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CAD-CAM informatikus

Nappali rendszerű 1 évfolyamos képzés (informatika ágazaton érettségizettek részére)
Nappali rendszerű 2 évfolyamos képzés (NEM informatika ágazaton, vagy gimnáziumban
érettségizettek részére)
Ismertető
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A CAD-CAM informatikus terméktervezéssel, gyártással foglalkozó szervezet munkatársa, aki
tevékenyen vesz részt korszerű terméktervezési, gyártástervezési folyamatokban, munkájához
önállóan használja a korszerű informatikai eszközöket, üzemelteti a rendelkezésre álló hardvereket
és szoftvereket.
Feladata alkatrészek, összeállítások CAD szoftverrel történő modellezése, a termékről reprezentatív
műszaki dokumentáció készítése.
Feladata az alkatrészek megmunkálásának CAM szoftverrel való tervezése, a szükséges szerszámok
kiválasztása, a szerszámpályák generálása. A megmunkálást szimuláción keresztül ellenőrzi, ha
szükséges, korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat az alkalmazott CNC vezérlőhöz
illeszti.
A tervezés eredményeként készült CNC programot szerszámgépre illeszti, elvégzi a felszerszámozást
és a szerszámbemérést.
Beállítja a munkadarab előgyártmányához tartozó megmunkálási koordinátarendszerét, szimulálja,
és végrehajtja a megmunkálási folyamatot.
Méréssel ellenőrzi az elkészült munkadarabot, ha szükséges korrekciót és javítást végez.
Munkája során ismeri és alkalmazza a szakterületre vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi
előírásokat.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
− számítógépet kezelni, üzemeltetni;
− alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;
− alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni;
− az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni;
− 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel;
− 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben;
− 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben;
− összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel;
− az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni;
− két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel;
− megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni;
− technológiai dokumentációt készíteni;
− a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni;
− a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni;
− két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni;
− két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni;
− geometriai mérési feladatokat elvégezni.
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok
•

Bizonyítvány:
érettségi (2 év) vagy informatika ágazati érettségi (1 év)

•
•
•
•
•
•

személyi igazolvány
lakcímkártya
TAJ-kártya
adókártya
egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása
(érvényes bankszámlaszám a gyakorlati képzés Tanulószerződése miatt)

