
ŚLUSARZ
                  Branżowa Szkoła I Stopnia (trzyletnia)

Ślusarz  jest  jednym  z  podstawowych  zawodów  
w  przemyśle  metalowym  i  maszynowym.  Szybkie 
przeobrażenia  w  technice,  technologii,  organizacji  produkcji  
i  usługach  stwarzają  obiektywną  potrzebę  rozwijania 
kształcenia  w  zawodach  szerokoprofilowych.  Przykładem 
takiego zawodu jest ślusarz.
Zawód  ten  ma  szerokie  zastosowanie  w  gospodarce 
narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji 
wyrobów technicznych  branży  metalowej.  Szeroki  asortyment 
konstrukcji  wyrobów,  duża  różnorodność  procesów 
technologicznych  
i  warunków  eksploatacji  wymagają  szerokoprofilowego 
kształcenia  zawodowego  w  takim  zakresie,  aby  absolwent 
uzyskał podbudowę teoretyczną i praktyczną do:
- wykonywania i naprawiania narzędzi skrawających do metali, 
przyrządów  i  uchwytów  obróbkowych  oraz  przyrządów 
kontrolno-pomiarowych;
-  wykonywania  napraw  elementów  prostych  mechanizmów  
i urządzeń oraz typowych narzędzi  używanych w ślusarstwie, 
jak  też wykonywania obróbki  ostatecznej  części  maszyn oraz 
montażu  zespołów  maszynowych  w  warunkach  produkcji 
jednostkowej;
-  świadczenia  usług  w  zakresie:  wykonywania  konserwacji  
i  napraw  mechanicznego  i  nie  mechanicznego  sprzętu 
powszechnego  użytku;  wykonywania  i  naprawy  ozdobnej 
galanterii  metalowej  oraz  nadawania  wyrobom  metalowym 
ostatecznego, estetycznego wyglądu.

Ślusarz  wykonuje  wszystkie  operacje  ślusarskie,  jak: 
trasowanie, ciecie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, 
wiercenie,  gwintowanie,  spawanie,  klejenie  i  lutowanie. 
Wykonuje  wiele  czynności  prostych  z  dziedziny  plastycznej  
i  cieplnej  (kucie,  hartowanie  itd.).  Przeprowadza  demontaż 
mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

Ślusarze, oprócz umiejętności związanych z mechaniką takich, 
jak: demontaż i montaż urządzeń, cięcie, piłowanie, wiercenie, 
nitowanie czy lutowanie, muszą mieć opanowane podstawowe 
umiejętności  z  dziedziny  elektrotechniki  (podłączanie  silników 
elektrycznych lub grzałek) oraz hydrauliki (łączenia rurowe), jak 
również  metaloznawstwa  (badanie  twardości,  wytrzymałości, 
sprężystości,  udarności,  plastyczności  i  innych podstawowych 
cech metali).

Osoba  trudniąca  się  tym  zawodem  powinna  być  dokładna, 
sprawna manualnie, posiadać zdolności techniczne oraz dobrą 
koordynację wzrokowo-ruchową.
Po ukończeniu szkoły  możliwa jest  dalsza nauka w formach 
szkolnych i pozaszkolnych.

Twoja przyszłość zaczyna się u nas!!!
 Dołącz do Fabryki Fachowców w ZST 

facebook.com/zstwlipnie
BĄDŹ AKTYWNY ZAWODOWO!
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