Iskolán kívüli képzési modul
a fémipari szakmák népszerűsítésére Magyarországon
részlet a „Műszaki/természettudományos pályára készülő, potenciális női
munkaerő rendelkezésre állása és fejlesztése a Nyugat-dunántúli régióban”
című tanulmányból

Female Cooperation („Női együttműködés”) fejlesztése a műszaki szakmákban való
női egyenjogúság érdekében
című AT-HU 207-2013 projekt keretében készült
az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap támogatásával és Magyarország
Kormányának társfinanszírozásával

Részfeladat 3.6

Szombathely, 2013. augusztus
Megbízott: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Megrendelő: Pannon Novum Nonprofit Kft.
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A projekt
megnevezése
Képzési modul
készítője
A képzés célja
A képzés
célcsoportja

FEMCOOP
Ramocsa András, a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium műszaki igazgatóhelyettese
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A fémipar bemutatása és vonzóvá tétele.
Olyan pályaválasztás előtt álló 13-15 éves lányok, akiknek az
érdeklődését fel szeretnénk kelteni a műszaki szakmák és
szakképzések iránt.
Szakmai kompetenciák
Szakmai ismeretek:

A képzés során
megszerezhető
kompetenciák

A lányok megismerhetik a műszaki szakmák jellemző
munkafolyamatait és anyagait. A gyakorlati feladatok során
betekintést kaphatnak az adott szakmákba. Találkozhatnak a
műszaki szakmákban dolgozó női példaképekkel és gyakorlati
jellegű információkat gyűjthetnek a műszaki szakmák
mindennapjairól. A női példaképek bemutatásának és a velük
folytatott beszélgetések célja, hogy megszüntessük a lányok
műszaki szakmákkal szemben táplált előítéleteit.

Szakmai készségek:
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése. Fémes
anyagok ismerete. Gépész célműszerek használata. Fémipari
mérések
elvégzése.
Fémmegmunkálás
különféle
kézi
szerszámokkal
Tervezett
képzési idő

3X5 óra
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Képzés formái

Egyéni felkészülés, csoportos képzés

1. Biztonsági ismeretek. A tanműhely rendje, magatartási
előírások, munkavédelem. Műszaki rajzolás alapjai (megjelenítési
formák, munkadarab méretezése, vonalfajták)
A tananyag egységei
(moduljai)

2. Anyagok, szerszámok, mérő- és ellenőrző
megismerése. Mérés és ellenőrzés gyakorlása
3. Fémmegmunkálás
esztergagép bemutatása

(dobókocka

4. AutoCAD alapismeretek
Maximális
csoportlétszám

20 fő
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készítése).

eszközök
Egyetemes

Munkavédelmi alapismeretek
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá
ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési,
intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti
feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző
ember egészségére és testi épségére
1.Modul
Biztonsági ismeretek.
Magatartási előírások
a tanműhelyben
(munkavédelem)

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető
kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből
eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének
megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében
szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a
foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági
berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonságmunkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom
meghatározásai.
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Munkahelyek kialakítása
Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai,
prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek
biztosítása, megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések

1.Modul
Biztonsági ismeretek.
Magatartási előírások
a tanműhelyben
(munkavédelem)

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata,
ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes
közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás
és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített
tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása,
fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás
fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése.
Munkavégzés személyi feltételei
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás,
munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak,
szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek.
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett
munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök
juttatásának szabályai.
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Munkaeszközök biztonsága
Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének
dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)
meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a
megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika
alapelvei,
veszélyforrások
típusai,
megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika
jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök,
üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei
1.Modul
Biztonsági ismeretek.
Magatartási előírások
a tanműhelyben
(munkavédelem)

Műszaki dokumentációk
Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma.
Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók,
azok formai és tartalmi követelményei.
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és
axonometrikus ábrázolás.
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés.
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon.
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások.
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások.
Tűrés, illesztés.
Felületi minőség.
Jelképes ábrázolások.
A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok.
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó
dokumentációk.
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.
Technológiai sorrend fogalma, tartalma.
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Gépészeti alapmérések
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Mértékegységek.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Hosszméretek mérése és ellenőrzése.
Szögek mérése és ellenőrzése.
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése.
Mérési utasítás.
Mérési pontosság.
Mérési alapfogalmak, mérési hibák.
Műszerhibák.
2. Modul
Anyagok, szerszámok,
mérő és ellenőrző
eszközök
megismerése. Mérés
és ellenőrzés
gyakorlása.

Mérési jellemzők.
Mérés egyszerű mérőeszközökkel.
Mérőeszközök.
Hossz- és szögmérő eszközök.
Külső felületek mérésének eszközei.
Belső felületek mérésének eszközei.
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei.
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma.
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai.
Anyagszerkezettani alapismeretek.
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik.
Ötvözők hatása.
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei.
Kiválasztás szempontjai.
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Fémek alakítása
Fémek felosztása, fizikai-, kémiai tulajdonságai.
Fémek technológiai tulajdonságai.
Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, fűrészelés, reszelés,
csiszolás).
A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban
használatos anyagok.
3. Modul

Gépi forgácsolás szerszámai.
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei.

Fémmegmunkálás
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
(dobókocka készítése).
Egyetemes
esztergagép
Az esztergálás eszközei
bemutatása.
A kézi és gépi forgácsolás eszközei.
Az esztergálás gépei, eszközei.
Az esztergagép felépítése, főbb részei, működési elve, erőhatások.
Az esztergálás alapműveletei.
Az egyetemes eszterga szerkezeti
kezelőelemei, beállítási lehetőségek.
Forgácsolási alapfogalmak.
Fő- és mellékmozgások.
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felépítése,

működése,

Számítógéppel segített gyártmány előállítás kialakulása, fejlődése
A CAD-programok jellegzetes felhasználásai
A CAD-rendszerek gépészeti felhasználása
4. Modul
AutoCad
alapismeretek

A CAD-rendszerek villamos ipari felhasználása
A számítógéppel segített rajzolás
A CAD program használata
CAD-rajzprogramok a gépészetben
AutoCAD
Az AutoCAD menü-szerkezete

Az egyes képzési modulok oktatási anyagaihoz tartozó műszaki és szemléltető ábrák, fotók
jelen tanulmány mellékletében találhatóak.
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Fémipari képzési modul mellékletek
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Ábrázolás töréssel

• A törésvonal vékony szabadkézi hullámos vonal.
• A műszaki rajzokon a fa erezetét és mintázatát mindig
jelölni kell, szabadkézi vékony vonallal.
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Méretmegadás szabályai
– A méretmegadás elemei:

A méretmegadás szabályai
• A méretnyilak: Hegyesek!

A méretszám mindig a valóságot mutatja mm-ben. A mm jelét
nem írjuk a szám után! A méretszám a méretvonal fölé kerül
középre!
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Nézeti ábrázolás
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Nézeti ábrázolás

Nézeti ábrázolás
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Nézeti ábrázolás

Nézeti ábrázolás
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Nézeti ábrázolás
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Nézeti ábrázolás
Nagyítás
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