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Tanulmány
addig, amíg nem teremtődnek olyan körülmények, amelyek lényegében azonos minőségű
oktatást garantálnak az ország valamennyi szakképző intézményében tanuló fiatal számára.

IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE
IV.1 KUTATÁSI CÉLOK
Dolgozatunk elsődleges célja, hogy felkutassuk elektronikai és gépészeti szakmák esetében a
legújabb technológiákat, eljárásokat, annak érdekében, hogy meg tudjuk vizsgálni, milyen
mértékben befolyásolják ezek a szakmák oktatását. A feladat igen sokrétű, így az
átláthatóság érdekében először némiképp szűkítenünk kell. A kutatás tárgyául választott két
szakmacsoporton
megvizsgáltunk.

belül

kiválasztottunk

négy-négy

szakmát,

melyeket

tüzetesen

Hipotézisünk szerint az újdonságok az oktatásba a gazdaság felől áramlanak. Ugyanakkor
előfordulhat, hogy az oktatásból is érkezik új a gazdaság felé, ez azonban inkább a
felsőoktatás sajátja. Ezért megvizsgáltuk, hogy az egyes szakmákban az elmúlt 3 – 5 évben
milyen változások következtek be. Választ kerestünk arra továbbá, hogy ezeket a változásokat
az új OKJ követte-e, ill. szükséges-e, hogy kövesse. A vizsgálathoz interjúkat készítettünk
pedagógusokkal, nagy-, közepes- és kisvállalati szakemberekkel, fejlesztő cégekkel,
kereskedelmi vállalkozásokkal.
Nem általános, de a szakképzésből is érkezhet újdonság akár az ipar felé is. Szerencsére
kutatásunk során tapasztalhattuk, hogy az újítás, a kutatás mennyire felvillanyozza a benne
dolgozó tanulókat, tanárokat. Pl. Miskolcon a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola
tanulói és tanárai egy nemzetközi pályázat keretében hat országgal közösen készítenek egy
kisautót a legkorszerűbb technikákat felhasználva. Magyarországon készül a villamos hajtás,
Olaszországban a szenzoros irányítás, Szlovákiában az alváz, Németországban fedélzeti
számítógép, Hollandiában az energia ellátás, Finnországban a kapcsolattartás, GPS vezérlés.
A projekt keretében fel kellett kutatniuk a modern autóépítés lehetőségeit, ki kellett
alakítaniuk a különböző egységek megműködtetését szolgáló berendezéseket. Ez teljesen új,
egységek kifejlesztését is jelentette, mely munkában részt vettek a tanulók és a tanárok
egyaránt. A munka eredményeként 2009. márciusára kell a kisautónak elkészülni. Már több
teszten túl vannak, többször módosítaniuk kellett elképzeléseiket és az elkészült alkatrészeket,
de a berendezés szinte teljesen kész van.
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Általánosságban elmondható, hogy a szakmák folyamatosan fejlődnek. Ez a fejlődés azonban
a legtöbb esetben nem áttörő fejlődés, hanem a szakma eszközeinek, kellékeinek
korszerűsödését finomodását jelenti. Ugyanakkor látható, hogy hosszabb változási folyamat
végén új szakmák, rész szakmák is keletkeznek.
A szakmák változásait nem csupán a technikai technológiai környezet befolyásolja, hanem a
társadalmi- gazdasági változások. Nagyon jól példázza ezt a miskolci Debreceni Márton
Szakképző Iskola szakoktatójának megjegyzése: „Vegyünk egy régi példát: A Lenin Kohászati
Művek beiskolázott egy osztály erősáramú berendezés szerelőt. Tudtuk, hogy a gyárnak
képzünk 30 fő villanyszerelőt. Így a tanuló ne azt tudja elsősorban, hogy szabadvezetéket hogy
kell szerelni, hanem a felmerülő problémákat hogyan fogja tudni megoldani, ha nem indul a
daru stb. Ma már nincs ilyen, általánosságra, az alapokra kell megtanítani a gyereket. Így az
újdonságokat sem feltétlen az iskolában tanulja meg.”
A következőkben szakmánként bemutatjuk, hogy kutatásunk mely újdonságokra hívja fel a
figyelmet.

IV.2 ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT
E szakmacsoportban négy szakmát vizsgáltunk:
OKJ szám
megnevezés
54 523 02 0000 00 00
Orvosi elektronikai technikus
33 522 04 1000 00 00
Villanyszerelő
52 523 03 0000 00 00
54 523 03 0010 54 01

Mechatronikai műszerész
Beszédátviteli rendszer-technikus

Oktatási és vállalati interjúin tapasztalata alapján a legelterjedtebb szakma - a vizsgáltak
közül - a Villanyszerelő. E szakmát képzik a legtöbb iskolában, e szakmával rendelkezőket
keresik a legtöbb vállalatnál.
Ugyanakkor megfigyelhető az is, hogy a vállaltoknál a munkakörök betöltésekor már a
szakmák keverednek. Pl. egy mechatronikai műszerészt kereső cég, ha nem tud ilyen
végzettséggel rendelkező embert felvenni, felvesz egy villanyszerelőt és egy hegesztőt. A
munkát úgyis 2-3 fős csapatokban fogják végezni. A csapatban mindkét szakma tudása
szükséges. Távközlés technikában ha nem tud a cég felvenni Kábelszerelőt, akkor fel vesz
valamilyen informatikai végzettséggel rendelkező jelentkezőt, hiszen a két szakma egyre
jobban átfedésbe kerül.
A vizsgált szakmák közül a legcsekélyebb kereslet és kínálat az Orvosi elektronikai technikus
szakmában mutatkozott. A vizsgált térségek közül (Miskolc, Kecskemét, Székesfehérvár)
csak Székesfehérváron volt ilyen jellegű szakképzés. Maga a szakma keresett, de a vállalatok
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hiány esetén mechatronikai vagy elektronikai végzettségű szakemberrel is tudják pótolni a
hiányzó munkatársat.
Fejlődés szempontjából minden vizsgált szakmánál elmondható, hogy az informatika
vívmányait már ezek a szakmák is kezdik alkalmazni. A fejlődés iránya egyértelműen az
informatikai
alapokon vezérelt rendszerek felé mutat. Szintén általános fejlődési irány, hogy a szakmák
által felhasznált anyagok folyamatosan fejlődnek. Egyre kedvezőbb tulajdonságokkal bírnak,
áruk folyamatosan csökken. Továbbá az is általánosítható, hogy a munka során használt
eszközök berendezések folyamatosan fejlődnek, egyre több tevékenységnél lehet gépi
segítséget igénybe venni.

IV.2.1 Villanyszerelő szakma
A vizsgált szakmák közül talán a legáltalánosabb szakma. Alap szakmának tekinthető.
A fejlődés, az újdonságok több területen felfedezhetők:
- Épületautomatizálás
Jelentős fejlődési irány, a jövő szempontjából
meghatározónak tűnik. Lényege, hogy az
épületvillamosság ma már nem csupán a lámpák,
kapcsolók konnektorok beszereléséről szól, hanem
a lakásban, irodában található elektromos
berendezések közös felügyeletéről, kiegészítve
szabályozástechnikai elemekkel. Egy központi
vezérlő felület segítségével lehet szabályozni, programozni a világítást (automatikus
fel és lekapcsolás, fényerő stb.), szabályozható elemek segítségével helységenként
lehet változtatni a fűtést, az ablakok nyitását - zárását, redőnyök, árnyékolók
mozgatását, ajtók, kapuk, beléptető rendszerek nyitását - zárását. A központi rendszert
össze lehet kötni a biztonsági rendszerrel, így tűz-, betörés-, vihar védelmet lehet
biztosítani az épületnek. Mindezt akár távolról is lehet menedzselni.
A technológia alapja egy ún. busz rendszer, melyet több gyártó is készít. A
berendezések ára még elég borsos, így egyelőre elsősorban iroda épületek esetében
alkalmazzák, ott sem ez a legfontosabb szempont. Az egyik e technológiával
foglalkozó vállalkozó mondta, hogy „… egyelőre akkor alkalmazzuk, ha marad még
rá pénz. Én mindenkinek elmondom a lehetőségeket, előnyöket, de a legtöbb esetben
nem jut rá pénz. Így általában csak odáig jutunk, hogy a kábelezést előkészítjük, hogy
később lehessen rá csatlakozni.”
-
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Világítás technika
Szintén jelentős fejlődésen ment és megy keresztül. A felhasználási területe még
inkább a hivatalok, középületek építésére, felújítására korlátozódik, magán
beruházásoknál egyelőre elenyésző. A változás lényege kettős. Egyrészt a világító
berendezések sokat változtak, ma már a korszerű világító testek energiatakarékosak,

-

nagyobb fényerejűek,
hosszabb élettartamúak. Másrészt ezeket a világítótesteket lámpa testekbe kell
helyezni a lámpatest tervezés, gyártás mára egy külön szakmává alakult.
A világító berendezések gyártása néhány multinacionális cég nevéhez fűződik. Ők a
viszonteladói hálózatuk segítségével képesek értesíteni, befolyásolni a kivitelezőket.
Árukat tekintve jelentősen drágábbak a korszerű világítótestek, azonban ez a
befektetés hosszú távon megtérül.
Más a helyzet a lámpa tervezés gyártás területén. Mint már jeleztük, itt elsősorban az
ipari felhasználásról van szó, bár előfordul szállodák, exkluzív irodaházak, üzletek
esetében is, hogy egyedi világító berendezéseket terveztetnek. Fontos megrendelője az
iparágnak a szórakoztató ipar. Itt a feladat az, hogy a kereskedelemben
megvásárolható lámpatesteket egyedi, vagy hatékonyabb világítást biztosító
lámpatestekbe szereljék. E tervezés már mérnöki munka, így túlmutat az általunk
vizsgált szakmák keretein. Ugyanakkor érdekes tapasztalat, hogy a megkérdezett
épületvillamossággal foglakozó cégek többsége foglalkozik azzal, hogy a szerelt
épület világítását „megtervezzék”. Tudják, hogy ehhez felmérést, számításokat kellene
végezni, de tapasztalati úton a jól bevált lámpatestek felhasználásával, elsősorban a
minimális anyagi megterhelésre koncentrálva dolgoznak. Az általunk megkérdezett
közel 40 cég közül mindössze egy vállalkozó mondta, hogy „… igen, próbáltunk már
méretező programot használni, de túl bonyolult volt, így inkább a tapasztalatainkra
hagyatkozunk. Eddig még nem volt kifogás.”

-

LED technika
Összefügg a világítástechnika fejlődésével. Napjainkban
egyre fontosabb a kis energiafogyasztás elérése. Erre kiváló
megoldás a LED technika. Ma már különböző formájú,
méretű, foglalatú LED alapú lámpákat gyártanak. Közös
bennük, hogy több fehér LED alkot egy „villanykörtét”.
Ezzel
a hagyományos
áramforrásokhoz
hasonló
teljesítményt töredék fogyasztással szinte korlátlan
élettartammal tudnak megvalósítani. A technológia „mellékhatása”, hogy a fehér LED
lámpák fénye sokkal hidegebb, mint a hagyományos villanykörtéké. Így vagy a
felhasználónak kell megszoknia a LED lámpák fényét, vagy un. Meleg fényű LED
lámpákat kell alkalmazni, esetleg a meleg és hideg fényű LED-eket lehet keverten
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használni. Ma már minden megoldás elérhető.
A LED technológia másik fontos és fejlődő területe a szórakoztató ipar, ahol színes
világításról kell gondoskodni. Legyen ez épület, közterület, műalkotás külső esetleg
változó megvilágítása, vagy belső terek hangulatának alakítása.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti területek tervezése mérnöki feladat. A kivitelezés

azonban technikusi vagy középfokú végzettségű szakember feladata.
A villanyszerelő szakma sokrétűségét és a fénytechnika fejlődését példázza egy
vállalkozó
megállapítása:
„… Elvárják
egy
kecskeméti
villanyszerelő
villanyszerelőtől, hogy egy fénytechnikai pultot tudjon kezelni. Az élet hozza az új
helyzeteket, egy új feladat kihívást jelent, meg kell tanulni a hozzá tartozó új
-

technikát."
Szerelvények
Fejlődés szempontjából fontos, az alapszintű szakmai
tudáshoz tartozik. Olyan kellékanyagokról, szerszámokról,
alkatrészekről van szó, melyek a villanyszerelők napi
munkájában előfordulnak, azt vagy megkönnyítik, vagy
szabvány írja elő alkalmazásukat, esetleg a megrendelők igénylik, mert esztétikusabb
megjelenésűek stb. Szabvány írja elő pl. most már az érvéghüvely alkalmazását, a
sodrott kábel kötések tilalmát stb. technológia fejlődése hozta pl. a gipszkarton
szerelvények elterjedését, a gipszkarton „alá” történő kábelezést. Esztétikai
okokból kell folyamatosan váltaniuk a villanyszerelőknek a különböző
lámpakapcsolók között.
A szerelvények változásának követése tipikusan az a kategória, melyet a
kereskedők erőteljesen befolyásolnak. Több interjúalany fogalmazta meg, hogy
sokszor felhívják a boltból (álltalába mindenki egy – két üzlettel épít ki szoros
együttműködést), és felhívják a figyelmét az új termékekre. „Ezekhez szívesen adnak
prospektust, tájékoztatást, sőt még kipróbálásra is el lehet vinni. Érdekli az eladót az
is, hogy mennyire
vált be a termék.” Az márkaképviseletek rendszeresen
továbbképzéseket szerveznek, bemutatót tartanak. Szűkös gazdasági helyzetünkben az
is nagy segítség az iskoláknak, ha a kereskedők anyagot tudnak biztosítani a
gyakorláshoz.
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PLC
(Programmable Logic Controller azaz programozható
logikai vezérlők). A technika fejlődésének, és a
fejlődés oktatásba történő átvételének ékes példája.
A PLC lényege, hogy a segítségével különböző
részegységek (kapcsolók, érzékelők, motorok,
munkahengerek stb.) összekötését tudjuk könnyedén
megvalósítani, így nincs szükség a korábban
megszokott bonyolult kábelezésekre, időkapcsolókra stb. Ez tulajdonképpen egy pici
számítógép, aminek több bemeneti és kimeneti csatlakozója van, és programozni lehet.
Az egyszerű kábelezés mellett igen fontos jellemzője a rugalmasság is, ugyanis a
segítségével könnyen és gyorsan lehet ugyanazt a berendezés csoportot más feladatra
átállítani. Elterjedése 3-5 évvel ezelőtt kezdődött, és olyan jelentős hatással volt a
szakmára, hogy ma már szinte minden elektronikai területen megtalálható.
Jellemző fontosságára, hogy az iskolák többsége valamilyen módon – vagy a szabad
sáv terhére, vagy valamelyik tantárgyba integrálva – beépítette a PLC-t a tananyagba,
PLC labort, vagy legalább több fajta PLC-t szerzett be. Ma már az új OKJ-ban külön
szakma jött létre: 52 523 01 0 1 0 0 PLC programozó. Ugyanakkor a vizsgált iskolák
véleménye, és a vállalati tapasztalatok alapján minden elektronikai szakembernek illik
tisztában lenni a PLC lehetőségeivel, esetleg a programozásával is. Érdekes, hogy e
tapasztalatok mellett az új OKJ-ban szereplő Villanyszerelőnek mind az Szakmai és
Vizsgakövetelményéből, mind pedig a Központi Programjából kimaradt a PLC.

IV.2.2 Beszédátviteli rendszer-technikus szakma
Új OKJ-s szakma, azaz csak az új OKJ jegyzékben szerepel. A Távközlési technikus
szakma egy elágazása. Vizsgálatunk helyszínét képző városok közül egyedül Budapesten
van olyan iskola, amely kimondottan a távközléssel foglalkozik. A többi városban nincs
távközlési képzés. Ebből következően a munkaerőpiacon megjelenő munkavállalók
inkább informatikai vagy elektronikai végzettségűek. A munkáltatók oldaláról nézve
kisebb – nagyobb számban minden városban megjelennek a távközléssel foglalkozó
cégek.
Általános tapasztalatunk, hogy a távközlési piac erős átalakuláson megy át. Kivonuló
félben van az analóg technika, már szinte nem is lehet látni analóg telefonkészülékeket,
vagy egyéb analóg eszközt. Jellemzően az adatátvitel szintjén létezik még analóg jelátvitel
a telefon rendszerekben, bár ezek is a digitalizálás irányába mozdultak el. A digitális
technika is erőteljesen eltolódni látszik az informatika felé. A megkérdezett szakemberek
véleménye szerint a fejlődés iránya az informatika felé mutat.
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

325

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
Szintén általános tapasztalat, hogy a távközlési ipar és az informatika hálózati ága
szorosan összefonódik. Sok esetben nem lehet meghúzni a határvonalat a két szakterület
között. Ráadásul még a villanyszerelés kábelezési része is megzavarhatja a képet. Az
egyik cég képviselője így fogalmazta meg a problémát: „A villanyszerelést tényleg
mindenhol meg kell csinálni, mert anélkül nem adnak át épületet. Ahol megcsinálják az
irodai hálózatot, ott a villanyszerelő bevállalja, hogy behúzza a kábeleket is. A
villanyszerelőnek drót, drót! Így a telefonosoknak még jobban szűkül a piac. Aztán, hogy a
villanyszerelő nem olyan kábelt
használt, mint kellene, vagy nem jól kötött be, vagy nem szabvány szerint, vagy nem jó
helyre, az már senkit sem érdekel! Költségtakarékos megoldás a megrendelőnek, hogy a
villanyszerelővel húzatja be a távközlési vagy informatikai kábelt is.”
-

Strukturált hálózat
Szintén az informatika és a távközlés közös pontja.
Lényege, hogy a telekommunikációs és informatikai
hálózatot egy munkahelyen úgy kell kiépíteni, hogy az
az igényeknek megfelelően rugalmasan változtatható
legyen. Tehát ha egy új telefon vagy új számítógép kerül
egy munkahelyre, be lehessen kötni a hálózatba. Ha az
eszköz elkerül az adott helyről gyorsan vissza lehessen a
kábelezést állítani olyan állapotba, mintha nem is lett volna ott. Ehhez megfelelő
vezetékezés és a központban megfelelő, rugalmasan változtatható elrendezést biztosító
szerelő panel un. patch panel szükséges.
A technológia már nem mondható újdonságnak. Az újdonság a strukturált
kábelezésben felhasznált anyagokban rejlik. Pl. napjainkban egyre nagyobb teret
hódít az optikai kábel mind a távközlésben, mind pedig az informatikában. Újdonság

-

értéke van a kábelezésben felhasználható alkatrészeknek, anyagoknak. Itt a cél a minél
gyorsabb és pontosabb munkavégzés, ehhez kínálnak újabb és újabb eszközöket.
Kábelezés (Cat 6, optikai kábel, Cat 7)
Adatátviteli kábelekről van szó, melyeken digitális jeleket
tudunk továbbítani. Ez a jel lehet távközlési vagy
informatikai jel egyaránt. A Cat 6 egy rézvezetékes, 8
eres, sodrott érpáras adatátviteli közeget jelent, mely
adatátviteli. Sem a Cat 6-os kábel, sem az optikai kábel
nem tekinthető újdonságnak. Mégis meg kell említenünk,
mert az iparban egyre jobban elterjednek, speciális csatlakozókat, szerelési
technikát igényelnek. Tapasztalataink szerint az oktatás számára még túl drága
anyagnak számítanak, így a képzésbe maximum demonstrációként tudnak bekerülni.
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Újdonság viszont a Cat 7-es kábel. Olyannyira, hogy még a gyakorlatban való
alkalmazása nem terjedt el. Ráadásul a Cat 7-es hálózathoz az előtte lévő
szabványoktól eltérő csatlakozási felületet kell alkalmazni, így az e szabvány szerint
működő berendezések is megújulnak.
A Cat 7 jól példázza az informatika és a hozzá kapcsolódó iparágak gyors fejlődését.
-

Voice over IP (VoIP)
A távközléstechnika jelenleg legkorszerűbb változata. Az
informatika fejlődésével, az adatátviteli sebesség
növekedésével folyamatosan fejlődő, de 2004-től
erőteljesen megjelenő technikáról van szó. Lényege,
hogy nem építenek ki külön távbeszélő vonalakat, hanem
az internet hálózatot használják fel beszéd, sőt akár képátvitelre. Ennek előnye az
olcsóság. Viszont a technológia, és a technológiát lehetővé tevő informatikai hálózati
technika még nem tökéletes. Több probléma merül fel, pl. az adatátvitel minősége még
a hagyományos telefon minősége alatt marad, problémás a szolgáltatói oldal, az un.
trönk szolgáltatók hiánya, azaz a gerinchálózatot üzemeltető szolgáltatók csekély

-

száma.
Multimédia hálózat
Az informatika és a távközléstechnika összeolvadását
mutatja a multimédiás hálózatok rohamos terjedése. E
technológia lehetővé teszi, hogy interneten keresztül akár
videokonferenciát tartsanak, fájlokat osszanak meg
egymással, filmet nézzenek az emberek. A
videokonferencia megtartására ma már nagyon sok
lehetőség kínálkozik, akár számítógépre telepíthető szoftverek segítségéve (ilyen pl. a
Skype, Microsoft Live Messenger, Yaho Messenger, ooVoo stb.), akár speciális
videokonferencia berendezés, konferencia szoba kialakításával.
A helyi hálózatok-, az internet sebességének fejlődése ezt az üzletágat jelentős

-

fejlesztésekre készteti, ami feltétlenül újdonságnak számít. Olyannyira, hogy a ma
legkorszerűbb program egy év múlva már kis túlzással elavultnak számít.
HDTV
Hazánkban 2008-ban indult meg az áttérés a digitális műsorszórásra. Ez előfeltétele a
korszerű HD minőségű televíziózásnak. A HD (High-Definition) nagy felbontású,
digitális képmegjelenítést jelent. E szabványt használják a televíziózásban,
filmkészítésben és DVD technikában egyaránt. Azért szükséges a hagyományosnak
számító PAL, SECAM, NTSC rendszerekről áttérni HD minőségre, mert ez az új
szabvány sokkal nagyobb felbontást, így jelentősen jobb, valósághűbb képminőséget
képes produkálni. A HD kapcsán felmerülő elméleti és gyakorlati ismeretekkel az
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-

-

emberek többsége még nincs tisztában. Így a technológia újdonságnak
számít, bár maga a HD szabvány már több évtizedes múltra tekint vissza.
A 80-as években kezdődtek meg a kutatások, majd a 90-es években már
HD minőségű műsorszórás is volt
Amerikában illetve a Japánban. Európa, és benne hazánk kissé lemaradt ugyan a
fejlesztésben, de mára már bennünket is elért a HD minőség, így meg kell jelennie az
oktatásban is.
Távközlés, GSM
A mobiltelefonok több mint 20 éves múlttal rendelkeznek. A 80-as
évek elején jelentek meg az első mobiltelefonok, melyek mai
szemmel nézve drága, ormótlan készülékek voltak. Azóta a
technológiára
teljes
iparág
épült,
mely
az
egyik
legdinamikusabban fejlődő üzletággá vált.
A távközlés területén egyre élesebb a harc a GSM és a vezetékes
telefonok között, bár az egyik távközlési cég munkatársai szerint „… valahol
tudomásul kell venni, hogy az asztali készülék teljesen más. Benne van a vérünkbe az
asztali készülék használata. El nem tudok képzelni egy irodát úgy, hogy nincs benn
vonalas készülék. Nem beszélve arról, hogy a legbiztonságosabb, mert ha IP telefont
használunk, ha nincs internet, nincs hívás. Mobillal ugyanez, ha lemerül nem tudom
semmire használni. Egy vezetékest, hacsak nem jön egy 7-es erősségű földrengés lehet
használni. Meg a másik, státusz szimbólum is. Ha megalakul egy cég, telefon, fax
számot meg kell adni, az meg vezetékes szokott lenni. Ha egy cégnek csak mobil száma
van, a partnerei nem tekintik komoly vállalkozásnak. Ez egy olyan cég, ami holnap
már nem lesz ott. Ha hitelt akar felvenni, a telefonszámlát kéri a bank. A GSM a
GPRS-szel együtt versenyképes.”
A mobil szolgáltatók hálózat kiépítése lényegében befejeződött, mára az ország nagy
része mindhárom hazai mobil szolgáltató által lefedett. A lakosság piacképes része
rendelkezik mobil előfizetéssel, így a szolgáltatók számára új üzletet nem a

-

mobiltelefon vásárlók jelentenek, hanem az, hogy minél több, teljesebb szolgáltatást
tudjanak nyújtani a vásárlóknak. E szolgáltatások többsége szoftver fejlesztést
igényel.
Mobil adatátvitel
Ma már a GSM rendszert nem csak telefonálásra
használjuk, hanem a folyamatos fejlődése lehetővé tette a
mobil adatátvitel alkalmazását is. Így GSM adaptert
építhetnek akár egy kapunyitóba is, melynek segítségével
telefon hívásra lehet kinyitni a garázsajtót, vagy GSM
adatátvitel segítségével küldheti el egy biztonsági kamera
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a képét akár az internetre is. Tehát a rendszer már alkalmazott rendszerré vált, azaz a
fejlesztők azt vizsgálják, hogy egy-egy probléma megoldásánál hogyan tudják a GSM
rendszert segédeszközként alkalmazni.
A mobil adatátvitel is gyors fejlődésen megy keresztül. A mobil internetezést
lehetővé tevő GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádió
szolgáltatás) a 2000-es évek elejétől érhető el hazánkba. Az un. 3. generációs
mobiltelefonok már 2005-ben megjelentek a magyar piacokon is. Jelenleg ez a
generáció épült be mindennapjainkba. Ez teszi lehetővé, hogy akár mobiltelefonról,
akár notebookról tudjunk mobil internetet használni, video telefonálást folytatni mobil
készülékről stb. A fejlődés azonban nem állt meg. Már létezik a 4. Generációs mobil
szolgáltatás, mely még gyorsabb adattovábbítást tesz lehetővé, így a mobil
internetezés sebessége vetekszik a vezetékes sebességével. Külföldön már kísérleti
szolgáltatások is vannak. A szakemberek véleménye szerint 2010-re hazánkban is
-

várható a rendszer elterjedése.
Biztonságtechnika
A piac szűkülése azt eredményezte, hogy a szakemberek rokon
szakmák, szakterületek felé kezdtek kikacsingatni, majd egyre
jobban elmélyülni a témákban, s végül szolgáltatásaik közé vették
fel azokat. Így fordulhat elő az is, hogy az interjúinkkal felkeresett
távközlési
cégek
közül
jó
néhányan
foglalkoznak
biztonságtechnikával. Ugyanakkor megfigyelhető hasonló szakmai
„áthallás” az informatika és a villanyszerelés felől is a
biztonságtechnika felé.
Biztonságtechnikához tartozik a tűzjelzők, vagyonvédelem azaz riasztó rendszerek, a
video megfigyelés, a beléptető rendszerek, az ajtó- kapu vezérlők stb. Érdekes,
hogy tapasztalataink szerint a biztonságtechnika ágai sok esetben külön válnak. Több
eredetileg távközlési cég felvette szolgáltatási palettájára a tűzjelző rendszerek
kiépítését, üzemeltetését, karbantartást. Informatikai cégek elmozdultak a video
megfigyelő rendszerek kiépítése felé. Mechatronikai vállalkozás nyit a mechanikai
beléptető rendszereken túl a digitális beléptetők felé, a hozzá kapcsolódó adatkezelési
szolgáltatásokkal együtt.

IV.2.3 Mechatronikai műszerész szakma
A szakma kutatásba való bevonását az indokolta, hogy feltételeztük az ipar fejlődését, így a
szakma szükségességét. Úgy gondoltuk, hogy egy feltörekvő szakmát fogunk látni
szakképzett munkaerő iránt nyitott vállalkozásokkal. Hipotézisünk nem teljesült
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maradéktalanul. Tény, hogy a szakma rendkívül dinamikusan változik, ezt szemlélteti az
egyik miskolci szakoktató véleménye is.
„A gyakorlat szempontjából az a meglátásom, hogy olyan ütemben fejlődik az ipar, hogy
szinte lehetetlen követni az oktatással. Ezért megpróbálunk a tanulókban olyan készséget
kialakítani, hogy képesek legyenek a közép vállalatok igényeit kielégíteni, azaz rendelkezzenek
elektronikai, mechanikai, sőt akár hegesztési ismeretek is. Mostanában a kisebb és közép
vállalatok inkább az univerzális embereket keresik. A cégek igénye, hogy az alkalmazottaik
nem baj, ha részletesen nem ismerik az elméletet, de gyakorlatban legyenek nyitottak az
újra.”
A vállalatok szempontjából azonban nagyon nehéz volt olyan céget találni, ahol kifejezetten
Mechatronikai műszerészt foglalkoztatnak. Ezek a vállalatok inkább a multinacionális cégek
kategóriájába esnek, mint pl. Miskolcon a Bosch, Kecskeméten a leendő Mercedes gyár.
Kecskeméten pl. az egyik tapasztalt szakoktató véleménye szerint „a cégek még a mechanikai
műszerészeket keresik…”. A kecskeméti Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola
kiváló kapcsolatot épített ki a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft-vel, olyannyira, hogy az
egyik tanműhely a cég telephelyén található, az itt végzett tanulók nagy részét a vállalat fel is
vesz. Itt is azt mondta a tanműhely vezetője, hogy „mi sem mechatronikai műszerész, hanem
finommechanikai műszerész képzést folytatunk. A tanműhelyt azért tartjuk fenn, hogy az
utánpótlást képezzük.” Miskolcon két iskola – Andrássy Gyula Szakközépiskola és Bláthy
Ottó Villamosipari Szakközépiskola – is együttműködési megállapodást kötött a Bosch
céggel, de az együttműködés nem zökkenőmentes.
A szakmai újdonságokat tekintve kiemeljük a legfontosabbakat, azokat, melyek vagy
meghatározók, vagy jövőbe mutatóak.
-

CAD – CAM
CAD (Computer Aided Design = számítógéppel segített
tervezés) rendszer alatt több, számítógépen alapuló eszközt
értünk, mely a mérnököket és más tervezési szakembereket
tervezési tevékenységükben segíti.
Maga a CAD fogalma és a hozá kapcsolódó szoftveres
eljárások már viszonylag régiek, azonban folyamatosan
fejlődnek, illetve ma már gyakorlatilag kihalt a kéti – ceruzás, csőtollas – rajzolás,
minden munkahely CAD ismereteket követel meg dolgozóitól. Ezért nem csak a
szakközépiskolákban, de a szakiskolákban is találkozhatunk CAD tantárggyal. A CAD
oktatás kiforrottnak tekinthető, erre utal az egyik Autocad forgalmazó a vele készült
interjúban:
„Évente van rajzverseny, aztán a tanároknak szeptemberben szokott lenni az NSZI
által szervezett továbbképzés, nekik elmondjuk, hogy az Autocad-ben milyen
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újdonságok vannak, azt bemutatom. Áprilisban pedig országos Autocad-verseny van,
ott, amíg a diákok megoldják a feladatot, addig a tanárok, akik elkísérik őket,
beülhetnek, és meghallgathatják a tájékoztatót. Össze lehet szedni ezt-azt, aztán ki
mennyire aktív.”
Ma a CAD fejlődési iránya a 3 dimenziós tervezés. Ez már vállalati igény, de a
szakképzésben még nem oly elterjedt. Ennek valószínűleg az az oka, hogy sokkal több
ismeretet igényel, így inkább felsőoktatásban tananyag.
CAD tervezésre épül a CAM (Computer Aided Management) rendszer. Ennek
lényege, hogy CAD tervek alapján egy önműködő rendszer beavatkozás nélkül le
tudja gyártani az adott terméket. Ez az eljárás napjainkban csúcstechnikának számít,
így megvalósítása költséges. Általában a multinacionális vállalatok tudnak ilyen
technikát alkalmazni. Ennek megfelelően az oktatásban is az esetek többségében csak
elméleti síkon találkozunk a CAM technikával. Egy CAD-CAM rendszereket
forgalmazó cég vezetőjének véleménye szerint: „A CAM-ben más a helyzet, mert a
CAM-et nem nagyon karolta föl az NSZI, egyénenként az iskolák tájékozódnak, vagy
kapnak információkat, attól függ, van rá tanáruk vagy nincs, van rá pénzük vagy
-

nincs.”
Biomechatronikai
Ez egy igen különleges határterülete a mechatronikának és az orvosi elektronikának.
A fejlesztés célja, hogy egy érző és mozgó (kibernetikus) funkciójában anatómiai
mesterséges végtagot alakítsanak ki.
Kutatásunk szempontjából a téma azért érdekes, mert mind a mechatronikát, mind az
orvosi elektronikát érinti. Azonban azt tapasztaltuk, hogy a fejlesztés még
csúcstechnológiának számít, melhez az egyetemek főiskolák is csak különleges
projektek keretében férhetnek hozzá. Így a szakközépiskolák csak elméleti síkon
tudnak a témával foglalkozni.

-

Gépjármű mechatronikai
Napjaink gazdasági válsága erőteljesen érintette a gépjármű iparágat. Eddig azonban a
gépjármű gyártás fontos felvevő piaca volt a mechatronikai szakembereknek.
Interjúalanyainktól azt az információt kaptuk, hogy a konkrét autógyárakon kívül
inkább a beszállítók a fontos célterületek az iskolák számára. Erre jó példa a
kecskeméti Knorr-Bremse, vagy a Miskolci Bosch.
A gazdasági válság ellenére Kecskemétre települő Mercedesz gyár által
megfogalmazott munkavállalói kompetenciák jelentős része a mechatronika területét

-

érinti.
Távdiagnosztika és –karbantartás
A modern gépek és berendezések nagyfokú automatizáltsága következtében az
irányítástechnikai rendszerek a mikroprocesszor, processzor vagy számítógép által
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létrehozott utasítások (irányítástechnikai döntések) alapján végzik feladataikat. Az
innovációk tekintetében e terület jelentős előrelépsnek ígérkezik. Szakközépiskolai
vonatkozása azonban még csak elméleti szintű.
A távdiagnosztika a mechatronika és a távközlés szoros kapcsolatán alapul, ez jól
mutatja a szakterületek „összemosódását”.
Robot technológia
Robotok használata az iparban ma már szinte mindennapos.
E tendenciát, a technikai berendezések programozásának
ismeretét, karbanntartásunkt ma már a szakképzés is szinte
rutin szerűen oktatja. Fejlődés viszont e területen
folyamatos. Egyre kisebb, bonyolultabb, több feladat
elvégzésére képes robotokat gyártanak, melyek kezelése ma

-

már nem feltétlen felsőfokú végzettséget igénylő feladat. A
fiatalok fogékonyak a robot technika iránt, kiállításokon,
tanuló toborzások alkalmával figyelemfelkeltő mutat egyegy kisebb robot bemutatása.
Automatizálás technika
Az elektronikai újdonságok témakörben már utaltunk arra,
hogy a mechatronika és az elektronika szorosan
összefonódott. Jól példázza ezt az összefonódást az
irányítás technika, automatizálási technika fejlődése. Ma
már szinte minden berendezést elektronika irányít, a
szakemberek igyekszenek az életünk minél több területét automatizálni. Pl.
elektronikusan nyitjuk a kert kaput, a garázskaput, önműködően nyílnak a boltokban a
bejárati ajtók, az időjárásnak megfelelően nyitja – zárja az automatika a fóliasátor
ablakait, automatikusan indul meg az öntözés stb. Ezek már mindennapos technikák.
Azonban a technológia folyamatosan finomodik, összetettsége nő. Pl. egy vezérlő
egység már nem csak 10 db szenzort kezel, hanem dupla annyit. Jó példa a technika
elérhetővé válására az, hogy ma már a barkács árúházakban is megtalálhatók a kerti
öntöző rendszer automatizálásához szükséges egységek, vagy a központi fűtést vezérlő
termosztátok funkcióinak bővülése. Az esetek többségében a berendezés
bonyolultabbá válása programozásuk összetettségét is jelenti, ami pedig szakemberek
felkérését is eredményezi.

IV.2.4 Orvosi elektronikai technikus szakma
A szakma kutatásunkba való bevonását az indokolta, hogy neve alapján úgy véltük egy
korszerű, nagy piaci igényt kielégítő szakmát fogunk vizsgálni, melyben rengeteg újdonságot
találunk. Várakozásunk abból a szempontból teljesült, hogy valóban dinamikusan fejlődő
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szakmáról van szó, azonban a szakma képviselőinek felkutatása nehézségekkel járt, ugyanis a
három vidéki kutatási terület közül egyedül Székesfehérváron találtunk egy képző intézményt.
Felhasználói oldalról sem sokkal jobb a helyzet. Elméletileg e szakmát gyakorló szakemberek
minden
korházban elő kellene, hogy forduljanak, nem beszélve az orvostechnikai eszközöket javító,
forgalmazó vállalatokról. E helyett azonban azt tapasztaltuk, hogy a korházak számára még a
szakma új, így igen kevés ilyen végzett szakemberrel rendelkeznek. A javító cégek pedig
inkább elektronikai szakembereket vesznek fel, közülük is elsősorban a felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakembereket. Ennek az lehet az oka, hogy a berendezések
javításához sok esetben nincs kellő dokumentáció, így a szervizes munkatársnak kell
feltérképeznie az eszköz működését, majd a hibát korrigálnia. Ez pedig magasabb iskolai
végzettséget kíván.
Fentiekből következően a szakma újdonságtartalmát is csak korlátozott mértékben
ismerhettük meg:
-

Orvostechnika
Külön kell választani az orvostechnikai és az elektronikai
jellegű újdonságokat. Az orvostechnikában nap mint nap
jelennek meg új dolgok. Ezek az eszközök finomodását,
pontosságának növelését, új technológiai megvalósításokat
eredményeznek. A fejlődés iránya egyértelműen az
egyszerűbb kezelhetőség, pontosabb működés felé tolódik.

-

-

-

Mikrovezérlők
Nagyon fontos terület, mert a berendezések vezérlése a
mechanikus elvtől az elektronikus vezérlés felé tolódik. Egyre újabb szelepek, elektromechanikai alkatrészek jelennek meg. Egyre intelligensebbé válnak a készülékek.
Orvosi szabadalmak
Napjainkban az orvosi szabadalmak megjelenése is számottevő. Egy-egy elv
szabadalmaztatása pedig a hozzá tartozó technikai megvalósítás igényét veti fel. Ha
pedig új technikai eszközök kerülnek a piacra, azokat szervizelni is szükséges. Ezek a
berendezések egyre újabb elektronikai megoldásokat használnak fel.
Új anyagok
Az orvostechnikai eszközök mai fejlesztési irányvonalában megfigyelhető a minél
több funkció egyesítése minél kisebb eszközben. Ehhez új alapanyagok és új
technológiák alkalmazása és intenzív célirányos fejlesztés szükséges. Az új anyagok
megismerése elméleti szinten lehetséges a szakképzésben.
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IV.3 GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT
A gépészeti szakmacsoport keretében az alábbi szakmákban fellelhető innovációkat,
fejlesztési irányokat vizsgáltuk:

IV.3.1 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő (31 582 09 0010 31 04)

IV.3.2 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó (33 522 02 0000 00 00)

IV.3.3 Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 01 0000 00 00)

IV.3.4 Gépi forgácsoló (31 521 09 1000 00 00)

A leírás során arra törekedtünk, hogy a viszonylag új tudáselemeket, illetve fejlődési
irányvonalakat mutassuk be szakmánként, ezért nem vállalkoztunk arra, hogy az egyes
szakmákat feladat- és tulajdonságprofil szerint is bemutassuk. Az utóbbiak iránt érdeklődő
olvasó mindezeket megtalálja az adott szakmához rendelhető szakmai és vizsgakövetelmény
leírásokban.

A vízvezeték- és vízkészülék-szerelő szakmában mutatkozó újítások, fejlődési
irányvonalak

Az új OKJ rendszerben a ’vízvezeték- és vízkészülék-szerelő’ szakma az ’épületgépészeti
csőhálózat- és berendezés-szerelő’ szakképzés (OKJ-szám: 31 582 09) egyik elágazásaként
szerepel (azonosítószám: 31 582 09 0010 31 04).
A vizsgált szakmában tanuló diákok a vízvezetékrendszerek (hálózatok+berendezések)
kiépítéséhez, beüzemeléséhez, javításához-karbantartásához szükséges tudásokat sajátítják el.
Az oktatás sokrétű, a végzettség megszerzéséhez elengedhetetlen, hogy a szakember képes
legyen munkájának alapvető feladataihoz (méretrevágás, forrasztás, hegesztés, csőhálózat
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készítés, készülék bekötés, -karbantartás) kézi és gépi eszközöket egyaránt alkalmazni. A
megszerzett képesítéssel többnyire fizikai munkát igénylő karbantartói munkaköröket lehet
betölteni, a szakmájában professzionista szakember művezetői, csoportvezetői beosztásba is
kerülhet elsősorban épületgépészeti-, építőipari, illetve közüzemi szolgáltató cégeknél. A
szakma rokon szakképesítései közé tartoznak a ’központifűtés- és csőhálózat-szerelő’,
valamint a ’gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő’ foglalkozások. A munkaerőpiacon
– főként a kisebb KKV cégeknél – a csőhálózat-szerelő szaktudások halmozódása figyelhető
meg a tapasztaltabb beosztottak munkakörében. Számos cégnél tehát fel kell készülni arra,
hogy egy adott szakmával rendelkező munkavállalót lassanként ’kinevelnek’ más
rokonszakmák végzésére is (munka alatt, illetve szakmai továbbképzéseken). Utóbbi törekvés
mindenekelőtt az épületgépészeti szakmákban fellelhető általános munkaerőhiánnyal, illetve a
foglalkoztatás magas adó- és járulékterheivel magyarázható.
A szakma munkaerőpiaci helyzete: általános helyzetkép, hogy bár a munkaerőpiac egyre
igényli a szakmájukban kvalifikált szakmunkásokat, de a kékgalléros munkakörök és az
azokhoz kapcsolódó szakmák rossz társadalmi megítélése-, a középiskolákba való könnyebb
bekerülési lehetőség-, illetve a pályaválasztás eltolódása miatt egyre kevesebb ember választja
magának a szakmunkás életpályát. A hiányszakmák összetétele regionális különbségeket
mutat és bár nehéz pontosan megmondani, hogy fél évtized múlva milyen szakmákra lesz
kereslet a munkaerőpiacon, de jól megbecsülhető, hogy a vizsgált szakmákban – így a
vízvezeték- és vízkészülék-szerelő szakmában is – középtávon várhatóan magas lesz a
munkaerőpiaci kereslet.
A vizsgált szakmában a vízellátás készülékei, illetve a szerelvények területén következett be
jelentős változás, amely nem ismeretlen az oktatást végző iskolák előtt sem. A változások
legfontosabb jellemzője a munkavállalók részéről, hogy az új megoldások egyszerűbbé
tudják tenni a szakemberek munkáját, mert nélkülözhetnek olyan alapvető
munkafolyamatokat (például menetvágást, hegesztést, forrasztást, ragasztást) amelyek
korábban az iparosok munkájának jelentős részét alkották. Természetesen nem szabad
elfeledkezni arról, hogy bár újabb és újabb technológiák, megoldások látnak napvilágot, ettől
azonban nem kevésbé kell ismerni és alkalmazni a korábbi tudásokat sem, a szakember
tudásának

inkább

bővülnie kell

az új

tudásanyaggal

is. Magyarországon

a

vízvezetékrendszerek és -készülékek állapota többnyire elavult, ezeket elsősorban a
hagyományos szereléstechnikákkal és szerelvényekkel lehet javítani, karbantartani. Az új
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

335

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
elemek megjelenésének a régi rendszerek lecserélésekkor, új építésű létesítmények
kialakításakor van jelentős szerepe. Ma már nem korszerű egy vízszerelő szakember, ha nem
ismeri a vízellátás új megoldásait, a korszerű eszközöket, illetve szerelvényeket.
A ’vízvezeték- és vízkészülék szerelő’, illetve a ’hűtő- és klímaberendezés-szerelő,
karbantartó’ épületgépészeti szakmák által felhasznált anyagok és eszközök jelentősen lefedik
egymást, ezért számos eszköz újításának bemutatására a ’hűtő- és klímaberendezés-szerelő,
karbantartó’ szakma ismertetését követően kerül sor.

Az alábbiakban a legfontosabb –

többnyire már az oktatás részéről is ismert – elsősorban a ’vízvezeték- és vízkészülék szerelő’
szakmához tartozó újításokat mutatjuk be:
Szerelvények – csövek: A hagyományos fémcsövek mellett
megjelentek a korszerű, minőségi egy- vagy többrétegű műanyag
csőrendszerek. Leggyakoribb csőanyaguk térhálósított polietilén,
melyhez fémidomok csatlakoznak. A műanyag rendszer minden
eleme korrózióálló. A modern műanyag csövek használhatók korrozív
folyadékok

szállítására,

kemény

és

termálvízhez,

klíma

berendezésekhez, valamint sósvizes környezetben is. A csövek élettartama rendkívül hosszú
(minimum 50 év). A legújabb műanyag rendszerek szerelésénél általában nincsen szükség
menetvágásra, hegesztésre, forrasztásra és ragasztásra. A kötések
befalazhatók, bebetonozhatók, cementnek és mésznek ellenálló. A
korszerű műanyag rendszerek alkalmazásának előnye, hogy egy
épületen belül egységes rendszerből készíthetők a hidegmelegvizes, radiátoros, padlófűtéses, falfűtéses és hűtőpadlós
csőszerelések. Az elemek könnyűek, hajlékonyak, nyomás- és
ütésállók, továbbá hőálló (tartós 95°C) és fagyálló (-30°C -ig nem
törik) kivitelűek, lerakodás-mentesek. A műanyag csőrendszerek rendkívül dinamikusan
terjednek

a

felvevőpiacon,

köszönhetően

az

gyors

szerelhetőségüknek, olcsó és egyszerű szerszámigényüknek, az
idomszerelési rutin gyors megszerzésének (a szerelést rövid
gyakorlat

után

tulajdonságaiknak.
köszönhetően

’bárki’
A

egyszerű

végezheti)

préskötésű-,
eszközökkel

és

meggyőző

toldóhüvelyes
szerelhetőek,

fizikai

idomoknak
forrasztás,

hegesztés nélkül. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan rendszerek, amelyek ne
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igényelnének hegesztés, forrasztást, menetvágást. Láthatjuk azonban, hogy a legmodernebb
szerelvényekkel olcsó, egyszerű szerszámigénnyel, kevés gyakorlati tapasztalattal is lehet
biztonságos csőrendszereket kiépíteni. Mind a vállalkozók, mind pedig a megrendelők
számára költséghatékony megoldást kínálnak ezek a műanyag szerkezetek. A felkészült
oktatásnak tehát mindenképpen része kell hogy legyen a műanyag csőrendszerekkel való
munkavégzés, de legalábbis ezeknek a rendszereknek az átfogó ismerete. A termékeket
általában külföldről hozzák be, nem hazai fejlesztésű K+F+I termékek. Az újdonságok
bevezetéséhez rendszerint kiállítások, bemutatók és általános termékismertetők kapcsolódnak,
így az iskoláknak is lehetőségük van megismerni ezeket az árucikkeket, illetve a termékekhez
kapcsolódó szerelési eljárásokat. A legnagyobb importőrök rendszerint továbbképzéséket is
szoktak tartani, amennyiben a behozott termékekhez a szokásos eljárásoktól fokozottan eltérő
szerelés tartozik. A hagyományos fémcsövek szerepe tehát valamelyest háttérbe szorult, de
felhasználásuk továbbra is elsődleges.
Szerelvények – egyéb: A vízkezelésben használatos egyéb szerelvények, mint a fittingek
(dugó, karmantyú, könyök, közcsavar, kupak, szűkítő), golyóscsapok, víz- és áramlásmérők
területén az elmúlt években nem voltak számottevő változások. A fittingek anyaga- (réz,
műanyag), illetve a rétegzettség (egy-, többrétegű) típusai már régebb óta ismertek a
szakmában. A műanyagrendszerek terjedésével a műanyagfittingek általános elterjedtsége
várható. A golyóscsapok már régóta különböző méretben, rozsdamentes, szűkített- és teljes
átfolyású kivitelben elérhetőek. A vízmérők területén az egy-, illetve többsugaras
szárnykerekes- vagy forgódugattyús technológián alapuló tradicionális vízmérők legújabb
generációi szélesebb mérési tartománnyal, magasabb osztálypontossággal, hosszabb
élettartammal és a vízszennyeződésekre kevésbé érzékeny
szerkezettel rendelkeznek. Viszonylag új megoldás a nagy
pontosságú, komplett ultrahangos elven működő ultrahangos
precíziós vízmérő, amely egyesíti az ultrahangos áramlásmérő
előnyeit egy integrált elektronikus számlálómű funkcióival és
kommunikációs képességeivel. Könnyű a karbantartása és az
idő múlásával is megtartja kezdeti pontosságát. Az új
ultrahangos áramlásmérők képesek a csővezetékre kívülről felkapcsolva (a cső pontos
dimenziói és a folyadék jellemzői ismeretében) az átáramló mennyiség mérésére, az adatok
bármilyen adathordozóra történő továbbításra.
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Eszközök – gépesített szerszámok: Az épületgépészetben – így a vízszerelés területén is –
számos kéziszerszámnak megjelent a gépesített változata. A gépesítés nem újdonság. Ezek az
eszközök könnyebbé és gyorsabbá teszik a szakemberek munkáját.
Illusztráció (kézi és a gépi meghajtású vízvezeték-szerelő eszközökhöz)
Kézi toldóhüvely-présszerszám

Elektromos-hidraulikus toldóhüvely-présszerszám

Az elektromos meghajtású szerszámokat állandóan továbbfejlesztik, de a fejlesztések
többnyire nem kardinális jellegűek. A gépesített szerszámoknak kezelésének elsajátítása ma
már ugyanolyan fontos tudáselem a tanmenetben, mint a kézi meghajtású szerszámok
használatának megtanulása. A gépi meghajtású eszközök természetesen nem helyettesíthetik a
kézi szerszámokat minden téren (például bonyolultabb geometriájú helyeknél a hozzáférés
korlátozottabb gépi eszközökkel), ezért itt is érvényes az alapszabály: nem kevesebbet, hanem
többet kell tudnia a szakembernek. Az elektromos szerszámok terjedése az épületgépészet
területén igen jelentős mértékű, ugyanis a szerszámok bekerülési költsége viszonylag
alacsony és a gépekkel elért időmegtakarítás már rövidtávon jelentős költséghatékonyságot
eredményez. Az eszközöket forgalmazó cégek – amelyek gyakran szerelvényeket is
forgalmaznak – gyakran tartanak bemutató kiállításokat, illetve igény esetén egyedi
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előadásokkal, továbbképzésekkel is népszerűsítik a termékeket. A vízvezeték- és vízkészülékszerelő szakmában gyakran használt hegesztő-, forrasztó-, menetvágó-, daraboló gépek nem
változtak jelentős mértékben. Az új modelleknek biztonságosabb a kezelése, magasabb
anyagminőség jellemzi azokat
(például a menetvágó kések optimális vágóél-geometriával biztosítják a szuperkönnyű
csőmegvezetést, könnyű menetvágást és tiszta menetet, kopásálló, edzett speciális acélból
gyártva, biztosítják a hosszú élettartamot), illetve a gépeket igyekeznek úgy tervezni, hogy a
nehezen hozzáférhető helyeken (falbontásoknál, aknáknál) is használni lehessen azokat.
Modern vízellátási készülékek: A vízellátás készülékei alatt WC-tartályokat (falon kívüli,
illetve beépíthető tartályok), csaptelepeket (egykaros-, illetve tekerős csaptelepek), valamint
öblítőket, mosdókat, kádakat, vízszűrőket értünk. Ezen a területen sem következtek be
kifejezetten

forradalmi

változások,

amelyek

zavarba hozhatják

a frissen

végzett

szakembereket. Az eddigi újításokat a víztakarékosság, a komfortérzet és a higiénia növelése
motiválta. A változás abban érhető tetten, hogy egyre inkább elterjednek a következőkben
részletezett készülékek:
A csaptelepek területén egyre elterjedtebb a termosztátos csaptelepek használata. A
termosztátos csaptelepek használata előnyös, mert meg tudják azt a vízhőmérsékletet tartani,
amelyiket beállított a felhasználó (ha elzártuk, és abban az állásában marad a csap, akkor az
újra megnyitáskor ugyanolyan hőmérsékletű vizet engedhetünk belőle, mint amilyen
hőmérsékletű az elzárásnál volt), illetve a hirtelen nyomásváltozásnál sem változtatja meg a
kiáramló víz hőmérsékletét. Mindezek a kedvező tulajdonságok a termosztátos csaptelepek
dinamikus terjedéséhez vezetnek.
Gyors tempóban terjednek az időzített, nyomógombos csaptelepek,
öblítők és zuhanyok. Az automatikusan elzáródó csaptelepeket nagyobb
forgalmú, kevésbé ellenőrzött helyeken (kereskedelmi centerek-,
vendéglátóipari egységek, üzletházak mosdói, szállodák fürdő-mosdó
helyiségei, közintézmény-, köztéri illemhelyek) célszerű elhelyezni,
megakadályozva ezzel a túlzott vízfogyasztást vagy a figyelmetlenségből – nyitva hagyott
hagyományos csaptelepeknél – előfordul vízfolyást.
Viszonylag újnak számítanak az elektronikus vezérlésű csaptelepek, öblítők, zuhanyok
(infravezérlésű csaptelepek, infravezérlésű öblítők, -zuhanyzók, radarvezérlésű öblítők). Az
infravezérlésű vízcsap működése teljesen automatikus, a víz vételezése kézérintés nélkül
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lehetséges. A víz a csaptelep elhagyása után a gyárilag beállított
időtartamnak megfelelő ideig folyik, a használati idő átprogramozással
korlátozható, higiénikus, mivel az csap nyitása-zárása nem kézzel
történik, illetve víztakarékos, mert a vízcsap nem marad nyitva. Az
infravezérlésű öblítők, zuhanyzók működése szintén teljesen
automatikus, emberi beavatkozás nélkül jön létre. Az ember testéről visszaverődő infrafényt
érzékelve, a vezérlőelektronika nyitja, majd az érzékelés megszűnése után a beprogramozott
idő elteltével zárja a mágnesszelepet. A radarvezérlésű öblítők olyan helyen használhatóak
fel, ahol infraérzékelős egység nem alkalmazható a fényvisszaverődések, helyi fényviszonyok
vagy a helyiség kialakítása miatt. Az öblítő a mozgásérzékelő fej segítségével a megfigyelt
területen belüli mozgásérzékeléskor a szelepegységen keresztül végzi a területen lévő
piszoárok öblítését, a gyárilag beállított ideig. A legfontosabb különbség a hagyományos
típusú vízkészülékekkel szemben, hogy fentebb bemutatott berendezések elektronikával,
mágnesszeleppel vannak ellátva, paraméterezhetőek, így ezeknek az eszközöknek a beállítása,
javítása-karbantartása már elektronikai szaktudást is követel.
A folyadék tárolására alkalmas vízellátási egységek (mosdók, kádak, mosogatók) területén
nem következett be az oktatási tananyagot befolyásoló jelentős változás.

Vizet felhasználó elektromos energiával-, illetve gázzal működtetett készülékek: A vizet
felhasználó készülékek (mosógép, mosogatógép, szivattyú, gáz- és villanybojler) területén az
elmúlt 3-5 évben nem következett be jelentős változás. A vizet felhasználó készülékekben is
egyre több az elektronika, így – bár ez korábban is így volt – a vízkészülék-szerelő munkája
általában a készülékek bekötésére, a szerelvények karbantartására-javítására korlátozódik,
míg a gépek meghibásodása, karbantartása esetén külön (háztartásigép-szerelő) szakembert
kell alkalmazni. Természetesen – miután a KKV szektorban igyekeznek szakmai
polihisztorokat kinevelni – szükséges, hogy a végzett vízvezeték- és vízkészülék-szerelő
szakembereknek tudomásuk legyen a vizet felhasználó készülékek szerkezetéről, alapvető
működési mechanizmusáról.
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a szakmában nem történtek forradalmi változások,
inkább technológiaáthelyezésről, illetve a meglévő eszközök, anyagok tökéletesítéséről
beszélhetünk. Az oktatás ezeket a változásokat többnyire képes lekövetni szakmai fórumokon,
gyakorlati helyek bevonásával, illetve – mivel a szakmához nem tartoznak magas bekerülési
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értékű eszközök/anyagok – a tanműhely fejlesztésével. A vizsgálat alapján nem indokolt a
szakmához tartozó szakmai- és vizsgakövetelmények megújítása.

Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó szakmában mutatkozó újítások, fejlődési
irányvonalak
Az új OKJ rendszerben a „hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó” szakma a gépészet
szakmacsoport alatt, 33 522 02 OKJ számon szerepel.
A szakmához tartozó képzés sikeres befejezésével a végzett szakemberek légtechnikai
csőrendszer- és berendezés szerelési-, illetve klíma- és légtechnikai szerelési-, előkészítési-,
valamint hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó feladatokat látnak el. A vizsgált
szakmai végzettséggel általában fizikai munkát igénylő ’szerelő-karbantartó’ munkakörben
foglalkoztatják

a

munkavállalókat.

Épületgépészeti,

építőipari

cégeknél

a

legjobb

szakemberek ’vezető szerelő-karbantartó’ munkakörbe léphetnek.
Magyarországon a ’hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó szakma’ a hiányszakmák
közé

tartozik.

A

globális

felmelegedés,

klímaváltozás

(a

melegzónák

terjedése)

Magyarországon is magasabb átlaghőmérsékletet eredményezett az elmúlt 100 esztendő
távlatában. Az ország földrajzi elhelyezkedése, a medencejelleg felerősíti a klímaváltozás
hatásait, így Magyarország fokozottan ki van/lesz téve a felmelegedési folyamatnak.
Alkalmazkodva a kialakult helyzethez a társadalom egyre inkább a mesterséges klimatizálás
irányába orientálódik – egyre nagyobb lesz az igény az épületek helyiségeinek hőmérsékletét
szabályozó rendszerek kiépítésére és karbantartására. Jól előrejelezhető tehát, hogy a
szakma iránt hosszútávon fennálló munkaerőpiaci kereslet várható.
A vizsgált szakmával rokon szakképesítések: ’épületgépészeti csőhálózat- és berendezésszerelő’, ’légtechnikai rendszerszerelő’, ’épületgépész technikus’. A szakmában fellelhető
munkaerőhiány miatt gyakori eset, hogy ’klímaberendezés-szerelőnek’ épületgépészeti
szakmacsoportból érkező embereket alkalmaznak. Szintén jellemző – főleg az átfogó
épületgépészeti munkálatokkal foglalkozó mikro- és kisvállalkozásoknál – hogy a
munkatársakat igyekeznek ’többszakmájúnak’ kinevelni, hogy munkaerőhiány/többletmunka
esetén rugalmasan lehessen gazdálkodni a humán erőforrásokkal.
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A szakmában fellelhető változások többirányúak. Egyrészt – mint minden gépészeti
szakmában – változtak a munkaeszközök, ezek azonban nem áttörő jellegű változások, inkább
a szerszámok pontosabbá, praktikusabbá, biztonságosabbá tételéről, illetve a kézi erővel
működő szerszámok gépiesítésről beszélhetünk. A fejlődés egy másik iránya, ahol
napjainkban is új megoldások
születnek, az a klímatechnológia, a hűtő- és klímaberendezések világa. Mint korábban
jeleztük: egy szakember akkor lehet szakmájának teljes birtokában, ha a régi megoldásokat
nem felejtve, megismeri az új eljárásokat, alkalmazásokat is. A ’hűtő- és klímaberendezésszerelő, karbantartó’ szakmára kimondottan érvényes ez a tétel, mert az iparban az új
rendszerek bevezetése rendkívül tőkeigényes beruházásnak számít, így számos cég inkább a
régi rendszerek karbantartása-javítása mellett dönt középtávon, ugyanakkor dinamikusan
terjednek az új rendszerek az ipar-, illetve a lakosság folyamatos beruházásainak
következtében. A ’hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó’ szakmában (akár a
’vízvezeték- és vízkészülék-szerelő’ szakma területén) tehát párhuzamosan vannak egymás
mellett a régi és új technológiák. Az oktatásnak így a régi- és új megoldásokra egyaránt kell
koncentrálnia, fajsúlyában fokozatosan eltolódva az új irányába.
A következőkben a szakmához kapcsolódó hűtőtechnikai, illetve szerelés-technikai fejlődési
irányzatokat fogjuk bemutatni. A hűtőtechnika területén elsősorban a környezetvédelmi
szabályozások, másrészt a felhasználók alacsony (csökkenő) energiafogyasztás iránti
igénye adnak feladatot a fejlesztőknek. A környezetvédelem szempontjából a hűtőközegek
környezetet kárósító hatása kiemelt téma, amellyel – a környezeti fenntarthatóság mellett
elkötelezett – Európai Unió komolyan foglalkozik. A Közösség rendeletekben szabályozza a
különböző hűtőközegek felhasználhatóságát, illetve az EU rendeletek mellett nemzetközi
szabályozások is korlátozzák/tiltják bizonyos anyagok felhasználását. A rendeletek
természetesen létjogosultak: számos korábban használt, illetve ma is használatban lévő
hűtőközeg (a légkörbe való kijutás után) kárósítóan hat az ózonrétegre és/vagy mint
üvegházhatású anyag hozzájárul a globális felmelegedéshez. Az előírások, (rendelet
tervezetek) tiltó-korlátozó intézkedései folyamatos fejlesztésre kényszerítik a gyártókat.
A hűtőközeg egy olyan kémiai keverék (illetve közeg), amely a klímaberendezés zárt
rendszerében kering. A hűtőközeg jelentőségét egy egyszerű példával szemléltetjük. A
klímaberendezéseket szerkezetileg bel- és kültéri egységre tudjuk felosztani (még abban az
esetben is, ha a berendezés összeépített kivitelű – például roof-top klímaberendezés). A
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berendezés bel- és kültéri egységét (réz)csövekkel kötik össze és a hűtőközeg ezeken
keresztül áramlik egyik egységből a másikba. A hűtőközeg a kültéri egységben leadja, a
beltéri egységben pedig felveszi az energiát a környezetéből (utóbbi eredményeképpen jön
létre a hűtés). A klímaberendezés működésének leírása nem feladatunk és nincs is arra
terjedelmi lehetőségünk, de érzékeltettük, hogy a hűtőközeg a berendezések alfája és
ómegája. A hűtőközegeknek két nagy csoportja van: a természetes- (szénhidrogének,
ammónia, kéndioxid, széndioxid) és a biztonsági (freonok) hűtőközegek. A természetes
hűtőközegek felhasználása azok mérgező tulajdonsága, robbanás- és tűzveszélyessége, illetve
nehezen kezelhetőségük miatt korábban nem volt népszerű. A ’biztonsági hűtőközegek’
leggyakrabban használt fajtái a ’természetes közegek’ rossz tulajdonságait nélkülözve voltak
felhasználhatóak a hűtőtechnika számára, így széleskörben elterjedté váltak. Utóbbi
hűtőközegek egy jelentős része (az úgynevezett kemény freonok) azonban súlyosan
károsították a környezetet, így tiltólistára kerültek, felhasználásúkat törvényileg betiltották.
Természetesen vannak olyan országok, amelyek kibújva a nemzetközi egyezmények alól még
mindig engedélyezik a kemény freonok felhasználását, de ezek a termékek legfeljebb
csempészúton kerülhetnek azon országok piacaira, ahol a kemény freonok hűtéstechnikai
hasznosítását betiltották. A ’biztonsági hűtőközegek’ egy másik – a környezetet szintén, de a
kemény freonoknál kevésbé károsító – fajtái az úgynevezett lágy freonok, amelyek
általánosan használt hűtőközegek voltak a klímaberendezésekben. A lágy freonok
felhasználása is folyamatosan megszüntetésre kerül, azonban egyes – a tiltólistán lévő
anyagok – még haladékot kaptak, de az ilyen közegekkel töltött berendezések gyártása egy
évtizeden belül megszüntetésre kerülnek, nem lesznek kereskedelmi fogalomba hozhatóak –
legalábbis az Európai Unióban. Az EU elkészítette az F-gáz törvény tervezetét is, amely
többek között a csak fluort tartalmazó, klórmentes hűtőközegek korlátozására vonatkozna. A
törvény, illetve a különböző hűtőközeg felhasználást szabályozó rendeletek előkészítése
komoly erőfeszítést igényel , mert már annyi biztonsági hűtőközeg került tiltólistára, hogy
félő nem maradnak olyan biztonsági hűtőközegek, amelyek bizonyos feladatok ellátására
alkalmasak lennének. A hűtőközegek szabályozása valójában emissziós probléma a
hűtőtechnológia területén. Az emisszió jelen esetben az adott hűtőközeg (szennyező anyag)
környezetbe, légkörbe jutását (szivárgását) jelenti. Nem kellene korlátozni a biztonsági
hűtőközeg anyagok felhasználását, ha az emisszió jelentős csökkentésre vagy megszüntetésre
kerülne. Maga az F-gáz törvény is olyan követelményeket fogalmaz meg, mint a hűtő- és
klímaberendezések
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(szivárgásvizsgálat), a hűtőközeg töltet nyilvántartása – mindezek tehát abba az irányba
mutatnak, hogy az emissziót feltétlenül csökkenteni szükséges. Utóbbi tényező adja az egyik
legfontosabb fejlesztési irányvonalat: a hűtőberendezéseket minél hermetikusabb
rendszerűvé szükséges alakítani, az emissziós rátát kell jelentősen csökkenteni és/vagy a
berendezések hűtőközeg-töltetét kell a lehetőségekhez képes minél jobban minimalizálni,
hogy ha kiszivárog a közeg, legalább relatíve kevesebb káros anyag jusson a
környezetbe. Az alábbiakban a legelterjedtebb klímarendszer technológiák kerülnek
bemutatásra:
A legelterjedtebb légkondicionáló berendezések a split-klímák, a
váltakozó hűtőközeg-áramú freonhűtésű (VRF) rendszerek és a rooftop készülékek. A split (osztott) klímák szerkezetileg
egymástól elkülönülő kül- és beltéri egységből állnak,
amelyeket csővezetékek kötnek össze egymással és integrálnak
egy rendszerbe. Miután a kompresszor a kültéri egységben
található, így split-klímák zajszintje minimális. Ezek a klímák az
utóbbi

fél

évtizedben

rendkívül

népszerűek

lettek

Magyarországon, mind a lakosság körében, mind pedig az üzleti szféra egyes területein
(elsősorban iroda-klímatizálás céljából), elsősorban minimális zajszintjük és viszonylag
kedvező árfekvésük miatt.
A VRF rendszer egy kültéri és több beltéri egységből áll, a kül- és beltéri e gységek között
több tíz méteres szintkülönbség is megengedett. Ezeket a rendszereket elsősorban nagyobb
családi házak, irodaépületet, társasházak, üzletek, szállodák (stb.) légkondicionálására
használják.
A roof-top egy összeépített légkezelő és klímaberendezés, kompakt
kivitelű (tehát térben nem különálló kül- és beltéri egységekből
tevődik össze), így a légcsatorna rendszerre csatlakoztatva azonnal
üzemképes. Általában csarnokok, nagy terek klímatizálására
használják.
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A felsorolt berendezések esetében lényegében tehát olyan hűtőrendszerekről van szó, amelyek
léghűtő elpárologtatóval és léghűtésű kondenzátorral működnek. A bemutatott gyártmányok
nagy népszerűségnek örvendenek, évente több tíz millió darab kerül legyártásra belőlük,
elsősorban ázsiai országokban. A fejlesztések célja egyrészt olyan hűtőközeg általános
bevezetésére irányul, amelynek nagy a volumetrikus hűtőteljesítménye és ennek
megfelelően relatíve kis kompresszorméreteket igényel, energetikailag kedvezőbb
megoldás. A fejlesztések további iránya a maximális hermetizálás (bár ezen a téren a
mono- és multi split-klímák egységei teljesen hermetikusak, csak az összekötő csővezeték
kötései oldhatóak) és a minél energiatakarékosabb rendszerek megvalósítása. Az
energiahatékonyság területén az inverteres technológia hozott forradalmi áttörést. „Az
állandó fordulatszámú kompresszoros megoldással szemben az inverteres rendszer
változtatható fordulatszámú kompresszort alkalmaz, amely révén a klímaberendezés hűtő- ill.
fűtőteljesítménye a kondicionált belső tér igényei szerint változtatható. Ez a megoldás
gazdaságosabbá és hatékonyabbá teszi a készülék működését, kisebb zajt kelt, mint a
hagyományos kompresszor, így a szakterület legjobb megoldását jelenti. Tehát a
hagyományos klímakészülékektől eltérően az inverteres légkondicionálók a fűtési és hűtési
igényhez igazítva tudják szabályozni a kompresszorok fordulatszámát. Amikor a
helyiséghőmérséklet eléri a kívánt szintet, az inverteres készülékek alacsony fordulatszámon
járatják a kompresszorokat, így kb. 44% energia-megtakarítást érnek el a hagyományos
kivitelhez képest (forrás: LG Elektronics Magyar Kft.).”
Az eddig bemutatott berendezések ugyanevezett közvetlen elpárolgású (DX - Direct
Expansion) rendszerek voltak, ami azt jelenti, hogy az elpárolgó hűtőközeg közvetlenül cserél
hőt a kezelendő levegővel (így hűtve vagy fűtve azt). Mint bemutattuk a nagyobb terek,
irodaházak klímatizálására jól alkalmazhatóak a VRM rendszerek, de ezek felhasználásával
kapcsolatosan több kritikai is megjelenik. Egyrészt ezek a rendszerek – mivel általában nagy
tereket hűtenek – jelentős mennyiségű hűtőközeg-töltetet tartalmaznak (80-100 kW-os
rendszer esetén ez 80 kilogramm is lehet), amely ha meghibásodás esetén kikerül a
környezetbe igen súlyos környezetszennyezést okozhat. A kritikai észrevételek egy másik
iránya, hogy ezekkel a rendszerekkel (beleértve a split-, és a roof-top berendezéseket is) nem
lehet hatékony technológiai hűtést létrehozni (például egy termelőgép bizonyos egységét vagy
akár folyadékot, stb. hűteni). Az utóbb felsorolt problémák miatt az úgynevezett
folyadékhűtők még sokáig népszerű elemei lesznek a klímatizálásnak.
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A folyadékhűtő szerkezetek közvetett rendszerek, a
berendezésekben

az

elpárolgó

hűtőközeg

nem

közvetlenül a levegővel, hanem valamilyen folyadékkal
– például vízzel – cserél hőt. Az előállítási helyen
lehűtött folyadék akár több száz méterre elszállítható a
felhasználási területre, ahol légbefúvásos rendszerbe
vezetve (átfújatva a levegőt a hőcserélőn) azonnal
hűthető (vagy fűthető) a terület. A folyadékhűtők ennek a szisztémának köszönhetően
ugyanakkora terület lehűtéséhez fele annyi hűtőközeget igényelnek, mint például a VRM
rendszerek, így a környezetre kevésbé jelentenek veszélyt egy esetleges meghibásodás
alkalmával. A folyadékhűtő rendszerekkel ugyanakkor kiválóan lehet technológiai hűtést
alkalmazni, akár a hűtött folyadékot közvetlenül belevezetve az adott technológiákba.
Utóbbiak miatt egyre növekszik az irodaházak, kereskedelmi épületek körében is a
folyadékhűtő szisztéma. A fejlesztése terén a folyadékhűtő rendszereknél is a
hermetizálás és a töltetcsökkentés az alapvető irányvonal. A folyadékhűtő szerkezetek
működése ma már teljesen automatizált és egyre inkább felügyeleti rendszerekbe
integrálják azokat. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében pedig egyre
általánosabbá válik az egyik kompresszor inverteres fordulatszabályozása.
A továbbiakban a fejlesztés főbb irányzatait vizsgáljuk meg a hűtés főbb alkalmazási
területein. A kereskedelmi hűtésre (elsősorban szuper- és hipermarketek) ma még a hosszú
vezetékek és az igen magas szivárgási ráta a jellemző, így a fejlesztések fő irányvonalai a
hermetizálás javítása,

a szivárgás leszorítása (legalább a felére),

illetve az

energiahatékonyság növelése. Jelenleg a direkt expanziós rendszerek (például VRM)
uralkodnak a kereskedelmi hűtés területén, de az energiatakarékosság jegyében sokan az
indirekt (például folyadékhűtéses) rendszerek elterjedését jósolják középtávon. További
finomítás várható a szabályozási rendszerek, az automatikus üzembiztosítás területén, felületi
rendszerbe integrálva. Az iparban – elsősorban az élelmiszeripar-mezőgazdaság, vegyipar
területén – szintén az energiafogyasztás-, és a hűtőközeg csökkentése (vagy ártalmatlanabb
hűtőközeg alkalmazása) jelentik a főbb irányvonalakat. Utóbbi miatt jelentős érdeklődés
mutatkozik az indirekt rendszerek iránt. Egyre nagyobb figyelem irányul a CO2
alkalmazására mind hűtő-, mind közvetítőközegként ártalmatlansága, nagy párolgási
hője és kis viszkozitása (belső súrlódás) miatt. A hűtéstechnika egyik központi
felhasználója, amelyről ritkán esik szó, a járműipar, a gazdasági- vagy magánjellegű
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szállítóeszközök hűtése. A problémák hasonlóak, mint az eddig tárgyalt területeken – javítani
kell az emisszión és az energiahatékonyságon – ugyanakkor bizonyos problémák
felnagyítva jelentkeznek ebben a szegmensben, befolyásolva a járműipari hűtéstechnológia
területén mutatkozó fejlesztési irányokat. A járműkondicionálás területén a ’klórmentes
freon’ hűtőközeg használata általános jelenség, de ebben óriási változás várható
rövidtávon. Ennek egyik fő oka, hogy a járművekben elfogadhatatlanul magas az emissziós
ráta, éppen ezért korlátozni kell a ’klórmentes freon’ felhasználását. A jelentős mértékű
szivárgás oka, hogy a folyamatos
rezgésnek kitett járművekben a tömítés, a flexibilis vezetékek, a kondenzátor sérülékenysége
sokkal nagyobb, mint a helyhez kötött, hermetikusabb hűtőberendezéseknél. A fejlesztések
céljai egyrészt az emissziós ráta leszorítása, hermetikusabb rendszerek kidolgozása,
illetve a környezetet kevésbé/nem kárósító hűtőközegek megtalálása, hiszen a
hűtőközeg-töltet szivárgása az emisszió jelentős leszorítása ellenére is relatíve magas
maradhat. A fejlesztők a CO2-t tartják a legjobb megoldásnak egyes gépkocsi márkák
(például Toyota, BMW) esetében már be is vezettek CO2-vel működő jármű-légkondicionáló
rendszereket. A hűtőtechnika lakossági felhasználását – a már tárgyalt split klímarendszerek
mellett – a háztartási hűtőbútorok (hűtőszekrények, fagyasztóládák) használata jellemzi. A
korszerű hűtőszekrény technológiában szintén hűtőközeg kiváltásról beszélhetünk: az
eddig jól bevált klórmentes freon hűtőközeget egyre növekvő mértékben felváltja az
izobután (amely eddig is általánosan használt töltet volt, de most az arányok eltolódása
várható). Az izobután felhasználása egyrészt azért lehetséges, mert a hűtőbútornak a
hűtőközeg-töltete csekély, így kiömlése esetén még kisebb zárt térben (például egy kamrában)
sem érheti el a robbanóképes térfogat
koncentrációt, másrészt a hűtőszekrény
belső teréből kiiktatták a potenciális
gyújtóforrásokat – így kívülre kerültek
a

hőfok-

valamint

és

világítás

kapcsolók,

robbanásmentes

izzók

kerültek beépítésre. Az emissziós ráta
nagyon

minimális

berendezéseknél,

ezeknél
a

a

háztartási

hűtőgépek hűtőaggregátjai ugyanis teljesen hermetikus kivitelezésűek lettek, szivárgással
elvileg csak mechanikus sérüléseknél, javításoknál lehet számolni. A háztartási hűtőbútorok
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területén az energiafogyasztás csökkentése a legfontosabb fejlesztési irányvonal, bár ezen
a téren sincsenek forradalmi változások. A fejlesztési munka főbb irányai: a hőátadások
javítása kényszeráramoltatással, változtatható fordulatszám, hőszigetelés javítása. A
hőszigetelésre döntő hangsúly helyeződik az energiafogyasztásban betöltött kiemelt helyzete
miatt, ezen a terén a vákuumcellás hőszigetelő panelek jelentenek új megoldást.
Viszonylag új megoldásnak számít – bár már közel egy évtizede létezik a magyar piacon is –
a ’no-frost’ rendszerű hűtőszekrény, amelyek a tárolás minőségét és a felhasználók
kényelmét növelik. „Az új rendszer
lényege, hogy amíg a korábbi hűtőkben hűtéskor a hideg levegő a nehézségi erő hatására
lassan lefelé süllyed, az új hűtési rendszerben a hűtőtér hátfalán lévő ventilátor gondoskodik a
hideg levegő gyors és egyenletes keringéséről. A légáram az elpárologtató felé "tereli" a
nedvességet is tartalmazó levegőt, a nedvesség ráfagy az elpárologtatóra, ahonnan az
időkapcsolóval vezérelt fűtés hatására leolvad. A keletkező olvadékvíz összegyűlik a
fagyasztót működtető kompresszor feletti tálkában, amelyből annak melegétől elpárolog
(forrás: HKVSZ).”
A következőkben a hűtő- és klímarendszerek beszereléséhez, karbantartásához és javításához
szükséges gépek és szerszámok változásait fogjuk bemutatni. A hűtőtechnológia területén
bekövetkező változások nem támasztottak olyan új követelményeket, amelyek kardinálisan
megváltoztatták volna a hagyományos szerszámfelszerelések hatékony felhasználhatóságát,
tehát a hűtő- és klímatechnika területén használt valamennyi hagyományos szerszám és
eszköz kielégíti a legmodernebb hűtőberendezésekkel kapcsolatosan támasztott magas
szabvány követelményeket is. A szerszámok többnyire a kezelési komfort, a biztonságos
munkavégzés, illetve a környezetvédelem szempontjából egészültek ki új megoldásokkal.
Töltő- és vákuumoló készülékek: A töltő- és vákuumoló
készülékekkel a hűtőberendezéseken szükséges hűtőközeg
töltő- és vákuumoló műveleteit hajtják végre. Az ultramodern
egységek

automatikusan

ellenőrzik

a

vákuumolási

folyamatot és a művelet befejezését követően vákuumtesztet végeznek, amely kimutatja a hűtőberendezésben
esetlegesen

meglévő

tömítetlenségeket

(emisszió

visszaszorítása!). A feltöltési folyamat vezérlése, illetve
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ellenőrzése szintén teljesen automatikus, ez kiküszöböli a környezetszennyezési kockázatot,
teljeskörű biztonságot garantál. Összefoglalóan a következő újszerű megoldások érhetőek utol
a töltő- és vákuumoló készülékek területén: hibamentes, biztonságos munkavégzés a
hűtőközegekkel,

a

lehetséges

tömítetlenségek

kijelzése;

nagyobb

teljesítményű

vákuumszivattyúk a hűtőkörfolyamatok légtelenítéséhez és a visszamaradt folyadék tökéletes
eltávolításához; első osztályú nyomásmérők, amelyek univerzálisan felhasználhatóak a
forgalomban lévő valamennyi hűtőközeggel működő klímaberendezés esetében; kijelzővel
ellátott kezelőfelület; a legmodernebb készülékeken beépített jegyzőkönyv nyomtató
(lehetővé teszi a folyamat pontos adatainak kinyomtatását az előírásszerűen végrehajtott
szerelés dokumentálása érdekében).

Szerelési segédeszközök: A tömlők, tömítések és a csaptelepek területén nem következett be
jelentősebb változás. A csaptelepekre ma már rendkívül pontos kijelzés, relatív alacsony
tömeg és praktikus használat jellemző. A tömlők és a tömítések hosszú élettartamúak, a
tömlők rendszerint biztonsági visszacsapó szeleppel vannak ellátva.

Mérő- és ellenőrző készülékek: A mérő- és ellenőrző készülékek (digitális mérlegek,
precíziós hőmérők, termo higrométerek, szivárgásvizsgáló készülékek) ma már mind
elektronikus alapon működnek. A piacon kapható készülékek a legmagasabb elvárásoknak is
megfelelnek, fejlesztés az eszközök pontosságának (mérésének) optimalizálásában és az
energiaellátás meghosszabbításában (például automatikus kikapcsolás funkció) lehetséges.
Hűtőközeg lefejtő és újrahasznosító készülékek: Az érintett eszközök legmodernebb
változatai univerzálisan felhasználhatóak mindenfajta klíma- és hűtőberendezés cseppfolyós
és légnemű halmazállapotú hűtőközeg-töltetének lefejtésére, szárítására és megtisztítására. A
leginnovatívabb készülékek folyamatosan öntisztító üzemmódban működnek, szárítószűrőjük
egyszerűen hozzáférhető és könnyen kicserélhető, valamint olajmentes kompresszorral
rendelkeznek, így az üzemelésük nem igényel karbantartást, kényelmes és biztonságos
munkavégzést garantálnak.
A következőkben az eddig tárgyalt épületgépészeti szakmák közös eszközeit, innovációit,
lehetséges fejlődési irányait mutatjuk be felsorolásszerűen. Nem arra vállalkoztunk, hogy
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a szakmákban fellelhető eszközöket bemutassuk, ezért kizárólag azokra a szerszámokra,
kellékekre tértünk ki, amelyek területén változás következett be (vagy várhatóan fejlődés fog
bekövetkezni).
(kézi) Cső- és szerelési szerszámok: A fogók (patentfogó, vízpumpafogó, sarokfogó,
csőfogó) területén a fejlesztés az elmúlt években az optimális fogás kialakítására (a
tökéletes megfogási tulajdonságokkal rendelkező fogásfelület kidolgozása), a munkavégzés
helyének hozzáférhetőségére (gondoljunk a fal melletti, szűk helyen vezetett csövekre), a
munkavédelem- (csúszásmentes kar kialakítása, védelem ujjbecsípés ellen) és az eszközök
hosszú élettartalmának növelésére (kopás és ütésálló anyag, szerkezet) irányult. A piacon
kapható legmodernebb eszközök ezeknek a feltételeknek megfelelnek. Elképzelhető, hogy az
eszközök súlymegtakarítása a jövőben még inkább növekedni fog, a különösen könnyű,
de nagyszilárdságú fémötvözetek hatására.
A csővágó eszközök területén nem beszélhetünk különösebb fejlődésről, a munkavégzés ma
már a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetségessé vált, a szerszámok könnyen kezelhetőek,
hosszú élettartamúak, stabilak és a pontos teleszkópos vezetésnek köszönhetően precízen
vágnak.
A modern csavarhúzók kényelmes, fáradtságmentes erőátvitelt biztosítanak (többkomponensű
fogantyú minőségi műanyagból), kímélik a kézfelületet, a pengék minőségi, hőkezelt
fémötvözetből vannak, így csavarodásmentesek, a felületkezelt precíziós pengecsúcsok
pedig biztos ülést garantálnak a csavarfejben. A csavarhúzók motorizált változatban is
elérhetőek.
A kézi fűrészeknek a fűrészlapjuk fejlődött az utóbbi időben, növekedett a keménységűk
(hosszabb élettartam), ugyanakkor lényegesen csökkent a törésveszélyük, ezáltal minden
esetben optimális szabad vágást biztosítanak, a munka ritmusa nem szakad meg, így kevesebb
erőigénnyel nagyobb vágási teljesítmény érhető el. Motoros fűrészeknél a vágótárcsa
minősége fejlődik folyamatosan, egyre jobb a vágótárcsák
élmegtartása, amely könnyű vágást és hosszabb élettartamot
biztosít.
Préseléstechnika és rétegeltcső megmunkálás: A hidraulikus
présgépek területén innovatív fejlesztési megoldások jelentek meg.
A présgépeknek két fajtáját különböztetjük meg: akkumulátoros
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(hálózattól független), illetve a hálózati (elektrohidraulikus) présgépeket. A legújabb
technológiájú présgépek kényszervezérlésűek (a nyomókapcsoló megnyomásakor azonnal
indul az automatikus préselési folyamat), állandó és biztos préskötéseket biztosítanak a
vezető rendszergyártók előírásainak megfelelően. Az új innovatív CFT technológiának
köszönhetően – amely állandó axiális nyomóerőt biztosít – nincs kárt okozó túlzott
nyomóerő. A legjobb présgépek kis súlyúak (4-4,5 kg), egykezes munkavégzéshez és szűk
helyeken is ideális munkaeszközök, univerzális préspofa befogással és biztonsági
vészleállítóval rendelkeznek.
Műanyaghegesztési technika: A műanyagcsőhegesztő
gépek építési helyszíneken és műhelyben egyaránt
használhatóak, különösen alkalmasak szaniter szerelési
munkákhoz, lefolyó- és nyomóvíz csövek lefektetése
során,

vízelvezető

rendszerekhez.

Ezeknél

az

eszközöknél mára már alapelvárás az érintésvédelem
(amely megvédi a hegesztőt az égéstől), a biztonsági funkció (védelem a véletlen beindulással
és kiugrással szemben), az univerzális befogó szerszámok (valamennyi idom befogására
alkalmas) és a letapadást gátló réteggel bevont fűtőelem. Innovatív megoldás a ferdén
beágyazott kialakítás, amely 45 százalékkal nagyobb stabilitást biztosít, optimalizálja az
erő elosztását a marás során – mindez kiváló minőségű hegesztési varratot eredményez.
Forrasztás- és hegesztéstechnika: Az acél- és rézcsövek hagyományos kötéstechnológiája a
forrasztás és a hegesztés. A bemutatott technológiák a víz-, fűtés-, klíma- és hűtéstechnikában
egyaránt használhatóak. Lágy- és keményforrasztásokhoz, melegítéshez
(sokszor

autogénhegesztéshez

is)

gyakran

használnak

egyutú

gázpalackos forrasztóberendezéseket. A piezzo-gyújtás (őrláng nélküli
gyújtás), a rögzítőgomb (hosszú munkák során nem kell a kapcsolót
folyamatosan nyomva tartani), a finomszabályozó szelep (pontos
lángbeállításhoz), a beépített állandónyomás-szabályozás (minden
hőmérséklet

mellett

egyenletes

nyomást

biztosít),

a

robosztus,

optimálisan kezelhető ergonomikusan kialakított minőségi fogantyú ma már alaptartozékai a
modern berendezéseknek. Ebben a kategóriában a fejlesztések elsősorban az egyutú
gázpalackokra, de legfőképpen a felhasználandó gáz összetételére, tulajdonságaira
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fókuszálnak. A legújabb eredmények olyan speciális gázkeverékről számolnak be, amely
egyrészt egészségügyileg ártalmatlan (nem tartalmaz butadien-t), másrészt kiemelkedő
lángkarakterisztikát eredményez (extrém lánghőmérsékletek, magas égésteljesítmény), az
égési idő pedig fajlagosan hosszabb, mint propángázzal, tehát hosszabb a kihasználási idő. A
gázpalackok az innovációnak köszönhetően könnyebbek, mint a hagyományos acélpalackok,
illetve egyben húzottak (tehát nem hegesztett) konstrukciójúak. A fejlesztések tehát
rövidebb és biztonságosabb munkavégzést biztosítanak a szakembereknek. A
nagyteljesítményű propán égőfejek (lágy- és keményforrasztáshoz, leégetéshez, zsugorításhoz,
olvasztáshoz) ma már optimalizált szeleptechnikával és elzáró szeleppel (nincsen
ellenőrizetlen gázkiáramlás), gáztakarékos munkavégzéssel rendelkeznek.

A fejlesztések

egyik legújabb eredménye, hogy az égőfej gyorsan, szerszám nélkül kicserélhető, illetve
elforgatható tömő csatlakozás van a markolaton (a tömlő így nem csavarodik össze,
bármilyen helyzetben lehet az eszközzel dolgozni). A gázzal működő
lágyforrasztó-, nagyméretű keményforrasztó készülékek terén nem tudunk
olyan újdonságokról beszámolni, amelyekről eddig ne szóltunk volna.
Egyre jobban terjednek az elektronos lágyforrasztó készülékek, amelyek
különösen

alkalmasak

tűzveszélyes

helyeken

rézcsövek

gyors,

biztonságos, láng nélküli lágyforrasztásához. Ezek a szerszámok kis
méretűknek és relatív alacsony súlyuknak (9-10 kg) köszönhetően könnyen
szállíthatóak (mobilak) és kényelmes munkavégzést biztosítanak. Az új
megoldások egyik része a forrasztópisztoly vezeték meghosszabbításához, flexibilis
kialakításához kapcsolódik (így a készülék nagyobb munkaterületen használható
egyidejűleg), az innovációk másik része a munkakényelmet, munkabiztonságot szolgálja:
nagyra méretezett hűtőbordák kialakítása a fogók szárain, amelyek megakadályozzák a
fogantyúk burkolatának túlmelegedését.
Cső-megmunkálás: A víz- és fűtésszerelésben, a hűtés- és klímatechnikában gáz-, víz- és
gőzcsövek méretpontos hideg hajlításához csőhajlítókat alkalmazhatunk. Az egykezes
csőhajlítók a csövek maximum 90 fokos
méretpontos hajlításához használatosak, a
max.

180

kétkezes

fokos

(vagy

méretpontos

elektromos)

hajlításra

csőhajlítókat

használnak. A legegyszerűbb csőhajlítók területén nem tudunk határozott újításról
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beszámolni, amennyire látni lehet, a fejlesztés a szerszám terhelhetőségének növelését
célozhatja meg (különféle módokon edzett, különböző fémötvözetek kipróbálásával). Az
erőkar-hossz és a hajlítósugár pontos összehangolásával ma már elérhetővé vált az
erőszükséglet csökkentése is. Az univerzális kézi csőhajlítóknál használt ’rolub anti-blocksystem’ fejlesztés 42 százalékos erőmegtakarítást eredményez a jobb csúszás és a hajlító
spray eloszlása miatt. Utóbbi innováció megtalálható az elektromos csőhajlító szerszámgépnél
is, a jobb kenés miatt deformáció és ráncmentes hajlítás érhető el.
Cső- és csapmenetek előállításához menetvágógépeket használunk. A modern kézi menetvágó
gépek már számos olyan előnnyel rendelkeznek, amely a régebb i típusoknál elmaradt:
teljesen pormentes ház, tartós kenéssel (hosszú élettartam,
karbantartásmentesség), optimalizált-költséghatékony hajtás
(alacsony

áramfogyasztás

teljesítmény),

nagy

és

mellett
folyamatos

nagy

mechanikai

nyomaték

teljes

terhelésnél, közvetlen befogás feszítőrugós rögzítéssel (a vágófej biztos befogása). A kézi
menetvágóknál a munkadarabhoz való mind könnyebb hozzáférés központi témája a
fejlesztésnek – az excentrikus vágófej befogás (menetvágás a falhoz közel is lehetséges) és
a szerszámok egyre kedvezőbb méretei jelentik a fejlesztések legújabb eredményeit,
amelyek szűk helyeken (sarkok, aknák) is ideálissá teszik a szerszámok használatát. A ’nem
kézi’ menetvágó gépek felépítése szintén karbantartást könnyítő, az innováció két téren
jelentkezik: az automata vágófej beépített olajozással rendelkezik
(hosszú munkaciklus elérése), valamint a vágópofa optimális kenése és
hűtése hosszú élettartamot eredményez. A fejlesztéseknek köszönhetően
a legmodernebb automata vágófejek rugalmas munkavégzést tesznek
lehetővé

(minden

menetmérethez

egyedileg

finombeállítható

menetmélység, méretváltásánál újraállítás nélkül).
A tágítófogókat csövek felbővítésére, szűkítésére és kalibrálására használják. Ennél az
eszköznél két fejlesztési eredmény született a közelmúltban: az egyik az EPT technológia
(rejtett emelőkar, optimalizált erőátvitel), amely megvédi az eszközt a külső mechanikai
sérülésektől, valamint a felhasználó kézi erejét optimálisan használja fel, ezáltal
erőmegtakarítást ér el a szakmunkás számára. A másik innovatív találmány a TiN
(titánnitrid) bevonat, amely magas keménységet (kopás elleni védelem) és jó kémiai
ellenálló képességet (korrózióvédelem) biztosít és ezzel hosszú élettartamot szavatol az
eszköz felhasználója számára. Az elektromos (akkumulátoros) hidraulikus lépcsős tágító (ezt
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felbővítések készítésére használják) területén is innovatív megoldás született az utóbbi
években: a 6-lépcsős expanderfej létrehozásával lehetségessé vált az időtakarékos és
egyszerű felbővítés szerszámcsere nélkül.
A csőmegmunkálás további eszközei az orrfűrészek (csövek szabadkézi vágása, akár fal
melletti, szűk helyeken is), csőfűrészek (acélcsövek derékszögű vágásához), csővágó gépek
(acél-, műanyagcsövek, idomok szöghelyes vágásához), illetve a nyakkihúzó szerszámok
(csőelágazások és kihúzások készítéséhez). Az utóbb felsorolt szerszámok terültén nem
történtek jelentős változások.
Cső- és csatorna-ellenőrzés és –tisztítás eszközei: A csővizsgáló rendszerek egyik
legfontosabb

eszköze

a

csőellenőrző

kamerarendszer,

amely

mozgatható kamerafejes felépítésével lehetővé teszi a csövek és
üreges terek színes monitoron való lekövetését. Ezeknek a gépeknek
már alaptartozéka a digitális méterfeltüntetés (lehetővé teszi a helyzet
pontos meghatározását), a videó felvétel és –lejátszás , a kamerafejbe
beépített dióda megvilágítás, amely kiváló képminőséget biztosít a
diagnózishoz.

Innováció

két

szinten

jelentkezik:

egyrészt

zafírüveggel és ütés ellen védő szegéllyel látják el a kamerafejet, így ellenállóbb lesz,
másrészt a kamera csőben történő központos vezetését vezető-csillagokkal oldják meg.
Csőtisztító gépeket szervízszolgáltatások keretében alkalmaznak WC-ben, mosdóban,
lefolyócsövekben, egyéb vízelvezetőkben keletkezett dugulások megszüntetésére. A
közelmúltban a fejlesztések két új megoldást hoztak, amelyek azóta beépítésére kerültek a
legmodernebb konstrukciókba. A csőtisztító gépek relatíve nehéz berendezések, ezért a
fejlesztés egyik fő iránya az eszközök súlyának mérséklése volt a teljesítmény megőrzése
mellett. Az innovációk eredményeként nemcsak a gépek súlyát sikerült csökkenteni, hanem
teljesítményjavulást is el tudtak érni: az eszközök oldalelemei üvegszállal erősített
poliamidból készülnek, jelentősen megkönnyítve a gépek súlyát, valamint a ’center-lock
spirál-meghajtás’

(központosított

erőáttétel

közvetlenül

a

meghajtó

tengelyre)

meglehetősen jó erőátvitelt tesz lehetővé.
Vizsgáló-ellenőrző berendezések és csőfagyasztó technika: A kötelező karbantartás
előretörésével (például az EU által tervezett szabályozásával) egyre gyakrabban kell mérési és
ellenőrzési feladatokat végezniük a szakembereknek. Az egyszerűbb felépítésű ellenőrző
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készülékek annyiban változtak meg, hogy számos változatuk már évek óta digitális
méréstechnikával működik és ebből adódóan megbízható és pontos mérési eredményekkel
szolgálnak. A legmodernebb digitális eszközök már PC-re is csatlakoztathatóak, amely
külön e célra készített szoftver segítségével felveszi az adatokat, amelyeket igény esetén
kinyomtathatóak – ez megkönnyíti a kötelező jegyzőkönyvkészítés feladatát. A vízvezetékek
ellenőrző berendezések területén (precíziós, illetve elektromos próbapumpa, próbaszivattyú)
viszonylag új megoldás a vizsgálótömlő fémszövetbetéttel való ellátása, amely kizárja a
csőtágulás miatt esetlegesen bekövetkező mérési hibákat. A szerszámpiacon ma már nem
ritkák az integrált diagnosztizáló központok, amelyek többfunkciós berendezések – öblítenek,
fertőtlenítenek, nyomáspróbát és nagynyomású mosást végeznek. Előnyük, hogy a
munkafolyamatok programvezérléssel működnek, az elvégezett munkát automatikusan
jegyzőkönyvezik, hátrányuk viszonylag nagy súlyuk (30-32 kg), amelyet azonban könnyen
szállíthatóságuk ellensúlyoz.
A high-tech egyik csúcsát a modern csőfagyasztó berendezések képviselik (bár
megjegyezzük, hogy ez az eljárás már évek óta jelen van az épületgépészet területén),
amelyek réz-, acél-, és többrétegű műanyagcsövekhez használhatóak karbantartási-, javítási-,
bővítési munkálatokhoz. A csőfagyasztó készülék a kívánt területeken elhelyezett hűtőfogók
segítségével jégdugókat hoz létre a csővezetékben, amelyek a csőrendszert így hermetikusan
lezárják. A modern csőfagyasztó gépek automatikus, ellenőrzött fagyasztást kínálnak,
nagy

fagyasztási

teljesítménnyel

(rövid

fagyasztási

idő)

és

környezetkímélő

hűtőközeggel.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az épületgépészet területén kínált eszközök, innovatív
megoldások jelentős mértékben megkönnyítik a szakemberek munkáját. Az új szerszámok
többsége épületgépészetileg elavult technológiájú rendszerekben is használhatóak, tehát az
innovatív eszközök terjedését nem gátolhatja a piacon mutatkozó építészeti/technológiai
sokszínűség (például: lakópark-lakótelep, a rozsdaövezet-modern gyáripar). A modern
eszközökkel folytatott munkavégzés elterjedését sokkal inkább a nagy értékű szerszám
berendezések (hidraulikus présgép, hidraulikus csőhajlító, mobil menetvágógép, forrasztó- és
hegesztőgépek,

stb.)

viszonylag

magas

bekerülési

költsége

hátráltatja

(főként

a

tőkehiányosabb mikrovállalkozások esetében). Figyelembe kell vennünk ugyanakkor azt a
tényt is, hogy kifejezetten forradalmi változások ezen a területen sem születtek, így a
többlettudás elsajátítása nem okozhat különösebb problémát az oktatás területén.
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Mindenképpen javasoljuk az iskoláknak, hogy a hagyományos szerszámok mellett a legújabb
eszközök használatát is tegyék rendszeressé az oktatásban, mert ezzel jelentősen megnövelik
a gyakorlati életbe kikerülő diákok rutinját, növelve munkaerőpiaci elhelyezkedésük esélyét
is, valamint biztosítják szakmaszeretetük (hivatástudatuk) kialakulásának alapjait is. A
szakmai kompetencia érzése rendkívül fontos a szakmai gyakorlatot végző, illetve az iskolai
tanulmányait befejező szakember számára. A szakmai tudatosság adja meg a kezdő lökést a
munkaerőpiacon és nagy szerepet játszik annak eldöntésében, hogy a pályakezdő
magánvéleménye szerint a jövőben érdemes lesz-e az adott szakmával foglalkozni vagy nem.
Az oktatási intézményeknek lehetőségűk van a szerszámgépgyártók magyarországi
képviseletével (a legtöbb gyártó ugyanis külföldi cég) felvenni a kontaktust és a kapcsolat
gyümölcseit beintegrálni a tanmenetbe. Sokak számára kétséges, hogy a kereskedő cégek
érdekeltek-e abban, hogy az oktatás területén megjelenjenek. Tapasztalataink szerint egy
kereskedő-gyártó cég számára egyrészt presztízs megjelenni az oktatás szintjén, másrészt a
vállalatok középtávú befektetésnek tekintik az oktatással fenntartott kapcsolatot. Testközelbe
kerülhetnek leendő szakemberekkel, akik előbb-utóbb alakítani fogják a szakma életútját,
döntési (tanácsadói) pozícióba kerülnek, tehát hatással lesznek arra, hogy egy-egy adott cég
milyen szerszámokat, eszközöket használjon a munkavégzéshez. Az oktatási intézmények az
új technológiákkal a szakmai szövetségek, illetve a cégek által szervezett kiállításokon
és/vagy saját/TISZK tanműhelyi eszközbeszerzések által és/vagy kölcsönbe kapott
(demonstráló) eszközök útján találkozhatnak. Kevésbé eredményes megoldás az új
eszközöknek csupán elméleti oldalról történő bemutatása, a szakmunkás tudása ugyanis
fizikai síkon, gyakorlat által tud kiteljesedni.

A ’gépgyártástechnológiai technikus’ és a ’gépi forgácsoló’ szakmákban bekövetkező
változások
A következőkben két gépészeti szakma újdonságait, jövőbeli fejlesztési trendjeit fogjuk
bemutatni:
gépgyártástechnológiai technikus’ (54 521 01 0000 00 00)
gépi forgácsoló (31 521 09 1000 00 00)

3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

356

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
A bemutatás során a két szakmát részben együtt fogjuk kezelni, abból kifolyólag, hogy a
gépgyártástechnológiai technikus tudása jelentős részben felöleli a gépi forgácsoló
szaktudását is. A gépgyártástechnológiai technikus hivatás gyakorlati megvalósulására
részletesebben kitérünk, hogy érzékeltessük mennyire fontos az ebben a szakmában
tevékenykedő szakember számára a gépi forgácsoláshoz kapcsolódó tudások, újítások
elsajátítása.
Az új OKJ rendszerben a ’gépgyártástechnológiai technikus’ szakma a gépészet
szakmacsoport alatt, 54 521 01 OKJ számon szerepel.
Gépgyártástechnológiai technikusokat elsősorban gépipari és a fémfeldolgozási iparágakban
alkalmaznak, legjellemzőbb munkakörök, amelyeket betölthetnek: a gépésztechnikus, illetve
műszakvezető. Legfontosabb feladataik a gyártásfejlesztéshez, gyártástervezéshez, illetve a
gyártásirányításhoz, -ellenőrzéshez kapcsolódnak. A szakemberek részt vesznek a gyártási
folyamatok, a gépek, berendezések és műszerek gazdaságos kihasználásának tervezésében.
Folyamatosan ellenőrzik a gépek, berendezések műszakai paramétereit, a gyártás folyamatát,
illetve a kapott termékeket (minőségbiztosítás). Többnyire feladataik közé tartoznak a
hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelő
környezet
kialakítása, a folyamatos termeléshez szükséges anyagok, gépek, energiaellátás biztosítása.
Gyakorlati tapasztalatunk szerint a gépgyártástechnológiai technikus legfőbb feladata a
gyártási dokumentáció összeállításának folyamatában van, egyfajta összekötő kapocs a
gépészmérnökök és a gyártásban dolgozó szakmunkások között. Elméleti tudása (amely
mérnökökkel folytatott munkavégzésre is alkalmassá teszi) mellett jelentős gyakorlati tudással
rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a koncepcionális tervezés (a gyártástervezés első
lépése) során olyan javaslatokat tegyen, amelyek közelebb viszik a tervezett termékgyártást a
költséghatékony megvalósításhoz. A gépgyártástechnológiai technikus ismeri a gépek
gyakorlati lehetőségeit, ezért a termékterv összeállításában, a gyártmány végleges műszaki
dokumentálásában (hagyományos műszaki rajz, illetve CAD rajz) fontos szerepe van. A
gyártási dokumentáció elkészítésének folyamatában a műszaki rajz, CAD dokumentum
megléte után kezdődik a technikus szakember munkájának oroszlánrésze. A munkafolyamat
részei:
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• Előgyártmányterv (1): Az előgyártmány rajza a CAD rajz, vagy műszaki rajz. A terv
az adott munkadarabra vonatkozó adatokat (alak, méret, anyag, típus) tartalmazza.
• Felfogási terv (2): Ez a terv tartalmazza azokat az eszközöket, módszereket, amelyek a
munkadarab mérethelyes, biztonságos és költséghatékony gyártásához szükségesek.
• Szerszámterv (3): A gyártás során feltétlenül szükséges megszervezni a gyártáshoz
szükséges szerszámok anyagát, típusát, élettartalmát, befogási módját és helyét. A
szerszámok eltérnek egymástól típusban, méretben, bizonyos szerszámokat csak
bizonyos anyagokhoz, munkafolyamatokhoz lehet használni. A pontos, gyakorlatias
tervezés itt nagyon lényeges, mert egyrészt komoly károk keletkezhetnek (a
revolverfejjel rendelkező NC/CNC gépeknél a megmunkálás vagy szerszámváltás
közben ütközés léphet fel), másrészt a szerszámhely optimalizálása nélkül növekszik a
csere ideje (a mellékidő), ami rontja a termelés költséghatékonyságát.
• Műveleti terv (4): Ebben a tervben kerülnek előírásra, hogy a gyártás folyamán milyen
sorrendben kövessék egymást a műveletek, illetve utasításokat tartalmaz a
műveletekre vonatkozóan.
• Technológiai terv (5): Ezt a tervet általában a műveleti tervvel egyesítve készítik, a
megmunkáláshoz szükséges adatok, előírások adják a tartalmát. Ebben a tervben a
technológiai és műveleti adatok mellett az eszközökre, a befogás, beállítás módjára is
utasításokat rögzítenek.
• Megmunkáló (CNC) program (6): A tervezés folyamatának fentebb részletezett
dokumentumai lehetővé teszik a megmunkáló program elkészítését. Ma már a
legegyszerűbb megoldás az adott termelőgépekhez alkalmazható CAM programba
bevinni az adatokat, amely azután elkészíti a CNC programot. A program
meghatározott CNC szabványnyelven tartalmazni fogja a szerszámok, szerszámpályák
adatait, sebesség- és irányadatokat, az ismétlések számát, a műveleteket, a vezérlési és
méretezési módot, a munkadarab körvonalára vonatkozó előírásokat és a
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programtechnikai utasításokat. Természetesen hagyományos, egyetemes gépeknél ez a
műveleti lépés kimarad.
Az utolsó lépés a termékgyártás. Ebben a munkafolyamatban jelentős kooperáció figyelhető
meg a gépgyártástechnológiai technikus és a termelő szakmunkások (gépi forgácsolók, CNC
forgácsolók) között. Tapasztalataink szerint minél kisebb egy cég annál nagyobb átfedés
van a gépgyártástechnológiai technikus és a gépi forgácsoló munkaköre között. A mikroés kisvállalkozások területén gyakori az olyan munkamegosztás, amelyben a gépi forgácsoló
készíti el a megmunkáló programot (illetve a gépgyártástechnológiai technikust is beállítja a
gép mellé, a közvetlen termelésbe). Közép- és nagyvállalatoknál a gépgyártástechnológiai
technikus

ritkán

vesz

részt

a

munkadarab

közvetlen

legyártásában,

viszont

a

minőségbiztosítással összefüggő méréseket gyakran maguk végzik, szoros együttműködésben
a forgácsoló szakmunkásokkal.
A fentiekből következik, hogy a gépgyártástechnológiai technikusnak munkája
elvégzéséhez tisztában kell lennie a gyártóberendezések lehetőségeivel, ismernie kell a
gépek technológiáját, elvi és gyakorlati működési mechanizmusukat, képesnek kell
lennie mérőműszeres vizsgálatokra, illetve a modern CNC gépkezelést, üzemeltetést is el
kell sajátítania. A gépgyártástechnológiai technikusnak átfogó szemlélettel kell
rendelkeznie

a

gyártásban

használt

gépekről,

hogy

képes

legyen

mindig

a

legköltséghatékonyabb megoldásokat kidolgozni a gyártási dokumentáció elkészítésének
folyamatában. Tapasztalataink szerint ahhoz, hogy egy kezdő gépgyártástechnológiai
technikusból jó, a termelésben résztvevő
szakmunkások által elismert szakember legyen, meg kell tanulnia az adott cégnél alkalmazott
technológiákat, működtetésükben is járatosnak kell lennie és/vagy nagyon szoros kooperációt
kell kialakítania a termelő szakmunkásokkal.
A gépgyártástechnológiai technikus szakma munkaerőpiaci helyzete a gép- és fémiparban
általánosan fellelhető szakmunkáshiányhoz igazodik. Sok esetben maguk a cégek képeznek
ki gépgyártástechnológiai technikusokat tapasztalt gépi forgácsolókból, illetve előfordul,
hogy gépészmérnök végzettségű emberekből – bár utóbbi szakemberek, relatíve magasabb
kvalitású miatt inkább gyártástervező mérnökök lesznek és csak másodsorban technikusok. A
pályakezdő szakemberek középtávon viszonylag könnyű elhelyezkedésre számíthatnak a
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munkaerőpiacon, bár azt megjegyezzük, hogy ehhez megfelelő szaktudás is szükségeltetik –
általános benyomásunk, hogy legyen bármekkora a munkaerőhiány egy adott szakmában, az
inkompetens munkaerőt sehol nem preferálják. Az általános szakmunkáshiány miatt a
szakmailag gyengelábon álló szakmunkásokat általában betanított munkavégzést kínáló
munkakörökbe helyezik (tehát nem szak-, hanem betanított munkások lesznek), de erre is
általában a közép- és nagyvállalatoknál van lehetőség, mert a kisebb vállalkozások nem/alig
tartanak fenn betanított státuszokat. Kiindulva abból, hogy a munkaerőpiaci álláshelyek
többségét a KKV vállalkozások tartják fenn, kijelenthetjük, hogy azok a szakmunkások
számíthatnak

biztos

elhelyezkedésre

a

munkaerőpiacon,

akik

szakmájúk

alapkompetenciáit megfelelő mértékben birtokolják.
A vizsgált szakmák szoros összefonódása miatt a gépgyártástechnológiai technikus
szakmában előforduló újítások, fejlődési irányvonalak ugyanazok, mint a gépi
forgácsoló szakmában. A változás legfőbb kategóriáit a termelőberendezések (ezek közül is
a legtöbbet használt maró- és esztergagépek), a CAD/CAM programok, illetve a diagnosztikai
mérőeszközök adják. A későbbiekben látni fogjuk, elméletben nem sok minden változott,
nem voltak forradalmi jellegű áttörések, inkább a vezérlő elektronika-, a mechanikai
kiképzések-,

a

gépek

munkatengelyeinek

száma

fejlődött,

illetve

technológia

áthelyezésekről beszélhetünk, mint például a lézer megjelenése a forgácsolásban és a
termék-diagnosztizálás területén. Az előrehaladási irányvonalak bemutatása előtt az
alábbiakban

röviden

ismertetjük

a

gépi

forgácsoló

szakmára

jellemző

tényeket,

munkaerőpiaci körülményeket.
Az új OKJ rendszerben a ’gépi forgácsoló’ szakma a gépészet szakmacsoport alatt, 31 521
09 OKJ számon szerepel.
A gépi forgácsoló szakképzés elméletileg arra készíti fel a tanulókat, hogy műszaki
dokumentáció alapján, hagyományos vagy NC/CNC vezérlésű forgácsoló gépeken
fém/nem fém munkaanyagokon megmunkálást, majd mérést végezzenek. Ennek
keretében a szakmunkás részt vesz a gyártási dokumentáció összeállításában, beállítja a
szerszámokat, szerszámélezést végez, a megmunkáló programot beviszi vagy betölti az
NC/CNC rendszerű gépekbe, felveszi a munkadarab nullpontját, leellenőrzi a megmunkáló
programot (illetve hagyományos gépek esetén a technológiai tervet) – ha kell, módosít vagy
felhívja a szükséges módosításra a technológus figyelmét, NC/CNC gépeken programfuttatást
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végez forgácsolás nélkül, leellenőrzi az első darab méreteit, alak- és helyzettűréseit – szükség
esetén módosítja a szerszámkorrekció tárak, nullponttárolók adatait, egyeztet a programozó
szakemberekkel, számítógépes méréseket végez, kezeli a gépberendezéseket.
Ha a gyakorlati életet tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a gépi forgácsoló szakmával
rendelkező emberek három csoportot képeznek a munkaerőpiacon, amelyek egymástól igen
jól elkülönülnek. Az első csoportba azok a szakmunkások tartoznak, amelyek még az
NC/CNC gépek elterjedését megelőzően tanulták, illetve gyakorolták a szakmát, így ezek a
munkások elsősorban a hagyományos forgácsológépek üzemeltetéséhez értenek és általános
tapasztalat, hogy idegenkednek a modern NC/CNC technológiáktól. A második csoportba
azokat a szakmunkásokat soroljuk, akik a hagyományos rendszerek mellett az NC/CNC
szisztémájú gépeket is biztosan használják, míg a harmadik csoportot az új generációk
képviselik, akik az NC/CNC vezérlésű gépek kezelésre vannak felkészítve, de a hagyományos
gépek rátermett használatára többnyire alkalmatlanok. Utóbbit azért tartottuk szükségesnek
leírni, mert a gépi forgácsoló szakma munkaerőpiaci helyzetét csak ennek a ténynek a
fényében tudjuk megfelelően értelmezni. Köztudomású, hogy a gépi forgácsoló foglalkozás
országos szinten hiányszakmának minősül. Ha cizelláljuk ezt a képet, akkor pontosan így
fogalmazhatunk: a hagyományos gépekkel is termelni képes gépi forgácsolókból van a
legnagyobb hiány a munkaerőpiacon, míg az NC/CNC gépkezelőkből mérsékelt hiány
mutatkozik. Számos esetben tapasztaltuk, hogy a legnagyobb problémát a hagyományos
gépek üzemeltetése jelenti, ezek ugyanis olyan rendszerek, amelyeknek a működtetése nem
tanítható be operátori szinten, míg az NC/CNC gépek kezelése – ha nincsen más mód az
üzemeltetésükre – betanított munkásokkal is lehetséges. A KKV szektorban igen magas
elvárások jelennek meg a gépi forgácsolókkal szemben. Azok, akik NC/CNC
rendszereket üzemeltetnek gyakran programokat is írnak, részt
vesznek a gyártási dokumentáció összeállításában is (tehát szigorúan véve technikusi
munkákat is ellátnak). Az NC/CNC rendszerek üzemeltetése a KKV szektorban tehát
mindenképpen magas kvalitású szaktudást követel, azonban ha nem áll rendelkezésre
szakember, akkor a munkafolyamatok átszervezésével lehetővé lehet tenni az NC/CNC
gépek üzemeltetését úgy, hogy erre nem áll rendelkezésre ilyen képzettségű szakember.
Fontos megjegyeznünk, hogy minél nagyobb szériákat gyárt egy vállalkozás, annál
költséghatékonyabb lehet számára a fenn bemutatott megoldás. A hagyományos gépek
üzemeltetése és a működtetésükhöz szükséges szakemberek hiánya között ellenben nem
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ível át híd (mint az NC/CNC gépek esetében), a technológia nem ad lehetőséget arra, hogy
a munkafolyamatok átszervezésével betanított munkásokat alkalmazzanak. A leírtakat
figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy azoknak a gépi forgácsolóknak a munkaerőpiaci
elhelyezkedése a legbiztosabb, akik a hagyományos és az NC/CNC rendszerű gépeket
egyaránt képesek üzemeltetni. Az oktatás elvileg (az SZVK szerint) felkészít erre, bár a
gyakorlati tapasztalat szerint a frissen végzett hallgatók többnyire nem értenek a
hagyományos forgácsoláshoz, az egyetemes maró- és esztergagépeken ’elsuhan a tudásuk’. A
gépi forgácsoló szakemberek általában ’forgácsoló’ munkakörben helyezkednek el, a
többéves tapasztalattal és irányítási készséggel rendelkező szakemberek később műszakvezető
pozícióba léphetnek elő.
A szakmában bekövetkező változások rendkívül sokoldalúak, de olyan kardinális fejlődésről
(ugrásról) nem beszélhetünk, mint a hagyományos és az NC/CNC rendszerű gépek közötti
váltás volt. Terjedelmi okok miatt nem térhetünk ki minden apróbb változtatásra, inkább
körvonalaiban igyekszünk megjeleníteni, hogy milyen újdonságok jelentek meg a
forgácsológépek, mérőműszerek világában és ezzel érzékelhetővé válik a fejlesztések –
napjainkban preferált – irányvonala is. A fejlesztések legfontosabb motiváló ereje a gyártás
költséghatékonyságának növelése, tehát a fajlagos energiafelhasználás-, az átállási idők-,
a forgácsolási műveletek idejének-, és a hibák számának a csökkentése.
Az alábbiakban mind a gépi forgácsoló-, mind a gépgyártástechnológiai technikus
szakmához kapcsolódó újítások kerülnek bemutatásra.
• Energiahatékonyság növelése: Az emelkedő energiaköltségek egyre erősebben
befolyásolják a termelési költségeket és ezáltal egyre fontosabbá válik az
energiahatékonyság növelése a fejlesztők számára.
• A

modern

szerszámgépeket

olyan

energiahatékony

komponensekkel

és

rendszerekkel szerelik fel, amelyek költséghatékony
termelést tudnak biztosítani emelkedő energiaárak
mellett is. A vezérléstechnikában az energiatakarékos
tengelyszabályozás

és

pályatervezés,

valamint

a

virtuális gépen folytatott beállítás és tesztelés növeli az
energiahatékonyságot. Az intelligens hajtástechnika területén a visszatáplálható
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hajtásokkal, a fékezési energia gyorsítási folyamatokra történő felhasználásával
érnek el optimális energiafelhasználást. A mozgó tömeg ideális csökkentésével,
valamint a lineáris technikából következő minimális súrlódással optimalizált
mechanika szintén az energiatakarékosság irányába hat. Az elkövetkezendő
években a fent leírt megoldások széleskörű elterjedése várható az esztergálás- és a
marástechnológia területén.
• Komplett megmunkálás térhódítása – integrált rendszerek: Az egyetlen
felfogásban

marási

és

esztergálási

műveletekre

is

lehetőséget nyújtó maró/esztergáló integrált rendszerű
szerszámgépek rendkívüli költséghatékonyság növekedést
tesznek

lehetővé.

megbízhatósági
gazdaságosság

és

„Az

alkatrészgyártásnál

pontossági

előtérbe

jelentkező

követelmények

kerülése

olyan

és

a

többtengelyes

szerszámgépek kifejlesztését tette szükségessé, melyeken az
esztergálási és marási műveletek egyaránt elvégezhetők, és a munkadarab
minden oldalát egy felfogásból meg lehet munkálni. A komplett megmunkálás a
szerszámgépek részegységeivel szemben is komoly követelményeket támaszt. Az
esztergagépen történő marás stabil gépágyat, a fő- és ellenorsónál pedig nagy tartó
nyomatékot igényel. A komplett megmunkálás gépeinél előtérbe kerül a szerszám
állapotának folyamatos figyelése. A szerszámtörést figyelő rendszerek folyamatosan
mérik az előtoló motorok és a főmotor teljesítmény-felvételét, és azonnal
beavatkoznak, ha túl kicsi, vagy túl nagy terhelést észlelnek, így nincs szükség a
kezelő állandó jelenlétére (forrás: Büll & Strunz Kft.).”
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• Többtengelyes megmunkálás – több tengely: A többtengelyes megmunkálás
központi eleme a költséghatékonyság növelésének, mert csökkenti a bonyolult
alkatrészek megmunkálásához szükséges
felfogások
megmunkálás

számát.
alapja

A
a

komplett

többtengelyes

megmunkálás lehetősége. A 3-tengelyes
(X, Y, Z) megoldások mellett megjelenő
4-5 tengelyes (megjegyezzük, hogy már
léteznek akár 11 tengelyes technológiák
is) szerszámgépek ugyanazon idő alatt több megmunkálást, több irányból is
tudnak végezni, aminek a gyártási idő csökkentésében van kiemelkedő szerepe. A
permanens 4, illetve 5 tengelyes megmunkálás számos előnyt biztosít a 3+2 tengelyes
hagyományos megmunkáláshoz képest. Egyrészt a komplex alkatrészek egy
befogásban történő megmunkálása miatt jelentősen csökken a ciklusidő, illetve –
mivel nem kell újra és újra befogni a megmunkálandó darabot – az átfogások során
esetlegesen bekövetkező pozicionálási hibák is kiküszöbölődnek.

Másrészt a

szerszám vagy az alkatrész bedöntése következtében jobb a hozzáférés az
alámetszésekhez, ami lehetővé teszi rövidebb szerszámok alkalmazását, javítva a
felületminőséget. Ezzel a technológiával lehetőség nyílik olyan alkatrészek
megmunkálására is, amelyeket korábban csak öntéssel lehetett előállítani.
• Kiterjesztett automatizálás: Az automatizálás-technológia felöleli a robotokat, a
rakodóportálokat,

a

tárolókat

adagolórendszereket.

A

kínálatában

megtaláljuk

már

és

legmodernebb

az
gépek

azokat

a

berendezéseket, amelyekbe beépített automata
rendszerek látnak el bizonyos folyamatokat
(ilyen lehet tipikusan a munkadarab kezelő
robot, a munkadarabok számára rendszeresített tárral vagy a befogásváltó-robotkar).
Ma már olyan automatizálási rendszerek is rendelkezésre állnak, amelyek utólag is
beépíthetőek/hozzáépíthetőek a már meglévő szerszámképekhez. Az automatizálás
főként a közepes- és nagy szériákat termelő gyártóüzemek körében válik egyre
népszerűbbé. Az automatizálás legfontosabb előnyei: növekvő termelékenység (a
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gépek kihasználtsága nagyobb lesz a munkadarabok folyamatos adagolásának
köszönhetően), komplett megmunkálás (a robotkaros, automatikus befogásváltás
segítségével az egyszerű gépek is képesek készre megmunkálni a munkadarabokat),
megbízhatóság (a robotkarok hibátlanul végzik a munkafolyamatokat), élőmunkaköltséghatékonyság (kevesebb élőmunkát igényel a gyártás).
• CAD/CAM programfejlesztés: A modern gyártástervezésben már régóta CAD
(Computer Aided Design = számítógéppel segített tervezés) programmal történik a
geometriai modellezés, amely a CAM (Computer Aided Manufacturing =
számítógéppel segített gyártás) programban nyer végleges értelmet azzal, hogy a
betáplált modell paraméterei, illetve a technológiai utasítások alapján létrejön a
megmunkáló program (kódolt utasítások és információk halmaza), amely a CNC
gépeket működteti. A megmunkáló programot létrehozó szoftverek fejlesztési
irányát a technológiai újdonságok határozzák

meg.

Napjainkban egyre

elterjedtebbek az 5 tengelyes megmunkálást-, gyorsmarást támogató szerszámgépek,
amelyek új forgácsolási stratégiákat tesznek lehetővé, ennek megfelelően kell
fejleszteni a CAM programokat is, hogy biztosítható legyen az új technológiákat
alkalmazó berendezések optimális kihasználtsága. A fejlesztések egy másik iránya
az integrált rendszerek létrehozása, ami azt jelenti, hogy egy rendszeren belül
lehet modellezni, szerszámpályákat létrehozni és szimulációs futtatást végezni
(jelenleg még a CAM rendszerek a CAD rendszerek kiegészítéseként működnek).
• Méréstechnika

fejlődése:

A

méréstechnikák

alkalmazása

a

cégek

minőségbiztosításához tartozik, melynek során – többek között – a gyártmány műszaki
előírásoknak

való

megfelelését

vizsgálják.

Napjainkban

a

hagyományos

mérőeszközök mellett egyre gyakrabban használnak mérőkészülékeket, amelyek
rendkívül pontosak, leegyszerűsítik a mérési folyamatokat és gyors eredményeket
szolgáltatnak a gyártás közben is. A mérőkészülékek elterjedése műszaki
praktikusságuk mellett azzal is magyarázható, hogy a
gépgyártással és fémfeldolgozással foglalkozó iparágban
jelentős részben találhatunk olyan külföldi cégeket,
amelyek magas technológiai színvonalat követelnek a
beszállító

cégektől.

A

hagyományos

mérőeszközök

(tolómérő, mélységmérő, furatmérő, magasságmérő,
3K Consens Iroda
www.3kconsens.hu

365

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
felületi érdesség mérő) területén a digitalizált eszközök teljes körű elterjedése
várható.
• A digitális technológiák már évek
• óta jelen vannak a piacon, de elsősorban a külföldi cégeknek beszállító KKV
vállalkozások, illetve nagyvállalatok körében terjedek el. Ezen a területen a
rádiófrekvenciás

rendszerek

jelentenek

újdonságot,

vagyis

a

digitális

mérőeszközöket ellátják U-WAVE vezeték nélküli adatátviteli rendszerrel. A
mérőeszközhöz csatlakoztatott adón keresztül rádiófrekvencián történik a mérési
adatok közvetítése a számítógépbe. Az utóbbi technológia tehát jelentősen
lecsökkenti a mérési munka idejét, mert a mérési adatok dokumentálása automatikusan
történik. A mérőkészülékeknek durván két kategóriáját különböztetjük meg: a kontakt
és a non-kontakt készülékeket. A kontakt kategóriában az elmozdulás alapú tapintó
rendszerek továbbfejlesztett változatai a dinamikus
tapintó rendszerek, amelyek felület-szkennelésre is
képesek.

A

non-kontakt

műszerek

területén

a

szenzoroknak nem kell fizikai kapcsolatot létesíteniük a
darab

felületével,

ezek

lehetnek

látható

fénnyel

működők, illetve lézer sugarakat használók. A 3D
méréstechnika (optikai vagy lézeres szenzorral) rohamosan terjed a gyártók, illetve a
külön mérésekre specializálódott cégek körében, népszerűségét az érintésmentes,
gyors, hatékony és rendkívül pontos mérésnek köszönheti. Az optikai szenzorok
területén viszonylag újdonságnak számít az ’on-thefly’

technológia,

használnak,

ami

amelyben

olyan

vakuvillanásokhoz

megvilágítást
hasonlóan,

folyamatos optikai mozgás mellett alkalmas a
kontúrok

felismerésére

és

rendkívül

meggyorsítva

a

mérésére,
mérési

ezáltal

sebességet.

Napjainkban a 3D optikai mérések „high-tech” technológiáját a dönthető és
forgatható fejre szerelt CCD kamera képviseli, ahol csaknem határtalan
lehetőségek mutatkoznak a teljes térbeli alakzatok mérésére. A lézer-fényű szenzorok
közül a pontlézer alkalmazása, amely adott kontúrt követve megadja a felület profilját,
nem számít újdonságnak. Elterjedőben vannak az úgynevezett vonal-lézerek,
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amelyek a háromszögelés elvén működnek (a lézert rávetítik a felületre, majd egy
másik térbeli pontból egy CCD kamera feldolgozza ezeket a vonalakat, felépítve a
tárgy felületi modelljét). Egyre népszerű mérőműszer – bár
• felhasználást tekintve olykor munkabiztonsági aggályok vetődnek fel – a röntgenmérőgép, amely a vizsgált gyártmányon belül lévő zárványok, alakzatok, üregek
(stb.) teljes bemérésére alkalmas. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy bár egyre
több szerszámgép tartalmaz mérőfejeket, ez a technológia azonban nem helyettesítheti
az önálló mérőeszközöket/mérőkészülékeket, mert az alkatrészek záró bemérését
külön kell elvégezni.
• Lézertechnológia-áthelyezés: A lézer nagy energiasűrűségének köszönhetően
anyagmegmunkálásra is használható technológia. Legelterjedtebb ipari felhasználása
az anyagok elpárologtatása és megolvasztása terén mutatkozik, a fémfeldolgozásban
vágási folyamatoknál használják előszeretettel. A lézertechnológia felhasználása a
közvetlen forgácsolásban ma még nem tekinthető hétköznapi eljárásnak, de
elterjedése kétségkívül egyre dinamikusabb. Ipari alkalmazása mellett szól, hogy a
lézer ’szerszáma’ soha nem amortizálódik le, tehát nem kopik el, nem csorbul ki, nem
veszít ’élességéből’ sem. Bevezetését megkönnyíti, hogy szinte minden anyag
megmunkálásához van megfelelő típusú és teljesítményű lézer. A lézermegmunkálás
jelenleg a precíziós szerszámok gyártásánál kerül előtérbe, nagy előnye a vágóélek
és a szabad szögek készre munkálása, így nem szükséges utómunka végzése.
• Szerszámok: A forgácsoló szerszámok területén nem tudunk beszámolni ugrásszerű
változásokról. A szerszámok minőségét két tényező határozza meg: milyen
anyagokból készítik el, illetve, hogy milyen megmunkálással állítják elő. A
szerszámiparban sokszor születnek egy-egy termékhez kapcsolódóan innovatív
megoldások, de ezek az egyedi szerszámgyártás területére tartoznak és nem
általánosítható

megoldások.

Az

általánosan

alkalmazott

szerszámokkal

kapcsolatosan az oktatás számára a legfontosabb tényező, hogy a diák (a későbbi
szakember) mindig képes legyen a legmegfelelőbb anyagú, geometriájú forgácsoló
szerszámot kiválasztani az adott megmunkáláshoz, mert a jól kiválasztott szerszám a
termelés költséghatékonyságát jelentősen növeli (és ez megfordítva is igaz).
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Megállapíthatjuk, hogy a vizsgált szakmákhoz kapcsolódóan nem történtek olyan kardinális
jellegű változások, amelyek komolyabban befolyásolnák az oktatás eddigi színvonalát. A gépi
forgácsoló és gépgyártástechnológiai-technikus szakmákat tömörítő iparágakban az
iskoláknak ma széleskörű lehetőségűk nyílik arra, hogy számos szakmai kiállításon, műszaki
bemutatón részt vegyenek és kapcsolatokat építsenek ki helyi és/vagy országos cégekkel.
Meglepő lehet, de az iskoláknak a TISZK rendszeren keresztül lehetőségűk van megcsodálni
a legújabb szerszámgép-technológiák egy részét. A ’megcsodálni’ kifejezést tudatosan
alkalmaztuk, ugyanis az a tapasztalatunk – oktatókkal, szerszámgép-értékesítőkkel
egyetemben – hogy a beszerzett szerszámgépek technológiája sokszor jóval meghaladja az
iskolák lehetőségeit. Próbáltuk megtalálni annak a kérdésnek a kulcsát, hogy vajon mit várnak
az iskolák a legmagasabb high-technológia gyakorlóműhelybe való bekerülésétől. A kutatás
során lehetőségünk volt résztvenni az idei Mach-Tech nemzetközi gépgyártás-technológiai és
hegesztéstechnikai szakkiállításon, ahol több csúcskategóriás szerszámgépgyártóval kerültünk
kapcsolatba. Az egyik legnagyobb szerszámgépgyártó értékesítője kapcsolatban állt TISZK-es
projektekkel és a következő véleményének adott hangot. Az oktatásba felesleges és drága
fáradozás csúcstechnológiát jelentő gépeket betenni, mert ezek olyan bonyolultan
programozható, rendkívül drága anyagokkal dolgozó gépek, amelyeknek a működtetése
meghaladja az oktatás anyagi és szellemi kapacitását. Az iskolák tehát a legmodernebb
eszközökön ugyanazokat a mechanizmusokat fogják járatni, mint a harmadannyiba
kerülő, ma is modernnek és a termelésben általánosan elterjedtnek számító
szerszámgépeken. Az oktatásnak figyelembe kell vennie az adott technológiák iparági
elterjedtségét is, hiszen ha egy high-technológiából 5 darabot működtetnek az egész
országban, kérdéses, hogy az iskolának mi szüksége van arra az oktatásban. Szakemberek
egybehangzó véleményét tolmácsoljuk, amikor azt mondjuk, hogy ha a diákok
megtanulnak a modern (pl. EMCO) 2-3-4 tengelyes oktatógépeken hozzáértő módon
forgácsolni, programozni, kiszolgálni a gépeket, akkor a gyártásban esetlegesen használt
csúcstechnológiát már könnyen el tudják majd sajátítani a munkaerőpiacon. Érdemes
tehát elgondolkodni azon, hogy milyen mértékben van szüksége a csúcstechnológia
megvásárlásra az oktatásnak és lesznek-e erőforrások annak működtetésére. A drága hightechnológia költséghatékony oktatási célú felhasználására jó megoldást kínálhatnak
azok a projektek, amelyekben az iskola és az ipar szorosan együttműködik egymással.
Egy ipari vállalat képes lehet arra, hogy költséghatékonyan, magas kapacitással működtessen
egy csúcstechnológiát, cserébe kiszolgáló műhelyt, szaktudást, a gép tényleges kipróbálását3K Consens Iroda
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368

Centroszet Szakképzés-szervezési Nkft.
www.centroszet.hu

TANULMÁNY AZ ÚJDONSÁGOK, ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBE ÉPÜLÉSÉNEK NEHÉZSÉGEIRŐL

Tanulmány
működtetését és az esetlegesen felmerülő (kár)költségek átvállalását biztosítva az oktatás
számára. Egy másik fontos mozzanat a vizsgált
szakmákhoz: az oktatásnak a hagyományos, egyetemes gépekhez való viszonyulása. Az
oktatás számára nagyon fontos (lenne) tudatosítani, hogy a hagyományos forgácsoló
technikák még mindig általánosan használt eszközei az iparnak és ezért a
munkaerőpiacon erőteljesen jelentkezik az egyetemes gépekhez is értő szakemberek
irányi igény. Ha az oktatás a munkaerőpiac jelenlegi szerkezetéhez kíván igazodni, akkor
ugyanolyan hangsúlyt fektet a hagyományos technológiák elsajátíttatására, mint az NC/CNC
technológiák működtetésének oktatására.
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V ÚJ TECHNOLÓGIÁK, ELJÁRÁSOK MEGJELENÉSE A
SZAKKÉPZÉSBEN, ANNAK SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI –
A KÉPZÉS ESZKÖZSZÜKSÉGLETE ÉS VÁLLALATI
KAPCSOLATOK
A technikai-technológiai újdonságok szakképzésbe kerülése szempontjából nagyon fontos
tisztázni, hogy milyen eszközök, anyagok, folyamatok szükségeltetnek egy-egy képzés
lebonyolításához. E lajstromot szemügyre véve rögtön világossá válik, hogy számos nehézség
áll ma az előtt, aki újdonság szempontjából naprakésszé és piacképessé szeretne tenni egy
képzést.

V.1 A KÉPZÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZIGÉNY SZABÁLYOZÁSA
Jelenleg az iskolák rendkívül eltérő módon vannak ellátva az oktatáshoz szükséges
eszközökkel, anyagokkal. A TISZK-rendszer bevezetésének egyik fő oka ennek a szélsőséges
különbségnek a korrekciója volt. A cél az, hogy a TISZK segítségével a legmodernebb
eljárások nagy része, mi több, a csúcstechnológia jusson el az egyes képzésekbe. De mennyire
kivitelezhető ez az építő szándékú változtatás? Vajon hogyan alakulhatott ki ekkora
különbség két azonos szakmát tanító képzőhely felszereltségében; és vajon lehetséges-e, hogy
a változtatás, komoly hátrányokat, a technikát és felszereltséget érintő sorvadást rejt
magában?
Vizsgáljuk meg ezeket a tényezőket szép sorjában. Hogyan lehetséges, hogy az egyik, pl.
mechatronikai technikust vagy beszédátviteli technikust képző iskola folyamatosan el van
látva, elegendő mennyiségben és minőségben, korszerű alapanyaggal, viszonylag új
szerszámmal, modern gépekkel, a másik iskola pedig örül, ha csavarhúzót és kalapácsot ill.
csak egy elavult telefonkészüléket tud a diákok rendelkezésére bocsátani? A válasz kettős.
Arról, hogy ez megtörténhet, egyrészt tehet az oktatás eszközszükségletének szabályozási
módja, másrészt az egyáltalán nem elhanyagolható, iskolai szintű lobbi-tevékenység. Ez a
személyes kapcsolatokon múlik. Többéves, netán több évtizedes vállalati kapcsolatokkal
rendelkeznek bizonyos iskolák. Ennek a lobbizásnak az ügyességén, mértékén múlik
legtöbbször az iskolák információval és eszközökkel való ellátottságának a milyensége.
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