerelése
Különleges csatlakozók (műszerkábelek, sorkapcsok, panelcsatlakozók) szerelése
Kábelek szabályos összekötése, toldása
Kábelkötegek készítése
Háztartási hűtőgépek villamos hibáinak keresése és javítása
Kompresszor hiba (tekercsszakadás, motorzárlat, testzárlat, magas áramfelvétel, nem indul)
bevizsgálása és elhárítása
Egyéb hibák (motorvédő- indítórelé, hőfokszabályozó, automatika, illetve szabályozó
elemek, hőszigetelés) bevizsgálása és elhárítása
Villamos vizsgálatok: áram, feszültség, ellenállás mérése. Védővezető, szigetelési ellenállás
vizsgálata
Javítás utáni érintésvédelmi vizsgálat és villamos szilárdság ellenőrzése
Háztartási hűtőgépek szerkezeti egységeinek szerelése
Ajtó le- és felszerelése, a nyitási irány megváltoztatása, a kezelőszervek ki- és beszerelése
Motorkompresszor ki- és beszerelése
Motorindító és védőberendezés ki- és beszerelése
Elpárologtató ki- és beszerelése
Hőfokszabályozó és biztonsági szerelvények, ki- és beszerelése
Járulékos berendezések ki- és beszerelése
Mosógépek szerkezeti egységeinek szerelése
Külső burkolat le- és felszerelése (összetartó vázas, teljesen zárt összetartó vázas borítás)
Elöltöltős gépe meghajtó motorjának ki- és beszerelése
Elöltöltős gépek forgódobjának és csapágyának szerelése
Felültöltős gépek mosótartályának rögzítése, ki- és beszerelése
Felültöltős gépek ellensúlyának, a forgódob és csapágyazásának ki- és beszerelése
Szerelvénytartó lap szerelése
Kettős vízbeeresztő villamos vezérlésű mágnesszelep ki- és beszerelése
Csőfűtőtest ki- és beszerelése
Hőmérsékletszabályozó ki- és beszerelése
Választókapcsoló ki- és beszerelése
Nyomáskapcsoló, vízszintszabályozó ki- és beszerelése
Programkapcsoló (elektromechanikus, elektronikus) ki- és beszerelése
Mosogatógépek szerkezeti egységeinek szerelése
Burkolat le- és felszerelése
Villamos kezelőszervek ki- és beszerelése
Az ajtó fel- és leszerelése
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A mosogatókamra szerelése
Mosogató és öblítőszer- adagolók szerelése
Permetezőkar szerelése
Fűtőtest ki- és beszerelése
Durva és finomszűrők cserélése
Keringtető szivattyú ki- és beszerelése
Leürítő szivattyú ki- és beszerelése
Vízbeeresztő mágnesszelep ki- és beszerelése
Programkapcsoló ki- és beszerelése
Választókapcsoló ki- és beszerelése
Vízkeménység kapcsoló ki- és beszerelése
Főkapcsoló ki- és beszerelése
Hőmérsékletszabályozó ki- és beszerelése
Nyomáskapcsoló ki- és beszerelése
Mikrohullámú sütők szerkezeti egységeinek szerelése
Készülék burkolatának le- és felszerelése
Üzemkamra ki- és beszerelése
Előlap fel- és leszerelése
Ajtó fel- és leszerelése
Ajtó zsanér- és zárszerkezetek szerelése
Nagyfeszültségű tápegység ki- és beszerelése
Magnetron ki- és beszerelése
Ventilátor ki- és beszerelése
Kismotoros háztartási gépek szerkezeti egységeinek szerelés
Háztartási robotgépek, mixerek- és gyümölcscentrifugák , őrlők, darabolók, szellőzők,
motoros takarítógépek burkolatának le- és felszerelése
A meghajtó motor és hajtómű ki- és beszerelése
Kapcsolók, kezelőszervek, szabályozó elemek ki- és beszerelése
Kiegészítő szerkezetek szerelése
Háztartási hőfejlesztő gépek szerkezeti egységeinek szerelése
Villamos fűtőkészülékek légbefúvásos hősugárzók, konvekciós fűtőkészülékek, villamos
tűzhelyek, forróvíztárolók burkolatának le- és felszerelése
Kapcsolók, fokozatkapcsolók, kezelőszervek, szabályozó elemek ki- és beszerelése
Fűtőtestek szerelése
Ventillátor motorok ki- és beszerelése
Fűtőkészülékek villamos csatlakoztatásának elkészítése (tűzhelyek, villamos fűtőtestek),
kiegészítő szerkezetek szerelése
Védelmi berendezések szerelése elosztószekrényekben
Túláram- és túlfeszültség-védelmi készülékek szerelése
Olvadóbiztosítók és tartozékaik szerelése
Kismegszakítók és tartozékaik szerelése
Túlfeszültség-védelmi készülékek szerelése
Lakáselosztók összeállítása, szerelése
Lakáselosztó (tábla, szekrény) anyagának kiválasztása
Elosztó összeállítása, belső összekötések kialakítása
Felszerelés, bekötés
Jelzőáramkörök szerelése
Intelligens épületek szerelése
Anyagok
Technológiák
Buszrendszer
Tűzjelző berendezés szerelése
32

Készülékek és tartozékaik felszerelése
Tűzjelző hálózat kialakítása
Különböző érzékelők felszerelése, bekötése
Tűzjelző központ bekötése
Lakásriasztó szerelése
Készülékek és tartozékaik felszerelése
Jelzőhálózat kialakítása
Különböző érzékelők felszerelése, bekötése
Riasztóközpont bekötése
3.7

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

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
0929-11 Erősáramú mérések végzése

4.1

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

4.2

A modul javasolt időkerete:
- Elmélet: 72 óra
- Gyakorlat: 296 óra

4.3

Maximális tanulói létszám:
- Elméleti oktatás: 35 fő
- Gyakorlati oktatás: 12 fő

4.4
A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

3.0/0929-11 Energetikai
mérések

4.0/0929-11
Elektrotechnikai mérések

x

x

x

x

x

1.0/0929-11
Méréstechnika

Feladatprofil

2.0/0929-11 Villamos
mérések

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

Használja az analóg és digitális villamos
mérőműszereket
Alapvető villamos mennyiségek
(feszültség, áram, ellenállás,
teljesítmény, fogyasztás) számszerű
jellemzőinek meghatározására
mérőeszközöket választ
Alapvető villamos mennyiségek
(feszültség, áram, ellenállás,
teljesítmény, fogyasztás) számszerű
jellemzőinek mérését elvégzi
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Villamos jelek függvénykapcsolatát,
időfüggvényét méri

x

x

Alkalmazza a gyakoribb nem villamos
mennyiség mérésére szolgáló
átalakítókat

x

x

Ellenőrzi az átalakítók működését

x

x

Analóg, digitális és
teljesítményelektronikai elektronikus
áramkörök jellemzőit méréssel
meghatározza

x

x

Villamos hálózatok és berendezések
szabványossági felülvizsgálatával
kapcsolatos méréseket végez

x

x

Villamos hálózatok és berendezések
érintésvédelmi felülvizsgálatával
kapcsolatos méréseket végez

x

x

x

Villamos hálózatokhoz és
berendezésekhez tartozó
irányítástechnikai és védelmi készülékek
vizsgálatát, ellenőrzését végzi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Energiagazdálkodással összefüggő
méréseket végez
Mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos
méréseket végez
Villamos gépek (transzformátorok,
aszinkron-, szinkron- és egyenáramú
gépek) legfontosabb üzemi jellemzőinek
mérését végzi

x
x

x

x

x

x

x

2.0/0929-11 Villamos
mérések

4.0/0929-11
Elektrotechnikai mérések

1.0/0929-11
Méréstechnika

3.0/0929-11 Energetikai
mérések

Tananyagegységek

B

Érintésvédelem ellenőrzése

x

x

B

Villamosságtani alapfogalmak
Egyenáramú körök és
törvényszerűségeik
Áram hatásai (villamos, hő,
mágneses, stb.)
Váltakozó áramú körök és
törvényszerűségei
Méréstechnikai alapok

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Típus

B
B
B
B

Szakmai ismeretek

B

Távolság, elmozdulás és
szögelfordulás mérési elve
Elektromechanikus műszerek

B

Digitális műszerek

x

x

x

x

B

Áram, feszültség és jellemzőik,
ellenállás és impedancia mérési
elve

x

x

x

x

B
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B

Oszcilloszkóp alkalmazása
Tápegységek,
függvénygenerátorok

B

x

x

x

x

x

x

x

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4.0/0929-11
Elektrotechnikai mérések

5

3.0/0929-11 Energetikai
mérések

5

Szakmai készségek

2.0/0929-11 Villamos
mérések

Szint

1.0/0929-11
Méréstechnika

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

Villamos kiviteli tervrajz
olvasása, értelmezése
Villamos dokumentációs
jelképek értelmezése
Tűz-, baleset- és
környezetvédelmi jelképek
értelmezése
Kapcsolási rajz olvasása,
értelmezése
Információforrások kezelése
Folyamatábrák olvasása,
értelmezése
Szakmai számolási készség
Áramútrajz, nyomvonalrajz,
installációs rajz olvasása,
értelmezése

x

x

Villamos kiviteli tervrajz
készítése
Szerelési rajz olvasása,
értelmezése
Szerelési rajz készítése
Szabadkézi rajzolás
Összeállítási rajz olvasása,
értelmezése
Összeállítási rajz készítése
Mennyiségérzék
Komplex jelzésrendszerek
Kézi és gépi kötőelem szerelő
szerszámok használata
Kapcsolási rajz készítése
Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése,
készítése
A hagyományos és
elektronikus adatrögzítés
eszközeinek alkalmazása
(írásos, ábrás és elektronikus
adatrögzítést végez)
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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

x

x

x

x

3.0/0929-11 Energetikai
mérések

4.0/0929-11
Elektrotechnikai mérések

x
x

Pontosság
Precizitás
Kézügyesség

2.0/0929-11 Villamos
mérések

Személyes kompetenciák

1.0/0929-11
Méréstechnika

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x
x
x

2.0/0929-11 Villamos
mérések

3.0/0929-11 Energetikai
mérések

4.0/0929-11
Elektrotechnikai mérések

Társas kompetenciák

1.0/0929-11
Méréstechnika

Tananyagegységek

x

x

x

x

Határozottság

1.0/0929-11
Méréstechnika

2.0/0929-11 Villamos
mérések

3.0/0929-11 Energetikai
mérések

4.0/0929-11
Elektrotechnikai mérések

Tananyagegységek

Rendszerező képesség

x

x

x

x

Ismeretek helyén való alkalmazása

x

x

x

x

Módszerkompetenciák

4.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
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Önértékelés
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Tesztfeladat megoldása
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/0929-11 Méréstechnika

72 óra

A villamos méréstechnikában alkalmazott mérőeszközök és mérőműszerek:
megismerése,
szakszerű használata,
üzembehelyezése,
kiválasztásának szempontjai
Méréstechnikai alapfogalmak
Elektromechanikus műszerek
Elektronikus műszerek
Korszerű méréstechnikai eszközök alkalmazása
Mérési módszerek, eljárások
Ellenállásmérések
Teljesítménymérések
Fogyasztásmérések
Érintésvédelmi mérések
Hálózati analízis
Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton:
erő, elmozdulás,
fordulatszám meghatározása,
szögelfordulás meghatározása,
hőmérséklet mérése
A számítógép felhasználásának lehetőségei a méréstechnikában
Mérési adatgyűjtés és feldolgozás
Az automatizált számítógép-vezérelt mérőrendszerek tulajdonságai és alkalmazási lehetőségeik
- Gyakorlat
2.0/0929-11 Villamos mérések

96 óra

Érintésvédelmi mérések
Földelési ellenállás mérése erősáramú módszerrel V-A mérővel, célműszerrel
Hurokellenállás mérése V-A mérővel, célműszerrel
Áram-védőkapcsolás vizsgálata, érintési feszültség és kioldó áram mérése
Szigetelési ellenállás mérések
I., II.,és III. érintésvédelmi osztályú készülékek esetében
padlószigetelési ellenállás mérése
Érintésvédelmi törpefeszültséget előállító ill. védőelválasztó transzformátor vizsgálata
szigetelésmérés, kimeneti törpefeszültség szabványos mérése
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Ipari fogyasztásmérés
fogyasztásmérő alkalmazásának gyakorlása
Teljesítménymérések háromfázisú hálózatokon
Y-kapcsolású fogyasztói csoport vizsgálata
D-kapcsolású fogyasztói csoport vizsgálata
Egy- és háromfázisú egyenirányítók vizsgálata
1f1u1ü, 1f2u2ü kapcsolás vizsgálata
3f1u3ü és 3f2u6ü kapcsolás vizsgálata
kimeneti jelalakok vizsgálata oszcilloszkóppal
középértékek meghatározása
analóg műszerek által mutatott értékek
Egyenáramú hálózatok számítása és mérése
soros, párhuzamos, vegyes kapcsolású hálózat
feszültség-és áramviszonyok meghatározása méréssel és számítással
Fogyasztásmérés közvetett módon
szimmetrikus és aszimmetrikus fogyasztói csoport esetén
Fázisjavítás
Adott fogyasztói csoport eredő teljesítménytényezőjének meghatározása
előírt kompenzáláshoz szükséges meddőteljesítmény meghatározása
a kompenzálás utáni teljesítménytényező meghatározása
Teljesítmény-távadó vizsgálata
háromfázisú fogyasztói csoport esetén motoros, generátoros, induktív és kapacitív jellegű
terhelések esetén
ellenőrzés és összehasonlítás hagyományos úton mért értékekkel
Jelalakok vizsgálata oszcilloszkóppal (szinusz, háromszög, négyszög)
csúcsérték
frekvencia
periódusidő
szögeltérés háromfázisú transzformátor primer-szekunder mennyiségei között
Vezérelt áramirányítók vizsgálata
egy-és háromfázisú áramirányító kapcsolások kimeneti jeleinek vizsgálata
középértékek
belső feszültségű fogyasztó, illetve induktív terhelés hatása
Nem villamos mennyiségek villamos úton történő mérése
erő, elmozdulás
fordulatszám meghatározása
szögelfordulás meghatározása
hőmérséklet mérése
3.0/0929-11 Energetikai mérések

128 óra

Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek) üzemeltetése,
javítása
Transzformátorok üresjárási, rövidzárási, terhelési mérései.
Transzformátorok helyettesítő kapcsolásának felvétele.
Transzformátorok párhuzamos üzeme
Aszinkrongépek vizsgálati módszerei
Aszinkrongép kördiagramjának felvétele
Szinkron generátor hálózatra kapcsolása
Szinkron generátor terhelési jelleggörbéinek felvétele.
Egyenáramú generátorok vizsgálata, jelleggörbéinek felvétele.
Egyenáramú motorok vizsgálata, jelleggörbéinek felvétele.
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Villamos hálózatok és berendezések kezelése, üzembe helyezése illetve a hozzájuk tartozó
irányítástechnikai és védelmi készülékek vizsgálata, ellenőrzése
Áram- és feszültségváltók vizsgálata.
Kapcsolási gyakorlatok ETK-k gyűjtősín-rendszerein.
Villamos hálózatok védelmi készülékeinek, automatikáinak vizsgálata.
Villamos hálózatok telemechanikai rendszerei.
4.0/0929-11 Elektrotechnikai mérések

72 óra

Egyenáramú villamos jellemzők és mérése
Ellenállások meghatározása V-A mérővel
Anyagmeghatározás fajlagos ellenállás mérésével
Ellenállások soros kapcsolása, hurok tv. igazolása
Feszültségosztó vizsgálata.
Ellenállások párhuzamos kapcsolása, csomóponti tv. igazolása
Ellenállások eredőjének meghatározása
Áramosztó vizsgálata
Ellenállások meghatározása Wheatstone-híddal
Ellenállások meghatározása Thomson-híddal
Ellenállások meghatározása összehasonlító módszerrel és multiméterrel
Villamos teljesítmény és fogyasztás mérése
Villamos hőkészülék hatásfokának meghatározása
V-mérő méréshatár bővítése
V-mérő hitelesítése
A-mérő méréshatár bővítése
A-mérő hitelesítése
Feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. Belső ellenállás
meghatározása
Középértékek vizsgálata (mérés)
Jelalakok vizsgálata oszcilloszkóppal (mérés)
Periodikus jelek jellemzőinek meghatározása
R, L, és C áram és feszültsége szinuszos áramkörben
Induktivitás meghatározása. Tekercsek soros és párhuzamos kapcsolása.
Soros R-L kör vizsgálata
Soros R-C kör vizsgálata
Párhuzanos R-C kör vizsgálata
Kapacitás meghatározása
Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata
Kapacitások soros és párhuzamos jellemzőinek a meghatározása
Fázisjavítás
Mozgási és nyugalmi indukció vizsgálata
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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5.

A modul azonosítója és megnevezése:
0930-11
Erősáramú berendezések üzemeltetése

5.1

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

5.2

A modul javasolt időkerete:
- Elmélet: 224 óra
- Gyakorlat: 320 óra

5.3

Maximális tanulói létszám:
- Elméleti oktatás: 35 fő
- Gyakorlati oktatás: 12 fő

5.4
A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

2.0/0930-11
Villamos gépek
üzeme

x

x

x

x

A motorok indítását, fordulatszámának
és forgásirányának változtatását és
fékezését végzi

x

x

x

Szabályozott villamos hajtásokat
üzemeltet

x

x

x

Kis teljesítményű és speciális villamos
motorokkal (pl. váltakozó áramú
kommutátoros motorral, léptető motorral
stb.) megvalósított hajtásokat üzemeltet

x

x

x

Motorvezérléseket (motorvédő, indító,
forgásirányváltó, fordulatszámváltoztató kapcsolásokat) valósít meg,
telepít, beüzemel

x

x

x

Elektromechanikus vezérléseket valósít
meg, működésüket ellenőrzi

x

x

x

Számítógépes, mikroprocesszoros,
mikrokontrolleres és PLC-vel irányított
ipari folyamatokat szerel, üzemeltet

x

x

Feladatprofil

Villamos gépeket szállít, telepít, üzembe
helyez és üzemeltet
Kisfeszültségű, kis teljesítményű
transzformátort beköt, ellenőriz

A villamosenergia-rendszer
üzemeltetőjeként tevékenykedik
Az erősáramú kapcsolókészülékeket
kiválaszt, beköt, működtet és üzemeltet
Villamos kapcsolóállomásokat üzemeltet

x

4.0/0930-11
Villamos
vezérlések

1.0/0930-11
Villamos gépek

3.0/0930-11
Villamos művek

Tananyagegységek

x

x
x
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x

x

x

x

Villamos hálózatokat üzemeltet

x

Egyszerű kisfeszültségű hálózatok
méretezését végzi feszültségesésre és
melegedésre (tápvezeték, elosztóvezeték,
körvezeték)

x

Egyszerű hálózatok zárlatát számítással
ellenőrzi, zárlatkorlátozás megoldásában
közreműködik

x

Energiagazdálkodással kapcsolatos
üzemeltetési feladatokban közreműködik
(pl. fázisjavítás)

x

x

x

A kívánt teljesítménytényező eléréséhez
szükséges meddőteljesítményt
meghatározza

x

Üzemirányítási, telemechanikai és a
hangfrekvenciás rendszer
működtetésében tevékenykedik
Villamos hálózatok védelmét,
üzemzavari automatikák működését
ellenőrzi
Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtőés klímaberendezések villamos
energiaellátását kialakítja, működteti,
telepíti, üzemelteti

x

x

x

x

x

x

x

Köztéri, ipari, kommunális és
reklámcélú világító berendezéseket
szerel, karbantart

x

x

Szünetmentes áramforrásokat telepít és
üzemeltet

x

x

x

x

Villamos állomások egyen-és
váltakozóáramú segédberendezéseit
ellenőrzi

x

x

Érintésvédelem kialakítása

B

Szünetmentes áramforrások
telepítése és üzemeltetési
módjai

B
B
B
B
B
B

4.0/0930-11
Villamos vezérlések

A

3.0/0930-11
Villamos művek

Szakmai ismeretek

2.0/0930-11
Villamos gépek
üzeme

Típus

1.0/0930-11
Villamos gépek

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aszinkron gépek jellemzői,
üzemállapotai
Egyenáramú gépek jellemzői,
üzemállapotai
Energiagazdálkodási mérések
elve
Fogyasztói árszabások

x

x

x

x

x

Kapcsoló készülékek jellemzői
Kommunális és ipari hálózatok
jellemzői

x

x
x
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x

B

Meddőkompenzáció elve és
gyakorlati megvalósítása
Szinkron gépek jellemezői,
üzemállapotai
Transzformátorok jellemzői
Transzformátorok jellemzői,
üzemállapotai
Világítási készülékek jellemzői

B

Villamos állomások jellemzői

B

B

Villamos forgógépek jellemzői
Villamos hálózatok méretezése
kisfeszültségen
Villamos készülékek jellemzői

B

Villamos művek

B

Villamos gépek

B

Irányítástechnikai ismeretek

B

Villamos hálózatok védelmei

B
B
B
B

B

x

x

x

x

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
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Tűz-, baleset- és
környezetvédelmi jelképek
értelmezése
Kapcsolási rajz olvasása,
értelmezése
Információforrások kezelése
Folyamatábrák olvasása,
értelmezése
Szakmai számolási készség
Áramútrajz, nyomvonalrajz,
installációs rajz olvasása,
értelmezése
Szerelési rajz olvasása,
értelmezése
Szerelési rajz készítése
Szabadkézi rajzolás
Összeállítási rajz olvasása,
értelmezése
Összeállítási rajz készítése
Mennyiségérzék
Komplex jelzésrendszerek
Kézi és gépi kötőelem szerelő
szerszámok használata
Kapcsolási rajz készítése

4.0/0930-11
Villamos vezérlések

5

Villamos kiviteli tervrajz
olvasása, értelmezése
Villamos dokumentációs
jelképek értelmezése

3.0/0930-11
Villamos művek

5

Szakmai készségek

2.0/0930-11
Villamos gépek
üzeme

Szint

1.0/0930-11
Villamos gépek

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
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x
x

x

x

4
4
4

Folyamatábrák készítése
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése,
készítése

x

x

x

x

x

x

x

4

A hagyományos és
elektronikus adatrögzítés
eszközeinek alkalmazása
(írásos, ábrás és elektronikus
adatrögzítést végez)

x

x

x

x

3

Villamos kiviteli tervrajz
készítése

x

x

x

x

3.0/0930-11
Villamos művek

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Kézügyesség
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

4.0/0930-11
Villamos vezérlések

2.0/0930-11
Villamos gépek
üzeme

Személyes kompetenciák

1.0/0930-11
Villamos gépek

Tananyagegységek

x
x

2.0/0930-11
Villamos gépek
üzeme

3.0/0930-11
Villamos művek

4.0/0930-11
Villamos vezérlések

Társas kompetenciák

1.0/0930-11
Villamos gépek

Tananyagegységek

x
x

x
x

x
x

x
x

Kezdeményezőkészség
Határozottság

1.0/0930-11 Villamos gépek

2.0/0930-11 Villamos gépek
üzeme

3.0/0930-11 Villamos
művek

4.0/0930-11 Villamos
vezérlések

Tananyagegységek

Áttekintő képesség

x

x

x

x

Módszeres munkavégzés

x

x

x

x

x

x

x

x

Módszerkompetenciák

Figyelem-összpontosítás
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A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Tesztfeladat megoldása
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet

1.0/0930-11 Villamos gépek

96 óra

A villamos gépek működésének elektrotechnikai alapjai
Az áramkör és jellemzői (belső feszültségesés, kapocsfeszültség, veszteség)
Az indukciós jelenségek, nyugalmi és mozgási indukció
Transzformátorok
Szerkezeti felépítése, működési elve, alapösszefüggései
A helyettesítő kapcsolási vázlat a = 1 és tetszőleges áttételre
Üresjárási áram és veszteség, ezek összetevői, illetve csökkentésük módja, vektorábra
Terhelési vektorábra az egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat alapján, feszültségváltozás
meghatározása
Rövidzárás vizsgálata, jellemzői, a védelem szükségessége
A háromfázisú feszültség transzformálása, a háromfázisú transzformátor, fázisfordítás
Transzformátorok párhuzamos kapcsolása és üzeme, terheléseloszlás
Az egyenlőtlen terhelés hatásai, kiküszöbölésükre alkalmazott megoldások
Hatásfok, hűtési megoldások, szerelvények
A mérőtranszformátorok jellemzői, alkalmazásuk egy- és háromfázisú rendszerekben
A takarékkapcsolású transzformátor előnyei, hátrányai
Villamos forgógépek közös jellemzői)
Általános felépítés, a légrés, tekercselések
A mágneses mezők
Feszültség előállítása, nyomaték kialakulása
Generátoros-motoros üzem
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A forgógépek építési alakja, szerelési helyzete, védettsége, folyamatos-szakaszos üzeme,
terhelési osztályok
Aszinkron gépek
Szerkezeti felépítése, működési elve, szlip, teljesítmények és veszteségek
A forgórészköri feszültség, frekvencia és reaktancia változása a fordulatszámmal
A helyettesítő kapcsolási vázlat üresjárás és rövidzárás esetén
Helyettesítő kapcsolási vázlat a terhelési állapotra, egyszerűsítés, a kördiagram
Kördiagramból a szlip, teljesítmény és nyomaték értékek meghatározása
A teljes nyomaték-fordulatszám jelleggörbe
Forgásirányváltás
Rövidre zárt motorok indítási lehetőségei
Mélyhornyú és kétkalickás motorok
Csúszógyűrűs motorok indítása
Fordulatszám változtatásának elvi megoldásai (frekvenciával, pólusszám átkapcsolással, a
szlip növelésével)
Az egyfázisú motor tekercselési megoldásai, az üzemi és az indítókondenzátoros kapcsolás, a
forgásirány változtatása
Ellenáramú és generátoros féküzem, dinamikus fékezés
Egyenáramú generátorok
Az egyenáramú gép felépítése, működési elve, a kommutátor szerepe
Az indukált feszültséget és a nyomatékot befolyásoló tényezők
Az armatúra-visszahatás és a kommutáció, a segédpólus és a kompenzálótekercs feladata
A párhuzamos gerjesztés, gerjedési feltételek
A különféle gerjesztési módok összehasonlítása a külső terhelési jelleggörbék segítségével
A polaritás és annak változtatása
Egyenáramú motorok
A különféle gerjesztési módok összehasonlítása a nyomatéki és fordulatszám egyenletek,
illetve jelleggörbék segítségével
A különböző indítási, fordulatszám-változtatási és forgásirányváltási megoldások
Villamos fékezési módok egyenáramú hajtásoknál
Szinkrongépek
Felépítése, működési elve generátorként, illetve motorként
Az egyedül járó gép jellemzői az üresjárási, a külső terhelési és a rövidrezárási jelleggörbék
alapján
Az armatúra-visszahatás
Az egyszerűsített helyettesítő kapcsolási vázlat alapján készített vektorábrák
A nyomaték-terhelési szög jelleggörbe
Lengések, stabilitás
A hálózatra kapcsolás elméleti feltételei és gyakorlata
A hálózatra kapcsolt gép hatásos és meddő teljesítményének változtatása ("V" görbék)
Villamos hajtások
Vezérelt áramirányítás hatásos ellenállást és belső feszültséget, valamint induktivitást is
tartalmazó fogyasztók esetén.(elv, kimeneti feszültségek alakja, értéke)
Egyenáramú hajtások gyakorlati megvalósítása
A frekvenciaváltó működési elve, gyakorlati alkalmazása.
A lágyindító gyakorlati alkalmazása
Különleges villamos gépek
Léptetőmotorok
Szervomotorok
Váltakozó áramú kommutátoros motorok
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3.0/0930-11 Villamos művek

128 óra

A villamosenergia-rendszer alapfogalmai
A villamosenergia-termelés és energiaátvitel jelentősége (erőmű, állomás, hálózat,
energiarendszer)
A nagyfeszültségű energiaátvitel és jelentősége
szabványos feszültségek, frekvencia
Áramelosztó rendszerek
Hálózatok osztályozása a csillagpont alapján
Közvetlenül földelt csillagpontú hálózatok
Közvetve földelt csillagpontú hálózatok
Szigetelt csillagpontú hálózatok
Zárlatok fajtái, jellemzőik, romboló hatásaik
Szigetelt csillagpontú hálózatok egyfázisú földzárlata, kompenzálása
Tartós és ívelő földzárlat
Petersen tekercs
Sugaras és hurkolt üzemű hálózatok
Sugaras, íves, gyűrűs hálózatok
Kör- és párhuzamos vezetékek
Hurkolt hálózatok
Terhelési diagramok
Alaperőművek és csúcserőművek
Üzemviteli és üzemzavari feladatok legfontosabb ismérvei
Villamos kapcsolókészülékek
A villamos ív keletkezésének feltételei
Egyenáramú ív
Váltakozó áramú ív
Ívoltó tényezők
A kapcsolókészülékek feladata és osztályozása
Olvadóbiztosítók feladata és működési elve
kis- és nagyfeszültségű olvadóbiztosítók
olvadóbiztosítók elhelyezésének és kiválasztásának szempontjai
Kis- és nagyfeszültségű szakaszolók
Oszlopkapcsolók, terhelésszakaszolók, zárlatképző és földelőszakaszolók
Kontaktorok, motorvédő kapcsolók
Kismegszakítók feladata, működési elvük, típusaik
Kis- és nagyfeszültségű megszakítók feladata, csoportosításuk
Érintkezők, ívoltó szerkezetek, kioldó szerkezetek
Légmegszakítók
Olaj oltóközegű megszakítók
Vákuum és SF6 megszakítók
Megszakító- és szakaszolóhajtások
Zárlatok
A zárlati áram korlátozása
Zárlatkorlátozó fojtótekercs, kiválasztása, kialakítása, beépítése
Egyszerű hálózatok zárlati jellemzőinek meghatározása
A zárlatkorlátozás egyéb módszerei
Nagyfeszültségű alállomások
Villamos állomások elemei és fajtái
A villamos állomások osztályozása rendeltetés és kivitel szerint
Kialakítása
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Gázszigetelésű tokozott berendezések
Erőművi- és transzformátorállomások kapcsolási képe
Fázisjavítás
a fogyasztók elemzése,
a meddő hatása a villamosenergia-rendszerre
meddőt fogyasztó berendezések;
teljesítménytényező javítása (P = áll. és S = áll.) mellett;
a meddő teljesítmény előállítása
Kisfeszültségű vezetékek méretezése
Tápvezeték méretezése feszültségesésre és ellenőrzése melegedésre
Elosztóvezeték méretezése feszültségesésre és ellenőrzése melegedésre
Fogyasztói árszabások
A villamosenergia-fogyasztás mérése
Fogyasztásmérő műszerek (hatásos és meddő)
Időprogram-kapcsolók (kapcsolóórák, központi vezérlés)
Fogyasztásmérők helyének kialakítása
Épületek villamos hálózatának nyomvonalterve
Mérőhely és elosztótábla kialakítása
Erőművek
Az erőművek csoportosítása a primer energiahordozók szerint
Hőerőművek, energiaátalakítási folyamatok, fő berendezések
vízi erőművek
Atomerőművek, energiaátalakítási folyamat
Erőművi segédüzem villamos berendezései
A segédüzemi berendezések jellemzése
Az erőművi gyűjtősínek kialakítása
Gyűjtősínek
Gyűjtősínek szerepe, kialakításuk
Gyűjtősín rendszerek
Villamos hálózatok védelmei
Alapfogalmak
A védelem feladata és a kiválasztásukat meghatározó tényezők
Alap-, fedő-, tartalékvédelem
A védelmekkel szemben támasztott követelmények
Sugaras hálózatok védelme
Egyszerű túláram-idő védelem
Kétlépcsős túláram-idő védelem
Körvezeték ill. két végén táplált hálózat védelme
Irányított túláram-idő védelem (felépítés, szelektivitás, alkalmazás)
Összehasonlító (különbözeti) védelmek
Szakaszvédelem
Impedancia elvű védelmek
Távolsági védelem (blokkvázlat, felépítés, működés, beállítás)
Transzformátorok védelmi rendszere
Túlfeszültség védelem
A túlfeszültségek fajtái, keletkezésük, jellemzőik
Alállomási és szabadvezetéki megelőző védelmek
Aközvetlen túlfeszültség-védelem eszközei
Szigetelési szintek koordinálása
Üzemzavari automatikák
Önműködő visszakapcsolás elve, alapfogalmai
A visszakapcsolási rendszerek jellemzői
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EVA, HVA, KVA felépítése, működése, alkalmazási területe
Önműködő visszakapcsolás nagyfeszültségű hurkolt hálózaton, középfeszültségű hálózatokon
Hálózatok földzárlatvédelme
FÁVA és KVA automatikák együttműködése
Önműködő tartalékátkapcsolás
Vonali tartalékátkapcsoló automatika (VTA)
Eseményvezérlésű transzformátorátkapcsoló automatika (ETRA)
Zárlatkorlátozó automatika
- Gyakorlat
2.0/0930-11 Villamos gépek üzeme

160 óra

Alapfogalmak
mértékegységek,
motorok és munkagépek nyomatéka
üzemi fordulatszám meghatározása
villamos hajtások osztályozása
Egyenáramú motoros hajtások
indítás, fordulatszám-változtatás, fékezés
külső, párhuzamos és soros gerjesztésű motoros hajtások
egyenáramú motoros hajtások megvalósítása
áramirányítós hajtások
Aszinkron motoros hajtások
aszinkron motorok indítása
közvetlen indítás
csúszógyűrűs motorok indítása
kalickás motorok indítása
indítási áramot csökkentő indítási módok
goromba és lágy indítása
aszinkronmotorok fordulatszám-változtatása
állórészfrekvencia-változtatás
póluspárszám-változtatás
szlipváltoztatás
aszinkrongépek fékezése
generátoros, ellenáramú és dinamikus fékezés
aszimmetrikus fékkapcsolások
Szinkron motoros hajtások
szinkronmotorok indítása
indítómotorral, aszinkron felfutással, frekvencia felfutással
szinkronmotorok fordulatszám-változtatása
póluspárszám-változtatás, frekvenciaváltoztatás
A motorok kiválasztásának általános szempontjai
a villamos gépek üzemi paramétereinek (fordulatszám, nyomaték, teljesítmény stb.)
meghatározása
építési alakok, védettségi módok, szigetelési osztályok meghatározása
Villamos hajtások vizsgálata
szabályozott vezérelt egyenirányítós hajtás bekötése, a működés ellenőrzése
frekvenciaváltós hajtás bekötése, a működés ellenőrzése
Villamos motorok védelme
túlterhelés elleni védelem bekötése és beállítása
zárlat elleni védelem eszközei, kiválasztása és alkalmazása
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feszültségcsökkenés elleni védelem
Áramirányítók túlfeszültség- és túláramvédelme
A túláramvédelem ellenőrzése
Villamos forgógépek általános üzembe helyezési műveletei
gépek felszerelése és mechanikai vizsgálatai
gépek felszerelése és beállítása, tengelykapcsolók felszerelése és beállítása
ékek, csapágyak, kefeszerkezet ellenőrzése
egytengelyűség beállítása
erőátviteli mód ellenőrzése
villamos vizsgálatok
kapocstábla adatok ellenőrzése
szigetelés és érintésvédelmi mérések
túlterhelés és érintésvédelem ellenőrzése
Transzformátorok telepítése
Adattábla ellenőrzése
Érintésvédelem és túláramvédelem bekötése és ellenőrzése
Szigetelésvizsgálat
Villamos gépek és hajtások mérései
Transzformátorok vizsgálatai
üzembe helyezés előtti vizsgálatok
egy- és háromfázisú transzformátorok áttételmérése
üresjárási és rövidzárási mérés
fázisfordítási szög meghatározása
Aszinkrongépek vizsgálatai
üzembe helyezés előtti vizsgálatok
menetzárlat vizsgálata, 60°-os elkötés vizsgálata
aszinkron motor üresjárási és rövidzárási mérése
fordulatszám mérése
Szinkrongépek vizsgálatai
üzembehelyezés előtti vizsgálatok
egyedül járó szinkrongenerátor üzemeltetése
szinkrongenerátor hálózatra kapcsolása és párhuzamos üzeme, a hatásos és meddőteljesítmény
változtatása
Egyenáramú gépek vizsgálatai
üzembe helyezés előtti vizsgálatok
egyenáramú generátorok bekötése, üzemeltetése, a jelleggörbék felvétele
egyenáramú motorok bekötése, üzemeltetése, a jelleggörbék felvétele
4.0/0930-11 Villamos vezérlések

160 óra

Programozható vezérlők (számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres) programozása
PLC-vel irányított ipari folyamatok modellezése
Számítógépes, mikroprocesszoros, PLC-vel irányított ipari folyamatoküzemeltetetése
A PLC-k alkalmazása az iparban
Az üzemeltetés feltételei.
PLC-k tipusai, felépítése.
A munkafolyamat megtervezése és előkészítése
Információk gyűjtése a PLC-program elkészítéséhez.
A vizsgálati, az üzemeltetési adatok meghatározása és kiértékelése.
A szükséges hardver és szoftver működőképességének ellenőrzése, a programfejlesztő
szoftver futásának biztosítása.
A PLC kiválasztása
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A meghatározott paramétereknek megfelelő PLC kiválasztása, figyelembe véve a
bővíthetőség, a kivitel, a terhelhetőség, a program várható nagysága, a program
archiválhatósága és a biztonsági követelmények, stb. szempontjait.
A PLC-program tervének elkészítése
A vezérlési feladat leírása: szövegesen, érintkezős kapcsolásos (relés vezérléses) módon,
funkcionális elemekkel (logikai alapkapcsolásos), folyamatábrával.
A PLC-program elkészítése
A program átírása a PLC típusának megfelelően.
A program bevitele a rendelkezésre álló eszköztől függően számítógépen vagy kézi
programozóval.
A program megjegyzésekkel, kommentárokkal való kiegészítése.
Szükség esetén a program áttöltése vagy mentése.
A PLC-program tesztelése, üzemi próbája
A program tesztelése a rendelkezésre álló eszközökkel (programfejlesztő szoftver, modell)
segítségével.
Az üzemi próba elvégzése után a szükséges változtatások, javítások elvégzése, a program
véglegesítése.
A PLC-program dokumentálása
A dokumentáció elkészítése: írásos, illetve programfejlesztő szoftver esetén számítógépes
dokumentáció készítése
Elektromechanikus motorvezérlések (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám változtató
kapcsolások) telepítése, beüzemelése
Irányítástechnika (vezérléstechnika) alkalmazása a motorvezérlésekben
Az irányítási rendszer fogalma, ábrázolási módja, részei
Az irányítási rendszer ábrázolása (hatásvázlat)
Vezérlés
A vezérlés fogalma, felosztása
A vezérléstechnika építő elemei és készülékei.
Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók, beavatkozó elemek, járulékos elemek.
Villamos hajtások típusai, jellemzői, létesítése, alkalmazása, üzemeltetése.
Egyszerű vezérlési feladatok
Motorvédelem
Ki- és bekapcsolás, indítás
Távműködtetés, sorrendi kapcsolás
Forgásirányváltás
Fordulatszám változtatás
Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése (áramutas rajz),
A feladat megoldásához szükséges elemek kiválasztása az áramkör jellemző paraméterei
alapján.
A vezérlés megvalósítása az iparban előforduló (szerelőtábla, vezérlőszekrény) módon
(készülék elhelyezés, huzalozás).
A vezérlés tesztelése, vizsgálata. A szükséges beállítások, javítások elvégzése.
Üzemi próbák végrehajtása.
Az elvégzett feladat dokumentálása.
Egyszerű vezérlési feladatok elektromechanikus vezérlésének kiegészítése teljesítményelektronikai
eszközökkel
Lágyindítók
Frekvenciaváltók
(tervezés, építés, összeállítás alapelemekből).
Különleges gépek alkalmazása, üzembe helyezése, üzemeltetése (megadott rajzok, utasítások
alapján
Léptetőmotorok
50

Szervomotorok
Lineáris motorok
Üzemirányítási, telemechanikai és a hangfrekvenciás rendszer működtetésének elsajátítása
Irányítástechnika (szabályozástechnika) alkalmazása a telemechanikai rendszerekben.
Telemechanikai rendszer felépítése
Központi számítógép
Terepi számítógép
adatgyűjtés - mérés
adatátvitel - adatfeldolgozás
kommunikáció
adattárolás - archiválás
megjelenítés - naplózás
Folyamatcsatolás
analóg mérőátalakítók
digitális állapotérzékelők
optoelektronikus leválasztók
szintillesztők, jelátalakítók
Folyamat
mérőváltók
jelzőkészülékek
beavatkozók
Mikroszámítógép, PLC vezérelte ipari folyamatirányítási rendszer tulajdonságai és alkalmazási
lehetőségei:
Buszrendszerek alkalmazása (résztvevői, kapcsolataik, kommunikáció)
Villamos állomási üzemviteli gyakorlatok
Kapcsolási sorrend készítése, és a kapcsolási műveletek elvégzése.
Kapcsolási műveletek végrehajtása folyamatirányító számítógép segítségével.
Hálózat védelmi rendszerek és áramköreik
Védelmi működések ellenőrzése, értékelése folyamatfelügyeleti számítógép segítségével.
Működtető, jelző áramkörök ismerete.
5.7

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