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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
az
54 524 01 LABORATÓRIUMI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
XV. VEGYÉSZ [GAZATHOZ
A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő
szakképzési évfolyamon induló szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (27) bekezdése alapj{n készült.
A szakképzési tantervi aj{nl{s óraterve a kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon
megszervezett szakképzésre vonatkozik, de a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13.
évfolyam{n megszervezett szakképzésre vonatkozó tervezett órasz{mokat is
tartalmazza.
Az aj{nl{s {gazatra vonatkozó része (két évfolyamos szakképzésben az első évfolyam
tartalma, 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai
évfolyamokra előírt tartalom) a vegyész {gazat al{bbi szakképesítéseire egységesen
vonatkozik:
- 54 524 02 Vegyipari technikus
- 54 524 01 Laboratóriumi technikus
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,
– az 54 524 01 Laboratóriumi technikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.
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II.

A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 524 01
Szakképesítés megnevezése: Laboratóriumi technikus
Szakmacsoport: 8. Vegyipar
[gazati besorol{s: XV. Vegyész
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2 év
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
Elméleti képzési idő ar{nya: 60%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 40%

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: 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
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V.

A szakképesítés óraterve – nappali rendszerű oktat{sra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak
(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó {gazati szakközépiskolai szakmai
tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val.
Szakközépiskolai képzés összes elvi szakmai órasz{ma (két évfolyamos): 1260
+160 + 1120 = 2540 óra (öt évfolyamos képzésben: 1108 óra a 9-12. évfolyamok
szorgalmi időszak{ban, 175 óra 9. és 10. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 160 óra
a 11. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 1140 óra érettségi ut{n).
(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 912., és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben az azonos tant{rgyakra
meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak és a ny{ri
gyakorlat tanít{si heteinek eltérő sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt keletkezik!)
Ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 1524 óra
– gyakorlati órasz{m: 1016 óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: legal{bb 2286, de legfeljebb
2337 a jelen tantervi aj{nl{s {ltal meghat{rozott tartalmú és tant{rgyi
struktúr{jú szakmai órasz{m.
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
[gazati
szakképzés

[gazati szakképzés a közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

10097-12
Munka- és
környezetvédelmi,
munkaszervezési
feladatok

közismeret nélkül

Tant{rgyak

9.
heti
órasz{m
e
gy

70
ögy

10.
heti
órasz{m
e
gy

105
ögy

11.
heti
órasz{m
e
gy

160
ögy

12.
heti
órasz{m
e
gy

1/13.
heti
órasz{m
e
gy

160
ögy

heti órasz{m
e
gy

Vegyipari biztons{g
(elmélet)

3

Munkaszervezési
ismeretek (elmélet)

1

Laboratóriumi gyakorlat
Vegyipari elj{r{sok és
sz{mít{sok (elmélet)
Kémia (elmélet)
Fizikai kémia (elmélet)

2

70

3

2

2

1

1

105

3

160

3

1

1

2

2
2

4

Alkalmazott kémia (elmélet)

10098-12
Vegyipari műszaki
alapfeladatok

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13 és 2/14.
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Műszaki ismeretek
(elmélet)
[ltal{nos laboratóriumi
gyakorlat
Analitikai laboratóriumi
gyakorlat
Szerves laboratóriumi
gyakorlat
[ltal{nos és szervetlen
kémia (elmélet)
Szerves kémia (elmélet)
Vegyipari sz{mít{sok
(elmélet)

1

2

3

4
3
2

5

8

40

4

80

4

40

[gazati
szakképzés

[gazati szakképzés a közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

közismeret nélkül

Tant{rgyak

9.
heti
órasz{m
e
gy

70
ögy

10.
heti
órasz{m
e
gy

105
ögy

11.
heti
órasz{m
e
gy

160
ögy

12.
heti
órasz{m
e
gy

1/13.
heti
órasz{m
e
gy

Műszeres analitika elmélet
10095-12
Laboratóriumi
technikus analitikai
feladatok

10096-12
Laboratóriumi
technikus preparatív
feladatok

160
ögy

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13 és 2/14.
heti órasz{m
e
gy
4

Műszeres analitika
(gyakorlat)
Laboratóriumok
minőségbiztosít{sa
(elmélet)
Szakmai idegen nyelv
(elmélet)
Preparatív feladat
(gyakorlat)

5
3
2
2

Laboratóriumi elmélet

6

Félüzemi feladatok
(elmélet)

2

Szabad s{v

1

Összes óra

3

Összes óra

1
2
5

1

3

3
6

1

4

3
7

3

7

3
10

3

16

16
32

25

7
32

A t{bl{zatban szereplő heti órasz{mok összessége a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a
nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-{t lefedik.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni úgy, hogy az al{bbi
heti órasz{mok teljesüljenek:
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1/9. évfolyam: 6 óra
2/10. évfolyam: 7 óra
3/11. évfolyam: 8 óra
4/12. évfolyam: 11 óra
5/13. évfolyam: 35 óra
1/13. évfolyam: 35 óra
2/14. évfolyam: 35 óra
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
Szakmai
követelmény
-modul

Tant{rgyak,
témakörök

9.

10097-12
Munka- és környezetvédelmi,
munkaszervezési feladatok

e

10098-12
Vegyipari műszaki alapfeladatok

[gazati
szakképzés
órasz{ma

[gazati szakképzés
órasz{ma

gy

10.
ögy

e

gy ögy

11.
e

gy ögy

12.
e

1/13.

gy

e

gy

[gazati
szakképzés
összes
órasz{ma
9-12.
évfolyam

ögy

Szakképesítésspecifikus
szakképzés
órasz{ma
5/13. és
2/14.

e

A két
évfolyamos
szakképzés
összes
órasz{ma
1/13+ 2/14.

gy

Vegyipari
biztons{g (elmélet)

96

96

Munkavédelem

44

44

Tűzvédelem

20

20

Környezetvédelem

32

32

Munkaszervezési
ismeretek (elmélet)

32

32

Jogi ismeretek

8

8

10

10

14

14

Munkav{llalói
ismeretek
Gazdas{gi és
v{llalkoz{si
ismeretek
Laboratóriumi
gyakorlat
Által{nos
laboratóriumi
gyakorlat 9.
Által{nos
laboratóriumi
gyakorlat 10.
Analitikai
laboratóriumi
gyakorlat 11.

72

70

72

70

108 105

108 160

96

719
142

108 105

213

108 160

8

268

Szerves és analitikai
laboratóriumi
gyakorlat 12.
Vegyipari elj{r{sok
és sz{mít{sok
(elmélet)

Által{nos
laboratóriumi
elj{r{sok 9.
Vegyipari
sz{mít{sok alapjai 9.
Által{nos
laboratóriumi
elj{r{sok 10.
Vegyipari
sz{mít{sok a
szervetlen kémi{ban
10.
Analitikai elj{r{sok
és sz{mít{sok 11.
Szerves és analitikai
elj{r{sok és
sz{mít{sok 12.
Kémia (elmélet)
Által{nos kémia
Szervetlen kémia
Kémia a
környezetünkben és
az iparban
Fizikai kémia
(elmélet)
Fizikai kémia 11.
Fizikai kémia 12.

96

72

72

36

96

32

212

36

36

36

36
36

36

36

36

36

36
36

36

36

32

32

64

136
36
36

64

64

36

72

64

72
64

9

144

136

72

72

72

64

144
72
72

Alkalmazott
kémia (elmélet)
Kémia 14.
Fizikai kémia 14.
Műszaki ismeretek
(elmélet)

Gépelemek és
szerkezetek 11.
Anyag előkészítés és
sz{llít{s 12.
[ltal{nos
laboratóriumi
gyakorlat
Által{nos feladatok
Oldatkészítés
Szervetlen
prepar{tumok
készítése
Minőségi elemzés
Analitikai
laboratóriumi
gyakorlat
Gravimetria
Titrimetria
Ipari mérőműszerek
Szerves
laboratóriumi
gyakorlat
Szerelési gyakorlat
Szerves
prepar{tumok
elő{llít{sa

36

64

36
64

10

128

128

64
64

64
64

108

100

108

38

36

38

70

64

70

288

40

328

48
80

0
20

48
100

80

10

90

80

10

90

144

80

224

32
112
0

0
40
40

32
152
40

144

40

184

48

0

48

96

40

136

[ltal{nos és
szervetlen kémia
(elmélet)
Által{nos kémia
Szervetlen kémia
Szerves kémia
(elmélet)
Szénhidrogének
Heteroatomot
tartalmazó szerves
vegyületek
Vegyipari
sz{mít{sok
(elmélet)
Vegyipari
sz{mít{sok a
kémi{ban
Vegyipari
sz{mít{sok a
laboratóriumban

11

144

144

60
84

60
84

108

108

30

30

78

78

72

72

36

36

36

36

Műszeres
analitika (elmélet)

128

128

Optikai mérések

32

32

32

32

32

32

32

32

10095-12
Laboratóriumi technikus analitikai feladatok

Spektrofotometri{s
mérések
Elektrokémiai
mérések
Kromatogr{fi{s
elj{r{sok
Műszeres analitika
(gyakorlat)

160

160

Optikai mérések

40

40

40

40

40

40

40

40

Spektrofotometri{s
mérések
Elektrokémiai
mérések
Kromatogr{fi{s
elj{r{sok
Laboratóriumok
minőségbiztosít{sa
(elmélet)

96

96

Mérési hib{k

4

4

Statisztikai alapok

16

16

Kalibr{ciós
függvények

16

16

Valid{l{s

16

16

Ellenőrző k{rty{k

12

12

Minőségbiztosít{s

32

32

Szakmai idegen
nyelv (elmélet)

64

64

Műszaki alapok

12

12

12

Kémiai alapok
Vegyipari műszaki
alapok
Preparatív feladat
(gyakorlat)

32

32

20

20

10096-12
Laboratóriumi technikus preparatív feladatok

Szerves prepar{tumok
elő{llít{sa

Prepar{tumok
minőségi ellenőrzése
Szervetlen
prepar{tumok
elő{llít{sa
Laboratóriumi
elmélet

64

64

36

36

18

18

10

10

192

192

Szerves alapfolyamatok

38

38

Preparatív elj{r{sok

48

48

Analitikai elj{r{sok

32

32

Dokument{ciók

10

10

Sz{mít{si feladatok

64

64

Félüzemi feladatok
(elmélet)

64

64

Hidromechanikai
műveletek

12

12

Kalorikus műveletek

20

20

Desztill{ció és
extrakció

24

24

Szorpciós műveletek

8

8

72

70

108 108 105 144 108 160 224

108

Elméleti órasz{mok/ar{nya

1376 (öt évfolyamos képzésben: 1384)/58,9 (öt évfolyamos képzésben: 59,5)%

Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

960 (öt évfolyamos képzésben: 943)/41,1 (öt évfolyamos képzésben: 40,5) %

Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
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96

576

576

160

Összesen

1303

800

224

2336

A t{bl{zatban színes h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű
oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
Az időkeret fennmaradó része, melynek szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni:
9. évfolyam: szorgalmi időszak-36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
10. évfolyam: szorgalmi időszak-36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
11. évfolyam: szorgalmi időszak-36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
12. évfolyam: szorgalmi időszak-32 óra
5/13. évfolyam: szorgalmi időszak-126 óra
1/13. évfolyam: szorgalmi időszak-126 óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
2/14. évfolyam: szorgalmi időszak-96 óra
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
10097-12 azonosító sz{mú
Munka- és környezetvédelmi,
munkaszervezési feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10097-12 azonosító sz{mú Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Betartja a környezetvédelmi jogszab{lyokat, a környezetvédelmi szabv{nyok előír{sait
Betartja a foglalkoz{s-egészségügyi, munkabiztons{gi, biztons{gtechnikai, tűzvédelmi előír{sokat
Szelektíven t{rolja a keletkezett hulladék anyagokat
Ellenőrzi az egyéni és kollektív védőeszközök haszn{lhatós{g{t
Szakszerűen haszn{lja az egyéni és kollektív védőeszközöket
Részt vesz a minőségbiztosít{si, biztons{gtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi
oktat{sokon, szükségszerűen vizsg{t is tesz azokból
Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújt{s gyakorlat{t
Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elh{rít{s{ban
Feladat{t a munkahelyi ügyviteli rend személyekre vonatkozó előír{sai szerint végzi
Foglalkoztat{si, műszakv{lt{si és gépkezelési beoszt{st készít, betart{s{t ellenőrzi
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavédelem célja, alapfogalmai, munkavédelem szervezeti és jogi kérdései, munkavégzés t{rgyi és
személyi feltételei
Foglalkoz{s-egészségügy, foglalkoz{si {rtalmak és megbetegedések
Laboratóriumok {ltal{nos rendje
Vegyipari üzem {ltal{nos rendje, a közlekedési és biztons{gi utak kijelölésének előír{sai
Egyéni és kollektív védőeszközök haszn{lata
Veszélyt jelző szimbólumok, munkahelyi biztons{gi t{bl{k
Vegyi anyagok biztons{gtechnik{ja, P és H mondatok
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Gazd{s{gi és
v{llalkoz{si
ismeretek

Jogi ismeretek
Munkav{llalói
ismeretek

Munkaszervezési
ismeretek
(elmélet)
Környezetvédelem

Tűzvédelem

10097-12 Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok

Munkavédelem

Vegyipari
biztons{g
(elmélet)

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

Biztons{gi adatlapok
Nyom{startó edények biztons{gi szab{lyzata és előír{sai
Csövek, készülékek, g{zpalackok szabv{nyos színjelölése
Elektromos h{lózat szabv{nyos jelölései
Tűzvédelmi fogalmak, tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi oszt{lyba sorol{s
Tűzolt{s anyagai, eszközei
Elsősegélynyújt{si alapismeretek
Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hat{sai, légszennyezők, vizek szennyezői, vízminőségi adatok,
talajszennyezések
Riaszt{si rendszer ismerete
Fizikai hat{sok: hő- és hősug{rz{s, zaj és rezgés
Szennyeződések megelőzése
Környezetk{rosító anyagok, veszélyes hulladékok gyűjtése, t{rol{sa és {rtalmatlanít{sa
A dolgozók foglalkoztat{s{val, bérezésével és tov{bbképzésével kapcsolatos munkajogi kérdések
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai szöveg megértése ír{sban és szóban
Laboratóriumi munka védőeszközeinek haszn{lata
Veszélyhelyzet felismerése
Munka- és bérügyi dokumentumok kitöltése, haszn{lata
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség
Felelősségtudat
T[RSAS KOMPETENCI[K
Közérthetőség
Visszacsatol{si készség
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Értékelés
A környezet tiszt{n tart{sa
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1. Vegyipari biztons{g (elmélet)

96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A vegyipari biztonság elméleti tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és
alkalmazzák a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismereteiket a gyakorlati
munkájuk során. Legyenek tisztában az általános munkavédelmi szabályokkal, fókuszáljanak
a vegyipariban különös figyelmet érdemlő biztonságos munkavégzés feltételeire. Ismerjék
meg a vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatását, a környezeti szennyezések okozta
károkat, a vegyi katasztrófák elkerülésének lehetőségét, annak kezelési módját.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Munkavédelem
44 óra
A munkavédelem kialakul{sa, fogalma, célja, alapkérdései
A munkavédelem területei, veszélyforr{sok
A munkavédelmi szab{lyoz{s rendszere, hatós{gi felügyelet
A munkavédelem és a szabv{ny
A munk{ltatók és munkav{llalók kötelességei és jogai
Munkavédelmi érdekképviselet, a v{laszt{s szab{lyai
Munkavédelmi oktat{s típusai, tartalma
Baleset, munkabaleset fogalma, súlyos balesetek
A balesetek nyilv{ntart{sa, jelentési kötelezettség
A munkavégzés személyi és t{rgyi feltételei
Biztons{gi szín- és alakjelek, színdinamika
A munkahelyek biztons{gos kialakít{sa
Fűtés és szellőztetés
Munkahelyi klíma, klímatényezők
Munkahelyek megvil{gít{sa és a vil{gít{ssal szemben t{masztott
követelmények
A zaj fogalma, fizikai jellemzői, a zaj elleni védekezés
A vibr{ció és az ellene való védekezés
A sug{rz{s kialakul{sa, típusai, a védekezés lehetőségei
Teendők nukle{ris katasztrófa esetén
Veszélyes anyagok fogalma, kémiai jellemzői
Biztons{gi adatlap, H- és P-mondatok, (R-,S-mondatok) veszélyjelek és
piktogramok (CLP-törvény)
Méreg, mérgezések fogalma, let{lis dózis, a méreg t{mad{si pontja
Maró anyagokkal történő munkavégzés veszélyei, védekezés balesetek ellen
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Veszélyes anyagok sz{llít{sa közúton és vasúton – veszélyes anyagok
besorol{sa, Kemler-sz{m, veszélyességi b{rc{k, teendők baleset
bekövetkezésekor
Veszélyes anyagok t{rol{s{nak szab{lyai
Vegyipari katasztróf{k és az elkerülés lehetőségei
Kock{zatelemzés és értékelés
Gépek és berendezések biztons{gtechnik{ja
A villamoss{g biztons{gtechnik{ja – az {ram hat{sai, az élettani hat{s
súlyoss{g{t befoly{soló tényezők, az {ramütés következményei
Az {ramütés kialakul{s{nak lehetőségei
Érintésvédelem
Vill{mvédelem
Nyom{startó edények és berendezések
Egyéni védőeszközök fogalma, csoportosít{sa, tanúsít{sa, törvényi h{ttér
Munkaegészségügy fogalma, feloszt{sa
Munkaélettan
Foglalkoz{si {rtalmak és betegségek, az ellenük való védekezés
Szoci{lis tényezők a munkahelyeken - stressz
Orvosi alkalmass{gi vizsg{latok
Elsősegélynyújt{s (mechanikai sérülések, vérzések, törés, ficam, égés,
mérgezés, sav és lúgmar{s, villamos {ram okozta sérülések ell{t{sa,
újraélesztés)
Tűzvédelem
20 óra
A tűzvédelem fogalma, feladatai
Jogszab{lyok, a tűzoltós{g ir{nyít{sa, a tűz elleni védekezés szab{lyoz{sa
Tűzoltós{gok
[ltal{nos tűzvédelmi alapfogalmak (égés, robban{s, gyullad{spont)
Tűzvédelmi szab{lyzat, tűzriadó terv
Tűzvédelmi oktat{s a tűz jelzése
Tűzveszélyességi oszt{lyok
Tűzvédelmi fokozatok
A tűzveszélyes anyagok haszn{lat{ra vonatkozó szab{lyok, tűzveszélyes
tevékenység
A tűzolt{s módjai
Tűzoltó anyagok és eszközök
A kézi tűzoltó készülékek haszn{lata, a rajtuk tal{lható jelzések értelmezése
Viselkedési szab{lyok tűz esetén
Környezetvédelem
Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hat{sai
Levegőszennyezők:
 kén-dioxid, kén-trioxid, nitrogén-oxidok;
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32 óra

 szén-monoxid, szén-dioxid, szénhidrogének;
 egyéb szerves vegyületek, halogének, hidrogén-halogenidek, porok,
füstök
Vízszennyezők:
 savak, lúgok, mérgező anionok;
 nehézfémek, növényvédő szerek;
 oldószerek, olajok, olajos anyagok;
 biológiailag lebontható szerves anyagok (KOI, BOI), fertőző anyagok
Fizikai hat{sok: hő- és hősug{rz{s, zaj és rezgés
Sug{rszennyezés
Hulladékgazd{lkod{s
Veszélyes hulladékok kezelése, t{rol{sa, megsemmisítése, újrahasznosít{sa
Környezetvédelemre vonatkozó előír{sok, jogszab{lyok
Környezetvédelmi hatós{gok
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
2. Munkaszervezési ismeretek (elmélet)

32 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A munkaszervezési ismeretek elméleti tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulókat
segítse a munka vil{g{ban való eligazod{sban. A szakmai képzettség mellett
hozz{értők legyenek a jogi, gazdas{g, v{llalkoz{si területeken is, ezzel sikeresebbé
v{ljanak a munkaerőpiacon való megjelenéskor. Munkaerőként legyenek
t{jékozottak jogaikról, lehetőségeikről, kötelezettségeikről. Értsék a mikro és
makrogazdas{gban lezajló folyamatokat, a v{llalkoz{sok működését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök és elemeik
Jogi ismeretek
A jog fogalma, jogforr{sok, jogképesség, cselekvőképesség
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8 óra

Alapfogalmak, jog{gak, mag{njog, polg{ri jog, csal{djog
Közjog: alkotm{nyjog, {llamigazgat{si jog, pénzügyi jog, büntetőjog
Munkajog:
A munkaviszony keletkezése és megszűnése
A munkavégzés szab{lyai, a munk{ltató és a munkav{llaló kötelességei
Munkaidő, rendkívüli munkavégzés, pihenőidő, szabads{g
A munka díjaz{sa
Tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése
Munkav{llalói ismeretek
Az önéletrajz és a motiv{ciós levél tartalma
[ll{skeresési technik{k
A munkaszerződés alaki feltétele
A munkaszerződés tartalma
A próbaidő
A hat{rozott, illetve hat{rozatlan idejű munkaviszony
Tanulm{nyi szerződés
Munkaköri leír{s
A munkaadó t{jékoztat{si kötelességei

10 óra

Gazdas{gi és v{llalkoz{si ismeretek
14 óra
Mikroökonómia
 Piaci egyensúly
 Fogyasztói és v{llalati magatart{s
Makroökönómia
 A makroökonómia t{rgya, mutatói
 GDP
 Infl{ció
A v{llalkoz{s környezete, személyi feltételei
 V{llalkoz{si form{k
 Egyéni v{llalkoz{sok, alapít{suk, működésük, megszüntetésük
 T{rsas v{llalkoz{sok, form{ik, jellemzőik, alapít{suk, megszüntetésük
 A v{llalkoz{s eszközei és forr{sai
 Pénzgazd{lkod{s. Kétszintű bankrendszer. Banki szolg{ltat{sok, hitel
 Értékpapírok fajt{i
Marketing ismeretek
 Marketingeszközök. Marketingmix, 4P.A v{llalkoz{s stratégi{ja.
Stratégiai terv
 Az üzleti terv előkészítése, felépítése, megvalósul{sa, ellenőrzés,
visszacsatol{s
Adóz{s
 Az adók fajt{i, mag{nszemélyek és v{llalkoz{sok adóz{sa
 A jövedelemhez kapcsolódó adók
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 A személyi jövedelemadó kisz{mít{sa, adóbevall{s
 Fogyaszt{shoz kapcsolódó adók
 Az adóz{s rendje
 Munkaadót terhelő j{rulékok
 Munkav{llalót terhelő j{rulékok
 J{rulékok.
 T{rsas{gi adó
T{rsadalombiztosít{s, a t{rsadalombiztosít{sok fajt{i
 A t{rsadalombiztosít{si ell{t{sok és fedezetük
 Egészségbiztosít{si ell{t{sok, nyugell{t{sok, csal{di t{mogat{sok
A v{llalkoz{s v{ls{ga, megszüntetése
Nemzetközi közgazdas{gtan
 A nemzetközi közgazdas{gtan alapelvei
 Európai Unió.
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

22

A
10098-12 azonosító sz{mú
Vegyipari műszaki alapfeladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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10098-12 Vegyipari műszaki alapfeladatok

Haszn{latra
előkészíti
a
laboratóriumi
x
eszközöket
Tart{lyok és vegyipari gépelemek típusait
azonosítja, működőképességét meg{llapítja
Sz{llító
berendezések
biztons{gos
működőképességét meg{llapítja
x
x
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x

x

Minőségi elemzés
Gravimetria
Titrimetria

x
x
x
x
x
x

Szerves prepar{tumok elő{llít{sa

x
x

Vegyipari sz{mít{sok a laboratóriumban

Vegyipari sz{mít{sok a kémi{ban

Heteroatomot tartalmazó vegyületek

Szénhidrogének

Szervetlen kémia

[ltal{nos kémia

Szerelési gyakorlat

Ipari mérőműszerek

Szervetlen prepar{tumok elő{llít{sa

x
Oldatkészítés

FELADATOK

[ltal{nos feladatok

Anyag előkészítés és sz{llít{s 12.

Gépelemek és szerkezetek 11.

Fizikai kémia 14.

Kémia 14.

Fizikai kémia 12.

Fizikai kémia 11.

Kémia a környezetünkben és az iparban

Szervetlen kémia

[ltal{nos kémia

Szerves és analitikai elj{r{sok és sz{mít{sok 12.

Analitikai elj{r{sok és sz{mít{sok 11.

Vegyipari sz{mít{sok a szervetlen kémi{ban 10.

[ltal{nos laboratóriumi elj{r{sok 10.

Vegyipari sz{mít{sok alapjai 9.

[ltal{nos laboratóriumi elj{r{sok 9.

Szerves és analitikai laboratóriumi. gyakorlat 12.

Analitikai laboratóriumi gyakorlat 11.

[ltal{nos laboratóriumi gyakorlat 10.

[ltal{nos laboratóriumi gyakorlat 9.

Vegyipari sz{mít{sok
(elmélet)

Szerves kémia (elmélet)

[ltal{nos és szervetlen
kémia (elmélet)

Szerves laboratóriumi
gyakorlat

Analitikai laboratóriumi
gyakorlat

[ltal{nos laboratóriumi
gyakorlat

Műszaki ismeretek
(elmélet)

Alkalmazott kémia
(elmélet)

Fizikai kémia
(elmélet)

Kémia (elmélet)

Vegyipari elj{r{sok és
sz{mít{sok
(elmélet)

Laboratóriumi gyakorlat

A 10098-12 azonosító sz{mú Vegyipari műszaki alapfeladatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Anyagot sz{llít gépi úton, kezeli az elz{ró és
szab{lyozó szerelvényeket
Anyagot melegít, vagy hűt egyszerű hőcserélő
készülékekkel
Ipari műszerekkel mennyiséget, nyom{st és
hőmérsékletet mér
Elvégzi az előkészítő műveleteket (aprít{s,
old{s stb.)
Szakmai sz{mít{sokat alapj{n előírt összetételű
oldatokat készít
Alapvető fizikai méréseket végez (tömeg-,
térfogat, hőmérséklet)
Méri a mint{k fizikai tulajdons{gait (sűrűség,
olvad{spont, forr{spont)
Előkészíti a recept szerinti reagenseket,
oldatokat, segédanyagokat
Előkészíti és összeszereli a prepar{tum
elkészítéséhez
szükséges
eszközöket,
készülékeket
Szervetlen
készítményeket
{llít
elő
laboratóriumban
Elv{laszt{si és tisztít{si műveleteket végez
Szakmai sz{mít{sokat végez a végtermékre
vonatkozóan
Szakmai sz{mít{sokat végez nyom{startó
edények
és
laboratóriumi
készülékek
biztons{gos üzemeltetésére vonatkozóan
Anyagsz{llít{ssal és hőcserével kapcsolatos
sz{mít{sokat végez
Szervetlen ionok kimutat{s{t végzi
Eszközök, készülékek, berendezések tisztít{s{t
végzi
Szelektíven t{rolja a keletkezett hulladék
anyagokat
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Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések
x
meglétét
Munka
sor{n
haszn{lja
a
szükséges
x
védőeszközöket
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SZAKMAI ISMERETEK
Szervetlen
anyagok
fizikai
és
kémiai
tulajdons{gai
Szerkezeti anyagok fizikai, korróziós és
szil{rds{gi tulajdons{gai
Szil{rd, folyékony halmaz{llapotok jellemző
tulajdons{gai
Halmaz{llapot-v{ltoz{sok
jellemző
paraméterei
Oldószerek tulajdons{gai, old{s folyamata
Sztöchiometriai sz{mít{sok
Oldatkészítési sz{mít{sok
Laboratóriumi
eszközök
haszn{lata,
berendezések működése
Tömeg-, térfogat, hőmérséklet ipari és
laboratóriumi mérése, a mérő eszközök,
műszerek működése
Olvad{spont,
forr{spont
fogalma
és
meghat{roz{sa
Gépek,
gépszerkezetek
{br{zol{sa
és
működése
Vegyipari gépelemek és tart{lyok szerkezeti
kialakít{sa, működése
Szil{rd anyagok, folyadékok és g{zok
sz{llít{sa, sz{llítóberendezések működése
Az anyagok sz{llít{s{val és hőcseréjével
kapcsolatos sz{mít{sok
Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök
haszn{lata
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Veszélyt jelző szimbólumok,
szab{lyok
Környezetvédelmi
ismeretek,
szelektív kezelése

biztons{gi
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Szakmai nyelvi ír{skészség, fogalmaz{s ír{sban x

x

x

x

hulladékok

Szakmai szöveg megértése ír{sban és szóban

Szakmai
sz{mol{si
készség,
egyenletek
megold{sa
Kémiai ír{smód alkalmaz{sa
x
Gépek és gépelemek azonosít{sa {br{juk
alapj{n
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3. Laboratóriumi gyakorlat

384 óra/335 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A laboratóriumi gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja a 9-12. évfolyamon, hogy a
tanulók az évközi és összefüggő gyakorlat keretében ismerkedjenek a
laboratóriumban haszn{latos eszközökkel, azok szakszerű haszn{lat{val.
Megismerjék a vegyszerek biztons{gos kezelését, t{rol{s{t. Tudjanak oldatot
készíteni, fizikai jellemzőket mérni, mérőeszközökkel méréseket végezni.
megismerjék a laboratóriumi műveleteket és azokat alkalmazz{k konkrét gyakorlati
feladatok megold{sa sor{n. Képessé v{ljanak a mintavételezésre a kvalitatív és
kvantitatív analitikai vizsg{latok elvégzésére, szerves anyagok elő{llít{s{ra, azok
minőségi ellenőrzésére, vegyipari termékek hatóanyag{nak meghat{roz{s{ra és az
eredmények dokument{l{s{ra. Készek legyenek az elméletben megtanult
laboratóriumi elj{r{sokat és vegyipari sz{mít{sokat alkalmazni a gyakorlati
feladatok megold{sa sor{n. Biztosítsa a tanulók érettségi- illetve a szakmaivizsg{kra való felkészülését. Segítse a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
korszerű ismeretek megszerzését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1. Témakörök és elemeik
[ltal{nos laboratóriumi gyakorlat 9.
72 óra/70 óra ÖGY
A laboratórium munkarendje
Munka és tűzvédelem a laboratóriumban
A laboratóriumban haszn{lt eszközök, vegyszerek kezelése t{rol{sa
Tömegmérés
Térfogatmérés
Hőmérsékletmérés
Melegedési és hűlési görbék felvétele
Olvad{spont
Forr{spont
Sűrűség
Törésmutató
Oldat készítés szil{rd anyagból, krist{lyvizes sóból, oldatokból hígít{ssal,
keveréssel, töményítéssel (ÖGY)
A készített oldatok fizikai jellemzőinek mérése sűrűségméréssel, törésmutató
méréssel (ÖGY)
[ltal{nos laboratóriumi gyakorlat 10.
Munka és tűzvédelem a laboratóriumban
Laboratóriumi műveletek:
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108 óra/105 óra ÖGY

 szublim{l{s, krist{lyosít{s, {tkrist{lyosít{s;
 derítés, szűrés, dekant{l{s, hűtés;
 melegítés, desztill{l{s, sz{rít{s, izzít{s
Szervetlen prepar{tumok készítése
Szervetlen anyagok kvalitatív vizsg{lata:
 fontosabb kationok és anionok kimutat{sa jellemző reakcióikkal vagy
l{ngfestéssel
Munkahelyi laboratórium megtekintése (ÖGY)
Analitikai laboratóriumi gyakorlat 11.
108 óra/160 óra ÖGY
Munka és tűzvédelem a laboratóriumban
Vegyipari anyagok mintavétele a minta előkészítése
Környezeti elemek mintavétele a minta előkészítése
Gravimetri{s vizsg{latok
Térfogatos analízis:
 sav-b{zis;
 komplexometri{s, csapadékos;
 permanganometri{s, jodometri{s titr{l{sok
Komplex vízanalitikai vizsg{latok összefüggő gyakorlaton (ÖGY)
Munkahelyi körülmények közötti vizsg{latok (ÖGY):
 gazd{lkodó szervezeteknél munkavégzés,
 gyakorlati szakemberekkel való kapcsolatépítés
Ipari mérőműszerek és haszn{latuk az összefüggő szakmai gyakorlaton
(ÖGY)
A nyom{s- és szintmérés elve és eszközei (ÖGY)
A hőmérsékletmérés elve és eszközei (ÖGY)
Folyadékok és g{zok {raml{sa, az {raml{smérés módszerei (ÖGY)
Ipari {raml{smérők szerkezete és haszn{latuk (ÖGY)
A korszerű mérési adatgyűjtés elve és eszközei (ÖGY)
Szerves és analitikai laboratóriumi gyakorlat 12.
Munka és tűzvédelem a laboratóriumban
Szerves prepar{tumok elő{llít{sa
Prepar{tumok minőségének ellenőrzése:
 olvad{spont-méréssel;
 refraktometri{s ellenőrző méréssel;
 vékonyréteg kromatogr{fi{val
Vegyipari termékek analitikai vizsg{lata
Műszeres vizsg{latok:
 pH mérés, elektromos vezetésmérés;
 potenciometrikus titr{l{s;
 fotometri{s mérés l{tható tartom{nyban
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96 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
4. Vegyipari elj{r{sok és sz{mít{sok (elmélet)

212 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A laboratóriumi elj{r{s és sz{mít{sok elméleti tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a
tanulók megismerjék a vegyszerek biztons{gos kezelésének, t{rol{s{nak előír{sait.
Megtanulj{k a laboratóriumi gyakorlathoz kapcsolódó mérések elvi alapjait.
Megismerjék a gyakorlati feladatok mérési leír{sait. Az elméleti kémi{ban tanultakat
alkalmazz{k a sz{mít{si feladatok megold{sa sor{n, ez segítse a tanulókat a tanult
összefüggések megértésében. Tudjanak a gyakorlati feladathoz kapcsolódó szakmai
sz{mít{sokat végezni, reakcióegyenletet felírni. Megtanulj{k a mérési eredmények,
kísérletek jegyzőkönyvének szakszerű elkészítését, a munka dokument{l{s{t.
Képesek legyenek a tanulók az elsaj{tított kompetenci{k birtok{ban az elméletben
megtanult laboratóriumi elj{r{sokat és sz{mít{sokat alkalmazni a gyakorlati
munkahelyi feladatok megold{sa sor{n.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1. Témakörök és elemeik
[ltal{nos laboratóriumi elj{r{sok 9.
36 óra
Vegyszerek biztons{gos kezelésének t{rol{s{nak szab{lyai
Fizikai alapmennyiségek mérésének elvi alapjai és mérési leír{sok
Fizikai jellemzők mérésének elvi alapjai és mérési leír{sok
Oldatkészítés mérési leír{sa
Oldatkészítéshez szükséges sz{mít{sok gyakorl{sa
Mérési eredmények dokument{l{s{nak szab{lyai
Vegyipari sz{mít{sok alapjai 9.
Relatív atom- és molekulatömeg sz{mít{sa
Anyagmennyiség sz{mít{sa
Sűrűség sz{mít{sa
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36 óra

Mol{ris tömeg sz{mít{sa
Atomok és molekul{k sz{ma
G{zok mol{ris térfogata
Avogadro törvénnyel kapcsolatos sz{mít{s
Oldatösszetétel sz{mít{sok
Koncentr{ciók, koncentr{ciók {tv{lt{sa
Oldhatós{g hőmérséklet függése
Sztöchiometriai sz{mít{sok
Reakcióhő sz{mít{s
Erős sav, erős b{zis pH-j{nak sz{mít{sa
[ltal{nos laboratóriumi elj{r{sok 10.
Laboratóriumi műveletek elméleti alapjai
Szervetlen prepar{tumok készítésének mérési leír{sa
A lej{tszódó kémiai reakció reakcióegyenlettel történő leír{sa
Anyagszükséglet és termelési sz{zalék sz{mít{sa

36 óra

Vegyipari sz{mít{sok a szervetlen kémi{ban 10.
Kémiai egyenlet haszn{lata a sztöchiometriai sz{mít{sokban
Tisztas{g, kitermelés anyagszükséglet sz{mít{s
Oldhatós{g sz{mít{sa
Kémiai egyensúlyok
Egyszerű elektrokémiai feladatok

36 óra

Analitikai elj{r{sok és sz{mít{sok 11.
36 óra
Mintavételezés elméleti alapjai
A minta előkészítés szab{lyai
Gravimetri{s meghat{roz{sok elméleti alapjai, kapcsolódó sz{mít{sok
Titrimetri{s meghat{roz{sok elméleti alapjai
Oldhatós{gi szorzat értelmezése
Gravimetri{s és titrimetri{s mérési leír{sok
Gravimetr{s és titrimetri{s és feladatokhoz kapcsolódó sz{mít{sok
Szerves és analitikai elj{r{sok és sz{mít{sok 12.
32 óra
Szerves laboratóriumi műveletek elvi alapjai
A szerves prepar{tumokhoz kapcsolódó szerves alapfolyamatok
A lej{tszódó kémiai reakció reakcióegyenlettel történő leír{sa
Prepar{tumok minőség ellenőrzésének és a reakciók követésének lehetőségei
Mérési leír{sok
Műszeres vizsg{latok elméleti alapjai:
 pH mérés, konduktometria;
 potenciometria;
 fotometria
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Anyagszükséglet és termelési sz{zalék sz{mít{sa
Analitikai sz{mít{sok
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
5. Kémia (elmélet)

136 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az kémia elméleti tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók megértésék a kémiai
{ltal{nos törvényszerűségeket és az így szerzett {ltal{nos kémiai ismereteiket
alkalmazz{k a szervetlen és szerves kémiai folyamatok megértésében. A tanulók
minél több olyan kémiai anyag tulajdons{gaival ismerkedjenek meg, amelyekkel a
környezetükben és az iparban is tal{lkozhatnak. Ismerjék meg a különböző
szervetlen és szerves vegyületek szerkezetükből adódó fizikai és kémiai
tulajdons{gait, előfordul{suk, felhaszn{l{suk, laboratóriumi és ipari elő{llít{suk
lehetőségeit, hétköznapi, ipari és környezetvédelmi vonatkoz{sait. A tanulók
megismerjék, megértsék és alkalmazz{k a természettudom{nyos vizsg{lati
módszereket a tanulókísérletek elvégzése vagy tervezése sor{n.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
[ltal{nos kémia
36 óra
Az atomok és molekul{k jellemzői, összetételük alapj{n
A periódusos rendszer haszn{lata
Kémiai kötéstípusok modellezése illetve azok modelljeinek tanulm{nyoz{sa,
felismerése
A kötéstípusok azonosít{sa
A kémiai anyagok, kémiai reakciók
Tanulói kísérletek:
 savak és b{zisok vizes oldatainak vizsg{lat{ra;
 sók hidrolízisére;
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 közömbösítési reakciókra;
 ionkombin{ciós (csapadékképződéses) reakciókra;
 oxid{lószerek és reduk{ló szerek hat{s{ra;
 reakciók hőszínezetének érzékeltetésére;
Oxid{ciós sz{mok fogalma, kisz{mít{sa
A kémiai egyenletek, ionegyenletek, redoxi egyenletek szerkesztése
Szervetlen kémia
A víz, mint oldószer
A természetes vizek, vízkeménység
A halogénelemek és vegyületeik jellemzői
A kén és a kénsav vizsg{lata jellemzői
A nitrogén vegyületeinek vizsg{lata jellemzői
A szén, szén-dioxid és a szénsav jellemzői
Az alumínium jellemezői
A fontosabb alk{li- és alk{lifémek és vegyületeik jellemzői
A vas, a cink és a réz tulajdons{gai
Tanuló kísérletek szervetlen elemekkel és vegyületeikkel

36 óra

Kémia a környezetünkben és az iparban
64 óra
[ltal{nos kémiai fogalmak rendszerező ismétlése:
 a periódusos rendszer és a belőle leolvasható tulajdons{gok.
 a kötések, kötéstípusok, halmazszerkezet és kapcsolata a fizikai
tulajdons{gokkal
 a kémiai reakciók típusai, feltételei
 a redoxi reakciók ir{ny{nak meghat{roz{sa a standardpotenci{lok
alapj{n
Légköri g{zok:
 természetes összetevők kémiai jellemzői: N2, O2, CO2, H2O, nemesg{zok
 légszennyező g{zok és forr{saik, kémiai jellemzőik: O3, SO2, NO, NO2,
CO2, CO
Légszennyezők környezeti hat{sa: üvegh{zhat{s, savas eső, szmog, ózonréteg
A víz környezeti és ipari jelentősége
Savak, lúgok és sók haszn{lata, ipari jelentősége
Fémek, nem fémek és vegyületeik jellemzői
Építő anyagok: mész, gipsz, cement
H{ztart{si anyagok: fertőtlenítőszerek, vízkőoldó, mosószerek, szappan
Szénhidrogének ipari és hétköznapi jelentősége:
 telített telítetlen és arom{s szénhidrogének
Ipari alapanyagok és oldószerek:
 alkoholok, fenolok, ketonok,
 aldehidek, karbonsavak,
 észterek,
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 nitrogéntartalmú vegyületek jellemzői
A szénhidr{tok és fehérjék biológiai jelentősége, előfordul{sa a
környezetünkben
Szervetlen és szerves vegyipari termeléssel kapcsolatos feladatok, sz{mít{sok
G{zokkal és g{zelegyekkel kapcsolatos sz{mít{sok
Anyagok összetételével kapcsolatos sz{mít{sok
Szervetlen vegyületeket tartalmazó oldatokkal kapcsolatos feladatok
 szennyező anyag tartalom sz{mít{s
 pH sz{mít{s

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
6.

Fizikai kémia (elmélet)

136 óra (144 óra)

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Fizikai kémia tant{rgy tanít{s{nak célja az alapvető fizikai kémiai fogalmak,
ismeretek, törvények közvetítésével h{tteret biztosít a szakmai elméleti és gyakorlati
ismeretek és képességek kialakít{s{hoz. Fejleszti a tanulók problémafelt{ró és
megoldó készségét, természettudom{nyos szemléletét, megalapozza a szakmai
elméleti és gyakorlati tant{rgyak tanul{s{t.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1. Témakörök és elemeik
Fizikai kémia 11.
72 óra (72 óra)
A g{zhalmaz{llapot
A g{zhalmaz{llapot {ltal{nos jellemzői, tökéletes és re{lis g{zok
Az egyszerű g{ztörvények {ttekintése
(megfogalmaz{suk, matematikai alakjaik, grafikus képük)
Az univerz{lis g{ztörvény alkalmaz{sa
A g{zmolekul{k sebessége, a Maxwell-féle sebesség-eloszl{si diagram
A folyadék{llapot
34

[ltal{nos jellemzés, belső szerkezet
A viszkozit{s fogalma jellemzői, fajt{i
A felületi feszültség és befoly{soló tényezői
A szil{rd {llapot
[ltal{nos jellemzése, r{cstípusok
Halmaz{llapot-v{ltoz{sok
P{rolg{s-kondenz{ció nyílt és z{rt térben, a tenzió
A forr{s, a forr{spont és befoly{soló tényezői
Az olvad{s és a krist{lyosod{s
Homogén többkomponensű rendszerek
Az elegyek fogalma, jellemzői, csoportosít{sa
Elegyek összetételének jellemzése (koncentr{ciók)
A g{z-g{z elegyek
G{zelegyek {ltal{nos jellemzése, a Dalton-törvény
A parci{lis nyom{s fogalma és összefüggése az össznyom{ssal
[tlagos mol{ris tömeg
A folyadékelegyek
A folyadékelegyek {ltal{nos jellemzése, p{rolg{suk, a parci{lis tenzió
A tenziógörbék típusai
A forr{spont- és harmatpont-görbék
A Konovalov-törvények
Folyadékelegyek szétv{laszt{sa
Az extrakció
A Nernst-féle megoszl{si törvény, megoszl{si h{nyados
Az extrakció a gyakorlatban
Reakciókinetika
A reakciók lej{tszód{s{nak feltételei, időbeliségük
A reakciósebesség fogalma, sz{mít{sa
A reakciósebességet befoly{soló tényezők
Elsőrendű reakciók
Összetett reakciók (megfordítható, p{rhuzamos és sorozatos reakciók,
l{ncreakciók)
Az aktiv{l{si energia
A katalízis
Termokémia
A reakcióhő fogalma, exoterm és endoterm reakciók
Képződéshő értelmezése
A termokémiai reakcióegyenlet felír{sa
A termokémia főtételének alkalmaz{sa
Fizikai kémia 12.
Kémiai egyensúlyok
Kémiai egyensúlyok

64 óra (72 óra)
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A dinamikus egyensúly, egyensúlyi koncentr{ciók
A tömeghat{s törvény matematikai alakja és megfogalmaz{sa (Kc)
Az egyensúlyi reakciók befoly{sol{si lehetőségei
Homogén egyensúlyok
A disszoci{ció fogalma, típusai
A disszoci{ciófok, a van’t Hoff-tényező
A g{zok termikus disszoci{ciója
Az elektrolitos disszoci{ció
Fogalma, jellemző mennyiségei:
 a disszoci{ciófok,
 disszoci{ció{llandó,
 gyenge és erős elektrolitok
A pH
A víz autoprotolízise
A pH fogalma
Erős és gyenge savak, b{zisok pH-ja
Sók hidrolízisének leíró értelmezése
A pufferek fogalma, működése, gyakorlati felhaszn{l{sa
Pufferek működésének leíró értelmezése
Pufferkapacit{s fogalma
Az oldhatós{gi szorzat:
Rosszul oldódó sók disszoci{ciója
Az oldhatós{gi szorzat értelmezése
Az oldhatós{gi szorzat gyakorlati alkalmaz{sa
Az elektródpotenci{l
Az elektródpotenci{l fogalma, kialakul{s{nak értelmezése
A standard potenci{l
Galv{nelemek
Az elektromotoros erő fogalma, sz{mít{sa standard potenci{l alapj{n
Primer és szekunder elemek
Az elektrolízis
Az elektrolízis fogalma
Elektródfolyamatok
Az elektrolízis mennyiségi törvényei
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
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6.5. A tov{bbhalad{s feltételei
7. Alkalmazott kémia (elmélet)

128 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az alkalmazott kémia elmélet tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a kémiai és fizikai
kémia tanulm{nyok sor{n megismert fogalmakra, törvényszerűségekre építve,
segítsen a tanulóknak az ismeretek rendszerezésében, szintetiz{l{s{ban és azok
gyakorlati alkalmaz{s{ban. A tanulók ismerjék a szervetlen és szerves kémiai
anyagok ipari felhaszn{l{st valamint a környezetk{rosító hat{s{t.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Kémia 14.
[ltal{nos kémiai alapok
Anyagszerkezet
Periódusos rendszer
Kémiai kötések
A kémiai reakciók csoportosít{sa
Sav, b{zis folyamatok: közömbösítés, semlegesítés, kémhat{s,
Redoxireakciók
Környezeti péld{k az egyes folyamatokra
Szervetlen kémiai alapok
Nemfémes és fémes elemek
Ipari vagy hétköznapi jelentőségű szervetlen vegyületek
Szerves kémiai alapok
Szerves vegyületek csoportosít{sa
Szénhidrogének, kőolaj, földg{z és feldolgoz{suk
Halogénezett szénhidrogének, ipari felhaszn{l{suk
Oxgéntartalmú szerves vegyipari termékek:
 alkoholok, éterek, aldehidek,
 ketonok, karbonsavak, észterek,
Nitrogéntartalmú vegyületek: aminok, amidok, nitrovegyületek
Szénhidr{tok
Fehérjék
A víz kémi{ja
A légkör kémi{ja
Vegyipari termékek elő{llít{sa:
 sósav,
 kénsav,
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64 óra

 ammónia,
 klór, n{trium-hidroxid,
 vas- és acélgy{rt{s,
 alumíniumgy{rt{s
Fertőtlenítőszerek
Mész: a mészalapú építkezés körfolyamata (mészégetés, mészolt{s,
karbon{tosod{s)
Gipsz és cement: kalcium-szulf{t, égetett gipsz
Üvegipar: az üveg tulajdons{gai
Papírgy{rt{s: a folyamat néh{ny lépése, újrahasznosít{s
Műanyagok, könnyen lebomló műanyagok
Felületaktív anyagok, tisztítószerek, szappanfőzés, kozmetikumok
Margarinok összetétele, elő{llít{sa, olajkeményítés
Biodízel
Energiaforr{sok feloszt{sa, jellemzői:
 fosszilis,
 megújuló,
 nukle{ris,
 alternatív energiaforr{sok
Energia t{rol{sa kémiai reakciókkal: sz{razelemek, akkumul{torok
Fosszilis energiaforr{sok jellemzői, égésük, égéstermékük, környezeti hat{suk
Sz{mít{si feladatok
Fizikai kémia 14.
64 óra
Elektrokémia
Elektromos vezetés
Az első- és a m{sodfajú vezetők jellemzése, összehasonlít{suk
Az elektrolitok fajlagos vezetése
Az elektródpotenci{l sz{mít{sa
A standard potenci{l
Elektródok fajt{i (első-, m{sodfajú, redoxi és különleges elektródok)
Az elektromotoros erő sz{mít{sa
Primer és szekunder elemek
Polariz{ciós jelenségek
Heterogén rendszerek
A heterogén rendszerek jellemzése
A f{zis fogalma, komponensek sz{ma
A f{zisdiagram fogalma
Egykomponensű heterogén rendszerek (A víz f{zisdiagramja)
Kétkomponensű heterogén rendszerek (Sóoldatok f{zisdiagramja)
Eutektikumok és gyakorlati jelentőségük
Híg oldatok
A híg oldat fogalma, jellemzése
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A relatív tenziócsökkenés törvénye
A forr{spont emelkedés és a fagy{spont csökkenés törvénye
Az ozmózis, az ozmózisnyom{s
Gyakorlati jelentőség
Elemző feladatok
Diagramok értelmezése a g{zhalmaz{llapotban
A re{lis g{zok eltérő viselkedése, a van der Waals egyenlet grafikus
értelmezése
A folyadékok tulajdons{gainak műszaki alkalmaz{sa (viszkozit{sok)
A szil{rd {llapot szerkezete és a szerkezeti anyagok tulajdons{gainak
összefüggése
Tenzió és forr{spontdiagramok szerkesztése, értelmezése
F{zisdiagramok elemzése
Sz{mít{si feladatok
G{ztörvények alkalmaz{sa egy és többkomponensű g{z{llapotú
rendszerekben
Halmaz{llapot-v{ltoz{sok l{tens hői
Koncentr{ciók sz{mít{sa
Híg oldatok törvényei
Megoszl{si egyensúly
Reakciósebességi egyenlet alkalmaz{sa, reakciósebesség elsőrendű
folyamatokban
Termokémia
Kémiai egyensúlyok
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. Műszaki ismeretek tant{rgy (elmélet)

100 óra (108 óra)

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A műszaki ismeretek tant{rgy az {ltal{nos fizikai ismeretek mellett a műszaki
életben, és különösen a vegyiparban előforduló leggyakoribb technikai
tevékenységek eszközeit és módszereit t{rgyalja. Célja, hogy a tanulók megismerjék
39

az ipari gyakorlatban haszn{lt gépek, eszközök szerkezetét, működését, és a
szerkezetet alkotó anyagokkal szemben t{masztott követelményeket, a biztons{gos
működtetés eszközeit és szab{lyait. A tanulók legyenek képesek az alapvető
gépelemek ön{lló és gépszerkezeten belüli felismerésére, azonosít{s{ra, a
szabv{nyos {br{k, műszaki rajzok, telepítési v{zlatok olvas{s{ra, értelmezésére.
Tudj{k a legfontosabb gépszerkezetek, t{roló, sz{llító, anyag előkészítő és hőcserélő
berendezéseket azonosítani. Értsék működési elvüket, és alkalmaz{suk,
kiv{laszt{suk technológiai szempontjait, legyenek képesek a kiv{laszt{ssal vagy
működtetéssel kapcsolatos egyszerű sz{mít{sok elvégzésére vagy ellenőrzésére. A
tant{rgy adjon alapot a vegyipari gyakorlati tevékenységek, alapvető műszaki
mérések, anyagmozgat{si és feldolgoz{si feladatok végrehajt{s{hoz, a gyakorlati
munka biztos elméleti alapokon nyugvó, és ennek megfelelően biztons{gos
elvégzéséhez. A tant{rgy nyújtson megfelelő alapot az érettségi- illetve szakmai
vizsg{kra való felkészüléshez, valamint segítse a komplex műszaki gondolkod{smód
és szemlélet kialakul{s{t.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Gépelemek és szerkezetek 11.
36 óra (38 óra)
Szerkezeti anyagok és tulajdons{gaik
– Fémes és nem fémes szerkezeti anyagok tulajdons{gai
– A korrózióvédelme célja, főbb elj{r{sai
– Szerkezeti anyagok terhelhetősége, igénybevétele
Műszaki {br{zol{s, rajzolvas{s
– A szabv{nyosít{s fogalma, műszaki rajzi szabv{nyok
– Térbeli testek vetületi {br{zol{sa
– A méretmegad{s alapvető szab{lyai, rajzi méretezés, méretar{nyok
– Nem l{tható szerkezeti elemek metszeti {br{zol{sa
– Össze{llít{si és telepítési rajzok olvas{sa, értelmezése
Gépelemek, vegyipari szerkezetek
– Oldható és nem oldható kötő és t{masztó gépelemek
– Forgómozg{s gépelemei, teljesítmény {tvitel
– Hajtóművek, mozg{sir{ny {talakítók
– Vegyipari gépelemek, csövek, csőszerelvények
– Vegyipari tömítések, karima- és tengelytömítési megold{sok
Anyag előkészítés és sz{llít{s 12.
64 óra (70 óra)
Az anyagt{rol{s eszközei, tart{lyok és szerelvényeik
– Szil{rd anyagok t{rol{sa
– Folyadékok és g{zok t{rol{sa tart{lyban, t{rol{si térfogat sz{mít{sa
– Tart{lyok szerkezeti kialakít{sa, terhelése, biztons{ga
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–

Nyom{startó edények biztons{gtechnikai szerelvényei
– G{zok t{rol{sa palackban, g{zpalackok szerkezete, színjelölése,
biztons{ga
Anyagsz{llít{s
– Szil{rd anyagok sz{llít{sa mechanikus berendezésekkel
– Folyadékok sz{llít{sa, jellemző géptípusok és tulajdons{gaik
– G{zok sz{llít{sa, jellemző géptípusok és tulajdons{gaik
– Pneumatikus és fluidiz{ciós anyagmozgat{si és sz{llít{si módszerek
– A sz{llít{si kapacit{s meghat{roz{sa gépkatalógusok alapj{n
Alapanyagok ipari előkészítése, aprít{s, old{s, keverés
– Szil{rd anyagok aprít{sa, ipari és laboratóriumi aprító berendezések
– Szil{rd, szemcsés halmazok oszt{lyoz{sa, szit{l{s, szétv{logat{s
– Szil{rd, szemcsés halmazok és folyadékok keverése, keverő
berendezések
Hőcserélő készülékek, ipari hőcsere
– Közvetlen és közvetett hőcsere fizikai alapjai, a hő {tvitel folyamata
– G{zok és gőzök közvetlen hűtése, léghűtő berendezések
– Tart{ly-jellegű készülékek, duplik{torok hűtése, fűtése
– Folyadékok, gőzök és g{zok hőcseréje csőköteges készülékekben
– Hőcserélők kiv{laszt{sa, be{llít{sa egyszerű sz{mít{sok alapj{n
– Ipari és laboratóriumi hőcserélők, hűtőberendezések
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
9. [ltal{nos laboratóriumi gyakorlat

288 óra/40 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A laboratóriumi gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja a 1/13. évfolyamon, hogy a
tanulók az évközi és összefüggő gyakorlat keretében ismerkedjenek a
laboratóriumban haszn{latos eszközökkel, azok szakszerű haszn{lat{val,
megismerjék a vegyszerek biztons{gos kezelését, t{rol{s{t. Tudjanak oldatot
készíteni, fizikai jellemzőket mérni, mérőeszközökkel méréseket végezni.
megismerjék a laboratóriumi műveleteket és azokat alkalmazz{k konkrét gyakorlati
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feladatok megold{sa sor{n. Készek legyenek az elméletben megtanult laboratóriumi
elj{r{sokat és vegyipari sz{mít{sokat alkalmazni a gyakorlati feladatok megold{sa
sor{n. A tant{rgy tanít{sa biztosítsa az érettségi- illetve a szakmai- vizsg{kra való
felkészülést, segítse a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő korszerű ismeretek
megszerzését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
[ltal{nos feladatok
48 óra
Bevezetés a laboratóriumi munk{ba: a laboratórium munkarendje
Munka- és tűzvédelem, laboratóriumban haszn{lt eszközök, vegyszere
kezelése t{rol{sa
Fizikai alapmennyiségek és jellemzők mérése:
Tömegmérés
Térfogatmérés
Hőmérsékletmérés
Melegedési és hűlési görbék felvétele
Olvad{spont
Forr{spont
Sűrűség
Törésmutató
Oldatkészítés
80 óra/20 óra ÖGY
Oldat készítés szil{rd anyagból, krist{lyvizes sóból, oldatokból hígít{ssal,
keveréssel, töményítéssel
A készített oldatok fizikai jellemzőinek mérése sűrűségméréssel, törésmutató
méréssel
Munkahelyi körülmények közötti vizsg{latok (ÖGY):
 gazd{lkodó szervezeteknél munkavégzés,
 gyakorlati szakemberekkel való kapcsolatépítés
Szervetlen prepar{tumok készítése
80 óra/10 óra ÖGY
Laboratóriumi műveletek:
 szublim{l{s, krist{lyosít{s, {tkrist{lyosít{s,
 derítés, szűrés, dekant{l{s,
 hűtés, melegítés,
 desztill{l{s, sz{rít{s, izzít{s
Szervetlen anyagok elő{llít{sa
Munkahelyi körülmények közötti vizsg{latok (ÖGY):
 gazd{lkodó szervezeteknél munkavégzés,
 gyakorlati szakemberekkel való kapcsolatépítés
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Minőségi elemzés
80 óra/10 óra ÖGY
Kvalitatív vizsg{latok:
 fontosabb kationok és anionok kimutat{sa jellemző reakcióikkal vagy
l{ngfestéssel
Összefüggő gyakorlaton ismeretlen pormint{k analízise (ÖGY)
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.

Analitikai laboratóriumi gyakorlat

144 óra/80 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A laboratóriumi gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja a 1/13. évfolyamon, hogy a
tanulók az évközi és összefüggő gyakorlat keretében tudjanak a mérőeszközökkel
méréseket végezni, az ismert laboratóriumi műveleteket alkalmazz{k konkrét
gyakorlati feladatok megold{sa sor{n. A tanulók képessé v{ljanak a mintavételezésre
a kvantitatív analitikai vizsg{latok elvégzésére, a mérési eredmények alapj{n a
mennyiségi összetétel kisz{mít{s{ra. A tanulók az elméletben megtanult
laboratóriumi elj{r{sokat és vegyipari sz{mít{sokat alkalmazni tudj{k a gyakorlati
feladatok megold{sa sor{n. A tant{rgy tanít{sa biztosítsa az érettségi- illetve a
szakmai- vizsg{kra való felkészülést, segítse a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
korszerű ismeretek megszerzését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1. Témakörök és elemeik
Gravimetria
32 óra
Munka és tűzvédelem a laboratóriumban
Gravimetri{s vizsg{latok: a lecsap{s művelete
A csapadék szűrése és mos{sa:
 mérési alak és a csapadék alak fogalmak, a mérési alakba hoz{s,
 a mérési eredmények alapj{n az anyag és összetételének megad{sa
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Titrimetria
112 óra/40 óra ÖGY
Mintavételezési módok:
 vegyipari anyagok mintavétele a minta előkészítése
 környezeti elemek mintavétele a minta előkészítése
Térfogatos analízis:
 sav-b{zis-, komplexometri{s,
 csapadékos,
 permanganometri{s,
 jodometri{s titr{l{sok
Komplex vízanalitikia vizsg{latok összefüggő gyakorlaton (ÖGY)
Munkahelyi körülmények közötti vizsg{latok (ÖGY):
 gazd{lkodó szervezeteknél munkavégzés,
 gyakorlati szakemberekkel való kapcsolatépítés
Ipari mérőműszerek
0 óra/40 óra ÖGY
Ipari mérőműszerek és haszn{latuk az összefüggő szakmai gyakorlaton ÖGY):
 A nyom{s- és szintmérés elve és eszközei
 A hőmérsékletmérés elve és eszközei
 Folyadékok és g{zok {raml{sa, az {raml{smérés módszerei
 Ipari {raml{smérők szerkezete és haszn{latuk
A korszerű mérési adatgyűjtés elve és eszközei (ÖGY)
10.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
10.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
10.4. A tant{rgy értékelésének módja
10.5. A tov{bbhalad{s feltételei
11.

Szerves laboratóriumi gyakorlat

144 óra/40 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A laboratóriumi gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja a 1/13. évfolyamon, hogy a
tanulók az évközi és összefüggő gyakorlat keretében képessé v{ljanak a szerves
anyagok elő{llít{s{ra, azok minőségi ellenőrzésére. Tudjanak a mérőeszközökkel
méréseket végezni, az ismert laboratóriumi műveleteket alkalmazz{k konkrét
gyakorlati feladatok megold{sa sor{n. A tanulók az elméletben megtanult
laboratóriumi elj{r{sokat és vegyipari sz{mít{sokat alkalmazni tudj{k a gyakorlati
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feladatok megold{sa sor{n. A tant{rgy tanít{sa biztosítsa az érettségi- illetve a
szakmai- vizsg{kra való felkészülést, segítse a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
korszerű ismeretek megszerzését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1. Témakörök és elemeik
Szerelési gyakorlat
Szerves laboratóriumi gyakorlatok előkészítése
Desztill{ló berendezések össze{llít{sa:
 légköri desztill{ló
 v{kuumdesztill{ló
 vízgőzdesztill{ló
Szerves reaktorok (reakcióedények) felszerelése
Hűtési, melegítési eszközök
Szűrők
Extrakciós eszközök

48 óra

Szerves prepar{tumok elő{llít{sa
96 óra/40 óra ÖGY
Szerves vegyületek elő{llít{sa szerves alapfolyamatokkal
Prepar{tumok ellenőrzése olvad{spont-méréssel, refraktometri{s ellenőrző
méréssel, vékonyréteg kromatogr{fi{val
Munkahelyi körülmények közötti vizsg{latok (ÖGY):
 gazd{lkodó szervezeteknél munkavégzés,
 gyakorlati szakemberekkel való kapcsolatépítés
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.

[ltal{nos és szervetlen kémia (elmélet)

144 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az {ltal{nos és szervetlen kémia elméleti tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók
megértésék a kémiai {ltal{nos törvényszerűségeket és az így szerzett {ltal{nos
kémiai ismereteiket alkalmazz{k a szervetlen kémiai folyamatok megértésében. A
tanulók minél több olyan szervetlen anyag tulajdons{gaival ismerkedjenek meg,
amelyekkel a környezetükben és az iparban is tal{lkozhatnak. Ismerjék meg a
különböző szervetlen vegyületek fizikai és kémiai tulajdons{gait, előfordul{suk,
felhaszn{l{suk, laboratóriumi és ipari elő{llít{suk lehetőségeit, hétköznapi, ipari és
környezetvédelmi vonatkoz{sait.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1. Témakörök és elemeik
[ltal{nos kémia
60 óra
Az atomok szerkezete
A periódusos rendszer felépítése és haszn{lata
Első- és m{sodrendű kémiai kötések
Kémiai kötéstípusok
Oxid{ciós sz{mok
Molekul{k, ionok, összetett és komplex ionok
Krist{lyr{csok
Kolloid rendszerek
Kémiai reakciók {ltal{nos jellemzése
Kémia reakciók ir{nya
Egyensúlyi folyamatok jellemzői
A kémiai reakciók csoportosít{sa
 a résztvevő anyagok sz{ma szerint: boml{s, egyesülés, disszoci{ció,
kondenz{ció
 részecske{tmenet szerint: sav-b{zis reakció, redoxireakció
 vizes oldatban: csapadékképződés, g{zfejlődés, komplexképződés.
Sav, b{zis folyamatok: közömbösítés, semlegesítés, kémhat{s, pH-sk{la
Redoxireakciók: oxid{ció, redukció, oxid{lószerek, reduk{lószerek
Tanulói kísérletek:
 savak és b{zisok vizes oldatainak vizsg{lat{ra
 sók hidrolízisére
 közömbösítési reakciókra
 ionkombin{ciós (csapadékképződéses) reakciókra
 oxid{lószerek és reduk{ló szerek hat{s{ra
 reakciók hőszínezetének érzékeltetésére
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Oxid{ciós sz{mok fogalma, kisz{mít{sa
A kémiai egyenletek, ionegyenletek, redoxi egyenletek szerkesztése
Szervetlen kémia
84 óra
Az fémes és nem fémes elemek jellemzésének szempontjai:
 anyagszerkezet, r{cstípusok
 fizikai tulajdons{gok (szín, halmaz{llapot, oldhatós{g, sűrűség,
elektromos vezetés)
 kémiai tulajdons{gok reakcióegyenletekkel
 előfordul{s a természetben (elemi {llapotban, vegyületekben).
 ipari és laboratóriumi elő{llít{s
 felhaszn{l{s
 környezeti hat{s
 nemfémes elemek és vegyületeik
Hidrogén
Nemesg{zok
Halogénelemek: fluor, klór, bróm, jód és vegyületeik
Oxigéncsoport elemei: oxigén és vegyületei, kén és vegyületei
Víz tulajdons{gai és különleges szerepe, természetes vizek jellemzői
Nitrogéncsoport elemei: nitrogén, foszfor és vegyületei
Széncsoport elemei: szén, szilícium és vegyületei
A fémek előfordul{sa a természetben
A fémek {ltal{nos saj{toss{gainak ismerete, ezek okainak megértése
Fémek korrózióvédelme
Alk{li fémek k{lium, n{trium és vegyületei
Alk{liföldfémek b{rium, kalcium, magnézium és vegyületeik
A p-mező fémei: alumínium, ón, ólom és vegyületeik
A d-mező fémeinek atomszerkezete és ebből adódó tulajdons{gaik:
 vas, kobalt, nikkel,
 króm, mang{n, volfr{m, tit{n,
 réz, arany, ezüst, platina, cink, kadmium, higany
Kísérletek:
 halogén elemekkel és vegyületeikkel
 oxigéncsoport elemeivel és vegyületeivel
 nitrogéncsoport elemeivel és vegyületeivel
 a széncsoport elemeivel és vegyületeivel
 alk{liföldfémekkel
 alumíniummal
 vassal
 rézzel
 cinkkel
 k{lium-permangan{ttal
Problémamegoldó feladatok
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Sztöchiometriai sz{mít{sok fémekkel és nemfémekkel kapcsolatban:
 összegképlet meghat{roz{sa
 g{ztörvények alkalmaz{sa
 reakcióegyenletek a sztöchiometriai sz{mít{sokban
 termelési sz{zalék, anyagszükséglet, szennyezettség sz{mít{sa
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
13.

Szerves kémia (elmélet)

108 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A szerves kémia elméleti tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók az {ltal{nos
kémiai ismereteik révén alkalmazz{k és felismerjék azokat az {ltal{nos
törvényszerűségeket, amelyek lehetővé teszik a szerves kémiai folyamatok
megértését. A tanulók minél több olyan szerves anyag tulajdons{gaival
ismerkedjenek meg, amelyekkel a környezetükben és az iparban is tal{lkozhatnak.
Ismerjék meg a szerves kémia kialakul{s{t a vegyületek csoportosít{s{nak
szempontjait, a különböző szerves vegyületek szerkezetükből adódó fizikai és kémiai
tulajdons{gait, előfordul{suk, felhaszn{l{suk, laboratóriumi és ipari elő{llít{suk
lehetőségeit, hétköznapi, ipari és környezetvédelmi vonatkoz{sait.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1. Témakörök és elemeik
Szénhidrogének
30 óra
A szerves anyagok összetétele
A szerves vegyületek csoportosít{sa, elnevezése
A szerves vegyületek képlete
A szénhidrogének jellemzésének {ltal{nos szempontjai:
 fogalmuk, {ltal{nos összegképletük
 molekulaszerkezetük és halmazszerkezetük péld{n bemutatva
 fizikai tulajdons{gok v{ltoz{sa a homológ sorban
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 jellemző kémiai reakcióik
 reakciókészségük összehasonlít{sa
 előfordul{suk
 felhaszn{l{suk
 laboratóriumi és ipari elő{llít{suk
 hétköznapi, ipai és környezetvédelmi vonatkoz{suk
Telített szénhidrogének
Kőolaj-feldolgoz{s
Telítetlen szénhidrogének
Arom{s szénhidrogének
Halogéntartalmú szénhidrogének
Tanulói és tan{ri kísérletek, kísérlettervezés
Heteroatomot tartalmazó szerves vegyületek
78 óra
Oxigéntartalmú szerves vegyületek
Az oxigéntartalmú szerves vegyületcsoportok és funkciós csoportok
Funkciós csoportok szerkezete: hidroxil, éter, oxo, karbonil, formil, karboxil
Heteroatomot tartalmazó szerves vegyületcsoportok jellemzésének {ltal{nos
szempontjai:
 fogalmuk, {ltal{nos összegképletük
 molekulaszerkezetük és halmazszerkezetük péld{n bemutatva
 fizikai tulajdons{gok v{ltoz{sa a homológ sorban
 jellemző kémiai reakcióik
 reakciókészségük összehasonlít{sa
 előfordul{suk
 felhaszn{l{suk
 laboratóriumi és ipari elő{llít{suk
 hétköznapi, ipai és környezetvédelmi vonatkoz{suk
Alkoholok
Fenolok
Éterek
Oxovegyületek
Karbonsavak és sóik
Savsz{rmazékok (észterek, savhalogenidek, savamidok)
Szénhidr{tok: monoszacharidok, diszacharidok, poliszacharidok
Aminok
Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek:
 piridin, pirimidin,
 pirrol, imidazol, purin
Aminosavak, fehérjeépítő aminosavak, fehérjék, peptidek
Nukleotidok és nukleinsavak
Problémamegoldó feladatok
Sz{mít{si feladatok:
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 tömegsz{zalékos összetel, {ltal{nos képlet, mol{ris tömeg, sz{mít{s
 égetéskor keletkező g{zkeverék összetételének sz{mít{sa
 kémiai {talakul{s sor{n keletkező anyagok összegképletének
meghat{roz{sa, lehetséges izomerek megad{sa
 g{zkeverékek tömeg- és térfogatsz{zalékos összetételének sz{mít{sa
 szerves vegyületeket tartalmazó oldatokkal kapcsolatos feladatok
 oldatokkal kapcsolatos ismeretek alkalmaz{sa sztöchimetriai
feladatokban
 egyensúlyi összetétel, {talakul{si sz{zalék sz{mít{sa szerves egyensúlyi
folyamatokban
Tanuló és tan{ri kísérletek, kísérlettervezés
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
13.4. A tant{rgy értékelésének módja
13.5. A tov{bbhalad{s feltételei
14.

Vegyipari sz{mít{sok (elmélet)

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A vegyipari sz{mít{sok elméleti tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók az
elméleti kémi{ban tanultakat alkalmazz{k a sz{mít{si feladatok megold{sa sor{n.
Segítsen magyar{zatot adni a tanult összefüggésekre. Az elsaj{tított kompetenci{k
birtok{ban a tanulók legyenek képesek a sz{mít{st igénylő munkahelyi feladatok
megold{s{ban.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
14.1. Témakörök és elemeik
Vegyipari sz{mít{sok a kémi{ban
Koncentr{ciók, koncentr{ciók {tv{lt{sa
Sztöchiometriai sz{mít{sok
Reakcióhő sz{mít{s
Erős sav, erős b{zis pH-j{nak sz{mít{sa
Kémiai egyenlet haszn{lata a sztöchiometriai sz{mít{sokban
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36 óra

Kémiai egyensúlyok
Egyszerű elektrokémiai feladatok
G{zkeverékekkel kapcsolatos sz{mít{sok
Problémamegoldó feladatok
Vegyipari sz{mít{sok a laboratóriumban
36 óra
Oldatösszetétel sz{mít{sok
Gravimetri{s meghat{roz{sokhoz kapcsolódó sz{mít{sok
Oldhatós{gi szorzat értelmezése
Gravimetr{s és titrimetri{s és feladatokhoz kapcsolódó sz{mít{sok
Tisztas{g, kitermelés anyagszükséglet sz{mít{s
Az oldhatós{g hőmérséklet függése
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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A
10095-12 azonosító sz{mú
Laboratóriumi technikus analitikai feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10095-12 azonosító Laboratóriumi technikus analitikai feladatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k
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X

X

X

X

X

Vegyipari műszaki
alapok

X

Kémiai alapok

X

Műszaki alapok

X

Szakmai
idegen nyelv
(elmélet)

Minőségbiztosít{s

X

Ellenőrző k{rty{k

X

Valid{l{s

Kromatogr{fi{s
elj{r{sok

X

Kalibr{ciós függvények

Elektrokémiai mérések

X

Statisztikai alapok

Spektrofotometri{s
Mérések

X

Mérési hib{k

Optikai mérések

Leír{s alapj{n megtervezi a munka időbeni végrehajt{s{t
Biztons{gtechnikai adatlap alapj{n felkészül a vegyi
anyagok biztons{gos haszn{lat{ra (P és H mondatok)
Ellenőrzi a szükséges berendezések működőképességét
Ellenőrzi a szükséges elektromos, g{z, v{kuum stb.
infrastruktúra meglétét, működőképességét
Szakmai sz{mít{sokat végez a reagensekre, mérőoldatokra,
egyéb segédanyagokra vonatkozóan
Az elemzések mérési adatai alapj{n kisz{mítja a minta
összetételét
Tömegmérést, térfogatmérést végez
Vizsg{latra
előkészíti
a
mint{t
(aprít{s,
old{s,
homogeniz{l{s, törzsoldat készítés stb.)
Elkészíti a leír{s szerinti reagenseket, segédanyagokat
Mérőoldatot készít, meghat{rozza a pontos koncentr{ciót
Előkészíti a vizsg{lathoz szükséges eszközöket, műszereket
Standard
anyagból
törzsoldatot,
munkaoldatot
és
oldatsorozatot készít
Gravimetri{s és térfogatos meghat{roz{st végez

Laboratóriumok
minőségbiztosít{sa
(elmélet)

Műszeres analitika
(gyakorlat)

FELADATOK
X
X
X

Optikai mérések
Spektrofotometri{s
mérések

10095-12 Laboratóriumi technikus analitikai feladatok

Elektrokémiai mérések
Kromatogr{fi{s
elj{r{sok

Műszeres analitika
(elmélet)

Műszeres analitikai elemzést végez, kezeli az elemzéshez
haszn{landó műszert
Oldatsorozat mérési adataiból kalibr{ciós görbét (egyenest)
illeszt
Mérési adatok eredményeinek grafikus kiértékelését végzi
Ellenőrzi a vegyi anyagok feliratit, jelzések helyességét, a
mint{kat, oldatokat felirattal l{tja el
Eszközök, készülékek, berendezések tisztít{s{t végzi
Szelektíven t{rolja a keletkezett hulladék anyagokat
Munka sor{n haszn{lja a szükséges védőeszközöket
Folyamatosan vezeti a dokument{ciót
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
Vegyi anyagok fizikai és kémiai tulajdons{gai
Szil{rd, folyékony és g{z (gőz) halmaz{llapotok jellemző
tulajdons{gai
Halmaz{llapot-v{ltoz{sok jellemző paraméterei
Oldószerek tulajdons{gai, old{s folyamata
Többkomponensű rendszerek szétv{laszt{sa
Híg oldatok fogalma, tulajdons{gai
Elektrokémiai fogalmak (elektródpotenci{l, elektromotoros
erő, elektromos vezetés)
Konduktometri{s mérés, konduktometri{s titr{l{si görbék
Első- és m{sodfajú elektródok működése, mérő- és
referencia elektródok
Potenciometria
elve,
potenciometrikus
pH-mérés,
potenciometrikus titr{l{s
Fénytani fogalmak (fénytörés, pol{ros fény, fényelnyelés,
spektrum, abszorbció maximum)
Fénytani mérések elve (refraktometria, polarimetria,
fotometria)
Fényemissziós (l{ngfotometri{s) mérés elve
Atomabszorbció mérés elve
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X
X
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X
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X
X

X

X

X

X

Kromatogr{fia fogalma, kromatogr{fi{s módszerek
X
Sztöchiometriai sz{mít{sok
X
Oldatkészítési sz{mít{sok
X
X
X
X
X
Laboratóriumi
eszközök
haszn{lata,
berendezések
X
X
X
X
X
működése
Tömeg-, térfogat, hőmérséklet és nyom{smérő eszközök,
X
X
X
X
X
műszerek működése
Olvad{spont,
forr{spont,
törésmutató
fogalma
és
X
X
meghat{roz{sa
Mérési hib{k típusai, csökkentése, eredmények megad{sa
X
X
X
X
X
statisztikai módszerekkel
Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök haszn{lata
X
X
X
X
X
Veszélyt jelző szimbólumok, biztons{gi szab{lyok
X
X
X
X
X
Környezetvédelmi ismeretek, hulladékok szelektív kezelése
X
X
X
X
X
Idegen nyelvű szakmai kifejezések ismerete
X
X
X
X
X
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Felelősségtudat
X
X
X
X
X
Megbízhatós{g
X
X
X
X
X
Precizit{s
X
X
X
X
X
T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g
X
X
X
X
X
Tömör fogalmaz{s készsége
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Absztrakt (elméleti) gondolkod{s
[ttekintő képesség
X
X
X
X
X
Rendszerező képesség
X
X
X
X
X
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15.

Műszeres analitika (elmélet)

128 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A laboratóriumi technikus szakképesítéssel rendelkező egyik fő munkaterülete az
analitikai munka, amely a korszerű analitikai gyakorlatban a műszeres analitikai
vizsg{latokat jelenti. A cél, hogy az alapgyakorlatokon és az elméleti ismeretek
birtok{ban a tanulók képessé v{ljanak a korszerű analitikai eszközök kezelésére, a
mérési eredmények feldolgoz{s{ra, dokument{l{s{ra. A cél a műszeres analitikai
eszközök működési elvének megismerése és az egyes műszereket leír{s alapj{n
történő kezelése. A vizsg{latok előkészítése, a mérés végrehajt{sa és a mérési adatok
feldolgoz{s az elv{rható analitikai pontoss{g betart{s{val történjen. A laboratóriumi
munka sor{n cél, hogy a tanulók képesek legyenek a mérések kiértékeléséhez és
dokument{l{s{hoz az informatikai eszközöket haszn{lni.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
15.1. Témakörök és elemeik
Optikai mérések
32 óra
A fény és anyag kölcsönhat{s{nak elmélete és felhaszn{l{si területei az
analitik{ban
A refraktometria alapelve
A törésmutatót befoly{soló tényezők
Refraktométerek felépítése és haszn{latuk
Mérés refraktométerrel
A polarimetria alapelve, a forgat{s törvénye
A forgatóképességet befoly{soló tényezők
A polariméterek felépítése és haszn{latuk
Spektrofotometri{s mérések
A fény és az anyagi rendszerek kölcsönhat{sa
Az elektrom{gneses hull{mok teljes spektruma
Fény emisszió és abszorpció fogalma
A fényelnyelés törvényszerűségei, azok analitikai alkalmaz{sa
A spektrofotometri{s mérések feloszt{sa
A fotométerek felépítése, főbb részeinek ismerete
L{ngfotometri{s módszerek
Az anyagok gerjeszthetősége, gerjesztése l{ngban
A l{ngfotométer felépítése
Az atomabszorbciós mérési módszerek
Atomiz{l{s l{ngban és grafitk{lyh{ban
Infravörös spektroszkópia
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32 óra

Az infravörös spektrum értékelésének szempontjai
Az IR spektrumok értékelése
Elektrokémiai mérések
32 óra
A vezetők elektromos jellemzése
Az elektródpotenci{l fogalma és mérése
Az elektromotoros erő fogalma
Elektrokémiai pH-mérés
Ionszelektív elektródok működése
Potenciometrikus titr{l{s (sav-b{zis és redoxi titr{l{s),
Titr{l{si görbe lefut{sa, a végpont meghat{roz{s módszerei
Elektromos vezetés, fajlagos vezetés, vezetési cella
A vezetési titr{l{s (konduktometria)
A konduktometri{s titr{l{si görbék értelmezése, a végpont meg{llapít{sa
Kromatogr{fi{s elj{r{sok
32 óra
A kromatogr{fia elve, a kromatogr{fi{s módszerek feloszt{sa
A g{zkromatogr{fia (GC), a g{zkromatogr{fi{s jellemzők
A g{zkromatogr{f felépítése
Vivőg{z, injekt{l{s, g{zkromatogr{fi{s kolonn{k, detektorok fajt{i, működése
A g{zkromatogram kiértékelése
Nagyhatékonys{gú folyadékkromatogr{fia (HPLC)
A HPLC felépítése,
 folyadékkromatogr{fi{s oszlopok,
 az injekt{l{si módja,
 az eluens, kiv{laszt{sa,
 detekt{l{s
Vékonyréteg kromatogr{fia elve, jellemzői
15.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
15.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
15.4. A tant{rgy értékelésének módja
15.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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16.

Műszeres analitika (gyakorlat)

160 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A laboratóriumi technikus szakképesítéssel rendelkező egyik fő munkaterülete az
analitikai munka, amely a korszerű analitikai gyakorlatban a műszeres analitikai
vizsg{latokat jelenti. A cél, hogy az alapgyakorlatokon és az elméleti ismeretek
birtok{ban a tanulók képessé v{ljanak a korszerű analitikai eszközök kezelésére, a
mérési eredmények feldolgoz{s{ra, dokument{l{s{ra.A cél a műszeres analitikai
eszközök működési elvének megismerése és az egyes műszereket leír{s alapj{n
történő kezelése. A vizsg{latok előkészítése, a mérés végrehajt{sa és a mérési adatok
feldolgoz{s az elv{rható analitikai pontoss{g betart{s{val történjen.A laboratóriumi
munka sor{n cél, hogy a tanulók képesek legyenek a mérések kiértékeléséhez és
dokument{l{s{hoz az informatikai eszközöket haszn{lni.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
16.1. Témakörök és elemeik
Optikai mérések
Mérés refraktométerrel
Mérés polariméterrel
Eredmények dokument{l{sa, jegyzőkönyv készítése a mérésről

40 óra

Spektrofotometri{s mérések
Mérés UV, VIS és IR tartom{nyban
Mérés l{ngfotométerrel
Atomabszorbciós mérés végrehajt{sa
Az IR spektrum felvétele és értékelése
Eredmények dokument{l{sa, jegyzőkönyv készítése a mérésről

40 óra

Elektrokémiai mérések
40 óra
Az elektródpotenci{l mérése
Az elektromotoros erő mérése
Elektrokémiai pH-mérés
Ionszelektív elektródok haszn{lata
Potenciometrikus titr{l{s
 (sav-b{zis és redoxi titr{l{s) kivitelezése,
 a titr{l{si görbék lefut{sa,
 a végpont meghat{roz{sa
A vezetési titr{l{s (konduktometria) végrehajt{sa
A konduktometri{s titr{l{si görbék értelmezése, a végpont meg{llapít{sa
Eredmények dokument{l{sa, jegyzőkönyv készítése a mérésről
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Kromatogr{fi{s elj{r{sok
40 óra
Vivőg{z, injekt{l{s, g{zkromatogr{fi{s kolonn{k, detektorok fajt{i, működése
A g{zkromatogram felvétele és kiértékelése
Mérés g{zkromatogr{ffal
Nagyhatékonys{gú folyadékkromatogr{fia (HPLC)
A HPLC felépítése,
 folyadékkromatogr{fi{s oszlopok,
 az injekt{l{si módja,
 az eluens, kiv{laszt{sa,
 detekt{l{s
Mérés HPLC-vel
Vékonyréteg kromatogr{fi{s vizsg{lat végrehajt{sa
Eredmények dokument{l{sa, jegyzőkönyv készítése a mérésről
16.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
16.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
16.4. A tant{rgy értékelésének módja
16.5. A tov{bbhalad{s feltételei
17.

Laboratóriumok minőségbiztosít{sa (elmélet)

96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók megismerjék a minőségbiztosít{si elveket és módszereket, valamint a
vegyipari laboratóriumi munka sor{n alkalmazott minőségbiztosít{si technik{kat. A
kapcsolódó szakmai tant{rgyak tananyag{val összehangoltan fokozatosan fejlessze a
tanulók minőség- és rendszerszemléletét, l{tókörét.A tanulók képet kapjanak a
minőségellenőrzés, minőségszab{lyoz{s módszereiről, ügyvitel-technikai
kérdéseiről. A tanulók képesek legyenek a mérési eredmények statisztikai
értékelésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
17.1. Témakörök és elemeik
Mérési hib{k
Mérési bizonytalans{g

4 óra
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A mérési hib{k oka, fajt{i, jellemzői
Statisztikai alapok
A matematikai statisztika alapfogalmai
Mérési eredmények megad{sa
Norm{lis eloszl{s, u-próba
Student eloszl{s, t-próba
Kétmint{s t-próba, p{ros t-próba
F-próba

16 óra

Kalibr{ciós függvények
Egyenes illesztés, kalibr{ciós egyenes, regresszió
Egyéb kalibr{ciós függvények

16 óra

Valid{l{s
Torzítatlans{g
Precizit{s
Szelektivit{s
Linearit{s
Kimutat{si hat{r
Meghat{roz{si hat{r
Robosztuss{g/zavartűrés
Mérési bizonytalans{g

16 óra

Ellenőrző k{rty{k
Statisztikai minőségszab{lyoz{s
Képességvizsg{latok

12 óra

Minőségbiztosít{s
Minőségbiztosít{si alapfogalmak
Minőség-ellenőrzés
Minőségképesség
A minőségbiztosít{s módszerei és eszközei
Minőségügyi rendszerek, szabv{nyok
Minőségir{nyít{si kézikönyv
A GLP lényege, elv{r{sai, alkalmaz{si területei
Az analitikai mérőműszerek kalibr{l{sa
Az akkredit{lt laboratórium
Dokumentumkezelés (formai, tartalmi elv{r{sok)

32 óra

17.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
17.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
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tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
17.4. A tant{rgy értékelésének módja
17.5. A tov{bbhalad{s feltételei
18.

Szakmai idegen nyelv (elmélet)

64 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A szakmai idegen nyelv tanításának célja, hogy a tanulók megértsék és elfogadják az idegen
nyelvek elsajátításának és szakmai alkalmazásának fontosságát. Ismerjék meg a vegyiparban
használatos kémiai szaknyelv alapszókincsét. A korábban tanult idegen nyelvi ismereteiket
bővítsék az elsajátított szakmai kifejezésekkel, azokat a kommunikáció eszközeként a
gyakorlatban is képes legyenek használni.A tanulók képesek legyenek a vegyipari
környezetben előforduló egyszerű szaknyelvi szövegeket önállóan megérteni, lefordítani,
alkalmazni.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
18.1. Témakörök és elemeik
Műszaki alapok
Műszaki alapfogalmak
Fizikai, kémiai alapfogalmak, mértékegységek
Matematikai alapfogalmak, alapműveletek
Rel{ciók (több, kevesebb) mennyiségek összehasonlít{sa

12 óra

Kémiai alapok
32 óra
Elemi részecskék, elemek, ionok megnevezése, periódusos rendszer
Oldatok, oldatkészítés
Halmaz{llapotok
A levegő és a víz
Összetétel, {ltal{nos jellemzés
A levegő és a víz szennyezői
A víz és a levegő reakciói
Fémek
Fizikai és kémiai jellemzők
Szervetlen és szerves vegyületek
Alapvető {sv{nyi savak, b{zisok, sók neve, tulajdons{gai
Szerves vegyületek néh{ny jellemző képviselője
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Elektrokémiai alapfogalmak
Az elektromos {ram
Elektródfolyamatok, galv{nelemek
Elektrolízis
Laboratóriumi és vegyipari eszközök, berendezések
Jellemző laboratóriumi eszközök neve, haszn{lata
Műszerek feliratai, kezelési, karbantart{si leír{sai
Mérési leír{sok fordít{sa
Vegyipari műszaki alapok
20 óra
Szerkezeti anyagok minősítő lapjainak haszn{lata, értelmezése
Ötvözetek összetételének értelmezése
Vegyipari berendezések neve, haszn{lata
Gépek idegen nyelvű katalóguslapjainak, munkadiagramjainak értelmezése
Vegyipari berendezések feliratai, kezelési, karbantart{si leír{sai
18.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
18.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
18.4. A tant{rgy értékelésének módja
18.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10096-12 azonosító sz{mú
Laboratóriumi technikus preparatív
feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10096-12 azonosító sz{mú Laboratóriumi technikus preparatív feladatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Szorpciós műveletek

Desztill{ció és extrakció

Kalorikus műveletek

Sz{mít{si feladatok

Dokument{ciók

Analitikai elj{r{sok

Preparatív elj{r{sok

Szerves alapfolyamatok

Hidromechanikai műveletek

Félüzemi feladatok
(elmélet)

Laboratóriumi elmélet

Szervetlen prepar{tumok
elő{llít{sa

Prepar{tumok minőségi
ellenőrzése

10096-12 Laboratóriumi technikus preparatív feladatok

Szerves prepar{tumok
elő{llít{sa

Preparatív feladat
(gyakorlat)

FELADATOK
A prepar{tum receptúr{ja alapj{n megtervezi a munka időbeni
végrehajt{s{t
Biztons{gtechnikai adatlap alapj{n felkészül a vegyi anyagok
biztons{gos haszn{lat{ra (P és H mondatok)
Szakmai sz{mít{sokat végez a kiindul{si anyagra, reagensekre,
oldószerekre, egyéb segédanyagokra vonatkozóan
Szakmai sz{mít{sokat végez a végtermékre vonatkozóan
Elvégzi az előkészítő műveleteket (aprít{s, old{s stb.)
Előkészíti a recept szerinti reagenseket, oldatokat, segédanyagokat
Előkészíti és összeszereli a prepar{tum elkészítéséhez szükséges
eszközöket, készülékeket
Ellenőrzi a szükséges berendezések működőképességét
Ellenőrzi a szükséges elektromos, g{z, v{kuum stb. infrastruktúra
meglétét, működőképességét
Be{llítja a reakció, illetve a művelet paramétereit
Végrehatja a receptben előírt reakciókat, alapfolyamatokat,
laboratóriumi műveleteket
Elv{laszt{si és tisztít{si műveleteket végez
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X

X
X

X

A termék minőségét ellenőrzi, vagy ellenőrzésre küldi a terméket
X
Ellenőrzi a vegyi anyagok feliratit, jelzések helyességét, terméket
X
X
felirattal l{tja el
Eszközök, készülékek, berendezések tisztít{s{t végzi
X
X
X
Szelektíven t{rolja a keletkezett hulladék anyagokat
X
X
X
Munka sor{n haszn{lja a szükséges védőeszközöket
X
X
X
Folyamatosan vezeti a dokument{ciót
X
X
X
Ellenőrzi a szükséges védőfelszerelések meglétét
X
X
X
SZAKMAI ISMERETEK
Vegyi anyagok fizikai és kémiai tulajdons{gai
X
X
X
Szil{rd, folyékony és g{z (gőz) halmaz{llapotok jellemző
X
X
X
tulajdons{gai
Halmaz{llapot-v{ltoz{sok jellemző paraméterei
X
X
X
Oldószerek tulajdons{gai, old{s folyamata
X
X
X
Többkomponensű rendszerek szétv{laszt{sa
X
X
X
Folyadékelegyek atmoszférikus és v{kuumdesztill{ciója
X
Egyensúlyi reakciók befoly{sol{sa
X
Extrakció, extrah{ló szerek ismerete
X
X
X
Reakciósebesség, kataliz{torok szerepe
X
X
X
Termokémiai alapfogalmak
X
X
Sztöchiometriai sz{mít{sok
Oldatkészítési sz{mít{sok
Szerves kémiai alapfolyamatok
X
Laboratóriumi eszközök haszn{lata, berendezések működése
X
X
X
Laboratóriumi készülékek szerelése
X
X
X
Tömeg-, térfogat, hőmérséklet és nyom{smérő eszközök,
X
X
X
műszerek működése
Olvad{spont, forr{spont, törésmutató fogalma és meghat{roz{sa
X
Oszlop- és vékonyréteg kromatogr{fia
X
Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök haszn{lata
X
X
X
Veszélyt jelző szimbólumok, biztons{gi szab{lyok
X
X
X
Környezetvédelmi ismeretek, hulladékok szelektív kezelése
X
X
X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
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Szakmai szöveg megértése ír{sban és szóban
Szakmai nyelvű ír{skészség, fogalmaz{s ír{sban
Laboratóriumi és munkavédelmi eszközök haszn{lata
Vegyi anyagok biztons{gos kezelése
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
Kézügyesség
Felelősségtudat
Megbízhatós{g
Hat{rozotts{g
[ttekintő képesség
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés

X
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SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
X
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X
T[RSAS KOMPETENCI[K
X
X
X
MÓDSZER KOMPETENCI[K
X
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X
X
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19.

Preparatív feladat (gyakorlat)

64 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A preparatív feladat tant{rgy tanít{s{nak célja a 2/14. évfolyamon, hogy a tanulók az
előző évfolyamokon a laboratóriumi gyakorlatokon tanultakat alkalmazz{k,
tov{bbfejlesszék, új ismeretekkel bővítve tud{sukat komplex módon közelítsék meg
a szerves és szervetlen preparatív feladatokat. Az anyag elő{llít{s{n túl képesek
legyenek a reakciók követésére, a termékek elv{laszt{s{ra a főtermék minőségének
ellenőrzésére analitikai módszerekkel, valamint a szab{lyos jegyzőkönyvvezetésre. A
tant{rgy tanít{sa biztosítsa a szakmai- vizsg{kra való felkészülést, segítse a
munkaerő-piaci igényeknek megfelelő korszerű ismeretek megszerzését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
19.1. Témakörök és elemeik
Szerves prepar{tumok elő{llít{sa
36 óra
Szerves vegyületek elő{llít{sa szerves alapfolyamatokkal
Frakcion{lt desztill{ció
Vízgőzdesztill{ciós feladatok
Komplex feladatok anyagok elő{llít{sa, elv{laszt{sa analitikai ellenőrzése
Többlépcsős szintézisek
Növényi hatóanyagok kinyerése {talakít{sa
Gyógyszerhatóanyagok elő{llít{sa
Több komponensű anyagok elv{laszt{sa desztill{cióval, extrakcióval
Szerves termék oszlopkromatogr{fi{s elv{laszt{sa
Polimeriz{ciós reakciók
Reakciók menetének követése
Prepar{tumok minőségi ellenőrzése
Olvad{spont-méréssel
Refraktometri{s ellenőrző méréssel
Vékonyréteg kromatogr{fi{val
Fotometri{san

18 óra

Szervetlen prepar{tumok elő{llít{sa
10 óra
Szervetlen prepar{tum készítés tervezése
Inform{ciógyűjtés
Szükséges eszközök össze{llít{sa
Szükséges anyag szükséglet megtervezése
Kiindul{si anyagok ar{ny{nak meg{llapít{sa a maxim{lis kitermelés
érdekében
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19.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
19.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
19.4. A tant{rgy értékelésének módja
19.5. A tov{bbhalad{s feltételei
20.

Laboratóriumi elmélet

192 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A laboratóriumi elmélet tant{rgy tanít{s{nak célja a 2/14. évfolyamon, hogy a
tanulók az előző évfolyamokon a laboratóriumi gyakorlatokon tanultakat
rendszerezzék, komplex módon elemezzék, új ismeretekkel tov{bbfejlesszék
tud{sukat. Ismerjék meg a szerves alapfolyamatokat, alkalmazz{k a munk{juk sor{n.
Ismerjék meg a szabv{nyokat, a mérési leír{sokat. Az anyag elő{llít{si módokon túl
ismerjék a reakciók követésének, a termékek elv{laszt{s{nak a főtermék
minőségének ellenőrzéséhez szükséges analitikai módszereket. Értsék és képesek
legyenek megoldani a mennyiségi elemzésekhez és a preparatív feladatokhoz
szükséges sz{mít{si feladatokat. A tant{rgy tanít{sa biztosítsa a szakmai- vizsg{kra
való felkészülést, segítse a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő korszerű ismeretek
megszerzését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
20.1. Témakörök és elemeik
Szerves alapfolyamatok
Halogénezés
Nitr{l{s
Szulfon{l{s
Oxid{ció
Redukció
Acilezés
Észterezés
Alkilezés
Hidrolízis, alk{li ömlesztés
Kondenz{l{s

38 óra
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Preparatív elj{r{sok
48 óra
Prepar{tum tervezési feladatok
Prepar{tumok minőség ellenőrzésének és a reakciók követésének lehetőségei
Szerves prepar{tumok készítésének mérési leír{sa
A lej{tszódó kémiai reakció reakcióegyenlettel történő leír{sa
Műszeres vizsg{latok preparatív vizsg{lathoz kapcsolódó elméleti {ttekintése
 Olvad{spont-mérés
 Refraktometri{s ellenőrző mérés
 Vékonyréteg kromatogr{fi{s mérés
 Fotometri{s mérés
Folyamat{bra készítés: sz{mítógépes vagy kézi módszerrel
Prepar{tumkészítés, ellenőrzés műveleti lépéseiről, anyag{ramokról,
készülékrajzzal kiegészítve
Analitikai elj{r{sok
32 óra
A mintavétel módjai, csoportosít{sa
Mintavétel különböző halmaz{llapotú (g{z, folyadék, szil{rd) mint{k esetén
A mint{k tartósít{sa, előkészítésének módjai és gyakorlati jelentősége
Környezeti mint{k mintavételi lehetősége
Vékonykromatogr{fi{s módszerek
 Kromatogr{fi{s jellemzők meghat{roz{sa
 Minőségi és mennyiségi jellemzők a vékonyréteg kromatogr{fi{ban
A térfogatos meghat{roz{sok rendszerző elemzésének szempontjai
 A térfogatos elemzés alapelve, alkalmaz{s{nak feltételei
 Csoportosít{sa
 Leggyakoribb mérőoldatai
 A végpont észlelésének módjai
 A mérőoldatok pontos koncentr{ciój{nak meghat{roz{sa
Csoportosít{s, egyedi szempontok:
Sav-b{zis titr{l{sok
 Sav-b{zis titr{l{si görbék készítése, jellemzése
Csapadékos titr{l{sok
 Csapadék jellemzői, oldhatós{gi szorzat
Komplexometri{s titr{l{sok
 Az EDTA szerkezetének ismertetése a mellékelt {bra alapj{n
Redoxi titr{l{sok
 Jodometria
 Permanganometria
A gravimetria elve, alkalmaz{s{nak feltételei
A gravimetria lépéseinek felsorol{sa
A gravimetria lépéseinek ismertetése
Egy konkrét gravimetri{s elemzés bemutat{sa
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Dokument{ciók
Szabv{nyok jellemzői, kezelésük
Szabv{nyos vizsg{latok
Elj{r{si utasít{sok
Belső szabv{nyok
Biztons{gi adatlapok

10 óra

Sz{mít{si feladatok
64 óra
Szervetlen és szerves vegyületeket tartalmazó oldatokkal kapcsolatos
feladatok
Oldhatós{g
Oldatkészítés, összetétel megad{sa tömegsz{zalékokkal, térfogatsz{zalékkal,
anyagmennyiség sz{zalékkal
Koncentr{ció-sz{mít{s, {tv{lt{s: anyagmennyiség- és tömegkoncentr{ciókkal
pH-sz{mít{s
Anyagszükséglet, termelési sz{zaléksz{mít{s
Analitikai sz{mít{sok
20.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
20.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
20.4. A tant{rgy értékelésének módja
20.5. A tov{bbhalad{s feltételei
21.

Félüzemi feladatok (elmélet)

64 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n a tanulók a vegyipari gyakorlatban, a laboratóriumi
technikusoknak is fontos, {ltal{nosan előforduló alapműveletek jellemző
tulajdons{gait, működési elvüket és típuskészülékeiket ismerik meg. Kiemelten
foglalkoznak a mechanikus szétv{laszt{s – ülepítés, szűrés, centrifug{l{s -, valamint
a kalorikus és anyag{tad{si műveletek – bep{rl{s, sz{rít{s, desztill{ció, extrakció és
szorpciós műveletek – végrehajt{s{ra alkalmas készülékek kezelésével, jellemző
műszaki paramétereinek be{llít{s{val, illetve ezek megv{ltoztat{s{nak
hat{smechanizmus{val. A tant{rgy logikai és tartalmi kapcsolatot teremt a
laboratóriumi preparatív anyag-elő{llít{s és annak ipari megvalósít{si lehetőségei
között.
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Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
21.1. Témakörök és elemeik
Hidromechanikai műveletek
Ülepítés, ülepedési sebesség és hat{sfok vizsg{lata
Szűrés, szakaszos és folyamatos műveletek optimaliz{l{sa
Centrifug{l{s, centrifug{k biztons{gos működtetése

12 óra

Kalorikus műveletek
Bep{rl{s, atmoszférikus és v{kuum bep{rlók működése
A bep{rl{s hő- és anyagmérlege, optim{lis üzemeltetése
Sz{rít{s, a levegő {llapotv{ltoz{s{nak vizsg{lata sz{rít{sn{l

20 óra

Desztill{ció és extrakció
Anyag{tad{si műveletek elve és sz{mít{sai
Munkadiagramok alkalmaz{sa desztill{lók működtetésénél
Szil{rd-folyadék és folyadék-folyadék extrakciós berendezések

24 óra

Szorpciós műveletek
Ab- és adszorberek működése
Munkadiagramok alkalmaz{sa az abszorpció lebonyolít{sakor

8 óra

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