MECHATRONIKAI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

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

1.

A szakképesítés adatai

2.

A szakképesítés azonosító száma:

54 523 05 1000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Mechatronikai technikus

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7443

Szakképzési évfolyamok száma:

2 év

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

40%
60%

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

nincs
-

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:

nem szervezhető
-

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
Mechatronikai technikus szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

megnevezése

Óraszám
1/13.
2/14.
évfolyam évfolyam
e

gy

e

Képzési
helyszín

gy
szakmai
vizsga

0900-11 Informatikai,
144 108
munkaszervezési és -tervezési,
technológiai
alaptevékenységek végzése
1.0/0900-11 Műszaki informatika

72

2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok

0943-11 Mechatronikai gyártás
tervezése, előkészítése,
ellenőrzése
1.0/0943-11 Műszaki ábrázolás és
dokumentáció

sz.g. terem

0 108

3.0/0900-11 Munkavédelem,
munkaszervezés

tanműhely

72

osztályterem
szakmai
vizsga

180 360

108

2.0/0943-11 Mechatronikai szerelési
ismeretek

sz.g. terem,
szaktanterem
72

3.0/0943-11 Ipari anyagismeret

tanműhely v.
üzem

72

osztályterem

4.0/0943-11 Műszer és méréstechnikai
ismeretek

108

osztályterem

5.0/0943-11 Mechatronikai gyakorlat

180

tanműhely v.
üzem

0944-11 Mechatronikai elemek
üzemeltetése, karbantartása

szakmai
vizsga

180 252

1.0/0944-11 Ipari automatika

72 108

osztályterem,
tanműhely v.
üzem

2.0/0944-11 Gépszerelés és gyártási
gyakorlati ismeretek

72 108

osztályterem,
tanműhely v.
üzem

3.0/0944-11 Ipari méréstechnika

36

osztályterem,
tanműhely v.
üzem

1394-11 Mechatronikai berendezések
szerelése, megelőző
karbantartása, hibajavítása

36

192 256

1.0/1394-11 Szerelési gyakorlati ismeretek

256 tanműhely v.
üzem
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Értékelési
időpont

szakmai
vizsga

2.0/1394-11 Mechatronikai
gyártóberendezések

192

1395-11 Mechatronikai
gyártórendszerek
programozása, üzemeltetése és
irányítása

osztályterem,
tanműhely v.
üzem
szakmai
vizsga

224 416

1.0/1395-11 Ipari elektronika

224

osztályterem

2.0/1395-11 PLC programozás, ipari
buszrendszerek

224 tanműhely v.
üzem

3.0/1395-11 Gyártórendszerek

192 tanműhely v.
üzem

Összefüggő szakmai gyakorlat

160

gazdálkodó
szervezet

Összesen: 504 720 416 672
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő üzemi szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázat nem tartalmaz szabadsávot.
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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 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

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket

x

Munkaműveletekről vázlatos rajzot
készít

x
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3.0/0900-11 Munkavédelem, munkaszervezés

Feladatprofil

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Tananyagegységek

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

x

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

x
x
x

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

x

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben,
elsősegélyt nyújt

x

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

x

3.0/0900-11 Munkavédelem, munkaszervezés

A

Általános munkavédelem

x

x

A

Általános tűzvédelem

x

x

A

Elsősegélynyújtás

x

x

A

Érintésvédelem

x

x

A

Tűzoltó készülékek

B

Mechanikai mérések

x

B

Műszaki ábrázolás

x

B

Műszaki dokumentáció

x

B

Villamos és gépész rajzjelek

x

C

Általános anyagismeret

x

C

Elektronikus mérőműszerek

x

C

Finommechanikai elemek

x

C

Környezetvédelem

C

Mechanikai mérőműszerek

Típus

C
C

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

Tananyagegységek

Szakmai ismeretek

x

x
x

Szabványok felépítése és rendszere
Számítógépek felépítése és
alkalmazása, perifériák
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x
x

x

D

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
D

D

x

x

x
x

x
x
x
x

x

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

3.0/0900-11 Munkavédelem, munkaszervezés

4

x

x

x

x

x

x

x

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

Szint

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

Tananyagegységek

Szakmai készségek

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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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

3.0/0900-11 Munkavédelem, munkaszervezés

Személyes kompetenciák

2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok

1.0/0900-11 Műszaki informatika

Tananyagegységek

x
x

Kézügyesség
Mennyiségérzék

x
x

Prezentációs készség
Kommunikációs készség
Nyelvhelyesség

3.0/0900-11 Munkavédelem, munkaszervezés

Társas kompetenciák

2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok

1.0/0900-11 Műszaki informatika

Tananyagegységek

x
x

x
x
x

1.0/0900-11 Műszaki
informatika

2.0/0900-11 Műszaki
alapgyakorlatok

3.0/0900-11 Munkavédelem, munkaszervezés

Tananyagegységek

Logikus gondolkodás

x

x

x

Rendszerező képesség

x

x

x

Módszeres munkavégzés

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
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Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
3.0/0900-11 Munkavédelem, 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
Munkavégzés szabályai
Érintésvédelem
Villamos gépek biztonságtechnikája
Elsősegély nyújtási 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
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
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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
– 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 használat.
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
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Ragasztott kötés
Ragasztott kötések jellemzői
Ragasztóanyagok fajtái
Ragasztási eljárások
Ragasztási eljárások gyakorlása
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
Gépelemek (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 lehúzó készülékek, 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 működő felületeinek ellenőrzése
Menetek ellenőrzése
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1.7

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

2. A modul azonosítója és megnevezése
0943-11 Mechatronikai gyártás tervezése, előkészítése, ellenőrzése
2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

2.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet: 180 óra
− Gyakorlat: 360 óra

2.3

A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás: 35 fő
− Gyakorlati oktatás: 12 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!

CAD programokat használ
Irányítással részfeladatok tervezését
végzi
Közreműködik a dokumentáció elkészítésében
Munkaszervezési feladatokat előkészít

3.0/0943-11 Ipari
anyagismeret

4.0/0943-11 Műszer és
méréstechnikai ismeretek

5.0/0943-11 Mechatronikai gyakorlat

Műszaki rajzokat, dokumentációkat
értelmez, készít és használ
Használja az informatikai eszközöket

2.0/0943-11 Mechatronikai szerelési ismeretek

Feladatprofil

1.0/0943-11 Műszaki
ábrázolás és dokumentáció

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

Megtervezi a tevékenységet és előkészül
az elvégzendő munkafolyamotokra, a
munka ellenőrzésére

x

Összeépíti és működteti a villamos
áramköröket
Összeépíti és működteti a pneumatikus,
hidraulikus hajtásokat
Mechanikus szét- és összeszereléseket
végez
Ellenőrző méréseket végez és dokumentál az előírások alapján

x
x

x

x

x
x
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Dokumentálja az elvégzett munkát,
mérési jegyzőkönyvet készít
Közreműködik a berendezések telepítésében és üzembe helyezésében
Motorvezérlések bekötését végzi

x
x
x

Fontosabb fogyasztói berendezések
bekötését létrehozza, ellenőrzi

x

A szerelési technológiákat és a készülékeket kiválasztja a vonatkozó szabványok figyelembevételével

x

Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a
nullázott rendszert
Komplett elektronikus berendezéseket
üzemeltet, hibakeresést végez, javít
Tanulmányozza a mechanikai mérési
leírásokat
Tanulmányozza a villamos mérési leírásokat
Előírás szerinti ellenőrző villamos méréseket végez
Használja az analóg és digitális villamos
mérőműszereket
Ellenőrzi a villamos paraméterek meglétét
Elvégzi az áramkörök előírás szerinti
beállításait
Részt vesz az irányítási rendszer működtetésében
Ellenőrzi a munkaeredményeket

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.0/0943-11 Mechatronikai gyakorlat

B

Melegalakítások

B

Mérő-, ellenőrző eszközök

B

Metallográfiai alapismeretek

B

Műszaki rajz alapfogalmak

x

B

Műszaki rajzoló programok

x

B

x

x

x

x

B

B

x

x

Gépészeti rajzok típusai
Gépészeti tervező programok
(CAD)
Gyártási és technológiai rajzok
dokumentumai
Hőkezelés

B

4.0/0943-11 Műszer és
méréstechnikai ismeretek

B

Adatfeldolgozás dokumentumai
Ábrázolási módok

3.0/0943-11 Ipari
anyagismeret

B

Szakmai ismeretek

2.0/0943-11 Mechatronikai szerelési ismeretek

Típus

1.0/0943-11 Műszaki
ábrázolás és dokumentáció

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
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x

B

Oldható-, és oldhatatlan kötések
Rajzszabványok
Számítógépes dokumentációs
rendszerek, programok
Vasötvözetek és nemvas-fémek
és ötvözetei

B

Vezérlő szabályozó és
szabályzóirányító folyamatok
grafikus ábrázolási módjai

B
B
B

Villamos rajzok típusai
Villamosipari gyártástechnológia
Fém és egyéb anyagok megmunkálási technológiái
Gépipari gyártástechnológia
Mechatronikai készülékek
szerelési, gyártási jellemzői
Méretmegadás, mérethálózat

B
B
C
C
C
C

Nemfémes szerkezeti anyagok
Számítógéppel vezérelt gyártástechnológiák
Tűrés, illesztés, felületi minőség

C
C
C

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

3.0/0943-11 Ipari
anyagismeret

4.0/0943-11 Műszer és
méréstechnikai ismeretek

5.0/0943-11 Mechatronikai gyakorlat

Szakmai készségek

2.0/0943-11 Mechatronikai szerelési ismeretek

Szint

1.0/0943-11 Műszaki
ábrázolás és dokumentáció

Tananyagegységek

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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Kézügyesség
Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Jelképek értelmezése
Mennyiségérzék
Mechanikai kéziszerszámok
használata

x

4

Villamos kéz szerszámok,
fémmegmunkáló gépek használata

x

4

Forrasztás technikai és hegesztési eszközök berendezések
használata

4

Villamos és mechanikai műszerek és méréstechnikai eszközök
használata

4

Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata

5
4
4
4
4

x

x
x
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3
3
3
3
3

Műszaki rajz készítése
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Szakmai számolási készség

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség

x
x

5.0/0943-11 Mechatronikai gyakorlat

4.0/0943-11 Műszer és
méréstechnikai ismeretek

3.0/0943-11 Ipari
anyagismeret

2.0/0943-11 Mechatronikai szerelési ismeretek

Személyes kompetenciák

1.0/0943-11 Műszaki
ábrázolás és dokumentáció

Tananyagegységek

x
x
x

x

x

5.0/0943-11 Mechatronikai gyakorlat

x
x
x

x
x
x

5.0/0943-11 Mechatronikai gyakorlat

3.0/0943-11 Ipari
anyagismeret

4.0/0943-11 Műszer és
méréstechnikai ismeretek

x
x

4.0/0943-11 Műszer és
méréstechnikai ismeretek

Irányíthatóság
Tömör fogalmazás készsége
Határozottság

2.0/0943-11 Mechatronikai szerelési ismeretek

Társas kompetenciák

1.0/0943-11 Műszaki
ábrázolás és dokumentáció

Tananyagegységek

x
x

x

2.5

x

x

x

Problémamegoldás, hibaelhárítás
Logikus gondolkodás

3.0/0943-11 Ipari
anyagismeret

Ismeretek helyén való alkalmazása

2.0/0943-11 Mechatronikai szerelési ismeretek

Módszerkompetenciák

1.0/0943-11 Műszaki
ábrázolás és dokumentáció

Tananyagegységek

x

x

x

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
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x

x

x

x

x

x

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
2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/0943-11 Műszaki ábrázolás és dokumentáció:
108 óra
A műszaki rajzzal kapcsolatos alapfogalmak:
Rajzszabványok, rajzeszközök
Síkmértani szerkesztések
Ábrázolási módok: vetületi és axonometrikus ábrázolás
Méretezés, méretek megadása
Metszeti ábrázolás
Az ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának ismerete
A kapcsolási vázlat készítésének szabályai
A fémipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának az
ismerete.
A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának
az ismerete.
Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése
Műszaki dokumentáció készítése, segédeszközök, informatikai berendezések használata
Számítógépes rajzoló programok
CAD program és más alkalmazások közti kapcsolatok
CAD program lehetőségei a műszaki dokumentációk készítésénél
3.0/0943-11 Ipari anyagismeret:
72 óra
Az anyagok csoportosítása alapanyagok, félkész termékek, hulladék és segédanyagok
A gépiparban használt anyagok
A fémes és nemfémes anyagok jellegzetes tulajdonságainak mérési módjai
Metallográfiai folyamatok
Vasötvözetek
Hőkezelés
Melegalakítások
A képlékeny anyagalakítások alapfogalmai, csoportosításai, gépei, berendezései
Oldható és nem oldható fémes kötések
Az anyagszabványok rendszere.
A fémmegmunkálás technológiai műveletei
Villamosipari gyártástechnológia
Az elektronikában felhasznált anyagok csoportosítása (vezetők, félvezetők, szigetelők)
Az optikai üveg tulajdonságai, megmunkálása
A korrózió fogalma a korrózióvédelem eszközeit aktív és passzív korrrózióvédelem
A forgácsolás alapfogalma, munkafolyamata, szerszámai, eszközei
Anyagvizsgálati módszerek, szakítóvizsgálat, szilárdsági vizsgálatok, keménységmérés,
alakíthatósági vizsgálatok.
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– Gyakorlat
2.0/0943-11 Mechatronikai szerelési ismeretek:
72 óra
Szerszám és gépismeret
Az anyagok megmunkálásához szükséges szerszámok, eszközök, segédeszközök, gépek
és mérőeszközök
Mechanikai kéziszerszámok használata
Villamos kézi szerszámok, fémmegmunkáló gépek használata
Forrasztás technikai eszközök berendezések használata
Villamos és mechanikai műszerek és méréstechnikai eszközök használata
Mechatronikai alkatrészek, részegységek szerelése, javítása
Kötési módok
Nyomtatott áramköri lap, szerelőpanel tervezése
Rögzítés technikai rendszerek
Műszaki dokumentáció ismerete, készítése
4.0/0943-11 Műszer és méréstechnikai ismeretek:
108 óra
Mechanikai, elektromos, optikai mérőberendezések
Méret és alakhelyesség ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával,
idomszerrel, mérőmikroszkóppal
A szerkesztési rajz előírásainak ellenőrzése
A villamos jellegű mérőműszerek alkalmazása.,
A leggyakrabban használt analóg műszerek felépítése, kezelése és szakszerű használata.
Egyen- és váltakozó villamos jellemzőhöz kapcsolódó mérőműszerek, a méréshatárok
ismerete
Mérések nagyfeszültségű áramkörökben dokumentáció, jegyzőkönyv készítése a
villamos mérésről, a mért és számított eredményekről
A leggyakrabban használt digitális műszerek felépítése, kezelése és szakszerű
használata
Dokumentáció, jegyzőkönyv készítése a villamos mérésről, a mért és számított
eredményekről.
Mérések pneumatikus, hidraulikus rendszerekben
Számítógépek ipari alkalmazásának lehetőségei
A leggyakrabban használt számítógépes méréstechnikai programok kezelése és
szakszerű használata.
Online diagnosztika fogalma, felhasználási területei
A rezgésdiagnosztika jelentősége, feladata
5.0/0943-11 Mechatronikai gyakorlat:
180 óra
Szerszámok, gépek ismerete,
A munkaterületet előkészítése
Villamos és mechanikai műszerek és méréstechnikai eszközöket használata
Az áramkörök előírás szerinti beállításai.
Jegyzőkönyvkészítés a mérési eredményekről
Mechanikus össze- és szétszerelések
Pneumatika alapjai és elemismeret
A sűrített levegő fizikai tulajdonságai
A sűrített levegő előállítása és előkészítése
Pneumatikus munkavégző elemek
A pneumatikus motorok feladata és felosztása
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Lineáris pneumatikus munkavégző elemek
Szelepek
Út-irányszelepek
Mennyiségirányító szelepek
Nyomásirányító szelepek
Időkésleltetések, időszelepek
Pneumatikus rendszerek tartozékai
Pneumatikus alapkapcsolások
Pneumatikus szereléstechnológia
Hidraulika alapjai és elemismeret
A hidraulika fizikai alapelvei
A munkafolyadék
A hidraulikus tápegység és részegységei
Szelepek
Útmeghatározó szelepek
Áramlásirányító szelepek
Nyomásirányító szelepek
Zárószelepek
Hidraulikus munkavégző elemek (munkahengerek, hidromotorok)
Hidraulika rendszer tartozékai
Tömlők, csővezetékek, alaplapok
Légtelenítő szelep
Nyomásmérés, nyomásérzékelés, átfolyás mérés
Hidraulikus alapkapcsolások és mérések
Villamos kapcsolások létesítése
Berendezések üzembe helyezése
Diagnosztikai vizsgálatok
Egyszerű elemek tervezése és legyártása
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
0944-11 Mechatronikai elemek üzemeltetése, karbantartása

3.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel
3.2 A modul javasolt időkerete
− Elmélet: 180 óra
− Gyakorlat: 252 óra
3.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás: 35 fő
− Gyakorlati oktatás: 12 fő
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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!

Elektrotechnikai és elektronikai számításokat végez
Egyszerű villamos kapcsolási rajzot
készít
Kapcsolási rajz alapján összeállítja a
villamos áramkört
Villamos kapcsolásokat értelmez

x
x
x
x

Villamos méréseket végez

x

Mérési jegyzőkönyvet készít

x

Automatikai méréseket végez
Villamos kiviteli terveket értelmez és
használ
Mechatronikai elemeket szét- és összeszerel
Megismeri a forgácsolástechnika alapjait.
Hagyományos forgácsolási feladatot
végez
Korszerű gépi forgácsolási feladatot
végez, gépkezelő felügyelete mellett
Megismeri az NC-CNC gépek felépítését, működését, hibaelhárítását
Irányítja a PLC-vezérlésű gépeket

x

Beállítja, ellenőrzi a korszerű hajtások
paramétereit
Mechatronikai, rezgésdiagnosztikai
mérést végez

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Előírás szerint dokumentálja a mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-,
és optikai mérési eredményeket
Számítógépes kiértékelést használ
A dokumentáció ismeretében figyelemmel kíséri a helyes működést.
Megállapítja, dokumentálja a hibás működést, üzemzavart
Közreműködik a karbantartási terv kidolgozásában
Előírás szerinti tervszerű karbantartást
végez
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3.0/0944-11 Ipari méréstechnika

Feladatprofil

2.0/0944-11 Gépszerelés és gyártási gyakorlati ismeretek

1.0/0944-11 Ipari automatika

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x

Rendszeres ellenőrzést végez szemrevételezéssel
Mozgó szerkezeti elemek kopását ellenőrzi
Elvégzi az előírás szerinti alkatrészek
cseréjét

x
x
x

B

Elektromechanikus, elektronikus mérőműszerek
Elektrotechnikai ismeretek

B

Elektronikai ismeretek

x

B

Irányítástechnikai ismeretek

x

Jelátalakítók, jelformálók felépítése, működése és jellemzői

x

B

B

x

x

x

x

B

Szabályozások működése
Irányítástechnikai jelölések,
ábrázolási módok
Szerelési rajzok
Tápegységek felépítése, működése és jellemzői
Teljesítményelektronikai áramkörök
Villamos érzékelők felépítése,
működése és jellemzői

x

B

Az iparban alkalmazott villamos gépek felépítése, működése és jellemzői

x

B

Villamos kapcsolókészülékek
felépítése, működése és jellemzői

B
B
B
B
B

x

x
x
x
x
x
x

B

Villamos mérések
Villamos számítások, alapvető
méretezések
Villamos távadók felépítése,
működése és jellemzői
A villamos áram hatásai

B

Villamos anyagismeret

x

B

Érzékelők, jeladók

x

B

Fénytan

x

B

Jel-, anyag- és energiaáramlás

x

B

Kinematika

x

B

Kinetika

x

B
B
B
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3.0/0944-11 Ipari méréstechnika

Szakmai ismeretek

2.0/0944-11 Gépszerelés és gyártási gyakorlati ismeretek

Típus

1.0/0944-11 Ipari automatika

Tananyagegységek

x
x
x
x

B

Mechatronikai rendszerek
meghajtásai
Összekötő elemek

B

Statika

x

B

Szilárdságtan

x

C

Átalakítók

x

C

Energetika

x

C
C

Hajtások, hajtóművek, mechanizmusok
Hidrosztatika

C

Hőtan

C

Jelfeldolgozók, jeltovábbítók

C

Optikai képalkotás
Pozicionálási folyamatok, szabadságfokok
Számítógépes tesztelés, szimulálás
Mérési jegyzőkönyv

B

C
C
C

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Jelképek értelmezése
Szakmai számolási készség
Mennyiségérzék
Mechanikai kéziszerszámok
használata

4

Villamos kéziszerszámok,
fémmegmunkáló gépek használata

4

Villamos és mechanikai műszerek és méréstechnikai eszközök
használata

4
4
4
4
4

4
4
3
3
3

Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata
Digitális dokumentáció, katalógus használata
Műszaki rajz készítése
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Szabadkézi rajzolás

20

3.0/0944-11 Ipari méréstechnika

Szakmai készségek

2.0/0944-11 Gépszerelés és gyártási gyakorlati ismeretek

Szint

1.0/0944-11 Ipari automatika

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

3
3

Komplex jelzésrendszerek
Forrasztó eszközök berendezések használata

x

x

x

x

3.0/0944-11 Ipari méréstechnika

Precizitás
Kézügyesség
Döntésképesség

2.0/0944-11 Gépszerelés és gyártási gyakorlati ismeretek

Személyes kompetenciák

1.0/0944-11 Ipari automatika

Tananyagegységek

x

x
x
x

x
x
x

x

3.0/0944-11 Ipari méréstechnika

Irányíthatóság
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége

2.0/0944-11 Gépszerelés és gyártási gyakorlati ismeretek

Társas kompetenciák

1.0/0944-11 Ipari automatika

Tananyagegységek

x
x

x
x
x

x
x
x

x

Ismeretek helyén való alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

Logikus gondolkodás

3.5

x

x

x

x

x

x

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
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3.0/0944-11 Ipari méréstechnika

Módszerkompetenciák

2.0/0944-11 Gépszerelés és gyártási gyakorlati ismeretek

1.0/0944-11 Ipari automatika

Tananyagegységek

Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/0944-11 Ipari automatika:
72 óra
Villamos alapfogalmak
Villamos anyagismeret
Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések
A villamos áram hatásai
Aktív hálózatok
Villamos tér
Mágneses tér
Elektromágneses indukció
Váltakozó áramú hálózatok
Többfázisú hálózatok
Elektronikai alapáramkörök
Kétpólusok
Négypólusok
Félvezető áramköri elemek
Analóg alapáramkörök
Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások
Teljesítményelektronikai elemek, áramkörök
Impulzustechnikai áramkörök
Digitális elektronika alapjai
A logikai algebra szabályai
Logikai műveletek
Logikai függvények, megadási módok
Logikai hálózatok
A kombinációs és szekvenciális hálózat tipikus alapáramkörei
Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése
A jellemző logikai kapuáramkörök és felhasználásuk digitális áramkörökben
Billenőkörök, tárolók jelölése, felépítése és működése
Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton
Villamos távadók
Érintésvédelem
Kapcsolókészülékek
A villamos gépek felépítése, működése és jellemzői
Transzformátorok
Szinkrongépek
Aszinkrongépek
Egyenáramú gépek
A villamos motorok kiválasztása
A villamos motorok üzemeltetése és karbantartása
Frekvenciaváltók
Irányítástechnikai alapismeretek
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Segédenergiák
Ábrázolási módok
Jelek
Vezérléstechnika
Vezérlési vonal
Villamos vezérlések
Szabályozástechnika
Szabályozási kör
Irányítástechnikai tagok
Egyszerű szabályozási körök
Összetett szabályozási körök
2.0/0944-11 Gépszerelés és gyártási gyakorlati ismeretek:
72 óra
Gépészeti méretezések
Vektor műveletek
Erők, erőrendszerek, erőpár, az erők forgatónyomatéka
Nyomatéki tétel, a statika alaptörvényei,
Összetett síkbeli szerkezetek reakcióerői, a rúderők és kötélerők meghatározása
szerkesztéssel és számítással
Befogott tartók reakcióerői, veszélyes keresztmetszete és a maximális
hajlítónyomaték nagysága koncentrált erők, megoszló erőrendszer és vegyes
terhelés esetében
Konzolos kéttámaszú tartó igénybevételi ábráinak megszerkesztése számított
értékek alapján
Igénybevétel, az alakváltozás, az anyagban ébredő feszültség és a
feszültségeloszlás kapcsolata
Hooke-törvény, húzó- és a nyomófeszültség
Méretezési feladatok és méretellenőrzés húzás, nyomás, felületi- és palástnyomás
esetén
Hőmérsékletváltozás hatására létrejövő alakváltozások, feszültségek
Hajlító-igénybevétel
Másodrendű nyomaték, keresztmetszeti tényezők
A különböző kialakítású és terhelésű tartók be- és lehajlásainak nagyságát
Nyomott karcsú rudak kihajlása
Méretellenőrzés rugalmas és plasztikus kihajlás esetén
Nyírófeszültség
Rudak csavaró igénybevétele
Csavarófeszültség
Kifáradási jelensége
Feszültséggyűjtő helyek
Gépipari kötések
Szegecskötés
Hegesztés
Forrasztás
Ragasztás
Zsugorkötés
Csavarmenetek, orsó-, anyamenetek, önzárás
Csavarbiztosítási eljárások
Ékkötés
Reteszkötés
Mozgatóorsók
Tengelyszerű alkatrészek méretezése
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Tengely csapágyazott és hordozó felületeinek alak-, helyzet-, és mérettűrései
Felületi érdesség és minőség
Csapágyak típusai
Csapágykiválasztás, csapágykatalógusok
Csapágyak beépítése, rögzítése
Hajtások
Dörzshajtások
Szíjhajtások
Lánchajtások
Fogasszíj hajtások
Fogaskerékhajtások
Csigahajtás
Hajtóművek
Hajtóművek funkciói
Jellegzetes típusai
Szerkezeti felépítésük, működésük
Teljesítmény-nyomaték-, és fordulatszám átvitel törvényszerűségei
Mechatronika alapjai
Mechanikai kényszerek különböző fajtái, alkalmazási területei
Mozgásfajták
Mozgás-átalakítók
Fékező, csillapító és szabályozó szerkezetek
Nyomatékátszármaztató hajtások fajtái
A finommechanikai iparban alkalmazott tengelykapcsolók
Rugók feladata, alkalmazási lehetőségei
3.0/0944-11 Ipari méréstechnika:
36 óra
Méréstechnikai alapfogalmak
Mechanikus mérések eszközei
Mértékegységek .
Mechanikus mérések.
A mérési eredmények dokumentálása
Mechatronikai, rezgésdiagnosztikai mérések elmélete
Villamos mérések eszköz és feltételrendszere
Korszerű méréstechnikai eszközök alkalmazása
Elektromechanikus műszerek
Elektronikus műszerek
Analóg elektronikus műszerek
Digitális műszerek
Oszcilloszkóp
A mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-, és optikai mérési eredmények
dokumentálása táblázatkezelő programok segítségével.
Az online diagnosztikai rendszerek működési elve.
– Gyakorlat
1.0/0944-11 Ipari automatika:

108 óra

Érintésvédelem
Vezetékméretezések
Villamos kapcsolókészülékek
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Nyomógombok, kapcsolók
Relék
Mágneskapcsolók
Túláramvédelmi készülékek
Túlfeszültségvédelmi készülékek
Érintésvédelmi készülékek
Egyszerű relés vezérlési feladatok
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Öntartás
Reteszelés
Aszinkron motorok
Indítása
Forgásirány-változtatása
Fordulatszám-változtatása
Egyenáramú motorok
Indítása
Forgásirány-változtatása
Fordulatszám-változtatása
A villamos motorok üzemeltetése és karbantartása
Villamos átalakítók
Transzformátorok
Frekvenciaváltók
A villamos berendezések feszültségmentesítésének követelményei
Üzemi próbák végrehajtása
Teljesítményelektronikai eszközök alkalmazása az irányítástechnikában
Feszültségszabályozás
2.0/0944-11 Gépszerelés és gyártási gyakorlati ismeretek:
108 óra
Mechatronikai elemek össze- és szétszerelése
Korszerű és hagyományos gépi forgácsolási feladat
Előírás szerinti tervszerű karbantartást végzése
Rendszeres ellenőrzést végez szemrevételezéssel
Minőségbiztosítási rendszerek előírásainak alkalmazása
Korszerű karbantartási filozófiák alkalmazása
Mechanikai kéziszerszámok használata
Forrasztás, ragasztás technológiájának gyakorlása
Villamos kéziszerszámok, fémmegmunkáló gépek használata
Villamos és mechanikai műszerek és méréstechnikai eszközöket használata
Mérések nagyfeszültségű áramkörökben dokumentáció, jegyzőkönyv készítése a
villamos mérésről, a mért és számított eredményekről
Ipari gépek, gyártósorok, robotok kezelése
3.0/0944-11 Ipari méréstechnika:
Mozgó szerkezeti elemek kopásának ellenőrzése
Korszerű hajtások paramétereinek beállítása, ellenőrzése
Villamos, elektromechanikus mérések
Elektronikus műszerek alkalmazása
Ellenállásmérések
Feszültségmérés
Áramerősségmérés
Frekvenciamérés
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36 óra

Fázisszög mérése
Érintésvédelmi mérések
Szinkrongépek vizsgálatai
Szinkronmotorok bekötése, indítása, jelleggörbék felvétele
Aszinkrongépek vizsgálatai
Aszinkronmotorok bekötése, indítása, jelleggörbék felvétele
Ellenáramú és generátoros féküzem, dinamikus fékezés
Egyenáramú gépek vizsgálatai
Gerjesztési módok
Egyenáramú motorok bekötése, indítása, jelleggörbék felvétele
Villamos motorok üzemeltetése és karbantartása
Frekvenciaváltók alkalmazása és mérése
Teljesítménymérések
Fogyasztásmérések
Analóg elektronikus műszerek használata
Digitális műszerek, oszcilloszkóp
Villamos összeköttetések állapotának ellenőrzése
Mérések pneumatikus és hidraulikus rendszerekben
Mechatronikai, rezgésdiagnosztikai mérések
A mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-, és optikai mérési eredmények
dokumentálása táblázatkezelő programok segítségével
Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör építési és mérési feladatok során
Analóg elektronikai áramkörök építése, mérések
Teljesítményelektronikai áramkörök építése, mérések
Digitális elektronikai áramkörök építése, mérések
Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton
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
1394-11 Mechatronikai berendezések szerelése, megelőző karbantartása, hibajavítása

4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

4.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet: 192 óra
− Gyakorlat: 256 óra

4.3

A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás: 35 fő
− Gyakorlati oktatás: 12 fő
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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!

Feladatprofil

Szemrevételezi a javítandó berendezést

x

A hibaforrások feltárása, azok jellegzetes megjelenési formáinak felismerése

x

Felismeri és dokumentáció alapján megszünteti a jeladó-, a jelfeldolgozó, jelátalakító, végrehajtó hibát

x

Ellenőrzi, szükség szerint cseréli a csapágyakat, ékszíjakat, egyéb hajtáselemeket

x

Csőkötéseket (menetes és szorító) ellenőriz, szükség szerint javít, cserél

x

Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot mérőműszerrel, szükség szerint kicseréli a
vezetéket

x

Ellenőrzi, szükség szerint kicseréli a
hibás elektromos alkatrészt
Ellenőrzi, szükség szerint javítja vagy
kicseréli a vezérlőpanelt
Egyszerűbb hiba esetén elvégzi a javítást
Bonyolultabb hiba esetén javaslatot tesz
a hibaelhárítás módjára
Kijavított hiba elhárítását méréssel ellenőrzi
Mechatronikai elemeket dokumentáció
alapján karbantart, ellenőriz
Mechatronikai elemeket össze- és szétszerel
Villamos gépek legfontosabb üzemi
jellemzőinek a mérését végzi
Motorvezérlések bekötését végzi
Villamos berendezések feszültségmentesítését végzi
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2.0/1394-11 Mechatronikai gyártóberendezések

1.0/1394-11 Szerelési
gyakorlati ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

Szakmai ismeretek

B

Áramköri részegységek jellemzői

B

Gépek, készülékek, berendezések programozási, működtetési
jellemzői

B

Huzalozás, kábelezés

B

Mechatronikai berendezések
élesztési, üzembe helyezési
jellemzői

C
C

Mechanikai alapismeretek

B
B
B
C
C

x
x
x

Mechatronikai elemek, részegységek jellemzői
Mechatronikai rendszerek működtetésének jellemzői
Villamos alkatrészek vizsgálati,
szerelési módjai
Villamos kéziszerszámok kezelési, használati jellemzői
Fémipari alapműveletek
Finommechanikai alapismeretek
Gépi forgácsolás jellemzői

B

2.0/1394-11 Mechatronikai gyártóberendezések

Típus

1.0/1394-11 Szerelési
gyakorlati ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x
x
x
x
x
x
x

4
4
4
4
4
4
4

Szakmai készségek

Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Jelképek értelmezése
Mennyiségérzék
Mechanikai kéziszerszámok
használata
Villamos kéziszerszámok
fémmegmunkáló gépek használata
Forrasztástechnikai eszközök,
berendezések használata
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2.0/1394-11 Mechatronikai gyártóberendezések

Szint

1.0/1394-11 Szerelési
gyakorlati ismeretek

Tananyagegységek

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

4
4
3
3
3
3
3

Villamos és mechanikai műszerek és méréstechnikai eszközök
használata
Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata
Műszaki rajz készítése
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Szakmai számolási készség

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

Precizitás
Kézügyesség
Szervezőkészség
Döntésképesség

2.0/1394-11 Mechatronikai gyártóberendezések

Személyes kompetenciák

1.0/1394-11 Szerelési
gyakorlati ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x
x

x
x
x
x

Irányíthatóság
Határozottság
Motiválhatóság

2.0/1394-11 Mechatronikai gyártóberendezések

Társas kompetenciák

1.0/1394-11 Szerelési
gyakorlati ismeretek

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

1.0/1394-11 Szerelési
gyakorlati ismeretek

2.0/1394-11 Mechatronikai gyártóberendezések

Tananyagegységek

Figyelem-összpontosítás

x

x

Módszeres munkavégzés

x

x

Ismeretek helyén való alkalmazása

x

x

Módszerkompetenciák
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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
Önértékelés

4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
2.0/1394-11 Mechatronikai gyártóberendezések:
192 óra
NC-CNC gépek felépítése
CNC szerszámgépek mozgásainak (főmozgás, mellékmozgás) megvalósítása
Koordináta rendszerek
Nevezetes pontok (gépi és munkadarab nullpont)
Hardveres, szoftveres végállások
Holtjáték kiküszöbölés szükségessége, módjai
Szerszámcserélő rendszerek
CNC esztergák felépítése, alkalmazások
CNC marógépek felépítése, alkalmazások
Megmunkáló központok jellemzői, felépítések
Sugaras megmunkálógépek felépítése (vízvágó, lángvágó, plazmavágó, lézervágó
gépek)
Nagypontosságú megmunkálások technológiái
Minőségellenőrzés
– Gyakorlat
1.0/1394-11 Szerelési gyakorlati ismeretek:
256 óra
Villamos szerelés és erősáramú szerelés
Szigetelt vezetékek szerelése
Kiskábelek és kábelszerű vezetékek tartószerkezetre, védőcsőbe és szabadon
szerelése
Vezetékvégek kialakítása, vezetékkötések készítése különböző kötőelemekkel
Világítási alapáramkörök kialakítása,
Lámpatestek szerelése, karbantartása, javítása
Karbantartási feladatok
Készülékcsatlakozások kialakítása
Elosztó-, kapcsoló- és mérőberendezések szerelése
Tokozott elosztók szerelése
Tokozatok, szerelvényeik, szerelési technológiák
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Tervdokumentációk tanulmányozása
Szerelvények beszerelése
Vezetékezés, sínezés kialakítása
Műanyag tokozású elosztók szerelése
Alumíniumtokozású elosztók szerelése
Lemeztokozású elosztók szerelése
A kemény- és lágyforrasztás technológiájának ismertetése
Az elektronikus áramkörök kialakítása (nyák, alkatrészek beültetése, csatlakozók)
A beültetett alkatrészek villamos csatlakoztatása, a lágyforrasztási technológiák
ismertetése
A kézi lágyforrasztás anyagai és a forrasztás elvégzéséhez szükséges eszközök a
forrasztás technológiai paraméterei
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
Mechatronikai gyakorlat
Elektro-pneumatikus gyakorlat
Elektro-hidraulikus gyakorlat
Hibrid hajtások összeépítése
Mechatronikai rendszerek karbantartása, üzemeltetése
Légszállítás
Kompresszor, kompresszortelepek
A levegő szárítása
Előkészítő egységek kialakítási módjai, karbantartása
Szelepek beépítése, átszerelése, felújítása
Jeladó elemek szerelése
Teljesítményszelepek szerelése
Jelfeldolgozó szelepek szerelése
Elektro-pneumatikus szelepek szerelése
Végrehajtók beépítése, karbantartása, felújítása
Hengerek beépítési módjai
A hengerek szerelésének fontosabb tudnivalói
Csővezetékek, csatlakozók, egyéb tartozékok
Korszerű szerelési, huzalozási megoldások
Hidraulikus tápegység karbantartása
Az olajhőmérséklet, a szűrőszennyeződés és az olajállapot felügyelete
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Olaj- és szűrőcsere
Az elszennyeződés és elhasználódás okozta hibák felismerése és kiértékelése
Szelepek beépítése, átszerelése, felújítása
Elektro-hidraulikus szelepek szerelése
Végrehajtók beépítése, karbantartása, felújítása
Felerősítési módok, tömítések, légtelenítés
A hengerek szerelésének fontosabb tudnivalói
Tömlők, csővezetékek, csatlakozók, egyéb tartozékok
Korszerű szerelési, huzalozási megoldások
Javítás
Általános követelmények
Tisztítás
Elemvizsgálat
Szerelés
Ellenőrzés
A karbantartási dokumentáció tanulmányozása (egy idegen nyelven is)
A különböző karbantartási módok ismerete (időszakos, folytonos stb.) az általuk
támasztott követelmények rendszerének tanulmányozása, munkafelvételi követelmények
a különböző üzemvitelek esetében
A folyamatos üzemvitelhez szükséges alap- és segédanyag igények felmérése,
utánpótlásuk, biztonságos és gazdaságos tartalékszintről történő gondoskodás
A rendszer üzemkész állapotának felmérése, fenntartása, biztosítása
Eszközök közötti feladatmegosztás felmérése, ennek ismeretében a kiváltható eszközök
körének ismerete, a tartalékeszközök minimalizálása a biztonságos üzem veszélyeztetése
nélkül
Az egyes munkaállomások rendszerbe történő bejelentkezésének és kijelentkezésének
módjai
A rendszer megszakítási hierarchiájának ismerete, kezelése
Hibakód dekódolás, hibaelemzés
A jelentkezett üzemzavarok kezelésének szintjei, felhasználói szintű hibaelhárítás
ismerete
A rendszer átállítása egy új technológiai előírás szerint
Raktározás
4.7

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

5.

A modul azonosítója és megnevezése
1395-11 Mechatronikai gyártórendszerek programozása, üzemeltetése és irányítása

5.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

5.2

A modul javasolt időkerete
− Elmélet: 224 óra
− Gyakorlat: 416 óra

5.3 A maximális tanulói létszám
− Elméleti oktatás: 35 fő
− Gyakorlati oktatás: 12 fő
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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!

x

Ipari elektronikai vezérléseket szerel és
telepít

x

Ipari elektronikai szabályozásokat szerel
és telepít

x

Ipari automatikai rendszereket kiépít és
működtet

x

x

x

Elektro-pneumatikus irányításokat felépít és tesztel

x

Elektro-hidraulikus irányításokat felépít
és tesztel

x

Szervopneumatikus, proporcionalhidraulikus hajtásokat felépít és beállít

x

Hardver és szoftver eszközöket kiépít,
telepít

x

3.0/1395-11 Gyártórendszerek

Elektromos irányításokat felépít és tesztel

2.0/1395-11 PLC programozás, ipari buszrendszerek

Feladatprofil

1.0/1395-11 Ipari elektronika

Tananyagegységek

x

x

Mechatronikai rendszereket, gépeket
programoz

x

x

Dokumentáció alapján programozási
feladatot végez

x
x

Utasítás szerint PLC programozást végez
Korszerű ipari buszrendszereket üzemeltet

x
x

Korszerű szervohajtásokat működtet

x
x

Moduláris gyártórendszert, gépeket
kezel és működtet

x

Robotokat üzemeltet és ellenőriz

x

Állapotfelügyeleti rendszereket üzemeltet és ellenőriz

x

Felügyeli a beosztott gépkezelőket

x

Irányítja a gyártórendszert és a gyártási
folyamatot

x

Irányítja az alkalmazott minőségirányítási rendszer szerinti karbantartást

x
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1.0/1395-11 Ipari elektronika

2.0/1395-11 PLC programozás, ipari buszrendszerek

3.0/1395-11 Gyártórendszerek

Tananyagegységek

B

Számítástechnika alapjai

x

x

x

B

Operációs rendszerek

x

x

x

B

Adatbázis kezelés

x

x

x

B

Adatfeldolgozó programok

x

x

x

B

Számítógépek alkalmazása a
méréstechnikában

x

x

x

B

Számítógépek ipari alkalmazásának jellemzői

x

x

x

B

Információ feldolgozás alapjai

x

B

PLC programozás

x

B

Robotok szerkezeti felépítése

x

B

Robotok hajtásai, vezérlések

x

B

Robot típusai, jellemzői

x

B

Robotok programozása

x

B

Rugalmas gyártórendszer

x

B

Számítógépes mérésadat gyűjtési módjai

B

Karbantartási stratégiák

Típus

Szakmai ismeretek

x

x
x

4
4
4
4
4
4
4

Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Jelképek értelmezése
Szakmai számolási készség
Mennyiségérzék
Mechanikai kézi szerszámok
használata
Villamos kézi szerszámok
fémmegmunkáló gépek használata
Forrasztás technikai berendezések használata
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3.0/1395-11 Gyártórendszerek

4

Szakmai készségek

2.0/1395-11 PLC programozás, ipari buszrendszerek

Szint

1.0/1395-11 Ipari elektronika

Tananyagegységek

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

4
4
3
3
3
3

Villamos és mechanikai műszerek és méréstechnikai eszközök
használata
Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata
Műszaki rajz készítése
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

3.0/1395-11 Gyártórendszerek

Precizitás
Szervezőkészség
Döntésképesség

2.0/1395-11 PLC programozás, ipari buszrendszerek

Személyes kompetenciák

1.0/1395-11 Ipari elektronika

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x
x
x

3.0/1395-11 Gyártórendszerek

Irányítási készség
Motiváló készség
Tömör fogalmazás készsége

2.0/1395-11 PLC programozás, ipari buszrendszerek

Társas kompetenciák

1.0/1395-11 Ipari elektronika

Tananyagegységek

x
x
x

x
x
x

x
x
x

1.0/1395-11 Ipari elektronika

2.0/1395-11 PLC programozás, ipari buszrendszerek

3.0/1395-11 Gyártórendszerek

Tananyagegységek

Figyelem-összpontosítás

x

x

x

Módszeres munkavégzés

x

x

x

Ismeretek helyén való alkalmazása

x

x

x

Módszerkompetenciák
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5.5

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

5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
– Elmélet
1.0/1395-11 Ipari elektronika:
224 óra
Szenzortechnika
Szenzorok fogalma, csoportosításuk
Bináris-analóg jeladók
Helyzetérzékelő szenzorok
Mechanikus helyzetkapcsolók
Mágneses közelítéskapcsolók
Induktív közelítéskapcsolók
Kapacitív közelítéskapcsolók
Optikai érzékelők
Ultrahangos közelítéskapcsolók
Nyomás érzékelők
Mechanikus nyomásérzékelők
Elektronikus nyomásérzékelők
Áramlás érzékelők
Térfogat kiszorításon alapuló mérés
Átlagsebességen alapuló mérés
Termikus elven alapuló mérés
Hőmérséklet érzékelők
Ellenállás hőmérő
Hőelem
Infravörös hőmérő
Útmérők
Abszolút, relatív útmérők
Elektropneumatika (EP) elmélet
SPA rnódszer Jeladó-Jelfeldolgozó-Végrehajtó (Szenzor-Processzor-Actor)
Elektromos jeladók
Elektromos jelfeldolgozók
EP jelátalakítók
PE jelátalakítók
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Pneumatikus végrehajtók
Elektrohidraulika (EH) elmélet
EH jelátalakítók
HE jelátalakítók
Hidraulikus végrehajtók
Korszerű szervóhajtások
Motorok
Aszinkron motorok
Szinkron motorok
Szervo AC motorok
Szervo DC motorok
Léptetőmotorok
Alkalmazott útmérő rendszerek
Szervomotor vezérlők
Mozgásprofilok
Pozícionáló hajtások
– Gyakorlat
2.0/1395-11 PLC programozás, ipari buszrendszerek:
224 óra
PLC programozás
A PLC-k, mikrokontrollerek funkcionális felépítése, működésük
Kompakt- és moduláris PLC-k, kiválasztásuk
A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése
A PLC-vel megvalósított vezérlések jellemzői, előnyei
A PC-PLC kommunikáció kialakítása
Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések)
Szimbolikus nevek használata, allokációs lista készítése
PLC bemeneti jelei
A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, bemeneti modulok
PLC kimeneti jelei
A jelátalakítók, végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, kimeneti
modulok
Dokumentáció használata, huzalozási rajz olvasása
A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, illesztésük leellenőrzése
Egyéb PLC modulok (analóg-, digitális)
A PLC programozási nyelvek fajtái, csoportosításuk
A relés logikai vezérlések áttekintése, helyettesítésük PLC-s vezérléssel
Relés logikai vezérlések, öntartások, időzítések megvalósítása PLC-vel,
létradiagramos programozási nyelven
A létradiagramos programozási nyelv elemei, használata
Időzítések
Számlálók
Flagek, regiszterek használata
Logikai vezérlések, öntartások, élvezérlések megvalósítása létradiagramos
programozási nyelven
Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven
Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, sorrendi
folyamatábrás programozási nyelveken
Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezés, dokumentálás
On-line diagnosztika (ellenőrzések, be/kimenetek befagyasztása)
Programok, programmodulok (multitaszk programozás)
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Pneumatikus-, relés (léptetőláncos) vezérlések megvalósítása PLC-vel,
létradiagramos programozási nyelven (flag-es, regiszteres léptetés)
Egyéb szöveges- és grafikus programozási nyelvek (utasításlistás, funkcióblokkos,
sorrendi folyamatábrás), összehasonlításuk
A PLC program végrehajtásának módjai
A kezelőfelület elemei, üzemmódok
A kezelőfelület illesztése, programozása, vészleállítás megvalósítása, gépek
biztonság-technikája
Ipari buszrendszerek
PLC hálózatok, kommunikáció, ipari buszok, szelepszigetek, terepi eszközök,
kihelyezett I/O-k, korszerű huzalozási módok
PLC-PLC kommunikáció megvalósítása, kommunikáció ipari buszon keresztül
3.0/1395-11 Gyártórendszerek:
192 óra
Moduláris-, rugalmas gyártórendszerek
A gyártási folyamat felépítése, a gyártási rendszerek csoportosítása.
Alapelemek összeépítése
Alapmodulok szerelése
Modulok összekapcsolása
Moduláris gyártórendszer kiépítése
Kommunikáció kiépítése
Élettartam és minőségellenőrzés szerepe a gyártórendszerekben
Hibakeresés, karbantartás
Meghibásodások okai.
Meghibásodások jellege, következményei
A bemenetek kiosztásának leellenőrzése a működőképes berendezésen
A kimenetek kiosztásának leellenőrzése a működőképes berendezésen
A használat során előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai
A szisztematikus manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt berendezéseken
Hibanapló, hibaelemzés
A programozó készülék (laptop) bevonása a hibakeresésbe (on-line diagnózis)
A bemeneti- és a kimeneti jelek közötti ellentmondás hiba esetén (a gép leállt)
Korszerű hibadiagnosztikai rendszerek, hibakereső programok (Watchdog)
A hiba jelzése, a jelzett hiba leellenőrzése, a hiba elhárítása, próbaindítás
A hiba kijelzése, megjelenítő eszközök használata
Karbantartási feladatok, intézkedések
Karbantartási rendszerek
Hibaelhárító karbantartás - üzemelés meghibásodásig
Merev ciklusú megelőző karbantartás
Állapotfüggő karbantartás
Korszerű karbantartási stratégiák
TPM – Teljeskörű hatékony karbantartás
FMEA módszer
RCM – Megbízhatóság központú karbantartás
RCM elemzés
Autonom karbantartás – karbantartási mix
CMMS - Számítógépes Karbantartás Menedzsment
Robottechnikai alapok
Alkalmazási terület
Robotok fajtái, jellemző felépítésük, csoportosításuk
Robotok szabadságfokai
Robot jellemzők, (mozgástér, hajtás, kinematikai szempontok szerint)
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Robotokban használatos végrehajtók, hajtóművek és útmérő rendszerek
Robotok megfogó szerkezetei, biztonságtechnikai eszközei
Pontvezérlés, pályamenti vezérlés, interpolációk
Ipari robotok programozása
Mobil robotok alkalmazása
Mobil robotok jellemző felépítése
Mobil robotokban tipikusan alkalmazott érzékelők
Digitális képfeldolgozás alkalmazása
5.7

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