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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
A
34 523 01 MECHATRONIKUS-KARBANTARTÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
Kiz{rólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a tov{bbiakban Szt.) 92. § (27) bekezdése alapj{n
készült.
I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm{nyrendelet,
– a 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II. A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 523 01
Szakképesítés megnevezése: Mechatronikus-karbantartó
Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika
[gazati besorol{s: XI. Villamosipar és elektronika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
Elméleti képzési idő ar{nya: 30 %
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70 %
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenci{k:

a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit
kiadó
rendelet
3.
sz{mú
mellékletében
az
Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghat{rozott kompetenci{k birtok{ban

Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: vannak
P{lyaalkalmass{gi követelmények: -

IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.

T{rgyi feltételek
V. A szakképesítés óraterve - nappali rendszerű oktat{sra
Szakiskolai képzés összes elvi órasz{ma (h{rom évfolyamos):
1260 + 1260 + 1120 + 300 = 3940 óra
szakmai órasz{m (67%): 2640 óra
ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 792 óra
– gyakorlati órasz{m: 1848 óra
A szabad s{v (10%, 264 óra) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: 2376 óra (712 óra elmélet,
1664 óra gyakorlat, melyből 300 óra ÖGY)
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
Szakmai
követelmény Tant{rgyak
-modulok

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam
Összefüggő
Összefügő
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
ny{ri
ny{ri
heti
heti
heti
heti
gyakorlat
gyakorlat
órasz{m órasz{m
órasz{m órasz{m

Műszaki
informatika
Műszaki ismeretek
10007-12
Informatikai és
Műszaki
műszaki alapok
gyakorlatok

10019-12
Ir{nyít{s,
programoz{s

2
2
3

Munkaszervezés

1

Folyamatir{nyít{s

1

Villamos
alkalmaz{stechnika

140

3

Programoz{s

2

Programoz{si
gyakorlat

2

Mechatronikus
10020-12
ismeretek
Mechatronikus
Mechatronikus
alapkapcsol{sok
gyakorlat

4
11
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160

3/11. évfolyam
elméleti
heti
órasz{m

gyakorlati
heti
órasz{m

10021-12
Szerelés,
ellenőrzés

Gépelemek

10022-12
Üzemeltetés,
karbantart{s

Üzemben tart{s

6

Szerelési
gyakorlatok

Üzemben tart{s
gyakorlat
Összes óra
Összes óra

8

5
11
4

8
12

6
140

Összesen, jelen tantervi aj{nl{sban meghat{rozott tartalmú
szakmai gyakorlati órasz{m: 1664 óra
szakmai elméleti órasz{m: 712 óra
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13
19

11
160

19
30

2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma
évfolyamonként
Órasz{m
Szakmai
követelménymodul

Tant{rgyak/témakörök

1/9. évfolyam
e

Informatikai alapismeretek
Irodai alkalmaz{sok
Elektrotechnika
Anyagismeret

10007-12
Informatikai
és műszaki
alapok

Szakrajz
Anyagok
Szersz{mok

Minőségbiztosít{s
Munkavédelem
Folyamatir{nyít{s
Vezérléstechnika
Szab{lyoz{stechnika
Villamos
alkalmaz{stechnika
Alapismeretek
Alkatrész ismeretek
Alkatrészszerelés

10019-12
Ir{nyít{s,
programoz{s

108
12
12
12

Villamos mérések

3/11. évfolyam
e

Összesen

gy
72
18
54
72
36
18
18
248
12
12
12

72
36
18
18

Műszaki gyakorlatok

Mérések
Mechanikai és villamos
kötések
Munkaszervezés

ögy

72
18
54

Műszaki informatika

Műszaki ismeretek

gy

2/10. évfolyam
ö
e
gy g
y

140

72

72

36
18

36
18

18
36
18
18

18
36
18
18
108

108

18
18
36
36

18
18
36
36
72
8
18
18
10
18
72
18
18
18
18

72
8
18
18
10
18

Programoz{s
Forg{csol{stechnika
CNC programoz{si ismeretek
PLC programoz{si ismeretek
Robottechnika
Ipari automatikai rendszerek

72
18
18
18
18

Programoz{si gyakorlat
Forg{csol{si gyakorlat
CNC programoz{si gyakorlat
PLC programoz{si gyakorlat
Ipari robotok
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144
36
36
36
36

Mechatronikus ismeretek
Alapelem ismeretek
Kapcsol{si rajzok
Pneumatika

10020-12
Mechatronikus alapkapcsol{sok

Hidraulika

396
108
72
72

Mechatronikus gyakorlat
Elektronikai alapgyakorlatok
Pneumatikus alapgyakorlatok
Hidraulikus alapgyakorlatok
Mechatronikai
kapcsol{stechnikai
gyakorlatok
Gépelemek

160

144

144
192
96
64
32

Kötések, kötőelemek

10021-12
Szerelés,
ellenőrzés

144
36
36
36
36
556
108
72
72

Hajt{sok, hajtóművek
Csap{gyak, vezetékek

256
96
64
96

Szerelési gyakorlat
Kötések készítése
Gépvizsg{lat
Szét-, és összeszerelése

160
64
32
64

Üzemben tart{s
Hibakeresési módok

10022-12
Üzemeltetés,
karbantart{s

Hibamegelőzés
Karbantart{si rendszerek

352

352
160
128
64
608

712

1664

30%

70%

Üzemben tart{s gyakorlat
Beüzemelés, karbantart{s
Hibabehat{rol{s, elh{rít{s
Javít{s, felújít{s
Összesen:

144

288

140

216

468

A h{rom év összes órasz{ma e/gy:
Elméleti/gyakorlati órasz{mok %-os
ar{nya:

160

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező
szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m 90-92 %-a került feloszt{sra.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai
programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és
vizsgakövetelményben
a
szakképesítésre
meghat{rozott
elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell teljesülnie.
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192
96
64
32
256
96
64
96
160
64
32
64
352
160
128
64
2376

A
10007-12 azonosító sz{mú
Informatikai és műszaki alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10007-12 azonosító sz{mú, Informatikai és műszaki alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integr{lt
módon haszn{l
Egyszerű multimédi{s és kommunik{ciós
alkalmaz{sokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztons{gi
eszközöket haszn{l
LAN és WAN h{lózatokat haszn{l
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai
szöveget megért
Terveket, műszaki leír{sokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő {ltal{nos
szab{lyokat alkalmazza

X
X
X
X
X
X
X
X

A munkahelyi minőségbiztosít{si előír{sokat
alkalmazza
Meghat{rozza a műveleti sorrendet és a
felhaszn{landó anyagszükségletet
Kiv{lasztja a munkafolyamathoz szükséges
eszközöket, szersz{mokat, készülékeket
Munkaműveletekről v{zlatos rajzot készít
Mechanikus és villamos mérőeszközökkel
elvégzi a technológiai alapműveletekhez
szükséges méréseket
Fém és műanyag munkadarabokat
megmunk{l (v{g, fúr, forg{csol, fűrészel,
hajlít, reszel, csiszol)
Villamos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszersz{mokat haszn{l a
technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről
jegyzőkönyvet készít

X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Munkavédelem

Munkaszervezés

Minőségbiztosít{s

Mechanikai és villamos kötések

Mérések

Szersz{mok

Műszaki gyakorlatok

Anyagok

Szakrajz

Anyagismeret

Műszaki
ismeretek

Elektrotechnika

Irodai alkalmaz{sok

10007-12
Informatikai és műszaki alapok

Informatikai alapismeretek

Műszaki
informatika

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi
oktat{son
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi, valamint a szakm{ra,
szerelési-javít{si technológi{ra vonatkozó
előír{sokat
Részt vesz a tűzolt{sban, mentésben,
elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív
hulladékgyűjtés szab{lyait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előír{sokat

X

X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
[ltal{nos munkavédelem
[ltal{nos tűzvédelem
Elsősegélynyújt{s
Érintésvédelem
Mechanikai mérések
Műszaki {br{zol{s
Műszaki dokument{ció
Villamos és gépész rajzjelek
[ltal{nos anyagismeret
Elektronikus mérőműszerek
Finommechanikai elemek
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
kezelése
Mechanikai mérőműszerek
Szabv{nyok felépítése és rendszere
Sz{mítógépek felépítése és alkalmaz{sa,
periféri{k
Villamos gépek biztons{gtechnik{ja
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektrotechnikai alapismeretek
Gépelemek
Gy{rt{sismeret
Informatikai angol nyelv
Mechanika
Sz{mítógépes h{lózatok alkalmaz{sa, típusai
Villamos mérések
Elektronikus {ramkörök

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése, készítése
Szakmai sz{mol{si készség
Idegen nyelvű géphaszn{lati feliratok
értelmezése, megértése
Egyszerű kapcsol{si rajz olvas{sa,
értelmezése
Informatikai alapismeretek

X
X
X
X
X
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SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
X

Kézügyesség
Erős fizikum

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
X

Prezent{ciós készség

X
X

Kommunik{ciós rugalmass{g
Nyelvhelyesség

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
X

Logikus gondolkod{s
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés

X

x
X
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x

X

X

X

X
X

X

X

1. Műszaki informatika tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg a sz{mítógép hardver elemeit, az oper{ciós rendszerek
alapvető jellemzőit. Alkalmazz{k az oper{ciós rendszereket. Tudjanak kommunik{lni
a LAN, WAN h{lózatokon is. Szerezzenek megfelelő alapot a szakmai informatikai
feladatok megold{s{hoz.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Informatikai alapismeretek
Hardver, szoftver alapismeretek
[llom{nyműveletek, oper{ciós rendszerek

18 óra

Irodai alkalmaz{sok
Alkalmaz{sok haszn{lata feladat megold{sok sor{n
LAN, WAN h{lózatok haszn{lata
Multimédi{s, kommunik{ciós, alkalmaz{sok

54 óra

1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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2. Műszaki ismeretek tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ebben az összefoglaló tant{rgyban a tanulók ismerjék meg a szakmai
tov{bbhalad{shoz szükséges elektrotechnikai, anyagismereti és szakrajzi alapokat.
L{ssanak egy olyan műszaki rendszert, amelyben a témakörök kapcsolód{sa egy
szakmai egységként jelenik meg. A megtanult elméleti ismeretek biztosíts{k a r{épülő
szakmai ismeretek elsaj{tít{s{t.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök és elemeik
Elektrotechnika
Villamos alapfogalmak
Egyen{ramú h{lózatok
Villamos és m{gneses tér
V{ltakozó {ramú rendszerek

36 óra

Anyagismeret
Metallogr{fiai alapfogalmak
Fémek, nem fémek
Anyagok megmunk{l{sa, alapvető technológi{k

18 óra

Szakrajz
Műszaki rajz alapjai
Géprajzi alapismeretek
Villamos ipari rajzi alapismeretek

18 óra

2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
2.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
2.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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3. Műszaki gyakorlatok tant{rgy

108 óra + 140 ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunk{l{si
lehetőségeit. Tevékenységük sor{n alkalmazzanak kézi szersz{mokat, kisgépeket a
technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél
fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében ismerjék meg a
mérés fogalm{t, jellemzőit, jelentőségét. L{ss{k a tevékenységhez kapcsolódó
munkafolyamatokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1. Témakörök és elemeik
Anyagok
Fémek, nem fémek
Anyagok megmunk{l{sa, alapvető technológi{k

12 óra

Szersz{mok
Kézi szersz{mok (ÖGY)
Gépi szersz{mok
Megmunk{ló gépek

12 óra

Mérések
Mechanikus alapműveletekhez szükséges mérések (ÖGY)
Villamos alapműveletekhez szükséges mérések

12 óra

Mechanikai és villamos kötések
Mechanikai kötések készítése (ÖGY)
Villamos kötések készítése (ÖGY)
Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmaz{sa (ÖGY)

72 óra

3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
3.4. A tant{rgy értékelésének módja
3.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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4. Munkaszervezés

36 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék a biztons{gos munkavégzés feltételeit, azokat tarts{k, tartass{k be.
L{ss{k a környezetvédelem jelentőségét, előír{sait, a szab{lytalans{gok
következményeit. Ismerjék meg a tanulók a minőségi munkavégzés rendszerét, a
termékekre, szolg{ltat{sokra vonatkozó minőségbiztosít{si előír{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1. Témakörök és elemeik
Minőségbiztosít{s
Minőségir{nyít{s, minőségbiztosít{s
Minőség-ellenőrzés
Termékek szolg{ltat{sok minősége
Munkafolyamatok megszervezése

18 óra

Munkavédelem
[ltal{nos munkavédelem
Elsősegélynyújt{s
Tűzvédelem
Környezetvédelem

18 óra

4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
4.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
4.4. A tant{rgy értékelésének módja
4.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10019-12 azonosító sz{mú
Ir{nyít{s, programoz{s
című
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10019-12 azonosító sz{mú, Ir{nyít{s, programoz{s megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Ipari robotok

PLC programoz{si gyakorlat

CNC programoz{si gyakorlat

Ipari automatikai rendszerek

Robottechnika

PLC programoz{si ismeretek

CNC programoz{si ismeretek

Forg{csol{stechnika

Forg{csol{si gyakorlat

Programoz{si
gyakorlat

Programoz{s

Villamos mérések

Alkatrészszerelés

Alapismeretek

Szab{lyoz{stechnika

Vezérléstechnika

10019-12
Ir{nyít{s, programoz{s

Alkatrész ismeretek

Villamos
alkalmaz{stechnika

Folyamat
-ir{nyít{s

FELADATOK
Ellenőrzi a villamos alkatrészek
paramétereit
Alkalmazza az üzembe helyezési rajzokat,
leír{sokat
Beülteti az elektronikai alkatrészeket
Értelmezi a villamos {ramkörök működését
Ellenőrző méréseket végez az előír{sok
alapj{n
Elvégzi az {ramkörök előír{s szerinti
be{llít{sait
Jegyzőkönyvet készít a mérési
eredményekről
Elektromos részegységet szerel
Dokument{ció alapj{n szerelvényezett
elektromos részegységen méréseket,
be{llít{sokat végez
Az összeszerelt egységen hibafelt{r{st és
javít{st végez
Tanulm{nyozza és értelmezi a
munkafolyamatra, eszközökre,
technológi{ra vonatkozó dokument{ciót
Előkészíti a munkafeladat végrehajt{s{t, az
ahhoz szükséges anyagokat,
segédanyagokat, gépeket,
szersz{mokat, mérőeszközöket
Megismeri a sz{mjegyvezérlésű termelő
berendezések felépítését
Elsaj{títja a CNC és/vagy robotika
alapismereteit
Elsaj{títja a CNC és/vagy robot
programoz{s{t

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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X

X

X

X

X

Egyszerű megmunk{ló programot készít
Meg{llapítja a hib{s működést, üzemzavart,
hibanaplót vezet
Utasít{s szerint PLC programoz{st végez
Gy{rtórendszert, gépeket kezel és működtet
Kezeli a gy{rtórendszert és a gy{rt{si
folyamatot
Ipari automatikai rendszereket kiépít és
működtet
Ipari programozható vezérléseket-,
szab{lyoz{sokat szerel és telepít

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
[ramköri részegységek jellemzői, szerelési
módjai
Kötőgépelemek, kötések
Sz{mítógépek ipari alkalmaz{s{nak
jellemzői
Ipari inform{ció feldolgoz{s alapjai
PLC felépítése, alkalmaz{si lehetőségek
PLC programoz{s
Az ipari mérés-adatgyűjtés módjai
Ipari folyamatszab{lyoz{sok
Analóg-digit{lis és digit{lis-analóg
{talakítók elvi működése
Villamos kéziszersz{mok kezelési,
haszn{lati jellemzői
Huzaloz{s, k{belezés
Munkadarab befogók, szersz{mbefogók
Útmérő rendszer ismeret
Pozicion{l{si folyamatok, szabads{gfokok
CNC gépek kezelési és alapszintű
programoz{si gyakorlatok
Robotkezelési és alapszintű programoz{si
gyakorlatok
Szersz{mismeret (élszögek)

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Villamos és mechanikai műszerek, valamint
méréstechnikai eszközök haszn{lata
Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése
Ipari gépek, gy{rtósorok, robotok haszn{lata
Szersz{mgépek kezelése
Gépészeti rajz készítése

X
X

X
X
X
X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

X

X

Kézügyesség

X

X
X

Térérzékelés
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X

X
X

X

x
X

T[RSAS KOMPETENCI[K
X

Ir{nyíthatós{g

X

X

X

Motiv{lhatós{g

X
X

Tömör fogalmaz{s készsége

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Rendszerező képesség
X

Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

X

X

X

X

X

Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)
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5. Folyamatir{nyít{s tant{rgy

36 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az ir{nyít{stechnikai szemlélet kialakít{sa. A vezérlés és a szab{lyoz{s közötti
különbség megértetése a tanulóval. A ir{nyít{si folyamatokban az elemek
sorrendiségének és egym{sra hat{s{nak jelentősége, szerepe.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
Vezérléstechnika
Ir{nyít{s feladata és fajt{i
Vezérlési módok
Vezérlési vonal
Kézi-, és önműködő vezérlések

18 óra

Szab{lyoz{stechnika
Szab{lyoz{si rendszer
Szab{lyoz{s felépítése
Szab{lyoz{si kör
Egyszerű-, összetett szab{lyoz{si módok
Folyamatszab{lyz{s jellemzői

18 óra

5.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
5.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
5.4. A tant{rgy értékelésének módja
5.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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6. Villamos alkalmaz{stechnika tant{rgy

108 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
E tant{rgy keretében fontos alapismeretek megtanul{sa. A gyakorlatok sor{n a helyes
szersz{mkiv{laszt{s és szersz{mhaszn{lat elsaj{tít{sa. Elv{rt pontoss{gú mérések
végrehajt{sa.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1. Témakörök és elemeik
Alapismeretek
Alapfogalmak
Alapelemek
Elektromos jellemzők
Szakmai sz{mít{sok
Elektronikai {ramkörök
AD-DA {talakítók
Alapkapcsol{sok legfontosabb típusai

18 óra

Alkatrész ismeretek
Passzív alkatrészek
Aktív eszközök
Alkatrészek legfontosabb tulajdons{gai
Alkatrészek csoportosít{sa feladatuk szerint
Szerepük egy {ramkörben

18 óra

Alkatrészszerelés
Szersz{mismeret
Szersz{mhaszn{lat
Szerelési sorrend jelentősége
Egyszerű alapkapcsol{sok kialakít{sa
Alapkapcsol{sok szerepe a komplex {ramkörök kialakít{s{ban

36 óra

Villamos mérések
Mérőeszközök ismertetése
Mérések célja
Mérés végrehajt{si sorrendje
Mérési eredmények rögzítése

36 óra
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6.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
6.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5. A tov{bbhalad{s feltételei
7. Programoz{s tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Forg{csol{si módok ismertetése. Sz{mjegyvezérlésű gépek megismerése.
PLC programoz{s alapjainak megismertetése. PLC programoz{si módok
kiv{laszt{s{nak elsaj{tít{sa.
Korszerű technikai lehetőségek megismertetése a
tanulóval. Robottechnikai alapismeretek és programoz{si rutin elsaj{tít{sa.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Forg{csol{stechnika
Forg{csol{si módok
Forg{csoló szersz{mok, gépek
Forg{csoló szersz{mok élkialakít{sai
Szersz{m – munkadarab lehetséges mozg{sviszonyai

8 óra

CNC programoz{si ismeretek
Szersz{m-, és szersz{mgépgép ismeret
Koordin{tarendszerek, jellegzetes pontok
Szersz{m és munkadarab mozg{sviszonyai, jellegzetes mozg{stípusok
Különböző mozg{svezérlés típusok
Programoz{si módok, utasít{skészletük, paraméterek megad{sa
Jellegzetes megmunk{l{si feladatok és programoz{suk

18 óra

PLC programoz{si ismeretek
PLC-k típusai, csoportosít{suk feladataik szerint
PLC felépítése, hardver – szoftver kapcsolatok
Programoz{si módok

18 óra
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Program (projekt) készítés lépései
Programok ellenőrzési módok, szintaktikai és tartalmi ellenőrzések
Robottechnika
Robotok fajt{i és mozg{sviszonyai
Szabads{gfokok, mozg{sterek
Hajt{si módok
Vezérlési módok
Koordin{tarendszerek, jellegzetes pontok
Programoz{si módok és jellegzetességek
Megfogók

10 óra

Ipari automatikai rendszerek
Automatikai rendszerek fajt{i
Rendszerelemek
Rendszerintegr{ció
Inform{ció{tviteli módok, kommunik{ció lehetséges módjai

18 óra

7.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
7.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei

8. Programoz{si gyakorlat tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Megfelelő forg{csol{si mód megv{laszt{sa az elv{rt pontoss{g ismeretében.
Sz{mít{stechnikai eszközök kommunik{ciója a különböző programozható
berendezésekkel. CNC, PLC, robot programoz{si gyakorlatok elvégzése. Ismeretek
integr{ciója.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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8.1. Témakörök és elemeik
Forg{csol{si gyakorlat
Gépipari rajzolvas{s, rajzkészítés
Kézi és gépi forg{csol{si módok megv{laszt{sa a műszaki rajz ismeretében
Különböző forg{csol{si feladatok elvégzése
Mérések végrehajt{sa

18 óra

CNC programoz{si gyakorlat
Szersz{mgépek ismertetése
Szersz{m-, és munkadarab befog{si módok
Programoz{si feladatok végrehajt{sa
Munkadarab mérése, ellenőrzése a műszaki rajz méreteinek megfelelően

18 óra

PLC programoz{si gyakorlat
PLC és program megv{laszt{sa
PLC és programozó készülék kommunik{ciój{nak létrehoz{sa
Projekt létrehoz{sa
V{ltozót{bla elkészítése a feladat ismeretében
Programír{s
Program ellenőrzés
A projekt PLC-be töltése, futtat{sa
Működéshelyesség ellenőrzése
Az elkészített projekt dokument{l{sa

18 óra

Ipari robotok
Robotprogramoz{si mód kiv{laszt{sa
Programozó készülék és a robot kommunik{ciój{nak létrehoz{sa
Programoz{si feladatok végrehajt{sa
Robot feladat{nak ellenőrzése
Ismétlési-, és a dinamikus pontoss{g ellenőrzése
Terheléses működésellenőrzések végrehajt{sa
Robotok és m{s intelligens gépek kapcsolód{sa

18 óra

8.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
8.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10020-12 azonosító sz{mú
Mechatronikus alapkapcsol{sok
című
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10020-12 azonosító sz{mú, Mechatronikus alapkapcsol{sok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Mechatronikai kapcsol{stechnika igyakorlat

Hidraulikus alapgyakorlatok

Hidraulika

Pneumatika

Kapcsol{si rajzok

Alapelem ismeretek

10020-12
Mechatronikus alapkapcsol{sok

Pneumatikus alapgyakorlatok

Mechatronikus
gyakorlat

Elektronikai alapgyakorlatok

Mechatronikus
ismeretek

FELADATOK
[tveszi a műszaki dokument{ciókat
Értelmezi a szöveges és rajzi leír{sokat
Alkalmazza az üzembe helyezési rajzokat, leír{sokat
Olvassa és értelmezi az össze{llít{si rajzokat
Gy{rt{si dokument{ciókat előkészít
Darabjegyzékeket haszn{l
Blokkv{zlatos kapcsol{si rajzokkal dolgozik
Értelmezi a jel-, anyag- és energia{raml{si
dokument{ciókat
Alkalmazza az alapvető egyen- és v{ltakozó {ramú
alaptörvényeket, összefüggéseket
Szabv{nyos elektromos rajzjeleket haszn{l
Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit
Vezetékeket csupaszít, ónoz
Vezetékeket kötegel, érvégeket kialakít
Egyszerű elektromos és elektromechanikus
kapcsol{sokat készít, ellenőriz
Egyen és v{ltakozó {ramú méréseket végez
Villanyszerelési kapcsol{sokat készít
Haszn{lja a telepítési rajzokat
Értelmezi a hidraulika-pneumatikai kapcsol{si rajzokat
Hidraulikus-pneumatikus alapkapcsol{sokat készít
Hidraulika-pneumatika energia és segédenergia ell{tó
rendszerét kiépíti
Hidraulika-pneumatika elemeket szerel, vezérlő körben
méréseket végez
Értelmezi az elektrohidraulikus és elektropneumatikus
kapcsol{sokat
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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

X
X
X

X
X

X

X
X

Elektrohidraulikus és elektropneumatikus
alapkapcsol{sokat készít
Hidraulikus-pneumatikus körben hib{t meg{llapít

X
X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Adatfeldolgoz{s dokumentumai
[ramkörépítés, össze- és szétszerelési módok
Egyen{ramú ({ramkörök) h{lózatok alaptörvényei
Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
Energia {talakítók
Gépészeti rajzok típusai
Hibakeresés, {ramkörjavít{s módjai
Huzaloz{si, k{belezési módok
Műszaki rajz alapfogalmak
Pneumatikus és hidraulikus kör felépítése
Szab{lyozó- és ir{nyító folyamatok grafikus {br{zol{si
módjai
V{ltakozó {ramú ({ramkörök) h{lózatok alaptörvényei
Villamos rajzok típusai
Villamos vezetékek, berendezések
Villamos, elektromechanikus alkatrészek vizsg{lat{nak,
szerelésének módjai
A nagynyom{sú közeg biztons{gtechnik{ja,
berendezései
Elektropneumatika, elektrohidraulika
Jel{talakítók, erősítők, végrehajtó és beavatkozó szervek
Méretmegad{s, méreth{lózat
Nyom{s, felület, erő, töltési sebesség stb.
Szab{lyoz{stechnika segédenergi{i
Szerkezeti elemek, érzékelők, jelképzők, jelt{rolók
Tűrés, illesztés, felületi minőség
Út-, követő-, időterv vezérlés
Villamos gépek

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

x

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Villamos és mechanikai kéziszersz{mok,
fémmegmunk{ló gépek haszn{lata
Villamos és mechanikai mérőeszközök haszn{lata
Pneumatikus, hidraulikus kapcsol{si rajz olvas{sa,
értelmezése
Forraszt{s technikai eszközök berendezések haszn{lata
Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése, készítése

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kézügyesség

X

X

X

X

Megbízhatós{g

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

X

Motiv{lhatós{g

X
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X
X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
X

Ismeretek helyénvaló alkalmaz{sa

X

X

Figyelem összpontosít{s
X

Módszeres munkavégzés
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X
X

X

X

X

X

X

9. Mechatronikus ismeretek tant{rgy

144 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A szükséges mechatronikai elméleti alapismereteket saj{títs{k el. A tanulók ezen
alapozó tant{rgy keretében korszerű elméleti ismereteket szerezzenek a mechatronikai
alapelemek tekintetében. Az egyszerű megold{sok megtanul{s{val szerezzenek tud{st
a komplexebb feladatok megold{s{hoz. Tal{lj{k meg a szakma összetett jellegéből
adódóan a különböző részismeretek kapcsolód{si pontjait és az összefüggéseket.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül.
9.1. Témakörök és elemeik
Alapelem ismeretek
[ramköri elemek
Villamos vezetékezés
Villamos gépek
Pneumatika, hidraulika fizikai alapjai

36 óra

Kapcsol{si rajzok
Gépészeti rajz
Villamos rajz
Jelképek értelmezése
Műszaki t{bl{zatok
Műszaki dokument{ciók

36 óra

Pneumatika
Pneumatikus energia elő{llít{sa, előkészítése
Pneumatikus végrehajtók
[raml{s-, és nyom{sir{nyító szelepek
Útszelepek
Logikai alapelemek
Pneumatikus időzítők, sz{ml{lók
V{kuumtechnikai alapok

36 óra

Hidraulika
Hidraulikus energia elő{llít{sa
Hidraulikus végrehajtók
Útszelepek
[raml{sir{nyít{s
Nyom{sir{nyít{s

36 óra
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Hidraulikus elemek integr{ciója, tömbösített rendszerek
9.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
9.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
9.4. A tant{rgy értékelésének módja
9.5. A tov{bbhalad{s feltételei
10. Mechatronikus gyakorlat tant{rgy

396 óra + 160 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A szükséges szakmai gyakorlat megszerzése. A szakma összetettségéből adódóan
sokir{nyú ismeretet kell felhaszn{lni és begyakorolni, hogy haszn{lható tud{ssal
rendelkezzenek a tanulók. Szerezzenek megfelelő alapot a bonyolultabb feladatok
elvégzéséhez.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1. Témakörök és elemeik
Elektronikai alapgyakorlatok
Szerelés előkészítése (ÖGY)
Villanyszerelési kapcsol{sok (ÖGY)
Kapcsol{sok ellenőrzése (ÖGY)
Elektromos mérések (ÖGY)

108 óra
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Pneumatikus alapgyakorlatok
Munkahenger kézi-, félautomata-, automata működtetése
Logikai kombin{ciós vezérlések
Pneumatikus időzítés
Pneumatikus sz{ml{ló haszn{lata
Lépéskövető vezérlések
Pneumatikus memóri{k
Memóri{k soros haszn{lata
Memóri{k p{rhuzamos haszn{lata
Pneumatikus öntart{sok
Komplex pneumatikus vezérlések

72 óra

Hidraulikus alapgyakorlatok
Hidraulikus alapkapcsol{sok
Munkahenger működtetése különböző útszelepekkel
Hidromotor fordulatsz{m be{llít{sa, mérése
Nyom{shat{roló többfunkciós haszn{lata
Erőfokozat kapcsol{s
Munkahenger terhelésfüggő működtetése
Munkahenger terhelés-független működtetése
Hidraulikus mérések
Hidraulikus szinkron

72 óra

Mechatronikus kapcsol{stechnikai gyakorlat
Jelad{s, jelfeldolgoz{s, végrehajt{s
Elektro-pneumatika alapjai
Érintéses és érintés nélküli érzékelők
EP-PE energia {talakítók (ÖGY)
Elektro-pneumatikus kapcsol{sok (ÖGY)
Logikai kombin{ciós EP vezérlések (ÖGY)
Lépéskövető EP vezérlések (ÖGY)
Elektro-hidraulika (ÖGY)
EH-HE energia {talakítók (ÖGY)
Elektro-hidraulikus kapcsol{sok (ÖGY)
Munkahenger működtetése monostabil-, bistabil m{gnes-szelepekkel
Sebességfokozat kapcsol{s
10.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
10.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
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144 óra

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
10.4. A tant{rgy értékelésének módja
10.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10021-12 azonosító sz{mú
Szerelés, ellenőrzés
című
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10021-12 azonosító sz{mú, Szerelés, ellenőrzés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Szét-, és összeszerelés

Gépvizsg{lat

Csap{gyak, vezetékek

Hajt{sok, hajtóművek

Kötések, kötőelemek

10021-12
Szerelés, ellenőrzés

Kötések készítése

Szerelési
gyakorlatok

Gépelemek

FELADATOK
Készít, bont, javít, cserél oldható kötéseket és
helyzetbiztosító elemeket
Megismeri az iparban haszn{latos
nemoldható kötéseket (szegecs, korc,
zsugor)
Készít, bont, javít, cserél nemoldható
kötéseket (szegecs, korc, zsugor)
Megismeri az iparban haszn{latos ragaszt{si
technológi{kat
Bevontelektród{s kézi ívhegesztéssel
{ltal{nos minőségű hegesztett kötést készít
G{zhegesztéssel {ltal{nos minőségű
hegesztett kötést készít
Megismeri a hajtóművek, csap{gy,
erő{tviteli elemek, tengelykapcsolók és
meghajt{sok működtetését és szerelését
Megismeri a meghajt{sok üzemi jellemzőit
és jelleggörbéit
Ellenőrzi, szükség szerint cseréli a
csap{gyakat, ékszíjakat, egyéb
hajt{selemeket
Elsaj{títja a szisztematikus hibakeresést
Ellenőrzi az összekötő elemek {llapot{t
Alkalmazza a mechatronikai rendszerek
villamos hajtóműveit
Alkalmazza a pozicion{l{si folyamatokat,
szabads{gfokokat
Ellenőrzi az érzékelők be{llít{s{t, jellemzőit
Ellenőrzi az {talakítók be{llít{s{t, jellemzőit
Meg{llapítja és dokument{lja a helyes
működést
Mechanikus össze- és szétszereléseket végez
Ellenőrzi a beavatkozó szervek működését
Teszteli a jelfeldolgozók, jeltov{bbítók
működését
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Tesztelést és szimul{ciót végez ipari
buszrendszereken
Alkalmazza az emelő és sz{llító
berendezésekre vonatkozó biztons{gi
előír{sokat
Ellenőrzi a gépek biztons{gi rendszereinek
működését
Haszn{lja a biztons{gtechnikai eszközöket
Dokument{lja a helyes működést
Haszn{lja a helytelenül működő biztons{gi
berendezésekre vonatkozó üzemi
szab{lyzatok előír{sait
SZAKMAI ISMERETEK
G{zhegesztés és ívhegesztés biztons{gi
X
ismeretei
G{zhegesztés és ívhegesztés
X
környezetk{rosító hat{sa
Tengelyek és csap{gyak
Érzékelők és {talakítók
Mechatronikai rendszerek meghajt{sai
Sz{mítógépes tesztelés, szimul{l{s
T{vadók
Jelfeldolgozók, jeltov{bbítók
Ipari beavatkozó szervek
Ipari buszrendszerek
Gépek biztons{gtechnik{ja
Műszaki rajzok olvas{sa, értelmezése,
készítése
Ipari anyagok korróziós tulajdons{gai
Ipari anyagok technológiai tulajdons{gai
Oldható kötések
X
Nemoldható kötések
X
Mechanikai alapismeretek
Mechatronikai elemek, részegységek és
rendszerek jellemzői
Tengelykapcsolók
Forgómozg{sú hajtóművek és ir{nyv{ltók
Motorindító {ramkörök, l{gyindítók és
frekvenciav{ltók

X
X
X
X
X
X

X

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

X

X

X

X

X

X
X
X

Emelő és sz{llító eszközök
biztons{gtechnik{ja

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti rajz olvas{sa, értelmezése
Villamos és mechanikai kéziszersz{mok
fémmegmunk{ló gépek haszn{lata
Forraszt{s technikai- és hegesztési eszközök
berendezések haszn{lata
Villamos és mechanikai műszerek, valamint
méréstechnikai eszközök haszn{lata
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X
X
X
X

Ipari gépek, gy{rtósorok, robotok haszn{lata
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

X

Kézügyesség

X

X

Precizit{s

X

X

Szab{lykövető magatart{s

X

X

Hat{rozotts{g

X

X

Ir{nyíthatós{g

X

X

Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

X

X

Módszeres munkavégzés

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K

MÓDSZER KOMPETENCI[K
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11. Gépelemek tant{rgy

192 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy célja a gépszerkezeteket alkotó gépépítő elemek,
megismertetése, rendszerezése, illetve azok kapcsolatainak megismerése.

alkatrészek

Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1. Témakörök és elemeik
Kötések, kötőelemek
Oldható kötések
Oldhatatlan kötések
Kötőelemek

96 óra

Hajt{sok, hajtóművek
Tengelyek
Tengelykapcsolók
Fékek
Hajt{sok, ir{nyv{ltók
Hajtóművek
Frekvenciav{ltók

64 óra

Csap{gyak, vezetékek
Siklócsap{gyak
Gördülőcsap{gyak
Line{ris vezetékek

32 óra

11.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
11.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
11.4. A tant{rgy értékelésének módja
11.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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12. Szerelési gyakorlatok tant{rgy

256 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy célja, hogy a tanulók megismerjék a gépipari kötések kialakít{s{t, a
mechatronikai berendezésekkel kapcsolatos szerelési ismeretek szakszerű és
balesetmentes végrehajt{s{t, a gépek {llapotvizsg{lat{nak gyakorlat{t.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1. Témakörök és elemeik
Kötések készítése
Oldható kötések gyakorlati kivitelezése
Hegesztés, forraszt{s, ragaszt{s

96 óra

Gépvizsg{lat
Érzékelők, {talakítók vizsg{lata
Az erő{tviteli rendszer ellenőrzése
[llapotvizsg{lat

64 óra

Szét-, és összeszerelés
Tengelyek, tengelykapcsolók, fékek szerelése
Hajtóművek szerelése
Csap{gybeépítés

96 óra

12.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
12.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
12.4. A tant{rgy értékelésének módja
12.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10022-12 azonosító sz{mú
Üzemeltetés, karbantart{s
című
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

39 / 44

A 10022-12 azonosító sz{mú, Üzemeltetés, karbantart{s megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Javít{s, felújít{s

Hibabehat{rol{s,
elh{rít{s

Üzemben tart{s
gyakorlat

Beüzemelés,
karbantart{s

Karbantart{si
rendszerek

10022-12
Üzemeltetés, karbantart{s

Hibamegelőzés

Hibakeresési módok

Üzemben tart{s

FELADATOK
Mechatronikai elemeket össze- és szétszerel
Mechanikus, elektromechanikus, villamos mérést végez
Előír{s szerint dokument{lja a mérési eredményeket
Sz{mítógépes kiértékelést haszn{l
Figyelemmel kíséri a helyes működést
Közreműködik a berendezések telepítésében
Meg{llapítja a hib{s működést, üzemzavart
X
Dokument{lja a helyestől eltérő működést
X
Közreműködik a karbantart{si terv kidolgoz{s{ban
Előír{s szerinti tervszerű karbantart{st végez
Rendszeres ellenőrzést végez szemrevételezéssel
Mozgó szerkezeti elemek kop{s{t ellenőrzi
Villamos összeköttetések {llapot{t ellenőrzi
Elvégzi az előír{s szerinti alkatrészek cseréjét
[tveszi a javít{sra karbantart{sra kijelölt berendezést
[tadja a megjavított berendezést
Részt vesz az ir{nyít{si rendszer kialakít{s{ban
Haszn{lja az üzem minőségbiztosít{si rendszerét
Haszn{latos szoftver segítségével üzemi inform{ciókat
szerez be
Kezeli a karbantart{si utasít{sokat és üzemeltetési
utasít{sokat
Javít{si dokument{cióhoz mérési jegyzőkönyvet készít
A karbantart{si tennivalókat dokument{lja
Bemutatja és elmagyar{zza a gépek és berendezések
{tad{s{n{l a termékek és a munka eredményeit
SZAKMAI ISMERETEK
Gépészeti kötőelemek és technológi{k
Alapvető adminisztr{ció
Alapvető kommunik{ció
Buszrendszerek
X
Érzékelők, jel{talakítók, t{vadók
X
Gépek biztons{gi rendszerei
Gy{rt{si, üzembe helyezési-, és karbantart{si előír{sok
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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

Ir{nyít{stechnikai rendszerek tesztelése, szimul{l{sa,
X
diagnosztik{ja
Jelfeldolgozók, jeltov{bbítók, adatgyűjtők
X
Mechatronikai rendszerek meghajt{sai és
diagnosztiz{l{sa
Minőségbiztosít{s
X
Viselkedési norm{k
Sz{mítógépes h{lózatok típusai
X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Forraszt{s technikai és hegesztési eszközök,
berendezések haszn{lata
Villamos és mechanikai kéziszersz{mok, műszerek,
valamint méréstechnikai eszközök haszn{lata
Ipari gépek, gy{rtósorok, robotok haszn{lata
Szakmai szoftver üzemeltetése
X
Szakkifejezések haszn{lata, idegen nyelvű géphaszn{lati
X
feliratok értelmezése, megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

Kézügyesség
Döntésképesség

X

X

X

Fejlődőképesség, önfejlesztés

X

X

X

X

X

X

Figyelem-összpontosít{s

X

X

Módszeres munkavégzés

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
X

Ir{nyíthatós{g
Tömör fogalmaz{s készsége

X

Közérthetőség

X
MÓDSZERKOMPETENCI[K

X

Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)
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X

13. Üzemben tart{s tant{rgy

160 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy célja, hogy a tanulók megismerjék az üzemeltetéssel kapcsolatos
munk{latok végrehajt{s{nak gyakorlat{t. A karbantart{si ismeretek birtok{ban
képesek legyenek biztosítani a gépek minél magasabb szintű rendelkezésre {ll{s{t.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1. Témakörök és elemeik
Hibakeresési módok
Hiba fogalma, csoportosít{suk
Meghib{sod{sok következményei
Kézi, szisztematikus hibakeresés
Készülék bevon{sa a hibakeresés folyamat{ba
Hibadiagnosztikai rendszerek
Hib{k jelzése
Ember-gép interfész

64 óra

Hibamegelőzés
Hib{k dokument{l{sa
Hib{k feldolgoz{sa
FMEA rendszer
Próbaindít{s, biztons{gtechnika

32 óra

Karbantart{si rendszerek
Hib{ig üzemelés
Merev ciklusrend alapú karbantart{s
Diagnosztika alapú karbantart{s
Karbantart{si mixek
TPM
A karbantart{s tervezése

64 óra

13.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
13.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
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13.4. A tant{rgy értékelésének módja
13.5. A tov{bbhalad{s feltételei
14. Üzemben tart{s gyakorlat tant{rgy

352 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy tanít{s{nak célja az elméletben elsaj{tított ismeretek gyakorlati
alkalmaz{sa. A hatékony és gyors hibakeresés begyakorl{sa, a hiba elh{rít{sa az
{ll{sidő csökkentés érdekében. A javít{sok, felújít{sok szakszerű elvégzése, a
szersz{mok, készülékek haszn{lat{nak begyakorl{sa.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
14.1. Témakörök és elemeik
Beüzemelés, karbantart{s
Gép{tad{s, {tvétel
Mechatronikai berendezések üzembe helyezése
Biztons{gtechnika
Dokument{ciók kezelése
Paraméterek be{llít{sa, ellenőrzése
Karbantart{s gyakorlata
Mérések
[llapotvizsg{latok

160 óra

Hibabehat{rol{s, elh{rít{s
Hib{s működés felismerése
Hiba dokument{l{sa
Hibakeresési módok
Jelkövetés
Hibaelh{rít{s, próbaindít{s

128 óra

Javít{s, felújít{s
Szersz{mok, készülékek haszn{lata
Alkatrészek legy{rt{sa
Javítókészletek
Csere, helyettesítés
Mérés, be{llít{s

64 óra

43 / 44

14.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
14.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
14.4. A tant{rgy értékelésének módja
14.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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