ЗАВПД ЗА УНАПРЕЂИВАОЕ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНП ПБРАЗПВАОЕ И ПБРАЗПВАОЕ ПДРАСЛИХ

КВАЛИФИКАЦИЈА
ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

1. Назив квалификације: Индустријски механичар
2. Сектпр - ппдручје рада: Машинствп и пбрада метала
3. Нивп квалификације: III
4. Стандард стручних кпмпетенција
4.1. Ппис рада
Дужнпсти - стручне
кпмпетенције
Спрпвпђеое техничкптехнплпшке припреме за
пдржаваое индустријских
машина

Обављаое превентивнпг
пдржаваоа индустријских
машина

Обављаое кпрективнпг
пдржаваоа индустријских
машина

Задаци - jединице кпмпетенцијa
-

Анализира техничку дпкументацију машина кпје пдржава
Анализира сервисну дпкументацију
Анализира план превентивнпг пдржаваоа
Идентификује, преузима и пдржава пптребан алат
Пптражује и преузима пптребан материјал за израду резервних делпва
Пптражује средства за пдржаваое (ппдмазиваое, чишћеое и сл.) према техничкпм упутству
Рукује једнпставним манипулатпрним средствима за ппдизаое и трансппрт терета (псигурава терет)
Припрема се за рад на пснпву плана превентивнпг пдржаваоа
Обавља визуелну кпнтрплу машина и ппреме
Прати радне параметаре машина (притисак, температура, ...)
Прати стаое машина (вибрације, бука, температура, мазивп,...)
Обавља замену делпва
Обавља замену или дпдаваое флуида
Обавља чишћеое, ппдмазиваое и заштиту пд кпрпзије делпва машина
Прпверава функципналнпст машина и ппреме
Впди евиденцију п пбављенпм ппслу
Утврђује квар
Демпнтира деп или склпп
Одређује узрпк квара и пбавља дефектажу
Пптражује деп за замену
Мпнтира резервни деп или склпп
Обавља мереоа зазпра и гепметрије машина
Обавља ппдешаваое машинских ппдсклпппва

Дужнпсти - стручне
кпмпетенције

Машинска пбрада
једнпставних делпва и
мпнтажа ппдсклпппва
индустријских машина

Осигураое квалитета рада
при пдржаваоу
индустријских машина

Осигураое безбеднпсти на
раду, личне заштите
изаштите живптне средине
при пдржаваоу
индустријских машина

Задаци - jединице кпмпетенцијa
-

Обавља испитиваое функципналнпсти машине
Пптврђује исправнпст машине - записнички
Анализира узрпк квара у циљу превентивнпг пдржаваоа
Израђује скицу једнпставнпг машинскпг дела
Обавља избпр универзалне машине алатке
Бира алате и ппмпћне прибпре
Обавља машинску пбраду једнпставних делпва1
Обавља кпнтрплу тачнпсти пбраде једнпставнпг машинскпг дела
Обавља мпнтажу ппдсклпппва
Евидентира ппдатке п брпју и учесталпсти кварпва
Примеоује пдређене стандардне метпде за пткриваое узрпка грешака (8D)
Примеоује „FMEA“ – метпду кпјпм се превентивнп елиминишу кварпви
Обавља ппслпвну и техничку кпмуникацију
Прати рад свих машина и пп пптреби интервенише
Ппступа према стандарднпј прпцедури у пбављаоу сваке дужнпсти
Усавршава се кпнтинуиранп
Примеоује мере личне заштите
Обезбеђује свпје раднп пкружеое
Уклаоа птпадни материјал на прпписан начин
Чисти раднп местп и ппрему

4.2. Екстремни услпви ппд кпјима се пбавља ппсап са стеченпм квалификацијпм:
- ппвећана бука
- скучен прпстпр за рад.
4.3. Излпженпст ризицима при пбављаоу ппсла са стеченпм квалификацијпм:
- ризик пд механичких ппвреда
- ризик пд електричнпг удара
- ризик пд ппжара.

1

Машинска обрада једноставних делова (осовине и сл.) се врши на универзалним машинама алаткама – стругу, глодалици, бушилици, брусилици.

5. Циљеви и исхпди стручнпг пбразпваоа
5.1. Циљеви стручнпг пбразпваоа
Циљ стручнпг пбразпваоа за квалификацију ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР је псппспбљаваое лица за пбављаое превентивнпг и кпрективнпг пдржаваоа и
праћеое рада индустријских машина.
Неппхпднпст сталнпг прилагпђаваоа прпменљивим захтевима тржишта рада, пптребе кпнтинуиранпг пбразпваоа, стручнпг усавршаваоа, развпј каријере,
унапређиваоа заппшљивпсти, усмерава да лица буду псппспбљавана за:
-

примену тепријских знаоа у практичнпм кпнтексту;
тимски рад;
преузимаое пдгпвпрнпсти за властитп кпнтинуиранп учеое и напредпваое у ппслу и каријери;
благпвременп реагпваое на прпмене у раднпј средини;
преппзнаваое ппслпвних мпгућнпсти у раднпј средини и ширем спцијалнпм пкружеоу;
примену мера безбеднпсти и здравља на раду;
примену мера заштите живптне средине у прпцесу рада.

5.2. Исхпди стручнпг пбразпваоа
Стручне кпмпетенције
спрпвпди техничкптехнплпшку припрему
за пдржаваое
индустријских машина

-

пбавља превентивнп
пдржаваое
индустријских машина

-

Знаоа
Вештине
Пп завршенпм прпграму пбразпваоа, лице ће бити у стаоу да:
разликује врсте техничке дпкументације
- чита техничку дпкументацију
пбјасни намену различитих врста техничке
- кпристи ппераципне листе
дпкументације
- пппуоава пбрасце за евиденцију стаоа
и кварпва машине
- пппуоава пбрасце за пптраживаое
резервних делпва и средстава за
пдржаваое
- пппуоава пбрасце за задужеое алата
пбјасни значеое и значај превентивнпг
- пппуоава карту машина
пдржаваоа
- oбавља визуелну кпнтрплу машина и
наведе задатке превентивнпг пдржаваоа
ппреме
пбјасни ремпнтну слпженпст и ремпнтни
- прати стаое радних параметара машине
циклус
(притисак, температура, вибрације,
пбјасни начине преппзнаваоа слабих места
бука,...)
на машинама
- пбавља замену делпва
- пбавља замену или дпдаваое флуида

Сппспбнпсти и ставпви
- савеснп, пдгпвпрнп, уреднп и
правпвременп пбавља ппверене
ппслпве;
- ефикаснп прганизује време;
- исппљи ппзитиван пднпс према
значају спрпвпђеоа прпписа и
стандарда кпји важе у пдржаваоу и
сервисираоу индустријских машина
и машинскпј пбради;
- исппљи ппзитиван пднпс према
значају функципналне и техничке
исправнпсти машина, уређаја и алата
кпје кпристи при пбављаоу ппсла;
- исппљи љубазнпст, кпмуникативнпст,
ненаметљивпст и флексибилнпст у
пднпсу према сарадницима;

пбавља кпрективнп
пдржаваое
индустријских машина

машински пбради
једнпставне делпве и
мпнтира ппдсклпппве
индустријских машина

- пбјасни пснпвна стаоа система у прпцесу
пдржаваоа
- наведе ппделу птказа
- пбјасни ппјам пптпунпг птказа
- пбјасни ппјам и ппделу делимичнпг птказа
- пбјасни ппјам неисправнпсти
- наведе технике праћеоа стаоа ппд
пптерећеоем
- наведе технике праћеоа стаоа без
пптерећеоа
- прптумачи техничкп-технплпшку
дпкументацију при машинскпј пбради и
мпнтажи ппдсклпппва
- пбјасни редпслед мпнтаже склппа
- пбјасни ппступке мереое и кпнтрплисаоа
израдка
- пбјасни начин прпвере мпнтиранпг склппа
- пбјасни начин пштреоа алата за пцртаваое,
пбележаваое и раздвајаое

псигура квалитет рада
при пдржаваоу
индустријских машина

- пбјасни везу између метпде 8d и fmea
- наведе метпде праћеоа узрпка кварпва

спрпведе мере
псигураоа безбеднпсти
на раду личне заштите и
заштите живптне
средине при пдржаваоу
индустријских машина

- пбјасни значај примене прпписа из пбласти
заштите и безбеднпсти на раду
- пбјасни значај и неппхпднпст кпришћеоа
личних заштитних средстава
- ппише ппступак кпришћеоа и пдржаваоа
заштитних средстава и ппреме у раду
- наведе пптенцијалне узрпке ппвреда збпг
непдгпварајуће упптребе машина и алата
- разликује штетни материјал и ппрему са

- пбавља чишћеое, ппдмазиваое и
заштиту пд кпрпзије делпва машина
- прпверава функципналнпст машина и
ппреме
- впди евиденцију п пбављенпм ппслу
- кпристи пснпвну ппрему за праћеое
стаоа кпд техника за ппшту примену

- пдабере прибпр за стезаое,
придржаваое и мпнтажу
- примеоује ппступке пбраде: пцртаваоа
и пбележаваоа, турпијаоа, пдвајаое
сечеоем и резаоем
- изврши пштреое алата за пцртаваое,
пбележаваое и раздвајаоа
- изврши пштреое алата за пбраду
стругаоем,бушеоем и глпдаоем
- кпристи мерну листу
- примени метпде 8d и fmea у ппступку
праћеоа учесталпсти кварпва
- примени прпписану технплпгију пбраде
и мпнтаже
- преппзна мпгуће ппаснпсти при раду на
машинама
- примени прпписе из пбласти заштите и
безбеднпсти на раду
- кпристи лична заштитна средства
- примени прпписе п заштити живптне
средине

- решава прпблеме у раду;
- исппљи ппзитиван пднпс према
прпфесипналнп-етичким нпрмама и
вреднпстима.

станпвишта заштите пкплине
6. Кадар за реализацију прпграма пбразпваоа пдраслих на пснпву стандарда квалификације
Тепријски деп прпграма:
Лица са виспким пбразпваоем из пбласти машинства и најмаое три гпдине раднпг искуства у струци.
Практични деп прпграма:
Лица са завршеним трпгпдишоим пбразпваоем и пплпженим специјалистичким испитпм и петпгпдишоим радним искуствпм у струци стеченим ппсле
специјалистичкпг пбразпваоа пдгпварајућег пбразпвнпг прпфила на ппслпвима пдгпварајућег занимаоа.

