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Bevezetés a környezetbarát technológiák témakörébe. A környezetbarát
megmunkálás jellemzői. A szárazmegmunkálás alapjai. A környezetpolitika
kiemelt feladatai. A hosszú távú környezetvédelmi prioritások. A hűtő–kenő
folyadékok szerepe a forgácsolásnál. Szárazmegmunkálás. A szárazmegmunkálás
jellemzői. A szárazmegmunkálás paraméterei és az alkalmazott szerszámok
jellemzői.
Megmunkálás minimális hűtés–kenés alkalmazásával. Szerszámgépek szerkezeti
módosításai a környezetbarát forgácsolás lehetővé tételére. Hagyományos
megmunkálóközpont átalakítása. Új szerszámgép konstrukciós kialakítása.A
szárazmegmunkálás gyakorlati elemei, eljárásai. Szárazmegmunkálásra
kifejlesztett forgácsolószerszám-anyagok. Szárazmegmunkálásra alkalmas
munkadarabanyagok. A szárazmegmunkálás eljárásai. Fúrási technológiával
szerzett tapasztalatok, javaslatok, következtetések. A környezetbarát technológia
műszaki megvalósíthatóságának eredményei.
A környezetbarát technológia, illetve a környezetkímélő megmunkálás hatása az
egészségre. Az EU környezetvédelmi szabályozása. Hulladékgazdálkodás.
Levegővédelem. Környezettudatos vállaltirányítás. Öko-irányítási és auditálási
rendszer. Ökocímke. Környezeti teljesítményértékelés. Tisztább termelés.
Zárthelyi dolgozat.

A tantárgy félévi lezárásának módja: aláírás és gyakorlati jegy.
 A félév elismerésének (aláírás megszerzésének) feltételei.
 Az előadásokon való aktív részvétel. Amennyiben a hallgató az előadások esetén legalább az
órák 50 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az aláírás
véglegesen megtagadható.
 Zárthelyi minimum elégséges megírása.
 Az alkalmazástechnikai feladatok megadott határidőre való legalább elégséges szintű
elkészítése, és beadása.
A zárthelyi időtartama 100 perc, A megszerezhető maximális pontszám 50. Az elégségeshez
minimum 22, a közepeshez minimum 29, a jóhoz minimum 37, a jeleshez minimum 45 pontszám
teljesítése szükséges.
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