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ELŐSZÓ
A felnő korú látássérült személyek elemi rehabilitációjával foglalkozó
szakemberek rendszeresen szembesülnek azzal, hogy klienseik nemtől és
kortól függetlenül megfogalmazzák igényüket a szabadidő hasznos eltöltésére. Szerencsére a mindennapos tevékenységek tanításának témaköre folyamatosan bővül olyan szabadidőben végezhető tevékenységekkel,
mint például a szövés, gyöngyékszerek készítése, patchwork és a nőies
hobbinak számító kézimunka. Ezek a tevékenységek a legtöbb férfi számára azonban kevésbé vonzóak.
Mivel az elmúlt öt évben a VÁI-VERCS szolgáltatásait igénybe vevő kliensek majdnem 40%-át férfiak te ék ki, ezért szükségesnek tarto uk, hogy a
módszertani útmutató témájának olyan tevékenységi kört válasszunk, amelyet ők is szívesen végeznek, és a szabadidő eltöltésén túl hasznát is veszik.
Kiemelten fontos ezen technikák tanítása olyan személyek esetében, akik
a látássérülésük elő o honukban „ezermesterként” tevékenykedtek. De
miért ne lehetne bárkinek igénye eﬀéle önállóságra? Mivel olyan produk v
tevékenységet tanítunk, amelyet a kliens környezete is értékel és hasznosnak tart, ezért számíthatunk a mo váció és az önbizalom növekedésére,
ami támogatja az elemi rehabilitáció folyamatának egészét.
Elgondolkodtató volt számunkra az, hogy amíg a jelenlegi rehabilitációs
felmérések során gyakran rákérdezünk arra, hogy kliensünk tud-e tűt befűzni és varrni, addig arról már ritkán vagy egyáltalán nem esik szó, hogy a
ház körüli, kisebb javítási munkákat képes-e ellátni. A hiány okát részben
abban lá uk, hogy a rehabilitációs tanárok eddig nem fértek hozzá olyan
leíráshoz, amire támaszkodva alapvető ház körüli és egyéb barkácsolási
tevékenységeket tanítha ak volna. Adaptációs munka legelején szembesültünk azzal a ténnyel, hogy ebben a témában nem létezik szakmaspecifikus hazai irodalom. A Vakok Általános Iskolájában ugyan szerveztek a tanulók számára olyan technikaórákat, amelyeknek része volt a barkácsolás
és a ház körüli teendők elvégzése is, de ezt közel 20 évvel ezelő félbe kelle hagyniuk. Külföldi szakirodalmak közül amerikai leírás vált számunkra elérhetővé ebben a témában; valamint felve ük a kapcsolatot német
kollégákkal, akik rendelkeztek némi tapasztala al ezen a területen. Az
egyik legfontosabb gondolat, amit Németországból magunkkal hoztunk
és a munkánk során alapelvként alkalmaztunk, az „a megfelelő embert a
megfelelő munkára” szemlélete volt. Az útmutató kidolgozásához többféle szakembert bevontunk a munkába az asztalostól a mérnökig. Olyan
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vak személyekkel is együ működtünk, akik kisebb teljesítményű famegmunkáló gépekkel dolgoznak vagy olyan személlyel, aki funkcionális látás
nélkül is saját kezűleg újíto a fel az o honát. Az adaptációs team szinte
minden tevékenységet saját élményben is kipróbált, a lefede szemmel
gyűjtö tapasztalatok is bekerültek a leírásokba.
A módszertani útmutatót azoknak a gyógypedagógusoknak ajánljuk, akik
– a felnő korban látássérül é vált személyek elemi rehabilitációja
keretében mindennapos tevékenységeket tanítanak;
– a látássérült személyek foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásaiban
fejlesztő, felkészítő foglalkozásokat tartanak;
– tanköteles korú látássérült gyermekek számára terveznek – prak kus ismeretek terén is – fejlesztő foglalkozásokat tartani.
Ezt a módszertani útmutatót gondolatébresztőnek is szánjuk, ami révén a szakemberek újraértelmezhe k és bővíthe k saját szakmai ismereteik határát.
A módszertani ajánlások olvasása során a szakembereket bátorságra buzdítjuk, hogy merjék alkalmazni krea vitásukat, végezzenek minél
gyakrabban saját élményű felkészülést az újonnan felmerülő – szakmaterületünk határait feszegető – kliensigények kihívásaival megismerkedve
úgy, hogy közben betartják az ésszerűség és a szakismereteket igénylő területek határait.
Szükség lesz továbbá nyito ságra és türelemre önmagunkkal szemben,
hiszen a barkácsolási tevékenységek nem elemi ismeretek és nem feltétlenül belülről fakadó ambíciók minden emberben.
Teamünk az ezen az úton való szakmai fejlődéshez kívánt módszertani
dilemmákat, javaslatokat felvetni; valamint egyes tevékenységek tanításához konkrét foglalkozási tervek leírásával hozzájárulni.
Bízunk abban, hogy jelen módszertani útmutató egy lehetséges újabb
irányt és alapot képez a látássérült személyek foglalkozási rehabilitációs
lehetőségeinek bővítése terén is.
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I. A BARKÁCSMŰHELY AKADÁLYMENTES KIALAKÍTÁSA,
ELRENDEZÉSE
I.1. Ergonómia és akadálymentes tervezés
Az ergonómia emberközpontú tervezést, kialakítást jelent. Az embert
mint felhasználót állítja a munkavégzés, a különböző tevékenységek középpontjába. Azt vizsgálja, hogy a felhasználók különböző képességeihez,
elvárásaihoz és igényeihez mennyire illeszkedik a munkakörnyezet és a
munkaeszközök kialakítása; a munkavégzés ado munkaeszközök használatával és ado munkakörnyezetben mennyire lesz sikeres (biztonságos,
kényelmes és hatékony).
Az ergonómia fogalom egyik ismert szinonimája az emberi tényezők
(human factors), vagyis azok a felhasználói jellemzők, amelyek egy munkafolyamatban a biztonságos és hatékony munkavégzés szempontjából
meghatározó tényezők. A tudományág legismertebb alkalmazási területe
a munkavédelem, ahol az ember mint a munkafolyamatok legsérülékenyebb eleme áll a középpontban.
Az ergonómia rendszerszemléletében minden egyes munkavégző személy, munkaeszköz és az a tér, ahol a munkát elvégzik, értelmezhető ember–gép–környezet rendszerben. Ennek a rendszernek meghatározo alrendszerei és az alrendszernek ado paraméterei jelennek meg.
Az alrendszerek:
– az ember – vagyis a munkát végző személy;
– a gép – vagyis a munkaeszköz, amit a munkát végző személy használ;
– a környezet – vagyis az a munkatér, ahol a munkavégzés történik.
Az ergonómia tehát e három tényező kapcsolatát vizsgálja, értékeli. Vizsgálhatja önmagában az ember–gép viszonyt, vagyis azt, hogy egy
ado munkaeszköz mennyire felel meg a munkavégzők felhasználói képességeinek és igényeinek. De vizsgálhatja tágabb értelemben azt is, hogy
az ado körülmények közö végze tevékenység mennyire alkalmas,
megfelelő a munkavégző felhasználók számára. Például látássérült személy elektromos fűrésszel végze vágási munkájának biztonsági, kényelmi és hatékonysági mutatói; illetve annak vizsgálata, hogy ezt a munkát
egy barkácsműhelyben, munkavédelmi szempontok betartása melle ,
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avagy a kertben, ado időjárási körülmények közö , egyedül vagy társas
környezetben végzi-e a dolgozó.
Az ergonómiai szemlélet egy különleges fogyatékosságértelmezést is használ. Az orvosi értelemben ve fogyatékossági kategóriák az egyének képességeinek az átlaghoz mért csökkent értékét, ennek a csökkenésnek a mértékét
mint hiányt fogalmazzák meg. Ebben a szemléletben az egyén azért nem képes
bizonyos tevékenységek elvégzésére, mert fogyatékossága akadályozza ebben.
Ezzel szemben az ergonómia azt vizsgálja, hogy bármely képességű
egyén számára vajon megfelelőek-e a munkaeszközök és a munkakörnyezet akkor is, ha ép vagy fogyatékos személy a felhasználó, vagyis számukra
akadálymentesen használhatók-e.
Az ergonómia tehát ebben a tekintetben nem tesz különbséget ép és
fogyatékos felhasználó közö , de azt vizsgálja, hogy a felhasználó képességeinek ado szintje melle a tevékenység a munkaeszközzel kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan végrehajtható-e.
A munkahelyek és munkaeszközök kialakításakor ergonómiai szempontból elsődleges felhasználói paraméterek (emberi tényezők), amelyeket figyelembe kell vennünk:
– a testméretek: antropometriai méretek, szögek, sta kus és dinamikus jellemzők;
– éle ani jellemzők: erőnlét, állóképesség, mozgási képességek és
tartományok, fiziológiai jellemzők, például fáradtság, koncentrációs
képesség, stressz szintje;
– érzékszervi képességek: látás, hallás, tapintás, szaglás, bizonyos esetekben ízlelés is;
– kogni v képességek: az információk észlelése, feldolgozása, tárolása, gondolkodási és döntési képesség;
– mo vációs és érzelmi szint: a munkavégzési hajlandóság és kedv,
viszonyulás a gépek használatához (esetleges félelem, tartózkodás).
Ezeknek a jellemzőknek az ismerete meghatározó lehet a munkavégzés
sikerére, hatékonyságára, a hibázás lehetőségére.
A fentebb felsorolt emberi tényezőkhöz kell igazítanunk a gépi alrendszer megfelelő szintjeit. Vagyis az ergonómiailag megfelelő munkaeszköz
minden szinten megfelel a felhasználói jellemzők által meghatározo követelményeknek.
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A gépi alrendszer tehát igazodik a felhasználók:
– testméreteihez (például kezelőgombok nagysága az ujjak méretéhez);
– éle ani jellemzőihez (például a kezelőgombok használatához szükséges erők vagy mozgatásukhoz szükséges távolságok);
– érzékszervi képességeihez: látható, hallható, tapintható információkat hordoz a nyomógomb;
– kogni v képességeihez: információi és a használa mód könnyen
érthető, vészhelyzetben is hozzásegí a felhasználót az azonnali helyes döntéshez, nem megtévesztő;
– mo vációs jellemzőihez: biztonságos és kényelmes használatot sugároz.
A felhasználó a munkaeszközzel annak felhasználói felületén keresztül
(user interface) kerül kapcsolatba, valamint a munkavégzés során számára
szubjek v használhatósági véleményt alkot. Amikor a felhasználó számára
a felhasználói felület nem illeszkedik pontosan az ő jellemzőihez, akkor
kellemetlenséget, alkalmatlanságot vagy akár a használhatósághoz köthető hátrányt érzékelhet.
Bármely felhasználó – akár ép, akár fogyatékos személy – megtapasztalhatja ezt a hátrányt, vagyis az ember–gép felhasználói felület nem megfelelőségét, amikor a tervezők nem veszik figyelembe a felhasználók sokféleségét, eltérő igényeit.
Amikor egy termék kielégí a sokféle felhasználói igényt, ebben pedig
az ép és fogyatékos személyek elvárásait is egyszerre, akkor beszélhetünk
akadálymentesen terveze (universal design) eszközről.
Mindezek melle biztosítanunk kell a megfelelő munkavégzési környezetet is (környeze tényezők):
– tágabb értelemben a zaj-, világítás-, levegőminőség és klima kus
viszonyokat, amelyeket a munkavédelmi szempontok során is bemuta unk;
– szűkebb értelemben a munkazónák hozzáférhetőségét és az op mális munkamozgások lehetőségét (elegendő hely, megfelelő elrendezés);
– valamint a munkavégzéshez szükséges információk elérhetőségét.
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I.2. A fizikai környezet akadálymentes kialakításának szempontja
látássérült személyek által használt barkácsműhelyben
Az építe környezet akadálymentesítésével kapcsolatban az OTÉK, illetve annak 2008-as módosítása rendelkezik (A Kormány 182/2008 (VII.14.)
Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 237/1997. (XII.20.) Korm. rendelet módosításáról).
Az akadálymentes kialakítás során arra törekszünk, hogy a kiválaszto
felhasználói csoport számára akadálymentes fizikai környezetet, munkaeszközöket és munkafolyamatokat határozzunk meg.
Az útmutató melléklete bemutatja a látássérült-specifikus munkavédelmi szempontokat, ajánlásokat. Az alábbiakban csupán a látássérült
személyek által használt műhelyekre érvényes munkahely-kialakítási
szempontokkal és a munkahelyi környezet információs hozzáférhetőségével foglalkozunk.

I.3. A barkácsműhely akadálymentes kialakítása
Mivel az op málistól eltérő ergonómiai tényezők hatása elsősorban fáradási jelenségekben nyilvánul meg (látószerv fáradása, a mozgásszervek
fáradása, közpon idegrendszer érinte sége), a munkakörnyezet kialakítása során ezek megelőzésére hangsúlyt kell helyezni. A fáradás pedig
könnyen vezethet hibázáshoz, a teljesítmény romlásához és veszélyhelyzetek kialakulásához. Hosszútávon egészségkárosító hatásokról és egészségromlásról is beszélhetünk.
Elrendezés és közlekedés
A műhely bútorzatának és gépeinek elrendezésekor az elsődleges szempont a könnyen tanulható, egyszerű és logikus elrendezés. A tájékozódást
megkönnyí az ado műhely sema kus, tapintható alaprajzának elhelyezése a bejáratnál (tak lis térkép formájában). Ezt a térképet a bejára
ajtón kívül, az információs tábla ala , vagy ha van előtér, o érdemes elhelyezni.
A műhelyben a közlekedési útvonalaknak is könnyen tanulhatóaknak,
balesetmentes közlekedést biztosító kialakításúaknak kell lenniük. A padlón nemcsak a közlekedési útvonalakat célszerű tak lisan érzékelhetővé
tenni, hanem a munkaállomások helyét és – jól megkülönböztethető módon – a veszélyes zónákat is. A különböző használatú zónákat (munkaasz14

talok és munkahelyek, közlekedési folyosók, anyagtárolásra kijelölt hely)
színben és anyagban jól megkülönböztethető padlóburkolat vagy jelölősáv különítse el.
Erre a jelölésre veszélyjelző tak lis vonalak helyezhetők el, de az ado
munkaterület vagy éppen a szabad közlekedési folyosó teljes területének
eltérő érdességű és keménységű padlóburkola al való ellátása nagyban
megkönnyí a tájékozódást.
Több személy egyszerre úgy közlekedhet biztonságosan egy szűk műhelyben (például hosszúkás kialakítású teremben), ha a terem falaival
párhuzamosan közlekedési utak vannak kijelölve, és e melle ado az is,
hogy az útvonal mely oldalán, milyen irányban lehet haladni.
A munkaállomások úgy legyenek kialakítva, hogy a munkavégzés során
a lehető legkevesebb helyváltoztatásra legyen szükség. Ellenkező esetben
a munkát végző látássérült kliensnek újra meg kell keresnie a támpontokat. Ha lehetőség van rá, az összes szerszám és alkatrész legyen könnyen
megtalálható és elérhető az ado munkaállomáson. Egy munkaállomáson belül minden eszköz könnyen (lehetőleg helyváltoztatás nélkül vagy
minimális helyváltoztatással) legyen elérhető.
Ha a megmunkálási folyamat lépései mia a kliensnek mégis közlekednie kell, akkor – a munkaállomások közö – a munkadarabon kívüli
szerszámokat, szúró- és vágóeszközöket lehetőleg ne vigye másik munkaállomáshoz, mert az a helyváltoztatás során balesetveszélyes lehet. Ha ez
nem oldható meg, akkor az eszközöket és a többi munkadarabot tárolódobozban vagy rekeszben egyszerre szállítsa, és használat után tegye vissza
őket az erede helyére.
A bútorokat, munkagépeket, munkaállomásokat ajánlo a terem falai
mentén elrendezni. Ha a helyiség ado ságai lehetővé teszik a terem közepén lévő munkaasztalok kialakítását, akkor olyan munkaállomás létrehozása javasolt, ahol kizárólag kézi szerszámok és vezeték nélküli kisgépek
használata történik. Az i használt munkadarab ne legyen nagyobb a rendelkezésre álló munkaterületnél. A munkaállomások közö biztonságos
közlekedés érdekében ezeket a munkaasztalokat például ajánlo térben
úgy elhatárolni, hogy azt szerszámtárolásra is alkalmas szerszámfal vegye
U- vagy L-alakban körbe. Ha fallal történő elválasztás nem lehetséges, a
munkaasztalnak legyen alacsony (lekerekíte élű) pereme. Így megakadályozható a szerszámok és alkatrészek legurulása Ha a munkavégzést a
perem akadályozza, akkor használható nagyobb szerszámtálca is. Fontos,
hogy a munkaasztal minden része a munkaterület síkján belül legyen.
A munkafelület kontrasztosan különüljön el a környezetétől.
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A színeket, színkontrasztokat hasonló funkciók és jelölések esetén következetesen, ugyanúgy alkalmazzuk.
A műhely bútorzata (munkaasztal, szekrény, tárolási rendszerek: például fiókos szerszámtárolók, polcok) a fix helyen lévő tárgyak közé tartoznak. Elrendezésük során meg kell bizonyosodni arról, hogy a bútorok
élei, sarkai nem okoznak-e sérülést a közlekedő személyek számára, nem
lógnak-e be a közlekedési útvonalakba. Érdemes eleve lekerekíte sarkokkal és élekkel rendelkező bútorzatot választani, vagy gondoskodni az ilyen
veszélyforrások számának csökkentéséről (például élvédők, sarokvédők
gumiból, utólagos lekerekítés csiszolással stb.).
A fali polcokat úgy kell elhelyezni, hogy azokba az ülő vagy álló munkavégző személy ne üsse be a fejét. A polcok magasságánál figyelembe kell
venni, hogy a túlságosan magasra helyeze polcon nehéz elérni a szerszámokat, amely kényelmetlenséget okozhat. Bizonytalanná válhat mia a a
fogás, ami balesetveszélyes, a szerszám vagy alkatrész leeshet, és ezzel
sérülést okozhat. A leeső szerszám vagy alkatrész megkeresése további
feladatot és időveszteséget is jelenthet.
A szekrények, rekeszek ajtói nyito állapotban se nyúljanak be a közlekedési útvonalak sávjába. Megoldást jelent, ha a tárolóknak redőnyös
vagy tolóajtóik vannak.
Az ajtók, ablakok nyito állapotban szintén ne nyúljanak be a közlekedési sávokba, illetve munkazónákba.
A szerszámgépek és megmunkáló gépek egymástól távol helyezkedjenek el a műhely ado ságai szerint. Ez biztosítja, hogy az ado munkaállomáson dolgozó személyt a közlekedés vagy a másik munkaállomás
használata során más nem zavarja. A közlekedési útvonalakra ne lógjanak
be alkatrészek. A közlekedési útvonalak és a munkavégzés helye legyen
egyértelműen megkülönböztethető.
Tapintással és/vagy hallás útján jól azonosíthatók a fix helyre telepíte
eszközök és berendezések, amik helye a munkavégzés során sem változik.
Az eszközöknek vagy a gépeknek csak azon részei legyenek tapinthatók,
amelyek megérintéskor nem okoznak sérülést.
Ha a munkafolyamat ezt lehetővé teszi, a munka során változó helyű eszközöket (mozgó eszközök) az ado tevékenységekhez rendelve,
csoportosítva mozgassuk. A mozgatás – esetleg több különböző munkaállomáson történő munkavégzés – során is jól azonosítható helyen
tartsuk őket (például dobozban, rekeszben), ahová könnyen visszahelyezhetjük, illetve a munka elvégzése után mindig kerüljenek vissza az
erede helyükre. A leese tárgyat minél hamarabb meg kell keresni és
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vissza kell tenni az erede tárolási vagy a munkafázisban átmene leg
kijelölt helyére.
A műhelyben található gépi eszközök kezelőszerveit, a kézi szerszámok
tároló helyeit, a szükséges kötőelemek rekeszeit; illetve egyéb kézi eszközöket jól megkülönböztethető, domború tak lis jelzéssel kell ellátni.
Beszerzéskor ügyelni kell arra, hogy a kézi szerszámok, eszközök színben kontrasztot alkossanak a há érül szolgáló tárgyakkal, berendezésekkel, a helyiség falával és a burkolatokkal (leejtés esetén gyengén látó személy könnyen megtalálja).
A munkaeszközök helye és a tárolóegységek is jól elkülöníthetőek, azonosíthatóak legyenek.
Rendszerezés
Fontos, hogy a tárolók és a berendezések a vak és gyengén látó személyek
számára is biztonságosan használhatók, stabilak legyenek.
A szögek, csavarok, csavaranyák, plik stb. tárolására, rendszerezésére
szolgáló dobozok, polcok vagy fiókok, rekeszek a munkaasztalon értékes
felületeket foglalhatnak el. Tárolásuk ezen a felületen csak akkor célszerű, ha sűrűn használják őket, ezért a munkafolyamathoz elengedhetetlen,
hogy kéznél legyenek. Általában fali polcokon vagy falra rögzíte tárolóegységekben helyezik el ezeket a kisebb dobozokat.
A tárolóegységek polcait célszerű tapintható jelölésekkel ellátni. Ez lehetővé teszi, hogy a dobozok és rekeszek tartalma felismerhető legyen
anélkül, hogy azokat le kellene venni a helyükről.
A fali és asztali szerszámtárolókon az eszközök általában függőlegesen
(éllel, heggyel lefelé, a felé nyúló kézzel ellentétes irányban) állítva tárolhatók. A tároláshoz a szerszámok alakjának megfelelő, lyukakkal vagy résekkel
elláto sínek is alkalmazhatók. Könnyebb szerszámok tárolásához mágneses felületet is lehet használni. Az eszközök tárolási sorrendje egy közösen
használt műhelyben mindig legyen azonos. A szerszámok helyét tak lis (feliratokkal, alakkal, megfelelő méretű lyukkal stb.) jelzéssel is el kell látni.
Hulladékgyűjtés, takarítás
A munkahelyen a termelési és kommunális hulladékot elkülönítve kell
gyűjteni. A hulladékgyűjtő tartályokat egymástól jól elkülöníte , fix helyen tároljuk. Ha több hulladékgyűjtőt is használunk, és megkülönböztetésük fontos, akkor használjunk tak lis jelöléseket és színkódolást.
A nem veszélyes, de bomló szerves anyagot tartalmazó, valamint a bűzös
termelési hulladékot fede , résmentes, fertőtleníthető tartályban gyűjtsük.
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Amennyiben megoldható, minden munkaállomáshoz biztosítsunk külön termelési hulladéktárolót. Ha ez nem oldható meg, akkor ügyeljünk
arra, hogy ezek a hulladéktárolók a munkaállomásoktól könnyen, minimális helyváltoztatással elérhetők legyenek.
Feltétlenül meg kell oldani a forgács- és fűrészpor eltakarítását. amit a
legcélszerűbben egy kézi elszívó berendezéssel lehet kivitelezni. Ez akár
egy külön zsákba gyűjthe a törmeléket, vagy rá lehet kötve egy közpon
elszívó rendszerre, ami általában az asztalosműhelyekben ki van építve.
Ennek hiányában a munkafelület kefével történő le sz tása ajánlo .
Ha a hulladékgyűjtő a munkafelüle ől távol található, akkor mindenképpen lapátra kell söpörni az asztalon keletkeze faforgácsot és port, a földre vagy alacsonyabb tárolóba söpört hulladék egyébként nagy porszenynyezéssel járna.
A műhely használa rendjében rögzíthető, hogy milyen rendszerességgel kell a munkaállomások takarítását elvégezni. A munkaasztalok munkavégzés utáni takarítása, a gépek nap végi takarítása, a teljes műhelyterület feltakarítása a felhasználók feladata.
A nagyobb méretű hulladékot napközben is össze lehet szedni, a faanyagok és fémhulladékok szelek ven, a műhely egy ado pontján gyűjthetők.
A forgács és poralakú szennyeződés a padlóról söpréssel, porszívózással és nedves feltörléssel távolítható el.
A műhelyrend a Házirendben és a Műhelyrendben szabályozható. Ez
tartalmazza a munkaidő kezdetét, befejezését és a szüneteket. A műhely
rendjéért minden dolgozó felelős, a saját munkaterületén mindenkinek
rendet, sztaságot kell tartania. A közös terület rendjéért mindenki egyforma felelősséggel tartozik. Az ado személy a neki kiado szerszámokért anyagilag is felelősséget vállal. Látássérült személyek esetében a műhelyrend betartása munkavédelmi szempontból is indokolt, de szükséges
ahhoz is, hogy a felhasználók az eszközöket, a munkadarabokat és a szerszámokat mindig ugyano találják.
Világítás
A gyengénlátó személyek megvilágítási igényei egyénenként változóak,
ezért a műhely kialakítása során figyelembe kell venni, hogy az o dolgozóknak eltérő megvilágításra lehet szükségük.
A fényforrás lehet természetes fény, izzó és fluoreszkáló természetű,
használatuknál az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:
– a vakító fény és a visszatükröződés elkerülendő, amit gyakran a fényes felületek okoznak;
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– a fényforrásokat olyan helyre kell elhelyezni, hogy ne keltsenek árnyékot. A természetes vagy mesterséges fény által keletkeze árnyékok op kai illúziókat kelthetnek;
– a munka- és közlekedőterületeken egyenletesen kell elosztani a
megvilágítást, mivel nagyon sok ember számára nehézséget jelent a
különböző fényviszonyokhoz való alkalmazkodás;
– a teljes megvilágítási rendszer javítása érdekében tér- és spotmegvilágítást is használjanak. A fokozatszabályozós kapcsolók alkalmazása lehetővé teszi a felhasználók személyes igényeihez való alkalmazkodást.
Ezért az általános (felső, mennyeze ) világítás melle a munkaállomásokhoz (állítható) helyi megvilágítás is tartozzon (például asztalra/polcra
szerelt lámpa flexibilis karral vagy faliszekrénybe építe helyi megvilágítás). A helyi megvilágításra javasoljuk az állítható fénycsőlámpák beszerzését, amelyet minden munkaasztalra és megmunkáló géphez el lehet helyezni. Ennek segítségével megfelelő fényerővel világítható meg önállóan
minden munkaterület, és mivel könnyen állítható, pozícionálható és minimális meleget termel, így nem rontja a munkaterületen a komfortérzetet,
és nem okoz véletlen érintéskor égési sérülést.
Akusz ka
A térben történő orientációt segí k a visszaverődő hangok, melyekből
következtetni lehet a helyiség méretére, folyosók jelenlétére, falak helyzetére. A műhelyt használó személyek idővel megtanulják az elrendezést.
Kezdetben fontos, hogy a munkaterületek egymástól jól elkülöníthetők
legyenek. Az akusz kus lokalizálást zavarhatja például szellőzőcsövek, légkondicionáló berendezés és a műhelyben található egyéb gépek hangja.

I.4. A barkácsműhely gépeinek és berendezéseinek elrendezése
Elérési tartományok
A gépek, munkaeszközök és a kezelőszervek a munkavégző személy kényelmes elérési tartományában helyezkedjenek el. Ennek megfelelően:
– a gépek és munkaeszközök kezelőszervei a munkát végző személytől
maximum 39 cm távolságra helyezkedjenek el a munkaasztalon;
– a tárolók és tárolt elemek a munkaasztalon maximum 50 cm mélységben helyezkedjenek el;
– a fali tárolók teljes terjedelmükben 90 és 190 cm közö magasságban helyezkedjenek el;
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– fali tároló esetén az ne lógjon be a munkatér síkjába;
– álló munkahely esetén a munkasík 90 és 110 cm közö magasságban legyen;
– álló munkahely esetén a munkasík magassága állítható legyen (könynyű munkához könyökmagasságba állítható)1, precíziós munkához
10 cm-rel a könyökmagasság fölé állítható, nehéz munkához 10-20
cm-rel a könyökmagasság alá állítható);
– ülő munkahely esetén a szék ülőfelületének magassága állítható legyen legalább 35 és 47 cm-es magasságok közö (görgős szék használata a barkácsműhelyben kerülendő!);
– a székek rendelkezzenek a derekat megtámasztó há ámlával;
– az asztal ala hely (ülőhelyzetben a térdnek) magassága érje el a 60
cm-t, szélessége a 75 cm-t és mélysége a 60 cm-t.
Biztonságos kezelés
Minden munkaeszközt el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt biztonságosan működte , és vészhelyzet esetén gyorsan és teljesen leállítja.
Minden munkaállomáson legyen olyan vészkikapcsoló berendezés,
amely a munkaeszköz egy részét vagy egészét a veszély jellegétől függően
leállítja úgy, hogy a munkaeszköz biztonságos állapotba kerüljön.
A vészleállító elem legyen tapintás útján jól megkülönböztethető és biztonságosan hozzáférhető, kezelhető, de akaratlanul ne hozhassuk működésbe.
A gép kezelőszervei – különös tekinte el a kikapcsoló gombra – színben is alkossanak kontrasztot a gép többi részével.
A gép ki- és bekapcsoló gombjait védeni kell a véletlenszerű megnyomástól (például csak kulcs elfordításával indítható, nagyon eltérő méret/forma).
A gáz, gőz, aeroszol, folyadék vagy por kibocsátásával veszélyforrást
jelentő munkaeszközt megfelelő felfogó, elvezető, illetve elszívó berendezéssel kell ellátni.
A munkaeszköz mozgó részeit olyan védőberendezéssel kell ellátni,
amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását
a veszélyes tér elérése elő .
A balesetveszélyes tereket tak lis felület, illetve színkontraszt is jelezze.
A munkaeszköz magas vagy igen alacsony hőmérsékletű részeit megfelelő
védelemmel kell ellátni, így elkerülhető az érintés vagy a túlzo megközelítés.
1

Az átlagos könyökmagasság angol nőknél 99,6 cm, angol férfiaknál 109,6 cm (a PeopleSize 1998-as adatai alapján).
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I.5. Bútorok és tárolóegységek kialakítása
A jelenlegi piacon megannyi különböző kialakítású szerszámtároló szekrény található. Á ekinte ük a kínálatot, és aszerint váloga unk az alábbi
felsorolásunkba, amelyeket látássérült felhasználók számára is megfelelően használhatónak tartunk.
Megnevezés

Jellemzők

Szerszámtároló szekrény
5 fiókkal
kép forrása: h p://metavasipar.hu/hu/product/
details/216/koros-szerszamtarolo-szekreny-5-fiokkal -8 (letöltés dátuma:
2015.08.24.)

Erős hegeszte szekrénytest,
merevíte ajtókkal. Közpon
biztonsági hengerzárral ellátva.
Magasság: 760 mm, szélesség:
680 mm, mélység: 500 mm,
fiókmagasságok: 1 db 80 mm,
2db 100 mm, 2 db 190 mm. A
fiókok terhelhetősége 35 kg/fiók
egyenletes súlyelosztás melle .

Perforált szerszámtartó fal
kép forrása: h p://metavasipar.hu/hu/product/details/218/perforalt-szerszamtarto-fal (letöltés dátuma:
2015.08.24.)

Kereskedelmi forgalomban
kör, téglalap, négyzet alakú
perforáció kapható. Négyzetméterben vásárolható. Magasság:
1000 mm, szélesség: 1000 mm,
mélység: 25 mm

Gurulós szerszámkocsi
kép forrása: h p://metavasipar.hu/
index.php?nyelv=hu&
module=category&op=list&cid=98
&id=103&parent= (letöltés
dátuma: 2015.08.24.)

Nagy segítség, hiszen bárhol
kéznél lehetnek a megszoko
szerszámok. Erős hegeszte
szekrénytest merevíte ajtókkal.
Közpon biztonsági hengerzárral
ellátva. 2 db fix és 2 db forgó,
fékezhető kerékkel elláto
kivitel. Magasság: 890 mm, szélesség: 680 mm, mélység: 500
mm. 5 db fiókkal rendelkezik.
Fiókmagasságok: 1 db 80 mm,
2 db 100 mm, 2 db 190 mm. A
fiókok terhelhetősége 35 kg/fiók
egyenletes súlyelosztás melle .
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Kép a termékről

Megnevezés

Jellemzők

Gurulós szerszámkocsi
kép forrása: h p://www.
smetal.hu/
salgoszekreny.html (letöltés
dátuma: 2015.08.24.)

Görgős fiókok kisebb alkatrészek
és szerszámok elhelyezésére.
Magasság: 920 mm, szélesség:
560 mm, mélység: 500 mm.

Alumínium szerszámtartó
léc
kép forrása: h p://www.
grando.hu/
alu-szerszamtarto-lec-1482107076
(letöltés dátuma:
2015.08.24.)

Hat szerszám tárolására,
mint például fogók, kalapács,
dugókulcs stb. Az egyedileg
beállítható befogópofákkal
a legkülönbözőbb méretű és
fajtájú szerszámok mind tárolhatók rajta. Az éppen szükséges
szerszám mindig kézügyben van.

Kép a termékről

A gurulós szerszámkocsik előnye, hogy minden munkaasztal melle
(ala ) elhelyezhetők, könnyedén odébb is guríthatók, ugyanakkor rögzíthetők, tehát nem fognak elmozdulni, ha azt szeretnénk.
A szerszámok tárolására szolgáló rekeszek, fiókok nem okoznak gondot látássérült felhasználók számára. A fiókok könnyen belökhetők, véletlen nekiütközés esetén nem okoznak sérülést, mert könnyen becsúsznak a helyükre.
A falra a munkaasztalokkal szemben szerszámtartó fal vagy szerszámtartó léc elhelyezése javasolt, így mindig a gyakran használt szerszámok
lesznek kéznél, könnyen elérhető magasságban.

I.6. Tárolószekrények – Redőnyös faliszekrény
Egy asztalosműhely teljes kiépítéséhez hozzátartoznak a kézi szerszámok,
esetleg kisebb méretű alapanyagok, félkész alkatrészek tárolására szolgáló berendezési tárgyak, bútorok.
Egy átlagos műhelyben ezek általában szekrényfélék, ládák, dobozok.
Ebben a – speciális felhasználói kör számára kialakíto – műhelyben ez
a megoldás nem képzelhető el, mivel ezek a berendezési tárgyak átlagos
felhasználók által használt munkatérben még á ekinthetők, használhatók
(bár legtöbbször egy műhely összképében ezek a tárgyak kel k a rendezetlenség érzését), viszont látássérült emberek által használt munkatérben komoly balesetveszélyt jelentenek.
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Felmerülhet, hogy a szükséges tárolóhelyet egyforma kialakítású és
megjelenésű szekrényekkel biztosítsuk (ez vak felhasználók számára is
megkönnyí az eligazodást), azonban még ebben az esetben is jelentkeznek felhasználói nehézségek, sőt balesetveszély is.
Ideális esetben a fal mellé rendeze munkaállomások egy munkaasztalból (és/vagy o elhelyeze munkagépekből) állnak. Amennyiben
munkaasztalokat használunk, az ala uk és fele ük lévő teret tárolásra
is használhatjuk. Ebben az esetben a beállíto szekrények egyrészt megtörnék az elképzelt munkahely-munkapad elrendezés egységes, könnyen
beazonosítható ritmusát, másrészt a nyito szekrényajtók akadályokat,
balese veszélyforrásokat jelentenének.
Emelle a munkapadok közö elhelyeze szekrények kívül esnek a
felhasználó egy helyből elérhető munkaterületén, ezért ahhoz, hogy új
szerszámot elővegyen, anyagot, alkatrészt betegyen a szekrénybe, másik
helyzetbe kell átlépnie a munkapadtól, i egy új pozícióban ismét tájékozódnia kell, és csak ezek után végezhe el a terveze műveletet.
Ezek elkerülése érdekében a tárolási feladatok megoldására a kézi szerszámokat, segédeszközöket, félkész alkatrészeket a gyalupadok fölö , a falra függeszte faliszekrényben lehet elhelyezni.
Ez biztosítja azt a felhasználási helyzetet,
hogy a padnál dolgozó személy egyetlen
helyzetből, kéznyújtásnyi távolságból elér
minden használatban lévő eszközt.
Természetesen faliszekrények esetében is felmerülhet a fejmagasságban
nyitva hagyo ajtó problémája. Ezért nyíló ajtajú szekrénykialakítás ebben a műhelyben nem alkalmazható. Ellenben a
szekrényajtó felfelé nyíló, redőnyös megoldása tökéletesen megoldja a biztonsági
problémákat, ugyanakkor zárhatóvá teszi
a szekrényeket, és összhatásában is rendeze képet kölcsönöz a műhelynek.
Az általunk javasolt redőnyös faliszekrény kialakítás a következő (1. kép):
Ezekből az azonos méretű és megje1. kép: Redőnyös faliszekrény
lenésű szekrényekből minden munkakialakítási javaslat
pad fölé kerülhet egy vagy akár további (0,55×1,20 m, szélesség/magasság)
darab is.
(forrás: Kapcsos, 2011)
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A redőnyös faliszekrényekben a szerszámok tárolását további belső rekeszekkel, akasztókkal, szerszámtartó sínekkel segíthetjük (2. kép).

2. kép: Redőnyös faliszekrények használata egy asztalosműhelyben
(forrás: Kapcsos, 2011)
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II. A TANÍTÁS TERVEZÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
A barkácsműhelyben a tevékenységek elvégzése az alacsonytól a magas
kockázatúig terjedhet. A kliensek és a trénerek felelősségének definiálása
érdekében szükséges meghatározni, a kliens milyen feltételek melle vehet részt barkácstanfolyamon.

II.1. A látássérülés kialakulásának ideje
Szerze látássérült személyek esetén megkülönböztethetjük a klienseket
aszerint, hogy korábbi életszakaszukban alkalmaztak-e már barkácstechnikákat, vagy sem (tapasztaltak vagy tapasztalatlanok).
Akinek van funkcionális látása, és korábban találkozo is szerszámokkal, esetleg használta is őket, annak a gépek és szerszámok működése,
mozgásai és zajai könnyen azonosíthatók, feleleveníthetők. Hátrány lehet,
hogy emia egy megszoko , rögzült mozdulat során kevesebb figyelmet
fordít a biztonságos kivitelezésre.
Korai életkorban látássérül é vált személyek esetében szintén fontos
feltérképezni a korábbi – barkácstechnikákkal kapcsolatos – tapasztalatokat. Esetükben a gyakorlo barkácsolók talán több figyelmet fordítanak a
biztonságos használatra a tanult használa módok szerint.

II.2. Szerszámhasználat – előzetes tapasztalatok
A korábbi szerszámhasznála tapasztalatok feltérképezése során fel kell
mérnünk a kliens alábbi jellemzőit.
– Van-e valamilyen műszaki irányultságú szakmai ismerete, végze sége?
– Milyen kézi szerszámokat használt korábban?
– Milyen gépeket kezelt korábban?
– Az alábbi tevékenységeket el tudja-e végezni: szeletelés (kenyér,
szalámi, hagyma), fűrészelés, nyíró tevékenység, kézügyesség önbevallás alapján.
– Szoko -e borotválkozni, ha igen, akkor milyen technikával? (Éles
szerszám, elektromos gép használata, kézügyesség.)
– Szoko -e kést élezni? (Tud-e élezni, ismeri-e az élezés alapelvét,
szoko -e fenni, köszörülni, vagy inkább szakemberhez fordul? Ez
utóbbi esetben miért?)
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– Milyen elektromos gépekkel rendelkezik o honában? (Daráló,
elektromos kés, konyhai robotgép, elektromos szeletelő stb.) Ebből
megállapítható a kliens viszonya a gépekhez, például félelemérzet
kifejezésének lehetősége.
– Szoko -e vasalni? (Felmelegedő, forró, gőzös elektromos géphez
való viszony.)
– Szerelt-e már szét elektromos gépet? Ha igen, akkor mit és hogyan?
(Miket figyelt meg a belső alkatrészekkel kapcsolatban? Szétszerelés
és összeszerelés logikai sorrendjének megfordítása.)
– Milyen fűtési rendszereket ismer? Szoko -e tábortűzhöz, bográcsos
főzéshez tűzifát hasogatni? (Fát vágni fejszével.)
– Szoko -e nyílt lángot használni? (Dohányzás, gáztűzhely begyújtása, bogrács alágyújtása stb. Milyen a viszonya a tűzhöz, vannak-e
fenntartásai, milyen hibákat lehet elkövetni? Biztonságérzet és a körültekintésre való képesség önbevallására lehetőség.)
– Mit csinál, ha egy bútora tönkremegy az o honában? (Kezdeményező, feltérképező készség felmérése. Kíváncsi-e, utánaérdeklődik-e,
vagy szakembert keres inkább? Milyen gépei, szerszámai vannak
o hon? Megjavíto -e már valamit o hon? Milyen tevékenységeket
végze a barkácsolás keretein belül?)
A kliens képességeinek felméréséhez, a tevékenységek elvégzésére vonatkozó alkalmasság megítéléséhez nem elegendő a korábbi éle apasztalataira alapozo elmondása.
Az általános állapotot és a meglévő személyiségjegyek jelentős részét
feltáró előzetes elemi rehabilitációs felmérések (kérdőívek, interjúk) sorába be kell építeni a prak kus készségek, képességek és a mo váció feltérképezését is. Az erre irányuló felmérés (barkácsteszt) eredménye alapján
választhatók ki a kliens számára az op mális tevékenységformák, művele csoportok.
Néhány tanács a barkácsteszt tervezéséhez: a barkácsoláshoz alapvető és elengedhetetlen képességek megléte felmérhető például az alábbi
feladatokkal:
Barkácsolási ru ntól függetlenül elvégezhető feladatok:
Csoportosítson bi ejeket és facsavarokat a fej pusa és méretek alapján.
Megfigyelhető a ké éle eszköz felismerése, valamint az összeillesztés során a finommotoros képesség is felmérhető.
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Szeleteljen kenyeret/szalámit/hagymát.
Megfigyelhető a vágó, fűrészelő mozdulatok kivitelezése, az egyre aprólékosabb mozdulatokat igénylő műveletek során a finommotoros mozgások
pontossága, a tes artás.
Szereljen szét, majd össze egy több alkatrészből álló tárgyat.
Felmérhető, hogy a kliens képes-e a logikai sorrend megfordítására. Ha a
tárgy csavarkötéses, a csavarozás mozdulatai is ellenőrizhetők.
Szereljen össze minél több 10-es metrikus csavart és a hozzá illő anyát 1
perc ala .
Megfigyelhető a csavarozó mozdulatok kivitelezésének gördülékenysége.
Ehhez társulhat a csavarozás munkapróbája is, ami a teljesítmény realizálására alkalmazo módszer.
Szerszámgép bekapcsolása. Mondja el érzéseit, amelyeket a beindíto
szerszámgép válto ki.
Megfigyelhető, hogy milyen reakciót vált ki a szerszámgép hangja.
Kapcsolja be a gépet, és mondja el érzéseit.
Az ügyfél fogjon kezébe egy gépet (például akkumulátoros fúrógép, fúrószár nélkül), kapcsolja, be és ismételten reflektáljon.
Barkácsolási ru ntól függetlenül elvégezhető feladatok:
Nevezze meg a kezében tarto (áramtalaníto ) szerszámgépet és főbb
részeit.
Üssön be 4-5 darab, különböző méretű szöget egy puhafa lécbe.
A barkácsolási tevékenységek különböző mértékben összete munkaelemekből, változó nehézségű műveletekből állnak. Az előzetes felmérés
éppen ezért széles tevékenységi kört fog át: a tárgy- és eszközfelismerésektől az alkalmazásismeretek és a manipulációs készségek árnyaltságán
keresztül egészen a belső szerkezetalkotási és téri képzetekig, konstruk vitásig. Természetesen nem kell külön próbát végezni a felmérni kívánt területek mindegyikére, mert egy jól megterveze /megválaszto felada al egyszerre több meglévő, illetve hiányosabb készség, képesség is felmérhető.
A felmérés szerkezetében követhe a fokozatosság elvét, miközben egyegy szinten kiterjeszthe a próbát azonos nehézségű, de más jellegű tevékenységekre is. A vizsgála sor tagolódhat például az alábbi területekre:
a) kézi szerszámok;

b) barkácsgépek;
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c) konstrukciók.

Az ’a’ kategóriába tartozó, leggyakrabban használt eszközökkel és kézi
szerszámokkal kapcsolatos készségekre irányuló vizsgálat egyik helyzete
lehet például az alábbi gyakorla szituáció:
I. szint
1. „Az Ön elő fekvő csavarok közül válassza ki a 3×50 mm-es méretűt!”
(Eszközismeret – facsavar; méretek diﬀerenciálása, tak lis képesség –
csavarválasztás.)
2. „Vegye kézbe a megfelelő csavarhúzót!” (Szerszámismeret – csavarhúzó; tak lis képességek – csavarhúzófej választása.)
3. „Hajtsa be/ki a csavart a lécen lévő furatba!” (Szerszámhasználat kultúrája – a szerszám fogása, hasznosuló és felesleges erőhatások.)
II. szint
A feladat azonos az előbbivel, de a szerszám változik: nyeles, kézi csavarhúzó helye racsnis csavarbehajtóval kivitelezze a kliens a feladatot. (Bővülő készség: szerszámismeret – szerszámválasztás; tak lis képességek –
csavarfejválasztás; szerszámhasználat kultúrája – fogás, irányváltás.)
III. szint
A szerszám ismét változik, kézi csavarbehajtó géppel kivitelezze a kliens a
feladatot. (Bővülő készség: szerszámismeret – szerszámkiválasztás; szerszámhasználat kultúrája – fogás, gépkezelés.)
A különböző szintekkel nemcsak az mérhető fel, hogy milyen nehézségű
feladatot képes elvégezni a kliens, hanem az is, hogy az ado személynek mely tevékenység, szerszám pus használata biztonságos, kényelmes.
Előfordulhat, hogy a kliens a III. szinten sokkal jobban teljesít. Ennek oka
lehet, hogy erőnlét, ízüle betegség, törésből visszamaradt rendellenesség
vagy egyéb egészségügyi probléma mia a kéz kevésbé terhelhető, így számára a gépi csavarbehajtás könnyebb, mint a kézi csavarhúzó használata.
A felmérés eredményét szakmai vélemény összegzi, és a felmérést
egyéni rehabilitációs terv elkészítése zárja.
A dokumentum összefoglalja a felmérés eredményeit, tapasztalatait,
az ügyfél igényeit. Az eredmények és a kliens céljainak figyelembe vételével meghatározható, hogy milyen „alapozó” technikák elsajá tására van
szükség, illetve milyen foglalkozási rend javasolt.
A javaslat kitér arra is, hogy bármely tevékenység során az ügyfélnek
szüksége van-e speciális eszközök vagy adaptált technikai megoldás használatára.
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III. MÉRÉSI MŰVELETEK
AJÁNLÁS MÉRÉSI MŰVELETEKHEZ
Mérést kell végezni bútor, szőnyeg, függöny vásárlása elő is, vagy ha felújítást (például festést) tervezünk.
Meghibásodo munkadarab cseréje esetén a beszerzést megelőzően
is mérést kell alkalmazni. A különböző méretek megállapításához többféle mérési technikára is szükség lehet. Ez a fejezet csak néhány mérési
módra tér ki, azokra, amelyekre a leggyakrabban szükség lehet. Ilyen a
hossz mérése, kisebb hengertestek külső-belső átmérőinek mérése és a
vízszint megállapítása. Bizonyos tevékenységekhez – például a derékszögben (90o) vagy nevezetes szögekben (30o, 45o, 60o) való fűrészelésnél –
elengedhetetlen a szögmérés, amihez látássérült személyek sablonokat
is használhatnak. Ilyen sablonelemek házilag is készíthetők olyan kemény
anyagokból, melyek nem deformálódnak vagy vetemednek el.
Ha faanyaggal dolgozunk, akkor kézenfekvő a gérvágó alkalmazása,
de számos kézi kisgép és a nagyobb gépek is biztosítanak olyan beállítási
lehetőségeket, melyek segítségével egy-egy nevezetes szög mérése nem
állítja nehézség elé a munkát végző személyt.
Minden mérési feladat esetében fontos az, hogy mielő a mérési eredmény alapján elvégzünk egy munkalépést (például levágunk, fúrunk stb.),
a mérést még legalább két alkalommal érdemes elvégezni, csak így lehet
megbizonyosodni arról, hogy a kapo eredmény helyes.

III.1. Hosszmérés
Adaptált hagyományos eszközökkel cen méter-pontosságú mérési eredményeket kaphatunk, ilyen például a tapintható jelzésekkel elláto vonalzó,
colostok vagy mérőszalag. Ezeken az eszközökön a tak lis jelölések 1 cm-enként találhatók, ez azonban a precíz és pontos munkavégzéshez nem elég.
Milliméter-pontosságú mérés beszélő mérőszalaggal végezhető, ami a
tapintható jelölések melle hangos formában is tájékoztatást ad a mérés
eredményéről, e melle – a memóriaegységének köszönhetően – képes
több egymás utáni mérési eredményt összeadni.
Pozi vum, hogy milliméter-pontosságú méréseket lehet vele végezni,
azonban mivel elektromos készülékről van szó, figyelni kell az elem vagy
az akkumulátor töltö ségi állapotára.
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A mérőszalagot közvetlenül a mérendő felülethez kell illeszteni. Ha
ehhez a részhez nem lehet hozzáférni a mérőszalaggal, akkor a szakasz
hossza egy harmadik eszköz használatával képezhető le. Ilyen például az,
amikor kartonlapot méretezünk a mérendő felülethez, majd azt mérjük
le, vagy ha hengertest külső/belső átmérőjét kívánjuk meghatározni (lásd
III.2. alfejezet: A tolómérő alkalmazása).
Mivel a leképező eszköz torzíthat az eredményen, ezért érdemes többször is ellenőrző mérést végezni.

III.1.1. A tevékenység leírása
Cél: különböző, szabályos hasáb alakú elemek hosszmérése – beszélő mérőszalag használata.
Környeze adaptáció
A munkaterület kiválasztásánál a kényelmes, ülve végezhető jellege mia ajánlo a munkaasztal és az ülőalkalmatosság magasságát figyelembe
venni. A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/műhelyben/szabadtéren.
A tevékenység speciális környeze feltételeket funkcionális látással nem
rendelkező ügyfelek esetén nem igényel. Amennyiben a kliens funkcionális látásával dolgozik, fontos az egyénre szabo helyi megvilágítás erőssége és pusa.
Balesetvédelem
A mérőszalag használatakor az eszköz éle megsebezhe a kezet, a tokba
hirtelen visszacsapódó mérőszalag kellemetlenül odaüthet, becsíphe a
használó ujját. Veszélyt jelenthet a mérendő tárgy vagy test felülete. Famunkák során végze mérések alkalmával („ácsminőségű”, gyalulatlan fa)
könnyen kerülhet szálka az ujjbegybe, köröm alá. A mért távolságok jelölésére használt jelölőeszközök (karcoló tű, hegyes ceruza) hirtelen lehajlásoknál és elővigyázatlan szerszámtárolás, illetve azok hordozása közben
okozhatnak szúrt sérüléseket.
Szükséges nyersanyagok:
– különböző hosszúságú és szélességű falécek.
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Szükséges eszközök:
– adaptált, beszélő mérőszalag;
– 1 darab peremes tálca;
– jegyzeteléshez megfelelő eszköz (Braille-tábla pontozóval, diktafon stb.).
Előzetes ismeretek (alaptechnika), képességek:
–
–
–
–
–
–

testkép- és téri relációk adekvát alkalmazása;
párhuzamos és merőleges fogalmak ismerete, alkalmazása;
megfelelő keresési technikák alkalmazása behatárolt térben;
a két kéz koordinációja;
matema kai alapműveletek ismerete, elvégzése
diktafon használata.

III.1.2. A folyamat leírása
Előkészítés
A látássérült személy a peremes tálcán, illetve a munkafelületen helyezze
el a mérendő faelemeket és a szükséges eszközöket.
Az eszköz megismerése
A beszélő mérőszalag feltérképezése elő távolítsuk el az elemet, hogy a
beszédfunkció ne vonja el a figyelmet a megismerés során.
Ismertetni kell a műanyag burkolat oldalán található gombok elhelyezkedését és funkcióit és a burkolat köríves élén kitapintható, barázdált felületű kioldógombok működését.
A készülék öt gombjának funkciója
Pozicionálás: a készülék egyenes éle lefelé néz, így balra húzható ki a mérőszalag, a kijelző ala helyezkednek el a gombok.
1. gomb (jobb oldal, felső):
– hosszan nyomva: be és ki kapcsolja a készüléket;
– röviden nyomva: a háztól a szalag 0 pontjáig mért távolság felolvasása.
2. gomb (jobb oldal, alsó):
– hosszan nyomva: hangerőnövelés és csökkentés (3 fokozat);
– röviden nyomva: a mérést követően hozzáadhatjuk az eredményt a
memóriához.
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3. gomb (alsó sor, középen):
– röviden nyomva a mérési eredményt tárolja, a következő mérésig az
1. gomb megnyomásával visszaolvassa;
– ha ezt követően újra röviden megnyomjuk, törlődik, és új mérésre
lesz alkalmas a készülék.
4. gomb (bal oldal, alsó):
– hosszan nyomva: memóriában tárolt értékek törlése;
– röviden nyomva: a memóriában összeado értékek beolvasása.
5. gomb (bal oldal, felső):
– hosszan nyomva: az angol és az európai mértékegységek közö váltás;
– röviden nyomva: az 1. gomb beolvastato mérési eredményéhez
hozzáado , a műanyagház hosszával együ es értéket olvassa be.
A tapintható jelzésekkel is elláto fémszalag a 0 pontnál derékszögű
elhajtásban kezdődik, ami segí a 0 ponton való fixálást.
Ellenőriztessük le, hogy van-e elem az eszközben, majd helyeztessük
be az AA pusú ceruzaelemet vagy akkumulátort.
Amennyiben nem használjuk a készüléket, 1 perc után automa kusan
kikapcsol.
A mérés ké éle módjának elvi megismerése
– A szalag 0 pontja és a mérőszalag háza közö távolság is mérhető;
– a mérőszalag házának (elemnyílásának) élétől a szalag 0 pontjáig is
mérhetünk, ekkor a ház hosszát is automa kusan hozzáadja a házból kihúzo szalag hosszához.
A mérési feladat kivitelezése
a) A látássérült személy válasszon ki egy szabályos téglalap alakú faelemet. Győződjön meg arról, hogy a beszélő mérőszalag a házban van,
így kapcsolja be a készüléket.
b) Mérje le a rövidebb élek hosszát úgy, hogy a ház és a mérőszalag 0
pontja közé illesz a mérendő munkadarabot. A mozdulatsorozat
ké éleképpen kivitelezhető.
1. A mérőszalag házát egyik kézzel rögzí az 1-es mérési végponthoz.
A kioldógombot lenyomva és a szalag 0 pontját képző végét másik
kézzel kihúzva illesz a mérendő 2-es végponthoz.
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Vagy:
2. A szalag 0 pontját rögzí az 1-es mérési végponthoz, és a házon a
kioldógombot lenyomva közelít a 2-es mérési végponthoz, és ahhoz
illesz pontosan.
Többször is le kell ellenőrizni, hogy a ház és a szalag 0 pontja közö
távolság valóban csak a két mérési végpont közö távolságot képezi-e le.
c) A pontos eredmény elérése érdekében a végpontok akadásának ellenőrzését követően a mérőszalag házán a kioldógombot le kell nyomni
még egyszer, így a visszahúzó erő feszesre húzza a mérőszalagot.
d) Ezután a készülék az 1-es gomb megnyomásakor beolvassa a mért
értéket.
e) Az eredmény ellenőrzése érdekében a mérést még legalább 2 alkalommal célszerű megismételni.
f) További feladat: a mérési művelet elvégzése a faelem hosszabb
élén, valamint más formájú és méretű munkadarabokon.
g) A mérőszalag házával együ es mérés eseténél a kivitelezés annyiban módosul, hogy a ház akkumulátorfedelének élét kell az 1-es
mérési végponthoz illeszteni,
majd a kioldógomb nyomva
tartásával a szalag 0 pontját
jelentő végét illesztjük a 2-es
mérési végponthoz, és a készülék 5. gombjával olvastatjuk fel a mérési eredményt.
A házzal együ történő mérés gyakorlásához feladatként adható például egy asztallap hosszának lemérése is.

3. kép: Hosszmérés
(fotó: Dudinszky Zsolt, 2014)

Megjegyzések
A látássérült személynek érdemes a speciális beszélő eszköz használa
útmutatóját például internetes felületen is megismerni, annak működési
elvéről feljegyzést vagy kivonatot készíteni a számára megfelelő formátumban.
Az illesztésnél a mérőszalag oldalélét pontosan, párhuzamosan kell illeszteni a mérendő munkadarab éléhez, melyet több alkalommal is ellenőrizni szükséges.
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Várható nehézségek a tanítás során
– a mérőszalag házának pontos illesztése a merőleges és párhuzamos
élekhez;
– mérőszalag házának rögzítése az egyik kézzel, míg a másik kéz a szalag végét távolító mozdula al a megfelelő távolságig húzza;
– sarokillesztésnél történő méréskor, ha a visszahajtásnak nincs helye,
akkor az eszközt számozo felületével lefelé lehet fordítani, így –
bár a leolvasás az ellenkező oldalról történik – a mérés pontos lesz.
Értékelési szempontok
Az eszköz működési elvének, valamint az alkalmazási és felhasználási lehetőségeknek az ismerete. Pontos illesztést követően a munkálatok elvégzése a két kéz összehangolt mozgatásával. A kapo értékek ellenőrző
méréseinek elvégzése a pontos mérés céljából.
További alkalmazási lehetőségek
A mérőeszköz alkalmazható például bútorok függőleges és vízszintes felületeinek, falon elhelyeze képkereteknek a mérésére és akár egy helyiség
alapterületének mérésére is.

III.2. A tolómérő alkalmazása
Ez az eszköz hatékonyan alkalmazható akkor, ha a mérendő felület hengertest, ha 15 cm-nél kisebb méretű belső-külső átmérőt kell meghatározni, vagy ha szűk helyen kell mélységet mérni (például fali furat). Az eszköz alapvetően 0,1 mm pontosságú, azonban a látássérült felhasználók a
mért értéket nehezen tudják leolvasni.
Léteznek olyan digitális mérőeszközök, amelyek USB porton keresztül
számítógéphez csatlakoztathatók, így a mért értékeket az eszköz megjelení a számítógépre telepíte szo ver munkaablakán. A kapo érték képernyőolvasó vagy képernyőnagyító programmal megismerhetővé válik. Mivel
a digitális tolómérő beszerzési ára több száz euró, ezért gyakori megjelenése kevésbé képzelhető el a házi barkácsműhelyekben. Helye e ajánlo a
hagyományos tolómérő eszközt egy milliméter-pontosságú beszélő mérőszalaggal kiegészítve alkalmazni (lásd III.1. alfejezet: Hosszmérés).
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III.2.1. A tevékenység leírása
Célok
Eszközhasználat célja: a mélység-magasság és munkaelemek külső-belső
átmérőinek mérése.
A tevékenység célja: a tolómérő használatának és az eszközzel mért eredmények leolvasásának adaptációja.
Környeze adaptáció
A munkaterület kiválasztásánál a kényelmes, ülve végezhető jellege mia ajánlo a munkaasztal és az ülőalkalmatosság magasságát figyelembe
venni. A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/műhelyben/szabadtéren.
A tevékenység speciális környeze feltételeket funkcionális látással nem
rendelkező ügyfelek esetén nem igényel. Amennyiben a kliens gyengénlátó, fontos az egyénre szabo helyi megvilágítás erőssége és pusa.
Balesetvédelem
A tolómérőn lévő „karmok”, melyekkel belső felületek távolsága mérhető, a szigorú mére űrés mia tűhegyes kialakításúak, emia szúrhatnak
(még használaton kívüli helyzetben is). Az összecsúsztatható mérőpofák is
éles felületűek, a mélységmérő kicsúszó szárának vége is hegyes. A szerszám használata során a becsípődést és a szúrást kell elkerülni, figyelve a
helyes használa technikára és az átgondolt művele sorrendre.
Szükséges nyersanyagok:
– hengertestek, PVC-csődarabok;
– különböző méretű metrikus csavarok, anyák, alátétek, facsavarok.
Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–

peremes tálca;
tolómérő (subler);
beszélő mérőszalag;
kis tálkák a mérendő kötőelemek elkülönítéséhez;
kapo eredmények lejegyzéséhez megfelelő eszközök (Braille-tábla
pontozóval, digitális diktafon stb.).

Előzetes ismeretek (alaptechnika):
– megfelelő keresési technikák alkalmazása behatárolt térben;
– kötőelemek és tartozékaik ismerete;
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–
–
–
–

beszélő mérőszalag alkalmazásának ismerete;
testkép- és téri relációk adekvát alkalmazása;
kiválaszto jegyzetelési mód önálló használata.
diktafon ismerete

III.2.2. A folyamat leírása
Előkészítés
A munkavégzés során szükséges eszközök, szerszámok előkészítése és elrendezése a peremes tálcán.
Az eszköz bemutatása
Mire használjuk a tolómérőt?
– Külső és belső méretek és mélység meghatározására;
– furatok, nehezen hozzáférhető helyek mélységének milliméter-pontosságú megállapításához;
– szűk helyeken a szükséges villáskulcs, csőkulcs kiválasztásához;
– csavarfejek, anyák párhuzamos lapjainak távolságméréséhez;
– vizes szerelvények csöveinek, csatlakozásainak belső és külső átmérőinek méréséhez.
A tolómérő felépítésének, használatának ismertetése
A fémeszköz egy hosszú nyélből, egy téglalap alakú gallérból, valamint egy
kisebb és egy nagyobb, csőr alakú, szétnyitható pofából áll. Formája kétdimenziós zsiráfnyakra és -fejre hasonlít.
A nagyobbik csőr ala , a gallér oldalán található billenő kioldógomb
bordázo felületű, és félkörívben kidomborodik. A gomb lenyomásával a
két elemet egymáshoz feszítő kötés kioldható. A kioldást követően – amíg
a kioldógomb le van nyomva – az eszköz két része egymáson elcsúsztatható. A kioldógomb elengedésével rögzíthetők a csőrök.
A rögzítést követően az eszköz által mért eredmények leolvashatók.
– Az eszköz csak 150 mm-ig mér;
– a tolómérő általános esetben 0,5 mm pontosságú mérésre is alkalmas, de az adaptált eljárással maximum 1 mm pontosság érhető el;
– 5 mm-es mélységig/magasságig csak a mélységmérő pálca használatával lehet mérni.
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Tolómérővel történő mérési lehetőségek megismerése
Tartsuk magunk elő a mérőeszközt a következőképpen:
– a nagyobbik mérőpofa lefelé áll, a kisebbik felfelé, a nyél a gallértól
jobbra található. Jobb kezünkkel laza csuklótartással rámarkolva a
nyélre, a jobb hüvelykujjunkkal felfelé nyomással tudjuk a kioldógombot kezelni;
– kioldást követően a bal kezünkkel tudjuk a nagyobbik mérőpofa külső, a gallértól távolabbi elemét megfogva széthúzni a mérőeszköz
két, egymáson elcsúsztatható részét;
– a mérési eredmények vizuálisan leolvashatók a mérőeszköz imént
ismertete pozíciójában úgy, hogy a gallér alsó peremének (külső
élén található a kioldógomb) bal széle a nyélen feltüntete mérési
beosztáson a mért eredményre mutat.
Az eszköz három részével lehet mérést végezni:
Mélységmérő pálca
A mélység mérése: a gallér kioldásával szétcsúsztathatók az elemek. Az
alsó elemhez tartozó mintegy 2-3 mm széles pálca kitolódik az eszköz nyelének alján, mellyel – erede rendeltetése szerint – például furatok mélységét lehet megmérni.
Magasság, külső-belső átmérő mérése: a mélységmérő pálca hossza,
mely a tolómérő nyelének végétől, azzal párhuzamosan fut tovább, két módon is megmérhető. Az egyik lehetőség, hogy a nyél végéhez illesztjük a beszélő mérőszalag házának nyílását, és a pálca végéhez illesztjük a mérőszalag 0 pontjánál lévő derékszögű elhajtást. A másik módja, ha a mérőszalag 0
pontjánál lévő derékszögű elhajtáson található, gyárilag kialakíto hasadékon keresztül a pálcára ráfűzzük a mérőszalag végét. Ez esetben a mérőszalag 0 pontja kerülhet a tolómérő eszköz nyelének végéhez, és a mélységmérő pálca vége a beszélő mérőszalag házának tud nekitámaszkodni.
Nagyobb csőr
A szétnyitást követően például henger alakú elemek külső méretét lehet
közrefogni.
Kisebb csőr
A szétnyitást követően úgy távolodik egymástól, hogy a két elem egymással párhuzamosan kidolgozo peremei szé artóan távolodnak, így lehetővé válik például hengertestek belső átmérőjének mérése.
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A mérőeszköz mindhárom részének (kis csőr, nagy csőr, mélységmérő
pálca) állása a galléron és a nyélen egy-egy mért értéket mutat. Látássérült személy számára a kisebb csőrök távolságának mérése ajánlatos,
ugyanis az egymással párhuzamos peremek távolsága könnyen megmérhető beszélő mérőszalaggal.
Az eszközhasználat tanításának folyamata
a) Különböző metrikus csavarokat készítsünk elő kis tálkákba.
b) A kliens válassza ki az általa legnagyobbnak vélt csavart, és mérje
meg a hosszát úgy, hogy azt a tolómérő két nagyobb csőre közé helyezi. Ezután engedje fel a kioldógombot, rögzítse a csőrök helyzetét.
c) A mérendő csavar eltávolítását követően a kisebb csőrök párhuzamos peremeit mérje le a beszélő mérőszalaggal úgy, hogy a mérendő hossztól nagyobbra húzza ki a szalagot.
d) Illessze a tolómérő kisebb csőrei közül az egyiket a ház és a mérőszalag
találkozási pontjához, majd jobb kézzel rögzítse a két eszközt. A szabad
kezével fogja meg a szalag 0 pontjánál lévő, a szalag síkjára merőleges
peremet, és a szalagot lassan engedje vissza a házon található biztosító
gomb lenyomásával addig, amíg a tolómérő másik csőrének pereméhez hozzásimul a szalag 0 pontját jelentő derékszögben hajlíto vég.
e) Ismételtessük meg a mérési folyamatot – a fokozatosság elvét követve – a csavar egyre kisebb méretű részeivel is:
– hatlapfejű csavar két párhuzamos oldalának távolságmérése;
– hatlapfejű csavar hosszának mérése.
További feladatok
A mérési feladatok végrehajtathatók a metrikus csavarokhoz tartozó anyákkal és alátétekkel is, esetleg különböző hengertest elemekkel,
PVC-csövekkel.
Az ellenőrzés módja
A tolómérő csőrével végze mérés eredménye összevethető a mélységmérő pálca hosszmérésének eredményével vagy fordítva. Ez a ól függ,
hogy a kliens melyik tanult technika használatát preferálja.
Várható nehézségek a tanítás során
– A mélységmérő szár hosszának meghatározásakor a beszélő mérőszalag pontos párhuzamos illesztése a tolómérő nyelének végéhez;
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4. kép: A tolómérő használata
(fotó: Dudinszky Zsolt, 2014)
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– a mélységmérő szár befűzése a mérőszalag 0 pontjánál lévő merőleges részbe;
– a tolómérő és a beszélő mérőszalag pontos összeillesztése és rögzítése.

III.3. Vízszint mérése
A vízszint pontos kialakítása számos összete tevékenység fontos részeleme lehet, ilyen például a burkolat, a munkafelület kialakítása vagy egy
polc falra történő felszerelése.
A pontos méréshez vízmértéket használnak, de a vizuális kontroll hiánya mia más megoldásra van szükség. A vízszint legegyszerűbben úgy
ellenőrizhető, ha egy kb. 1 m hosszú, zárt vasszelvény két végét elzárjuk,
és a két végpont közé egy kisebb acélgolyót helyezünk, mely a lejtés irányába elmozdul.
Így hozzávetőleges eredményt kapunk. Ha pontosabb mérést végző
eszközre van szükségünk, akkor olyat kell választanunk, amely tak lis vagy
audi v jelzéssel segí a munkát.

III.3.1. A tevékenység leírása
Célok
Általános cél: a barkácsolás során szükséges vízszint-kialakítás és ellenőrzés technikájának elsajá tása.
Közvetlen cél: két polctartó furat helyének vízszintes kijelölése a falon
egy polc felszereléséhez.
Környeze adaptáció
A munkaterület kiválasztásánál az ülve végezhető tevékenységeknél ajánlo a munkaasztal és az ülőalkalmatosság magasságát figyelembe venni,
de a feladathelyzet megkövetelhe az álló helyzetben történő munkavégzést is. A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/műhelyben/szabadtéren.
A tevékenység speciális környeze feltételeket funkcionális látással nem
rendelkező ügyfelek esetén nem igényel. Amennyiben a kliens funkcionális látásával dolgozik, fontos az egyénre szabo helyi megvilágítás erőssége és pusa.
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Balesetvédelem
A tevékenységhez használt eszközök nem balesetveszélyesek. Veszélyforrást inkább a használat során bekövetkező mulasztások és elővigyázatlanság
jelenthet. Például ügyelni kell a vízszintes (vagy függőleges) irányba állítás
során a még mobil alkatrészek megbízható rögzítésére, az eldőlés megakadályozására. A jelölés eszközeiből eredő veszélyek és a tevékenység közben
végze vízszintmérés kockázatai hasonlóak a hossz- és szögméréshez.
Szükséges nyersanyagok
Falfelületre tapasztható négyzet vagy háromszög alakú filcanyag a jelölendők számától függő darabszámban. Erede leg ezeket bútorlábak aljára
használjuk, hogy könnyebben mozgathatók legyenek, és ne karcolják fel
például a parke át.
Szükséges eszközök:
– hangjelzést adó vízszintmérő (vízmérték);
– 2 darab pótelem;
– előzetesen bemért, elhajlásra, elvetemedésre nem hajlamos méterrúd keményfából vagy zártvas szelvényből;
– beszélő mérőszalag.
Előzetes ismeretek (alaptechnika):
–
–
–
–

testkép- és téri relációk adekvát alkalmazása;
legalább egykezes jó finommotoros képesség
két kéz koordinációjának képessége;
hosszmérés.

III.3.2. A folyamat leírása
Előkészítés
A munkavégzéshez szükséges eszközök előkészítése, elrendezése, hangot
adó vízszintmérő üzemképességének ellenőrzése.
Az eszköz bemutatása
A műanyag borítású készüléken két, egymásra merőleges hengertartály
helyezkedik el az egymásra merőleges éleknél. Ezekben folyadék és 1-1
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légbuborék van. Ha a légbuborékok a tartályok közepén vannak, akkor
tökéletes vízszintet jeleznek. Ilyenkor a készülék bekapcsolt állapotában
nem ad semmilyen hangjelzést.
Az eszköz használatának bemutatása
Alaptartás: úgy tartjuk a készüléket, hogy a tartályok felénk néznek; bal
kéz felől a készüléktest oldalirányban lekerekíte , jobb kéz felől pedig sarkos, egyenesen kidolgozo éle van.
Alaptartásban az alsó felületével ráállítjuk a mérni kívánt felületre, majd a
bekapcsolást követően az alábbi jelzéseket tapasztalhatjuk:
– A készülék mély hangon (alacsony frekvencián) sípol: a mért felület
bal kezünk irányába lejt. A lejtést korrigálni kell a mélyebben elhelyezkedő végpont emelésével vagy alátámasztásával.
– A készülék magas hangon (magas frekvencián) sípol: a mért felület a
jobb kéz irányába lejt, a lejtést korrigálni kell a mélyebben elhelyezkedő végpont emelésével vagy alátámasztásával.
– A készülék nem ad hangjelzést: a mért felület vízszintes, nem lejt.
– A készülék szakaszos hangjelzést ad: a mért felület nagyon kicsit tér
el a vízszintestől.
A készülék mindhárom lapja használható a különböző méretű felületek
vízszintességének meghatározására.
1. A falfelüle el szemben állva a bal kezünkre eső furat helyét fogjuk
először kijelölni, a további lépéseket ehhez igazítjuk, de amennyiben másik irányból indulunk el, minden további lépést is téri relációk tekintetében át kell értelmezni. Tehát az első furat jelöléséhez
lemérjük a kívánt magasságot (lásd III.1. alfejezet: Hosszmérés).
2. A jelzéshez használható filcnégyzetet öntapadó felületével felhelyezzük a falra úgy, hogy a kívánt jelzés helye a négyzet jobb felső
csúcsához essen.
3. A méterrudat hozzáillesztjük a filcnégyzet felső éléhez (a jelzőfilc négyzet körülbelül a rúd közepére essen), és a rúdra helyezzük a vízszintmérő készüléket, melyet egy mozdula al bekapcsolunk, majd a hangjelzést értelmezzük (mély-magas hangjelzés). Ezt követően kikapcsoljuk a
készüléket, és levesszük a rúdról, hogy mindkét kezünk felszabaduljon.
4. Két kézzel elvégezzük a szükséges korrekciót a rúd apró mozdításával a lejtéssel ellentétes irányba.
5. A hangos vízszintjelzővel újra ellenőrizzük a rúd vízszintességét.
A műveletet addig kell ismételni, amíg a rúd vízszintes nem lesz.
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6. Az első filcjelzést eltávolítjuk, és helyére a rúd éléhez simuló, újabb
filcnégyzetet helyezünk el, hogy a furat jelölési pontja továbbra is a
négyzet jobb felső sarkához essen.
7. A fixnek tekinthető filcnégyzet felső éléhez igazítjuk a méterrudat,
és annak mentén adaptált mérőszalaggal kimérjük a jobb oldali, második alátámasztási pontunk helyét. Ezt megjelöljük öntapadós filcnégyze el úgy, hogy a négyzet bal felső sarkához essen a második
jelölési pontunk.
8. Az 3-6 lépéseket megismételhetjük a második alátámasztási pont
precíz kijelölése érdekében.
Az ellenőrzés módja
A vízszintmérőt a két alátámasztási pontot jelölő négyzetek felső éléhez
igazíto méterrúdra (amennyiben a két jelölést távolsága rövidebb, mint
a leghosszabb méterrudunk) helyezve ellenőrizhető a vízszintesség.
Megjegyzések
A folyamat során használt eszközöket tudatosan kell a munkaterülethez
minél közelebb elhelyezni.
Anyagtakarékos a munka, ha a filcnégyzeteket átlósan elvágjuk. A vágással kapo két derékszögű háromszög felhasználásánál fontos, hogy a
felragasztásnál a derékszögű alakzat két befogója közül az egyik mindenképpen felül legyen, mert az az él jól használható a vízszint kialakításakor.
Várható nehézségek a tanítás során
– A vízszint mérését a fal egyenetlensége nehezí . Vízszintet mérni
csak egyenes élek, felületek mentén lehet;
– a méréshez legalább akkora felület szükséges, mint a hangos vízszintmérő készülék legkisebb mérőfelülete. Ennek hiányában a mérendő felület meghosszabbítható például mérőrúddal.
– hangos vízszintmérő készülékkel együ a mérőrúd apró mozdításainak kivitelezése nehezebb.
Ajánlás a mérőrúd kiválasztásához
– Vetemedésre nem vagy minimálisan hajlamos anyagból van (például keményfa vagy zártvas szelvény);
– a rúd formája hosszan irányban négyzet alakú, de legalább két
szemköz oldala tökéletesen párhuzamos, így oldalai derékszögben
találkoznak;
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– vastagsága legalább 1,5 cm, hossza minimum 30 cm;
– érdemes különböző méretű mérőrudakat beszerezni (például 30,
50, 100 cm).
További alkalmazási lehetőségek
– Új bútor (szekrény, komód stb.) összeállítását követően az álló elemeket összekötő alsó és felső áthidalók vízszintjének ellenőrzése;
– bútorok dőlésének korrigálása és a korrekció ellenőrzése azért, hogy
a faelemek kötési pontjai ne rongálódjanak használat közben, és a
bútor időtálló legyen.

III.3.3. Munkaeszköz-adaptáció, fejlesztési
ztési javaslat
A gyengénlátó és vak felhasználók számára
mára a hagyományos folyadékos vízmértékek nem
em használhatók; létezik azonban egy speciáliss változat, a ProLevel hangos vízszintmérője
ője
(5. kép). Az eszköz egyik hátránya, hogyy
elemmel működik. Mivel a vízszintestőll
való eltérést különböző hangmagas-ságú sípolás jelzi, ezért előfordulhat,
5. kép: ProLevel hangos vízszintmérő
hogy az audi v jelzés hosszabb távon
(forrás: Fábián, 2013)
zavarja a felhasználót. A hang a teljes
spektrumon egyenlő erejű, hangszínű, frekvenciájú, ezért csupán a hang
alapján nem lehet megállapítani, hogy mekkora az eltérés a vízszinteshez
képest (0,5°-os szögeltérésnél ugyanolyan hang hallható, mint 20°-nál). A
termék megbízhatóan méri a vízszintet, de biztos kezű felhasználó számára is igen nehéz a vízszint megtalálása és beállítása.
Az általunk javasolt eszköz megtervezésekor az alábbi követelmények fogalmazódtak meg. A javasolt eszköz legyen olyan, ami
– nem igényel külső erőforrást;
– alacsony előállítási költségű;
– pontosan leolvasható a kijelze érték akkor is, ha az nem vízszintes;
– könnyen tanulható, egyértelmű legyen a használata;
– masszív;
– egyszerű hatáselvvel működik;
– használata tak lis alapú;
– legyen könnyen reprodukálható, akár egy famegmunkálásra berendezkede barkácsműhelyben is előállítható, összeszerelhető.
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Az első ötlet az inga kialakítási elvét
köve e. Ha az inga egy sínben képes
elmozdulni, a sín két oldalán könnyen
kitapintható értékek tak lisan jelezhetők (0°, 45°, 90°). A sín mentén az értékekhez egy-egy élt illesztve, majd így
az eszközt egy síkra helyezve, az inga
6. kép: Mechanikus tárcsás
nyugalmi helyzetbe állása után azt fix
vízszintező felépítése
pozícióban tartva kitapinthatóvá válik
(forrás: Fábián, 2013)
a sínen és az ingán található élek eltérése. A fixálásra azért van szükség,
hogy az ingához érve ne mozdítsuk el
azt a beállíto helyzetéből.
A továbbfejlesztés során az ingát egy
kör alakú tárcsára cseréltük, amelyet
könnyebben lehet fixálni. Az ötletből P.
O. C. (Prove of Concept) modell készült2
a mérés hatáselvének igazolására.
A 6. képen a „zár” megjelölésű elem
7. kép: Szögmérés a mechanikus
vízszintezővel
segítségével lehet fixálni a tárcsát. A
(forrás:
Fábián, 2013)
tárcsán és a mérőeszköz burkolatán
nyugalmi helyzetben tak lis jelzések
találhatók, nyugalmi helyzetben ezek
egymás melle állnak. Az elfordulás
mértékét a tárcsán lévő mutató határozza meg oly módon, hogy a burkolatba mélyíte , peremen elhelyeze , tapintható szögjelzők segí k az elfordulás
szögének leolvasását (7. és 8. kép).
Az ötlet további finomításra, illetve
8. kép: Mért szög leolvasása
a make alapján tesztelésre vár. Az i
(forrás: Fábián, 2013)
bemutato eszköz alkalmas lehet arra
is, hogy a vízszintes vagy függőleges
irányok ellenőrzése melle tetszőleges irányokat, szögértékeket is be lehessen állítani vele. Továbbfejlesztésként ezért nemcsak a nevezetes szögek leolvasását lehetővé tevő tárcsa létrehozása, hanem annak 5 vagy 1
fokonként történő beállíthatósága is cél.
2

BME GT3 tanszék, Fábián Márk sk.
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IV. KÖTÉSEK ÉS FURATOK, RÉSEK KITÖLTÉSE
IV.1. Kötések
IV.1.1. Szögezés
A faanyagokkal végze barkácsolási tevékenységek egyik alapművelete
a szögezés („ütö kötés”). A szögezés olyan gyors, egyszerű kötésforma,
mellyel deszkákat, faelemeket erősíthetünk össze úgy, hogy – helyes kivitelezés esetén – azok alig gyengülnek. A kötés erejét a fa rostjai és a
szög szára közö súrlódás adja. Viszonylag könnyű megvalósíthatósága
mia gyakran ideiglenes kötésként is alkalmazzák. Bonthatósága erősen
korlátozo , ezért a többször szét- és összeépítendő munkadarabok esetén
nem célszerű ezt a kötésformát választani. A szögeze kötés tartósságát
nehéz előre kiszámítani, mert a faanyagok egyenetlen szerkezetűek, és
a szög behatolási irányát is nehéz kontrollálni. A szögeléssel kiviteleze
kötések nagy része helye esíthető facsavar alkalmazásával; ez különösen
javasolt látássérült személyek esetében, de számukra is fontos a szögezés
egészének, illetve egyes elemeinek megismerése, mert például a szögbeveréshez használt kalapálás (mint alapelem) sok egyéb barkács-, illetve
műhelymunkában nélkülözhetetlenül jelen van.
A szögek pusai és felhasználási területük
A szögelt kötésekhez eltérő szögfajtákat használunk. Ezek a kötőelemek
milliméterben megado hosszúságuk, fejkialakításuk, felületük, színük és
speciális felhasználási területük szerint különböztethetőek meg az alábbi
módon:
– általános használatra: laposfejű, cinkeze ;
– általános beltéri használatra: laposfejű, fényes;
– bútorkészítéshez: süllyeszte fejű, fényes;
– kemény építőanyagokhoz: acélszög;
– bordázással növelt tartóerejű: ankerszög;
– profilírozo szárú, növelt tartóerejű: csavarszög, cinkeze ;
– csavarás és kihúzás ellen véde : hornyolt, cinkeze ;
– eloxált: kárpitosszög;
– díszlécekhez: szegélyszög;
– gipszkartonhoz: szigetelőanyag-szög;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

tetőfedőszög;
kárpitosszög (fényes);
láthatatlan kötésekhez: színeze szög;
kerekfejű, cinkeze ;
ékszerszög;
kovácsolt díszítőszög;
U-szög;
falazási munkákhoz: csillagszög;
sarokkötésekhez: hullámszög.

Kalapács pusok
A szögelés nélkülözhetetlen szerszáma a kalapács. Ez a szerszám nem csak
szögeléshez használható. A különböző tevékenységekhez más-más kalapácsfajta használata az op mális. A műszaki gyakorlatban leggyakrabban
alkalmazo kalapácsfajták az alábbiak.
– Szöghúzókalapács: a fej egyik vége kétágú, hogy a szöget közrefogja.
Ha a fej megkapaszkodo a szögben, a nyelet úgy húzza meg, mint
egy fogantyút.
– Szögverőkalapács: könnyű szerszám, amellyel fába verhetünk szögeket. A fej egyik vége lapos, ezzel a kis szögek beütését kezdjük el.
(A fej tömege 0,2–0,5 kg-ig terjed.)
– Nagy szögverőkalapács: olyan, mint az előző, csak a fej tömege ennél 0,5–1,5 kg közö mozog.
– Gömbfejű kalapács: a fej egyik éke le van gömbölyítve. Fémmegmunkáláshoz, karosszériaegyengetéshez és szegecsek beveréséhez
használják.
– Ékelőkalapács: nehéz, mintegy 2 kg-os acélfeje van. Vésőt, furatkészítő szerszámot szokás beütni vele. Védőkesztyű és -szemüveg
használata ajánlo használatakor.
– Műanyagfejű kalapács: gyakori, hogy a fej két vége más-más anyagból (műanyag, gumi, vörösréz) készül. Az egyik leghasznosabb fajtán
a fej egyik oldalán kemény, a másikon puha a gumi. A fej vége gyakran lecsavarozható és kicserélhető aszerint, hogy milyen munkát
kell végezni a szerszámmal, de az elkopo fejvéget is ki lehet rajta
cserélni. Ezzel a szerszámmal roncsolás nélkül üthetők a felületek.
– Fakalapács (ácskalapács): a feje lapos, és rendszerint bükkből készík. Elsősorban favégű vésők, ékek beütéséhez való.
– Pöröly (ráverőkalapács): nagyon súlyos a feje (akár a 10 kg-ot is elérhe ), és hosszú a nyele, hogy nehéz munkát is végezhessünk vele.
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A fej vége lapos és gömbölyű is lehet. Ha kicsit akarunk vele ütni,
a fejhez közel fogjuk meg a nyelet, majd a pörölyt ráejtjük a beverendő tárgyra. A nagy ütéshez lejjebb fogjuk meg a nyelet, és úgy
sújtunk le vele, mint egy baltával.
Néhány szabály a szögkötések eredményes alkalmazásához
– A bütübe vert szög nem teherviselő (bütü: a fa szálirányára merőlegesen vágo felület, keresztmetszet);
– egy kötéshez legalább 4 szöget kell használni, az erő irányában legfeljebb 15 szögsor lehet;
– 6 mm-es szögátmérőig nem kell előfúrni a szögnek, nagyobb átmérőknél 09*D vastagságú előfúrást kell alkalmazni;
– célszerű lehetőleg kétoldali szögezést alkalmazni, eltoltan;
– bükk- és akácfát nem szögezünk;
– a kiálló szögeket szálirányba el kell hajtani;
– rozsdásodásnak kite helyeken horganyzo szögeket kell alkalmazni;
– ha a szög repesz a fát, a hegyére ütve csökkenthető a repedezésre
való hajlam, ugyanez vékonyabb szög használatával is elérhető.
A megfelelő szögelt kötést eredményező folyamat művele alapegysége a szög beverése.
A szögelés-szögezés módszertani megközelítése során általánosságban
a szögbeverést és az ehhez kapcsolódó specialitásokat érdemes körüljárni.
A szögbeverés műveletének lépései
1.
2.
3.
4.
5.

a beütés helyének meghatározása;
a munkadarabok illesztése, rögzítése;
a szög jelre helyezése;
a szög beütése kalapáccsal;
a beütö szög helyzetének ellenőrzése.

A szögezésnek, a szög beverésének alaptevékenysége a kalapálás.
A kalapálás – a változatos szituációkban, különböző funkciójú kalapácsokkal végrehajto , kellő nyomatékú, pontos ütések – megtanulása látássérültek esetében kiemelt fontosságú előzetes ismeret, melynek tanítása és
gyakoroltatása önálló metodikai egység. Ennek keretében elemezhetők a
tevékenységhez nélkülözhetetlen képességek, a szükséges készségek kialakítása, a készségfejlesztés területei és eljárásai a gyakorlási módokkal
együ .
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A szögbeverés sikeres elsajá tására és elvégzésére a tanuló akkor válik alkalmassá, ha a megfelelő tárgyi feltételek melle birtokában van az
alább ismertete általános és speciális képességeknek, ismereteknek.
A szögbeveréshez szükséges képességek:
–
–
–
–

pontos tájékozódási képesség kis térben;
jól funkcionáló manipulációs mozgások;
megbízható tak lis érzékenység;
általánosan jó fizikai erőnlét.

A szögbeveréshez szükséges ismeretek, készségek:
– a szükséges eszközök, szerszámok ismerete;
– gyakorlat a szükséges eszközök, szerszámok használatának terén;
– a mérés-összehasonlítási műveletek általános és speciális technikáinak alkalmazása terén megfelelő jártasság.
A szög beverését két mozzanat előzi meg:
1. A szögbeütés helyének kijelölése.
2. A munkadarabok, az eszközök és szerszámok előkészítése, elhelyezése.
A megelőző munkafolyamatok során a munkadarab felületén a szögek
helyét kimérjük és kijelöljük. Ez történhet előfúrással vagy pontozással.
Fontos, hogy a használt szög átmérőjének megfelelő jelzést alkalmazzunk, vagyis a szög biztosan illeszkedjék a jelölőfuratba. Így a furat nemcsak tartja a szöget, hanem veze is a kívánt irányba és helyre. Pontozással kisebb méretű szögek helyét tanácsos kijelölni. Az ehhez a művelethez
alkalmazo jelzésnek a felületen jól érzékelhetőnek kell lennie.
A szög beveréséhez szükséges eszközök, szerszámok:
–
–
–
–

összeszögezendő munkadarabok;
megfelelő kötőelemek (szögek);
a szög és a munkadarab méretével arányos kalapács;
pillanatszorító.

A szög beverésének folyamata általában
1. A munkadarabokon a jelölés megkeresése.
A felületen a jelzésnek jól tapinthatónak kell lennie, ezért a szögek helyét
kisebb méretű szögek esetében pontozással, illetve nagyobb méretűeknél
előfúrással jelöljük ki. Ezek a jelzések a szög átmérőjét is megadják, ehhez
kell a megfelelő méretű szöget egyeztetni.
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2. Az összeerősíteni kívánt munkadarabok rögzítése a kívánt helyzetben
(pillanatszorítóval).
A munkadarabokat elhelyezzük úgy, hogy azok megfelelően illeszkednek
és felfekvésük tökéletes. A jó felfekvésre a munkadarab kalapálás ala
rezgésmentessége mia van szükség. (A szögbeütés igen változatos helyzetekben válhat szükségessé. Olyan esetekben, ahol a szögelés nem asztalon vagy stabil támasz melle történik, az ellenhatás nyomatékát egy
kalapácsnál nagyobb tömegű ellendarabbal hozhatjuk létre, melyet az
ütés vonalában a kalapálással ellentétes oldalon a rögzíte munkadarabhoz szorosan tartunk.)
3. A szög jelre-jelbe helyezése és pontos megtartása.
Nem könnyű megtartani és balesetmentesen beütni a szögeket. A kötőelem hegyét először a pontozo /előfúrt jelölésre helyeztetjük, és célszerszámmal ([ruha]csipesz, vékony csiszolóvászoncsík, karton) a szöget a
nyakánál megtartatjuk. Kisebb méretű szögeket kartoncsíkon átszúrva, a
kartont fogva helyeztethetünk a jelre. A szögeket előzetesen be is illeszthetjük a furatokba. Ekkor a szöget az anyag teljes vastagságán átütjük, és
így helyezzük a kívánt helyre. Ezzel alaposan megkönnyítjük a tevékenység
pontos kivitelezését, mert így csak az odaerősítendő darab pontos felhelyezésére és rögzítésére kell figyelnünk. Nem minden esetben használható ez az eljárás, de ahol lehet, érdemes ezt alkalmazni.
4. A szög beütése.
A célszerszámmal helyesen tarto , jól megütö szög a terveze irányban
halad a fába, és így erősí össze a munkadarabot. A szög haladási iránya
helyes beállítással és a beütés ala megtartással adható meg. Ezen túl
kulcsmozzanata a műveletnek a kalapács op mális mozgáspályája és a jól
megválaszto ütőerő, a szögre ható nyomaték. A kalapács helyes mozgásirányát a látássérült kliens akkor tudja fenntartani, ha biztos alapon,
stabilan, egyenesen áll, és a kalapács mozgását saját testéhez viszonyítja.
A kalapács támpont nélkül minden irányba kitérhetne, és ezzel haszontalan ütések keletkezhetnének, melyek károsíthatják a felületet. Ha a kliens rögzíte , stabil állásban helyezkedik el úgy, hogy felkarját a törzséhez
szorítja, akkor a kezében lévő szerszám mozgását jelentősen korlátozza.
Alkartávolságban elhelyezve a megütni kívánt szöget, törzshöz szoríto ,
„megtámaszto ” felkarral, mozdulatlan megállás melle próbaérintés
után az ütés pontossága már megfelelő lehet. Az első ütések kisebb nyomatékúak legyenek. Ha a szög stabilan áll a jelben, a további – nagyobb
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erejű – ütések végleges pozíciójába ju atják a szöget. Az alkalmazo segédeszközökkel (lásd az oldal alján: Balesetvédelem) megelőzhető a kézre
ütés és a szög ferde beverése. Kliensünknek fel kell ismernie a változó
hangokból a szög helyzetét. Ezekre a készségekre a kalapálás technikájának elsajá tása és annak gyakorlása során tehet szert.
5. A szög helyzetének ellenőrzése.
A beütés felületén tapintással ellenőrizhető a beütö szög helyzete.
A szög hosszától függően, például a mutatóujjunk utolsó ujjpercét behajlítjuk, és a szög szárát az ujjhegy és a hajlat közö csúsztatjuk végig.
IV.1.1.1 Szögbeverés – A tevékenység leírása
Cél: a 2-2 előfúrással közösen megjelölt alaplap és az ezzel fedésben lévő
szegélyléc egymáshoz erősítése szögeléssel. A művelet akkor sikeres, ha
az összeerősíte alkatrészek pontos fedésben, résmentes felfekvéssel,
stabilan rögzülnek egymáshoz.
Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani
(például szerszámos láda). A szögek, csavarok, plik külön-külön dobozban tárolásához szor rozót ajánlo használni. A megrongálódo szögeknek érdemes kijelölni a ládában egy kis szemetest, ebbe a munka végén
beledobhatjuk a hulladékot. A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/
műhelyben/szabadtéren. A tevékenység a fen eken kívül nem igényel
speciális környeze feltételeket.
Balesetvédelem
A szögelés során használt szerszámok és anyagok mindegyike potenciális
balese veszélyforrásnak tekinthető. A kalapács, a szöghúzó, a harapófogó és a szög egyaránt okozhatnak sérülést. A kalapács esetén az ujjra
ütés súlyosságát fokozhatja a nem megfelelő méretű (tömegű) kalapács
használata. Ennek elkerüléséhez csipesz vagy „ad hoc” kialakíto tartók
(például csiszolóvászoncsík, mellyel körülölelve a szöget, csúszás- és balesetmentesen a jelölés helyére illeszthetjük, és pontosan megtarthatjuk
kívánt helyzetében) nyújthatnak segítséget. A szöghúzó hegyes kialakítása
mia okozhat balesetet a nem rendeltetésszerű használat során. Fontos
a szerszámokat száraz, csúszás- és zsírmentes kézzel fogni, így elkerülhető a kiejtés vagy kicsúszás. A szögeknél fontos lehet a pontos mennyiség
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előkészítése és balesetmentes tárolása, így elkerülhető a kiborulás, földre
szóródás. A szögek keresése során szúrásveszély áll fenn, aminek kontrollált, megfelelő dinamikájú mozdulatokkal elejét vehetjük. Tilos a szögeket
szájba venni, zsebre tenni. A harapófogó becsípődést okozhat, a nyito
vágóélek közé kerülő ujj súlyosan sérülhet. A szerszámot – a nyelénél –
egy kézben fogva szabad használni, és nem ajánlo a célterületen (kihúzandó szög feje körül) a másik kézzel egyidejűleg tapintással keresni.
Szükséges nyersanyagok:
– összeszögezendő munkadarabok (lásd alább: Virágláda készítése fából);
– megfelelő kötőelemek (szögek).
Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–
–

mérőszalag, vonalzó;
a szög és a munkadarab méretével arányos kalapács;
szöghúzó;
harapófogó;
pillanatszorító;
satu.

Előzetes ismeretek (alaptechnika), képességek:
–
–
–
–
–
–

beltéri tájékozódási technikák megbízható alkalmazási készsége;
megfelelő keresési technikák alkalmazása kis térben;
apró eszközök elhelyezésének technikája;
megfelelő tes udat és jó lokalizáció;
jó manipulációs készség;
téri irányok és relációk ismerete.

IV.1.1.2. Virágláda készítése fából – A tevékenység leírása
Cél: a szegélylécek szögezéssel történő felerősítése az alaplapra úgy, hogy
pontosan kövessék a lap széleit, külső éleik együ fussanak, valamint a lécek találkozásánál pontosan illeszkedjenek a lécvégek. A léceket 2-2 szög
erősí majd fel. A szögek helye a lécek csiszolt felületén előfúrással van
kijelölve a végektől 50-50 milliméterre.
Környeze adaptáció
Álló helyzetben dolgozunk. A munkapad, mely a fal melle áll, könnyen
megközelíthető, rendeze felület. A hosszan oldalával párhuzamos falon
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szerszámtábla, melyen a kézi alapszerszámokból (kalapácsok, csavarhúzók,
harapó- és kombinált-fogók) 3-4 méretváltozat egymás ala sorokban, jól
rögzítve helyezkedik el. A megfelelő szerszám tapintással történő kiválasztása mia fontos a jó rögzítés, emelle a szerszámoknak könnyen leemelhetőknek is kell lenniük. A ha iókos szöges doboz a tábla bal oldala melle , a falra van rögzítve. A szöges doboz két oszlopban és három sorban
(Braille-cella) tartalmaz azonos méretű fiókokat, melyek elülső oldalára egy
szögminta van ráragasztva – tapintható módon. Az aktuálisan használt szögek a bal oldali oszlop harmadik sorában lévő fiókban helyezkednek el. A
munkaeszközök speciális adaptációt nem igényelnek. A munkakörülmények
minimális feltételei: kemény (üthető) munkaasztal védőfelüle el (átütés
esetére), dobozban előválogato szögek, kalapács, szöghúzó, harapófogó.
Balesetvédelem
A szögek dobozból történő kivételénél a szúrás, a kalapácsütések során a
ráütés, a munkadarabok beállításánál a becsípődés kockázatát rej magában a művelet. A gondos végrehajtás melle fontos a szükséges anyagok
megfelelő tárolása, előkészítése. Tilos a szöget szájba venni!
Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–
–
–

kemény (üthető) munkaasztal védőfelüle el (átütés esetére);
előválogato szögek;
kalapács;
szöghúzó;
harapófogó;
méretre vágo alaplemez (1 db);
az előfúrással megjelölt keretlécek (2×2 db).

Szükséges nyersanyagok
A virágláda alját 250×250 milliméteres furnérlemez adja, melynek kerete 2
darab 25×25×250 milliméteres és 2 darab 25×25×200 milliméteres fenyőlécből áll. A léceket a lemez felületére szögezéssel rögzítjük, ehhez 14×25 jelű huzalszöget használunk, a kalapács 300 grammos, DIN 1041/GS-jelű szerszám.
Előzetes ismeretek:
– a szögezés technikája;
– szerszám- és eszközismeret (szög azonosítása, kalapács beállítása
és megtartása, fa alkatrészek diﬀerenciálása, párba rendezése, harapófogó használata);
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– a szerszámok elrendezésének, elhelyezkedésének ismerete a fali
szerszámtáblán;
– megfelelő keresési technikák kis térben.
IV.1.1.3. A folyamat leírása
Előkészítés
A munkapadra helyezzük az alaplapot és a két-két keretlécet. A munkapad
hosszan oldalának közepéhez állva, előre nyújto karral megkeressük a
megfelelő méretű kalapácsot (300 grammos, DIN 1041/GS), mely a szerszámtábla felső sorában, balról a harmadik szerszám. A kalapácsot a munkapadon
a falhoz közeli oldalon elhelyeze tálcára (mely hosszan oldalával párhuzamos a fallal), bal oldalra helyezzük. Fél lépést oldalra lépve, az előző testhelyzethez hasonlóan megkeressük a hatrekeszes szögfiókot a falon. A bal oldali
oszlop alsó fiókját kihúzzuk, majd a kalapács jobb oldalára helyezzük a fiókot,
melyben a 14×25 jelű huzalszögek vannak. A 160 milliméteres harapófogót
is a tálcára helyezzük A munkapad közepénél állva ezt is megkeressük. Ez a
szerszám a kalapácsok ala második sorban a második a szerszámtáblán.
Összeállítás
a) Az alaplapot és a keretléceket a munkapadra, „kézközelbe” helyezzük,
és elkülönítjük: Kissé balra kerül az alaplap, mellé a két pár keresztléc.
A léceket újfent ke éválasztjuk: hosszabb és rövidebb párokra.
b) A hosszabb lécek egyikét kézbe véve tapintással megkeressük azt a
felszínét, melyen megtalálható az előfúrás, és a furat bemene oldalával felfelé ráhelyezzük a munkapadra. Pontos illesztés után pillanatszorítóval összeerősítjük a munkadarabokat. A lécen kitapintjuk a furat helyét, és bal mutató ujjunk rajtahagyásával rögzítjük.
c) Másik kézzel kiveszünk egy szöget a tálcán lévő szögfiókból. Középső- és hüvelykujj közé fogva a fej ala részen, mutatóujjal pedig
lefelé nyomva – a fejet így irányítva – a hegyét a megjelölt furatba
illesztjük, belenyomjuk a lyukba. (A dobozba nyúláskor kitapintható
a szög feje. Ez ala csippentve meg a szöget, a szúrás, sérülés elkerülhető.) A furat mérete lehetővé teszi a művelet elvégzését puszta
kézzel is, hiszen a szög oldala és a furat fala oly mértékben súrlódik,
hogy kis erő hatására is behatol a szög a furatba, és o stabilan megáll. Ekkor a szög 1/3-a kiáll a furatból.
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d) Ugyanezt az eljárást követve, a másik furatba is huzalszöget illesztünk. Visszavesszük az alaplapot, és tapintással meghatározzuk a
felfelé tekintő felszínét – ez az érdesebb tapintású.
e) A tálcáról elővesszük a kalapácsot, és a munkadaraboktól jobbra
előkészítjük.
f) Az alaplap egyik oldalával egyező helyzetben felhelyezzük a keretlécet. A lécnek pontosan kell illeszkednie a lap felszínéhez, a sarkoknál
nem érhet túl, az alaplap élével pedig együ kell futnia. Bal kézzel
fentről nyomva tartjuk a lécet, jobb kézzel tapintjuk és korrigáljuk
helyzetét. Előbb a végek helyzetét ellenőrizzük, aztán az élek együ futását. A megfelelő helyzetben lévő darabokat az alaplaphoz szorítja a bal kéz, miközben a kiálló szöget a mutatóujj érin , a hüvelykujj
pedig az élfekvést ellenőrzi.
g) A kalapácsot úgy vesszük kézbe, hogy a jobb tenyérben fekvő nyelet
a fejhez viszonylag közel markolják az ujjak – a mutatóujj kivételével.
A mutatóujj nyújtva fekszik rá a nyélre, vége a kalapács fejét érin . A
markolás olyan távol van a fejtől, amilyen a mutatóujj hossza. Így az
első ütések pontossága – ami a szög további haladási irányát megadja – jelentősen növelhető, az ütés ereje is jobban kontrollálható.
h) A bal mutatóujj által megjelölt szögre ráhelyezzük a kalapács fejét,
majd megemelve azt, először háromszor finoman ráverünk a szög
fejére, aztán határozo an, teljesen beverjük a fába. Közben nagyon
fontos ügyelni a darabok illeszkedésére, helyzetére – ezt a bal kéz
ujjaival tehetjük meg. A bevert szög helyzetét, „kiállását” bal mutatóujjunkkal ellenőrizhetjük, szükség esetén korrigálhatunk. A léc
másik furatát is a fen eljárás szerint rögzítjük.
i) A párhuzamos élre a fent leírt módon rögzítjük a másik hosszú keretlécet.
j) A rövid élek helyzetét meghatározzák a hosszú lécek. Ezek közé kell
beilleszkedniük, az alaplap éleivel futva. Az eljárás lényegi újdonságot nem jelent az előbbiekhez képest.
Értékelési szempontok
A szögeze faelemeknek jól összezáródóan kell egymásra feküdniük, a keretlécek felszíne magasságának egy síkban kell lenniük, mert a további
elemek erre épülnek. A pontosság fontos szempont. A szögfejeknek egy
síkban kell lenniük, fejük nem emelkedhet ki a felületből.

55

További alkalmazási lehetőségek
A szögelés a barkácsolás alapműveletei közé tartozik. A számos funkció,
amelyet betölt, különböző eljárásokat, eszközöket von magával. Ezek eljárásrendjükben, megközelítésükben különböznek, noha közös eredetűek.
IV.1.1.4. Munkaeszköz-adaptáció, fejlesztési javaslat
Vak személyek szögelésének megfigyeléseire alapozva megfogalmazódo , hogy olyan segédeszközre lenne szükség, amely a folyamat során:
– segí a felhasználót a szög biztos megfogásában és megtartásában;
– mindvégig a felületre merőlegesen tartja azt, miközben lehetővé teszi a szögelést;
– véd a sérüléstől (elkerülhetővé teszi az ujj sérülését), ezáltal biztonságérzetet is ad;
– ezek melle az eszköz segítséget nyújt a szög felületen való pozicionálásában is.
Egy ilyen eszköz elsősorban olyan látássérült személyek számára lehet
nagy segítség, akik egyszerűbb barkácsműveleteket, köztük szögelést szeretnének kivitelezni (főként faelemek esetén vagy falba verve). A fentebb
körülírt eszköz bárki számára segítséget jelenthet a szögelés műveleténél,
hiszen látók számára is biztonságérzetet adna, és segítené a pontos munkavégzést. Akár gyerekek is használhatnák, illetve azok számára is előnyös
lehetne, akiknek a szög megfogása okoz gondot a kéz sérülése mia , vagy
mert nem rendelkeznek ahhoz kellő izomerővel vagy megfelelő ízüle
mozgásterjedelemmel. Tehát ez széles körben alkalmazható és hasznos
termék lehetne, lényegében minden barkácsolni vágyó vagy javítási, szerelési munkára vállalkozó felhasználó körében.
Az elsődleges probléma, hogy látás nélkül nehéz a szöget az anyagra
merőlegesen beverni. Az eszköz emelle a kezet is védené az esetleges
sérülésektől, illetve az első pontban említe funkciókat is elláthatná.
Javaslatunk erre a problémára egy „szögelő fésű”, amely egy legyező elvén működő, egy ponton rögzíte , vékony, de kemény anyagból készült, azonos méretű lapokból áll, amelyekben egy vagy több méretű, V alakú kivágás
van. A csúcsához illeszthetjük a szöget, amely így legalább két irányból megtámaszkodik, hogy a felületre merőleges maradhasson. A harmadik irányból
a beverés elején megtámaszthatjuk ujjal vagy egy jól illeszkedő plusz elemmel. Ahogy halad a szög a fába, úgy folyton kihajthatunk egy legyeződarabot,
hogy a szög ne „rögzítse” a segédeszközünket a legvégén a felülethez.
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A legtöbb barkácsolási tevékenységhez, főként a szögeléshez a szögelőkalapács használatát javasoljuk. Könnyű, de szabványos kialakítású szerszám. A fémnyelű kalapács azért előnyösebb a fanyelűvel szemben, mert
általában csúszásmentes és kényelmes átmérőjű markola al van ellátva.
Az ilyen kalapácsoknál nem áll fenn annak a veszélye, hogy a fa kiszáradása és eldeformálódása mia a kalapács feje meglazul, és e mia a használata balesetveszélyessé válik.
A szögelés technikáját nem nehéz elsajá tani, de a sikeres kivitelezés
mindenképpen gyakorlást és tapasztalatot igényel. Tapasztalatra leginkább a szögelni kívánt anyagok fajtáival kapcsolatban van szükség, mert
az határozza meg, hogy milyen erővel kell kivitelezni a szög beverését.

9. kép: Szögelés technikájának megfigyelése (vak felhasználók esetében)
(forrás: Mező, 2014)

A 9. képen látható, hogyan segí a látássérült felhasználót az ujja abban, hogy a szöget minél egyenesebben tartsa. Minden egyes kalapácsütés után ellenőrizni kell (tapintással), hogy a szög merőleges-e; ha nem,
akkor korrigálni szükséges a szög helyzetét. Hosszabb szögek esetén a kéz
vagy az ujj több ideig tudja segíteni a merőleges megtartását, de ilyenkor
is fennáll annak a veszélye, hogy a kalapáccsal véletlenül ráüthet a kézre.
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Tervezési követelmények a szögelést segítő eszközre:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

biztosítsa a szögnek a felületre merőleges folyamatos vezetését;
könnyen tartható legyen egy kézzel;
nagyobb ütési felüle el segítse a melléütés elkerülését;
védje az ujjat;
a szög vezetése melle biztosítsa annak megfogását is;
az előbbi követelmény értelmében a kezet távolítsa el a szög tövétől;
kis erőkifejtéssel, könnyen, akár többféleképpen is megfogható legyen;
használata legyen egyértelmű és egyszerű;
rugalmasan alkalmazkodjon a különböző méretű szögekhez;
legyen vízszintes és függőleges felületen is egyaránt használható;
mérete lehetőleg ne akadályozza a szűkebb helyeken történő szögelést sem;
‒ kövesse a szög haladását, ne szoruljon be;
‒ minden alkatrész anyaga ütésálló és tartós legyen (nem törékeny).
Többféle megoldási javaslatot fogalmaztunk meg – egyelőre ötlet szintjén.
Az egyik megoldás egy vastagabb, közepes sűrűségű polifoamhab darab,
amelynek a szélén egy vagy több, különböző méretű furat található (10. kép).
Az anyag rugalmasságának köszönhetően a furatok ki tudnak tágulni. Ezekbe a furatokba helyezzük a szöget, ami azt merőlegesen tartja. A nagyobb
anyagfelület mia a kalapáccsal mért ütés helyétől távolabb lehet megfogni
a segédeszközt. Az anyag összenyomódik az ütések hatására, ahogy a szöget
egyre beljebb ü k. Végül a furathoz vágo vájatnál ki lehet húzni a segédeszközt. A plusz bevágások tapintható mérőeszközként is szolgálhatnak.
Kevésbé stabil eszköz, de olcsó, és könnyen elkészíthető. Az elv még
tesztelésre szorul.
A szögelés technikájához jól bevált módszer, ha egy ruhacsipesszel
vagy fogóval tartjuk a szöget a megfelelő helyen, így elkerülhető, hogy a
kalapács a kézre üssön.
Ebben az esetben körülményes, és a folyamatot lassítja annak ellenőrizése, hogy a szög valóban függőleges, vagy a felületre merőleges állapotban halad-e az anyagba. Ilyenkor a fogót vagy csipeszt le kell tenni, majd
újra visszahelyezni a szög szárára, mindemelle a szög ilyenkor még ki is
mozdulhat a lyukból.
A fogó mérete, vastagsága előbb-utóbb akadályt fog képezni a szög beverése során, így azt el kell venni a szög száráról és e nélkül kell folytatni a
szögelést. Ha kisméretű szöget használunk, nem biztos, hogy elég stabilan
lehet rögzíteni azt a további szögeléshez.
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Erre nyújthatna megoldást az, ha a
hagyományos fa ruhacsipeszek kialakítási elvét követve, egy annál nagyobb,
kényelmesebben fogható változat lenne
elkészítve. Ennek a csipesznek a szorító
szárai egyik oldalon a fogólapokkal egy
síkban van, másik oldalán pedig fokozatosan, a csipesz hegye felé elvékonyodik. A csipesz fogószárai ugyanúgy
hornyokat tartalmaznak, mint a ruhaaszárító csipesznél (amelynél a ruhaszáárító madzag vagy kötél alakját is figyeelembe ve ék a gyártók), vagyis ezekk a
hornyok segí k a szögek megfogását és
vezetését is. A szög munkadarabba történő beütésekor egymás után rakható
át a csipesz fogása az alacsonyabb csipeszszár (a csipesz hegye) felé. Így hoszszan, merőlegesen és biztonságosan végezhető a szögelés folyamata. A csipeszt
nem szükséges elmozdítani a szögtől,
így nem kell felesleges mozdulatokat
végezni a szögelés során (11. kép).
A használat előnye, hogy akár kész,
nagyméretű fa ruhacsipeszekből házi
megmunkálással is előállítható ez az
eszköz.
A szög keményebb anyagba való
megindításához készen vásárolható a
merőleges tartást segítő szögvezető. Ez
egy csavarhúzóhoz hasonló alakú szerszám, a végén fémfelüle el, amelyre a
kalapáccsal rá lehet ütni. A szög hengeres kialakítású fejben rögzíthető, illetve ebbe mint egy csőbe beleállítható (12. kép). Hátránya, hogy csak arra
alkalmas, hogy kezdő ütést mérjünk a
szögre, a beverés folyamán nem biztosítja a merőleges megtartását.
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10. kép: Szögelést segítő polifoamhab
furatokkal
(forrás: Mező, 2014)

11. kép: Ék alakú csipesz eszköz
(forrás: Mező, 2014)

12. kép: Szögvezető (forrás: internet)

Ennek az eszköznek a továbbgondolásakor az
az ötlet fogalmazódo meg bennünk, hogy érdemes lehet a szögvezetőt egy, a merőleges tartást
biztosító talppal ellátni, valamint úgy alakítani,
hogy ne csak egy ütést lehessen tenni vele, hanem az eszköz középső részét kitolhatóvá téve,
több ütéshez is használható legyen; illetve többféle hosszúságú szöghöz is alkalmazhatóvá váljon.
A kivitelezésre egy ötletrajzot közlünk (13. kép).
Egy másik, kereskedelmi forgalomban is kap13. kép: Szögvezető
ható segédeszköz a szögbelövő (14. kép). A kértovábbfejlesztési javaslata
dőíves
vizsgálat során sokan válaszolták, hogy
(forrás: Mező, 2014)
nem szívesen szögelnek kalapács használatával, inkább tűzőgépet, vagy ha van, szögbelövőt
használnak helye e. Az eszköz hátránya, hogy
drága, és csak bizonyos méretű és alakú szögekhez lehet használni.
Ennél költségkímélőbb megoldás lehet egy mechanikus eszköz kialakítása. Az alapötlet az, hogy
egy szögfejnek megfelelő átmérőjű csőben megvezetjük a szöget rugós elven, így követve a szög
haladását. A cső végén egy nagyobb, a vésőknél
is megszoko módon kiszélesíte felületet készí14. kép: Szögbelövő szerszám (forrás: h p://www.
tünk, így a kalapáccsal ütö felület megnő, könybosch-professional.com/hu/ nyebb eltalálni. Az eszköz lehetővé teszi, hogy a
hu/gsk-50-23374-ocs-p/)
kalapácsütés helyétől távolabb legyen a kéz, akár
nyéllel is ellátható, ezért a használata biztonságos.
A részletes megoldás még nem kidolgozo , például a különféle nagyságú szögfejekhez való állíthatóság megoldása még várat magára (11. ábra).

IV.1.2. A facsavar kötés
IV.1.2.1. Facsavar kötés kialakítása –
A tevékenység leírása
15. kép: Rugós szögvezető
eszköz ötlete
(forrás: Mező, 2014)

Célok
Általános cél: bontható facsavarkötés kialakítása.
A tevékenység célja: két faelem összeillesztése
facsavarral úgy, hogy az egyik elemen előre le60

gyárto furat van kialakítva, míg a másik faelemen a kötés helye nega v
tapintható jelzéssel van ellátva.
Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani
(például szerszámos láda). A szögek, csavarok, plik külön-külön dobozban tárolásához szor rozót ajánlo használni. A megrongálódo szögeknek érdemes kijelölni a ládában egy kis szemetest, ebbe a munka végén
beledobhatjuk a hulladékot. A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/
műhelyben/szabadtéren. A tevékenység a fen eken kívül nem igényel
speciális környeze feltételeket.
Megfelelő munkafelület és eszköz kiválasztása: ha lehetőségeink engedik, dolgozzunk álló helyzetben, a munkaasztalunkon ne legyenek más
eszközök, alapanyagok, csak amelyekkel dolgozni fogunk.
Funkcionális látással rendelkező kliens esetében a fafelületen a kötés
helye előzetesen kontrasztosabbá tehető úgy, hogy a fafelület színtónusával ellentétes színű szigetelőszalaggal fedjük le azt, és egy árazó géppel
a ragasztó felületét átlyukasztjuk. Ezen jelölési mód a vak személyek számára a tapinthatóságot is fokozza, hiszen a szigetelőszalag és a fa felülete
közt jelentős a felüle eltérés. Mivel ez a terület a tevékenység befejeztével fedésbe kerül, így támogatható a végrehajtás pontossága anélkül,
hogy eszté kai minőségromlást okoznánk.
Balesetvédelem
A facsavaros kötés szerszáma a csavarhúzó. Fontos a pontos méretegyeztetés
a csavarfej és a csavarhúzó feje (BIT) közö . A nem egyező méretek esetén
roncsolódhat a csavar és a szerszám, valamint a „leugró szerszám” leverődést,
kézbeütést idézhet elő. A kötőelemek alapvető tulajdonságai a szögekkel
egyezőek, így a szögekkel kapcsolatos szabályok a facsavarokra is érvényesek.
A barkácstevékenységek kivitelezése mindig potenciális balese veszélyforrást hordoz magában.
Szükséges nyersanyagok:
– 1-es faelem;
– 2-es faelem (fura al).
Szükséges eszközök:
– 1 db peremes tálca;
– 1 db rekeszelt tároló doboz a csavarelemeknek;
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– a 2-es faelemen kialakíto furatok méretétől és számától függően
facsavar(ok);
– 1 db csavarhúzó/csillagcsavarhúzó (függ a facsavar fején tapintható
kialakítástól);
– 1 db pillanatszorító.
Előzetes ismeretek:
–
–
–
–

megfelelő keresési technikák alkalmazása behatárolt térben;
metrikus és facsavar felismerése és megkülönböztetése;
szerszámismeret;
testkép- és téri relációk adekvát alkalmazása.

IV.1.2.2. A folyamat leírása
1. A munkavégzés során szükséges eszközök, szerszámok előkészítése,
elrendezése. Hasznos lehet a kis térben való elhelyezés (tálcán, keretben), főként, ha már kiválaszto uk, vagy előre előkészíte facsavarokkal dolgozunk.
2. A két faelemen kialakíto furatokat és jelöléseket a kliens tapintással
térképezze fel. Amennyiben szükséges, a tapintás alapján általában
nega v (mélyíte ) kidolgozású jelölések különböző jelölési technikákkal egészíthetők ki. A kontraszthatás és tapinthatóság fokozható
úgy is, ha a munkafolyamatot követően az eleve takarásban lévő felületen, a fa színétől eltérő tónusú szigetelőszalaggal leragasztjuk a
nega v jelölést, és egy facsavarral vagy kézi árazóval kilyukasztjuk a
lefede részt.
3. Amennyiben a kliensnek kell kiválasztania a facsavarok megfelelő
méretét, akkor a két faelem együ es vastagságát is meg kell mérni.
A mért vastagságtól rövidebb facsavarral kell dolgozni, de az 1-es faelemnél lehetőség szerint 1,5-szer hosszabbat szükséges választani.
Ellenőrizni kell, hogy az 1-es faelem teljes furatainak átmérőjébe beleillesztve a facsavart, az gond nélkül áthatol-e a furaton. A megfelelő facsavar nem szorul, de nem is végez oldalirányú mozgást (nem
kotyog) a furatban.
4. A két faelemet úgy kell egymáshoz illeszteni, hogy a jelölések és az
1-es számú faelem teljes furatai egymás fölé essenek. Ez úgy ellenőrizhető, hogy az 1-es faelem teljes furataiba beillesztjük a facsavarokat. Ha azok hegyes vége beleilleszkedik a 2-es faelem mélyíte
jelöléseibe, akkor az illesztés megfelelő.
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5.

6.

7.
8.

A két munkaelem pillanatszorítóval fixálható, de ügyelni kell az utolsó szorító mozdulatoknál. A végső rögzítő szorítást megelőzően ellenőrizni kell a faelemek egymáshoz viszonyíto helyzetét. Ha a faelemek jelzései és furatai elcsúsztak egymás fölül, akkor a helyzetüket
korrigálni, majd újra ellenőrizni kell.
A facsavarok becsavarozásához a legfontosabb dolog, hogy a csavar
a 2-es faelembe való behajtásakor tökéletesen merőlegesen álljon
a felülethez képest. Ennek a merőlegesnek a kialakításában és megtartásában az 1-es faelemben lévő furatok segítenek. Akkumulátoros csavarhúzó használatakor előre be kell gyakorolni a szerszám
felületre merőleges/párhuzamos tartását.
A kézi csavarhúzó hegyének a facsavar fejében kialakíto vájathoz
való pontos illesztését követően megkezdhetjük – nyomóerő kifejtésével, csavaró mozdulatokkal – a csavar rögzítését az óramutató
járásával megegyezően.
A két faelem egymáshoz való rögzítése során (ha például 2 facsavarral
alakítjuk ki a kötéseket) eleinte mindkét bontható kötésnél „kapassuk” bele a facsavarokat az 1-es faelembe 2-3 csavarhúzó mozdulattal, és ha a kötések kialakultak, véglegesre húzhatjuk a csavarokat.
Fontos, hogy a kötések véglegesítése során a facsavar fejének gallérja teljesen belefeszüljön a 2-es faelem felületébe, de nem szabad
túlhúzni, mert akkor a faelemek megrepedhetnek. Az utolsónak
szánt csavarhúzó mozdulatot követően ellenkező irányba mozdítsuk
meg laza csuklóval a kézi szerszámunkat, hogy meggyőződhessünk
arról, hogy a facsavar elérte a végső mélységét, és kötése megfelelően belefeszült a 2-es faelembe.
A kötések kialakítását követően eltávolíthatjuk a pillanatszorítót.
A munkafolyamatot megismételjük annyiszor, ahányszor szükséges.

Várható nehézségek a tanítás során
–
–
–
–
–

A két faelem pontos illesztésének kivitelezése;
a facsavar merőleges megtartása;
a csavaró szerszám és a facsavar illesztése és annak ellenőrzése;
megfelelő nyomóerő kifejtése az első csavaró mozdulatoknál;
befejező csavaró mozdulat megállapítása és ellenőrzése.

Megjegyzések
A tevékenység során több fontos momentumra elő lehet készülni próbakötések (például két léc) összeillesztésével és facsavaros bontható kötés
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kialakításával is, de a nehézséget okozó résztevékenységek begyakorlása
pontos és türelmes munkavégzés esetén is hasznos lehet.
Fontos a logikai lépések sorrendjének betartása.
A tevékenység elsajá atása során – minden eszköz és technika kivitelezését megelőzően és a folyamat közben is – mondassuk el a látássérült
személlyel, hogy mit miért és milyen sorrendben végez. Ezzel azt is támogatjuk, hogy az új vagy a korábbi ismeretekre épülő, kiegészülő tudás
pontosabban rögzüljön, tudatosabbá váljon, és kliensünk a tevékenység
gyakorlása során minél több önálló tevékenységre készülhessen fel.
Értékelési szempontok
A két faelem pontosan illeszkedik egymáshoz, a facsavarkötés megfelelő,
a faanyag és felülete nem roncsolódo .
A faelemek felületének illeszkedése a lehető legnagyobb felületen létrejö , és a facsavarok feje párhuzamot alkot az 1-es faelem felületével
(nem ferde).
További alkalmazási lehetőségek
Ez a bontható kötési mód több alkalommal is használható faanyagból készült egyszerűbb bútorok, lakásdekorációs kiegészítők előállításához.
A bontások oldásának begyakorlása a következő tevékenység, amelynek
gyakorlása azért fontos, hogy az esetleges újra összeszerelésnél a facsavar
által kialakult furat helye ne roncsolódjon az 1-es számú faelemben.

IV.1.3. Csavarkötés3
A bútorok elemeit általában csavarkötéssel rögzí k egymáshoz. A szekrények lapjait, az asztal lábait csavarkötéssel erősí k össze, a konvektort is
csavarkötéssel szerelik a falra. De beszélhetünk még a csaptelepekről, a vécékagylóról, az ablakkeretről is, melyeket szintén csavarkötéssel rögzítenek.
A csavarkötés bontható kötés, könnyű összeszerelni és oldani. Mindig
két elemből áll: egy csavarból és egy anyából. Az összeillesztés mindig csavaró, tekerő mozdula al történik.
Az anyát és a csavart aszerint kell kiválasztani, hogy milyen feladatot
milyen körülmények közö kell ellátnia.

3

Kún Csaba: Csavarkötés létrehozása, szerszámai. Komplex szerelési feladat. NSZFI.
h p://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/5_0220_003_101030.pdf.
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A csavarkötések összeszereléséhez megfelelő szerszámot a csavarfej
kialakítása alapján választunk, ami lehet: hatlapfejű, belső kulcsnyílású
(imbusz), keresz ejű, félgömbfejű, laposfejű stb.
A csavarkötést a csavaranyával zárjuk. Ahhoz, hogy a kötés ne lazuljon ki,
megfelelő nyomatékkal kell meghúzni az anyát. Ha kisebb nyomatékkal húzzuk
meg, akkor a csavarkötés laza lesz, és nem rögzít megfelelően. Ha a meghúzási
nyomaték túl nagy, akkor a csavaron és az anyán lévő menet károsodhat, ami
a későbbi felhasználás és a biztonságos kötés szempontjából sem megfelelő.
A csavarkötésnek fontos része az alátét. Különböző alátétek léteznek,
amelyeknek különböző funkcióik vannak: lapos alátét, rugós alátét stb. Az
alátét korrigálja méretarányokat a furat mérete és hossza tekintetében.
A csavarkötéshez használható szerszámok:
– villáskulcs;
– csillag villáskulcs: az egyik felén csillagkulcs fej van, a másik végén
pedig azonos méretű villáskulcs fej;
– dugókulcs: zárt henger, amelynek szintén meghatározo méretei
vannak;
– állítható kulcs: végén a két nyúlvány távolsága manuálisan állítható,
így ez az eszköz több méretre is használható;
– hatszögszáras kulcs (imbusz): speciálisan a belső kulcsnyílású csavarhoz kialakítva.
IV.1.3.1. Csavarkötés kialakítása – A tevékenység leírása
Célok
Általános cél: csavarkötés létrehozása.
A tevékenység célja: 2 db 10×10 cen méteres falemez összeillesztése csavarkötéssel úgy, hogy a két falemez pontosan illeszkedjen egymáshoz, és
takarásban legyenek. A két falemezen a lyuk már elő van készítve.
Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani
(például szerszámos láda). A csavarok, anyák, alátétek külön-külön dobozban tárolásához szor rozót ajánlo használni. A megrongálódo csavaroknak érdemes kijelölni a ládában egy kis szemetest, ebbe a munka
végén beledobhatjuk a hulladékot. A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/műhelyben/szabadtéren. A tevékenység a fen eken kívül nem igényel speciális környeze feltételeket.
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Balesetvédelem
A metrikus csavarkötéseknél a csavarokon kívül méretben azonos csavarkulcsokat használunk. A legfontosabb szempont a méretek azonossága,
mert így elkerülhető az anyag roncsolódása és a kéz beütése. A csavarlazításhoz szükséges lehet kenőanyag alkalmazására (például a csavar felülete befújható spray-vel). I ügyelni kell a permetsugár megfelelő irányítására, mert a környezetében könnyen síkossá tehe a szerszámokat,
ezért használata fokozo körültekintést igényel. Számolni kell a permet
belélegezhetőségével, ezért maszk használata is javasolható.
A tevékenységek kivitelezése mindig potenciális balese veszélyforrást
jelent.
Szükséges nyersanyagok:
–
–
–
–
–

1 db hatlapfejű csavar;
1 db lapos alátét;
1 db hatlapú anya;
1. számú falemez;
2. számú falemez.

Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–
–

1 db peremes tálca;
1 db tálka;
pillanatszorító;
2 db villáskulcs;
satu
1 db 20x20 cm-es filc anyag.

A csavarkötés elemeinek méretét az ado munkaanyag méretéhez kell
kiválasztani (lásd III. fejezet: Mérési műveletek).
Előzetes ismeretek:
–
–
–
–
–
–

csavarozás technikája,
szerszámismeret (csavarhúzók, pillanatszorító, villáskulcs ismerete);
satu használata;
megfelelő keresési technikák alkalmazása kis térben;
anya és csavar összeillesztése;
fogalmak ismerete (merőleges, óra járásának iránya).
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IV.1.3.2. A folyamat leírása
Előkészítés
Az eszközök tálcán való elhelyezése, elrendezése:
– tálka elhelyezése, a szorítószerszám kikészítése;
– a csavar, a csavaranya és az alátét belehelyezése a tálkába.
Mivel nem használunk sok eszközt, a munkadarab méretétől függő tálcát válasszunk, és figyeljünk arra, hogy megfelelően pozicionáljuk a tárgyakat a tálcán, referenciapontnak használható a négy sarok vagy a felső-alsó, bal-jobb oldalak.
Csavarpróba
Ellenőrizni kell, hogy az anya, az alátét és a furat méretei megfelelnek-e a
csavar menetének. Csavarpróba: a csavarra ráhelyezzük az alátétet, majd
az anyát rácsavarjuk. Ha az anya a menetre megfelelően fekszik és nem
szorul, akkor a mérete megfelelő.
A csavarozás menete
a) A legfontosabb lépés a két falemez pontos egymáshoz illesztése. Ezt
követően a két lemezt pillanatszorítóval fogatjuk össze. Kezdetben
ne húzzuk meg teljesen a szorítót, mert ellenőrizni kell, hogy a lemeznek mind a négy éle párhuzamos-e egymással, és nincsenek-e
elcsúszások. Ha a két lemez megfelelően fekszik egymásra, akkor
szorítjuk meg a pillanatszorítót.
b) Ellenőrizzük, hogy a csavar akadálytalanul áthalad-e mindkét lyukon. Ha igen, akkor nincs szükségünk javításra. Ha nem, akkor a ’c’
pont megismétlése szükséges.
c) Helyezzük a csavart a lyukba, és fogjuk oda a tenyerünkkel, a szabad
kézzel fordítsuk élére a falemezt. Helyezzük rá a csavarra az alátétet,
majd ezután kézzel csavarjuk rá az anyát. Ezt követően húzzuk meg
a szorítószerszámmal, vagyis a megfelelő méretű villáskulccsal.
d) Mivel a szorításhoz mindkét kézre szükség van, ezért a falemezeket az alsó élüknél befogjuk a satuba. Annak érdekében, hogy a
satu ne okozzon sérülést a falemezeken, az érintkező felületek közé
helyezzünk filc anyagot. A lemezeket úgy fogjuk be a satuba, hogy
felületük merőleges a munkaasztallal. A megfelelő szorításhoz két
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szorítószerszámra van szükség. Az egyikkel ellentartjuk a hatlapfejű csavart, a másikkal pedig szorítjuk az anyát. A domináns kézzel
szorítunk (az óra járásával megegyező irányba), a szabad kézzel csak
ellentartunk, hogy ne forogjon el a csavar.
e) A megfelelő szorítás kialakítása után eltávolítjuk a pillanatszorítót,
és a falemezt kivesszük a satuból.
Megjegyzések
Fontos a sorrend betartása és a megfelelő nyomaték kialakítása, hogy a
kötés ne legyen se túl laza, se túl szoros. A folyamat elvégzése után lehet
gyakoroltatni a kötés bontását.
A tevékenység elsajá atása során – minden eszköz és technika kivitelezését megelőzően és a folyamat közben is – mondassuk el a látássérült
személlyel, hogy mit miért és milyen sorrendben végez. Ezzel azt is támogatjuk, hogy az új vagy a korábbi ismeretekre épülő, kiegészülő tudás
pontosabban rögzüljön, tudatosabbá váljon, és kliensünk a tevékenység
gyakorlása során minél több önálló tevékenységre készülhessen fel.
Értékelési szempontok
A két falemez pontosan illeszkedik egymáshoz, a csavarkötés szoros, de
szükség esetén oldható, a faanyag nem roncsolódo .
További alkalmazási lehetőségek
Ez a kötési mód a legtöbb bútor összeszerelésének az alapja. Fontos a
megfelelő méretű eszközök kiválasztása. A csavarkötés létrehozásának
sorrendiségét a prak kum alapján állítjuk össze. Ha több csavarkötést kell
összeszerelni (például tartály lezárásánál), akkor először az összes csavart
kézzel meghúzzuk, majd kulccsal megfelelő nyomatékkal megerősítjük a
bontható kötést.

IV.2. Fali furatok kialakítása
Mindennapjainkat megkönnyí k, szükségleteinket kiszolgálják, komfortérzetünket javítják azok a tárgyak, melyeket közvetlen éle erünkben helyezünk el. Az ilyen falra erősíte eszközök, tárgyak mérete és tömege vál68

tozó. A környezet sajátosságai mia nehezebb, nagyobb súlyterhelésnek
kite tárgyakat is elhelyezhetünk a falon.
A felerősítés elő össze kell egyeztetni az elképzeléseinket a rendelkezésre álló technikai lehetőségekkel.

IV.2.1. Eszközök
Tipli és dübel
A pli olyan fali rögzítőelem, mely az átmérőjéhez igazodó furatban helyezkedik el. Funkciója a csavar és a furat fala közö „nyers átmenet” finomítása,
a csavar feszesen tartása a furatban. Terhelhetősége a fal minőségétől függ.
A dübel fali rögzítőelem. Falminőségtől függően beüthető (betonfal),
önmetsző vagy önfúró (gipszkarton), előfuratba helyezhető (téglafal),
nagy teherbírású.
A falfelületen történő rögzítésnél gyakran felmerül a kérdés, hogy mekkora terhelést bír el a pli a falban.
A pli nem önmagában, hanem azzal a fallal együ viseli a terhet, melynek furatában elhelyezkedik. Fontos a fal minőségéhez igazodó fúrási technika is. Tömör téglafalba, betonfalba ütvefúróval hozzuk létre a furatot, míg
gipszkarton fal és üreges téglafal esetén fúró üzemmódot alkalmazunk. Így
az üreges tégla belső szerkezete nem roncsolódik, teherbírása megmarad.
A különböző minőségű falaknak eltérő a terhelési mutatója. A csavarok
és plik (dübelek) műszaki paramétereit néhány forgalmazó megadja, ezzel segí a kivitelezőt a pontos tervezésben.
Facsavarok
A plikhez méretben illeszkedő facsavarokat használunk. A facsavarok jellemző méretei: az átmérő és a hosszúság. Mindke őt milliméterben adják
meg és így jelölik: 3,5×25. Ez egy 3,5 mm átmérőjű, 25 mm hosszú csavart
jelöl. Jellemezhe a csavart a fej bevágása (például PZ fej), helyzete (például süllyeszte ), alakja (például lencsefejű), valamint a meneteze sége
(például sűrű menetű) és felületének bevonata (például rezeze , rozsdamentes). A facsavaroknak közel háromszázféle változata érhető el.
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Lemez- és gipszkarton csavarok
Ezeket a csavarokat gipszkarton és egyes lemezszerelvények esetében
használják. A gipszkarton munkák területén létezik önmetsző, önfúró,
sima fejű, hatlapfejű, legalább hét méretváltozatban a 3,5×25 millimétertől a 4,2×90 milliméterig.
A rögzítéshez alapesetben (barkács, háztartás) plit és facsavart, illetve dübelt használunk.
Műanyag pli
Elsősorban tömör téglához ajánlo , de betonnál is alkalmazható akkor, ha
kissúlyú tárgyat szeretnénk rögzíteni.
A plik (dübelek) jellemzésénél megadják a méretét (átmérő, hossz) és
a kihúzóerőt N-ban, ami betonfalra vonatkozik.
Például egy műanyagból készült Angler-dübel 5 mm átmérőjű, 25 mm
hosszú, 30 mm-es furatmélységben, 5 mm átmérőjű furatban, betonfalban 2,5–4 mm átmérőjű facsavarokat alkalmazva minimum 300 N kihúzóerőnek áll ellen.
A legkisebb szükséges csavarhossz = a pli hossza + az építőanyag vastagsága + 1x a csavar átmérője.
A kihúzóerő a mindenkori legnagyobb csavarátmérőjű facsavarokra érvényes.
Az egyszerű műanyag pli és univerzális dübel méretváltozatai:
– átmérő: 5, 6, 8, 10, 12 mm;
– hossz: 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 mm;
– facsavarméretek: 2,5 mm-től 10 mm-ig.
Csavaros gipszkarton pli, gipszkartondübel
Szerkeze elemeknek gipszkarton lapokra vagy kombinált farostlemezekre történő felerősítéséhez alkalmazható. Minimális lapvastagság: 12 mm.
Ez az egyik legegyszerűbb tartó. Behajtó adapter is szükséges hozzá. Gyorsan és sztán lehet vele dolgozni, de nagy terhet nem bír el.
Átmérők: 7,5 mm, 12 mm.
A hossz változatai: 30 mm, 26,4 mm.
A húzási zóna megengede tartománya: 0,04 kN.
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Gázbetondübel
A dübel közvetlenül beüthető olyan porózus betonba, mint például a panellakások fala. Az e ől eltérő betonszerkezetekbe célszerű előfúrni egy 5
mm, illetve 6 mm átmérőjű lyukat.
A csavar hossza = az építőanyag vastagsága + 40 mm (6 mm) / 55 mm
(8 mm).
IV.2.1.1. Fali furat kialakítása – A tevékenység leírása
Célok
Általános cél: furatok kialakítása függőleges falfelületen.
A tevékenység célja: kézi fúrógép használatával fali furatok kialakítása parafatábla elhelyezéséhez.
Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani
(például szerszámos láda). A szögek, csavarok, plik külön-külön dobozban tárolásához szor rozót ajánlo használni. A megrongálódo szögeknek érdemes kijelölni a ládában egy kis szemetest, ebbe a munka végén
beledobhatjuk a hulladékot. A gépeket a háztartáson belül is érdemes egy
külön – akár zárható – szekrényben tárolni.
A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/műhelyben/szabadtéren.
Funkcionális látással nem rendelkező ügyfelek esetén a tevékenység nem
igényel speciális környeze feltételeket. Amennyiben a kliens funkcionális
látásával dolgozik, a helyi megvilágítás egyéni igényekhez adaptált erőssége és pusa megkönnyíthe a munkavégzést.
Fontos, hogy a tevékenység során a munkaterület elrendezésekor vegyük figyelembe, hogy a fúrógép áramellátását az áramforrástól egy hoszszabbítóval oldjuk meg.
Balesetvédelem
A fali furat kialakításának alapvető eszköze a fúrógép és a fúrószár. Balese
veszélyforrást jelent, hogy a szerszám elektromos eszköz. A fúróhegy tokmányba helyezése és beleerősítése kézzel (kézi tokmány) vagy tokmánykulccsal történik. Az összezáródó tokmánypofák becsípődést okozhatnak,
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mint ahogyan a tokmánykulcs is hasonló sérülést idézhet elő. Nagy hangsúlyt
kell fektetni a fúrószár(hegy) megfelelő rögzítésére, mert a törö , lepa anó,
kieső fúróhegy súlyos sérülést okozhat – éppen ezért védőszemüveg használata is ajánlo . Amennyiben a készülék nem rendelkezik akkumulátorral,
az elektromos meghajtása mia a csatlakoztatásra is külön figyelmet kell
fordítani. Fontos a sorrend betartása, kiemelt figyelmet igényel a készülék
feszültség alá helyezése. Az eszközt áram alá helyezni csak az előkészületek
utolsó fázisában szabad! Elektromos gépek használatakor az áramütés elkerülése érdekében szigetelt aljzat, gumitalpú cipő viselése javasolt.
Az elektromos áram és a fúrógép használata egyaránt balese kockázatot jelenthet.
A falban futó elektromos vezetékekbe való fúrás baleset- és életveszélyes lehet, valamint a fúrógép motorjának leégését, tönkremenetelét és
az elektromos hálózat rövidzárlatát is okozhatja.
Lehetőség szerint a hosszabbító 1 db rugós fedőlappal elláto dugaljjal
rendelkezzen, így elkerülhető a koszolódás, eltömődés. A csatlakozón lehetőség szerint legyen egy billenőkapcsoló is, mellyel áramtalanítani lehet
a csatlakoztato elektromos készüléket.
Szükséges nyersanyagok:
– terítő fólia;
– Tesa ragasztótekercs.4
Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–
–
–
–

4

1 dugaljas hosszabbító;
akkumulátoros fali fúrógép és fúrók;
beszélő mérőszalag;
méterrúd;
hangos vízszintmérő;
fali vezetékérzékelő készülék;
a falra szerelendő tárgyhoz méreteze csavarok, dübelek;
a kisebb elemekhez és tartozékokhoz peremes tálca vagy rekeszes
tároló doboz;

A Tesa ragasztószalagot azért ajánljuk, mert kézzel eltéphető, a művelet végén könynyen eltávolítható, ragasztóanyaga általában nem hagy foltot, ha mégis, akkor nedves
ronggyal, szivaccsal könnyen eltávolítható.
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– tolómérő, hurkapálca, derékszögű vonalzó;
– takarófólia, Tesa ragasztószalag;
– porszívó (takarításhoz).
Előzetes ismeretek:
–
–
–
–
–

testkép- és téri relációk ismerete, adekvát alkalmazása;
összehangolt két kéz koordináció;
megfelelő keresési technikák alkalmazása behatárolt térben;
mérési technikák ismerete (lásd III. fejezet: Mérési műveletek);
takarítási alaptechnikák ismerete.

IV.2.1.2. A folyamat leírása
Előkészítés
– A fal mellé készítsünk elő egy mobilizálható munkaasztalt úgy, hogy
az karnyújtásnyi távolságon belül legyen, de olyan helyen, ahol nem
képez akadályt a munkavégzés során.
– A munkavégzés során szükséges eszközöket rendezzük el a munkadarabok és szerszámok méretétől függő peremes tálcán. Ha a
hosszabbítón van biztonsági kapcsoló, győződjünk meg arról, hogy
az áramtalaníto állásban van-e.
– A tevékenységet követő takarítás megkönnyítése érdekében a munkaterületünket minél nagyobb alapterületen terítsük le fóliával, amit
a fal tövében könnyen eltávolítható Tesa ragasztócsíkkal rögzíthetünk.
– A falra szerelendő tárgy és tartozékainak ellenőrzése
– A felfüggesztési pontokon vagy a felfüggesztésre alkalmas elemeken
kialakíto furat(ok) méretének megmérése. Amennyiben a tárgyhoz csavarelemeket is kaptunk az üzletben, érdemes az előre kialakíto furatokba való beillesztéssel ellenőrizni, hogy illeszkednek-e a
méretek.
Ha magunknak kell beszereznünk a csavarokat, akkor a kiválasztás elméletét, valamint a falvastagság, illetve a felfüggesztési furatok átmérőjének méretét figyelembe véve vásároljuk meg azokat a megfelelő méretű
és pusú dübelekkel együ .
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A furatok helyének kijelölése
A tárgy méretétől és a felfüggesztési pontok számától függően tervezzük
meg és alakítsuk ki a mérési technikák (III. fejezet: Mérési műveletek) ismeretei mentén a furatok helyeit, jelöljük ki a kívánt fúrási pontokat.
A falakban elhelyezkedő elektromos vezetékek helyének ellenőrzése
Barkácsüzletekben és nagyobb üzlethálózatokban is beszerezhető olyan,
elemmel működtethető kézi készülék, amely a falra fektete érzékelő felülete segítségével jelzi az áramot továbbító vezetékek helyét és futási irányát. A hangos jelzés lehet folyamatos sípolás, szakaszosan megszakíto
sípjelzés vagy a hangjelzés hiánya.
A készülékek érzékenysége, hatótávolsága pusonként eltérő, ezért
megvásárlás elő a műszaki üzletben célszerű részletesen tájékozódni, a
kapo információkat feljegyezni, esetleg a készülékhez mellékelt használa útmutatót elektronikusan is beszerezni, vagy a papíralapú útmutatót
hozzáférhetővé tenni.
Az ellenőrzés különösen fontos akkor, ha nem rendelkezünk információkkal az elektromos vezetékek falban való elhelyezkedéséről, vagy ha
elektromos kapcsolók, konnektorok vízszintes és függőleges vonalában
szeretnénk furatokat kialakítani.
A fal általunk fúrásra kijelölt pontjain és azok legalább 5 cm sugarú körében ellenőrizzük le a felületet a vezetékérzékelővel.
A kézi fali fúrógép megismerése, kezelésének módja
Az eszköz bemutatása
A fúrófejtől legtávolabbi ponton, a markolatnál találjuk a gép áramellátó
kábelét. A markolaton található egy elektromos kapcsoló, mely a gépet
működésbe hozza, illetve elengedésekor az eszköz leáll. A legtöbb ütvefúrón tekerőkapcsoló is található, ami a normál fúrási funkció és az ütvefúrás
(kalapácsoló) funkciók köz átkapcsolást teszi lehetővé. A tekerőkapcsoló
legtöbb esetben a fúrógép testének hosszan tengelyére függőlegesen
merőleges, henger elemén helyezkedik el. Ebben a hengeres részben van
a fúrógép motorja.
A fúrógép testén a markola ól és a motortól tovább előrehaladva találunk egy markolatot, amelynek állását tetszőlegesen változtathatjuk úgy,
hogy a markolatot szorítva, eltekerjük azt a saját tengelye körül az ellen74

kező irányba. Így a markolat rögzítő bilincse fellazul, és engedi, hogy a
markolat szöge a gép hosszan tengelye mentén változtathatóvá váljon. A
kívánt szög beállítását követően a csavar mene rányának megfelelően a
markolatot tekerve újra rögzíthetjük a bilincset.
A fúrógép végén helyezkedik el a fúrófej, melybe a fúróbetétet kell helyezni.
A fúrók közül olyanra van szükségünk, amely különböző falfelületek
fúrásához alkalmas, ezek közül is a legprak kusabb a vídia véggel rendelkező fúró. A fúró kiválasztását a behelyezésre szánt dübel átmérője határozza meg. Többnyire a fúrógéphez tartozik még egy fémből készült távtartó rúd, melyet az elülső markola al és a hozzá tartozó bilinccsel tudunk
rögzíteni, beállítani. A távtartó rúd teszi lehetővé, hogy a falba csak olyan
mélységű furatot készítsünk, amelyre a behelyezésre szánt csavarnak és
dübelnek szüksége van.
Akkumulátoros fúrógép használatakor az áramellátást biztosító vezeték kérdésköre elkerülhető, ezért látássérült ügyfelek számára ajánlo a
beszerzése. A vezeték nélküli eszköz felépítése eltérhet a fen ektől!
A fúrási mélység beállítása
Helyezzük a fúrógépbe a kiválaszto fúrófejet, de a távtartót még ne rögzítsük fixen.
A fal felületére merőlegesen nyomjuk a fúrógépet addig, amíg a fúrófejet rugós nyaka hátraengedi, és támasszuk meg hasunkkal a gépet.
A távtartó rúd végéhez illesszük hozzá a beillesztésre szánt csavart a
fejével, majd addig toljuk a fal felé a távtartó rudat a csavarral együ ,
míg a csavar hegye el nem éri a fal felületét. A távtartó rudat ekkor fixálhatjuk a markolat óramutató járásával megegyező irányú csavarásával. A
fúrógép távtartó rúdjának állását, mozgathatóságát a rögzítést követően
is ellenőrizzük.
Amennyiben lehetséges, egy használaton kívüli falfelületen végezzünk
próbafúrásokat, hogy a lépések pontossága kialakuljon.
A furat kialakításának lépései
– Térképezzük fel a kijelölt fúrási pontokat és jelöléseket.
– Végezzük el a fúrás mélységének szabályozását, és állítsuk be a távtartó rudat az előzetesen megismert módon.
Eközben ügyelünk arra, hogy a hosszabbító billenőkapcsolója kikapcsolt állásban van. A hosszabbítót csak akkor helyezzük áram alá, ha a
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fúrási pont és a fúrógépnek a fal felületére merőleges megtartását már
begyakoroltuk.
A fúrógép hálóza kábelét és a hosszabbítót lehetőleg úgy rendezzük
el, hogy az ne legyen a kézre rátekeredve, inkább úgy vezessük el a hátunk
mögö , hogy a lábunkkal se akadjunk bele, ezzel is biztosítva a test és
végtagok szabad mozgást,a testhelyzetek balesetmentes változtatásának
lehetőségét.
Ezt követően a domináns kézzel a fúrógép hátsó markolatát tartva, támasszuk a fal felületének a gépet, másik kézzel a fúrógép hosszan tengelyével párhuzamosan, lehetőség szerint a fúrófejtől legalább 10 cen méterre támaszkodjunk a falnak tenyerünkkel. Úgy helyezkedjünk el, hogy a
nem domináns karunk a fúrógép elülső markolatának adjon alátámasztást, miközben a gépet a fal felé toljuk. Ez a testhelyzet segí a fúróbetét
egyenes útját, megakadályozza az oldalirányú feszülését, eltörését.
Ha a test és a gép pozíciójának beállítása megtörtént, csak akkor helyezzük a domináns kezünk mutatóujját a fúrógép bekapcsoló gombjára, aminek lenyomásával, egyidejűleg a gép tolásával segítsük a fúrófej munkáját.
Ha a távtartó rúd megállítja a gép előrehaladását, levehetjük a mutatóujjunkat a gép bekapcsoló gombjáról.
Falnak támaszkodó kezünkkel leellenőrizhetjük a távtartó rúd pozícióját.
Ezután a kialakíto furatból mindig merőlegesen húzzuk ki a fúróbetétet.
Fontos, hogy ekkor se a fúrófejet, se a fúróbetétet ne érintsük meg,
mert a súrlódástól felforrósodnak.
A fúrógépet helyezzük a földre úgy, hogy a felmelegede részeket testünktől eltartjuk, majd áramtalanítjuk a rendszert.
1. Ellenőrizzük le a furat mélységét, merőlegességét is. A mélység ellenőrzéséhez ajánlható a megfelelő csavar behelyezése vagy a tolómérőnk mélységmérő pálcája, a merőlegesség ellenőrzéséhez pedig
használhatunk egy hurkapálcát és egy derékszögű háromszöget is.
2. A kialakíto fali furatba helyezzük el a dübelt úgy, hogy a dübel bemene nyílása egy szintbe kerüljön a fal felületével.
3. A további megjelölt fúrási pontoknál a fúrási lépések megismétlése.
4. A furatok jelölései eltávolíthatók.
5. Pakoljuk el a felesleges szerszámokat, fúrógépet, szedjük fel a takarófóliát, és takarítsuk el a törmeléket a porszívó segítségével.
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Fali furatok készítése

16. kép: A fali furatok készítésének bemutatása – képsorozat
(fotó: Dudinszky Zsolt, 2014)
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Megjegyzések
A tevékenység lépései lebonthatók tevékenységrészekre és így több foglalkozásra is. Ezzel csökkenthető a balese kockázat, növelhető a ru n,
és támogatható a barkácstevékenységek kapcsán szükséges gondolkodásmód fejlődése.
Elektromos készülékek alkalmazásánál hangsúlyos, hogy a folyamat
során mikor helyezzük a gépet áram alá (elosztó bekapcsolása), és a gépbekapcsoló gombhoz (üzembe helyező gombhoz) mikor közelítünk, érünk
hozzá.
Amennyiben a munka során van személyes segítségünk, a fúrás elvégzésekor a fúrási pont ala a falhoz támaszthatja a bekapcsolt porszívó gégecsövére szerelt széles fejet, és ezáltal minimalizálhatjuk a fúrás közben a
földre hulló törmelék mennyiségét, így kevesebb takarítást kell végeznünk
a tevékenységet követően.
Várható nehézségek a tanítás során
–
–
–
–

Vezeték keresése a falban;
fúrás mélységét szabályzó távtartó rúd beállítása;
a fúrógépnek a falfelületre merőleges irányú megtartása;
a fúrógép üzembe helyező/bekapcsoló gombja érintésének elkerülése, kizárólag munkavégzés ideje ala lenyomása.

Értékelési szempontok
A fúrógéppel végze lépéseknél mindig ellenőrizzük, hogy áram ala
van-e a gép, a fúrás elő és azt követően mindig áramtalanítsuk.
A kialakíto furatok mélységét és irányát is ellenőrizhetjük, akár a próbafúrások esetén is.
Amennyiben minden ellenőrzési ponton körültekintően jártunk el, akkor a falra szerelendő tárgy felhelyezését követően a rögzítési pontok a
tárgyat megtartják, amely a funkcióját be tudja tölteni, ekkor elégede ek
lehetünk az elért eredménnyel.
További alkalmazási lehetőségek:
– falvédő díszlécének felhelyezése;
– függeszthető elemek (például képek) felhelyezése;
– alátámasztó elemek (például polctartók, polcok) felhelyezése.
78

IV.2.2. Munkaeszköz-adaptáció, fejlesztési javaslat
Az ideális fúrógép kiválasztása
A jól ismert kézi fúró általános jellemzője, hogy jó fogási lehetőséget biztosít, távtartó léc szerelhető rá, állítható a forgás iránya és az erőssége.

17. kép: A fúrógép általános felépítése
(forrás: Májay, 2014)

A fúrón jellemzően több gomb is el van helyezve (a gombok elhelyezése változó), amelyeknek az alábbi funkciójuk van:
‒ a fúrás és az ütve fúrás kiválasztását szolgáló gomb. Ennél általában
egy recés részt kell balra vagy jobbra eltolni.
‒ A bekapcsoló és erősségszabályozó gombot csak meg kell húzni,
mint a fegyverek elsütőbillentyűjét.
‒ A forgás rögzítésére (fixálására) is van gomb, ez vagy be van nyomva, vagy ki van engedve.
‒ A jobb/bal forgás átkapcsolására szolgáló gombot is két irányba lehet kapcsolni.
‒ A fúrásmélység-ütköző egy egyszerű számozo léc.
Fontos még megemlíteni a fúrógépek súlyát, ami általában 1,5 és 2,5
kg közö van. A súly nagyban függ a funkcióktól, például könnyebb az a
fúró, amelyikkel nem lehet ütvefúrni. A vezeték nélküli, akkumulátorral
felszerelt gépek súlya és markolata is nagyobb.
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Megbízható márkájú termékek esetén nem kérdés, hogy a gép ergonómiailag megfelelő-e, az arányok, a méretek, a gumírozo markolat, a
kopásálló felületek mind a felhasználó kényelmét szolgálják.
Felmérés keretében interjút készíte ünk látássérült barkácsolókkal,
és egy feladatsoron keresztül megfigyeltük a fúrás tevékenységet. Célunk
az volt, hogy kiderüljön, melyek a leggyakoribb nehézségek, kinek milyen
problémái adódnak a fúrás során, illetve milyen trükköket, házi prak kákat vagy kereskedelmi forgalomban is kapható, jó megoldásokat kínáló
eszközöket ismernek és használnak.
A fúrás megfigyelt menete gyakorlo barkácsoló személlyel:
Lépések

Fotók (Jókai Erika, 2015)

Egy falapon két irányból
(a falap függőleges és
merőleges oldalától) kiméri tapintható mérőszalag
segítségével a cen méterben megado távolságokat,
ezzel a furat helyét határozza meg.
Pontozóval, szöggel vagy
más hegyes tárggyal egy
mélyedést készít a fába, ezzel jelöli meg a furat helyét.

Megkeresi tapintással a
furat helyét, és beleillesz a
fúrószárat. Amennyire lehet,
függőlegesen tartja a fúrógépet – ebben ujjai lehetnek
segítségére.
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Elengedi a fúrószárat, és
beindítja a fúrógépet.

A felmérés során kiderült, hogy a fúrógépek használata általában nem
okoz problémát a felhasználók számára, hiszen a gépek jelölései egyértelműek, vagy könnyen megtanulhatók. A legnagyobb problémát általában
az jelen , hogy a felhasználók csak szubjek v érzésükre hagyatkozva tudták megállapítani, hogy a fúrógépet sikerült-e a folyamat során végig merőlegesen tartaniuk. E mia többször előfordult, hogy ténylegesen ferdék
le ek a furatok.
Az adaptációs csoport kifejleszte egy furatsablont, amely a leggyakrabban használt fúrószárméretek szerint á úrt, kb. 10 cm hosszú és 2-2
cm széles és mély, téglatest alakú, fém segédeszköz. Ugyanez elkészült
18-18 milliméteres hasábelemből is, mely a leggyakoribb bútorlapvastagsághoz alkalmazható. A megfigyelést ismét elvégeztük a furatsablon használatával. Az alábbi képeken látható, hogyan használja a furatsablont egy
gyakorlo látássérült barkácsoló:
Lépések

Fotók (Jókai Erika, 2015)

Megado helyre, keményfába jelöli meg a furat
helyét, ezért kalapácsot is
használ.

81

A fúrósablont ráhúzza a
fúrógépben már rögzíte
fúrószárra. Jobb kezével
kitapintja a furat helyét a
munkadarabon, bal kezében
a fúrót tartja a tokmányrésznél, közben ujjaival a
fúrósablont is megtartja.
A fúrószárat is igyekszik a
furat helyéhez igazítani, és
a fúrósablonon keresztül
nekilát a fúrásnak. A fúrósablon merőlegesen tartja
a fúrógépet, de ha a fúrófej
eléri a sablon felületét, mélyebbre már nem tud fúrni.

Ezután a barkácsoló eltávolítja a sablont, és az addig
merőlegesen kifúrt lyukat
a fúróval tovább mélyí ,
közben továbbra is igyekszik
merőlegesen tartani a fúrót. Ha a lyuk elkészült, már
csak az ellenőrzés van hátra. A mélységet egy szöggel,
a helyzetet speciális mérőszalaggal lehet ellenőrizni.

A felmérés eredményeként összefoglaljuk a megfelelő fúrógéppel
szemben támaszto követelményeinket, elvárásainkat. A furatsablonnal
kapcsolatos szempontok lentebb találhatók.
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Követelmények a kézi fúrógéppel szemben:
– könnyű legyen (2,5 kg-nál könnyebb), kényelmes fogású, jobb és bal
kézzel egyaránt könnyen működtethető;
– a markolata csúszásmentes, a kéz antropometriájához illeszkedjen,
ergonomikus legyen;
– amennyiben vezetékes gépről van szó, a vezeték elvezetésének kialakítása biztosítsa azt, hogy a vezeték a lehető legtávolabb kerüljön
a fúrási felüle ől;
– gyors tokmányozás végezhető rajta;
– kezelőgombjai domborúak – vagy homorúan is jól tapinthatóak;
– a kezelőgombok mérete illeszkedik az ujjak antropometriájához;
– a kezelőgombok jelölései domborúak, tapinthatóak;
– a kezelőgombok színe a gép burkolatának színétől kontrasztosan eltér;
– a ké unkciós (kétállású) gombok színe funkciójuk alapján két színnel legyen jelölve;
– a kétállású gombok egyértelműen állíthatók (például jobbra tolva a
forgási irány jobbra, balra tolva pedig balra történjen);
– a forgógombok állapotáról is megfelelő visszajelzést kapjon a felhasználó (melyik végállásban van?);
– a mélységütköző masszív kialakítású legyen, több ponton vagy nagyobb felületen feküdjön fel a munkadarabra, ezzel is segítve a merőleges tartást;
– a mélységütköző is élénk, feltűnő, könnyen látható színben készüljön;
– a forgatónyomaték szabályozható legyen;
– vészhelyzet esetén minél hamarabb leállítható (vészleállító gomb,
fékező mechanizmus);
– a fúrógéphez porelszívó készülék csatlakoztatható;
– a porelszívó egyenes felülete segí a merőleges tartást (jelenleg a
porelszívók famegmunkálás során nem alkalmazhatók, mert könynyen eldugulnak. Csak beton, tégla és kő esetén használhatók.).
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IV.2.3. Ajánlo fúrógép pusok
Makita DP 4700
Technikai specifikációk (forrás: makita.hu):
– teljesítmény: 510 W;
– tokmány: 1,5–13 mm; súly: 2,2 kg;
– fordulatszám: 0-500/perc;
– méret: 275×75×188 mm;
– fúrásteljesítmény acélban: 13 mm;
– fúrásteljesítmény fában: 36 mm;
– nyomaték: 38 Nm.

18. kép: Makita DP 4700 fúrógép
(forrás: makita.hu, letöltés dátuma: 2015.08.24.)

Véleményünk szerint ez egy működésében minőségi fúró, ami bírja egy barkácsműhely terheléseit, azonban ergonómiailag nem a legjobb. Kicsik a gombok,
a markolata túl szögletes. És bár valószínűleg a plusz markolatot nem
használják ki a felhasználók egy barkácsműhelyben, ez is kissé merevnek
tűnik a versenytársakéhoz képest. Szerencsére azonban gyors tokmányozású, és viszonylag kicsi a gép mérete, a súlya azonban nagy.

Bosch PSB 500 RA „Easy” ütvefúrógép
Technikai specifikációk (forrás: bosch.hu):
‒ névleges teljesítményfelvétel: 500 W;
– forgatónyomaték maximális leado teljesítménynél: 7,5 Nm;
– maximális furatátmérő betonban: 10 mm;
– maximális furatátmérő acélban: 8 mm;
m;
– maximális furatátmérő fában: 25 mm;;
– üresjára fordulatszám: 50–3000
ford/perc;
– ütésszám: 48000 ford/perc
– a gép súlya: 1,8 kg;
– beépíte porelszívás;
– tartozék: Bosch micro szűrőrendszer;
19. kép: Bosch PSB 50 RA „Easy”
– pó ogantyú;
ütvefúrógép
– fúrásmélység-ütköző.
(forrás: bosch.hu, letöltés dátuma:
2015.08.24.)
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A 19. képen egy porelszívó berendezést láthatunk a fúróra felcsatolva. Ez nemcsak a port szívja el fúrás közben, hanem segí a merőleges
megtartását is fúrás közben. Ez a kiegészítő nagyon hasznos a látássérült
barkácsolók számára. Az elszívó berendezés csak beton, tégla és kő megmunkálása esetén használható. A fa- és műanyagforgács könnyen duguláshoz vezet.
Az eszköz inkább csak o honi használatra javasolt, mivel nem túl nagy
a nyomatéka.

IV.2.4. Fúrást segítő prak kák
és eszközök
Házi prak kák
Fúrás közben a fúrószár merőlegesen tartása nem csak látássérült
felhasználók számára okoz nehézségeket. Látó barkácsolók esetében találtunk egy tükrös megoldást, ahol a
tükröket figyelve lá a a felhasználó, 20. kép: Házi prak ka a merőleges fúrásra
(fa derékszögű támaszték)
hogy merőlegesen fúr-e. Az alábbi
(forrás:
h p://www.woodmagazine.com/
kép is egy o honi megoldást mutat
woodworking- ps/techniques/drilling-borbe, ahol falapokból készíte derék- ing/free-perpendicular-holes-drill-press-viszögű támasztékot használ a látó
deo/. (2015.08.10.)
személy. Fémből elkészítve tartós és
egyszerű eszköz áll rendelkezésünkre a merőleges fúráshoz.
nyok
Merőleges tartást segítő rugós fúróállványok
(mobil fúróállványok)
Ez az eszköz profi fúrógép-kiegészítő. Több
bb gyártó is forgalmaz ilyen kiegészítőt, de ritkán
na
fúróval összeépítve is megvásárolható. Innformációgyűjtésünk kezdetén sok reményt
yt
fűztünk a fúróállványokhoz, de az általunk
lunk
végze interjúkból és megfigyelésekből kiderült,
ata nem
hogy vak felhasználók számára a használata
ajánlo , mivel bonyolult a fúróra történő
nő
21. kép: Mobil fúróállvány
felszerelése, és felhelyezve nehezen találha(forrás: electronic.hu, letöltés
tó meg a fúrást jelző mélyedés.
dátuma: 2015.08.24.)
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22. kép: Mobil fúróállvány használata asztalon és falon
(forrás: electronic.hu, letöltés dátuma: 2015.08.24.)

Tiplizősablon
Ez az eszköz segít kiválasztani a plihez a
megfelelő fúrófejet, veze a fúrót, illetve
ve beállítogy vak felható vele a fúrás mélysége. Hátránya, hogy
használóknak nehézséget jelenthet a mélység
élység beállítása, és drága is ez a kiegészítő, főleg ha minden
előle.
mélységhez külön darabra van szükség belőle.
23. kép: Tiplizősablon
(forrás: profibarkacs.hu, letöltés
dátuma: 2015.08.24.)

Fúrószár-megvezető sablon

Nem túl költséges kiegészítő, amit a leggyakoribb fúrószárméretekhez készítenek (4, 5, 6, 8,
10 mm átmérőkhöz). Előnye a kis méret, több
gyártó is készí , de a feliratok és jelölések általában homorúak vagy nehezen kitapinthatók.
A furatsablon alkalmas lehet arra, hogy az
egyébként drága és a fúrógépre nehezen felszerelhető fúróállványt is helye esítse.
24. kép: Fúrószár-megvezető
n
Furatsablont több cég is gyárt, általában
sablon (forrás: profibarkacs.hu,
fémből készülnek, és különböző méretű fúróletöltés dátuma: 2015.08.24.)
fejekhez ajánlják őket.
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25. kép: Készen vásárolható furatsablonok
(forrás: Google képek5)

A furatsablonnal szemben támaszto követelmények:
‒ a fúróállványok által biztosíto merőleges tartást is elősegí ;
‒ élei és sarkai lekerekíte ek, így nem okoznak sérülést;
‒ van olyan része, amely satuba is befogható, de a munkavégzést nem
zavarja;
‒ a furat mérete színes, kontrasztos és tapintható jelöléssel van ellátva;
‒ a furatok egymástól könnyen megkülönböztethetők (egymástól kényelmes távolságban, de annyira nem távol, hogy összehasonlítással
ne legyen érzékelhető a méretbeli különbség);
‒ a sablon nem nagyobb 10 cen méternél (hosszúság), inkább több
sablont használjunk.
Az alábbiakban két megoldási ötletet, vázlatot közlünk a furatsablon
lehetséges kialakításáról (26. és 27. kép).
Az első terv egy tömbből CNC géppel, valamint kézi megmunkálással
készíthető el. A méretek jelzését a termék két szélén, tartós festékpötytyökkel lehet elérni, amit lekopás esetén pótolni kell. A felirat készülhet
Braille-írással vagy tapintható arab számokkal. A második terv formája
csak öntéssel kivitelezhető, így az nem készíthető el egy átlagos barkácsműhelyben.

5

h p://toolmonger.com/2008/12/24/drill-guide-might-make-a-wicked-hockey-puck/
h p://toolmonger.com/2007/page/27/ (2015.08.10.)
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26. kép: Javaslat komplex furatsablon
kialakításához
(forrás: Májay, 2014)

27. kép: Furatsablon-öntvény ötletrajza
(forrás: Májay, 2014)

IV.3. Rések kitöltése – Szilikonalapú tömítők és ragasztók
Bevezető gondolatok6
„Ha két felület közö hézagokat kell kitölteni, a cél pedig az, hogy a tömítőanyag rugalmas, esetenként vízálló, időjárás- és akár UV-álló is legyen, akkor egykomponensű, szilikonalapú tömítő- és ragasztóanyagokat
célszerű használni. A szobahőmérsékleten vulkanizálódó szilikon anyagok
többnyire egykomponensűek, nedvesen keményednek, így ideálisak tömítő- és ragasztóanyagként. Ám nem mindegy, hogy milyen anyagokhoz
milyen szilikonos masszát használunk. Ezek a kiváló tulajdonságú anyagok ugyanis nem egyformák, kötésük közben különböző anyagok távoznak belőlük.
Az egykomponensű szilikonos tömítő- és fugázóanyagok legtöbb pusa
a rájuk jellemző módon a levegő nedvességtartalmának hatására kötnek
meg. Ebből adódóan a rela v nedvességtartalom függvényében változik
a tömítők kikeményedési sebessége. Némely gyártmánynál a kötési időt
ugyan a hőmérséklet emelésével meg lehet rövidíteni, ám ez általánosan
nem jellemző, azaz a levegő hőmérséklete csak jelentéktelen mértékben
befolyásolja a kötésüket.
Sokkal inkább jellemző rájuk, hogy megszilárdulásuk folyamán milyen
anyagok szabadulnak fel belőlük, amelyeket esetenként mi is érezhetünk.

6

h p://ezermester.hu/cikk-780/Szilikonalapu_tomitok_es_ragasztok.
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A kötési reakció során felszabaduló melléktermékek alapján három nagy
csoportba sorolhatók a szilikonos tömítőanyagok.
Az acetoxi pusú tömítőpaszták kötése közben ecetsav keletkezik, ezt
még a szabadban is jól lehet érezni. A tömítésből kipárolgó sav viszont
korróziót okozhat, ezért fémeken, betonon nem célszerű a használatuk, és
elektromos berendezéseknél is kerülni kell az alkalmazásukat.
Az oxim szilikonpasztáknál szilárdulás közben me l-e l-ketoxim keletkezik, amelynek a szaga semleges, és nem is korrodáló hatásúak, ám a
fémeken esetleg elszíneződést okozhatnak. Elektromos vagy elektronikai
célokra ezt sem célszerű használni.
Az alkoxi szilikonoknál kötéskor alkohol keletkezik, ezek már elektronikai berendezéseknél is alkalmazhatók. Az utóbbi ke őt néha neutrális
szilikonoknak is szokták nevezni. A felszabaduló melléktermék mia elektronikai berendezéseknél csak az ilyen pusú tömítő masszákat lehet alkalmazni.
Általános közös jellemzőjük, hogy szinte minden anyagra jól tapadnak,
ha a felületük zsír- és egyéb szennyeződéstől is mentesek. A megszilárdult
anyag víztaszító, víz- és UV-álló, a savak, lúgok sincsenek hatással rájuk. Általában színtelen, illetve fehér, fekete, szürke, bézs és barna színben kaphatók. Mivel felületükre rosszul tapad minden festék, az olyan munkáknál,
ahol a tömítéseket festékkel szeretnénk eltüntetni, szilikonos tömítések
helye vagy azok fölé á esthető (például akrilbázisú) szigetelő-tömítő
anyagot kell felhordani.
A szilikonalapú tömítők különböző felületekhez le ek kialakítva, ezért
kiválasztásukkor nem árt alaposnak lenni. Először azt nézzük meg, hogy
milyen anyagokat kívánunk tömíteni, és a műanyag kartusok felhasználói ajánlásait figyelembe véve döntsünk. Többnyire általános, penészgátló adalékot is tartalmazó, különféle színű szaniter-, továbbá elsődlegesen
üvegezési munkákhoz modifikált tömítő- és ragasztószilikonok alkotják a
választékot, ám beszerezhetők speciálisan erre a célra használható gyártmányok is.”

IV.3.1. Rés kitöltése – A tevékenység leírása
Cél: két felület találkozása közö rés szilikonnal való kitöltése. A két felület derékszöget zár be, és a tanítási helyzetben az anyaga nem számít
(például a kád és a csempe élének találkozása).

89

Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani
(például szerszámos láda). A veszélyes anyagokat a háztartáson belül is külön – akár zárható – szekrényben célszerű tárolni. A tevékenység ajánlo
helyszíne: o hon/műhelyben/szabadtéren. Amennyiben a kliens funkcionális látásával dolgozik, a helyi megvilágítás egyéni igényekhez adaptált
erőssége és pusa megkönnyíthe a munkavégzést.
Balesetvédelem
A szilikonozás során alkalmazo célszerszám a tubuskinyomó, mely nem
tartozik a veszélyes szerszámok közé. Pisztolyszerű működtetése mia a
kéz becsípődésének veszélye áll fenn. A szilikon anyaga figyelmet érdemel, mert – bár nem mérgező – a legkisebb nedvességre is ragadóssá válik. Ennél a tevékenységnél fokozo a száraz kéz jelentősége.
Szükséges eszközök:
– 1 db tálca;
– 1 db kinyomópisztoly;
– 1 db szilikonkartus (vagy tégely), amit a pisztolyba helyezünk;
– száraz rongy;
– 1 db olló;
– 1db mélyebb tál vízzel.
Előzetes ismeretek:
–
–
–
–
–

megfelelő keresési technikák alkalmazása kis térben;
téri irányok és relációk ismerete;
megfelelő tes udat és jó lokalizáció;
lecsavarás technikája;
olló használata.

A folyamat leírása
1. A szerszám részeinek ismertetése és a kartus részeinek bemutatása.
A kinyomópisztolyt a kliens kezébe adjuk, hogy tapintással érzékelje,
milyen részeket tud rajta elkülöníteni. A pisztolyon található egy nyomórész, egy üreges henger, amelybe a tégely fekszik, és egy fém tolóhenger, amivel az anyagot lehet kinyomni. Ennek a tolóhengernek az
elején található egy kör alakú fémrész, ami pont beleillik a szilikontégely aljába. A pisztolyon van még egy retesz (hátul), amivel a nyomást
lehet megszüntetni. Fontos azt is sztázni, hogy csak akkor lehet a té90
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

gelyt behelyezni a pisztolyba, ha a tolóhenger hátra van húzva. Ezeket
a részeket a kliens a saját ötletei alapján is elnevezhe .
Ezután próbálgassa a hengert nyomni, majd a reteszt felengedni és
visszahúzni. Legyen gyakorlata az üres szerszám használatával.
A szilikontégely részeinek átbeszélése. A kliens kezébe adjuk a tégelyt, aki elmondja, hogy milyen részeket talál rajta. 3 fő része van:
A tégely, a tégelyre tekert cső és a kupakja, valamint a tégely alja,
ami nyomásra befelé megy. Lecsavarjuk a csövet, majd vissza. A tégelyt még nem nyitjuk ki. Először csak lezárt állapotában használjuk.
Demonstráció céljából mutassunk be egy fecskendőt, ami ugyanezen az elven működik. Ezen a fecskendőn azonosítsuk a részeket,
majd a nagyobb tégelyen is.
A kartus behelyezése a kinyomópisztolyba. Első lépés a pisztoly hátrahúzása. Kezébe fogja az eszközt, mint egy pisztolyt, de ezt nem
nyomja, csak a reteszt nyomja meg a hüvelykujjával. Ezután a másik
kezével hátrahúzza a tolóhengert. Ellenőrizze a kezével, hogy az üreges henger üres-e, és nincs-e benne semmi, ami megakadályozná a
tégely behelyezését. Ezután helyezi be a tégelyt úgy, hogy az a tolóhenger kör alakú lapjába csússzon bele. Ezt a behelyezést érdemes
többször próbálgatni.
Ezután be kell gyakorolni a mozdulatot a pisztollyal, illetve a pontos
lokalizációt is meg kell tanulnia a kliensnek. A domináns kezébe fogja a pisztolyt, a másik kezét pedig a felület elejére helyezi. Ezután
odateszi a pisztoly elejét (a tégely csövét), és lassan húzza a két él
találkozásánál. A kliensnek i a lassú, egyenes mozdulatot kell megtanulnia, valamint azt, hogy a helyén tartsa az eszközt úgy, hogy az
pontosan az élek találkozásánál maradjon.
Ha az eszközt biztosan kezeli, akkor kezdjük el élesben a műveletet.
A tálcára helyezzük az eszközöket.
Alapvető követelmény a szta felület, ezért először a ronggyal letakarítjuk a kezelt környezetet.
A tégely csövét lecsavarjuk, és ollóval a résnek megfelelő méretre,
ferdén levágjuk. Visszacsavarjuk a csövet, és belehelyezzük a tégelyt
a pisztolyba. Ezután már a pisztolyban nem lehet lecsavarni a csövet.
Ahhoz, hogy egyenletes legyen a felület, gyakorolni kell a pisztoly
használatát. Szabad felületre helyezzük a pisztolyt, szép lassan kinyomjuk az anyagot, miközben balról jobbra visszük a kezünket. A
műveletnek az a célja, hogy egyenletes mennyiségű anyagot nyomjunk a felületre. Ezután elemeljük a próbafelületről, kiengedjük a re91

teszt, és letesszük a tálcára a pisztolyt. Ilyenkor a kliens megnézhe
az anyag állagát és egyenletességét. Ezt többször gyakoroljuk.
10. Ezután következik a munkafelületünk tömítése. Az egyik kezünket
a felület elejére helyezzük, a domináns kezünkbe fogjuk a pisztolyt,
és a tanult mozdula al – a pisztolyt nyomva, végighúzzuk az élek
találkozásánál. A pisztolyt letesszük a tálcára.
11. A vizes tálba mártjuk a hüvelykujjunkat, és egy határozo mozdula al végigsimítjuk vele a szilikont. A művelet célja, hogy a szilikon
szé erüljön a két felület közö , és a felesleges anyagot eltávolítsuk.
Ezután ronggyal letöröljük a kezet.
Megjegyzések
Ne feledjük, a kötéshez 24–48 óra szükséges, ám a tömítőmassza csak
egy-két hét múlva vulkanizálódik át teljesen.
A klienssel fontos átbeszélni a különböző tömítőanyagokkal kapcsolatos tudnivalókat, és hogy melyik felülethez mit javasolnak. Az anyag beszerzése során kérjen segítséget, mert az üzletekben tapintás alapján nem
lehet ezeket elkülöníteni egymástól. Ha többfélét is tárol o hon, jelölés
szükséges a megkülönböztetésükre!
Értékelési szempontok
Elsődleges értékelési szempont a szerszámhasználat: mennyire biztosan
kezeli és ismeri a részeit. Ezután a mozdulat értékelése: hogyan tartja a
kezét a két él közö .
További alkalmazási lehetőségek
A leggyakrabban használt területek: fürdőszoba, konyha. A fürdőszobában
a legnagyobb gondot a rosszul elvezete víz és a rések okozzák, mert ha a
víz valahol nem vezetődik el, akkor penész alakul ki, ami egyrészt ártalmas
az egészségre, de a falak át is ázhatnak, amitől a fal idővel tönkremegy. A
fürdőszobában a kád és a csempe találkozását érdemes tapintással leellenőrizni, hogy nem érzünk-e valahol rést. Ugyanezt tegyük meg a mosdókagyló környékén is. A konyhában általában a mosogató környékét, valamint a munkalap és a fal találkozását érdemes szigetelni. I a legnagyobb
probléma az, hogy a víz a munkalap felpúposodását, majd elrothadását
okozhatja. Kézzel simítsuk végig a munkalapot, hogy milyen a felülete. Ha
érzünk benne hullámzást, akkor a munkalap ázik, valahol ereszt a szigetelés.
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V. FAANYAG ALAPÚ MUNKÁLATOK OTTHONUNKBAN
V.1. Anyagismeret
Barkácsolás során különböző faanyagokat használhatunk. Az egyes munkafolyamatok során a fa megmunkálásra váró nyersanyagként jelenik
meg. Teherviselő elemként, esetleg felületképző alkotóként vagy egyszerre mindkét funkciót betöltő faanyagként találkozhatunk velük.
Az alábbiakban csupán a köznapi értelemben ve barkácsolással kapcsolatba hozható faanyagokat tekintjük át röviden.
A fűrészelt faanyagok
Ezeket rendszerint erős mechanikai és egyéb igénybevétel esetén (például építkezések) használják, de előfordulhat akár barkácsolással összefüggő felhasználásuk is. Ezek a nyersanyagok valóban nyersek, hiszen csak a
fűrészelés, méretre vágás fázisán vannak túl. Felületük szálkás, „szőrös”,
erre a felhasználás elő számítani kell.
Fajtái:
–
–
–
–
–
–
–

gerenda;
palló;
deszka;
tetőléc;
stafnifa;
zsaludeszka;
szélezetlen deszka.

Gyalult faanyagok
Az előbbi csopor ól eltérően ezek a nyersanyagok felület- és élkezelésen
is átesnek. Felületük így mentes a durvább szálkáktól, éleik pedig lehetővé
teszik pontos illesztésüket.
Fajtái:
–
–
–
–

hajópadló;
fózolt hajópadló;
lambéria;
körbegyalult deszka.
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Lemezanyagok
A fát, a faanyagot a legutóbbi időkig természetes állapotában használták.
Különböző kézi, illetve gépi eszközökkel fűrészelték, vágták, hasíto ák,
faragták, esetleg ragaszto ák, de szerkezetén nem változta ak. A kínálkozó nagytömegű hasznos fahulladék, valamint a tömegtermelés egyre
növekvő igényének eredményeként az utóbbi 50-60 évben már a faanyag
szerkezetét is bizonyos fokig módosítani tudják. Ily módon tömegesen
és viszonylag olcsón lehet előállítani nagy fatáblákat, vékony lemezeket,
amelyek a faanyag kedvező tulajdonságait továbbra is hordozzák.
Furnérok
A furnér vékony falemez, amely az előállítás módja szerint lehet fűrész-,
kés- vagy hántolt furnér.
– Fűrészfurnér: a furnér legrégibb előállítási módja a fűrészelés. A törzsről fűrészelik le a furnérlapokat. A fűrészelt furnér megtartja természetes, világos színét, és nem színeződik úgy el, mint a késsel előállíto
furnérlap, ahol a fát a megmunkálás elő akár napokig is forralják.
Napjainkban lépcsők, parke ák, ajtók vagy egyedi bútordarabok készítéséhez is ezt használják. A késsel előállíto furnérlapokkal szemben a fűrészelt furnérban nem keletkeznek hasadások, felszakadások.
– Késfurnér: a késes feldolgozás elő a farönköket először egy gödörben forralják. Ennél a kezelésnél a fa természetes színe olykor nagymértékben megváltozik. Ezt követően a rönköket vízszintesen rögzík, és egy kés irányában mozgatják le és fel. Minden lefelé végze
mozgásnál egy 0,3–3 mm vastag szeletet vágnak le.
– Hántolt furnér: a hántolás elő a rönköket 48 óráig forralják, majd lekérgezik és rögzí k. A rönköt általában a saját tengelye körül nagy gyorsasággal forgatják, miközben egy nagy kés egyetlen furnérlapot vág belőle. Nagyon hasonlít ahhoz, mint mikor egy konyhai papírtörlő hengert
letekerünk. Ezt a furnérlapot aztán feldarabolják a kívánt méretre.
Rétegelt lemezek
A rétegelt lemez tulajdonképpen szimmetrikusan elhelyeze , páratlan
számú (minimum 3) furnérlapból álló falemez, ahol az egyforma vastagságú rétegek ros ránya az előzőre mindig merőlegesen helyezkedik el, ezzel növelve a termék szilárdságát. A hámozással vagy késeléssel előállíto
egyes rétegeket műgyantával (régebben enyvvel) ragasztják össze, az így
kapo köteget hőprésben préselik.
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Az alaksajtolt lemezeket (például székülésekhez vagy karfákhoz) az
erre a célra megfelelően kialakíto présformákban állítják elő. Ez az egyik
leggyakoribb termék, amit faanyagból feldolgozás során létrehoznak. Rugalmas, olcsó, könnyen megmunkálható és javítható, szinte bárhol előállítható. Nedvességfelvétele hasonló a természetes fáéhoz. Szilárdsága a
hosszúság és a szélesség mentén csaknem azonos.
Fajtái:
– vízálló ragasztású nyír rétegelt lemez: felülete jól kezelhető. Használható bútoralkatrésznek, munkapultnak, munkalapnak, beltérben
falburkolatként vagy mennyezetek burkolására, de még járművek
padlójaként is alkalmazzák.
– nyír rétegelt lemez (orosz): felülete jól kezelhető. Olyan területeken
használják, ahol követelmény a nagyobb szilárdság (például polchoz,
fiókhoz, álmennyezethez, kárpitos bútorok vázaként, lépcsőkhöz, reklámtáblákhoz). A csomagolóipar és a járműipar egyaránt alkalmazza.
– csúszásmentesíte rétegelt lemez: szintén nagyobb szilárdságot követelő területeken alkalmazzák: járművek padlózatához, raktárak,
állványok padlóihoz, galériák építéséhez (csúszásmentesíte oldal).
A két oldalt filmbevonatos rétegelt lemezt zsaluzáshoz is használják.
– hajlítható rétegelt lemez: általában 15 cm-es legkisebb rádiuszban hajlítható. Ívek burkolásánál egyszerűen felrögzítendő, íves szerkezetek létrehozásánál sablont kell készíteni és arra rögzíteni az előre összeragaszto
lapokat. Főleg a bútoripar használja (például íves pultok gyártására, burkolására), valamint a belsőépítészet íves szerkezeteinek alapjául szolgál.
– indonéz rétegelt lemez: olyan helyeken alkalmazzák, ahol a nagyobb
szilárdság szükséges, de a hiba nélküli tökéletes felület nem követelmény (például nem látható helyen lévő polcok és fiókok alapjának),
illetve a csomagolástechnikában.
– bükk rétegelt lemez: használható igényes belsőépítésze kivitelezéseknél és bútoralkatrészek gyártásánál.
– Thermowood rétegelt lemez: használható többek közö faházak,
ker építmények, szabadidős épületek, ipari létesítmények borítására (a talajjal való közvetlen érintkezés elkerülésével).
Lapanyagok:
– OSB lap (irányíto szálforgácslap): fenyőfából készül a lehető leggazdaságosabb felhasználással. Gyártása olcsóbb, mint a rétegelt
lemezeké, de az anyag ugyanúgy terhelhető, mert szilárdsága a ré95

tegelt lemezekével közel azonos. Az OSB lap elsősorban a könnyűszerkezetes házak kedvelt alapanyaga. Jól használható a hagyományos építésű házakhoz is. OSB lapok táblamérete: 2500×1250 mm,
a lapok vastagsága: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22 mm.
– bútorlap (laminált faforgácslap): a bútorgyártás fontos alapanyaga.
(Nem keverendő össze a pozdorjával, ami főleg lenből és kenderből
készül, és ma már ritkán használják.) A bútorgyártás során a bútorlapot
azzal a céllal fejleszte ék ki, hogy helye esítsék a drága tömörfát, és
könnyen, gyorsan felhasználható, gazdaságos anyag álljon rendelkezésre.
Alapja a faforgácslap, melynek – ha a metszetét nézzük – középső részébe
nagyobb méretű, a két szélébe apróbb szemcséjű forgácslapot préselnek
nagy nyomással. Így már kellő keménységű és szilárdságú, a felületén pedig megfelelő simaságú anyagot kapunk. Ezután kerül fel a laminált réteg
a két szemköz felületre, amely nem más, mint műgyantával á tato ,
impregnált, többrétegű dekorpapír. Ez adja a termék kopásállóságát, illetve ellenálló-képességét a közvetlen nedvességgel, a vegyi anyagokkal,
sz tószerekkel szemben. Könnyű sz tani: egyszerűen nedves ronggyal,
szükség esetén gyenge sz tószerrel eltávolíthatók a rákerült szennyeződések. Jól marható, fűrészelhető, bár a laminált réteg viszonylag hamar
kiveszi a szerszámok élét. A szép megmunkáláshoz fontos a speciális szerszám (bútorlaphoz való körfűrészlap, dekopírlap, fenékfúró stb.), melyek
könnyen beszerezhetők, de igazán szép, kipa ogzódás nélküli vágást csak
elővágóval rendelkező lapszabászgéppel, illetve táblafelosztóval lehet elérni. Jól is csavarozható, de speciális faforgácslap-csavar kell hozzá.
Sokféle felüle el és színárnyalatban hozzáférhető alapanyag. A színskála a fehér színfelüle ől a lombos fák (cser, cseresznye, bükk stb.) megjelenésén át az egzo kus felületekig tart, kiegészülve egyéb szinte kus árnyalatokkal is. A bútorlapok táblamérete általában: 2800×2070 mm vagy
2650×2070 mm, de e ől eltérő is lehet. A legelterjedtebb vastagságok:
16, 18 mm, de kapható némely színből 25, illetve 12, 10 és 8 mm-es is.

V.2. Lapraszerelt bútorok kiválasztása, összeszerelése
Gyakori, hogy o honunkat olyan bútorokkal rendezzük be, melyeket sorozatgyártással állítanak elő. Egy-egy puson belül esetleg alapanyagban,
fiókok számában vagy a felület színében, mintázatában biztosítanak választékot a forgalmazók.
Ezeket a bútorokat lapraszerelt csomagolásban vásárolhatjuk meg.
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Javaslatok a bútor kiválasztásához, összeszereléséhez
Bútorvásárlást megelőzően mérjük le o honunkban a kiválaszto bútor
helyét. Az adatokat jegyezzük fel Braille-jegyzetben vagy digitális diktafonon hangjegyzet formájában.
A bútor vásárlásakor kérhetjük az eladó segítségét a bútor színének kiválasztásához. Gyengénlátó személy számára hasznos, ha o honában a
különböző bútorok kontrasztot képeznek egymással. A konyhában például
világos asztal, konyhapult, konyhaszekrény mellé sötét színű székek és konyhai fellépő javasolható, vagy fordítva. A felület ne legyen fényes és mintás.
Az üzletekben többnyire a bemutatódarabokat összeszerelten állítják
ki, így lehetőség van arra, hogy a látássérült személy méréseket és megfigyeléseket végezzen rajtuk.
A megfigyelések kisebb bútorok esetében tapintással végezhetők. Így
megállapítható:
– az elemek formája, hozzávetőleges mérete, hasonló elemek darabszáma;
– a kötések pusa és száma;
– a fémzsanérok elhelyezkedése, száma;
– a díszelemek és fogantyúk helye, elhelyezkedése, száma stb.
Ez alapján lehet hangjegyzetet készíteni, mely az o honi összeszerelési
munkát jelentősen megkönnyíthe .
További segítséget jelenthet, ha a szöveges összeállítási útmutatót – ha
ez az interneten nem érhető el – elektronikus formába konvertáljuk.
A legtöbb esetben a látó személyek számára könnyen követhető, rajzokat tartalmazó összeszerelési útmutatót mellékelnek a bútorokhoz. Az
útmutató értelmezéséhez, akadálymentesítéséhez a látássérült személy
kérhe az üzlet eladóinak vagy látó ismerőseinek a segítségét.
Fontos tudni, hogy a bútorelemeken kívül az o honi összeállításhoz
szükséges kötőelemek – pusonként szor rozva – és a kisebb kézi szerszámok (általában 1 db hatlapos imbusz/csőkulcs) is a csomagolásban (fóliazsákokban) vannak a bútor mellé csomagolva.
Ezen kívül nagyobb méretű bútoroknál jelölőmatricákat is elhelyeznek
a csomagolásban, hogy a mellékelt összeszerelési útmutató segítségével
felcímkézhessük és az útmutató ajánlása szerin sorrendben állíthassuk
össze a bútort.
Mindezek alapján gondoljuk át, hogy látássérült emberek számára a
lapraszerelt bútorok összeállítási tevékenységét mennyiben szükséges
módosítani, és a tevékenység mely pontjain milyen technikákat ajánlhatunk számukra.
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V.2.1. Lapraszerelt bútor összeállítása – A tevékenység leírása
Célok
Általános cél: a kliens ismerje meg a lapraszerelt bútor összeállításának
technikáját.
A tevékenység célja: konyhai fellépő összeszerelése.
Környeze adaptáció
A tevékenység tervezésekor ügyeljünk arra, hogy legyen elég hely az összeszereléshez. A szükséges terület méretét az összeszerelendő bútor végső
mérete határozza meg. A helyiség parke áját vagy a szőnyeget érdemes
leteríteni fóliával (ha a csomagoló kartondobozt szétvágjuk és kiterítjük,
azzal is megelőzhetjük a nagyobb takarítást).
A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/műhelyben.
Ha o honunkban szereljük össze a bútort, igyekezzünk olyan helyiséget választani a tevékenységhez, ahol az összeállításra szánt munkadarabunkhoz képest legalább kétszer nagyobb felületet tudunk szabaddá tenni
a talajon vagy a munkaasztalon. Amennyiben műhelyben végezzük az öszszeszerelést, előre gondoljunk a hazaszállításra is.
A tevékenység nem igényel speciális környeze feltételeket.
Balesetvédelem
A lapraszerelt bútorok szerszámai: csavarhúzó, kalapács, csavarkulcsok. Ezeknek a balesetvédelmi ajánlásait korábban említe ük. Megnöveli a balese
kockázatot a lapok helyzetben tartása, rögzítése, valamint az élek mentén a
kéz becsípődésének lehetősége. Szálkák i is előfordulhatnak. Különös figyelmet igényel a még nem teljesen stabilan összeilleszte elemekkel való munka. A még mobilis elemek, lapok szerelés ala rögzítését meg kell oldani.
Az összeállítást követően mindig fokozatos terheléssel győződjünk meg
a munkadarab teherbírásáról.
Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–
–

terítőfólia;
kalapács;
beszélő mérőszalag;
peremes tálca vagy rekeszelt tárolódoboz;
digitális diktafon;
akkumulátoros csavarhúzókészlet (csőkulcs fejkészle el).
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Előzetes ismeretek:
–
–
–
–
–
–
–

testkép- és téri relációk adekvát alkalmazása;
összehangolt két kéz koordináció;
megfelelő keresési technikák alkalmazása behatárolt térben;
szerszámismeret;
mérések elvégzéséhez szükséges ismeretek;
jegyzetkészítési módok ismerete (Braille- vagy hangjegyzet);
az összeállításhoz kapo előzetes ismeretek feldolgozása, értelmezése;
– a facsavar- (és egyéb bontható) kötés kialakításának ismerete;
– a takarítás alaptechnikáinak ismerete.

V.2.2. A folyamat leírása
1. Előkészítés
– A munkavégzés során szükséges eszközök, szerszámok előkészítése
és elrendezése.
– A munkaterület letakarása fóliával vagy a karton csomagolóanyaggal.
– A bútor csomagolásának kibontása közben a bútorelemek, kötőelemek, fém kiegészítők, fogantyúk darabszámának és állapotának
leellenőrzése, ha az üzletben erre nem volt lehetőségünk.
– A bútorhoz csomagolt kisebb kézi szerszám helye érdemes azonos
méretű, de a kézhez és a munkához kényelmesebb markolatú eszközt választani a saját szerszámkészletből.
2. Az előzetes összeállításhoz rendelkezésre álló információk á ekintése,
meghallgatása, és a csomagolásból előkerülő bútorelemek beazonosítása, saját logikánknak megfelelő elhelyezése.
3. Összeállítás
Vegyük sorra a bútorelemeket az ajánlo sorrendben, és ellenőrizzük
le az illeszkedési, kötési pontok furatait. Amennyiben a kliens funkcionális látással rendelkezik, ezek a pontok megjelölhetők úgy, hogy a
jelölés a tevékenység befejeztével eltávolítható legyen (lásd IV.2. alfejezet: Fali furatok kialakítása). Ehhez olyan szigetelőszalag-négyzetek
használhatók, melyeknek a színe kontrasztosan eltér a bútor színétől.
4. A konyhai fellépő lábazatát összekötő elemek, keresztlécek, lépcsőfokok, legfelső lap és összecsukható fellépő esetén az elülső és a hátsó lábak közö fém távtartó/csukló felhelyezésénél, minden facsavarkötés
kialakításánál figyeljünk a legerősebb szorítás elérésére.
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5. A megfelelő sorrendben történő összeállítást követően minden kötési
ponton ellenőrizzük le a kötések szorosságát.
6. Az elkészült konyhai fellépőt fokozatosan terheljük, először csak azzal, hogy ráülünk. Amennyiben összecsukható lábazatú a fellépő,
minden komolyabb terhelés elő ellenőrizzük a fémcsukló stabil kitámasztását.
7. Távolítsuk el a kontrasz okozásra használt ragaszto jelzéseket, csomagoljuk el a terítőfóliát, és takarítsunk fel magunk után. A maradék
csomagolóanyagot, keletkeze hulladékot szelek ven gyűjtsük és távolítsuk el.
8. Nedves ronggyal, bútorápoló sz tóanyaggal töröljük le az elkészült
konyhai fellépőt.
9. Amennyiben rendelkezünk bútorok lábazatára helyezhető, öntapadó
filclapokkal, ragasszuk az elkészült konyhai fellépőnk lábaira, ezzel
megóvhatjuk a különböző járófelületeket a fellépő által okozo karcolásoktól.
Megjegyzések
A tevékenység egyik sarkalatos pontja az előzetes megfigyelések és az öszszeállítási sorrendet tartalmazó jegyzetek összegzése.
Mondjuk el a kliensnek, hogy ha a bútor összeállítását követően kötőelem marad a csomagolásban, akkor hiányosan szerelte össze a bútort,
amely így instabil lehet.
Várható nehézségek a tanítás során
– Az összeállítási sorrendet tartalmazó útmutató értelmezése, megfelelő formátumba való adaptációja;
– ha nincs mód az üzletben előzetesen tapintás útján feltérképezni
egy összeállíto próbadarabot;
– ha pontatlan, alkalmazhatatlan jegyzet készült a megfigyelt kiállíto
bútorról az üzletben;
– ha kevesebb vagy több elemmel kell dolgoznunk (például kötőelemek).
Értékelési szempontok
Az összeállítást követően mindig fokozatos terheléssel győződjünk meg a
munkadarab teherbírásáról.
Akkor mondható el, hogy a munka sikeresen zárult, ha a kötési pontokon nincsenek kiálló facsavarfejek, az elemek nem tudnak semmilyen
irányban egymástól elmozdulni.
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Ha összecsukható fellépőről van szó, a csuklózatok szimmetrikusan állnak és mozognak egymáshoz képest, a zsanérok pedig pontosan vannak
rögzítve.
További alkalmazási lehetőségek
Lapraszerelt bútorokat o honunk majd’ minden helyiségébe vásárolhatunk:
– nappaliba (tárolók, könyvespolcok, íróasztalok, étkezőasztalok,
tévé-/médiaállványok, ruhásszekrények stb.);
– hálószobába (ágykeretek, éjjeliszekrények, komódok stb.);
– konyhába (konyhai asztalok, székek, konyhai pultok és szekrények,
fűszertartó polcok stb.);
– közlekedőbe (cipős szekrények, fali fogasok stb.).

V.2.3. Munkaeszköz-adaptáció, fejlesztési javaslat
Bútorlapok fa plikkel történő összeillesztése
Fa plik (csapok) segítségével a fa munkadarabokat anyagszerűen és tartósan köthetjük össze egymással. Ha egyszerű és tartós fakötésre van
szükség, a profik és a barkácsolók egyaránt szívesen használják a fa plit.
Ennek oka: a csapok a munkadarab elkészülése után láthatatlanok, így a
felület szép marad. Ráadásul kerek formájuk mia nem nagyon gyengí k
az összekapcsolandó lemezeket, és a fa pli megkönnyí a bútorlapok precíz összeillesztését és a ragasztást.
Ahhoz, hogy a fen előnyöket igazán ki lehessen használni, néhány
szabályt pontosan be kell tartani. A szakszerű fakötés létrehozásának legfontosabb alapfeltétele a furat szög- és méretpontos elkészítése. Néhány
milliméteres elcsúszás vagy egy kis dőlés mia a lapok pontos illesztése
lehetetlenné válik. Ha az ember szabad kézzel dolgozik, az ilyen „baleseteket” szinte lehetetlen elkerülni. Szerencsére léteznek egyszerű és hatékony segédeszközök, amelyekkel a plifurat elkészítése gyerekjáték. Ezek
a sablonok illesztőlapjaik segítségével pontosan a lemezvastagsághoz és a
lyukmérethez igazíthatók, így segítségükkel pontosan derékszögű furatokat lehet készíteni.
A pontos elhelyezésen és a fura rányon kívül a furatmélységnek is
megfelelőnek kell lennie. Egyrészt elég mély furatot kell fúrni ahhoz, hogy
a fölösleges ragasztót fel tudja venni, másrészt ügyelni kell arra, nehogy a
túl mély lyukba becsússzon a pli.
Asztalosok körében nagy népszerűségnek örvend a lamellázó facsapozó használata. Az ovális formájú kekszlemez előnye a facsappal szemben,
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hogy segítségével nemcsak 90 és 180°-os kötést hozhatunk létre, hanem
bármilyen szögű csapolást. Gyors csapolás: lamellázó gép vagy sarokcsiszolóra tehető lamellázó feltét.
A megfelelő gépekre (például a Bosch PFS 22 árnyékmaróra) szerelhető
előtétütközők a lapos plik elhelyezését is nagyon megkönnyí k.

28. kép: Lamellázó facsapozó
(forrás: Vita, Tóth, 2013)

A látássérült felhasználók számára a facsapolási, illetve plizési
munkafolyamatok közül legelső lépésként a hagyományos hengeres
plizést javasoljuk. Ennek a lépései
biztonságosan elvégezhetők, megfelelő segédeszközökkel kivitelezhetők,
nem igényelnek speciális gépeket. Ez
a leggyakoribb fakötési technika –
pozicionált lyukakat fúrunk, és beleragasztjuk a fa plit (29. kép).

29. kép:
Bútorlapok illesztése fa plikkel7

A pliző segítségével összeállíto bútorlapok lehetnek L- és T-alakú kötésűek.
A sarok L- és T-kötéseknél a fa plinek fúrt lyuk hosszúsága maximum
2/3 bútorlapvastagság legyen.
A fa pli 2-3 milliméterrel rövidebb legyen, mint a két lyuk együ es
hossza. Ezáltal hagyunk egy kis levegőt a ragasztó száradásához is.
7

http://www.toolsxl.nl/wolfcraft-deuvel-houtpluggenbox-deuvel-houtpluggenbox-universeel-p-27080.html. (2015.08.10.)
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A pli ideális hossza: a két összeillesztendő bútorlap vastagsága, plusz
4-5 mm.
A fa pli átmérőjét a fa-, illetve a bútorlap vastagságának 2/5-e és 3/5-e
közö méretre válasszuk:
– a 12–14 mm-es bútorlapoknál a 6 milliméteres fa plit;
– a 15–18 mm-es bútorlapoknál a 8 milliméteres fa plit;
– a 19–30 mm-es bútorlapoknál a 10 milliméteres fa plit.
Példa: ha a bútorlap vastagsága 18 mm, 8 mm átmérőjű fa plit tegyünk
bele. Ha a plink 40 mm hosszú, az oldalfúrás mélysége a vastagságnak
kb. 2/3-a, azaz 12 mm. A homlokfúrás 40-12 mm = 28 mm + 2 mm hely a
ragasztónak, azaz 30 mm a furatmélység. 12 milliméteres bútorlapvastagságnál 6 mm átmérőjű, 30 mm hosszú fa plit használjunk, az oldalfurat 8
mm legyen, a homlokfúrást 24 mm mélységűre fúrjuk.
A bútorlapok csapokkal vagy más néven plikkel való összeillesztése
az asztalosiparban gyakran alkalmazo módszer. Nagy precizitást igénylő
folyamat, általában még a látók számára is nehézséget jelenthet a furatok pontos pozicionálása, amely viszont elengedhetetlenül fontos, hogy
aztán tényleg össze lehessen illeszteni az elemeket. Létezik azonban egy
mestercsapozó ( pliző) nevű szerszám, amely nagyban megkönnyí ezt a
műveletet. Nemcsak a megfelelő pozicionálást biztosítja, hanem a furatok
merőlegességét is, mivel nagyjából 20 milliméteren megveze a fúrófejet.
A csapoláshoz nincs szükség drága gépre, elég hozzá egy akkus fúró-csavarozó. Előnye, hogy nincs vezetéke, ami mindenhová beakadhat.
Ha nem akkus gépet, hanem elektromos fúrót használunk, ügyeljünk rá,
hogy kétsebességes vagy nyomatékszabályozással elláto legyen.

30. kép: Elektromos fúrógép és akkumulátoros csavarozó, fa pliző tartozékok
(fa pli, fúrószár, mélységhatároló)
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A fa pli keményfából készül (általában bükkfából). Többféle méretben
kapható. Bútorlapokhoz a 6, 8, 10 mm keresztmetszetű használata a legjobb. Az ennél vastagabb fa pli könnyen kiszakadhat, mivel a befúrásakor
a bútorlap falvastagsága jelentősen csökken.

31. kép: Fa plik és fafúrószárak
(képek forrása: www.butorkeszites.info)

A fafúrók hegyének kialakítása
más, mint a fémfúróké. A központosíto fúrószár lényege, hogy (szemben a normál – fém – fúrószárral)
rendelkezik egy hegyes, 2 mm magas csúccsal, így ez „központosítja”
a furatot. A jelre vagy az előpontozo helyre állítva, stabilan veze
meg a fúrószárat, így biztosan oda
32. kép: Mestercsapozó szerszám
kerül a furat középpontja, ahova azt
(kép forrása: www.profibarkacs.hu,
kimértük.
letöltés dátuma: 2015.08.24.)
Látássérült személyek esetében
különös óvatossággal kell eljárni a
munkafolyamatban a fúrófej kezelésekor, mert az felmelegedhet, illetve
a hegyes vége megszúrhatja a kezelőjét. Esetleg érdemes lenne egy olyan
terméket ehhez kifejleszteni, amely segít a fúrófej megvezetésében, hogy
a látássérült személyeknek ne kelljen a fúrófejjel közvetlenül érintkezniük.
Érdemes két sze et vásárolni a fúrószárakból és mélységütközőkből,
mert akkor nem kell állandóan átállítani az ütköző magasságát, amikor
lapfuratról élfuratra állunk át. Egyszerűen csak kicseréljük a fúrószárat a
tokmányban, és már folytathatjuk is a munkát.
Látássérült kollégánk a bútorlapok egymáshoz L-alakban történő illesztését mestercsapozó segítségével végezte el.
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33. kép: Szerszámok és eszközök megismerése tapintással (fúrószár)

34. kép: Szerszámok és eszközök
megismerése tapintással (kézi fúrógép)

A munkavégzéshez szükséges szerszámok voltak: kézi fúrógép, mélységbeállító eszköz, mestercsapozó (kézi pliző) szerszám, csapok ( plik),
kalapács, bútorlapok, szorítók.
A munkafolyamatot faipari szakoktató irányítása ala végeztük el. Az
oktató szóbeli instrukcióit a szerszámok és eszközök megismerése (kézbe
vétele) köve e.
A próbamunka során keletkeze tapasztalataink:
– Célszerű az eszközöket használa sorrendjükben bemutatni, hogy
azokat a munkavégzéshez a kliens már a számára kézre eső helyre
tehesse a munkaasztalon.
– A munkaeszközök megfogását, pozicionálását sok esetben két kézzel
kelle megoldani, mivel nem volt egyértelmű a fogantyúk helyzete
vagy a merőleges/függőleges helyzetek viszonya két munkadarab
közö . Az elemek közö kapcsolatok, távolságok és irányok érzékelésére az egyik kéz folyamatos kontrolljára volt szükséges, amely
számos munkafolyamatban korlátozó tényező lehet, ezért a pozicionálást, távolságmérést segítő megoldások keresése, fejlesztése fontos feladat. A bemutato tevékenység során a távolságok mérése, a
furatméretek megállapítása, a fúrószáron a mélységbeállító eszköz
elhelyezése, rögzítése igényelnek speciális megoldásokat, segítő
technológiákat vagy adaptációkat (35. és 36. kép).
– Bizonyos műveletek során kényelmesebb volt tesztalanyunk számára guggoló testhelyzetben végezni a feladatot, mivel a munkaasztal
alacsony (78 cm) volt. A kényelmes, álló testhelyzetben végezhető
kontrollműveletekhez (például két bútorlap egymáshoz illesztése,
ennek tapintása) magasabb munkaasztalra van szükség.
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35. kép: Furatmélység megállapítása, a
mélységbeállító rögzítése

36. kép: Mélységbeállítás logikájának
értelmezése letapogatással

37. kép: Furatmélység mérése a mestercsapozón csavarhúzó segítségével

A bútorlapok T-alakban történő illesztésekor az első munkadarabon
lévő furatok kialakítása ugyanúgy történik, mint az L-konstrukciónál. A
második lapra viszont fel kell mérni és (ceruzával) meg kell jelölni, hogy
hol van az a vonal, ahol a csapok furatait el fogjuk helyezni. Ezután a plizőt ehhez kell igazítani az oldalán található jelölés segítségével úgy, hogy
közben a már csappal elláto első munkadarab megfelelő felületével ütköztetjük (a 39. képen látható módon).
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38. kép: Furat elkészítése, bútorlapok egymáshoz rögzítése szorítók segítségével

39. kép: T-alakú illesztés előkészítése látó
személyek esetében
(kép forrása: profibarkacs.hu8)

A problémát a megjelölés és a jelölés leolvasása okozza, amit esetleg
úgy lehet orvosolni, hogy a jelölés nem ceruzával történik, hanem valamilyen karcoló eszközzel (például szike vagy bőröző), de ennek hátránya,
hogy csak homorú felüle jelzésre alkalmas, amely nehezen érzékelhető.

8

h p://profibarkacs.hu/spd/4640000/Wolfcra -Univerzalis- plizo-kezi-Mestercsapozo-A. (2015.08.10.)
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Javaslataink az adaptációra, eszközök fejlesztésére:
– Az L-alakban történő összeillesztési tevékenység során a bútorlapok
vastagságát tapintható mérőszalaggal lehet lemérni. Ez azonban
nem kellően pontos, és a pontosságot tovább ronthatja az a tény,
hogy a lemért vastagsághoz hozzá kell számolni a plizőeszköz vastagságát, majd e két méret összegét kell rámérni a fúrószárra, amely
pontnál kell a mélységbeállító eszközt rögzíteni. Ez a folyamat tehát
lassú, sok tevékenységelemből áll, és sok a hibázási lehetőség.
– Javaslatunk a két azonos vastagságú bútorlap plikkel történő öszszeillesztéséhez az, hogy ado bútorlapvastagságokhoz furatpársablonokat készítsünk, amelyek már a mestercsapozó szerszám vastagságát is figyelembe veszik. Ezt természetesen csak ado pusú
mestercsapozóhoz lehet elkészíteni. A tevékenység során így csupán a bútorlapok vastagságát kell ellenőriznünk, ehhez kell kiválasztani a megfelelő méretű furatsablont, amelybe a fúrófejet helyezve,
gyorsan és nagy pontossággal végezhető el a beállítás.
– A hatékonyság tovább növelhető, ha a bútorlapok különböző méreteihez különböző (és jól megkülönböztethető) fúrót használunk, így
az átállítás okozta időkiesés is elkerülhető.

V.2.4. További megmunkálási lehetőségek bemutatása
A másoló faeszterga használata
A faesztergályos munkák legnagyobb része csökkent látóképességgel, illetve vakon is elvégezhető. Van azonban a faesztergagépek családján belül egy csoport, amely tovább egyszerűsí a faesztergálás műveletsorát:
ez a másoló faeszterga.
Az ilyen gépek sorozatgyártási célra készülnek, nagyobb
mennyiségű, azonos kialakítású és méretű munkadarab
készíthető a használatukkal, rendkívül egyszerű módon. A gép az alapanyag befogási műveletének elvégzése után (ez a már korábban
említe , elemi rehabilitációban megtanult érzékelések és mozgásformák alkalmazásának segítségével, nagy pontossággal, könnyen elvégezhető vakok
számára is) egy mintadarab letapogatását követően önműködően elvégzi
40. kép: Esztergált munkadarabok
a munkadarab kialakítását.
(forrás: Griggio, in Kapcsos, 2011)
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A barkácsműhelybe másoló
faesztergának a TA 120 pusú
gépet javasoljuk. Ez a félautomata, másoló faesztergagép a
faipari gépgyártás egyik jó nevű,
piacvezető, a precíz, tartós gépeiről ismert olasz Griggio csoport
Azzurra gépcsaládjának TA 120
pusjelű tagja.9
Ez a gép méreteiben, robosztus
kialakításában, egyszerű és biz41. kép: TA 120 pusú másoló
tonságos kezelhetőségével, sokfaeszterga (Griggio)
oldalúságával maradéktalanul
(forrás: internet9)
megfelel az elvárásoknak.
Alkalmazásával a faesztergálás alapfogásai könnyen megtanulhatóak,
begyakorolhatóak.
Ugyanakkor akár sorozatgyártás is végezhető segítségével – egyenletes,
jó minőségű „fa tömegcikk” termékek készíthetők termelékenyen rajta.
A látássérült felhasználók a tanulási folyamatban ezen a gépen megtanulják, begyakorolják az anyagkiválasztás és -befogás, késtartás, forgácsolási sebesség kiválasztásának lépéseit, műveleteit.
Tapasztalatokat szereznek az anyag viselkedéséről megmunkálás közben, érzékelhetnek esetlegesen fellépő veszélyhelyzeteket (hang, rezgések). A megmunkálási folyamat végén a faesztergagépen alkalmazható
speciális – esztergályozo munkadarabokon alkalmazható – felületkezelési, fényezési eljárásokkal (viaszolás karnaubaviasszal, olajozás, politúrozás) ismerkedhetnek meg.
A másoló esztergába a munkadarabot a közepénél befogva kell belehelyezni. Ehhez szükséges lenne egy eszköz, amivel különböző méretű és
keresztmetszetű hasáboknak ki lehetne jelölni a forgásközéppontját.
A munkadarabot ehhez a kijelölt ponthoz viszonyítva kell befogni egy
éles vagy hegyes fémpofába. I is szükség lenne valamilyen segítségre
vagy leginkább más befogási módszerre.
A megmunkálni kívánt munkadarabot a hossza függvényében kell a
gépbe helyezni, ehhez szükség van valamilyen, a hosszúság lemérését segítő, kitapintható megoldásra.
9

h p://vela.no/produkter/dreibenker/Griggio-Azzurra-Dreibenk-TA150/image/image
_view_fullscreen. (2015.08.10.)
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Meg kell győződni róla, hogy megfelelően le -e befogva a munkadarab. Ezt kézi ütögetésekkel, tapintásból vagy hangvisszajelzésből könnyen
megállapíthatja egy csökkent látóképességű személy is.
A másoló eszterga a bekapcsolása után elvégzi a munkát. A gép munkavégzése közben látássérült felhasználók esetében külön igény jelenik meg
arra, hogy a munkavégzők pontosan tudják, mely határokig mozoghatnak,
hogy a mindenfelé repülő fapor ne menjen a szemükbe, ne tapadjon a
ruhájukra stb. A műhelyben levő más dolgozóknak is jelezni kell, hogy
milyen határokon kívül nem jelent veszélyt a rájuk szálló fapor (például
munkazónák kijelölésével).
A munka befejező lépése a kész munkadarab leellenőrzése, amely tapintással történik.

1
2
3

4
5

6

7

Követelmények
Forgácsoló késekre egy műanyagsapka
A műanyagsapka felnyitható
legyen
Olyan műanyagsapka, melyen keresztül érzékelni lehet, hogy a kés
szorosan van-e meghúzva
A kés élességét ellenőrző teszt a
sapkán, amit utána tapintani lehet
Ha elfelej valaki visszahajtani a
sapkát, az esztergálás megkezdésekor automa kusan felnyíljon
Több lehetőség az eszköz áramtalanítására vészhelyzet esetén

Elektromos kábelek rendszereze
elhelyezése
8 Elektromos kábelek padlóhoz
rögzítése
9 Villamosrészeknek az elérési téren
kívüli helyezése
10 Az esztergagép kiterjedését a talajszinten is jelezni
11 A munkadarab középpontját megkereső eszköz használata

Szint Indoklás
Alap Ha bárki odanyúl használaton kívül, ne
sértse meg
Szint Ne vesszen el
Óhaj Hogy ne kelljen közvetlenül a kést
tapogatni, például valami rugalmas
összenyomható anyagból
Óhaj Az életlen szerszám balesetet okozhat
Óhaj

Óhaj Ha a felhasználó nem találja hirtelen a
gombot, vagy beszorult, esetleg lábbal
is tudja hatástalanítani az eszközt
Alap
Szint Szigetelőszalaggal, hogy ne lehessen
elbotlani benne
Alap Ha a vezeték megsérül, akkor véletlenül se tudjon érintkezni a bőrrel
Alap Bo al közlekedők se üssék meg magukat
Szint Amennyiben tüskés az egyik befogásunk
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Követelmények

Szint Indoklás

12 Tokmány használata a munkadarab Alap
befogásához

13 A tokmánykulcs lánccal rögzíthető
legyen az esztergához

Alap

14 Forgácsvédő burkolat használata

Alap

15 A géphez rögzíthető, felnyitható
forgácsvédő burkolat használata
16 A forgácspor azonnali elszívása
porszívóval
17 A forgácspor azonnali elszívása
halk porszívóval
18 Az eszterga könnyű sz thatósága

Szint

19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

Legalább az egyik végén alap, hogy
ilyet használjunk, a másik végén lehet
tüske (csúcs), de akkor a közepét meg
kell elő e találni
Egyik oka, hogy ne vesszen el vagy ne
essen a földre, a másik, hogy ha forog
a tokmány, akkor kilőhe a benne
felejte kulcsot, ami balesetveszélyes
Munka közben az eszterga rengeteg
forgácsot szór mindenfelé, a felhasználó arcát is megsérthe

Óhaj

Óhaj A porszívónak csak a csöve van a
műhelyben
Szint Nedves ronggyal, ne legyenek benne
olyan helyek, ahova beszorulhat a
forgácspor
A forgácspor padlóra szóródásának Óhaj Lehet csúszós is egy forgácsporral
megakadályozása
beteríte padló
Másoló esztergához rögzíthető
Alap
mérősáv
A mérősávon tapintható egész szá- Alap
mok, és jelölve a milliméterek
A tapintható egész számok BrailSzint
le-írással
A mérősáv cserélhető, ha elkopik
Szint
(csavarozható)
A mérősáv fémből kialakítva tak lis Szint
jelölésekkel
Asztalpozicionáláshoz használható Szint A menetes, tekerős kar melle
viszonyítási pontok
Egy késsel együ mozgó, tapintha- Szint Adódhat olyan helyzet, hogy tudniuk
tó kar, hogy a felhasználó érezheskell, hogy meddig kell még a gépnél
se, hogy hol jár a folyamat, mennyi
lenniük
van még hátra
Védőruházat használatának meg- Alap Védőszemüveg
követelése
Minden olyan ruhadarab ltása,
Alap Például sál, lógó ingujj stb.
amit esetlegesen „bekaphat” a gép
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A másoló esztergával nem végeztünk kísérle munkát, így az i felsorolt követelmények még pontosítást igényelhetnek.
Az esztergálási munkafolyamatokat az alábbi szempontok tehe k könynyebbé, hatékonyabbá:
– porszívó beszerelése (porfújó egység nem jó, mert akkor mindenfelé száll a por);
– középpont megkeresése, munkadarab befogása (központosító eszközzel);
– más anyagok bevonása a fa melle (például műanyag – szélesebb
körű felhasználás);
– forgácstörő csatorna alkalmazása;
– a folyamat stabilizálása digitális szabályozással;
– védőburkolat beszerelése;
– megfelelő (teljesen zárt) védőruházat, védőszemüveg használata;
– forgácseltávolító szerszám beszerzése, alkalmazása.
A barkácsműhelyben asztali faeszterga is alkalmazható. Beszerzendő
gépként javasoljuk a Woodfast cég termékét.
Az ezen a gépen megszerezhető alaptudás, alapkészségek
elegendő felkészültséget jelentenek a továbblépéshez, amikor
már egy egyszerű, másoló adapter nélküli faeszterga gépen kézi
szerszámvezetéssel önálló munkadarabok elkészítésére lesznek
képesek a felhasználói csoport
egyes tagjai.
A gép méretei és kis súlya mia
nem is rendelkezik önálló áll42. kép: Asztali faeszterga,
ványszerkeze el – asztalra heWoodfast márkájú
(forrás: internet10)
lyezve használható.10

10

h p://www.mb-tournage.ch/tours/woodfast.html. (2015.08.10.)
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Asztalos gyalupad használata
Az asztalosműhely alapvető „bútora” a gyalupad. Ez ebben a műhelyben
sincs másként, viszont néhány speciális elvárást i is teljesíteni kell. A faesztergályos tevékenység során, de ezen kívül is, egy famegmunkáló műhelyben kézi megmunkálási műveletek is gyakran előfordulnak.
Ezeket a műveleteket a vak és gyengénlátó személyek az elemi rehabilitációban már jól megtanult érzékelések, mozgásformák alkalmazásának
segítségével vélhetően gyorsan és hatékonyan el tudják sajá tani.
A famegmunkálási tevékenységhez feltétlenül szükségünk van gyalupadra. Ennek formája és kialakítása lehetővé teszi bármilyen kézi szerszámmal végze faipari művelet elvégzését.
Egy műhelyben a gyalupad önálló munkahelyet, munkaterületet jelöl ki.
A normál méretű gyalupadok általában túlságosan nagy helyet foglalnak el (teljes hosszúság: 2240 mm), és barkácsműhelyben végze munkához – funkcióit tekintve tulajdonképpen – egy faszobrász gyalupad is
kiválóan alkalmas lehet.

43. kép: Aszalos gyalupad méretei (teljes hosszúság: 2240 mm)
(forrás: Kapcsos, 2011)

A faszobrász gyalupad csupán 1260 mm hosszú, enyhén kitárt karokkal
a teljes munkafelület á ogható, minden megmunkálás ala lévő anyag,
munkadarab, szerszám könnyen elérhető, nem kell keresgélni. A faszobrász gyalupad (amely kereskedelmi forgalomban kapható) funkcióiban
nem tér el a normál méretű gyalupadtól, de a mérete nemcsak a hosszú113

ságában, hanem magasságában is különbözik, vagyis alacsonyabb, hiszen
ezt ülő munkavégzéshez tervezték.
Az alacsony padok magasságát az állva végze munka kényelmes testtartásához igazítva, meg kell növelni a normál méretű gyalupad magasságára (86 cm).

44. kép: Faszobrász gyalupad méretei (teljes szélesség: 1260 mm)
(forrás: Kapcsos, 2011)

A magasíto faszobrász gyalupad (magasíto állapotában a normál
méretű asztalos gyalupaddal megegyező, 86 cm magas) álló testhelyzetben végzendő, kézi megmunkálási műveletek elvégzéséhez kényelmes,
többfunkciós munkahelyet biztosít.
A faszobrász gyalupad magasításának (barkácsműhelyben is kivitelezhető) javasolt menete:
A pad lábai alá egy megfelelő méretű aláté át csavarozunk fel állványcsavar és fakötésű alátét segítségével. Az egész egységet – egy átmenő
menetes szár segítségével – fix helyre, az aljzatra dübelezzük.
A fix rögzítésre feltétlenül szükség van, mert a kisméretű pad már egy
egyszerű gyalulási művelet során is elmozdulna, mivel önsúlya lényegesen
kevesebb, mint a normál asztalos gyalupadé.
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45. kép: Magasíto faszobrász gyalupad
(fotó: Kapcsos, 2011)

Viszont ezzel a kialakítással a használhatósága tökéletesen megegyezik
a nagyméretű gyalupadéval. A gyalupad különböző részeinek funkciói, az
elvégezhető műveletek nagyszerűen begyakorolhatók ezeken a munkaeszközökön.

46. kép: A faszobrász gyalupad magasítása
(fotó: Kapcsos, 2011)
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VI. FESTÉS, MÁZOLÁS
VI.1. A lakás helyiségeinek festése
O honunk festésére higiéniai vagy eszté kai okból is szükség lehet. Például amikor új albérletbe költözünk, az egészségügyi festés nélkülözhetetlen,
mert a falak felületén lévő festékréteg vagy tapéta nehezen sz tható.
O honosabb és sztább érzést ad, ha a beköltözést megelőzően, illetve azt követően 2-2,5 évente sztasági festést végzünk. A szobafestés és
mázolás önálló szakma, ezért – amennyiben színes festést vagy tapétázást
szeretnénk – mindenképpen hívjunk szakembert. Ha mésszel vagy diszperziós festékkel szeretnénk kifesteni a lakás helyiségeit, akkor azt magunk is előkészíthetjük és elvégezhetjük.
A munka elvégzéséhez összete ismeretek és tevékenységi folyamatok
elsajá tása szükséges:
– a falfelület tulajdonságainak feltérképezése (tárgyak, elektromos
burkolatok elhelyezkedése, falhibák és jelöléseik stb.);
– a festésre szánt helyiség előkészítése;
– a felüle hibák kijavítása (gle elés);
– diszperziós festékkel való kifestés.

VI.1.1. A falfelület feltérképezése
Mielő a gondosan összeválogato szerszámokkal és anyagokkal a falfelület festéséhez kezdenénk, a munkafelületet megfelelően elő kell készíteni.
A fal festéshez való előkészítése gyakran tovább tart, mint maga a festés. Mégis kihagyhatatlan művelet, mert e nélkül a további fáradozások
hiábavalóak lehetnek.
A falfestéssel foglalkozó szakmai ismeretek köre és a létező gyakorlat
is a jól működő vizualitásra támaszkodik. Az ép látású személyek számára
egy falfelület egyetlen rátekintéssel feltérképezhető. Első ránézésre meglátható a felület általános állapota, megítélhető a nagysága, az elvégzendő munkafázisok ismeretében pedig megbecsülhető a munkára fordítandó idő is. A látó szakember alapvetően vizuális információkra épít, noha
a tapintását, hallását és esetenként a szaglását is felhasználja a feladat
megtervezéséhez. Ahhoz, hogy a látássérült személy megfelelő információhoz jusson, esetenként alkalmaznia kell olyan speciális eljárásokat és
eszközöket is, amelyek kompenzálják a látás hiányát. Az alábbiakban á e116

kintjük a látássérült személyek által alkalmazható speciális feltérképezés
módszereit, ezzel kibővítve az előkészület lépéseit.
A festés elő előkészület a szakkönyvek szerint az alábbi lépésekből áll:
– a fal sz tása;
– a repedések, felüle hibák kijavítása;
– a falfelület lecsiszolása.
Annak ismeretében vághatunk bele a falfestésbe (és remélhetünk
eredményes munkát), ha a felület tulajdonságaival sztában vagyunk.
Az előkészület egyik fontos állomása a falfelület vizsgálata.
A falfelület jellemzői:
– nagyság;
– vonal;
– minőség;
– anyag, a felület minősége;
– a felszínt fedő réteg minősége, vastagsága, rétegeze sége;
– a nyílászárók helye, száma, helyzete;
– a falfelületen rögzíte szerelvényelemek száma, elhelyezkedése
(konnektorok, kapcsolók, karnisok, burkolatok stb.).
A továbbiakban akadálymentes járófelületen megközelíthető és fejmagasságig szabadon és biztonságosan elérhető falfelületekre gondolunk.
A látássérült személy szemben áll a fallal, előre nyúlva, enyhén hajlíto
könyökkel tenyerével eléri a falat, teste falra ve te kontúrján belül tájékozódik és manipulál.
A falfelület jellemzőinek felmérése
A felület mérete
A művele felület körülhatárolása elsősorban az anyagszükséglet meghatározásához fontos lépés. Ennek ismeretében az idővel való tervezés is
lehetségessé válik.
A felületméret meghatározásának módjait részletesebben a III. fejezetben taglaltuk (Mérési műveletek).
A falfelület vonala
Látássérült személy esetében a tájékozódáshoz elengedhetetlenül fontos
a fal vonalvezetésének ismerete. Előzetesen feltérképezhetők a külső és
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belső sarkok, a felület adta ívek. Ezek számbavétele és az egymáshoz viszonyíto helyzetüknek a rögzítése elengedhetetlen támpont a helyiségen belüli tájékozódáshoz. Megtalálásukhoz a fal vonalának lekövetése az
első mozzanat, melyet bot nélküli falkövetési technikával lehet kivitelezni.
Ismert környezetben természetesen könnyebb a tájékozódás, bár a berendezés eltávolítását követően az szokatlan lehet a látássérült személy
számára.
A fal építőanyaga, minősége
A fal anyaga befolyásolja, hogy milyen alapanyagot használunk a festési
munkálatok során. Más eljárást igényel például a meszelt téglafal és mást
a tapétázo gipszkarton.
A különböző anyagminőségeket elsősorban hangjuk alapján, kopogtatással, döngetéssel lehet elkülöníteni.
A vizsgálódás ajánlo sorrendje:
1. kopogtatás eszközzel;
2. kopogtatás ujjal;
3. döngetés ököllel, tenyérrel.
A kopogtatás történhet ujjal és kemény tárggyal is (szerszámnyél,
fakanál stb.), döngetni ökölbe szoríto kézzel lehet. Telt hangja van a
téglafalnak, mély, „levegős” hangot ad a gipszkarton és a gyorsépítésű
lemezfal (például OSB), a vályogfal pedig alig kong, inkább csa an rajta
a tenyérütés.
A felület minősége, kidolgozo sága
A falfelület egyenetlenségei is sok tennivalót jelentenek a felület festésre
történő előkészítése során. Vizuálisan nehezebb észrevenni az apróbb felüle hibákat. Látássérült ember ezeket a jelenségeket egyszerűen tenyérrel történő simítás, letapogatás és egyenes rúd használatával találhatja
meg. E tájékozódás során még a derékszögelő használatával meghatározható a sarkoknál esetenként jelentkező, változó nagyságú szögeltérés is. A
falnak a síktól eltérő domborulatai a testmagasságú egyenes léc melle
is megmutatkoznak. A léc a fal síkjára fektetve pontosan jelzi, hol billen
(pukli mia ), hol nem fekszik tökéletesen a falfelületre mélyedés (mia ).
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A felszínt fedő réteg minősége, vastagsága, rétegeze sége
Ha á estés a feladat, meg kell bizonyosodni arról, hogy milyen festék adja
a fedőréteget, valamint arról is, hogy a felület nem hordoz-e túlságosan
sok előző festékréteget. 4-5 réteg már túlságosan vastag kéreg a falon,
ekkor egy újabb fedőréteg aligha lenne tartós – különösen több felületkorrekció után. Az eltérő gyártási technológiával készült festékek csak
kellősítés után tapadnak megfelelően egymásra. A régi, hibás festékréteg
gyakran felhólyagosodik, lepa ogzik, lemezesen leválik. Látássérült személy ezeket a hibákat tapintás útján találja meg a legegyszerűbben. A hiba
kiterjedésére, az elemelkedés mértékére vonatkozó további pontosítás
kopogtatással történhet. Régebben a felületeket enyves festékkel fedték
le. Az ilyen festék alapvetően porfesték, melybe tejet és enyvet kevertek. Felülete kissé érdes, mert nem mindig dolgoztak gle réteget a felszín
alá. Megnedvesítve a felületet, két ujj közö dörzsölve, a festékrétegből
ve minta nyúlós állagú, és jellegzetesen enyves szagú. A műgyanta alapú
festékek tükörsima felületet adnak. A mészfesték a falfelületen tapintásra
szemcsés, porállagú.
A helyiségben lévő nyílászárók helye, száma, helyzete
Az előkészület során az anyagszükséglet meghatározásához fontos az ajtók, ablakok helyének és számának ismerete. A nyílászárók eltávolításáról
megfelelően gondoskodni kell már a munka előkészítő fázisában. Olyan
területre vigyük, amely az ak v munkaterületen kívül helyezkedik el. Ha
lehetséges, álló helyzetben tároljuk őket. Feltérképezésük a belső térben
alkalmazható tájékozódási technikákkal történhet.
A falfelületen rögzíte szerelvényelemek száma, elhelyezkedése
Az elektromos szerelvények a falfestés során rendszerint a helyükön maradnak (természetesen áramtalaníto állapotban). Megkeresésük fontos,
mert a festésből kimaradó felületek előkészítésekor ezekkel is tervezni
kell. Ugyanígy járunk el a fal állandó tartozékaival, díszeivel is. Feltérképezésüket tapintással, illetve egyenes léc segítségével is elvégezhe a látássérült személy.
A festéshez előkészíte falfelületen különböző tárgyakat, akadályokat
találhatunk. Ezeket két nagy csoportra oszthatjuk.
1. A fal síkjából kiemelkedő (domború) maradványok, akadályok,
szerelvények, dekorációk, például dugaszolóaljzat, kapcsoló, elektromos
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fali szerelődoboz, amelynek fedele elállhat a fal síkjától. Ide sorolhatók a
világítótestek is vezetékeikkel és felfüggesztő alkatrészeikkel együ .
Elhagyják a fal síkját a vízvezeték- vagy fűtéscsövek és a hozzájuk tartozó kiegészítő tartozékok is. Kiemelkedhet a gondosan lecsupaszíto falból
több, kisebb-nagyobb szög, csavar vagy egyéb rögzítőelem – például nagy
teherbírású fali tartó (konzol). Természetesen nem feledkezhetünk meg a
burkolatokról (például lambéria) és egyéb rögzíte faldekorációkról (díszlécek, ütközők) sem. A falfelület jellegzetessége lehet a vakolat felpúposodása, mely elemelkedik a fal síkjából, és nemcsak tapintható, hanem
jellegzetesen üreges, mély hangot is ad kopogtatáskor.
A fal síkjából kiemelkedő tárgyak egy része eltávolítható, de vannak el
nem távolítható szerelvények, egyéb akadályok. A „domború” fali tárgyak
helyének, sajátosságainak ismerete fontos a tervezésnél, hiszen tudni kell,
melyeket muszáj a helyükön hagyni és melyek távolíthatók el.
2. A fal síkjába belemélyedő (homorú) maradványok, hibák, nyomok,
esetleg jelzések.
Amint a tökéletesen sima falra a friss festés után először felerősítünk valamit – szöggel, csavarral, egyéb módon – azon nyomban maradandó sérülést idézünk elő. Ezek a sérülések a legközelebbi festés során bukkannak elő,
akár az előkészítés alkalmával, mikor a szögeket, csavarokat, egyéb rögzítőket a falból eltávolítjuk. Az így megmaradó sérülések apró lyukakként, üres
furatokként maradnak vissza a fal síkja ala . A falfelületen képződhetnek
olyan mélyedések, kopásnyomok is, melyek szintén a fal síkjától mélyebbre
nyúlnak (például az ajtó falnak ütődése, letöredező sarokélek). Megjelenhetnek a fal felületén különböző lefutású és hosszúságú repedések is, melyek mélysége igen változó lehet. Az is előfordulhat, hogy egy vakolat- vagy
festékdarab leválik – összetéveszthetetlen nyomot hagyva maga után.
A homorú falhibák kisebb-nagyobb javítást igényelnek, ezért alapos
feltérképezésük az előkészüle tevékenység fontos állomása.

VI.1.2. A falfelület feltérképezése – A tevékenység leírása
Célok
Általános cél: falfelület feltérképezési módjának elsajá tása
A feladat célja: a biztonságosan megközelíthető falfelületen a jobbra eső
sarokból indulva, a testmagasság sávjában feltérképezni, megtalálni és
megjelölni az apróbb homorú falhibákat. A falon nincs nyílászáró és domború akadály.
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Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani
(például szerszámos láda, szerszámöv). A tevékenység ajánlo helyszíne:
o hon/műhelyben/szabadtéren.
Az eszközök közül egy 5×3×170 cm-es egyenes lécet úgy adaptálunk,
hogy merőlegesen egy 3×5×40 cen méteres léc közepére erősítjük (állítjuk), mintegy talpat adva a lécnek (talpas léc). Ez a talp lehetővé teszi,
hogy a léc a falnak támasztva (fektetve), a fal síkjában maradva, stabilan
megálljon.
Balesetvédelem
A fal feltérképezése, kézzel történő tapintással történik. A falból kiálló
szögek, faldíszek, éles repedések mindenképpen balese veszélyforrások,
amelyek kisebb-nagyobb sérüléseket okozhatnak a kézen. A megelőzést
a szisztema kusan végrehajto , kellően kontroll ala végze , lassú és kiszámítható mozdulatok jelen k.
Amennyiben az elektromos hálózathoz kapcsolódó elemeket le szeretnénk fóliázni, mindig áramtalanítsuk az ado áramkör(öke)t! A tevékenységek kivitelezése mindig potenciális balese veszélyforrás.
Szükséges eszközök:
– szerszámöv;
– 1 db ceruza;
– 1 db csavarhúzó;
– 1 db spatula;
– 1 tekercs gyurmaragasztó vagy jelölőként használt öntapadó filcnégyzet;
– 1 db harapófogó;
– 2 db 5×3×170 cm méretű talpas léc.
Előzetes ismeretek:
– beltéri tájékozódási technikák alkalmazása;
– megfelelő keresési technikák alkalmazása kis térben;
– megfelelő tes udat és jó lokalizáció;
– jó manipulációs készség;
– téri irányok és relációk ismerete.
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VI.1.3. A folyamat leírása
1. A vizsgálandó felület körülhatárolása
A klienst megismertetjük a talpas léccel és annak használatával. Ez az eszköz segí a vizsgált felület oldalhatárainak kijelölését. Kézbe adva a lécet,
tudatosítjuk vele, melyik az alsó vége, hogyan állítható meg a talajon. Fontos megvizsgálni a léc felső végének felületeit, mert a fal felőli felszínre
gyurmaragasztót tapaszto unk, mellyel a léc a falhoz tapad. A falhoz közelebb állítva, ráfektetjük a léc álló részét (170 cm) a fal síkjára. Tisztázzuk,
hogy az alsó vég (a talp) belesimulhat a fal és a padló vízszintes élébe.
Azért, hogy biztosan álljon az eszköz, a felső végét a falhoz nyomjuk, így a
ráragaszto gyurmaragasztóval a léc rögzül a falon, a talpán stabilan áll.
Függőleges, a talaj síkjára merőlegesen álló, falhoz rögzíte , tak lisan jól
érzékelhető, pontosan behatárolt munkaterületet kapunk. Mivel két léc
áll rendelkezésünkre, a vizsgálandó felület a fal melle bárhol kijelölhető
tetszőleges szélességű sávban. Prak kusan váll-, illetve testszélességű sávot jelölhetünk ki.
a) A kliens falkövetéssel keresse meg a helyiség egyik sarkát. Bal kezében egybefogva vigye a két talpas lécet, jobbjával a falat követve
tájékozódjon.
b) A sarok megtalálása után úgy forduljon azzal szembe, hogy a sarkot
alkotó két falfelüle ől hajlíto kartávolságra álljon jobbra és balra
egyaránt (45 fokban).
c) Jobb kezének oldalra nyújtásával az egyik lécet támassza a jobb oldali falnak.
d) Balra fordulva (45 fok) szembe kerül a fallal, jobb kezével eléri a sarkot. Bal kezével vállszélességben előre nyúl, és bal kezével a másik
lécet előrenyújto karral a falnak dön , az ismert módon rögzí .
e) A kijelölést úgy gyakoroljuk, hogy sima, akadálymentes falfelületen
a fallal szemben állva egyik saroktól a másikig jusson el a kliens úgy,
hogy egymás után testszélességű sávokat jelöl ki a falon.
f) Indulásnál a fent leírt módon kijelöli a bal oldali határt a léccel, jobb
oldali határ a sarok.
g) Jobbra fordul (45 fok), jobb kézzel megfogja és elemeli a jobb oldali
falhoz korábban odahelyeze lécet (lásd c pont).
h) Balra fordul, a lécet átveszi a bal kezébe, miközben testszélességnyit
balra lép.
i) Jobb kezével – kézfejérintéssel – megkeresi a falhoz fekvő lécet.
122

j) Beáll ehhez a léchez úgy, hogy az az előrenyújto jobb karjának vonalába essen, másik karját előrenyújtva, a kezében lévő lécet a falon
rögzí – az ismert módon.
k) Jobb kezével előrenyúlva, leemeli a jobb oldali lécet.
l) Bal kezébe átadja a lécet, miközben testszélességnyit balra lép.
2. A falfelület vizsgálata tapintással
A kliens a talpas léc által behatárolt függőleges sávokban, balról jobbra,
fentről lefelé haladva, mindkét tenyerével, illetve ujjaival, testének szélességében – határoló jeltől határoló jelig tartó – szisztema kus pásztázással
keresi meg a kisebb hibákat a falfelületen. A keresést vízszintes irányban
végezve, egy-egy tenyérnyi sávban észlelhe a hibákat.
3. A hibás felszíni részek megjelölése
A keresés eredményeként megtalált hibák megjelölésére is gyurmaragasztót vagy öntapadó jelölőfilcet használunk. A ragasztó-jelölő anyag kiszerelése alkalmas egységnyi mennyiségek (csipetnyi) tapintás útján való
azonosítására. Az előzőleg a szerszámövbe helyeze jelölőegységek jól ragadnak a falon, így alkalmasak a jelölésre. A kliensnek meg kell tanulnia a
jelölőanyag kiemelését, ujjai közö átgyúrását egy kézzel.
A megtalált hibát kereső kezének ujjával vagy ujjaival pozicionálja, és
másik kezével a jelölőanyaggal erre a helyre jelet tapaszt. A pásztázást
folytatva, így halad sávról sávra.
Értékelési szempontok
Elsődleges szempont a hibák eredményes felderítése melle a biztos eszközhasználat.

47. kép: A meszelés előkészítési munkái
(fotó: Dudinszky Zsolt, 2014)
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VI.1.4. A falfestés előkészítése
A falfelület egyenletességének kialakítása porszennyeződéssel, a festési
művelet pedig festék lecsepegésével is járhat. Ezért több szempontból is
fontos, hogy minél körültekintőbben járjunk el a tevékenységek előkészítése során.
Megfelelő előkészítéssel megóvhatjuk bútoraink, konyhagépeink és az
o honunkat lakályosabbá tevő kiegészítők értékállóságát, valamint jóval
kevesebb takarítással jár a festés utáni időszak.
VI.1.4.1. A tevékenység leírása
Célok
Általános cél: a lakás egyik helyiségének előkészítése festéshez.
A feladat célja: előkészítő munkálatok elvégzése a konyha kifestése elő .
Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani
(például szerszámos láda). A tevékenység nem igényel speciális környeze
feltételeket.
Balesetvédelem
A fóliázásnál a kézzel téphető ragasztószalag használata mia vágóeszközökre sincs szükség, így további balese kockáza tényezőt tudunk kiiktatni a tevékenység során.
Amennyiben az elektromos hálózathoz kapcsolódó elemeket le szeretnénk fóliázni, mindig áramtalanítsuk azokat a megfelelő áramkör(ök)
kiiktatásával!
Szükséges eszközök:
– beszélő mérőszalag;
– takarófólia (az alapterüle ől és az elmozdíthatatlan tárgyak méretétől függő mennyiségben);
– Tesa ragasztószalag (legalább 1 tekercs);
– hálóza vezetékkel működő rádió vagy fénydetektor;
– létra.
124

Előzetes ismeretek:
–
–
–
–

testkép- és téri relációk adekvát alkalmazása;
megfelelő keresési technikák alkalmazása behatárolt térben;
összehangolt két kéz koordináció;
fénydetektor használatának ismerete.

VI.1.4.2. A folyamat leírása
1. A konyhában (például konyha munkapultján) lévő mozdítható tárgyakat, műszaki cikkeket helyezzük biztonságos, elzárható helyre.
2. Térképezzük fel a falfelületeken lévő mozdítható tárgyakat, falhibákat (lásd VI.1.2 alfejezet: A falfelület feltérképezése). A falakon lévő
nyito polcokról pakoljunk el, és a polcokat, falra szerelt egyéb tárgyakat (például fűszertartó, konyhai falióra stb.) szereljük le.
3. A nagyobb tárgyakat, bútorokat, amelyek elmozdíthatók (például asztal, szék, konyhai fellépő stb.) távolítsuk el a helyiségből úgy,
hogy azok a festés ideje ala ne képezzenek akadályt.
4. A helyiség áramellátását iktassuk ki a lakás biztosíték-kapcsolótáblájának lekapcsolásával. Ezt ellenőrizhetjük egy elektromos műszaki
eszközzel, amelyet a hálóza kábelével csatlakoztatunk, és bekapcsolva tartjuk (például rádió). A kapcsolótáblán azt a kapcsolót kell
lekapcsolnunk, amely hatására elhallgat a rádió. A legbiztonságosabb megoldás az, ha minden kapcsolót lekapcsolunk. Ezt ellenőrizhetjük úgy is, hogy a konyhában lévő fényforrásokat megvizsgáljuk
fénydetektorral a biztosítékok lekapcsolását megelőzően és a lekapcsolást követően is. Az áramtalanítás azért szükséges, mert például a
konnektorok fóliázásakor elkerülhető az esetleges áramütés.
5. A falfelületen kialakíto elektromos kapcsolók, konnektorok eltávolítása nem javasolt, ezeket kisebb nejlon zsákokkal burkoljuk be,
majd ragasszuk körbe Tesa ragasztószalaggal. A burkolófólia rögzítésénél ügyeljünk arra, hogy kapcsolón ne legyen feszes a fólia. Az is
elégséges, ha felülről és két oldalról leragasztjuk a elektromos csatlakozók műanyag burkolatát. Így nem koszolódnak és nem tömítődnek el festékanyaggal és egyéb szennyeződéssel.
6. A csillárok, lámpák buráit távolítsuk el vagy takarjuk le, hogy ne legyenek festékesek.
Ha a kliens rendelkezik funkcionális látással és nem fényérzékeny,
akkor a festés időszakára ajánljuk neki a szoko nál erősebb teljesítményű, energiatakarékos halogén égő használatát.
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7. A biztosíték kapcsolótábláján kapcsoljuk vissza a helyiségben az áramot (főképpen, ha hűtőgép van a konyhánkban).
8. Amennyiben lehetséges, távolítsuk el a konyha bejára és egyéb helyiségekbe vezető ajtókat, és az ajtó(k) keretét is lássuk el fóliaburkolással, így védve őket a festékcseppektől.
9. A helyiség nyílászáróit, a keretek legkülső széleit a fallal való találkozásuknál Tesa ragasztószalaggal kell körberagasztani. A nyílászárók
esetében ügyeljünk arra is, hogy később – legalább résnyire – ki lehessen nyitni azokat, így gyorsabb a festést követő száradás.
10. A fal mellé vagy falra szerelt, el nem mozdítható, nagyobb tárgyakat
(konyhaszekrényelemek, fali vízmelegítő, konyhapult, tűzhely stb.)
takarófóliával burkoljuk körbe az elektromos kapcsolókhoz hasonló
módon, védve azokat az esetleges festékcsöpögéstől.
11. Ezt követően széltében és hosszában is terítsük le fóliával a helyiség
járófelületét (bő ráhagyással). Ennek a legnagyobb területnek a lefedésénél méretre szabhatjuk a takarófóliát.
A fólia rögzítését célszerű abból a sarokból elkezdeni, amelyben a
vízszintes járófelület és a két leghosszabb, szabad függőleges felület
találkozik.
A rögzítéshez ebben az esetben is javasolt a Tesa ragasztószalag
használata, mert így megóvjuk a PVC-t, járókövet, és ez a festés után
könnyen eltávolítható.
A rögzítést a függőleges falfelületen futó díszlécek, lambériák,
szegélykövek felső élénél, azok fallal való találkozásánál kell rögzítenünk. A fóliát szakaszonként 50-100 cm hosszan rögzíthetjük.
12. A nagyobb, mozdítható, de a helyiségből ki nem vihető tárgyakat,
bútorokat, műszaki cikkeket (például hűtőgép) érdemes a helyiség
közepére tömöríteni, hogy ne festés közben kelljen mozgatni őket,
így a falfelület festéskor körbejárható, valamint a letakarásuk is egyszerűbb és gazdaságosabb.
13. A konyhában előforduló rézcsövek, amelyek nem a falakban futnak,
körbetekerhetők újságpapírral.
14. Végezetül gondoljuk végig újra, hogy a tevékenységünk elején milyen tárgyakat és kialakíto vagy kialakult elemeket térképeztünk
fel a falak felületén, és szisztema kusan, a feltérképezés sorrendjével megegyezően haladjunk végig a falfelületeken. Ellenőrizzük le
a festendő falak felületét, és hogy beburkoltunk-e minden konnektort, kapcsolót.
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Megjegyzések
A tevékenység során ajánlo sorrend felcserélhető, azonban követése a
látássérült személyek szisztema kus gondolkodásmódjának kialakulását,
fejlesztését segí .
Ajánlható továbbá az elpakolást követően a falfelületen fent hagyo
tárgyakról egy lista készítése, amely megkönnyí annak ellenőrzését,
hogy mindent letakartunk-e.
Várható nehézségek a tanítás során
– A takarófólia széthajtogatása, méretre vágása;
– a takarófólia könnyű szerkezetű, könnyen elszakad;
– a ragasztószalaggal úgy rögzíteni a fóliát, hogy az lefedje a kímélendő felületet, és a fólia is a ragasztószalag alá kerüljön;
– a takarófólia sehol se feszüljön, de a ráncosodása se akadályozza a járást;
– a magasan elhelyezkedő, burkolandó tárgyak, rézcsövek elhelyezkedése, lokalizálása.
Értékelési szempontok
A tevékenység akkor sikeres, ha minden rögzíte és nem rögzíte , de a
helyiségből ki nem vihető nagyobb tárgyat és elektromos kapcsolót, konnektort, ajtók és nyílászárók kereteit, valamint a csöveket letakartuk, és a
falon nem maradt mozdítható tárgy (például képek, polcok stb.).
További alkalmazási lehetőségek
A konyhafestést megelőző teendők és az ajánlo szisztema kus sorrend
más helyiségek festése elő is alkalmazható.

48. kép: Fóliázás – képsorozat
(fotó: Dudinszky Zsolt, 2014)
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48. kép: Fóliázás – képsorozat
(fotó: Dudinszky Zsolt, 2014)
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VI.1.5. A falfelület egyenletességének kialakítása (gle elés)
Bevezető gondolatok11
Először is azt kell megvizsgálni, hogy milyen jellegű falhibákat kell kijavítanunk. Ha csupán néhány repedést, lyukat kell eltüntetni, ezekkel könnyen
elbánhatunk, kevés felületkiegyenlítő gipszre és spatulára lesz szükségünk. Ha viszont a fal jelentősebb egyenetlenségeit is ki szeretnénk javítani, akkor az már nehezebb feladat. E munkához ugyanis már speciális
szerszámok szükségesek.
A massza felhordásához gle elővas, nagyobb felületekhez alumínium
H-léc vagy fogantyús vakola elhordó lap, esetleg saroksimító kanál és
mindenképpen egy nagyobb szivacsos simítólap szükséges. A jelentősebb
mennyiségű gle anyag bekeveréséhez egy nagyobb vödör is kell majd.
Vakolt falaknál általában nagy szilárdságú gle elő- vagy univerzális felületkiegyenlítő gipszet ajánlatos használni. Nyerstégla, beton-, pórusbeton falakra viszont a burkolatként gle elhető gipszes vakolat a megfelelő,
amelynek a felhordása szakember feladata.
Mindig a javítandó felületek nagyságához igazodva és természetesen
némi ráhagyással kell meghatározni azt, hogy mennyi gle anyag szükséges a munkához. Ez általában négyzetméterenként 1 kilogrammnyi anyagot jelent 1 mm besimítási vastagság esetén. A szükséges mennyiség meghatározásához egész falfelületek besimításakor ennek a teljes felületét és
a felüle hibák hozzávetőleges mélységét kell figyelembe venni. Legalább
24 óra száradási időt hagyjunk a gle megszáradásához.
VI.1.5.1. A tevékenység leírása
Cél: a fal felületén egy 3-4 cm átmérőjű repedés kijavítása.
Környeze adaptáció
A munkafelület és az eszköz kiválasztása speciális adaptációt nem igényel.
A művelethez alkalmazo eszközök tárolásához javasolt egy külön fiók,
illetve tárolódoboz, a nyersanyagok tárolását pedig elzártan oldjuk meg.
A nyersanyag tárolódobozát tapintható jelzésekkel is elláthatjuk (például
pufifesték, Braille-feliratok).

11

h p://ezermester.hu/cikk-2734/A_gle eles_fogasai.
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A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/műhelyben/szabadtéren. A tevékenység nem igényel speciális környeze feltételeket.
Balesetvédelem
A gle elés szerszámai többnyire éles szélű szerszámok, amelyek balese
kockázatot jelenthetnek, de fogásuk, tartásuk könnyen elsajá tható, ezért
mérsékelt balese kockáza al kell számolni használatuk során. A gle eléshez használt anyag több figyelmet érdemel, mert a kiszerelés könnyen
szálló por alakú anyagot tartalmaz, és kimérése, bekeverése folyamán
könnyen belélegezhető. Egyszerre csak azonnal felhasználható, kisebb
mennyiséget készítsünk (a gyors beszáradás mia ), ezért a mérés-bekeverés folyamatát gyakorta ismételni kell. Védőmaszk használata kiemelten
fontos. A bekevert anyag a bőrrel közvetlenül érintkezve nem kívánatos
bőrjelenségek előidézője lehet. Ez például gumikesztyű használatával
előzhető meg.
Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–

1 db tálca;
gle előanyag;
1 db 60 milliméteres spakli;
1 db gle elővas;
edény a keveréshez (egy mélyebb tál op mális, a keveréshez a kőműveskanál, helye spakli javasolt );
– víz;
– beszélő mérleg;
– 1 dl-es pohár vagy mérőpohár.
Előzetes ismeretek:
–
–
–
–
–
–
–
–

megfelelő keresési technikák alkalmazása kis térben;
téri irányok és relációk ismerete (átló fogalma, kereszt fogalma);
tes udat és lokalizáció;
a felület előkészítése: lyukak azonosítása, jelölése;
a környezet előkészítése: letakarás;
mérés;
öntés, adagolás technikája;
keverés technikája.
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VI.1.5.2. A folyamat leírása
1. Előkészítés
– Az eszközök megismerése
Első lépés a szerszámok ismertetése. Adjuk a kliens kezébe a spaklit, beszéljük meg, hogy milyen részei vannak (gle vas és fogantyú),
milyen az anyaguk. A gle elésnél fontos, hogy mindig szta szerszámokkal dolgozzunk. Többféle méretű spaklit nézzünk meg, majd a
repedés méretéhez viszonyítva kiválasztjuk a megfelelő spaklit (60
mm).
– A gle anyag kikeverése
A keverést mindig a víz kimérésével kezdjük, és fokozatosan adagoljuk hozzá a gle anyagot, így könnyen csomómentesre keverhetjük.
A sűrítést addig végezzük, amíg a bekevert gle anyag épp hogy nem
esik le a spakliról, így könnyen kenhető, margarinállagú lesz.
A kikeverés ké éleképpen végezhető.
1. Pontosan kimérjük az alapanyagokat. A tálcára előkészítünk 1 dl
vizet, egy mély tálat, a gle anyagot, valamint a beszélő mérleget. A mélyebb tálba beleöntjük a vizet. Ezután a beszélő mérleg segítségével kiadagoljuk az anyagot (arány: 1 dl vízhez 15
dkg anyag). Kezünkbe fogjuk a spaklit, és lassan adagoljuk a vízhez az anyagot, a spaklival folyamatosan keverjük, amíg csomómentes nem lesz.
2. Gyakorlo felhasználó esetén lehetséges, hogy nem mérünk,
hanem amikor a sűrűséget érezzük, akkor hagyjuk abba az
anyag töltését. (Ha zsákból dolgozunk, akkor kell még egy adagolópohár is).
2. Gle elés
– A kikevert gle anyagot, a spaklit és a tálcát közel helyezzük a felüle
hibához. Célszerű a tálcát magunkhoz közel egy asztalra vagy a (háztartási) fémlétra felső fokára tenni.
– Anyagfelvitel elő a gle elés mozdulatát gyakoroltassuk be a klienssel (repedés és felüle hiba kikeresése a nem domináns kézzel),
majd a domináns kézbe fogjuk a spaklit, és a kezünkkel a repedéshez közelítve, határozo mozdula al, átlósan „kenjük be”, ezután
fentről lefelé tegyünk egy simító mozdulatot.
– Ezután ezt a mozdulatsort ismételjük meg már a gle anyaggal is.
A végén a felesleges anyagot a spakliról lehúzzuk a tál szélén. Majd
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a kliens a kezével ellenőrizze, hogy szta-e a spakli, és a szta szerszámmal még egyszer fentről lefelé húzza le a felületet. Fontos,
hogy a nem domináns kezét folyamatosan a repedés melle tartsa.
– Száradás után előfordulhat, hogy simára kell csiszolni a gle elt felületet. Ahhoz, hogy a száradási idő eltelte után a kliens könnyen viszszataláljon a kezelt felülethez, a javítás melle megjelölhe a falat
egy filc jelölővel (lásd VI.1.2 alfejezet: A falfelület feltérképezése).
Fontos, hogy keressen további támpontot, ami megkönnyí a javíto falrészlethez való visszatérést. Támpont hiányában tegyünk a
visszakeresendő falrészlet elé egy asztalt vagy széket.
Megjegyzések
E tevékenység végén a fal felülete még nem sima, de a repedést kijavíto uk. Mindenképpen fontos a továbbiakban – a festést megelőzően – a
felületet lecsiszolni, ami már másik tevékenység.
Értékelési szempontok
Elsődleges értékelési szempont a szerszámhasználat: mennyire kezeli és
ismeri biztosan a részeit. Ezután a mozdulat értékelése: mennyire lazul a
tartás a ru n és gyakorlás során.

VI.1.6. A fal meszelése
A falfelületek festésekor a festékanyag kiválasztásához tudnunk kell, hogy
az érinte épület falai milyen építőanyagból készültek.
Amennyiben vályogból, téglából vagy vegyes építőanyagból készült,
két alapvető dologra kell odafigyelnünk.
Az első, hogy ne használjunk diszperziós festéket, mert az a fen anyagokból készült falak felületén műanyag tapintású, viaszos réteget képez,
ami mia a fal nem tud lélegezni. Ez a fal vizesedéséhez vezethet, ami az
emberi egészségre ártalmas gombásodást vagy egyéb, a légzőszervrendszert megtámadó mikrobakteriális fertőzéseket idézhet elő.
A másik, hogy próbáljuk meg tapintással megállapítani: a korábbi festékanyag bizonyosan nem diszperziós festék-e. Ha igen, akkor a festést
megelőzően egy külön feladat elvégzése válik szükségessé; csiszolással a
fal teljes felületéről el kell távolítanunk a régi festéket.
Ha a falról bizonyosan tudjuk, hogy vasbetonból, esetleg gipszkartonból épült, használhatjuk a diszperziós festékeket. Ekkor ugyanis – az épí132

tőanyagok jellegéből adódóan – a falak lélegzése eleve nem lehetséges,
így azt biztosítanunk sem kell. Ilyen épületekkel leggyakrabban lakótelepeken, panellakásoknál és irodaházaknál találkozhatunk.
Minden esetben érdemes arra is figyelni, hogy a fal felületére az évek
során felfeste rétegek száma ne haladja meg a 3-4-et, ellenkező esetben
javasolt a falfelület lecsiszolása.
Gyakran találkozhatunk olyan megoldással is, hogy a falak fűrészporos
tapétával vannak fedve, mivel ezek is jó légáteresztő-képességűek, és több
festékréteget elbírnak. A sokadik festést megelőzően a festék lecsiszolása
helye valamivel egyszerűbben kivitelezhető a tapéta eltávolítása.
A festékanyagok színskálája széles spektrumon mozog. A látássérült
személyeknek javasoljuk elsősorban a fehér, mészalapú festékkel való
munkavégzést, kivéve, ha a helyiségek színét adó festéket a szaküzletben
korrekt, szakértői segítség melle , előzetes igények ismeretében kikeverve tudja megvásárolni.
A szükséges mennyiség kiszámításához a szaküzletben is kérhetünk segítséget, de a kiszámításhoz a helyiségek alapterületére és a belmagasság
ismeretére van szükségünk. Fehér falak esetében (például konyha) a koszolódás kockázata mia érdemes eleve két réteggel fedni a falakat, tehát
dupla falfelületet kell számolnunk.
A szükséges festékanyag mennyiségének kiszámítását az is befolyásolja, hogy milyen az erede falfelület színtónusa, és milyen az általunk
felvinni kívánté. A sötétebb színtónusú falat többrétegű festéssel alakíthatjuk át világos tónusúra. Ennek ellenkezője könnyebben kivitelezhető.
Szükséges még szólnunk a festékanyagok hígításáról. Az üzletekben vásárolt, bontatlan festékek esetében kikérhetjük a szaküzlet eladójának véleményét, vagy tájékozódhatunk a csomagoláson található gyártói ajánlásból.
Lehetőleg ne dolgozzunk bizonytalan származású festékanyagokkal!
A fehér, mészalapú festékek többnyire 10-15% arányban hígíthatók
szta vízzel. Ehhez azonban fontos kihangsúlyoznunk, hogy a hígítást követően – mint a színek keverésénél is – a megváltozo koncentrációjú festékanyagot alaposan fel kell keverni minden alkalmazás elő . Ehhez fúrógépbe helyezhető festékkeverő betétet ajánlunk. A felkeverést a festékek
felbontását követően, az alkalmazásukat megelőzően is javasoljuk.
Mivel végezzük a csiszolás műveletét?
Amennyiben kisebb felületeken (például a gle elést követően) szeretnénk
csak a falfelület egyenletességét kialakítani, dörzspapírral tekerjünk körbe
például egy olyan falécet, amelyen kényelmes és biztos fogást találunk a
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súrolás során. A festékszaküzletekben kapható olyan hasáb alakú eszköz
is, amelynek oldalain különböző finomságú szemcsésítést alakíto ak ki a
kézi csiszolás kivitelezéséhez.
Ha nagyobb felületen kell a műveletet végrehajtani, alkalmazhatunk
rezgőcsiszoló gépet, azonban ez az eljárás kifejeze en sok porszennyeződést eredményez, ezért szűrőmaszkot és porszívót is érdemes bevonnunk
a munkába.
Mivel fessünk?
Festéshez sokféle eszközt találhatunk a szaküzletekben, melyek közül
több fajtát is alkalmazhatunk.
A festőecsetekkel való munkavégzést csak akkor ajánljuk, ha a látássérült személy kifejeze en jól tudja használni funkcionális látását, ugyanis
az ezzel az eszközzel végze festés gyakran csíkot hagy maga után, amit
látás hiányában nehéz észlelni és korrigálni.
Nagy falfelületek festéséhez közismert és széles körben elterjedt a festőhenger (teddy-henger) alkalmazása. Ezekhez az eszközökhöz hengerrácsot is szükséges beszereznünk. Látássérült személyek számára akkor
bizonyul jól használhatónak a festőhenger, ha az ado személy úgy tud
nagyon pontosan sávrendszerben dolgozni a függőleges felületeken, hogy
közben a két kéz más-más síkban helyezkedik el. Ezt a technikát inkább
gyakorlo , esetleg korábbi ru nnal rendelkező látássérült ügyfelek részére ajánlhatjuk.
A festés műveletéhez a leghatékonyabb az a festőkészlet, ami festéktálból, festékanyag-felvivő hengerből, valamint egy- vagy kétméretű festőlapból és markolatból áll. Ennek az eszköznek előnye, hogy nem okoz
megfolyást a függőleges felületen, nem csepegte el a festékanyagot, és a
két kéz koordinációját igénylő mozdulatok is könnyen kivitelezhetők.
VI.1.6.1. A tevékenység leírása
Cél: függőleges falfelület lefestése mészalapú festékkel.
Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani
(például szerszámos láda). A különböző ecseteket ajánlo más rekeszben
tárolni, vagy a használt ecseteket elkülöníteni az újaktól. A veszélyes anyagokat a háztartáson belül is érdemes feliratozva, jelölve külön szekrény134

ben tárolni (akár zárhatóban!), mindenképpen jól elkülönítve a hétköznapi tárolóktól (például konzerv, lekvárok stb.) A festékeket – ha többféle
színűt is tartunk o hon – jelöljük meg például pufi-festékkel vagy tapintható feliratokkal.
A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon/műhelyben/szabadtéren. A tevékenység nem igényel speciális környeze feltételeket.
Balesetvédelem
A fal meszelése során a lecseppenő festékanyag jelen a legnagyobb balese veszélyforrást. A festőhenger vagy lapfelületű festőszerszámok használatával ennek valószínűsége minimálisra csökkenthető, a védőszemüveg
pedig további védelmet jelent. A festéshez használt edények körültekintő
elhelyezésével balesetet előzhetünk meg.
Szükséges nyersanyag:
– 8 kg mészalapú festék.
Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

festőkészlet;
2 db folyadékadagoló mérőpohár;
műanyag vödör (2-4 l-es);
fúrógép és keverőfej vagy kézi habverő,
peremes tálca;
csúszásgátló fólia és/vagy rongy;
gumikesztyű;
létra;
talpas léc.

Előzetes ismeretek:
–
–
–
–
–
–
–

testkép- és téri relációk adekvát alkalmazása;
megfelelő keresési technikák alkalmazása behatárolt térben;
összehangolt két kéz koordináció;
munkafelületek takarítási technikáinak ismerete;
a helyiség feltérképezésének ismerete;
falfelüle hibák javítási technikáinak ismerete;
a festendő helyiség védőfóliával való letakarása, ennek technikájának ismerete,
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– folyadékadagolás technikájának ismerete;
– fúrógép vagy kézi habverő használatának ismerete;
– talpas léc alkalmazásának ismerete.
VI.1.6.2. A folyamat leírása
A festőkészlet részeinek megismerése
A festékes tálat a kliens helyezze rá a peremes tálcán lévő csúszásgátló
fóliára, és pa ntsa be a tálba a felvivőhengert.
Ezután a kliens vizsgálja meg a festőpárnák formáját és állapotát.
A párnák szivacsos rétegére egy vastag, viszonylag merev műanyag fólia
van ragasztva, amelyen apró, pár milliméteres sörték helyezkednek el. A
festőeszköz markolatába egyféleképpen lehet behelyezni a festőpárnákat,
amelyeket a műanyag fólia bepa ntásával kell a párna peremén körbehaladva rögzíteni.
A festőkészlet részeinek kezelését is gyakoroltassuk be (a festékpárna
hosszan irányban való végighúzását a festőhengeren). Ezáltal kerül majd
a festékanyag a sörték közé.
A festés mozdulatának begyakorlása
Az eszközzel szükséges mozdulatsort először festék nélkül, egy vízszintes,
szabályos négyszög alakú asztalon, majd a talpas lécek elhelyezését követően egy függőleges falfelületen kell gyakorolni.
A domináns kézzel való munkavégzésnél ajánlo az egyik kijelölt határvonaltól a másikig tartó, folyamatos, simító mozdulatokat úgy begyakorolni, hogy a szabad kezet ráhelyezzük az egyik talpas léc felületére, és ahhoz
közelítjük a festőeszközt vízszintes sávokban. Ha a mozdula al végeztünk,
a támpontot jelentő kezünket lejjebb csúsztathatjuk, mellyel kijelölhetjük
a következő vízszintes sávot, amelyben festeni szeretnénk.
Fontos, hogy a műveletet a fal legmagasabb sávjában kezdjük, sávonként lefelé haladva, és lehetőség szerint a vállszélességtől valamivel szélesebbre (kb. másfél kartávolság = 1 m) elhelyeze talpas lécek által kijelölt
határvonalak közö dolgozzunk.
A talpas lécek elhelyezésénél és leginkább az áthelyezésüknél arra kell
ügyelnünk, hogy a lécek szélességétől függetlenül a léc alá eső falfelületeket áthelyezéskor ne hagyjuk ki. Például ha jobbról balra haladunk egy
falfelületen, a helyiség sarokélei önmagukban határvonalat képeznek, így
az első határvonalat jelölő talpas lécet érdemes lesz eleve egy lefeste
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felület fölé helyezni, és ahhoz igazítva rögzíteni a második talpas lécet.
Amikor pedig továbbhaladunk, azt úgy tegyük, hogy az első talpas lécet
helyezzük át a második mellé, ahol már feste a felület, és csak ezt követően helyezzük át a második talpas lécünket a kívánt távolságra.
Külön próbáljuk ki a szobalétrán való fel- és lemászást először két kézzel, majd egy kézzel kapaszkodva is.
Ajánljuk ügyfelünknek, hogy a létra két különböző magasságú fokán
állva támaszkodjon meg, amikor elérte a kívánt magasságot, mert ezzel is
növeli az alátámasztást, ami segí az egyensúly megtartását.
A festékes doboz/vödör megbontása után – a tárolóedény méretétől
függően, kellő nagyságú eszközzel (például fúrógép keverőfeje) – keverjük
fel az anyagot, hogy az alsó és a felső folyadékréteg sűrűsége kiegyenlítődjön.
Az egyik mérőpohárral mérjük ki a festékanyagot a műanyag füles vödörbe, majd a másik folyadékadagoló pohárral szta vizet öntsünk hozzá
a gyártó ajánlása alapján (hígítási arány: például 1 l festékhez 0,1 l víz).
Ezt követően kézi habverővel vagy a fúrógépbe helyeze keverőfejjel
dolgozzuk alaposan össze a hígíto festékanyagot (párperces művelet).
A már festékes mérőpohárral a festőtálkába kell adagolni a festéket,
ezután be kell pa ntani a festékhengert. Ezt követően a kliensnek a festőtálkát a peremes tálcával együ úgy kell elhelyeznie a szobában, hogy a
megközelítés során azt ne lehessen könnyen leverni vagy felborítani.
A szobai létrát a kijelölt falfelület közepéhez igazítva állítsa fel, ügyelve,
hogy ne érjen a falhoz, de ne legyen túl távol sem a ól.
A hígítási aránytól függő lehet, de maximum 2 alkalommal húzza végig
a festőhengeren a festőpárnát. Amennyiben nagyon híg lenne a festékanyag, még így is elképzelhető csepegésveszély, ezért ajánlo a festőeszközt a párnával felfelé fordítva tartani mindaddig, amíg a munkavégző a
festendő felületre nem helyezi.
Ha a látássérült személy mozdulatai görcsösnek tűnnek, javasoljuk,
hogy előbb vízszintes felületet fessen, de ha korábbi tapasztala al rendelkezik, ez a lépés kihagyható.
A begyakorolt módon a kijelölt függőleges falfelületen a legmagasabb
pontból kiindulva megkezdhetjük a festési műveletet. A simító mozdulatokat következetesen, egy irányba haladva végezzük el.
Fontos, hogy a festőpárnát nem kell erősen rányomni a felületre, mert
úgy a sörték közül kiszorulhat a festékanyag, és akkor nem tudjuk egyenletesen szé eríteni a kb. másfél kar szélességű sávban. A festőpárnán lévő
festék mennyisége, illetve annak fogyása érzékelhető, mert minél keve137

sebb a festékanyag, annál jobban tapad a festőpárna a felülethez a sűrű
sörték mia . Várhatóan maximum 2 vízszintes sáv lefestéséhez lesz elég a
festőpárnán lévő festék.
Mielő a festőpárnára újabb adag festéket teszünk, a talpas lécet
csúsztatható, vagy áthelyezhető jelöléssel lássuk el, ez segít abban, hogy
a munkafolyamatot o folytassuk, ahol megszakíto uk.
Ellenőrzésként a festék jellegzetes illata segíthet, hogy került-e már
festék a felületre (anélkül, hogy megérintenénk). Ha már frissen feste
felületre vinnénk újabb réteget, azt tapasztalhatjuk, hogy i a festőpárna
nem csúszik olyan könnyedén, mint a még festetlen felületen.
Ha a kijelölt függőleges felüle el végeztünk, helyezzük át a talpas
lécünket, és ismételjük meg a folyamatot. A jelölőket helyezzük át.
Amennyiben egy rétegben feste ünk, ne feledkezzünk meg a helyiségben található kényesebb területekről (például konyhában a tűzhely környéke), legalább ezeken a részeken vigyünk fel még egy festékréteget.
A száradási idő függ a szellőztetéstől, de érdemes egy napot várni a
védőfóliák eltávolítása elő .
A festékes dobozt/vödröt zárjuk le gondosan, és az eszközöket langyos
vízzel alaposan sz tsuk meg.
Megjegyzések
A négylábú létrák közül kifejeze en olyan pusút ajánlunk, amelynél a szétnyíló lábak közö távolságszabályzó heveder van, továbbá a legfelső fok fele kapaszkodásra és kitámasztásra is alkalmas kapaszkodó van kialakítva.
A talpas lécek festés közbeni mozgatása, áthelyezési elve megegyezik
azzal, amikor egy, a kezünkkel át nem érhető szélességű felületen egy sávban keresünk valamit szisztema kusan.
A festendő helyiség sarokvonalain és a talpas lécek által kijelölhető határvonalakon kívül támpontokat jelenthetnek a nyílászárók keretei, az el
nem távolítható bútorok oldalvonalai stb.
A fel nem használt festékanyag veszélyes hulladéknak minősül, ezért
ne öntsük lefolyóba, és ne helyezzük ki a dobozt a kommunális hulladékgyűjtőbe!
Várható nehézségek a tanítás során
– A festékanyag hígítása és felkeverése;
– a talpas lécek közö függőleges felületen való sávos rendszerben
való simító mozdulatok kihagyásmentes elvégzése, begyakorlása;
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– a festőpárna csúsztatása (nem rányomása a festendő felületre);
– a létra fokaira való fellépés úgy, hogy a látássérült személy egyik
kezében tartja a festőeszközt;
– a gumikesztyűvel való munkavégzés ronthatja a tapintás-érzékelést,
de megkönnyí a munka elvégzését követő kéz sz tást.
– a feste felület minőségének megállapítása, amely a pontos, precíz
mozdulatok alapos begyakorlásával biztosítható, mivel a száradási
időt is meg kell várni.
A festési művelet során az eszköz és a javasolt mennyiségű festékanyag
esetén megfolyásokra nem kell számítani. A fehér, mészalapú festékek felüle fedése a javasolt eszközzel egyenletes, nem lesz csíkos.
Amennyiben a látássérült személy létrára való felmászásában nehézségekről számol be (például orientációs bizonytalanságai vannak a létra egyre
magasabb fokain állva, vagy egyensúlyzavarra panaszkodik stb.), ne ajánljuk
a tevékenység folytatását, inkább mozgásterápiás fejlesztést javasoljunk.
Értékelési szempontok
Az értékeléshez megfigyelendő a látássérült személy tartásának görcsössége a létrán való mozgás során, a festőpárna csúsztatása és a vízszintes
sávban való precíz mozdulatok kivitelezése közben.
Az értékelési szempontunk közé vehetjük a festékanyaggal kapcsolatos
érintkezést, illetve reakciót, a talpasléc el- és áthelyezésének kivitelezését
és a falfelület folytonos és csíkmentes festékfede ségét.
További alkalmazási lehetőségek
Megkísérelhetjük az érzékeltetés szempontjából sima falfelületen és fűrészporos tapétás felületen is a tevékenység elvégzését.
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49. kép: A falfestés munkafázisai
(fotó: Dudinszky Zsolt, 2014)
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VI.1.6.3. Munkaeszköz-adaptáció, fejlesztési javaslat
A festés és mázolás során vak személy munkavégzésekor több festékkel
kell számolnunk, mint az ép látású személyek festésénél. Ennek az az oka,
hogy inkább többször festünk át egy területet, mint hogy festetlenül maradjon.
A függőlegesen és merőlegesen is á este felületek meszeléskor kevésbé lesznek csíkosak, ezt a látó mesterek is így csinálják. Azonban nehézséget akkor tapasztalhatunk, ha meg szeretnénk állapítani, mely területet feste ük már és melyiket még nem.
A felületminőség szempontjából kedvezőbbek a fűrészporos festékek,
mivel ezeknél senki sem várja el, hogy egyenletes és sima legyen a felület.
A festési tevékenység veszélye, hogy a földön elhelyeze vödrökbe belebotlunk, belelépünk, kiborítjuk azokat. Az elcsöppenő és megfolyó festékek is gondot okozhatnak: a földre kerülve vagy a létrán csúszós felületeket hoznak létre, ami balesetveszélyes.
Vizsgálatunk során megfigyeltük a vak személyek festési technikáját is,
és az alábbi tervezési követelményeket állapíto uk meg.
Vak felhasználók számára szükséges lenne olyan eszköz létrehozása, amely
– segít behatárolni a munkafelületet;
– könnyen mozgatható, de stabil;
– segítségével követhető, hogy mely területeket kell még befesteni;
– nem ér a már feste felülethez;
– felületéről a felhordo festék könnyen eltávolítható;
– lehetőség szerint a barkácsolók maguk is elkészíthessék;
– festőhenger, festőpárna és ecset használata melle is megvalósítható legyen az egyenletes festékfelhordás.
A barkács-team egyik ötlete az volt, hogy erre egy talpasléc-szerkezet
lehet alkalmas, amely két darab T-alakú léc: a vízszintes szár fekszik fel a
padlóra, a függőleges a falhoz, és a lécek változtatható hossza lehetővé
teszi, hogy a padlótól a plafonig kijelöljön egy festési sávot. Az ado sáv
kijelölése és lefestése után a lécpár egyik elemét a másik elé helyezve haladhatunk tovább, és az egyenletes festés és tájékozódás így elősegíthető.
A terméktervezők javaslata az, hogy a teleszkópos megoldást csupán
a rúd alsó végében hagynánk meg egy rövid szakaszon (kb. 50 cm), és a
rúd további, egymáshoz kapcsolódó részeit csuklós megoldással rögzíte
elemekből alakítanánk ki. A rúd kinyito állapotában akár 4 méterig is
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kifeszíthető. A csuklók azt teszik lehetővé, hogy távolságokat állítsunk be,
vagyis mintegy tovább „hajtogatható” módon mindig egyenletes távolságokban helyezhetnénk el a következő határoló rudat.

50. kép: A talpas léc és a csuklós sávjelző festőrúd ötletrajzai
(forrás: Szendrei, 2014)

VI.2. Fafelületek kezelése
Ebben a fejezetben egy felületében előkészíte , natúr fenyő faanyag konzerválása és festése lesz a fókuszban.
A virágcseréptartó (lásd később a fejezetben) anyaga rétegelt lemez és
fenyőléc. Akár külső, akár belső térben helyezzük el, anyagának felületkezelése gondos körültekintést igényel.
A faanyagok kezeléséhez használt beeresztő anyagokat általában alapozóknak is nevezik, valójában azonban ezek többnyire telítő vagy beeresztő konzerváló anyagok. Feladatuk, hogy az anyag pórusait térfogatváltozás nélkül olyan mértékben töltsék ki, hogy az alapanyagban levő
levegő, víz kiterjedése és összehúzódása ne okozzon feszültséget a rá kerülő bevonatban. Fontos az is, hogy a lehető legmélyebben hatoljanak be
a faanyagba, és hogy a felüle réteg jól tapadó legyen, ehhez a további
bevonó anyagok is megfelelően kötődjenek, azokat vegyileg ne károsítsa.
A beeresztő anyag jól kitöl a fa pórusait, de határozo filmréteget nem
képez. Funkciója, hogy meggátolja a penészesedést, gombásodást, és a
vízfelvételt a lehető legkisebbre csökken .
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VI.2.1. A fafelület-előkészítés technikái
Alapozás
Meghatározó, hogy kül- vagy beltéri használatra kell felkészíteni a faanyagot. Belső térben ugyanis kevésbé van kitéve szélsőséges hatásoknak, i
inkább a kiszáradás mia térfogatváltozás és felüle kopások ellen kell
védelmet biztosítani a faanyagoknak. Kivételt képeznek a páradúsabb
helyiségek (például konyha, fürdőszoba) fa berendezési- és burkolóanyagai, ahol elsődlegesen a nedves környeze hatások ellen kell védeni a fát.
Lakáson belül inkább olyan felületkezelőket célszerű használni, amelyek
egyben alapozó- és bevonó anyagként is funkcionálnak. Ilyenek a különféle vizes bázisú vagy oldószeres lazúrok, alapozó olajok. Lehetőleg vizes
bázisú anyagokat alkalmazzunk, mert ezek környezetbarátok, könnyebben
beszívódnak a faanyagok rostjaiba, és tartós védelmet biztosítanak. Az
oldószeres alapozóknál az oldószer párolgása mia állandó szellőztetés
szükséges, és a szerszámok mosásához is oldószert kell használni, míg a
vízbázisú szereknél mindez szükségtelen.
Bármilyen szert is használunk, azt egyenletesen eloszlatva vigyük fel a
fafelületekre, különösen akkor, ha az színezéket is tartalmaz, különben a
felület foltos lesz. A színtelen szerek többnyire a fa természetes színét markánsabbá teszik, ám a legtöbb esetben ezek csak konzerváló alapbevonatként funkcionálnak, amelyeket nagyobb védelmet nyújtó fedőlazúrozással
vagy lakkozással lehet kellően véde é tenni és egyben tetszetős megjelenést biztosító bevona al ellátni. A pórustömítő, konzerváló, illetve gombaölő szereket mindig az anyag elérhető telíte ségéig kell felhordani, a
már fel nem szívódó szert pedig visszatörléssel távolítsuk el. A bütükön,
azaz a szálirányt keresztező, vágo felületeken a faanyagok mindig több
konzerváló anyagot szívnak fel, ezért ezeket a felületeket nem árt áztatással telíteni, mert így folyamatos a szer utánpótlása, és a kapillárisokon
keresztül mélyen felszívódhat a konzerváló szer. A külső térben levő fatárgyakat, épületszerkeze elemeket is mindig a funkciónak megfelelő alapozóanyaggal kell lekezelni. Az esetlegesen gyárilag alapozo termékeket
(például ajtókat, ablakokat) szükségtelen alapozni, ezek már csak különféle, a külső térbe ajánlo fedőbevonatot igényelnek. Azonban az olyan
kezeletlen faszerkezeteket, amelyeket védeni kell a károsító gombákkal,
rovarokkal és az eső okozta kilúgozódással szemben (például épületek,
autóbeállók, fészerek, ker szerszámkamrák fafelületei), feltétlenül konzerválni kell. E célra használhatók a különféle bóros favédő szerek, impregnáló olajok vagy a már színezéket is tartalmazó, időjárásálló lazúrok. Ezek
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közül számos termék kellemes selyemfényű, rugalmas, valamint UV-védelmet is ad a kezelt felületeknek. A vízbázisú, védőszereket is tartalmazó
favédő szerek és impregnáló olajok igénybevétel és eszté kai szempontok
szerint további felületkikészítést igényelnek, amely lehet lakkozás, lazúrozás vagy fedőfestés. Ilyen esetekben is használhatunk vízbázisú átvonó
anyagokat, ha az impregnáló anyag ezeknek megfelelő tapadást biztosít.
Felvizezés
Ha később pácolni akarunk (különösen vízpác esetén), nem maradhat ki
a „felvizezés”, de lakkozásunk is tetszetősebb lesz. Ezt alaposan kicsavart
ronggyal végezzük. A nedves anyaggal – azt éppen csak megnedvesítve
– végigtöröljük a felületet. Nem szabad eláztatni az anyagot, csak a felületét nedvesítsük! Várjuk meg a teljes száradást. A felület ekkor kissé érdes
lesz, mert a víz felhúzza a csiszoláskor visszanyomo rostokat. Ha ezt a
műveletet kihagyjuk, a pácolás vagy az első lakkozás szálkás, érdes lesz.
Száradás után 150-es papírral vagy 120-as (esetleg 150-es) csiszolószivacscsal csiszolunk.
Olajkezelés
Természetesen használhatjuk fa alapozására a hagyományos és jól bevált
lenolajkencét is, amely azonban csak oldószeres utókezelő anyagok alá
biztosít megfelelő tapadófelületet. A kence kissé sárgítja a faanyagok tónusát, tehát úgy alkalmazzuk, hogy ezzel a ténnyel feltétlenül számoljunk,
különösen, ha a színtelen lazúrok vagy lakkok valamelyikével kívánjuk
biztosítani a faszerkezet további védelmét. A kence jó védelmet ad külés beltérben is, de csak akkor igazán hatásos, ha a bütük felől áztatással
töltjük fel a fa rostjait. Használhatjuk bármilyen oldószeres bevonó anyag
alá, de külső térben csak UV-védelmet biztosító átvonó anyaggal célszerű
átkenni. Felhordása ecse el a legegyszerűbb. A felületen maradt anyagot
az eldolgozás után töröljük vissza, mert ragacsos, ráncos foltokat hagy a
felületen. Alapozás után finom papírral csiszolunk, majd újrakenjük.
Használatos olajfestékek alapozására is. A fából készült és még kezeletlen ker bútorokat célszerűbb lakkozás helye speciális faolajjal kezelni.
A növényi nyersanyagokból készült faolajokkal kezelt fafelületek víztaszítókká, kellemes tapintásúvá válnak, és színtónusuk – fafajtától függően – sötétebb lesz. A faolajok a faanyagok térfogatváltozásait jelentősen
csökken k, és a felújításuk is csak újabb átkenést igényel. Színes és teakfa színben szerezhetők be, s természetesen bármilyen faanyagféleségből
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készült bútor impregnálására alkalmasak. Szinte tökéletes, igen hosszú
véde séget biztosítanak a kültérben levő faanyagoknak a speciális hajóolajok is. Különösen tartósan a szabad ég ala tárolt ker fabútorokra, fakorlátokra és más, értékes és dekora v faszerkezetekre célszerű használni, mert kiválóan beszívódnak a faanyagokba, és magas faolajtartalmuk
tökéletes vízállóságot biztosít – mostoha időjárási viszonyok közö is – a
konzervált felületeknek. Ezek a konzerváló anyagok többnyire természetes növényi nyersanyagokból készülnek, így a szinte kus anyagoknál jobban kötődnek a faanyagokhoz, és az esetleges további bevonó anyagok
számára is kiváló tapadást biztosítanak.

VI.2.2. A fafelület bevonása és védelme
Pácolás
A pácokat a színezék oldószere szerint vizes, oldószeres és szeszpácokra
csoportosíthatjuk. A vízpácokkal könnyebb dolgozni, mert több időnk van
az eloszlatásra, szétdolgozásra. Az oldószeres és szeszpácok gyorsabban
szívódnak be és száradnak meg. A vizes pácok jobban felhúzzák a fa szálait,
a szeszpácok kevésbé. Vizes pác használata esetén nem kerülhetjük el az
előzetes felvizezést, majd az azt követő csiszolást. A legtöbb keményfára
használhatjuk a szeszpácokat, oldószeres pácokat, de ritka szálú, erősen
nedvszívó fafajtákat csak vizes páccal célszerű kezelni. Vízpácot használunk égerfára, nyárfára, fenyőre (bár van, aki a borovit szeszpáccal kezeli),
bükkre, hársra. Szeszpácot, oldószeres pácot tölgyre, akácra, cseresznyére. A vizes pácok tulajdonságainak javítására a házilag kevert pácokhoz
5-10% szalmiákszesz adagolása a megszoko . (Ha készre kevert gyári pácoldatot használunk, ez szükségtelen.)
Lakkozás
Lakk
Legfontosabb a lakk ajánlo felhasználási hőmérsékleten való tárolása (ez
általában 20 °C körüli hőmérséklet). Lehet kicsivel több, de hideg lakkot
ne használjunk. Fontos a kanna, edény alapos felkeverése, különösen a
ma és a selyemfényű lakkok esetében, mert a ma tó adalék leülepedhet az edény aljára. Felkeverés nélkül az első munkák túlságosan fényesek lesznek, az utolsó darabok pedig nagyon ma ok. Ha xotróp anyaggal dolgozunk, alapos keveréssel csökkenthetjük a viszkozitást, az anyag
a keveréstől „meghígul”. A megfelelő hőfok is javítja az anyag terülési tu145

lajdonságait. A hígító adagolásakor mindig tartsuk be a gyártó előírásait:
mind a hígító fajtájára, mind mennyiségére vonatkozóan. Sok lakkozási
hiba vezethető vissza a rosszul kiválaszto vagy nem előírás szerint adagolt hígítóra.
Nitrolakk
A nitrolakkok (NC-lakkok) a nitrocellulóz oldószeres oldatai, az egyik legegyszerűbben használható lakk. Viszonylag vékony bevonatot ad, amely közepesen tartós, nem túlságosan kopás- és vízálló. Ára a többi lakkhoz viszonyítva alacsony. Gyorsan szárad. Létezik ma , selyemfényű és fényes változata
is. Igénytelenebb munkákhoz használhatjuk a festékbol , középkategóriás
anyagokat, de jobb minőség eléréséhez kapható külön profi alapozó és fedőlakk is (például Milesi termékek). Több rétegben visszük fel a felületre. A
gyors száradás mia a szórás a legcélszerűbb felviteli módszere. Lassító hígító használatával meleg időben lassíthatjuk a száradását, ezáltal több időt
hagyva a terülésre. Hideg időben gyorsító hígító használata a célszerű. Az
alapozást gondos csiszolásnak kell követnie, 200-220-as papírral vagy 150200-as csiszolószivaccsal. Minden további réteg felvitele elő csiszoljunk!
Fedőfestékek
Szemben a lazúrokkal, óriási színválasztékkal rendelkeznek. A fa még beépítés után is eldeformálódhat, elvetemedhet járás, illetve száraz levegő
hatására. Ezért léteznek már rugalmas fafestékek, amelyek köve k a fa
alakjának változását, és az időjárás okozta károknak is ellenállnak. A hagyományos zománcfestékek alkalmazása nem ajánlo , mivel a fa elcsavarodását követően lepa ogzódhatnak a felületről.
Lazúrok
Vékonylazúr
A fára felhordva a felület á tatódik vele, és láthatóvá válik a fa szerkezete,
az évgyűrűk vonala. Ha ezt a fafestéket kültérben alkalmazzuk, ajánlatos
színeze fafestéket használni, mert ez jobban véd a napsugárzás káros hatásaitól. Ezt az eljárást egy év múlva újból el kell végezni, majd két-három
év múlva megismételni.
Vastaglazúr
Réteget képez az ado felületen, amely erősebb védelmet nyújt a káros
külső hatások ellen. Olyan területeken lehet jól alkalmazni, ahol erős beha146

tások érhe k a fát (például ütés, kopás, kisgyerekek fogdosása, házi kedvencek stb.). Kültéren való használatuknál célszerű előbb alapozó fafestékkel
ellátni a kezelendő fafelületet. Ritkábban (két-három évente) kell megismételni a festést, mint a vékony lazúrnál, ezért olyan helyeken is jól alkalmazható, amelyek az időjárás viszontagságainak kevésbé vannak kitéve.

VI.2.3. A tevékenység leírása
Cél: a faelemek beeresztése lenolajkencével, lehetőleg egynemű, ráncmentes felület létrehozása az elemek felületén.
Az elemek közül az aljzat egyben áll (alaplap+keret). A többi 10 fenyőhasáb előfúrva, csiszolva készen van.
Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani
(például szerszámos láda). A különböző ecseteket ajánlo más rekeszben
tárolni, vagy a használt ecseteket elkülöníteni az újaktól. A veszélyes anyagokat a háztartáson belül is érdemes külön szekrényben tárolni (akár zárhatóban!), mindenképpen jól elkülönítve a hétköznapi tárolóktól (például
konzerv, lekvárok stb.)
A vegyszerjellegű anyagok tárolásánál szintén igyekezzünk a tárolódobozokon, flakonokon tapintható jelzéseket alkalmazni (például pufi-festékkel, Braille-feliratokkal).
A tevékenység ajánlo helyszíne: műhelyben/szabadtéren.
Balesetvédelem
Balese forrásként jelenhet meg a kencével való munka során a felületek síkossága, ami a tárgyak elejtéséhez vezethet. Mivel ezek természetes anyagok, a kipárolgó komponensek közvetlen belélegzése nem jelent
egészségügyi ártalmat. A lecseppenő anyag szennyező hatása ellen kötény
vagy alkalmas (cserélhető) ruházat szükséges. Vékony gumikesztyűt használjunk, amely védi a bőrt a lenolajkencével való érintkezéstől, de a tak lis érzékelés lehetőségét megadja.
Szükséges nyersanyagok:
– 2 l lenolajkence (többnyire 1 literes kiszerelésben kapható);
– felületkezelendő faelemek.
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Szükséges eszközök:
–
–
–
–

gumikesztyű;
3 db 20×20 cm-es rongy;
2 db 20×30 cm-es festőtepsi (oldalmagasság 4,5 cm);
csorgatórács, amely a tepsibe illeszthető, és a tepsi aljától 2 cen méterrel magasabban van;
– peremes tálca.

Előzetes ismeretek:
–
–
–
–
–

térfogatszámításra alkalmazható matema kai alapismeretek;
megfelelő keresési technikák alkalmazása kis térben;
jó lokalizáció;
jó manipulációs készség;
téri irányok és relációk ismerete.

VI.2.4. Felfüggeszthető virágcseréptartó készítése fából
– A folyamat leírása
Az előre legyárto fenyődeszkaelemekből virágtartó állítható össze. A tartó alját egy 250×250 milliméteres rétegelt lemez adja, melynek kerete 2
db 25×25×250 milliméteres és 2 db 25×25×200 milliméteres fenyőlécből áll. Ezek ragasztással és szögeléssel össze vannak erősítve. (Az elemek
szögeléssel történő összeállítását lásd a IV.1.1 alfejezetben: Szögezés.)
Az oldallécek az alaplap négy oldalán futnak keretként körbe, az egyenlő
hosszúak egymással átellenben. A négy saroknál a léckereten, a keretet
adó lécek szélességének közepén a saroktól 10 milliméterre, az alaplapra
merőlegesen egy-egy furat van, melyek átmérője 10 mm. A többi alkotóelem csiszolt felületű, 25×25×250 mm hosszú hasáb, amelyeknek két
végén, a végeitől vissza 10 milliméterre, a szélességük közepén egyazon
síkban megejte 10 milliméteres furat van. 10 db ilyen elem van, melyekből a festés után összeállítható a felfüggeszthető virágcseréptartó. A cseréptartó összeállításakor az aljzatban lévő 4 furatba 4 db. 10 mm átmérőjű
zsineget fűzünk, melyek hosszát egyenként 50 cm-nek hagyjuk meg, és
átcsúszás ellen rendre erős csomóval rögzítünk a tartó alján. A zsinegekre sorban ráfűzzük a szabadon álló végük felől a párhuzamos hasábokat,
minden pár felfűzése után 90 fokos fordula al cserélve a zsinegpárokat.
Így létrejön egy 6 hasáb magas tartó, amelybe akár virágcserép is állítható. Felfüggeszthetőségét a zsinegek közös összeerősítése és az odarögzíte karika vagy karabiner adhatja.
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A fafelület védelmének folyamata
Előkészítés
A művelet megkezdése elő számításokat végzünk a tepsi űrtartalmára
vonatkozóan. Méreteiből eredően a tepsi térfogata 6000 cm3 (6 l). Ebbe a
tepsibe kell annyi lenolajkencét beönteni, amennyi elegendő a munkadarabok merítéses bevonására. A lécek lapjukra fektetve kerülnek a kencébe. Miután magasságuk így 25 mm, a tepsibe 2 l lenolajkencét töltve olyan
folyadékszinthez (32 mm) jutunk, amely elegendő a lécek merítéses bevonására.
A további előkészítés és a tevékenység a téglalap alakú munkaasztal
elő állva végezhető. Az asztal hosszabb oldalának közepénél áll a tevékenységet végző személy olyan távolságra, hogy az asztal széle és a teste
közö karját szabadon lengethesse, kézfejével az asztal szélét (élét) folyamatosan követni tudja. Az asztal hozzá közel eső szélétől 10 cen méterrel beljebb, hosszabb oldalukkal a műveletet végző személy felé nézve, az
asztal felületén egy sorban helyezkednek el balról jobbra: a peremes tálca
– az egyik festőtepsi (I) – a másik festőtepsi (II). (Méreteik: 20×30×4,5 cm).
Ez a három eszköz egymáshoz olyan közel helyezkedik el, hogy a műveletet végző személy enyhén kitárt, két karjával könnyen eléri a bal szélső
pontot (a peremes tálca bal széle) és a jobb szélső pontot (másik festőtepsi jobb széle).
Elhelyezés a tálcán
A tálcán helyezkednek el a munkadarabok, a szükséges eszközök és a felhasználandó anyagok.
A tálcára kerül: 10 db fahasáb, 2 flakon lenolajkence (1 l), 1 pingponglabda, 20×20 cen méteres törlőrongy.
– A látássérült személlyel közösen helyezzük el a tálcán a tevékenységhez szükséges eszközöket. Ezzel egyú al meg is tanulja az elhelyezkedésüket. A tálca síkjából leginkább kiemelkedő eszközt (lenolajkencés flakon) helyezzük a legtávolabbra, megelőzve azt, hogy a
művelet közben a kereső kéz feldöntse.
– A tálca elé lépve, a látássérült személy a tálca peremén tájékozódik.
– A hasábokat a bal alsó sarokból indulva, a tálca rövid oldalával párhuzamosan (balról jobbra) egymás mellé helyezi úgy, hogy a felé
közel eső tálcaperemhez valamennyi hasáb végdarabja hozzáérjen.
– A bal felső sarokba helyezzük el a lenolajkencés műanyag flakont.
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– Az egyik festőtepsi (I.) elé lépve a tepsibe helyezzük a csepegtetőrácsot, amely az edény alját lefedi, és illeszkedik a széleihez – oldalra
mozgatva, a tepsi oldalához ütődve enyhén kotyog.
– A másik festőtepsi (II.) üresen áll a korábban meghatározo helyén.
A tevékenység lépései
1. Bal kézzel a tálca peremét követve, a bal felső sarokból kézbe veszi
az első flakont, és jobb kézzel lecsavarja a zárókupakot, amit a tálca
mögö helyez el az asztalon.
2. A bal kézben tarto flakont az I. jelű tepsi fölé emeljük úgy, hogy a
tálca rövid oldalának támasztjuk a flakon alját.
3. Bal kézzel bedöntjük az aljával a tepsi szélén álló flakont, és teljes
tartalmát a tepsibe töltjük.
4. A tálca jobb felső sarkából elővesszük a rongyot, a flakont megtöröljük, és a rongyot visszatesszük a helyére.
5. A tálca mögö a kupakot megkeresve, visszazárjuk a flakont, és lehelyezzük a tálcára.
6. A másik flakonnal is így járunk el.
7. A tálca bal alsó sarkából a léceket belehelyezzük az I. jelű edénybe. Valamennyit azonos helyzetben fektetjük bele a folyadékba. Ennek megvalósítását a léc furatai segí k. A léceket ellepi a beeresztő
anyag, egy órán keresztül hagyjuk így.
8. Az eltelt idő után a léceket gumikesztyűs kézzel kiemeljük, és egymás mellé áthelyezzük a II. jelű tepsibe – hasonlóan az előbbi elhelyezésükhöz. A rácsra helyezve a lécek lecsorognak. (Mintegy 15
percen át így tartjuk a munkadarabokat.)
9. Bal kézzel kézbe vesszük a rongyot, majd a II. jelű tálcáról egyenként
felemelve a léceket, két kézzel a rongyot köréjük fogva, á öröljük,
és erede helyükre, a tálcára visszahelyezzük.
Értékelési szempontok
A tevékenység értékelésénél fontos a helyes művele sorrend tervezése,
követése. Elvárás a szép felületű, további csiszolásra kész munkadarabok
előállítása.
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51. kép: Konzerválás merítéssel
– képsorozat
(fotó: Dudinszky Zsolt, 2014)

VI.3. Fa festése
Fafelületek kezelésénél különös gonddal kell eljárnunk, hiszen a fa szerves
anyag, és – különösen a nyirkos helyeken (mint a korábban összeszerelt
virágládánk oldallapja is) – érzékenyen reagál a nedvességre, az egyéb
környeze változásokra. A már elkészíte és összeszerelt, fából készíte
munkadarab még sokáig szárad, a mélyén lévő rostok folyamatosan veszítenek nedvességtartalmukból, zsugorodnak. Kiemelt fontosságú ezért az,
152

hogy milyen fedőréteggel látjuk el a felületet. A korszerű lazúrfestékeket
kimondo an a fafelületek bevonására fejleszte ék ki. Amelle , hogy ezek
a festékek kiválóan fednek és kiemelik a fa textúráját, légáteresztők is,
így a faanyag szellőzését is biztosítják. Látássérült felhasználó esetében
a lazúrok külön előnye, hogy e festékfélék jelentős része vizes bázisú. Ez
jelentősen csökken az agresszív vegyszerek jelente e balese kockázatot, hiszen a festék előkészítéséhez aromás oldószerek helye vízre van
szükség. (Van szinte kus és egyéb hígítóval kezelhető lazúr is.)
Az alábbiakban vizes bázisú lazúrfestéket használunk.
A festési eljárás legegyszerűbben ecse el, merítéssel, szórással, hengerrel valósulhat meg.
Virágládánk (összeállításának lépéseit lásd a IV.1.1 alfejezetben: Szögezés) oldalléceit jelen tevékenységünk során festőhengerrel festjük be.
A szükséges képességek és ismeretek azonosak a felületkezelés során
körvonalazo akkal, amint a balese kockázatok is igen hasonlóak az o
leírtakhoz. A hengerrel történő festési eljárás i ismertete példája csupán eszközeiben tér el némileg a merítéses felületkezeléstől.

VI.3.1. A tevékenység leírása
Cél: a láda oldalát alkotó lécfelületek egyenletes bevonása lazúrfestékkel.
Környeze adaptáció
A szerszámokat, anyagokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani (például szerszámos láda). A különböző ecseteket ajánlo más-más rekeszben
tárolni, vagy a használt ecseteket elkülöníteni az újaktól. A veszélyes anyagokat a háztartáson belül is érdemes külön szekrényben, feliratozva tárolni
(akár zárhatóban!), mindenképpen jól elkülönítve a hétköznapi tárolóktól
(például konzerv, lekvárok stb.) A festékeket – ha többféle színűt is tartunk
o hon – jelöljük meg például pufi-festékkel vagy tapintható feliratokkal.
A tevékenység ajánlo helyszíne: műhelyben/szabadtéren.
Balesetvédelem
A festék – veszélyes vegyi anyag lévén – fokozo balese kockázatot jelent:
– tűz- és robbanásveszélyes;
– szembe és szájba nem kerülhet (védőszemüveg, maszk szükséges);
– bőrrel nem érintkezhet (gumikesztyű használata);
– a párolgó festék belélegzése ártalmas (maszk).
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Fen ek mia los a nyílt láng használata és a dohányzás!
A festéket jól szellőző helyen kell tárolni, és a festés műveletét is jól
szellőző helyiségben vagy szabadban kell elvégezni!
A festéket lezárva kell tárolni!
A festéshez használt eszközöket nem hagyhatjuk szabadon, egyes festékek száradás során maguktól is meggyulladhatnak!
Szükséges nyersanyagok:
–
–
–
–

lazúrfesték;
hígító (víz);
2 db 20×50×500 mm méretű léc (a szárításhoz);
festendő faelemek.

Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–
–
–

rövid szőrű festőhenger + festékkád a hozzá tartozó lecsorgató kerékkel;
rongy;
festőtepsi;
csavarhúzó;
peremes tálca;
pingponglabda;
8 db térképtű.

Előzetes ismeretek:
– jó manipulációs készség;
– keresés technikáinak ismerete.

VI.3.2. A folyamat leírása
1. Közvetlen előkészület során a munkapadra helyezzük a tálcát, amelyen a festékes dobozt, a festőhengert és a hozzá tartozó festékkádat,
a hígítós palackot, a rongyot és a festendő munkadarabokat tartjuk.
(A hasáb alakú, festendő munkadarabok két végébe – a hosszan
tengelyük irányába – egy-egy térképtűt szúrunk. Ezzel lehetőségünk
lesz anélkül megfogni a léceket, hogy felületükhöz érnénk, ugyanakkor a festés számára elérhető lesz teljes felületük.)
Fontos továbbá, hogy a festendő munkadarabokat nedves ronggyal
portalanítanunk kell, mielő festékréteget viszünk fel a felületére.
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2. A kliens a munkapad elő áll. Elő e a festőtepsi, amelyet a felületkezelés során már használtunk. A tepsitől balra az előkészíte tálcát
helyezzük el.
3. Kliensünk a tálcáról vegye le a rongyot, és közvetlenül a festőtepsi
jobb oldalánál terítse le az asztalra.
4. A látássérült személy helyezze a pingponglabdát a festékkádba, és
mindezt helyezze bele a festőtepsibe.
5. Kliensünk állítsa a tepsibe a lazúrfestékes dobozt, és a fedél peremén körkörös irányba haladva, a csavarhúzót fentről lefelé nyomva, feszegetéssel nyissa fel a tetejét, majd helyezze el a kikészíte
rongyra (festékes felületével felfelé). A csavarhúzót tegye vissza a
peremes tálcára.
6. A látássérült személy a tepsiben lévő festékkádba töltsön festéket,
amelynek szintjét a pingponglabdával ellenőrizhe .
7. Zárja vissza a festékesdobozt. Ezt követően a kliens ronggyal törölje
körbe a dobozt, majd helyezze a peremes tálcára. A rongyot terítse
a peremes tálca mellé.
8. A szárításhoz készí essen elő két lécdarabot úgy, hogy a festőtepsi
elé legyenek fektetve. Azokat párhuzamosan, egymástól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a festendő lécek a térképszögekre támaszkodva fel tudjanak majd feküdni.
9. A festendő munkadarabot a beleszúrt egyik térképtűnél bal kézzel fogva, a festő tepsibe kell állítani. (A másik térképtűre lehet támasztani.)
10. A festőhengert a lecsorgató keréken többször át kell forgatni, hogy
egyenletesen vegyen fel festékanyagot.
11. A munkadarabot a térképtűvel megtartva, fentről lefelé haladva,
2-3 alkalommal is át kell kenni a festőhengerrel. Ez a művelet a munkadarab minden oldalán elvégezendő.
12. Az így lefeste munkadarabot fektessük rá a tálca elő fekvő lécekre, ahol száradhatnak.
13. A tevékenység lépéseit annyiszor kell megismételni, ahány munkadarabunk van.
Megjegyzések
A lazúrfesték száradási ideje viszonylag gyors, mégis minimum 2 óra száradást követően ellenőrizzük csak munkánk egyenletességét (tapintással).
Száradás után – amikor a felület tapintás során már nem ragad – a művelet megismételhető. Minimum 2 réteg felhordása ajánlo . A teljes száradáshoz 12 órára is szükség lehet.
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Bútorok esetén a festékanyag megválasztása kiemelt fontosságú lehet,
melyet meghatározhat az is, hogy a bútor o honunk mely helyiségében
tesz majd hasznos szolgálatot. Például a fürdőszobába kerülő fabútorok
esetében speciális víztaszító, lepergető képességű anyagra lehet szükségünk, amelyet a festékanyaghoz kapható egyedi kézi kenőszivaccsal kenhetünk fel.
Értékelési szempontok
A hasáb alakú lécek bevonata megfelelő, ha az egyenletes, megfolyástól
mentes festékréteg a felületeket hiánytalanul fedi.
További alkalmazási lehetőségek
O honunkban több barkácsolási munkálathoz is kapcsolódhat a festési
tevékenység, ezért a fen technika elősegí a látássérült személyek önálló, minőségi munkavégzését.
Hasznos lehet nyers bútorlapok vagy kerítés léceinek lefestésénél is.
Fa alapanyagú nyílászárók és azok kereteinek festésénél a technika kivitelezése módosulhat, hiszen a felület síkja többszörösen is megtörik, de
ezek a felületek stabil, fix munkafelületet jelentenek.
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52. kép: Fafelület festése hengerrel – képsorozat
(fotó: Dudinszky Zsolt, 2014)
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VII. FELMERÜLŐ JAVÍTÁSI MUNKÁLATOK
OTTHONUNKBAN
Ez a fejezet a háztartásban gyakran előforduló javítási munkálatok tanításáról szól. Olyan tevékenységek (például megrongálódo berendezések
javításának) leírását tartalmazza, amelyeket – megfelelő felkészülés után
– a látássérült személyek saját o honukban kivitelezhetnek.
Fürdőszoba
A flexibilis csöveket, amelyek nem fixen, közvetlenül csatlakoznak a falhoz, egy idő után ki kell cserélni. Ilyen például a csaptelepet és a vízelzárószelepet összekötő cső vagy a konyhában a mosogatógépet és a szerelvényt összekötő mosogatócső. Ezeket érdemes tapintással rendszeresen
ellenőrizni, így az esetleges szivárgás, csöpögés idejében észlelhető.
A gázszerelvény évenkén ellenőrzését mindig bízzuk szakemberre.
Gyakori probléma a fürdőszobában a lapraszerelt, faanyagú bútordarabok
felpúposodása, átázása. Ezek a bútorok különböző lapokból állnak, amelyeket
külön-külön is cserélhetünk. Ezt érdemes asztalos szakemberre bízni.
Ha a fürdőszobába bútort vásárolunk, győződjünk meg róla, hogy az vízálló-e és hogy nem érintkezik-e közvetlenül a padlóval (célszerű, ha lábakon áll). Érdemes 2-3 évente átvizsgálni, hogy az élek mentén a szigetelő
szilikon nem kopo -e el: ha igen, akkor azokat újra kell szigetelni.
Konyha
Mivel a konyha is vizes helyiség, ezért ugyanazok az alapelvek érvényesek
rá, mint a fürdőszobára.
A konyhában a hűtő és a fagyasztó záródását érdemes évenként ellenőrizni. Azt figyeljük meg, hogy amikor becsuktuk a hűtő ajtaját, akkor a
szigetelőgumi (ami az ajtó és a hűtődoboz közö van) rendesen záródik-e.
Tapintással simítsuk végig, és figyeljük, hogy nem érzünk-e valahol rést.
Azt is megfigyelhetjük, hogy milyen hosszú ideig hűt (mikor kapcsol ki a
motor). Ha a hűtő használa utasításától eltérő működést tapasztalunk,
hívjunk szakembert! A hűtőszekrényt érdemes félévente-évente leolvasztani és ki sz tani.
Ha a konyhában rendelkezünk páraelszívóval, akkor ne felejtsük el a
szűrőbetétet az előírásnak megfelelően cserélni.
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Egyéb helyiségek, szobák
Az asztalosmesterrel készí ete masszív bútorok többnyire időtállóak,
és ritkán szorulnak javításra. A lapraszerelt berendezési tárgyak esetében
azonban számolni kell azzal, hogy – igénybevételtől függően – 2-3 év után
ellenőrzésre, javításra lehet szükségük.
Tipikus hibák
– Kilazulnak a csavarok, meglazul a csavarkötés.
Javítás: évente erősítsük meg a kötést, szükség esetén cseréljünk
kötőelemeket benne.
– A fiókok fogantyúi meglazulnak.
Javítás: évente erősítsük meg a kötést, szükség esetén cseréljünk
elemeket benne.
– A fiókok alja megereszkedik, eltörik, vagy kiesik a helyéről.
Javítás: a fiókok alját célszerű megerősíteni hosszan és keresztlécekkel, facsavar kötéssel.
– A fiókok hátlapja a sok ütközéstől kiszakad a helyéről.
Javítás: a fiókok sarkainál a legbiztosabb megoldás, ha kívülre és belülre is derékszögvasakat teszünk csavarkötéssel.
– A mozgatóelemek (sínek, rugók) tönkremennek.
Javítás: ezek az elemek könnyedén cserélhetők. A megfelelő alkatrész megrendeléséhez szükséges a bútor pusát, nevét, pusszámát, a gyártó vagy forgalmazó elérhetőségét a látássérült személy
által könnyen használható adatbázisban tárolni. Ezen információk
birtokában a cserélni kívánt elem gyorsan beszerezhető.

VII.1. Nyílászárók karbantartása (ablak szigetelése)
A ház körüli karbantartási munkák egyik legfontosabb állomása a nyílászárók szigetelése. Ennek hiányát elsősorban télen vesszük észre, amikor a
meleg gyorsan kiszökik a lakásból. Már a lakás kiválasztásánál elsődleges
szempont lehet, hogy jól szigetelt nyílászárókkal legyen felszerelve.
A szigetelésnek több szintje van. Ha biztosra akarunk menni, akkor érdemes befektetni, és az összes nyílászárót lecseréltetni új pusú, jól szigetelő ablakokra. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor házilag is szigetelhetjük régi ablakainkat. Erre többféle megoldás létezik: például a gumis
vagy a szivacsos szigetelés. Ezek használatakor az ablak peremén fu atjuk
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körül az anyagokat a jobb szigetelés érdekében. A gumis szigetelési megoldás éle artama 2-3 év, a szivacsosnak még rövidebb. A szigetelés tervezésekor azt is figyelembe kell venni, hogy az ablakok mennyire vannak
megvetemedve, mert egy határon túl ezek már sem segítenek.

VII.1.1. A tevékenység leírása
Cél: szabvány egyszárnyú faablak szigetelése szivacsos szigetelőszalaggal.
Környeze adaptáció
A szerszámokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani (például szerszámos láda vagy szerszámöv). A tevékenység során keletkező hulladék
részére jelöljünk ki a ládában egy kis szemetest, amibe a munka során kidobhatjuk a hulladékot. A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon, esetleg
műhelyben. A tevékenység nem igényel speciális környeze feltételeket.
Balesetvédelem
A munka folyamatát csak leszerelt ablakkal végezhetjük, ellenkező esetben a tevékenység életveszélyes! A nyílászáró pusa határozza meg, hogy
ki szerelje le az ablakot.
A szúró-vágó eszköz használata mia a tevékenység fokozo figyelmet
és körültekintést igényel.
Az ablakok szigetelése során a törékeny ablaktáblák mia kiemelten
figyelni kell az ablakok balesetmentes elhelyezésére. Az ablaktáblákat los vízszintesen tartani, ezt csak az erre a célra kialakíto és előkészíte
asztalon szabad. Az üvegre semmilyen körülmények közö nem nehezedhetünk. Az üvegtáblát keretező fa- vagy műanyag keretet biztonságosan
rögzíteni kell, csak ezután szabad dolgozni vele. A korábbi szigetelés kibontása és az új tömítés be-, illetve felhelyezése jelentős erőhatások melle valósítható meg, ezért a rögzíte ség melle a pontos mozdulatoknak
és a kellő erő megválasztásának igen nagy a jelentősége. A falban lévő
kere el való munka – az elmozdíthatatlanság, magasság, elérhetőség mia – különösen veszélyes és megfontolandó.
Szükséges eszközök:
– 1 db olló;
– asztal;
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– rongy;
– az ablak éleivel megegyező hosszúságú szigetelőszivacs.
Előzetes ismeretek:
– megfelelő keresési technikák alkalmazása kis térben;
– téri irányok és relációk ismerete;
– megfelelő tes udat és jó lokalizáció;
– keresés technikája;
– vágás technikája;
– takarítás technikái;
– hosszmérés technikája;
– ragasztás ismerete;
– az ablak felépítésének, zsanérral való rögzítésének és leemelésének
módja;
– az ablak méretei.

VII.1.2. A folyamat leírása
1. Helyezzünk az ablak közelébe egy legalább olyan széles felületű asztalt körbejárhatóan, hogy az ablakunk keretének minden pontja alátámasztást kapjon. Körülbelül egy lépés távolságban legyen az asztal az ablaktól, hogy a leemelésnél ne kelljen az ablakkal közlekedni.
2. Emeljük le az ablakot a tartójából, és helyezzük az asztalra.
3. Az ablak leemelése után az ablak peremét portalanítani kell egy
ronggyal.
4. Ezután az ollót és a szigetelőszivacs-tekercset készítsük az ablakra
úgy, hogy az olló mindig annál a saroknál legyen, ahol majd le kell
vágnunk a szigetelőszivacsból. (Például ha az ablak bal felső sarkából kezdjük a ragasztást, akkor a jobb felsőbe tegyük az ollót.) A ragasztószalagot érintsük az ablak peremének legszéléhez, és a külső
peremet használjuk vezetősávnak (az ablak vízszintes peremével
kezdünk). Fontos, hogy a szigetelőszivacs a tok és a keret közé essen. Kezdjük el lassan a szivacs felragasztását egészen az ellenkező
élig, majd vágjuk le.
5. Ezután helyezzük át a szigetelőszivacsot és az ollót az ellenkező sarokba, és folytassuk a ragasztást az előző módon.
6. Ezt ismételjük meg minden oldalon.
7. Miután minden oldalát beragaszto uk, helyezzük vissza az ablakot.
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Megjegyzések
A ragasztható szigetelőszalag felhelyezésének másik módja lehet, ha a kiindulási pon ól folyamatosan haladunk körbe a ragasztással, és a többi
sarkon nem szakítjuk meg a szivacsszalag folytonosságát. Így a kliensnek a
tevékenység végén kell egy alkalommal a vágás lépését kiviteleznie. Ennek
azonban az a hátránya, hogy a kliensnek a sarkoknál jó kézügyességre van
szüksége, és azt kell begyakoroltatni a foglalkozás során.
Értékelési szempontok
A tevékenység során a lépések sorrendjének betartása és a finommotorikus kivitelezés pontossága. A tevékenység sikeressége lemérhető az ablak visszahelyezését követően azzal is, hogy a szigetelés után a nyílászáró
mennyire szorosan záródik.
További alkalmazások
A tevékenység kivitelezhető többszárnyú ablakoknál, ker ajtóknál és erkélyajtóknál egyaránt, valamint olyan szekrényajtóknál, ahol az illeszkedés pontatlanságát vagy az ajtók becsukásának hangerejét csökkenteni
szeretnénk.

VII.2. Vizes szerelvények javítása
(mosogató flexibilis csövének cseréje)
Csöpögő csapok12
Gyakori problémaforrás a csaptelepek, fejek, szűrők, vízszabályzó karok és
illeszkedéseik vízkövesedése, a tömítések, gumigyűrűk elöregedése. Zuhanyzófejek esetében a szórófej nyílásai – amelyek nehezen hozzáférhető,
apró nyílások – is elvízkövesedhetnek.
Ha a konyhai csap csöpög, a következőket tehetjük:
1. Megoldást jelenthet, ha hirtelen és erőteljes vízsugárral többször
átmossuk a csaprendszert.
2. Ha az átmosás nem eredményes, akkor csavarjuk le a csap kivezető
nyílásán lévő szűrőfejet, és ellenőrizzük, hogy nincsenek-e benne
vízkődarabok.
12

h p://ezermester.hu/cikk-6231/Csapok_rehabilitalasa.
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Ha a szűrőfej vízköves, öblítsük ki, és áztassuk citromsavas vagy ecetes
vízbe, ezáltal vízkőmentesíthetjük a szűrőfej egészét.
A csaptelep testéről távolítsuk el a hideg- és melegvíz-szabályozó tekerőgombokat. A régebbi csaptelepeken a műanyag tekerőgombok csavarral vannak rögzítve, ezért kisméretű villáskulcsra, esetleg csőkulcsra
lehet szükségünk. A modernebb csapoknál a tekerőgombok erőteljes húzásra lepa nthatók egy ugyancsak műanyag betétről (amelynek a felülete rovátkázo , és szorosan illeszkedik a tekerőgomb belső felületéhez).
A visszahelyezésük az előző műveletek megfordításával kivitelezhető.
Ezt követően ellenőrizzük le a két tömítést, hogy:
– nem került-e alájuk vízkődarab vagy egyéb szennyeződés;
– a tömítések nem sérültek-e meg;
– a gumigyűrűk nem fáradtak-e el.
Amennyiben nem szeretnénk szétszerelni a csaptelepet, az egymáshoz
súrlódó elemek közé WD 40 kenő- és sz tóanyagot fújhatunk be.
Az egykaros csapok ellenőrzéséhez az előzőekhez képest kissé eltérő
módon kell nekifognunk, ugyanis a vízszabályzó felépítése alapvetően
más. A csaptestben egy kerámiabetét is van – amely a súrlódástól kophat,
a használa ól vízkövesedhet –, ezt a szabályozókar eltávolítását követően tudjuk kiemelni a helyéről. A szabályozókar eltávolításához a legtöbb
esetben csőkulcsra van szükségünk. A szabályozókarral szemben állva találjuk a rögzítő csavart, ezt kilazítva a kart leemelhetjük. A visszahelyezés
az előző művelet megfordításával végezhető el. A kerámiabetét cseréje
esetében – mivel pusokon belül is többféle kerámiabetét kapható – mindenképpen a mintadarabbal járjunk utána az új betét és tömítések beszerzésének.
A csaprendszerek másik lehetséges meghibásodása az lehet, amikor a
szakaszoló csapok (szerelvények ala fali csatlakozó csap) és a csaptestek köz szakaszon a flexibilis csövek vagy illeszkedéseik sérülése okozza
a szivárgást.

VII.2.1. A tevékenység leírása
Cél: a konyhai mosogatócsap vízszivárgásának elhárítása, a szivárgás okának feltárása és annak megszüntetése.
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Környeze adaptáció
Általában a mosogatók medencéje ala konyhaszekrény szűk terében
szükséges dolgoznunk, nehezen hozzáférhető, bontható kötések oldásával és kialakításával egyaránt, ezért fontos a mosogatómedence ala
munkaterület teljes kiürítése. A szerszámokat egy erre kijelölt tárolóban
tartsuk (például szerszámos láda). A tevékenység során keletkező hulladék
részére jelöljünk ki a ládában egy kis szemetest, amibe a munka során
kidobhatjuk a hulladékot. A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon. A tevékenység nem igényel speciális környeze feltételeket.
Balesetvédelem
A csapok szerelését mindig nyomásmentesíte állapotban szabad csak
végezni. A nagy nyomással kiömlő forró víz (a hideg víz is!) arcba csapódva súlyos sérüléseket okozhat. Ennek megelőzésére a vizet el kell zárni a
legközelebbi szakaszelzáró csappal. A csapszerelés további veszélyforrásai
elsősorban: a szerszámok és a kényelmetlen manipulációs tér. A csőkulcs,
a csavarkulcsok, a csavarhúzó, (esetleg) a kalapács használatára korábban
kitértünk már, de említenünk kell a kéz és a fej beverésének veszélyét is.
Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–
–

villáskulcs készlet;
csőkulcs készlet;
közepes méretű papagájfogó;
tolómérő és beszélő mérőszalag;
peremes tálca vagy rekeszelt tárolóedény;
1 tekercs teflonszalag.

Előzetes ismeretek:
–
–
–
–
–
–
–

testkép- és téri relációk adekvát alkalmazása;
összehangolt két kéz koordináció;
megfelelő keresési technikák alkalmazása behatárolt térben;
a szerszám használatának ismerete;
a tolómérő és a beszélő mérőszalag használatának ismerete;
a csap szerkezetének, kötéseinek ismerete;
a flexibilis cső szerelési technikájának ismerete.
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VII.2.2. A folyamat leírása
1. A hiba forrásának felderítése és lokalizálása
A mosogató ala kisszekrényben egy helyen ritmikusan csepeg a víz. A
kisszekrény tartalmát eltávolítjuk, hogy minél több hely legyen a hibaforrás megállapításához és az ezt követő szerelési munkálatokhoz. A csaptes ől kezdve – ami a legmagasabb pontja a rendszernek – megkeressük
hol nedves kívülről a flexibilis cső. Elképzelhető, hogy kilazult valamelyik
illesztés, elkopo a tömítőgumi, így az sérült. Elfáradhato a blankolás is,
vagy ha a mosogatócsap teste nem volt helyesen rögzítve, megsérülhete
akár maga a cső is.
2. A szerszámok előkészítése és a munkaterület elrendezése
A rendszer minden illeszkedésénél felmérjük a szerszámigényeket, és a tolómérő segítségével a szűkebb helyeken is feltérképezzük, hogy milyen méretekkel állunk szemben. (A szorítóanyák egymással szemköz , párhuzamos
lapjainak távolsága milliméterben adja meg, hogy mekkora méretű szerszámokra lesz szükségünk.) A méret ismeretében a peremes tálcára vagy a rekeszelt tárolóedényre kikészítjük a különböző pusú szerszámokat.
3. A hibás cső eltávolítása
– Legelőször is megkeressük a vízvezeték zárócsapját, amely a falból kivezete vízellátást képes szabályozni (a flexibilis cső általában közvetlenül az elzárócsap után van rögzítve).
Többnyire szemből a bal oldali vezeték a meleg víz, a jobb oldali a hideg víz vezetéke. Ellenőrzésképpen nyissuk meg a csapokat külön-külön.
A mosogató csapját kinyitjuk, és a mosogató ala főcsapot elzárjuk,
amíg a mosogatóban folyó víz el nem fogy a vezetékrendszerből.
Csak ezt követően kezdjük meglazítani a főcsap utáni csavarkötést.
– A mosogató csaptestének szétszerelése. A mosogató medencéje mögö hely gyakran szűkös, ezért csőkulcs készletre lesz szükségünk.
A megfelelő méretet kiválasztva, csavarjuk le az anyát a rögzítő menetszárról.
(Megjegyzés: a csaptest ala csúszásgátló tömítés lehet, valamint a
konyhapult ala alátét segí a csaptest stabil rögzítését. További fontos
információ: a mosogatócsap testek rögzítéséhez gyakran alkalmaznak
olyan megoldást, hogy a rögzítő csavar szára a csaptestbe is menetes
lyukba van behajtva, és így a csavarnak nincs feje, és nincs egyéb, nem
bontható kötéssel rögzítve.)
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– A csaptest kiemelését követően férünk hozzá a flexibilis csőhöz és annak csaptestbe való rögzítéséhez. Kiválasztva a megfelelő villáskulcsot,
jobbról balra kilazítjuk azt. Amikor engede a csavarkötés, kihúzzuk a
csaptestből a flexibilis csövet.
4. Hibás alkatrész pótlása
A szerelvényboltba minden eltávolíto alkatrészt és tartozékait (flexibilis
cső, tömítések, méretátalakító stb.) vigyük magunkkal a méretek összehasonlítása céljából. Ellenőrizzük le, hogy a beszerelendő csőrendszerünk
minden kötési pontjához rendelkezünk-e megfelelő méretű és darabszámú
gumitömítéssel! Ha nem rendelkezünk teflonszalaggal, azt is vásároljunk.
Megjegyzés: a szigetelőszalaghoz hasonló, tekercselt ragasztószalag a
vízvezetékek kötéseinél alkalmazható a menetek tömítésbiztonságának
fokozására.
5. Az új alkatrész beszerelése
– A javítandó szakaszon a mene el rendelkező felületekre kívülről 1-2 rétegben tekerjünk teflonszalagot. A felesleges teflonszalagot távolítsuk el.
– A hibás alkatrész kiszerelési lépéseit fordíto sorrendben hajtsuk végre. A flexibilis csövet merőlegesen illesszük a helyére, és finom mozdulatokkal csavarjuk a menetes felületet a lyukba kialakíto menetbe.
Ezután jobbról balra irányú, határozo , tekerő mozdulatokkal rögzítsük
a csaptestbe. Végül a megfelelő méretű villáskulccsal erősítsük meg a
kötést, hogy jól zárjon.
Érdemes a flexibilis csövet a másik végén is rögzíteni, és a folyamatot azzal zárni, hogy a konyhapulton fixáljuk a mosogatócsap testét.
Ennél a lépésnél ajánlo a rögzítő menetes szárat ellenőrizni, hogy a
csaptestben stabilan van-e elhelyezve, nem lötyög-e, vagy puszta kézzel el tudjuk-e csavarni valamely irányba. Amennyiben azt tapasztaljuk,
hogy a csaptelep felfeküdt a konyhapult felületén, akkor a pult ala
tömítéseket, alátéteket is helyezzük el a szétszereléssel ellentétes sorrendben, és a csőkulccsal rögzítsük a csaptestet.
– Ellenőrizzük, hogy minden csavarkötést megerősíte ünk-e, majd eztán
nyissuk meg a vízvezeték főcsapját, majd a mosogatócsap vízszabályozó karját vagy tekerőgombját, és lassan engedjük, hogy a víznyomás
légtelenítse a beszerelt flexibilis cső szakaszát. Minden kötési pontnál
ellenőrizzük le, hogy nincs-e szivárgás.
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6. Rendezzük vissza a mosogató ala szekrény tartalmát, és a szerelés
során használt szerszámokat is tegyük a helyükre.
7. A szerelés/javítás során keletkeze hulladékot szelektáltan gyűjtsük.
Megjegyzések
A meghibásodás elhárításának logikai sorrendje csak ajánlás, azonban
számos javítási feladathelyzetben hasonlóképpen érdemes felépíteni a
problémamegoldó stratégiánkat. A lépések begyakorlása esetenként több
alkalmat és időt igényelhet.
A tevékenység elsajá atása során, minden eszköz és technika kivitelezését megelőzően és a folyamat során is ismételtessük el a látássérült
személlyel, hogy mit miért és milyen sorrendben végez. Ezzel azt is támogatjuk, hogy az új vagy a korábbi ismeretekre épülő, kiegészülő tudás pontosabban rögzülhessen, tudatosabbá váljon, és a tevékenység gyakorlása
során minél több önálló tevékenységre készülhessen fel ügyfelünk.
Várható nehézségek a tanítás során
– A hiba forrásának megállapítása, a hibás szakasz megkeresése;
– a munka egyes lépéseinek végrehajtásához szűk hellyel rendelkezünk.
Értékelési szempontok
Munkánk eredményesnek tekinthető, ha sehol sincs vízszivárgás a javíto
szakaszon.
Összeszereléskor fontos ellenőriznünk, hogy minden csatlakozási pontnál cseréltünk-e tömítést.
Az alkatrész beszerzésénél hasonlítsuk össze a magunkkal vi munkadarabot hosszában és a rögzítő anyák külső-belső méretét tekintve is.
További alkalmazások
A tevékenység során elsajá to és begyakorolt ismereteket fürdőszobai
mosdókagylók meghibásodásánál, automata mosógépek bekötésénél is
felhasználhatjuk.
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VII.3. Duguláselhárítás
A vizes helyiségek leg pikusabb problémája a lefolyókban keletkező dugulás. A dugulás meglétét úgy lehet megállapítani, hogy a kezünket a
csaptelepbe tesszük, megengedjük a vizet, és megfigyeljük, hogy az lassan
folyik-e le. Ha folyamatosan csak telik a mosdókagyló, és a víz lassan vezetődik el, akkor biztosan dugulással kell számolnunk. A dugulás leggyakrabban a bűzcsőben (szifon) keletkezik. A haj- és szőrszálak, a beleejte
kisebb tárgyak gyorsan eltömí k a lefolyót.
Az elhárításnak több megoldási lehetősége van: az egyik legegyszerűbb,
ha lefolyó sz tót veszünk: ez általában enyhébb duguláskor használható.
Háztartási boltokban lefolyók sz tásához ajánlják a költséghatékonyabb
sósavat, azonban az anyag savas kémhatása irritálhatja a látássérült személy szemét, szaruhártyáját, nyálkahártyáját. Balese kockázatot jelent,
hogy az alkalmazás során a vegyszer esetleg szembe, szájba kerülhet,
ezért használatát nem javasoljuk.
Hatékonyabb módszer a bűzcső letekerése és ki sz tása, ha a lefolyósz tó nem hozo sikert.

VII.3.1. A tevékenység leírása
Cél: a csaptelepnél megjelent dugulás elhárítása a bűzcső sz tókupakjának letekerésével.
Környeze adaptáció
A szerszámokat érdemes egy erre kijelölt tárolóban tartani (például szerszámos láda vagy szerszámöv). A tevékenység során keletkező hulladék
részére jelöljünk ki a ládában egy kis szemetest, amibe a munka során
kidobhatjuk a hulladékot.
A tevékenység ajánlo helyszíne: o hon. A tevékenység nem igényel
speciális környeze feltételeket.
Balesetvédelem
A dugulás elhárítása során a baleset megelőzését a gondos szervezés és a
művele sorrend átgondolása jelen . A nehezen mozduló rögzítő csavarok, hollanderek lazításához szükség lehet kenőanyagra, lazítóra. Ennek
balese kockázatát korábban ismerte ük. A feltárás során előkerülnek a
dugulást okozó tárgyak, képződmények. Lehet közö ük éles, törö darab,
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amely talán csak felszíni sérülést okozhat, de ennek jelentőségét a sajátos
higiénés környezet alaposan megváltoztatja.
A járólapra kifolyó folyadék csúszásveszélyt okozhat.
Szükséges eszközök:
–
–
–
–
–
–
–

1 db felmosó vödör;
1 db rongy;
1 db mosogatószivacs;
1 db kisméretű tálca;
1 db takarítókesztyű;
1 db csavarhúzó;
1 db vödör

Előzetes ismeretek (alaptechnika), képességek:
–
–
–
–
–
–

megfelelő keresési technikák alkalmazása kis térben;
téri irányok és relációk ismerete (átló fogalma, kereszt fogalma);
tes udat és lokalizáció;
keresés technikája;
tekerés technikája;
lefolyócsövek felépítésének ismerete.

VII.3.2. A folyamat leírása
1. A vödröt a lefolyócső alá helyezzük. Ezt úgy tehetjük meg, hogy biztosan ne menjen félre a víz, ha a felmosó vödröt alulról hozzáérintjük a csaptelephez, és szépen lassan leengedjük a földre. Figyeljünk
arra, hogy ezután már ne mozgassuk el, illetve csúszásgátlót vagy
rongyot tegyünk a vödör alá.
2. Ezután a tálcát, amin a szivacs és a rongy található, közvetlenül a
vödör mellé tesszük. Felhúzzuk a kesztyűt.
3. A lefolyócső kupakját lecsavarjuk, és hagyjuk, hogy kifolyjon belőle
a víz a vödörbe. A kupakot a tálcára helyezzük.
4. A mosogatószivaccsal belülről meg sz tjuk a csöveket, ameddig
a kezünkkel elérjük. Lehúzó mozdulatokkal próbáljuk kikotorni a
koszt. Ezután a kupakot is meg sz tjuk.
5. A ronggyal sztára töröljük a csövet és a kupakot.
6. Mielő visszatennénk a kupakot, engedjük meg a vizet, és ellenőrizzük, hogy akadálytalanul lefolyik-e a víz. Ezt hallás alapján tudjuk
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ellenőrizni, hogy milyen gyorsan ér le a víz a vödörig. Ha rendben
találtuk, akkor visszacsavarhatjuk a kupakot.
7. A kupak visszacsavarása után még egyszer ellenőrizzük a víz lefolyását. Ha rendesen lefolyik, akkor elháríto uk a dugulást. Ha most
sem folyik le a víz, akkor nem elég a bűzcső kupakját letekerni, hanem a teljes bűzcső-rendszert szét kell szedni. Ha a bűzcső-rendszer
teljes kitakarítása után sem szűnik meg a dugulás, akkor a falban
lévő lefolyóban lehet a probléma. Ebben az esetben vízvezeték-szerelő szakembert szükséges keresnünk és hívnunk.
Megjegyzések
A szifon szétszerelését a lefolyó fémszűrőjének közepén található kúpos
fejű csavar kioldásával kell elkezdenünk. A metrikus csavar egy, a szifonba
beépíte anyával képez kötést, és alulról rögzí a szifont és a csőrendszert
a mosdókagylóhoz.
Ilyenkor fokozo an figyeljünk arra, hogy a csaptelep fémszűrője alól, a
szétszereléskor eltávolíto gumitömítést összeszereléskor pontosan kell
visszaillesztenünk, máskülönben szivárgást okozunk, amivel hosszabb távon a csaptelep elöregedését, korrózióját gyorsítjuk fel.
Értékelési szempontok
A munkatempó, a finommotoros képességek és munka megszervezése,
kivitelezése.
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MELLÉKLET
Munkavédelmi előírások, látássérülés-specifikus
munkavédelmi szempontok

I. ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
DR. JÓKAI ERIKA, KAPCSOS SÁNDOR

A 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről)
néhány i kiemelt pontja nem hagyható figyelmen kívül a barkácsműhely
kialakításakor.
A levegő porszennyezése, szellőztetés, porelszívás
A 12. § alapján:
(1) Az elegendő mennyiségű, minőségű, egészséget nem károsító levegőt
az MSZ 21875-2:1991 szabvány szerint légtechnikai eljárások alkalmazása esetén az elszívo levegő pótlásával is biztosítani kell.
(2) Az MSZ 21461-2:1992 szabvány hatálya alá tartozó szálló porok, továbbá az MSZ 21461-1:1988 szabvány 1. számú táblázatában M-I, M-II,
valamint a V-A, V-B jelöléssel elláto anyagok esetében, ha a beszívo
levegőt sz tani kell, a betáplált levegő a munkahelyen megengede
határértékek 10%-ánál magasabb szennyezőanyag-koncentrációt nem
tartalmazhat.
(3) Mesterséges szellőztetésnél a huzathatás megelőzése érdekében a
légsebesség értéke nem haladhatja meg:
– ülve végze szellemi és könnyű fizikai munkánál a 0,1 m/s értéket;
– helyváltoztatással járó könnyű fizikai munkánál a 0,2 m/s értéket;
– melegüzemi zárt munkahelyen, 24 °C (K) EH érték fele hőhatás melle végze közepesen nehéz fizikai munkánál az 1,0 m/s értéket;
– melegüzemi zárt munkahelyen, 24 °C (K) EH érték fele hőhatás
melle végze , nehéz fizikai munkánál az 1,5 m/s értéket.
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13. § Az MSZ 21461-2:1992 szabvány hatálya alá tartozó szálló porok, továbbá az MSZ 21461-1:1988 szabvány 1. számú táblázatában M-I, M-II,
valamint a V-A, V-B anyagok által okozo légszennyezés esetében az
elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétét tanúsító mérési
eredmények megőrzéséről a munkáltató gondoskodik.
14. § (1) Olyan zárt munkahelyeken, ahol a tevékenységből eredő légszennyezés nem várható, a végze munka nehézségi fokát jellemző
munkaenergia-forgalmat figyelembe véve kell az MSZ 21875-2:1991
szabvány által előírt mennyiségű szta levegőt, valamint az előírt klímatényezőket, illetve a szabvány értelmezése szerin (K) EH értékeket
biztosítani.
(2) A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje
nagyfokú hősugárzás. Nagyfokú a hősugárzás, ha a léghőmérséklet és a
glóbuszhőmérséklet különbsége meghaladja az (1) bekezdésben megjelölt szabvány szerin (K) EH érték meghatározásához minimálisan
megkívánt +5 °C hőfokkülönbség háromszorosát.
Megvilágítás
A munkahelyek megvilágításával kapcsolatban az MSZ 6240-4:1986 szabvány szerint kell eljárni.
Zajszint
9. § (1) A munkahelyeken a zaj szintje a fokozo figyelmet igénylő munkavégzés során az MSZ 18151-2:1983 szabványban az ado munkahelyre előírt értéket nem haladhatja meg. (2) El kell határolni az első bekezdésben előírt határértékeket meghaladó zajszintű munkaeszközöket
és technológiákat a határérték ala zajszintű munkahelyektől, továbbá
egymástól azokat a zajos – határérték fele – munkahelyeket, ahol a két
munkahely zajszintje több mint 3 dB eltérés van. (A 18/2001. (IV. 28.) EüM
rendelet értelmében a munkahelyeken – a maradandó hallásveszteség
megelőzése érdekében – a dolgozót tartósan érő zaj ne legyen nagyobb
85 decibelnél. A munkavállalót érő legnagyobb alkalmi hangnyomásszint
legfeljebb 125 dB lehet.)
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Rezgések
10. § (1) A munkahelyeken a munkavállaló testére á evődő, egész testre ható
mechanikai rezgés mértéke az MSZ 18162:1983 szabvány szerint mérve x
(há ól mell felé) és y (jobb oldalról bal oldal felé) irányokban a 0,9 m/s2, z
(lábtól fej felé) irányban az 1,26 m/s2 8 órára vonatkozó egyenértéket, illetve a 10 m/s2 pillanatnyi rezgésgyorsulás csúcsértéket nem haladhatja meg.
(2) A munkahelyeken a munkaeszközök üzemeltetése során a munkavállalót érő helyi (kéz-kar) rezgésterhelés mértéke nem haladhatja
meg az MSZ-ISO 5349:1991 szabvány szerint mért 2 m/s2 értéket, illetve hideg, nedves munkakörnyezetben az 1,4 m/s2 értéket.
11. § (1) Annak érdekében, hogy a rezgésterhelés a megengede értéket
ne haladja meg, a munkaeszköz pusának kiválasztásánál figyelembe
kell venni a használata során keletkező rezgés nagyságát.
Hulladékkezelés
7. § (1) A munkahelyen a termelési és kommunális hulladékot elkülönítve
kell gyűjteni és tárolni.
(3) Az (1) bekezdés szerin hulladékokat a munkahelyről az erre kijelölt tárolóhelyre naponta kell eltávolítani, és onnan legalább hetente
kétszer el kell szállítani.

II. LÁTÁSSÉRÜLÉS SPECIFIKUS MUNKAVÉDELMI
SZEMPONTOK
DR. JÓKAI ERIKA, KAPCSOS SÁNDOR

A hallható információk követelményei
Az akusz kus indikátorok a munkahelyeken hangjelzők, főképp vészjelzők, de a gépek és berendezések is adhatnak különböző hangjelzéseket.
A látássérült emberek munkavégzése során a gépek kelte e zajok, mozgó
gépelemek hangjai fontos információt hordoznak a gépek működéséről,
ezért fontos, hogy ezek a zajok egyértelműen megkülönböztethetők maradjanak egy műhelyen belül. Ezt a gépek tudatos elrendezésével biztosít173

hatjuk. Zajos megmunkáló gépeket, szerszámgépeket lehetőleg a műhely
egymástól két legtávolabbi pontján helyezzünk el.
A látható információk követelményei
Látássérült személyek barkácsműhelyben történő munkavégzése során
különös figyelmet kell fordítani a környeze elemek kontrasztos megjelenítésére, a munkaeszközök és a munkafelületek közö kontraszt biztosítására, valamint az általános és a helyi megvilágítás tükröződés- és
árnyékmentes kialakítására. Ezen felül a munkaeszközök, kapcsolók, tárolóeszközök felületén tak lis jelöléseket alkalmazzunk.
Látássérült személyek esetében a szabványnak megfelelő megvilágítás
melle ügyelni kell arra is, hogy igény esetén a helyi fényforrás irányítható, mozgatható legyen az árnyékmentes felületek méretének növelése
érdekében.
A látható információk (gépek fényjelzései, feliratok, gépek kijelzőjén megjelenő információk) a funkcionális látással rendelkező kliensek számára hozzáférhetők, vagy szükség esetén nagyíthatók, megvilágíthatók. A vak kliensek
számára ezeket az információkat részben pótolhatják a gépek működése/leállása során keletkező zajok, de a gépek beállítási információit, különböző
visszajelzéseit csak hangos vagy tak lis formában érzékelik. A legtöbb kezelőgomb alapvetően kidomborodó, és alakja vagy domború jelölése folytán
könnyen azonosítható vizuális információ nélkül is. A programozható gépek
és berendezések kezelőfelületei azonban többnyire nem rendelkeznek tak lisan érzékelhető kialakítással, és hangos információt sem adnak. Egyszerűbb
felhasználói paneleken elhelyezhetők tak lis jelölések abban az esetben, ha
a gombok megfelelő visszajelzést adnak (például hanggal vagy mozgással),
néhány lépésből álló programozásuk könnyen megtanulható.
A térben mozgó szerszámok okozta veszélyzónák biztonságos érzékeltetése tak lis jelöléssel oldható meg.
A gépek, szerszámok és tárolóegységek jelölései a felülethez képest
kontrasztos színnel, nagy betűs és domború síkírással, valamint Braille-feliratozással készüljenek.
A tapintható információk követelményei
A gépek azonosítása, biztonsági és működtetési információk, a munkavégzéshez fontos pozíciók azonosítása, veszélyzónák/munkazónák és közlekedők jelölése tapintással is érzékelhetően legyen kialakítva, Braille- és/vagy
egyéb, tapintható írásjelek, szimbólumok használatával.
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Légmozgás, kibocsáto hő, illatok és szagok
A megmunkált fa illata, a ragasztók szaga, a gépek által kibocsáto hő és
légmozgások szintén fontos információkat hordoznak, támpontként szolgálnak a tájékozódás és a tevékenység kivitelezése során is.

III. MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK
Az 1993. évi XCIII. törvény 19. § (4) kimondja, hogy olyan munkahelyek
létesítésénél, ahol mozgáskorlátozo vagy egyéb tes fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszkednie kell az emberi
test megváltozo tulajdonságaihoz.
A cselekvőképességre, munkavégzésre tekinte el az emberi képességek fő dimenziói:
– mozgásképességek (végtagok és a teljes test mozgási képességei);
– látási funkciók;
– hallási képességek;
– kommunikációs képességek (beszéd, önkifejezés, megértés);
– kogni v képességek (gondolkodási, megértési képességek);
– tes funkciók (szervi működés);
– pszichés állapot (viselkedésre, magatartásra, munkatársakkal való
viszonyra kiható tényezők).
A munkahelyeken a munkáltató felelőssége, hogy a balesetek megelőzése érdekében biztonságos munkakörnyezetet, munkafolyamatokat
alakítson ki. Ezért a barkácsműhelyekben is szükséges a tevékenységet
végző személyek képességeit, alkalmasságát vizsgálnunk. A munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. törvény 50. §, 60. §-aiban, és 88. §-ának (2)
bekezdése) utal a munkaköri, szakmai, illetve személyes higiénés alkalmasság megállapításának szempontjait tartalmazó 33/1998 (VI. 24.) NM
rendeletre. E rendelet meghatároz néhány, a barkácsműhelyek kialakítása
szempontjából is fontos fogalmat, folyamatot.
– Munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározo munkakörben és munkahelyen (vagy
ado szakmában) végze tevékenység által okozo megterhelés a
vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent, és annak képes-e megfelelni.
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– Foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása,
hogy a vizsgált személy megváltozo munkaképessége mennyiben
befolyásolja a munkavégzést különböző foglalkozásokban.
A barkácsműhelyekben végze oktatás, betanítás tekintetében a
résztvevők tanulóknak minősülnek, így szakmai alkalmassági vizsgálatot
végezhet és a vizsgálatról szakvéleményt fogalmazhat meg a képzést végző szervezet annak érdekében, hogy a tanfolyamon csak olyan személyek
vehessenek részt, akik számára az i folytato tevékenységek nem jelentenek túlságosan magas kockázatot.
A foglalkoztathatóság szakvéleményezésére csak akkor lenne módunk,
ha a műhely tényleges szakmai képzést nyújtana. A távla célokhoz azonban ezt is érdemes figyelembe venni, hiszen ha a barkácstanfolyamon
részt vevők közö akadnak olyan kliensek, akiknek érzéke, képessége és
mo vációja is van egy ado szakma elsajá tásához, akkor számukra a
szakma megszerzését segítő speciális szakmai programra is szükség lehet.
Ennek egyik példája a faesztergályos szakma – mint a bútorasztalos
szakma egyik részterülete –, ahol a látássérült tanulók is részszakképesítést szerezhetnének (Kapcsos, 2010).
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok alapján a 33 543 01
0100 21 02 OKJ számú, „Faesztergályos” megnevezésű részszakképesítés
teljesítéséhez a képzés megkezdésének feltételei:
– nem igényel befejeze iskolai végze séget;
– nincsenek bemene kompetenciák;
– nem szükséges szakmai előképze ség;
– nincs előírt gyakorlat;
– nem szükségesek pályaalkalmassági követelmények.
A részszakképesítés követelménymoduljai:
– 2273-06 – „A biztonságos munkavégzés feladatai”;
– 2274-06 – „Gyártás-előkészítési és minőségellenőrzési feladatok”;
– 1848-06 – „Vegyes faipari termékek, tömegcikkek gyártása”.
Látható, hogy a szükséges feltételek egyszerűsége és a teljesítendő
modulok csekély száma (három általános, egyszerűen teljesíthető modul,
szemben a bútorasztalos szakma kilenc, sokrétű moduljával), lehetővé teszi egy első hallásra meghökkentőnek tűnő ötlet megvalósítását: látássérültek faesztergályos részszakképesítéshez jutását.
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Természetesen a speciális felhasználói kör speciálisan kialakíto munkakörnyezetet és a felhasználói kör számára biztonságosan és könnyen
használható berendezéseket és munkaeszközöket igényel.

IV. A KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS
DR. JÓKAI ERIKA

Az 1993. évi XCIII. törvény 54. § (2) azt is előírja, hogy a munkáltatónak
rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, és az ő felelőssége, hogy ennek
dokumentálása naprakész legyen.
A munkahelyi kockázat meghatározásában a munkáltatót segí a foglalkozás-egészségügyi szolgálat. A kockázatértékelést minden egyes munkagépre, feladatra el kell végezni. Amint megállapítást nyert, hogy mely
tevékenységek milyen kockáza al járnak, és melyekhez szükséges védőfelszerelést biztosítani, akkor a védőeszköz kiválasztásakor a munkáltatónak további szempontokat szükséges mérlegelni (a 65/1999. (XII. 22.)
EüM rendelet) alapján:
– fiziológiai és ergonómiai tényezők;
– munkakörnyeze tényezők (például fizikai és klima kus körülmények);
– munkakörülmények;
– pszichológiai tényezők;
– összeegyeztethetőség más védőeszközökkel, munkaeszközökkel és
öltözékkel;
– a munkavállaló feladatai és személyes tulajdonságai.

IV.1. A barkácsműhelyben folytato tevékenységek és
az ezekhez tartozó kockázatok
A funkcionális látással rendelkező kliensek számára mindig megfelelő helyi megvilágítást kell biztosítani a munkafázisok elvégzéséhez. Ügyelnünk
kell arra is, hogy a munkafelületek és munkaeszközök ma felületűek és
egymással színben erős kontrasztúak legyenek.
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Fizikai veszélyforrások a barkácsműhelyekben:
– munkaeszközök: kézi szerszámok forgácsoló élei, faipari gépek forgácsoló szerszámai, anyagmozgató berendezések, meghajtások;
– anyagtárolás: lapok elborulása, farakatok leomlása;
– forgácsolási veszélyek: anyagvisszavágás, forgácskirepülés;
– éles, szálkás anyag: szúrt, vágo sebek, szálka;
– zaj: forgácsoló gépek zaja;
– poros levegő – csiszolatpor;
– felületkezelő anyagok hígítói;
– szennyeze padozat: fűrészpor, forgács, fadarabok, olajfoltok;
– nem megfelelő fényerősség;
– áramütés lehetősége.
A munkaeszközöknél elsősorban a megfelelő tárolásra kell odafigyelni,
hogy a dolgozók és a kliensek mindig ugyanúgy találják az éles szerszámokat (például fűrész), így elkerülhető a baleset. Anyagmozgatásnál fokozo
figyelemre van szükség, nehogy beleütközzenek (vagy a mozgato teher
ne ütközzön bele) egy társukba vagy valamelyik berendezésbe. A tárolást
olyan rendszerben kell megoldani, hogy a vak és gyengénlátó felhasználók
számára is biztonsággal használható legyen (ne legyen borulékony, könynyen felismerhető legyen a tároló).
Szálkás anyagok esetében a kesztyű használata adja a legjobb védelmet, ezt azonban a finommunkánál le kell venni.
A zajterhelés csökkentése fontos, de egy bizonyos mértékben segíthe
is a teremben a tájékozódást, ha ez nem lehetséges, akkor a tapintható
jelzések nélkülözhetetlenek például a talajon.
A következőkben bemutato tevékenységek kockázatértékelése a
módszertani gyűjteményben leírt módon végze tevékenységek alapján
le meghatározva. Amennyiben e ől eltérő módon, eszközökkel és technikákkal végeznek tevékenységet egy ado műhelyben, akkor a kockázatértékelést azokra az eszközökre, tevékenységekre ismét el kell végezni!
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Munkafázis: előkészítés
Tevékenység
megnevezése
hosszmérés tapintható vonalzó, collstock vagy mérőszalag segítségével

Adaptáció
szükséges?
alacsony kockázat: a mérő- részben
eszköz széle megsebezhe
a kezet, a visszacsapódó
szalag megüthe , becsíphe az ujjat
hosszmérés beszélő alacsony kockázat: a mérő- részben
mérőszalag segítsé- eszköz széle megsebezhe
a kezet, a visszacsapódó
gével
szalag megüthe , becsíphe az ujjat
jelölésre használt
közepes kockázat: ha a fel- nem
eszköz (karcoló)
használó elej , elővigyázatlanul tárolja, szúrt sérülés
vagy vágás veszélye áll fenn
jelölésre használt
közepes kockázat: szúrt
nem
eszköz (gombostű) sérülés veszélye
szögmérés szögmé- alacsony kockázat: a mérő- igen
rő vonalzóval
eszköz széle megsebezhe
a kezet

szögmérés kétkarú,
nyitható szögmérővel
tolómérő használata
vízszint mérése
hangjelzést adó vízmértékkel (elemes)

Kockázatértékelés

alacsony kockázat: a
részben
szögmérő szárai zárásukkor
becsíphe k a kezet
közepes kockázat: szúrás és igen
becsípődés veszélye
nincs
igen
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Megoldási
javaslat
adaptált (beszélő)
eszköz szükséges

adaptált (beszélő)
eszköz szükséges

minden munkahelyen saját szerszám biztosítása
tárolás mágneses
tűtartó dobozban
a szögmérő vonalzó tak lis jelölésekkel való ellátása (10 fokonként);
szögmérősablon
készítése (gyakran
használatos szögekhez: 30°, 45°,
60°, 90°)
adaptált (beszélő)
eszköz szükséges
adaptált (beszélő)
eszköz szükséges
gravitációs elven
működő vízmérték alkalmazása
(Fábián Márk,
2013)

Munkafázis: furatok készítése
Tevékenység
megnevezése
furatkészítés
amerikáner használatával
fúrás kézi fúrógép
(vagy ütvefúró)
használatával

fúrás állványos
fúrógép használatával

Kockázatértékelés
közepes kockázat: az ujjak
vagy a kéz sérülése

Adaptáció
szükséges?
részben

közepes kockázat: elektromos eszköz, akaratlan
működtetés során sérülésveszély

igen

magas kockázat: a kéz
sérülésének veszélye (rossz
pozicionálás esetén)

igen

Megoldási
javaslat
adaptált (fúrássablon) eszköz
szükséges
biztonsági kapcsoló alkalmazása
adaptált (fúrássablon) eszköz
szükséges
fúrószár védőburkola al való
ellátása
adaptált (fúrássablon) eszköz
szükséges

Munkafázis: kötések létrehozása
Tevékenység
megnevezése
szögelés kalapácscsal

szög kihúzása szöghúzóval
csavarozás kézi
csavarhúzó használatával
csavarozás csavarbehajtó kéziszerszám használatával

Kockázatértékelés
magas kockázat: a kalapács
ütésétől az ujjak sérülhetnek, a szög nem merőlegesen jut az anyagba

közepes kockázat: becsípődés veszélye
alacsony kockázat: helytelen használat során leugorhat a csavarhúzó feje a
csavarról, sérülést okozhat
közepes kockázat: elektromos eszköz, akaratlan
működtetés során sérülésveszély
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Adaptáció
szükséges?
igen

nem
nem

nem

Megoldási
javaslat
speciális segédeszköz fejlesztése, amely védi a
felhasználó kezét,
és merőlegesen
tartja a szöget a
beütés ala

Tevékenység
megnevezése
ragasztás

tömítőanyagok
felhordása kinyomópisztoly használatával
csapolás ( plizés)

Kockázatértékelés
közepes kockázat: a ragasztóanyag összetevőitől
függően veszélyforrás lehet
a szemre, bőrre kerülve

Adaptáció
szükséges?
igen

Megoldási
javaslat
a ragasztóanyag
adagolását,
pontos helyre
ju atását segítő
megoldással

alacsony kockázat: a kéz be- nem
csípődésének veszélye

közepes kockázat: az elemek összeütése kalapácscsal: a kéz megütésének,
becsípődésének veszélye

nem

Munkafázis: vágás
Tevékenység
megnevezése
vágás tapétavágóval (sniccerrel)
vágás kézifűrésszel

vágás szalagfűrésszel

Kockázatértékelés

Adaptáció
szükséges?
nem

közepes kockázat: helytelen
tárolás és használat során
megsebezhe a kezet
magas kockázat: a helytelen nem
tárolás, figyelmetlen használat kézsérülést okozhat
magas kockázat: a kéz a
igen
késhez érhet, amely vágásos
sérülést okozhat

vágás állványos
körfűrésszel

igen
magas kockázat: a kéz a
késhez érhet, amely vágásos
sérülést okozhat

vágás gérvágóval

magas kockázat: a kéz a
igen
késhez érhet, amely vágásos
sérülést okozhat
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Megoldási
javaslat

a kés védőburkola al való ellátása,
biztonsági jelölések alkalmazása
a kés védőburkola al való ellátása,
biztonsági jelölések alkalmazása
a kés védőburkola al való ellátása,
biztonsági jelölések alkalmazása

Munkafázis: bútorlapok összeszerelése
Olyan összete munkafolyamat, amelynek során satu, kalapács, csavarhúzó, csavarkulcsok és/vagy pliző és kézi fúrógép használatos, esetlegesen
ragasztással is kiegészülhet a folyamat. Ezen tevékenységek és eszközök
egyenként megtalálhatók a korábbi munkafázisok elemzésében.

Munkafázis: festés, mázolás, meszelés
Ebben a munkafázisban veszélyforrás lehet a létrán állva végze falfestés. További veszélyforrás, ha a festéshez és az előkészítéshez használt
anyagok a szembe, szájba kerülnek. Ezért a cseppenő, fröccsenő festék
vagy hígító szembe jutásának elkerülésére védőszemüveg használatával; a
csiszolás vagy az anyagok keverése során keletkező por légutakba történő
jutásnak megakadályozására pedig porvédő maszk használata ajánlo .

IV.2. A barkácsműhelyben folytato tevékenységekhez
használt eszközök
– Anyagmegmunkáló gépek: másolóeszterga;
– kézi szerszámgépek: akkumulátoros csavarbehajtó gép;
– kéziszerszámok: kalapács, pillanatszorító, szöghúzó, harapófogó,
satu, villáskulcs, csavarhúzó, dugókulcs, hatszögzáras kulcs (imbusz),
spatula, spakli, gle elővas, ecsetek, festőhenger és festőszivacs, vödör vagy más, festéktartó edény, festéklehúzó rács;
– egyéb eszközök: tapintható vagy beszélő mérőszalag, vonalzó, tapintható vagy hangos vízmérték, mérőpohár, vezetékkereső eszköz
(kábelkereső lokátor), jelölőeszközök (ceruzák, karcolók).

IV.3. Javasolt egyéni védőeszközök
A barkácsműhelyben a Munkavédelmi törvény (Mvt. 42. § b) pont) alapján meg kell határoznunk a munkahelyi veszélyforrások ellen védelmet
nyújtó védőeszközöket. Ezekkel a munkavállalókat el kell látni, és használatukra ki kell oktatni, a használatot meg kell követelni.
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A barkácsműhelyben használt eszközök és tevékenységek ismeretében
az alábbi egyéni védőeszközök biztosítását javasolhatjuk:
– szem- és arcvédő felszerelés (védőszemüveg);
– légzésvédelmi felszerelések (porvédő maszk);
– kézvédelmi felszerelés (vágásálló, vágásbiztos védőkesztyűk);
– védőruházat: főként festésnél a ruhát védő festőoverall.
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