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Kamenár - Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti 

Odborné zručnosti

KAMENÁR vie/má:

znalosť o horninách, ich vlastnostiach a použití v kamenárskej výrobe a tiež o pomocné materiály,
schopnosť orientovať sa v stavebnej a kamenárskej dokumentácii, normách kamenárskych prác, v čítaní kamenárskych a vykonávacích stavebných výkresov, 
schopnosť stanoviť spôsob ručnej a strojnej manipulácie so surovinami a hotovými kamenárskymi výrobkami,
schopnosť určiť spôsob číslovania, balenia a dopravy  kamenárskych výrobkov,
znalosť o druhoch a stupňoch ručných povrchových úprav kameňa,
schopnosť navrhnúť pracovné postupy opracovania jednoduchých kamenárskych výrobkov,
schopnosť rozdeliť nápisnú plochu, rozpočítať nápis a stanoviť technologický  postupy sekania a zvýraznenia  rôznych druhov písma,
orientovať sa v technologických postupoch kamenárskych prác, určiť technologické postupy strojového opracovania kameňa,
určiť postup rezania kameňa rôznymi pílami, postup brúsenia a leštenia kameňa,
určiť postup výroby výrobku pomocou sústruhu,
navrhnúť postup osadzovania doskových, kusových a masívnych výrobkov z kameňa (dlažby, obklady, schodišťové stupne, pomníky a pod.) a ich  škárovanie vhodným materiálom,
stanoviť postup pri osadzovaní výrobkov hrubej kamenárskej výroby (kopáky, sokle, schody, chodníkové obrubníky), a ich  škárovaní potrebným materiálom,
navrhnúť postup čistenia, konzervovania, opráv a údržby kamenárskych výrobkov,
vedomosť o  platných bezpečnostných normách pre ochranu zdravia pri práci a zásad ochrany životného prostredia.


KAMENÁR je zručný v oblasti:
 vybrať a popísať vhodný kamenný a pomocný materiál,
 rozlíšiť druhy stavebnej dokumentácie a vie čítať stavebné výkresy,
 navrhnúť náčrty a vyhotoviť šablóny a protišablóny,
 manipulovať a ukladať ručne aj strojovo suroviny a kamenárske výrobky,
 baliť a dopravovať kamenárske výrobky,
 vykonať rôzne druhy a stupne ručných povrchových úprav kameňa pre zadanú úlohu,  
realizovať technologický postup ručných povrchových úprav kameňa podľa zadania pri zhotovení jednoduchých kamenárskych výrobkoch, 
správne rozdeliť plochu a rozpočítať nápis,
 vysekať písmo a zvýrazniť ho,
 navrhnúť a zrealizovať pracovný postup rôznych druhov strojového opracovania kameňa,
pripraviť náradie a strojné zariadenie na brúsenie a leštenie rovných plôch a hrán, 
 rozmerať a vyznačiť osadzovaný priestor –určiť váhorysy,
 osadzovať doskové, kusové aj masívne kamenárske výrobky,
 vykonať priebežnú kontrolu zvislých a vodorovných rovín, výšok a spádov,
 čistiť, konzervovať, opravovať a udržiavať kameň,
 zhotoviť jednoduché profilované výrobky a konštrukčné prvky z kameňa,
 obsluhovať bežné stroje a zariadenia,
 čistiť a udržiavať používané stroje a zariadenia,
 manipulovať pri doprave aj montáži ručne aj pomocou strojov a zariadení so surovinami a hotovými výrobkami,
 používať osobné ochranné pracovné prostriedky a protipožiarne zariadenia,
 dodržiavať technické predpisy a normy pri kamenárskych prácach,
 určiť priority ochrany životného prostredia pri kamenárskych prácach.


