
  

Hegesztő képzés
a Direct-Line

Kft.-nél

Szeretettel köszöntünk mindenkit!



  

Képzőhely vezetője

● MTA SZTAKI  - tudományos munkatárs

● BME Gépgyártástechnológiai Tanszék - egyetemi tanársegéd

● BME Gépgyártástechnológia Tanszék – adjunktus

● Karlsruhe-i Műszaki Egyetem – vendégkutató

● Fischer Edelstahlrohre GmbH - műszaki szakértő

● Direct-Line Kft. - kutatásvezető, ügyvezető igazgató

Dr. Reith János
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Gyártó tevékenységünk

- 1996 óta fejleszt, tervez és gyárt
  rozsdamentes acél szerkezeteket

- szakembereink több mint 20 éves
  tapasztalattal rendelkeznek
  élelmiszeripari, vegyipari és
  olajipari szerkezetek gyártásában



  

Gyártott termékek



  

Hegesztő szakképzés (34 521 06)

Szakképzési Intézmény
Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Képzés időtartama: 2 év

Hallgatói juttatások
- Diákigazolvány, ezzel járó kedvezmények
- Hallgatói ösztöndíj: ~15.000 Ft/hó
- Étkezési támogatás: ~2.000 Ft/hó
- Munkaruha



  

A gyakorlati képzőhelyről

- Ipari tevékenységet folytató, minősített hegesztőüzem
  (MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és MSZ EN ISO
  3834-2:2006 hegesztő tanúsítvány)
- Korszerű géppark
- Parkosított környezet az M0-ás körgyűrű mellett
- Nagy tapasztalattal rendelkező, a szakmát gyakorló 
  szakemberek tartják a gyakorlati foglalkozásokat



  

- Nagyon eltérő szintű felkészültség
- Tanulói közreműködés az órákon
- Mindenki felkészül egy-egy témakörből és előadja
- Van lista ajánlott irodalomról
- Könyvek/jegyzetek kölcsön lehet kérni
- Jegyzetek szerveren, később interneten elérhetők lesznek
- Magántanulói konstrukciók, nagyrészt önálló tanulás
- Folyamatos konzultációk lehetősége
- Évközi modulzáró vizsgadolgozatok lesznek
- Vizsgatételeket mindenki kidolgozza
- Eredményes vizsga a fő szempont

Elméleti képzés



  

Félévközi jegy bizonyítványba:
- min. 1 db előadás tartása
- évközi modulzáró dolgozatok sikeres teljesítése
- vizsgatételek kidolgozása

Komplex szakmai vizsga részeként szóbeli vizsga:
- vizsga időtartama: 30 perc
- felkészülési idő: 15 perc
- súlyarány: 20 %

Elméleti képzés: Követelmények



  

Gyakorlati képzés

- Munka közbeni tanulás
- Egyéni gyakorlatok a gyártócsarnokban
- Bekapcsolódás az aktuális munkafolyamatba
- Nem csak hegesztés, hanem minden hozzá kapcsolódó
  fémipari tevékenység elfogadható szintű megismerése:

● hengerítés
● kicsípés
● lyukasztás
● varrattisztítás
● pácolás
● passziválás
● stb.

● mérés (egyedi,
sorozatos)

● darabolás
● plazmavágás
● gyökképzés
● csiszolás
● él- és csőhajlítás



  

Gyakorlati képzés

Hegesztési technológiák:
● AWI
● AFI
● Lánghegesztés
● Rutilos ívhegesztés

- Minősítés megszerzésének lehetősége
- Felkészítés minősítésre a gyakorlati időszak alatt
- Különleges eljárások megismerése elméletben



  

Gyakorlati képzés: 
Követelmények

Félévközi jegy bizonyítványba:
- Egyéni jelenléti ív vezetése
- Mindenki vegyen részt minden
  munkafolyamatban

Komplex szakmai vizsga (4 x 120 perc, 20-20 %)
- Hegesztett kötés készítése az alábbi eljárásokkal

● Bevonatelektródás kézi ívhegesztő
● Gázhegesztő
● Volfrámelektródás védőgázas (TIG) ívhegesztő
● Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG)



  

Képzésünk jellemzői

- Mi nem csupán papírt adunk a végzettségről, valós tudást!

- El lehet tanulni hegesztő oktatóink értékes tapasztalatait, 
  fontos szakmai fogásokat, jó szakemberré lehet válni!

- Tanulás ipari környezetben!

- Hegesztő oktatóink nem csak
  oktatni tudják a hegesztést,
  hanem mesterfokon űzik is,
  gyártásban dolgoznak,
  amikor éppen nem oktatnak.



  

A képzés moduljai

Gépészeti alapozó feladatok
Műszaki dokumentációk
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata
Műszaki dokumentációk
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Alapszerelések végzése

10162- 12
Gépészeti 
alapozó 
feladatok



  

A képzés moduljai

Munkavédelem
Munkabiztonság
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Elsősegélynyújtás gyakorlat
Az elsősegélynyújtás alapjai
Sérülések ellátása

10163- 12
Gépészeti 
munkabiztonság és 
környezetvédelem



  

A képzés moduljai

Hegesztési alapismeretek
Hegesztési alapismeretek
Hegesztési műveletek
Hegesztési feszültségek, alakváltozások
Hegesztési alapgyakorlatok
A hegesztés előkészítő műveletei
A hegesztés befejező műveletei

10180- 12
A hegesztés 
előkészítő és 
befejező műveletei



  

A képzés moduljai

Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerzés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs

11497- 12 
Foglalkoztatás I.



  

A képzés moduljai

Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség

11499- 12 
Foglalkoztatás II.



  

A képzés moduljai

Munkahelyi egészség és biztonság
Munkavédelmi alapismeretek
Munkahelyek kialakítása
Munkavégzés személyi feltételei
Munkaeszközök biztonsága
Munkakörnyezeti hatások
Munkavédelmi jogi ismeretek

11500- 12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság



  

A képzés moduljai

Hegesztési ismeretek I.
Termikus vágás, darabolás
Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája
Hegesztett kötések vizsgálata
Hegesztési gyakorlatok I.
Termikus vágás, darabolás
Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája

11453- 12
Bevontelektródás 
kézi ívhegesztő 
feladatok



  

A képzés moduljai

Hegesztési ismeretek II.
Termikus vágás, darabolás
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája
Hegesztett kötések vizsgálata
Hegesztési gyakorlatok II.
Termikus vágás, darabolás
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája

11455- 12
Fogyóelektródás 
védőgázas 
ívhegesztő feladatok



  

A képzés moduljai

Hegesztési ismeretek III.
Termikus vágás, darabolás
Gázhegesztés technológiája
Hegesztett kötések vizsgálata
Hegesztési gyakorlatok III.
Termikus vágás, darabolás
Gázhegesztés technológiája

11456- 12
Gázhegesztő 
feladatok



  

A képzés moduljai

Hegesztési ismeretek IV.
Termikus vágás, darabolás
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája
Hegesztett kötések vizsgálata
Hegesztési gyakorlatok IV.
Termikus vágás, darabolás
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája

11457- 12
Volfrámelektródás 
védőgázas 
ívhegesztő feladatok



  

A képzés moduljai

Összefüggő szakmai gyakorlat: 96 óra



  

Szakképzésünk célja

- Valódi szaktudással felruházott
  szakemberek kinevelése

- Képzés során az alkalmazott
   tudáson van a hangsúly

- Nem a hulladéktárolónak gyártunk, a hegesztett
  alkatrészek a napi gyártásban kerülnek felhasználásra

- Szakmai kultúrára való felkészítés, a nevelés is célunk



  

A Direct-Line-Oktatóbázis

Direct-Line Kft.
2330-Dunaharaszti
Jedlik Ányos u. 14.
email: info@dldh.hu
weblap: www.dldh.hu
tel.: +36 (24) 492-111

Direct Line Kftdldh.hu

mailto:info@dldh.hu
http://www.dldh.hu/
http://www.facebook.com/pages/Direct-Line-Kft/317965401619103
http://www.dldh.hu/
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