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ABSTRAKT

Ing. Magdaléna Brožovská, Štefan Porubský: Pracovný zošit pre študijný odbor a odbornú
prax: 2262 K - Hutník operátor II. ročník
RSOV / Rozvoj stredného odborného vzdelávania, rok 2014
Cieľom spracovania a zavedenia pracovného zošitu je zosúladiť tematickú a časovú
nadväznosť výučby odborných predmetov teoretického vyučovania a odborného výcviku,
zjednotenie výukových a výchovných cieľov, obsahu a rozsahu inštruktáží v študijnom
odbore 2262 K - hutník operátor. Pracovný zošit je zostavený tak, aby zabezpečil tematickú
a časovú nadväznosť výučby odborných predmetov teoretického vyučovania a odborného
výcviku, resp. odbornej praxe v teoretickej príprave na škole a praktického vyučovania na
Strediskách

praktického

vyučovania,

Pracoviskách

praktického

vyučovania

u zamestnávateľov a zmluvných pracoviskách škôl po zavedení duálneho spôsobu
vzdelávania. Pracovný zošit dáva možnosť priamej kontroly precvičovania manuálnych
zručností jednotlivých tematických celkov predmetu odborný výcvik, resp. odborná prax.

Kľúčové slová: údržba, zariadenie hutníckych prevádzok, oprava, montáž, demontáž kontrola,
nástroj, náradie, kovanie, obrábanie, skúšky materiálov, rezanie kyslíkom, práca s plechom,
teoretické východiská, postup nadobúdania zručnosti
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Úvod
Pracovný zošit, sa líši od doteraz používaných učebných zdrojov. Obsah zošita je
rozpracovaný na vyučovacie dni odborného výcviku. Obsahom jednotlivých dní je stanovenie
cieľov, teoretické východiská, postup nadobúdania zručnosti, sebahodnotenie žiaka
a hodnotenie majstrom odborného výcviku.
Cieľom spracovania a zavedenia pracovného zošitu je zosúladiť tematickú a časovú
nadväznosť výučby odborných predmetov teoretického vyučovania a odborného výcviku,
zjednotenie výukových a výchovných cieľov, obsahu a rozsahu inštruktáží v študijnom
odbore 2262 K Hutník operátor. Jednotlivé dni sú spracované v súlade so štátnym
vzdelávacím programom študijného odboru – hutník operátor.
Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 123 obrázkov a 21 príloh. Prvá kapitola
vysvetľuje zásady bezpečnosti práce a hygienu pracovného prostredia. Druhá kapitola zahŕňa
témy Základy kovania, Základy strojového obrábania, Elektrotechnický materiál a Údržba
strojového zariadenia hutníckych prevádzok. Tretia kapitola je zameraná na skúšky kovových
materiálov, štvrtá kapitola na rezanie a drážkovanie kovov plameňom. Obsahom piatej
kapitoly je práca s plechom. Pri všetkých témach sa prihliada na najvýhodnejšie
technologické postupy, organizáciu práce a pracoviska s ohľadom na dodržiavanie zásad
bezpečnosti pri práci.

Jednotlivé témy obsahujú názov témy, cieľ vyučovacieho dňa,

teoretické východiská, postup nadobúdania zručnosti, sebahodnotenie žiaka a hodnotenie
žiaka majstrom odborného výcviku.
Pracovný zošit je zostavený tak, aby bol didaktickou pomôckou pre pedagóga aj žiaka.
Pracovné zošity by sa mali stať dobrou pomôckou pre majstrov odborného výcviku, ale aj pre
žiakov, pre správne pochopenie a zvládnutie potrebných zručností v príprave na budúce
povolanie.
Pracovný zošit je rozdelený na tematické celky, jednotlivým témam v rámci tematického
celku je venovaný vždy jeden deň.
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P.Č. Názov tematického celku
1

Počet dní

Oboznámenie sa s pracoviskom

2

 Opakovacie školenie právnych noriem
 Prehľad a charakteristika zariadení prevádzkových pracovísk
2

Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych prevádzok
 Základy kovania

6

 Základy strojového obrábania

10

 Elektrotechnický materiál

8

 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok

24

3

Skúšanie kovov

5

4

Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie

11

5

Práca s plechmi

14

Autori
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Názov tematického celku: 1. Oboznámenie sa s pracoviskom 2 dni
Názov témy:

1.1 Opakovacie školenie právnych noriem o BOZP, PO,
prvá pomoc, hygiena práce a školský poriadok 1/2

Cieľ vyučovacieho dňa: Upevniť základné zásady právnych noriem o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci:
a) Poznať základné právne dokumenty o BOZP a PO
b) Zopakovať práva a povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP
c) Definovať pojem pracovný úraz
d) Definovať pojem prvá pomoc
e) Vysvetliť čím sa zaoberá hygiena práce
Teoretické východiská:
1. Uveďte, akú dôležitosť prikladá Zákonník práce bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci: .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte základné práva a povinnosti pracovníkov z hľadiska bezpečnosti práce: ..........
.........................................................................................................................................
3. Definujte pojem pracovný úraz: .......................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte úkony potrebné vykonať pre registráciu pracovného úrazu: ..............................
...........................................................................................................................................
5. Uveďte, kto má ovládať poskytovanie prvej pomoci: ......................................................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

11

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

1. Vysvetlite význam vstupného a priebežného školenia BOZP: .......................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte, na ktoré osoby v podniku sa vzťahuje starostlivosť o bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci: ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, ktorý úraz sa považuje z hľadiska evidencie a registrácie za pracovný: ...
...........................................................................................................................................
4. Uveďte dokedy treba spísať záznam o úraze: .................................................................
..........................................................................................................................................
5. Popíšte, akým spôsobom sa v dielni treba postarať o prvú pomoc: .............................
.......................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám základné zásady právnych noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
2. Pochopil som význam a dôležitosť ovládať problematiku bezpečnosti práce pre moju
prípravu na povolanie
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
.........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
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Názov tematického celku:

1. Oboznámenie sa s pracoviskom

Názov témy:

1.2 Prehľad a charakteristika zariadení prevádzkových

2 dni

pracovísk, druhy používaných energií,
ich charakteristika, význam 2/2
Cieľ vyučovacieho dňa: Získať prehľad o zariadeniach prevádzkových pracovísk a druhoch
energií používaných na prevádzkach
a) Poznať svoje pracovisko a farebné označenie zdrojov nebezpečenstva
b) Definovať bezpečnostné–technické pojmy
c) Vymenovať zariadenia prevádzkových pracovísk, u ktorých sa musia vykonávať
predpísané revízne skúšky z hľadiska bezpečnosti
d) Poznať druhy používaných energií na prevádzkových pracoviskách

Teoretické východiská:

1. Stručne charakterizujte zariadenia prevádzkových pracovísk: ........................................
..........................................................................................................................................
2. Napíšte základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení:
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite pojem vyhradené technické zariadenia: .........................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte požiadavky a predpisy pre elektrické zariadenia, ktoré sú používané
v prevádzkach: ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
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1. Opíšte svoje pracovisko a vymenujte ochranné pomôcky, ktoré budete používať pri
svojej práci:......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vysvetlite význam farebného označenia zdrojov nebezpečenstva na prevádzkach: .......
...........................................................................................................................................
3. Uveďte základné bezpečnostné farby a napíšte ich význam: ........................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, kto môže obsluhovať elektrické zariadenia a čo musí preukázať: ................
..........................................................................................................................................
5. Uveďte na konkrétnych príkladoch druhy používaných energií na prevádzkových
pracoviskách: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Získal som prehľad o zariadeniach prevádzkových pracovísk a druhoch energií
používaných na prevádzkach?
2. Ovládam organizáciu pracoviska odborného výcviku a hygienu práce?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
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Názov tematického celku: 2.

2.1
Názov témy:

Údržba strojového a elektrického zariadenia
hutníckych prevádzok 48 dni
Základy kovania 6 dni

2.1.1 Zariadenia kováčskej dielne – kováčska vyhňa,
príprava vyhne, OBP

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať zariadenia kováčskej dielne
a) Vedieť pripraviť vyhňu
b) Zvoliť vhodné palivo pre ohrev
c) Zvoliť náradie pre obsluhu vyhne
d) Poznať OBP a organizáciu práce

Obrázok 1 Kováčska dielňa
zdroj www.euratlas.com
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Teoretické východiská:
1. Vysvetlite objemové tvárnenie za tepla: .........................................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte účel správneho ohrevu: ....................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Napíšte spôsoby ohrevu na kovaciu teplotu: ...................................................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, ako a prečo vznikajú okoviny v ohni: ............................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte správny postup prípravy vyhne: .........................................................................
...........................................................................................................................................
2. Porovnajte vlastnosti a použitie jednotlivých druhov palív: ............................................
...........................................................................................................................................
3. Pomenujte nástroje a ich účel pre prípravu vyhne:

A .................................................
B ..................................................
C ..................................................
D ..................................................
Obrázok 2 Nástroje pre prípravu vyhne
zdroj, zakladyrucnihokovani.pdf
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4. Uveďte, akým spôsobom zistíte správnu kovaciu teplotu: ..............................................
...........................................................................................................................................
5. Vysvetlite využívanie vody v kováčskych dielňach: .......................................................
...........................................................................................................................................
6. Uveďte pravidlá bezpečnosti, ktoré musíte dodržiavať pri príprave vyhne: ....................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám zariadenia kováčskej dielne?
2. Viem pripraviť vyhňu, používať nástroje pre prípravu vyhne?
3. Poznám bezpečnostné predpisy súvisiace s prípravou vyhne?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

4. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.1 Základy kovania 6 dni

Názov témy:

2.1.2 Zariadenia kováčskej dielne – kováčske nástroje
a pomôcky, starostlivosť o náradie, OBP 2/6
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Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s kováčskym náradím, pomôckami a meradlami pre
ručné kovanie, ich využitie, osvojiť si zodpovedný a bezpečný spôsob ich používania, ako aj
zodpovedný prístup k starostlivosti o náradie
a) Popísať účel a hlavné časti nákovy
b) Poznať nástroje a pomocné nástroje pre kovanie
c) Poznať meradlá používané v kováčskych dielňach
d) Poznať OBP pri práci a význam starostlivosti o kováčske náradie

Teoretické východiská:

1. Uveďte zásady pre uloženie nákovy:

...............................................................................
..............................................................................
.............................................................................

Obrázok 3 Nákova
zdroj, zakladyrucnihokovani.pdf

2. Uveďte špecifické vlastnosti, ktoré musia mať meradlá používané v kováčskych
dielňach: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Vymenujte základné druhy nástrojov, pomôcok a meradiel používaných v kováčskej
dielni: ...............................................................................................................................
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...........................................................................................................................................
4. Uveďte základné pravidla BOZP pri práci s kováčskym ručným náradím a hygieny
práce na pracoviskách: .....................................................................................................
..........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vymenujte aspoň štyri nástroje z obrázku a napíšte k čomu sa využívajú:

.........................................................
........................................................
.......................................................
.......................................................

Obrázok 4 Nástroje pre kovanie
zdroj, vlastný

2. Načrtnite druhy kováčskych kladív, ktoré poznáte:

3. Vysvetlite, prečo je pracovná plocha nákovy kalená a leštená: ......................................
...........................................................................................................................................
4. Zdôvodnite, prečo sa požadované konečné rozmery merajú až na vychladnutom
výkovku: ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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5. Aké sú základné pravidla BOZP s kováčskym ručným náradím a hygieny práce na
pracoviskách: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka:
1. Poznám kováčske nástroje, pomôcky a meradlá pre ručné kovanie?
2. Uvedomujem si dôležitosť zodpovedného a bezpečného používania náradia?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.1 Základy kovania 6 dni

Názov témy:

2.1.3 Základné kováčske operácie – sekanie, presekávanie,
prebíjanie, dierovanie 3/6

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa so základnými kováčskymi operáciami – sekanie,
presekávanie, dierovanie, prebíjanie
a) Určiť a pripraviť polotovar
b) Zvoliť nástroje a pomôcky na jednotlivé operácie
20

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

c) Vysvetliť pracovný postup a predviesť jednotlivé operácie
d) Poznať OBP pri práci a význam správnej organizácie práce

Teoretické východiská:
1. Vysvetlite ako sa prevádza obojstranné sekanie: ............................................................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite rozdiel medzi sekáčom pre sekanie za tepla a za studena: .............................
...........................................................................................................................................
3. Uveďte, aké môžu vzniknúť chyby pri prerážaní dier: ...................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte výhody výroby otvorov dierovaním oproti vŕtaniu: .........................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Uveďte rozdiel medzi sekaním a presekávaním:
..............................................................
..............................................................
..............................................................

Obrázok 5 Presekávanie
zdroj,is.mendelu.cz/zp/portal
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2. Vymenujte osobné ochranné pomôcky, ktoré musíte používať pri sekaní: .....................
...........................................................................................................................................
3. Odôvodnite význam starostlivosti o náradie: ..................................................................
...........................................................................................................................................
4. Schematicky znázornite ohýbanie a dierovanie:

5. Vymenujte náradie a pomôcky na dierovanie a rozširovanie otvorov: ............................
...........................................................................................................................................
6. Pomenujte nástroje na obrázku a napíšte ich použitie:

Obrázok 6 Výroba otvorov kovaním
zdroj, zakladyrucnihokovani.pdf

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
7. Napíšte stručný pracovný postup dierovania a prebíjania: ..............................................
..........................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka :

1. Dokážem určiť pracovný postup, náradie a pomôcky pre jednotlivé operácie?
2. Viem prakticky predviesť jednotlivé operácie?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.1 Základy kovania 6 dni

Názov témy:

2.1. 4 Základné kováčske operácie - ohýbanie,
predlžovanie 4/6

Cieľ vyučovacieho dňa:

Kovaním súčiastky podľa výkresu získať zručnosť pre základné

kováčske operácie - ohýbanie, prebíjanie
a) Navrhnúť pracovný postup kovania súčiastky podľa výkresu
b) Uviesť výpočet dĺžky polotovaru
c) Zvoliť vhodné nástroje, pomôcky a meradlá
d) Vymenovať ochranné pomôcky pri kovaní
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Teoretické východiská:
1. Vysvetlite, prečo a ako sa mení prierez materiálu pri ohýbaní v mieste ohybu: .............
...........................................................................................................................................
2. Popíšte postup pri určovaní dĺžky potrebného polotovaru: .............................................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite vplyv predlžovania na štruktúru materiálu: ....................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte zásady BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri kovaní: .......................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Porovnajte spôsoby predlžovania na obrázkoch z hľadiska ich použitia:

Obrázok 7 Predlžovanie
zdroj zakladyrucnihokovani.pdf

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte, ako sa upravuje povrch výkovku po predlžovaní: .............................................
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...........................................................................................................................................
3. Preštudujte výkres č. 01.00 (príloha C ), vypočítajte dĺžku polotovaru a na tlačivo
(príloha A) napíšte pracovný postup kovania súčiastky

Sebahodnotenie žiaka :

1. Dokážem napísať pracovný postup kovania súčiastky podľa výkresu a s tým súvisiacu
praktickú činnosť?
Áno
Aké

2

Čiastočne
chyby

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

v pracovnej

činnosti

som

urobil

počas

vyučovacieho

dňa?

...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.1 Základy kovania 6 dni

Názov témy:

2.1.5 Ručné kovanie – osadzovanie, ubíjanie 5/6

Cieľ vyučovacieho dňa: Pri kovaní súčiastky podľa výkresu precvičiť operácie ručného
kovania
a) Navrhnúť pracovný postup kovania
b) Navrhnúť nástroje a pomôcky pre kovanie
c) Popísať úpravu pracoviska pri nákove
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d) Dodržiavať OBP

Obrázok 8 Kováčske operácie
zdroj zakladyrucnihokovani.pdf

Teoretické východiská:
1. Vysvetlite, prečo sa používa pri výrobe ubíjanie: ............................................................
...........................................................................................................................................
2. Popíšte priebeh vlákien vo výkovku po ubíjaní: .............................................................
..........................................................................................................................................
3. Uveďte nástroje používané pri osadzovaní: .....................................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte chyby, ktoré môžu vzniknúť pri osadzovaní a ako im predchádzať: ................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vymenujte hlavné chyby pri ohreve výkovku z ocele: ...................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte zvláštnosti pri meraní horúcich výkovkov: ........................................................
...........................................................................................................................................
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3. Popíšte postup kovania klinovitých tvarov: .....................................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte niektoré požiadavky na organizáciu kováčskej dielne z hľadiska bezpečnosti
pri práci: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Preštudujte výkres č. ŠOS-OV 3366 ( príloha D) a na tlačivo (príloha A) napíšte
pracovný postup kovania súčiastky:

Obrázok 9 Sekáč
zdroj vlastný

Sebahodnotenie žiaka :

1. Dokážem navrhnúť pracovný postup kovania súčiastky podľa výkresu a poznám
organizáciu pracoviska z hľadiska bezpečnosti práce?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
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Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.1 Základy kovania 6 dni

Názov témy:

2.1.6 Strojové kovanie 6/6

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa so strojovým kovaním, poznať princíp a výhody
strojového kovania, poznať bezpečnostné predpisy pri strojovom kovaní
a) Pripraviť materiál, stroj a pomôcky na kovanie
b) Zvoliť správnu teplotu kovania
c) Nácvik pracovného postupu predlžovania materiálu na buchare
d) Osvojiť si správne ustrojenie a nosenie pracovného oblečenia

Obrázok 10 Predlžovanie na buchare
zdroj, vlastný

Teoretické východiská:

1. Vysvetlite podstatný rozdiel medzi ručným a strojovým kovaním: ................................
...........................................................................................................................................
2. Porovnajte voľné a zápustkové kovanie: ..........................................................................
...........................................................................................................................................
3. Definujte výronok: ...........................................................................................................
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..........................................................................................................................................
4. Porovnajte kovanie na lisoch a bucharoch: .....................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Uveďte kritéria na voľbu kovacieho stroja: ...................................................................
.........................................................................................................................................
2. Vysvetlite, prečo nemôžeme pracovať na poruchových kovacích strojoch: ....................
...........................................................................................................................................
3. Napíšte, ako zistíte správnu kovaciu teplotu materiálu: .................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte ochranné pomôcky, ktoré budete používať pri kovaní: ......................................
...........................................................................................................................................
5. Pomenujte stroj na obrázku a vypíšte jeho hlavné časti:

1 ..........................................
2 .........................................
3 .........................................
4 .........................................
Obrázok 11 Kovací stroj
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6.

Do prázdnych štvorčekov vpíšte číslo poradia úderov pri predlžovaní štvorhranu:

Obrázok 12 Štvorhran

Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám princíp a výhody strojového kovania a ovládam bezpečnostné predpisy pri
strojovom kovaní?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................
Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.2 Základy strojového obrábania 10 dni
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Názov témy:

2.2.1 Sústruženie – organizácia pracoviska, OBP, druhy
sústruhov, obsluha sústruhov 1/10

Cieľ vyučovacieho dňa:

Oboznámiť sa s podstatou sústruženia, poznať bezpečnostné

predpisy a hygienu práce pri sústružení, oboznámiť sa s pracoviskom, poznať správnu
organizáciu pracoviska
a) Vymenovať druhy sústruhov a ich využitie
b) Popísať sústruh a funkciu jeho hlavných častí
c) Spustiť a vypnúť univerzálny hrotový sústruh
d) Vymenovať povinnosti pracovníka obsluhujúceho sústruh

Obrázok 13 Podstata sústruženia

Teoretické východiská:
1. Popíšte základné pohyby pri sústružení: ........................................................................
...........................................................................................................................................
1. Uveďte základné rozdelenie sústruhov: ..........................................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte základné povinnosti žiaka pri práci na sústruhu: ................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte práce na sústruhu po ukončení sústruženia: ........................................................
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...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vymenujte, čo všetko vo vašom okolí, doma, v škole, pri športe alebo koníčku je
vyrobené sústružením: ...................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Pomenujte sústruh na obrázku a uveďte účel hlavných častí sústruhu:

Obrázok 14 Sústruh
zdroj http://osamacnc.blogspot.sk/

...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Vymenujte osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri sústružení: ................
...........................................................................................................................................
4. Zdôvodnite, ktoré časti odevu sú vystavené nebezpečenstvu natočenia, a na ktorú časť
stroja toto natočenie hrozí: ...............................................................................................
...........................................................................................................................................
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5. Napíšte postup prác, ktoré musíte vykonať pred spustením sústruhu: .............................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám princíp sústruženia?
2. Oboznámil som sa rozdelením sústruhov, poznám hlavné časti hrotového sústruhu?
3. Viem spustiť a vypnúť univerzálny hrotový sústruh?
4. Poznám a uvedomujem si dôležitosť dodržiavania bezpečnostných predpisov pri práci
na sústruhu?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

5. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2.

Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní

2.2 Základy strojového obrábania 10 dni
Názov témy:

2.2.2 Sústruženie – rezné podmienky, druhy nožov,
upínanie nástrojov, upínanie obrobkov, OBP pri
upínaní 2/10
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Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s významom rezných podmienok pri sústružení,
poznať spôsoby nastavenia a upnutia nožov a obrobkov, viesť žiakov k opatrnosti pri upínaní
nástrojov a obrobkov
a) Vymenovať základné druhy sústružníckych nožov
b) Bezpečne a správne upnúť obrobok a sústružnícky nôž
c) Vyhľadať vhodné rezné podmienky pomocou strojníckych tabuliek
d) Vypočítať a nastaviť otáčky
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska

Teoretické východiská:
1. Vysvetlite vplyv rezných podmienok na obrábanie: ........................................................
...........................................................................................................................................
2. Vymenujte druhy sústružníckych nožov a spôsoby upnutia nožov: ...............................
...........................................................................................................................................
3. Uveďte spôsoby určenia rezných podmienok pri sústružení: .........................................
...........................................................................................................................................
4. Špecifikujte spôsoby upnutia obrobkov na sústruhu: ......................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. V strojníckych tabuľkách nalistujte sústruženie a sústružnícke nože a prezrite si, ako sa
sústružnícke nože zobrazujú a označujú podľa STN. Pomenujte nože:
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Obrázok 15 Sústružnícke nože
zdroj www.soudom.cz/files/...-/vy-inovace-05.15.pdf

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Opíšte ako sa nastavujú a upínajú nože na sústruženie: ..................................................
...........................................................................................................................................
3. Popíšte postup práce pri upínaní obrobka do skľučovadla:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
Obrázok 16 Upínanie do skľučovadla
http://www.soudom.cz/files/odborny_vycvik_-_kovo_1-/vy-inovace-05.03.pdf
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4. Vypočítajte otáčky, ktoré musí sústružník nastaviť pri obrábaní valcovej plochy
hriadeľa, ktorého priemer je 50 mm, ak rezná rýchlosť v = 60 m/min

5. Uveďte, čo musíte skontrolovať pred začiatkom práce na sústruhu:
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám vplyv rezných podmienok na proces obrábania?
2. Dokážem správne a bezpečne upnúť sústružnícky nôž aj obrobok?
3. Chápem význam vlastnej zodpovednosti za vykonanú prácu?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

4. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.2 Základy strojového obrábania 10 dni

Názov témy:

2.2.3 Sústruženie vonkajších valcových plôch

36

3/10

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť sústružiť vonkajšie valcové plochy ručným posuvom,
navrhnúť postup práce s dôrazom na OBP, viesť žiakov k vlastnej zodpovednosti za vykonanú
prácu
a) Preštudovať výkres cvičnej práce ( príloha E)
b) Navrhnúť postup práce a nástroje pre hrubovanie, hladenie
c) Predviesť sústruženie ručnými posuvmi
d) Poznať meradlá na kontrolu obrobku meraním
e) Dodržiavať bezpečnostné predpisy
Teoretické východiská:
1. Vysvetlite pozdĺžne sústruženie: ......................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Popíšte operácie, ktorými sústružíme vonkajšie valcovej plochy: ...................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte meradlá na kontrolu dĺžky a priemeru obrobku: ...........................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite pojem polotovar: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Preštudujte výkres č. 002 (príloha E) a vypracujte úlohy:

Obrázok 17 Čap
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- navrhnite polotovar pre sústruženie: .........................................................................
....................................................................................................................................
- navrhnite a odôvodnite upnutie súčiastky: ................................................................
...................................................................................................................................
.- zvoľte nástroje na sústruženie: ...................................................................................
.........................................................................................................................................
- určte rezné podmienky pre sústruženie vonkajšej valcovej plochy ø15 x 30: .............
.........................................................................................................................................
- vypočítajte potrebný počet otáčok:

- určte meradlá na kontrolu sústruženia danej súčiastky: ..............................................
.........................................................................................................................................
-na tlačivo (príloha A) napíšte postup práce sústruženia danej súčiastky: ...................

Sebahodnotenie žiaka :

1. Viem sústružiť vonkajšiu valcovú plochu ručným posuvom?
2. Dokážem navrhnúť postup práce s dôrazom na OBP?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ................................................................................
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Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.2 Základy strojového obrábania 10 dni

Názov témy:

2.2.4 Sústruženie čelných plôch 4/10

Cieľ vyučovacieho dňa: Naučiť sa sústružiť čelnú plochu ručným posuvom
a) Zvoliť správne nástroje pre hrubovanie a hladenie čelnej plochy
b) Správne nastaviť a upnúť obrobok a sústružnícke nože pre čelné sústruženie
c) Predviesť kontrolu rovinnosti obrábanej plochy
d) Dodržiavať OBP pri práci
Teoretické východiská:

1. Definujte čelné plochy: ..................................
........................................................................
.......................................................................
2. Vymenujte zásady pre čelné sústruženie: ....
...........................................................................
.........................................................................
Obrázok 18 Sústruženie čelnej plochy
www.mini-lathe.com

3. Vysvetlite, prečo sa pri sústružení čelnej plochy mení rezná rýchlosť: ...........................
..........................................................................................................................................
4. Vymenujte meradlá na kontrolu rovinnosti obrobenej plochy: ........................................
...........................................................................................................................................
5. Uveďte druhy posuvov pri sústružení čelnej plochy: .......................................................
...........................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručnosti :

1. Úloha: Máte sústružiť pravú čelnú plochu. Polotovar má 90 mm.
- navrhnite a odôvodnite upnutie súčiastky: .....
.........................................................................
.........................................................................
- zvoľte nástroje na sústruženie: .......................
Obrázok 19 Čelná plocha
.......................................................................
- popíšte ako nastavíte a upnete nože na sústruženie: .........................................................

...........................................................................................................................................
-

určte meradlá na kontrolu rovinnosti: ..............................................................................
...........................................................................................................................................

-

uveďte základné bezpečnostné predpisy, ktoré počas práce musíte dodržiavať: ..............
.............................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:

1. Naučil som sa sústružiť čelnú plochu ručným posuvom s dôrazom na dodržiavanie
OBP?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................
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Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.2 Základy strojového obrábania 10 dni

Názov témy:
Cieľ vyučovacieho dňa:

2.2.5 Navrtávanie na sústruhu 5/10
Naučiť žiakov navrtávať strediacu jamku, poznať druhy

strediacich vrtákov, správne a bezpečne upnúť obrobok a strediaci vrták
a) Vyhľadať stred čelnej plochy
b) Zvoliť strediaci vrták
c) Nastaviť rezné podmienky
d) Predviesť navŕtanie strediacej jamky
e) Poznať OBP a hygienu práce pri navrtávaní
Teoretické východiská:

1. Vymenujte druhy strediacich jamiek
a uveďte ich význam:
.......................................................................
.....................................................................
.......................................................................
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2. Uveďte druhy nástrojov pre navrtávanie strediacich jamiek: .........................................
.........................................................................................................................................
3. Určte rezné podmienky pre navrtávanie: .........................................................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite aké úrazy môžu vzniknúť na sústruhu pri navŕtavaní a ako im zabrániť: ....
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Objasnite, akú operáciu musíme vykonať pred navŕtaním strediacich jamiek: ...............
...........................................................................................................................................
2. Uveďte následky nesprávne navŕtaných strediacich jamiek: .........................................
...........................................................................................................................................
3. Opíšte postup práce pri vyhľadávaní stredu čelných plôch pomocou centrovacieho
uholníka:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................

Obrázok 21 Vyhľadávanie stredu
http://www.soudom.cz/files/odborny_vycvik_-_kovo_1-/vy-inovace-05.03.pdf

4. Popíšte správny a bezpečný postup upnutia strediaceho vrtáka: .....................................
.............................................................................................................................................
5. Uveďte, prečo strediaci vrták počas navŕtavania z otvoru povyťahujeme: ....................
...........................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka:

1. Ovládam navŕtanie strediacej jamky a s tým súvisiace pracovné úkony?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.2 Základy strojového obrábania 10 dni

Názov témy:

2.2. 6 Vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie

6/10

Cieľ vyučovacieho dňa: Naučiť sa vŕtať presné otvory na sústruhu ručným posuvom
a) Určiť správny postup vŕtania presných otvorov
b) Predviesť vŕtanie, vyhrubovanie a vystružovanie
c) Vedieť používať meradlá na kontrolu presných otvorov
d) Používať mazanie a chladenie
e) Poznať bezpečnostné pravidlá pri vŕtaní, vyhrubovaní a vystružovaní
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Obrázok 22 Vyhrubovanie na sústruhu
zdroj www.mini-lathe.com

Teoretické východiská:

1. Vysvetlite význam vyhrubovania a vystružovania otvorov na sústruhu: .......................
...........................................................................................................................................
2. Objasnite rozdiel medzi výhrubníkom a výstružníkom: .................................................
...........................................................................................................................................
3. Popíšte správny postup upnutia obrobku do skľučovadla: ...............................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite význam chladenia a mazania vŕtacích nástrojov: ..........................................
...........................................................................................................................................
5. Vysvetlite príčiny lámania vrtákov: ................................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Máte sústružiť puzdro z plného valcového polotovaru podľa výkresu č. 003
(príloha F).
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- Preštudujte výkres: ....................................................
- Vysvetlite, ako upnete materiál: ................................
....................................................................................
....................................................................................
Obrázok 23 Puzdro
zdroj www.slovmetal.sk

- Navrhnite postup výroby presného otvoru: .................................................................
......................................................................................................................................
- Navrhnite nástroje a ich rozmery na obrábanie: ..........................................................
......................................................................................................................................
- Vymenujte meradlá a stručne opíšte ich použitie pri meraní puzdra: ........................
....................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka :

1. Viem vŕtať presné otvory na sústruhu a ovládam s tým súvisiace pracovné činnosti
s ohľadom na OBP?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
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Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.2 Základy strojového obrábania 10 dni

Názov témy:

2.2.7 Frézovanie, organizácia pracoviska, OBP, druhy
frézok, obsluha, upínanie nástrojov, upínanie
obrobkov 7/10

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s princípom frézovania, viesť žiakov k šetrnému
zaobchádzaniu so strojmi, nástrojmi a náradím
a) Uviesť druhy frézovačiek, ich využitie a vymenovať hlavné časti konzolovej frézovačky
b) Vymenovať druhy fréz a poznať spôsoby ich upínania
c) Poznať spôsoby upínania obrobkov
d) Spustiť a vypnúť konzolovú frézovačku
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska
Teoretické východiská:
1. Vysvetlite podstatu frézovania a uveďte základné pohyby pri frézovaní: .......................
...........................................................................................................................................
2. Vymenujte druhy frézovačiek: .........................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Rozdeľte frézy podľa normy: ..........................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Špecifikujte spôsoby upnutia fréz a obrobkov: ................................................................
..........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnost :
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1. Opíšte, čo je nutné urobiť pred začiatkom práce, aby priebeh frézovania bol bezpečný:
..........................................................................................................................................
2. Uveďte, podľa akých hľadísk sa rozdeľujú frézy: ...........................................................
...........................................................................................................................................
3. Navrhnite spôsoby upnutia fréz na obrázku:
..............................................................
.............................................................
...............................................................
Obrázok 24 Frézy
zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/Milling_cutter

4. Vymenujte spôsoby upínania obrobkov a uveďte od čoho závisí spôsob ich upínania:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Pomenujte frézovačky na obrázku:

Obrázok 25 Frézovačky zdroj www.joc-industrial.com

.........................................................................................................................................
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6. Napíšte, ako si má frézar počínať pri práci a po skončení práce: ....................................
...........................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka:

1. Oboznámil som sa s frézovaním?
2. Poznám hlavné časti frézovačky a druhy fréz?
3. Pochopil som význam správnej organizácie pracoviska a dodržiavania bezpečnosti
a hygieny práce pri frézovaní?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

4. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.2 Základy strojového obrábania 10 dni

Názov témy:

2.2.8 Frézovanie rovinných plôch čelnou valcovou frézou
s RO 8/10

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať zásady a metódy frézovania rovinnej plochy čelnými
frézami
a) Poznať stroj, nástroj a rezné podmienky pre frézovania rovinných plôch
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b) Poznať spôsob upnutia frézy a obrobkov
c) Navrhnúť správny postup frézovania rovinnej plochy čelnou frézou
d) Poznať meradlá na kontrolu rovinných plôch
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska

Obrázok 26 Frézovanie čelnou frézou,princíp
http://zozei.sssebrno.cz/frezovani-rovinnych-ploch/

Teoretické východiská:
1. Vysvetlite spôsoby frézovania rovinných plôch: .............................................................
.............................................................................................................................................
2. Uveďte výhody čelného frézovania: ................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Uveďte meradlá na kontrolu rovinnosti: .........................................................................
.............................................................................................................................................
4. Vymenujte rezné podmienky pri frézovaní: .....................................................................
.............................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
1. Zvoľte nástroj, náradie a opíšte postup pri frézovaní rovinnej plochy na zvislej
frézovačke: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
2. Napíšte príčiny vzniku nepodarkov pri frézovaní rovinných plôch: ...............................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, prečo na frézovanie nepoužívame otupené frézy: ........................................
..........................................................................................................................................
4. Napíšte účel pomôcok na obrázkoch pri frézovaní rovinných plôch:
.........................................................
..........................................................
Obrázok 27 Uholníky
http://www.strojka.opava.cz/

5. Označte obrázok, na ktorom je správne obrobená rovinná plocha a vysvetlite prečo:

Obrázok 28 Kontrola rovinnosti
zdroj www.cenast.sk/files/documents/2008/886/staratura

6. Vysvetlite význam šetrného zaobchádzania s frézami a s frézovačkami:
...........................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka :
1. Oboznámil som sa s frézovaním rovinných plôch?
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2. Poznám spôsoby upnutia frézy a obrobkov?
3. Poznám rezné podmienky a dokážem navrhnúť správny postup frézovania rovinnej
plochy čelnou frézou?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

4 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
......................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ....................................................................................
Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.2 Základy strojového obrábania 10 dni

Názov témy:

2.2.9 Frézovanie spojených pravouhlých plôch 9/10

Cieľ vyučovacieho dňa: Zoznámiť sa s frézovaním spojených pravouhlých, osvojiť si význam
správnej organizácie pracoviska a dodržiavania bezpečnosti a hygieny práce pri frézovaní
a) Určiť technologickú základňu
b) Navrhnúť nástroj, spôsob upnutia nástroja a obrobku
c) Určiť rezné podmienky pre frézovanie
d) Poznať meradlá na kontrolu pravouhlých plôch
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska
Teoretické východiská:
1. Vysvetlite význam technologickej základne: ..................................................................
..........................................................................................................................................
2. Uveďte zásady a postup pri frézovaní pravouhlých plôch: .............................................
...........................................................................................................................................
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3. Uveďte meradlá na kontrolu kolmosti: ...........................................................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite význam chladenia a mazania pri obrábaní: .....................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Úloha: Na obrázku máte znázornený postup pri frézovaní hranola.

Obrázok 29 Frézovanie rovinnej plochy
http://www.strojka.opava.cz/userfiles/file/_sablony/praxe_ii_a_iii/vy
_52_inovace_h-02-27.pdf

-

navrhnite stroj na obrábanie: ............................................................................................

-

navrhnite nástroj na obrábanie: ........................................................................................

-

opíšte postup pri upínaní a frézovaní jednotlivých plôch: ..............................................
..........................................................................................................................................

-

pomocou dielenských tabuliek navrhnite rezné podmienky: ............................................
..........................................................................................................................................

-

vymenujte meradlá a stručne opíšte ich použitie pri meraní: ..........................................
...........................................................................................................................................
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-

uveďte chyby a ich príčiny, ktoré pri frézovaní spojených pravouhlých plôch môžu
vzniknúť: ...........................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:

1. Oboznámil som sa s frézovaním spojených pravouhlých plôch a s tým súvisiacimi
činnosťami?
2. Chápem význam šetrného zaobchádzania s nástrojmi a strojom?
3. Osvojil som si význam správnej organizácie pracoviska a dodržiavania bezpečnosti
a hygieny práce pri frézovaní?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

4. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
..........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.2 Základy strojového obrábania 10 dni

Názov témy:

2.2. 10 Frézovanie šikmých plôch 10/10

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa so spôsobmi frézovania šikmých plôch
a) Zvládnuť frézovanie šikmej plochy podľa orysovania
b) Zvoliť upnutie nástroja a obrobka
c) Určiť rezné podmienky pre frézovanie šikmých plôch
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d) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska

Obrázok 30 Spôsoby frézovania šikmých plôch
http://www.strojka.opava.cz/userfiles/file/_sablony/praxe_ii_a_iii/vy_52_inovace_h-02-30.pdf

Teoretické východiská:

1. Vysvetlite podstatu frézovania šikmých plôch: .............................................................
........................................................................................................................................
2. Uveďte spôsoby frézovania šikmých plôch: .................................................................
.........................................................................................................................................
3. Vysvetlite od čoho závisí voľba spôsobu frézovania šikmej plochy: ............................
.........................................................................................................................................
4. Opíšte výhody a nevýhody frézovania šikmých plôch uhlovými frézami: ....................
.........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Odôvodnite význam frézovania šikmých plôch: ..............................................................
...........................................................................................................................................
2. Určte spôsob frézovania šikmej plochy na obrázku a pomenujte jednotlivé pozície:
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...........................................................
1 ..................................................
2 .................................................
3 .................................................
Obrázok 31 Frézovanie šikmých plôch
http://www.strojka.opava.cz/UserFiles/File/_sablony/Praxe_II_a_III/VY_52_INOVACE_H-02-30.pdf

3. Napíšte postup frézovania šikmej plochy podľa orysovania: ..........................................
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Uveďte pomôcky, ktoré budete pri orysovaní používať:

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
.......
Obrázok 32 Orysovanie šikmých plôch
http://www.strojka.opava.cz/userfiles/file/_sablony/praxe_ii_a_iii/vy_52_inovace_h-02-30.pdf

5. Vymenujte meradlá, ktoré použijete na meranie a kontrolu uhlov: .................................
...........................................................................................................................................
6. Uveďte základné OBP, ktoré budete pri práci dodržiavať: .............................................
...........................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka:

1. Viem frézovať šikmú plochu podľa orysovania?
2. Viem zvoliť upnutie nástrojov a obrobkov s ohľadom na OBP?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
......................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .....................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2. 3 Elektrotechnický materiál 8 dni

Názov témy:

2. 3.1 Zariadenia elektroúdržbárskej dielne 1/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať rôzne druhy zariadení v elektroúdržbárskej dielni, osvojiť
si význam dodržiavania pracovnej disciplíny, poznať význam bezpečnostných tabuliek na
pracovisku
a) Poznať základné zariadenia elektroúdržbárskej dielne
b) Oboznámiť sa s rozdelením elektrických zariadení podľa napätia
c) Poznať rozdiel medzi obsluhou a prácou na elektrickom zariadení
d) Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom
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Teoretické východiská:

1. Vysvetlite pojem elektrické zariadenie: ..........................................................................
...........................................................................................................................................
2. Definujte pojem nekrytá živá časť elektrického zariadenia: ...........................................
...........................................................................................................................................
3. Definujte nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom: .............................................
..........................................................................................................................................
4. Uveďte, od čoho závisia účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus: ..................
...........................................................................................................................................
5. Vysvetlite význam bezpečnostných značiek a tabuliek na pracovisku: ...........................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vymenujte základné vybavenie elektroudržbárskej dielne: ............................................
...........................................................................................................................................
2. Pomenujte aspoň päť druhov náradia pre elektrotechnika a uveďte, na ktoré práce sa
využíva:
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Obrázok 33 Náradie elektrotechnika
zdroj http://www.kobatech.sk
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3. Uveďte niektoré požiadavky na organizáciu elektroúdržbárskej dielni z hľadiska
bezpečnosti pri práci: ......................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Odôvodnite význam dodržiavania návodov a prevádzkových predpisov pri obsluhe
elektrického zariadenia: .................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Napíšte, aký je rozdiel medzi obsluhou a prácou na elektrickom zariadení: ..................
...........................................................................................................................................
6. Uveďte, prečo sa poškodené elektrické zariadenia nesmú používať: ..............................
...........................................................................................................................................
7. Vysvetlite význam zákazových a výstražných značiek na obrázku:

...............................................................
..............................................................
..............................................................
Obrázok 34 Zákazové a výstražné značky

8. Popíšte postup pri poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom: ...............
...........................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám rôzne druhy zariadení v elektroúdržbárskej dielni?
2. Viem poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom?
3. Poznám význam bezpečnostných tabuliek na pracovisku?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať
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4. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
......................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.3 Elektrotechnický materiál 8 dni

Názov témy:

2.3.2 Vlastnosti elektrotechnických materiálov 2/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať účel, význam a vlastnosti elektrotechnických materiálov
a) Poznať základné druhy a vlastnosti elektrotechnických materiálov
b) Porovnať vodiče, nevodiče a izolanty z hľadiska vodivosti elektrického prúdu
c) Vymenovať dôležité elektrické veličiny a určiť ich rozmer
d) Rešpektovať bezpečnostné predpisy, používať vhodné ochranné a pracovné pomôcky pri
práci
Teoretické východiská:
1. Vysvetlite účel a význam elektrotechnických materiálov: .............................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte vlastnosti elektrotechnických materiálov: ..........................................................
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...........................................................................................................................................
3. Rozdeľte elektrotechnické materiály podľa skupenstva: ................................................
...........................................................................................................................................
4. Charakterizujte vodiče, nevodiče a izolanty: ..................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Uveďte, čím sa líšia tie isté materiály používané v strojárstve a v elektrotechnike: ......
..........................................................................................................................................
2. Vysvetlite, čo rozumiete pod pojmom elektrotechnické materiály: .................................
...........................................................................................................................................
3. Odôvodnite význam poznania vlastností elektrotechnických materiálov s ohľadom na
ich správne využitie v praxi: .............................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Posúďte či papier patrí medzi elektrotechnické materiály: .............................................
...........................................................................................................................................
5. Napíšte, ako by ste preukázali, že teleso je elektricky neutrálne: .....................................
..........................................................................................................................................
6. Uveďte dôležité elektrické veličiny a napíšte ich rozmer: ................................................
...........................................................................................................................................
7. Odôvodnite, prečo nesmiete zasahovať do elektrickej inštalácie: ....................................
...........................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám význam, účel a vlastnosti elektrotechnických materiálov?
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2. Rešpektujem pravidlá bezpečnosti pri práci?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ..................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.3 Elektrotechnický materiál 8 dni

Názov témy:

2.3. 3 Vodiče a káble pre elektrotechniku 3/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Získať prehľad o vodičoch a kábloch používaných v elektrotechnike
1. Získať prehľad používaných materiálov na výrobu vodičov a káblov
2. Rozlíšiť pojmy elektrický vodič a elektrický kábel
3. Poznať význam izolácie vodičov a káblov
4. Poznať význam hospodárneho využívania materiálov z hľadiska ochrany životného
prostredia
Teoretické východiská:
1. Vysvetlite pojem elektrická vodivosť: .............................................................................
..........................................................................................................................................
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2. Vymenujte materiály, ktoré slúžia na výrobu elektrických vodičov a káblov: ..............
...........................................................................................................................................
3. Uveďte rozdiel medzi klasickými a optickými káblami: ...............................................
........................................................................................................................................
4. Zdôvodnite dôležitosť ochrany elektrotechnických materiálov pred koróziou: ..............
.........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Uveďte, aké druhy prevedenia elektrických vodičov poznáme: ...................................
..........................................................................................................................................
2. Vymenujte materiály holých elektrických vodičov: …………………..………..………
...........................................................................................................................................
3. Uveďte rozdiel medzi pojmami vodič a kábel: ................................................................
...........................................................................................................................................
4. Objasnite účel izolácie vodičov a káblov: ........................................................................
..........................................................................................................................................
5. Pomenujte jednotlivé pozície na obrázku:

Obrázok 35 Hlavné časti kábla
zdroj vlastný
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6. Napíšte, z akého materiálu sú káble na obrázkoch:

Obrázok 36 Káble
zdroj www.tomshardware.sk

7. Napíšte, prečo má šetrné využívanie materiálov vplyv na ochranu životného
prostredia: .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Zdôraznite, prečo nesmiete zasahovať do elektrickej inštalácie: .....................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Získal som prehľad o vodičoch a kábloch používaných v elektrotechnike?
2. Chápem význam hospodárneho využívania materiálov z ohľadom na ochranu
životného prostredia?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
.........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
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Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.3 Elektrotechnický materiál 8 dni

Názov témy:

2.3. 4 Meranie základných elektrických veličín 4/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s meracími prístrojmi na meranie základných
elektrických veličín a s ich zapojením do elektrického obvodu
a) Poznať pojmy merací rozsah a citlivosť meracieho prístroja
b) Zapojiť meracie prístroje do elektrického obvodu na cvičnom panely
c) Oboznámiť sa so zásadami správneho merania
d) Poznať správnu organizáciu práce a dodržiavať OBP pri meraní
Teoretické východiská:
1. Na jednoduchom elektrickom obvode vysvetlite čo vyjadruje Ohmov zákon: ...............
...........................................................................................................................................
1. Uveďte základné meracie prístroje na meranie elektrických veličín: ...........................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite rozdiel medzi meraním a skúšaním: ...............................................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte zásady správneho a bezpečného merania: ..................................................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vysvetlite význam merania elektrických veličín v hutníckych prevádzkach: ...............
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...........................................................................................................................................
2. Pomenujte meracie prístroje na obrázkoch a napíšte ich účel:

Obrázok 37 Meracie prístroje
zdroj www.sos.sk

3. Na cvičnom panely zostavte elektrický obvod podľa schémy. Odmerajte elektrický
prúd prechádzajúci rezistorom. Ten istý prúd merajte pri voľbe rozličných rozsahov
meracieho prístroja:

Obrázok 38 jednoduchý elektrický obvod

4. Vysvetlite, prečo ampérmeter nemôžeme pripojiť bez spotrebiča priamo na zdroj
prúdu: ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Uveďte chyby pri meraní: ......................................................................................
..........................................................................................................................................
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6. Vysvetlite, ako môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a ako mu budete predchádzať:
...........................................................................................................................................
7. Uveďte, či v praxi môžete merať elektrické veličiny pod napätím: ................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Oboznámil som sa s meracími prístrojmi a meraním elektrických veličín?
2. Poznám dôležitosť zodpovedného a bezpečného prístupu pri meraní?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
.........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .............................................................................
Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.3 Elektrotechnický materiál 8 dni

Názov témy:

2.3. 5 Ochranné a kontrolné zariadenia 5/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s ochrannými a kontrolnými zariadeniami
v elektrických obvodoch
a) Vedieť porovnať spínač a vypínač z hľadiska funkcie
b) Oboznámiť sa s účelom a funkciou ističov, poistiek
c) Nácvik výmeny rúrkovej poistky
d) Poznať bezpečnostné predpisy a ochranné pracovné prostriedky pri práci
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Teoretické východiská:
1. Definujte elektrický prístroj: ..........................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vysvetlite, akú funkciu má poistka v elektrickom obvode : ............................................
...........................................................................................................................................
3. Uveďte účel a výhody ističov: .........................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Definujte unikajúce prúdy a popíšte, aké problémy môžu spôsobovať: .........................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte, na ktorých zariadeniach v elektroudržbárskej dielni ste sa stretli s vypínačom:
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite, prečo sa kontakty vypínačov pokovujú striebrom: ........................................
...........................................................................................................................................
3. Napíšte rozdiely medzi ochrannými prístrojmi – poistka, istič: .....................................
...........................................................................................................................................
4. Opíšte prednosti prúdového chrániča pri ochrane pred úrazom elektrickým prúdom:

...............................................................
...............................................................
..............................................................
Obrázok 39 Prúdový chránič
zdroj www.eurostore.sk
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4. Napíšte postup výmeny rúrkovej poistky: .......................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Vysvetlite, kto môže zasahovať do elektrickej inštalácie a prečo: ..................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:

1. Oboznámil som sa s ochrannými a kontrolnými zariadeniami v elektrických
obvodoch?
2. Poznám postup výmeny rúrkovej poistky?
3. Poznám bezpečnostné predpisy a ochranné pracovné prostriedky pri práci?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

4. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
......................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ..............................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.3 Elektrotechnický materiál 8 dni

Názov témy:

2.3. 6 Jednoduché montážne práce 6/8
- elektrické rozvody na povrchu v lištách
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Cieľ vyučovacieho dňa: Zvládnuť jednoduché montážne práce - elektrické rozvody na
povrchu v lištách
a) Naučiť sa zvoliť vhodný materiál na inštaláciu
b) Navrhnúť správny pracovný postup
c) Zvoliť náradie, nástroje a pomôcky na inštaláciu
d) Poznať správnu organizáciu práce a dodržiavať OBP pri práci
Teoretické východiská:
1. Vysvetliť význam a účel technickej dokumentácie v elektrotechnike: ............................
..........................................................................................................................................
2. Uveďte spôsoby rozvodov pevnej elektrickej inštalácie v objektoch budov: ..................
..........................................................................................................................................
3. Vysvetlite kritéria pre výber vhodného materiálu na inštaláciu: ....................................
..........................................................................................................................................
4. Vysvetlite zásady správneho prevedenia elektroinštalácie pre zabezpečenie
bezproblémovej prevádzky: .............................................................................................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vymenujte zásady vyhotovenia elektroinštalačných rozvodov na omietke :
........................................................................................................................................
2. Pomenujte prostriedky na uloženie káblov na obrázku:
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Obrázok 40 Prostriedky na uloženie káblov zdroj www.rehau.com

3. Pričleňte správne poradie k jednotlivým operáciám pracovného postupu:

4. Vymenujte náradie, ktoré budete potrebovať na danú inštaláciu: ..................................
.........................................................................................................................................
5. Napíšte základné bezpečnostné predpisy, ktoré musíte dodržiavať pri práci s ručnými
elektrickými vŕtačkami a pri práci vo výške: ................................................................
...........................................................................................................................................

70

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

Sebahodnotenie žiaka:

1. Viem inštalovať elektrický rozvod na povrchu v lištách?
2. Dokážem správne navrhnúť pracovný postup a používať výrobné pomôcky s dôrazom
na bezpečnosť pri práci?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
......................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.3 Elektrotechnický materiál 8 dni

Názov témy:

2.3. 7 Jednoduché montážne práce

7/8

- pripojovanie a odpojovanie elektromotorov
Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa so spôsobom pripojenia a odpojenia elektromotora,
viesť žiakov k premyslenému postupu pri práci, rozvíjať schopnosť sústrediť sa, dodržiavať
bezpečnostné predpisy pri práci
a) Navrhnúť správny pracovný postup pri pripájaní a odpájaní elektromotorov
b) Zvoliť náradie, nástroje a pomôcky na inštaláciu
c) Predviesť odpojenie a pripojenie elektromotora
d) Poznať správnu organizáciu práce a dodržiavať OBP
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Teoretické východiská:
1. Porovnajte asynchrónne a jednosmerné motory z hľadiska ich použitia: ........................
..........................................................................................................................................
2. Uveďte spôsoby ochrany elektromotorov pred preťažením a skratom: ...........................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite význam kontroly a údržby elektromotorov: ...................................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite rozdiel medzi obsluhou a údržbou strojov poháňaných elektromotorom: ......
..........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Načrtnite schematické značky elektromotorov:

2. Uveďte príklady použitie elektromotorov na obrázku:
................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Obrázok 41 Elektromotory
zdroj cs.wikipedia.org
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3. Vysvetlite, akú ochranu majú elektromotory pred nebezpečným dotykom živých
a neživých častí: ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte, kedy sa musia elektromotory odpojovať: ..........................................................
...........................................................................................................................................
5. Napíšte správny pracovný postup pri pripájaní a odpájaní elektromotorov: .................
.........................................................................................................................................
6. Vymenujte zásady, ktoré treba dodržiavať pri montáži elektromotora a tieto zásady
zdôvodnite: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Uveďte, či pri výkone svojho povolania v praxi môžete pripájať a odpájať
elektromotory: ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Viem pripojiť a odpojiť elektromotor?
2. Poznám zásady OBP, ktoré je nutné pri montáži elektromotorov dodržiavať?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
......................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ....................................................................................
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Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dni
2.3 Elektrotechnický materiál 8 dni

Názov témy:

2.3. 8 Zoznámenie sa s polovodičovou technikou a
mikroelektronikou

8/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa so základnými elektronickými súčiastkami, vedieť
pocínovať konce elektronických súčiastok na spájkované pripojenie vodičov k prípojným
miestam na doskách plošných spojov

a) Navrhnúť pracovný postup pre úpravu koncov vodičov spájkovaním
b) Zvoliť pomôcky na pocínovanie spájkovaním
c) Poznať správnu organizáciu práce a dodržiavať OBP
Teoretické východiská:
1. Definovať pojmy: elektronické obvody, obvodová súčiastka a elektronické zariadenia:
..........................................................................................................................................
2. Vysvetliť pojem aktívny a pasívny prvok v elektronickom obvode: ...............................
..........................................................................................................................................
3. Vysvetliť pojem integrovaný obvod: ..............................................................................
..........................................................................................................................................
4. Vymenujte základné elektronické súčiastky v elektronickom obvode: .......................
.........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :
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1. Načrtnite schematické značky elektronických súčiastok, ktoré poznáte: ............................
................................................................................................................................................
2. Vysvetlite pojem spotrebná elektronika: ..............................................................................
..................................................................................................................................................
3. Vymenujte elektronické zariadenia, bez ktorých si svoj každodenný život ani neviete
predstaviť: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Vymenujte aspoň štyri elektronické súčiastky integrovaného obvodu na obrázku:

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Obrázok 42 integrovaný obvod
zdroj http://fotky-foto.sk/fotobanka/integrovany-obvod(897523

5. Vysvetlite význam pocínovania vodičov: ........................................................................
...........................................................................................................................................
6. Určte pracovný postup a pomôcky potrebné na pocínovanie vodičov spájkovaním:
........................................................................................................................................
7. Uveďte základné bezpečnostné predpisy pri mäkkom spájkovaní:
...........................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka :
1. Oboznámil som sa so základnými elektronickými súčiastkami a dokážem bezpečne
pocínovať konce vodičov?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
......................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku: 2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
Názov témy:

2.4.1 Pracovisko strojového zariadenia hutníckych
prevádzok. Jednoduché montážne práce základných
skupín mechanizmov, OBP
1/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť so strojovým zariadením hutníckych prevádzok,
s jednoduchými montážnymi prácami základných skupín a bezpečnostnými predpismi
a) Poznať pracovisko strojového zariadenia hutníckych prevádzok
b) Špecifikovať a popísať jednotlivé pracoviska hutníckych prevádzok
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c) Oboznámiť žiakov s jednoduchými montážnymi a demontážnymi prácami
používaných v hutníckych prevádzkach ( prevodovky, čerpadlá, spojovacie súčiastky,
ložiska, prevody)
d) Poznať bezpečnosť práce na hutníckych prevádzkach

Teoretické východiská:

1. Uveďte, čo je základnou surovinou pre výrobu ocele a kde sa oceľ vyrába: ..................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite účel vysokej pece: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Napíšte, čo si predstavujete pod pojmom prevodovka: ...................................................
...........................................................................................................................................
4. Definujte účel čerpadiel: .................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Uveďte, ako má byť ustrojený pracovník na hutníckom pracovisku: ..............................
..........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :
1. Napíšte, aké prevádzky možno považovať za hutnícke pracoviska: ................................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte, prečo sa na pracoviskách zriaďuje údržba, a k čomu slúži : ..............................
..........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, akú pozíciu v hutníckom priemysle predstavuje oceliareň a čo je jej
náplňou: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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4. Vymenujte strojové zariadenia, ktoré sa nachádzajú v divíznom závode studená
valcovňa: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Vysvetlite, prečo sa v hutníckych prevádzkach zriaďuje teplá valcovňa a čo je
výrobným programom v tejto prevádzke: .......................................................................
...........................................................................................................................................
6. Vymenujte strojové zariadenia, ktoré sa nachádzajú v divíznom závode teplá
valcovňa: ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Uveďte požiadavky, ktoré z hľadiska BOZP musí spĺňať novoprijatý zamestnanec
v hutníckych prevádzkach: ...............................................................................................
.........................................................................................................................................
8. Napíšte, ktoré montážne a demontážne práce sa prevádzajú v hutníckych
prevádzkach: ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Viem, z čoho pozostáva pracovisko strojového zariadenia hutníckych prevádzok ?
2. Pochopil som, aké jednoduché montážne práce sa prevádzajú v hutníckych
prevádzkach?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
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Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok 24 dní

Názov témy:

2.4.2 Sťahováky, lisy – ručné, strojné, použitie 2/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Naučiť žiakov poznať a používať sťahováky, lisy - ručné a strojné
a) Vymenovať, popísať a vedieť používať ručné sťahováky
b) Poznať druhy a vedieť používať ručné lisy
c) Poznať druhy a použitie strojných lisov
d) Poznať OBP pri práci so sťahovákami, ručnými a strojnými lismi
Teoretické východiská:
1. Uveďte, akú funkciu zohrávajú sťahováky v hutníckom a strojárskom priemysle
a k čomu slúžia: .............................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vymenujte hlavné kritéria, ktoré musia spĺňať sťahováky: ............................................
.............................................................................................................................
3. Napíšte, medzi aké spojenia zaraďujeme lisované spoje, a čo je ich podstatou: .............
...............................................................................................................................
4. Napíšte, aké druhy lisov poznáte, a k čomu slúžia: .........................................................
...........................................................................................................................................
5. Uveďte rozdiel medzi ručnými a strojnými lismi: ...........................................................
...........................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte, načo slúži znázornený sťahovák a stručne popíšte, akým spôsobom by ste ho
použili:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
Obrázok 43 Sťahovák

2. Čo je potrebné urobiť pred zlisovaním dvoch strojových súčiastok na uľahčenie ich
vystredenia: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Napíšte, aký pracovný úkon je vykonávaný na uvedených obrázkoch a k šípkam
dopíšte názov pozícií:

Obrázok 44 Práca s prípravkami
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4. Aké druhy ručných lisov poznáte, stručne popíšte zásadný rozdiel činnosti medzi
nimi: .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Napíšte, aký lis je zobrazený na obrázku, stručne popíšte postup práce na tomto
zariadení:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Obrázok 45 Lis

6. Vysvetlite, kto je z hľadiska BOZP oprávnený pracovať na ručných a strojných lisoch:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:
1. Poznám jednotlivé druhy sťahovákov, viem nimi pracovať, a budem vedieť ich
používať pri svojej budúcej práci?
2. Poznám BOZP, možnosti a spôsoby používania ručných a strojných lisov?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ : .....................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní

Názov témy:

4.3 Kľúče, kliešte – druhy, tvary, použitie 3/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Naučiť žiakov poznať a používať jednotlivé druhy kľúčov a kliešti
a) Špecifikovať a vysvetliť dôležitosť výroby veľkého sortimentu kľúčov
b) Poznať druhy a tvary ručných kľúčov
c) Zvoliť správne kľúče pre jednotlivé druhy montáže
d) Poznať tvary klieští a vedieť kliešte používať
e) Poznať OBP pri práci s jednotlivými druhmi kľúčov a klieští
Teoretické východiská:
1. Uveďte, k čomu sa používajú ručné kľúče v hutníckom a strojárenskom priemysle:
..........................................................................................................................................
2. Napíšte, aké druhy kľučov ste doposiaľ používali: .........................................................
...........................................................................................................................................
3. Uveďte zásadný rozdiel v použití kľúčov a kombinovaných kliešti: ..............................
..............................................................................................................................
4. Uveďte druhy kliešti, ktoré poznáte a načo ste ich použili: .......................,......................
...........................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručnosti :
1. Napíšte, aké druhy maticových kľúčov poznáte: .............................................................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte, aký kľúč je na uvedenom obrázku a aký je spôsob jeho použitia:
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Obrázok 46 Kľúč
zdroj www.yato.sk

3. Porovnajte otvorený a zatvorený maticový kľúč z hľadiska použitia: .........................
.......................................................................................................................................
4. K šípkam doplňte názvy jednotlivých častí a napíšte k čomu slúžia:

Obrázok 47 Rapkáč zdroj vlastný

5. Uveďte kritériá kladené pre voľbu veľkosti skrutkovača vzhľadom k veľkosti
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použitej skrutky: ............................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Napíšte, o aký druh kľúča na obrázku sa jedná, a aké sú možnosti jeho využitia?
...................................................................
................................ ..................................
... ...............................................................
Obrázok 48 Typ kľúča

7. Uveďte aspoň 5 operácií, kde je nevyhnutné použiť niektoré druhy kliešti: ................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
8. Napíšte, aké druhy kliešti sú znázornené na obrázkoch:

Obrázok 49 Kliešte

................................................................................................................................................
9. Vysvetlite, čo je dôležité z hľadiska OBP pri manipulácií s maticovými kľúčmi: ..........
...........................................................................................................................................
10. Objasnite, načo si musíme hlavne dávať pozor pri práci so segerovými kliešťami: ......
..........................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka:

1. Poznám jednotlivé druhy kľúčov, ovládam prácu s nimi, a tiež možnosti a spôsoby ich
využitia ?
2. Viem pracovať kliešťami, poznám jednotlivé druhy klieští a spôsoby ich využitia ?
3. Ovládam OBP pri práci s kľúčmi, skrutkovačmi a kliešťami ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ : .....................................................................................
Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní

Názov témy:

2.4.4 Spojovanie skrutkami a maticami – druhy skrutiek
a matíc, použitie 4/21

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť s jednotlivým druhmi skrutiek a matíc, s jednotlivými
druhmi podložiek a poznať význam skrutkového spoja
a) Zvoliť správny druh skrutkového spoja
b) Vedieť montovať jednoduchý skrutkový spoj
c) Správne používať kľúče na uťahovanie skrutiek a matíc
d) Naučiť sa opravovať poškodené závity a vyberať zalomené skrutky
e) Dodržiavať zásady OBP pri úprave a montáži závitových spojov
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Teoretické východiská:

1. Vysvetlite účel a použitie skrutkových spojov: ................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vymenujte spojovacie závity a ich označovanie: ............................................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte náradie potrebné pre montáž a demontáž skrutkových spojov: ...................
.......................................................................................................................................
4. Vysvetlite, prečo skrutkový spoj nazývame rozoberateľným spojom: ............................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte príklady mechanizmov, u ktorých ste videli použitie skrutkového spoja: .....
.......................................................................................................................................
2. Uveďte súčiastky, z ktorých sa skrutkový spoj skladá: ................................................
.......................................................................................................................................
3. Napíšte, ktoré skrutky nemajú driek ukončený hlavou a uveďte príklady ich použitia:
.........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, na aké účely sa používajú závrtné skrutky: ..................................................
..........................................................................................................................................
5. Napíšte montážny postup skrutkového spoja s použitím závrtnej skrutky na tlačivo
(príloha B): .....................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Napíšte postup práce a náradie, ktoré použijete pri odstraňovaní zalomenej skrutky: ....
..........................................................................................................................................
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7. Napíšte, akým spôsobom môžete zabezpečiť skrutkový spoj proti uvoľňovaniu: .........
..........................................................................................................................................
8. Aké druhy skrutiek vidíte na obrázku a k čomu sa používajú:

...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Obrázok 50 Skrutky

Sebahodnotenie žiaka :

1. Pochopil som význam a dôležitosť spojovania skrutkami a maticami práce pre montáž
a demontáž mechanizmov?
2. Poznám a viem rozoznať jednotlivé druhy skrutiek a matíc ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ : .....................................................................................
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Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní

Názov témy:

2.4.5 Spájanie klinom, demontáž spojenia 5/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s významom spájania súčiastok klinmi
a) Oboznámiť s jednotlivými druhmi klinov
b) Vysvetliť výber a úpravu klinov pred montážou
c) Prevádzať rôzne spôsoby montáže klinov, zaisťovanie klinových spojov
d) Predviesť kontrolu montáže klinových spojov
e) Predviesť demontáž klinových spojov
f) Dodržiavať zásady OBP a hygieny práce
Teoretické východiska
1. Uveďte, medzi aké spôsoby spájania by ste zaradili spájanie klinmi: ...........................
.........................................................................................................................................
2. Vymenujte druhy klinov: ................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, ako sa prenáša krútiaci moment pri spoji s klinom: .......................................
..........................................................................................................................................
4. Vysvetlite výhody a nevýhody spájania klinom : ...........................................................
...........................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručnosti :
1. Napíšte, akým klinom je vykonaný spoj a pomenujte jednotlivé pozície spoja: ............
...........................................................................................................................................

..........................................................
..........................................................

..........................................................
.........................................................
Obrázok 51 Klinový spoj
zdroj uvp3d.cz

2. Napíšte postup spojenia pozdĺžnymi klinmi: ...................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte meradlá, ktorými prekontrolujete rozmery klina a drážky: ...........................
...........................................................................................................................................
4. Opíšte, ako a čím upravíte hriadeľ v mieste spoja pri ploskom kline: ............................
...........................................................................................................................................
5. Vymenujte náradie, ktoré budete používať pri montáži klinového spoja: .......................
...........................................................................................................................................
6. Napíšte aspoň päť zásad BOZP pri montáži a demontáži klinových spojov: .................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
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1. Pochopil som podstatu montáže a demontáže klinových spojov?
2. Viem rozoznať jednotlivé druhy klinov a možnosti ich použitia ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní

Názov témy:

2.4.6 Spájanie perom, demontáž spojenia 6/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s významom spájania súčiastok perami
a) Poznať význam spájania a úpravy pera pred montážou
b) Poznať druhy pier a ich použitie
c) Predviesť montáž a demontáž perových spojov
d) Vedieť opraviť spojenia perami
e) Poznať zásady OBP pri úpravách, montáži a demontáži spojení perami
Teoretické východiska:
1. Uveďte, medzi aké spôsoby spájania súčiastok patri spájanie perami: ...........................
.........................................................................................................................................
2. Vysvetlite zásadný rozdiel medzi klinovými a perovými spojeniami: ..........................
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.........................................................................................................................................
3. Napíšte aspoň tri strojové súčiastky, ktoré spájame pomocou pera s hriadeľom: ..........
.........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, čím sa prenáša krútiaci moment pri spojeniach perami : ...............................
.........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vysvetlite, čo musíte urobiť pred vložením pera do drážky: ...........................................
...........................................................................................................................................
2. Popíšte montáž spojenia dvoch súčiastok ( ozubené koleso a hriadeľ ) perom: ..............
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Napíšte, aký druh pera je znázornený na obrázku, aké sú výhody a nevýhody pri
použití takéhoto pera a čím sa tento spoj najčastejšie zaisťuje :

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
..............................................................
Obrázok 52 Perový spoj

4. Napíšte, aké úkony vykonáte pri oprave perového spojenia: ...........................................
..........................................................................................................................................
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5. Zvoľte náradie, pomôcky a meradlá, ktoré budete používať pri montáži a demontáži
perového spoja: ................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Vymenujte zásady montáže a demontáže perových spojov: ...........................................
..........................................................................................................................................
7. K obrázkom dopíšte, čím sú zaistené uvedené strojové súčiastky proti osovému
posunutiu, a aké strojové súčiastky sú znázornené na obrázkoch:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.
Obrázok 53 Spoje
zdroj old-kks.zcu.cz

Sebahodnotenie žiaka:

1. Pochopil som podstatu montáže a demontáže perových spojov?
2. Poznám zásady OBP pri montáži, úprave a demontáži spojenia perami?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................
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Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok 24 dní

Názov témy:

2.4.7 Kontrola čelnej hádzavosti 7/24

Cieľ vyučovacieho dňa:

Poznať princíp a spôsoby kontroly čelného hádzania, poznať

bezpečnostné predpisy pri kontrole čelného hádzania
a) Oboznámiť sa s dôsledkami čelného hádzania súčiastok
b) Vysvetliť princíp a meranie číselníkovým odchýlkomerom
c) Zvoliť nástroje a pomôcky používané pri meraní čelného hádzania súčiastok
d) Poznať spôsoby merania a vyhodnotenie merania čelného hádzania
e) Poznať OBP pri kontrole a používaní meradiel, nástrojov a pomôcok
Teoretické východiska
1. Definujte čelné hádzanie: ................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Uveďte spôsoby merania a kontroly čelného hádzania: .................................................
..........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, s akou presnosťou meriame hodnoty čelného hádzania strojových
súčiastok: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Uveďte, aké tri odchýlky zahŕňa nameraná hodnota čelného hádzania: .........................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
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1.

Napíšte, do čoho upíname číselníkový odchýlkomer, a ako ho nastavíme pre meranie
čelného hádzania: ...................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Uveďte, aké meradlá sú na obrázkoch a popíšte rozdiel merania medzi nimi :

Obrázok 54 Meradlá hádzania

3. Stručne popíšte postup práce pri meraní čelného hádzania: ............................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, ktorá oblasť bezpečnosti pri práci v sebe zahŕňa meranie čelného hádzania:
...........................................................................................................................................
5. Napíšte postup merania čelného hádzania na uvedenom prístroji:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Obrázok 55 Merací prístroj
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Sebahodnotenie žiaka :

1. Pochopil som podstatu a význam merania čelného hádzania ?
2. Ovládam postup práce pri meraní čelného hádzania ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní

Názov témy:

2.4.8 Kontrola obvodového hádzania 8/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať princíp a spôsoby kontroly obvodového hádzania, poznať
bezpečnostné predpisy pri kontrole obvodového hádzania
a) Vysvetliť dôsledky obvodového hádzania súčiastok
b) Vysvetliť princíp a meranie číselníkovým odchýlkomerom
c) Zvoliť nástroje a pomôcky používané pri meraní obvodového hádzania súčiastok
d) Poznať spôsoby merania a vyhodnotenie merania obvodového hádzania
e) Poznať OBP pri kontrole a používaní meradiel, nástrojov a pomôcok
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Teoretické východiska:
1. Definujte obvodové hádzanie: ........................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vysvetlite spôsob nastavenia dotyku číselníkového odchýlkomera pri meraní
obvodového hádzania: .....................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Uveďte jednotky merania hodnôt obvodového hádzania strojových súčiastok: ............
..........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, k čomu sa používa a čo vyhodnocuje odchýlkomer: .....................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte postup práce pri meraní obvodového hádzania vnútorných valcových plôch:
...................................................................................................................................
2. K šípkam dopíšte hlavné časti číselníkového odchýlkomera:

Obrázok 56 Hlavné časti číselníkového odchylkomera
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3. Napíšte zásady OBP pri meraní obvodového hádzania: ..................................................
............................................................................................................................
4. Stručne popíšte, ako by ste vykonali kontrolu obvodového hádzania na uvedenom
zariadení: .........................................................................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Obrázok 57 Meracie zariadenie

..........................................................................

Sebahodnotenie žiaka :

1. Pochopil som podstatu a význam merania obvodového hádzania?
2. Ovládam postup práce pri meraní obvodového hádzania?
3. Ovládam OBP pri meraní obvodového hádzania?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
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Názov témy:

2.4.9 Momentové kľúče – použitie, nácvik 9/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať princíp, význam a prácu s momentovými kľúčmi, poznať
bezpečnostné predpisy pri manipulácií s nimi
a) Oboznámiť sa s možnosťami využitia momentových kľúčov
b) Vedieť popísať momentové kľúče
c) Poznať druhy momentových kľúčov
d) Získať zručnosť pri nastavovaní momentových kľúčov
e) Poznať bezpečnosť práce pri manipulácií s momentovými kľúčmi
Teoretické východiska:
1. Vysvetlite pojem momentový kľúč: .................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte kritéria výberu druhu momentového kľúča pre montáž a demontáž: ................
..........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, pri akých prácach sa vyžaduje použitie momentových kľúčov: ...................
...........................................................................................................................................
4. Napíšte, aké druhý momentových kľúčov poznáte: ........................................................
..........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte rozdiel medzi torzným a ťažným momentovým kľúčom: ...................................
............................................................................................................................................
2. Uveďte činnosti potrebné vykonať pred prácou s novou súpravou momentových
kľúčov: ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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3. Stručne popíšte prácu s momentovým kľúčom znázorneným na obrázku :
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................
Obrázok 58 Momentový kľúč, sada

4. Napíšte, aký druh momentového kľúča je na obrázku, a akým spôsobom vykonáte
nastavovací moment na zobrazenom kľúči: ....................................................................

Obrázok 59 Druh momentového kľúča

...................................................................................................................................................
5. Objasnite, aké opatrenia musíte splniť, aby ste mohli bezpečne pracovať momentovými
kľúčmi: .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám jednotlivé momentové kľúče ?
2. Ovládam prácu s momentovými kľúčmi a viem určiť nastavovací moment ?
3. Viem bezpečne a spoľahlivo pracovať s momentovými kľúčmi?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní

Názov témy:

2.4.10 Montáž a demontáž klzných ložísk 10/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať princíp a postup práce pri montáži a demontáži klzných
ložísk, poznať bezpečnosť pri práci pri montáži a demontáži
a) Poznať význam a dôležitosť klzných ložísk
b) Poznať prípravu ložísk, prípravkov pre montáž a montážneho pracoviska
c) Predviesť montáž a demontáž delených a nedelených klzných ložísk
d) Oboznámiť sa so spôsobmi zaisťovania puzdier
e) Dodržiavať zásady bezpečnosti práce pri montáži a demontáži klzných ložísk
Teoretické východiska
1. Definujte účel klzných ložísk: ..........................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vymenujte druhy klzných ložísk: ....................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Uveďte druhy trenia v klznom ložisku: ............................................................................
...........................................................................................................................................
4. Vymenujte materiály klzných ložísk: ...............................................................................
100

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Uveďte, čo všetko je potrebné prekontrolovať pred nalisovaním ložiska: .......................
..............................................................................................................................
2. Napíšte postup práce pri montáži klzného ložiska nalisovaním za studena na tlačivo
( príloha B ): .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, akým spôsobom nalisujete puzdro s ohrevom: .............................................
...........................................................................................................................................
4. Objasnite spôsob poistenia ložiskového puzdra proti prípadnému pootočeniu: ..............
...........................................................................................................................................
5. Napíšte montážny postup klzného deleného ložiska: ...................................................
...........................................................................................................................................
6. Určte nástroje a prípravky používame pri demontáži klzných ložísk a objasnite
požiadavky, ktoré by mali spĺňať: ...................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Napíšte zásady bezpečnosti pri práci, ktoré je potrebné dodržiavať pri montáži
a demontáži klzných ložísk: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám princíp a spôsoby montáže a demontáže klzných ložísk ?
2. Ovládam bezpečnosť práce pri montáží a demontáži klzných ložísk?
3. Pochopil som dôležitosť montáže pre svoje budúce povolanie?
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Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní

Názov témy:

2.4.11 Kontrola ozubenia – druhy ozubených kolies 11/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať jednotlivé druhy ozubených kolies, vedieť vykonať kontrolu
ozubenia
a) Oboznámiť sa s druhmi ozubených kolies
b) Predviesť kontrolu čelných a kužeľových ozubených kolies
c) Predviesť kontrolu čelného a obvodového hádzania ozubených kolies
d) Poznať kontrolu záberu ozubených kolies
e) Dodržiavať bezpečnosť práce pri vykonávaní kontroly ozubenia
Teoretické východiska
1. Definujte účel ozubených kolies: .....................................................................................
...........................................................................................................................................
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2. Uveďte druhy ozubených kolies: .....................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte hlavné rozmery ozubeného kolesa: ...............................................................
...........................................................................................................................................
4. Špecifikujte čelné a kužeľové súkolesie: .........................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
1. Uveďte dve základné podmienky, ktoré je potrebné splniť pre spoľahlivý prenos
krútiaceho momentu z jedného ozubeného kolesa na druhé: ...........................................
...........................................................................................................................................
2. Stručne popíšte kontrolu obvodového hádzania čelného ozubeného kolesa: ..................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Napíšte, aké meradlo je znázornené na obrázku, k čomu sa používa a opíšte postup
merania s týmto meradlom:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
Obrázok 60 Kontrola ozubeného kolesa

4. Popíšte postup práce pri kontrole záberu čelných ozubených kolies zaškrabávanou
farbou: ..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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5. Aké meradla použijete na kontrolu bočnej vôle kužeľových ozubených kolies: ...........
..........................................................................................................................................
6. Napíšte OBP pri kontrole ozubených kolies: ...................................................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:

1. Poznám jednotlivé druhy ozubených kolies a viem načo sa používajú?
2. Viem vykonať kontrolu obvodovej a čelnej hádzavosti ozubených kolies, a kontrolu
zubov pomocou zaškrabávanej farby?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................
Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní

Názov témy:

2.4.12 Demontáž a montáž olejových čerpadiel 12/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať zásady montáže a demontáže olejových čerpadiel
a) Poznať význam využitia olejových čerpadiel
b) Oboznámiť sa s druhmi čerpadiel
c) Vedieť použitie zubového čerpadla
d) Predviesť postup montáže a demontáže zubového čerpadla
e) Dodržiavať bezpečnosť pri práci
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Teoretické východiska
1. Vysvetlite účel čerpadiel: .................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vymenujte druhy čerpadiel: .............................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Porovnajte objemové a rotačné čerpadlá z hľadiska ich použitia: ...................................
.........................................................................................................................................
4. Uveďte príklady využitia čerpadiel : ...............................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vysvetlite princíp práce zubového čerpadla: ...................................................................
.................................................................................................................................................
2. Určte saciu a výtlačnú stranu na zubovom čerpadle zobrazenom na obrázku:

Obrázok 61 Zubové čerpadlo

3. Stručne popíšte postup práce pri montáži zubového čerpadla: ........................................
..............................................................................................................................
4. Popíšte činnosť odstredivého čerpadla: ............................................................................
..............................................................................................................................
5. Napíšte zásady bezpečnej práce pri montáži čerpadiel: ..................................................
..............................................................................................................................
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6. Napíšte na základe uvedeného obrázku, hlavné časti zubového čerpadla:

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Obrázok 62 Montáž zubového čerpadla

........................................................................

Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám jednotlivé druhy čerpadiel, ich činnosť a možnosti využitia?
2. Viem vykonávať montáž a demontáž zubového čerpadla?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok

48 dní

2. 4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dni
Názov témy

2. 4.13 Montáž a demontáž valivých ložísk
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Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s montážou a demontážou valivých ložísk, pomocou
strojníckych tabuliek zvoliť ložisko
a) Poznať druhy, výhody a nevýhody, životnosť valivých ložísk
b) Predviesť montáž a demontáž valivého ložiska
c) Zvoliť náradie, nástroje a meradlá pre montáž a demontáž
d) Poznať účel mazania a tesnenia valivých ložísk
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska
Teoretické východiská:

1. Uveďte faktory, ktoré ovplyvňujú životnosť valivých ložísk: ........................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte vhodné podmienky uskladňovania valivých ložísk: ..........................................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite vplyv veľkosti vôle v ložisku na jeho životnosť a presnosť chodu: ...............
...........................................................................................................................................
4. Uveďte spôsoby mazania valivých ložísk: .......................................................................
...........................................................................................................................................
5. Uveďte základné bezpečnostné predpisy pri montáži valivých ložísk za tepla: ..............
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Pomocou strojníckych tabuliek určte ložisko typu 60 pre hriadeľ d = 45: ....................
...........................................................................................................................................

107

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

2. Pomenujte hlavné časti valivého ložiska:
1 ...................................................
2 ...................................................
3 ...................................................
4 ..................................................

Obrázok 63 Hlavné časti valivého ložiska

3. Uveďte náradie a meradlá potrebné pre montáž a demontáž valivého ložiska: ..............
...........................................................................................................................................
4. Popíšte prípravu valivých ložísk na montáž: ................................................................
...........................................................................................................................................
5. Uveďte príčiny poškodenia valivých ložísk: ...................................................................
...........................................................................................................................................
6. Popíšte činnosť zobrazenú na obrázku:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Obrázok 64 Práca s ložiskom
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Sebahodnotenie žiaka :

1. Dokážem predviesť montáž a demontáž valivého ložiska s dôrazom na OBP, viem
zvoliť vhodné náradie a meradlá na danú prácu
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dni

Názov témy:

2.4.14 Demontáž a montáž odstredivých čerpadiel 14/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s montážou a demontážou odstredivých čerpadiel
a) Poznať použitie, výhody a nevýhody odstredivých čerpadiel
b) Popísať princíp činnosti odstredivého čerpadla
c) Zvoliť správny postup prác a pomôcky pre demontáž a montáž odstredivého čerpadla
d) Určiť meradlá a prekontrolovať správny chod odstredivého čerpadla
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska
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Teoretické východiská:
1. Popíšte činnosť odstredivého čerpadla: ...........................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite účel ustavovania čerpadiel na základy: ..........................................................
...........................................................................................................................................
3. Uveďte význam kontroly súosovosti hriadeľa čerpadla ku hriadeľu motora: .................
...........................................................................................................................................
4. Popíšte spôsob určenia správneho smeru otáčania rotora odstredivého čerpadla: ...........
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vysvetlite význam dodržiavania montážnych a prevádzkových pokynov: .....................
...........................................................................................................................................
2. Určte meradlá na kontrolu súosovosti: .............................................................................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, prečo musí byť rotor odstredivého čerpadla prichytený osovo:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................

Obrázok 65 Odstredivé čerpadlo
zdroj automatizace.hw.cz/principy-prumyslovych-cerpade
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4. Zdôvodnite, prečo treba čerpadlo pred spustením naplniť vodou: ...................................
...........................................................................................................................................
5. Vysvetlite funkciu upchávok: ...........................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Popíšte prípravu a postup prác pri demontáži čerpadla: .................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Ovládam

pracovný postup demontáže a montáže odstredivého čerpadla a s tým

súvisiacu pracovnú činnosť z ohľadom na OBP
2. Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ................................................................................

Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok

48 dní

2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
Názov témy:

2.4.15 Jednoduché opravy prevodoviek – prevodová skriňa
15/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s montážou a demontážou prevodovej skrine
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a)

Oboznámiť sa hlavnými časťami prevodovky

b)

Poznať prejavy opotrebenia prevodoviek

c)

Zvoliť správny postup montáže a demontáže, náradie a pomôcky

d)

Predviesť montáž a demontáž prevodovej skrine

e)

Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska

Teoretické východiská:

1. Popíšte rozdelenie prevodoviek podľa druhu prevodu: ................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte požiadavky, ktoré majú prevodovky spĺňať: ..................................................
...........................................................................................................................................
3. Porovnajte zvárané a odlievané rámy prevodových skríň z ekonomického hľadiska: ....
..........................................................................................................................................
4. Vysvetlite význam dodržiavania OBP, význam osobných ochranných pomôcok
a správnej organizácie pracoviska: ..................................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
1. Vysvetlite, prečo stroje musia mať prevodovky: ............................................................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite spôsob očistenia častí skrine znečistené predchádzajúcimi operáciami: ......
...........................................................................................................................................
3. Uveďte dôvod zaškrabávania dotykových plôch prevodovej skrine: ..............................
...........................................................................................................................................
4. Objasnite dôvod udržiavania množstva maziva v predpísaných toleranciách: ................
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...........................................................................................................................................
5. Vysvetlite dôvody opotrebenia súčiastok
v prevodovkách a uveďte technológie,
ktorými sa súčiastky môžu opraviť:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.....................................................................
Obrázok 66 Opotrebenie súčiastok prevodovky

6. Uveďte význam chladiacich rebier na prevodových skriniach: ......................................
...........................................................................................................................................
7. Napíšte postup prác pri demontáži prevodovej skrine: ....................................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám demontáž a montáž prevodovej skrine, viem navrhnúť postup práce pri
oprave s dôrazom na OBP
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok

113

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

24 dní
Názov témy:

2.4.16 Demontáž a montáž prevodoviek s čelnými
ozubenými kolesami

16/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Predviesť demontáž a montáž prevodovky s čelným ozubením
a) Oboznámiť sa s prevodovkou s čelným ozubením
b) Navrhnúť postup práce a potrebné náradie pre montáž a demontáž
c) Predviesť demontáž a montáž prevodovky s čelným ozubením
d) Oboznámiť sa s účelom piktogramov na prevodovkách
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska

Teoretické východiská:
1. Vysvetlite význam výstražných a bezpečnostných štítkov na prevodovkách: .................
...........................................................................................................................................
2. Vymenujte hlavné časti prevodovky s čelným ozubením: ..............................................
...........................................................................................................................................
3. Uveďte spôsoby spájania ozubených kolies s hriadeľom: ..............................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite význam kontroly presnosti vzájomnej polohy ozubenia kolesa
a ložiskových čapov hriadeľa: ..........................................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vysvetlite význam výstrahy piktogramov na prevodovke:
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Obrázok 67 Piktogramy na prevodovkách

.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Preštudujte zostavný výkres č. 004 ( Príloha G) a napíšte stručný postup demontáže
a montáže, zvoľte náradie, ktoré budete potrebovať pri demontáži a montáži
prevodovky:

...............................................................................................................

.......................................................................................................................................
3. Odôvodnite vymytie spodku a veka skrine po demontáži prevodovky: ..........................
..........................................................................................................................................
4. Navrhnite meradlá na kontrolu polohy hriadeľov: ..........................................................
..........................................................................................................................................
5. Objasnite dôvod označovania vzájomnej polohy súčiastok pri demontáži: ...................
.........................................................................................................................................
6. Označte na obrázku správny záber ozubených kolies:

Obrázok 68 Kontrola záberu ozubených kolies
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7. Uveďte zásady bezpečnosti pri montáži a demontáži: .....................................................
..........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Ovládam

pracovný postup demontáže a montáže prevodovky s čelným ozubením

a s tým súvisiacu pracovnú činnosť z ohľadom na OBP
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku:

2.

Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní

2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
Názov témy:

2.4.17 Demontáž a montáž prevodoviek s kužeľovými
ozubenými kolesami

17/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Predviesť demontáž a montáž prevodovky s kužeľovým ozubením
a) Oboznámiť sa s prevodovkami s kužeľovým ozubením
b) Navrhnúť postup práce a potrebné náradie pre montáž a demontáž
c) Predviesť demontáž prevodovky s kužeľovými ozubenými kolesami
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d) Predviesť montáž prevodovky s kužeľovými ozubenými kolesami
e) Poznať OBP a význam šetrného zaobchádzania s náradím
Teoretické východiská:
1. Vysvetlite, akú polohu majú hriadele, na ktoré montujeme kužeľové kolesá: ...............
...........................................................................................................................................
2. Porovnajte kužeľové ozubené kolesá s priamymi, šikmými a zakrivenými zubami: ......
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite význam prípravkov používaných pri demontáži a montáži prevodoviek: ...
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite pojem jednostupňová prevodovka: .................................................................
...........................................................................................................................................
5. Uveďte, ktoré operácie z montáže je možné pri demontáži vypustiť: ............................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
.
1. Preštudujte výkres SOŠ 005 ( Príloha S) a popíšte prípravu, postup prác a zvoľte
náradie potrebné pre montáž prevodovky: ....................................................................
........................................................................................................................................
2. Vysvetlite význam používania nepoškodeného náradia predpísanej veľkosti: ................
...........................................................................................................................................
3. Opíšte, akým spôsobom zisťujeme priliehavosť viečok ku skrini: .................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte, načo budete pri montáži prevodovky používať škáromer: ...............................
...........................................................................................................................................
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5. Napíšte, ktoré meradlá budete používať na kontrolu polohy ložísk hriadeľov
kužeľových kolies: ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Ovládam pracovný postup demontáže a montáže prevodovky s kužeľovými
ozubenými kolesami a s tým súvisiace činnosti z ohľadom na OBP
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
Názov tematického celku:

2.

Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní

2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
Názov témy:

2.4.18 Demontáž a montáž kužeľovo - čelných prevodoviek
18/24

Cieľ vyučovacieho dňa:

Predviesť demontáž a montáž prevodovky s kužeľovo - čelnými

kolesami
a) Navrhnúť postup práce a potrebné náradie pre montáž a demontáž
b) Predviesť demontáž kužeľovo - čelných prevodoviek
c) Predviesť montáž kužeľovo - čelných prevodoviek
d) Dodržiavať OBP a správnu organizáciu pracoviska
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Teoretické východiská:

1. Uveďte účel a použitie kužeľovo-čelných prevodoviek: ..............................................
.......................................................................................................................................
2. Uveďte, ktoré údaje sa nachádzajú na typovom štítku prevodovky: ...............................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite účel vypúšťacej skrutky na prevodovkách: ...................................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, ako sa musí skladovať olej do prevodovky: ..................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vymenujte druhy zariadení, ktoré používajú kužeľovo – čelnú prevodovku: ...............
...........................................................................................................................................
2. Uveďte náradie a meradlá, ktoré budete pri montáži a demontáži používať: .................
...........................................................................................................................................
3. Odôvodnite, prečo nemôžeme inštalovať do prevodovky poškodené súčiastky: ............
...........................................................................................................................................
4. Napíšte stručný postup prác pri demontáži prevodovky: .................................................
...........................................................................................................................................
5. Popíšte postup práce pri montáži kužeľovo – čelnej prevodovky zobrazenej na obrázku
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Obrázok 69 Kúžeľovo-čelná prevodovka

Sebahodnotenie žiaka :

1. Ovládam pracovný postup demontáže a montáže prevodovky s kužeľo- čelnými
ozubenými kolesami a s tým súvisiace činnosti z ohľadom na OBP
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................
Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
Názov tematického celku:

2. Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní
2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní

Názov témy:

2.4.19 Demontáž a montáž planétovej prevodovky 19/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Predviesť demontáž a montáž planétovej prevodovky
a) Navrhnúť postup práce a potrebné náradie pre montáž a demontáž
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b) Predviesť demontáž planétovej prevodovky
c) Predviesť montáž planétovej prevodovky
d) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska

Teoretické východiská:
1. Uveďte účel a použitie planétových prevodoviek: ...........................................................
..........................................................................................................................................
2. Uveďte výhody a nevýhody planétových prevodoviek: ...................................................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite princíp činnosti planétovej prevodovky: .........................................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, ako sa musí likvidovať použitý olej z prevodovky: ......................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
1. Pomenujte jednotlivé pozície schémy planétového súkolesia:
1 .........................................
2 .........................................
u ..........................................
s .........................................

Obrázok 70 Schéma planétového súkolesia

2. Vysvetlite ako sa pohybuje ozubené koleso, ktoré nazývame satelit: ............................
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.........................................................................................................................................
3. Vymenujte náradie a meradlá, ktoré budete pri montáži a demontáži používať: .............
.........................................................................................................................................
4. Vymenujte zásady OBP, ktoré musíte pri montáži dodržiavať: .....................................
.........................................................................................................................................
6. Napíšte, ako si pripravíte pracovisko pre demontáž prevodovky, a popíšte stručný
postup práce demontáže veka prevodovky zobrazenej na obrázku:
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.......................................................
Obrázok 71 Veko prevodovky

Sebahodnotenie žiaka :
1. Ovládam pracovný postup demontáže a montáže prevodovky s planétovým súkolesím
a s tým súvisiace činnosti z ohľadom na OBP
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
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Názov tematického celku:

2.

Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní

2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
Názov témy:

2.4. 20 Demontáž a montáž závitovkovej prevodovky 20/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Predviesť demontáž a montáž závitovkovej prevodovky
a) Navrhnúť postup práce a potrebné náradie pre montáž a demontáž
b) Predviesť demontáž závitovkovej prevodovky
c) Predviesť montáž závitovkovej prevodovky
d) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska

Teoretické východiská:
1. Uveďte účel a použitie závitovkovej
prevodovky: ......................................................
.........................................................................
Obrázok 72 Závitovková prevodovka

2. Uveďte nevýhody závitovkového súkolesia: ...................................................................
...........................................................................................................................................
3. Popíšte hlavné časti závitovkového súkolesia: .................................................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite význam povrchovej úpravy prevodovky: .......................................................
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...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte postup práce pri montáži závitovkového kolesa na hriadeľ: ............................
.........................................................................................................................................
2. Vymenujte náradie a meradlá, ktoré budete pri montáži a demontáži používať: ..........
.........................................................................................................................................
3. Napíšte, ako si usporiadate náradie a meradlá potrebné na demontáž a montáž
prevodovky: ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. Objasnite, prečo je dôležité, aby sa pri montáži dodržala predpísaná vzdialenosť osí
závitovky a závitovkového kolesa: ................................................................................
........................................................................................................................................
5. Vysvetlite, prečo sa prevodovky musia chrániť pred slnečným žiarením a zlému
počasiu: ..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Vymenujte zásady OBP, ktoré musíte pri montáži dodržiavať: ....................................
.........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Ovládam pracovný postup demontáže a montáže prevodovky s planétovým súkolesím
a s tým súvisiace činnosti z ohľadom na OBP
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................
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Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
Názov tematického celku:

2.

Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní

2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
Názov témy:

2.4. 21 Demontáž a montáž remeňového prevodu 21/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Predviesť demontáž a montáž remeňového prevodu, viesť žiakov
k samostatnosti, k presnej, zodpovednej a bezpečnej práci
a) Poznať hlavné časti, výhody a nevýhody remeňového prevodu
b) Oboznámiť sa s druhmi a správnym použitím remeňov
c) Poznať všeobecné zásady montáže remeňového prevodu
d) Zvoliť náradie, pomôcky a meradlá potrebné na montáž
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska
Teoretické východiská:

1. Vysvetlite účel a použitie remeňového prevodu: .............................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte spôsoby opásania remeňa: ...................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte druhy remeníc: ...............................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetliť význam vyváženosti remeníc: ..........................................................................
...........................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručnosti :
1. Vymenujte meradlá, ktorými prekontrolujete rozmery remeníc pred montážou na
hriadeľ: .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vymenujte rozoberateľné aj nerozoberateľné spôsoby spojovania remeňov: .................
...........................................................................................................................................
3. Napíšte, akými spôsobmi sa pripevňujú remenice na hriadeľ: .......................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte, akým spôsobom kontrolujeme hádzanie namontovanej remenice: ..................
...........................................................................................................................................
5. Uveďte meradlá, ktorými budete kontrolovať vzájomné nastavenie remeníc: ..............
...........................................................................................................................................
6. Napíšte postup prác pri demontáži remeníc: ....................................................................
...........................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka :
1. Ovládam pracovný postup demontáže a montáže remeňového prevodu a s tým
súvisiace činnosti z ohľadom na OBP
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
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Názov tematického celku:

2.

Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní

2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
Názov témy:

2.4. 22 Montáž reťazového prevodu 22/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Predviesť montáž reťazového prevodu, viesť žiakov
k samostatnosti, k presnej, zodpovednej a bezpečnej práci
a) Poznať hlavné časti, výhody a nevýhody reťazového prevodu
b) Oboznámiť sa s druhmi a použitím reťazí
c) Poznať všeobecné zásady montáže reťazového prevodu
d) Zvoliť náradie, pomôcky a meradlá potrebné na montáž
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska
Teoretické východiská:
1. Vysvetlite účel a použitie reťazového prevodu: ...............................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte vzorec pre výpočet prevodového pomeru: ..........................................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte hlavné časti puzdrovej reťaze: ......................................................................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetliť význam mazania reťazového prevodu:
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
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1. Napíšte, aké reťaze poznáte a načrtnite ako vyzerajú:

2. Odôvodnite, prečo na opotrebované reťazové kolesá nemontujeme novú reťaz: ............
..........................................................................................................................................
3. Porovnajte, ako montujeme malé a veľké reťazové koleso: ...........................................
..........................................................................................................................................
4. Zvoľte náradie, ktoré budete pri montáži a demontáži reťazového prevodu potrebovať:
......................................................................................................................................
5. Uveďte meradlá, ktorými budete kontrolovať správne nastavenie reťazových kolies:
...........................................................................................................................................
6. Popíšte postup práce montáže reťaze na reťazové kolesa a napínania reťaze podľa
uvedeného obrázku:

Sebahodnotenie žiaka :
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1. Ovládam pracovný postup demontáže a montáže prevodovky s planétovým súkolesím
a s tým súvisiace činnosti z ohľadom na OBP
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
Názov tematického celku:

2.

Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní

2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
Názov témy:

2.4. 23 Mazanie a ošetrovanie ozubených prevodov 23/24

Cieľ vyučovacieho dňa:

Oboznámiť sa so spôsobmi a účelom mazania a ošetrovania

ozubených prevodov
a) Poznať význam a účel mazania ozubených prevodov
b) Oboznámiť sa so spôsobmi mazania ozubených prevodov
c) Poznať kritéria pre výber mazadla a spôsobu mazania
d) Oboznámiť sa s druhmi mazadiel určených na mazanie ozubených prevodov
e) Poznať význam šetrného zaobchádzania s ozubenými kolesami

Teoretické východiská:
1. Vysvetlite dôležitosť mazania ozubeného prevodu: .......................................................
...........................................................................................................................................
2. Porovnajte mazacie oleje a mazacie tuky z hľadiska použitia: ......................................
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...........................................................................................................................................
3. Vysvetliť jednotlivé spôsoby mazania ozubených prevodov: .........................................
..........................................................................................................................................
4. Poznať správne zaobchádzanie s mazadlami z hľadiska ochrany životného
prostredia:..........................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vymenujte mazadlá a mazacie zariadenia, s ktorými ste sa stretli v praxi:
..........................................................................................................................................
2. Opíšte mazanie roztrekovaním: .....................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, či na spoľahlivý chod ozubeného prevodu má vplyv aj množstvo mazadla:
...........................................................................................................................................
4. Zdôvodnite prečo sa musí olej v prevodovkách pravidelne vymieňať: .........................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Popíšte mazanie na obrázku:

Obrázok 73 Mazanie

...........................................................................................................................................
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6. Napíšte základné bezpečnostné predpisy, ktoré je nutné dodržiavať pri práci
s mazadlami:
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám význam mazania a šetrného zaobchádzania s ozubenými kolesami ako aj
základné OBP pri práci s mazadlami
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................
Názov tematického celku:

2.

Údržba strojového a elektrického zariadenia hutníckych
prevádzok 48 dní

2.4 Údržba strojového zariadenia hutníckych prevádzok
24 dní
Názov témy:

2.4. 24 Preventívne prehliadky a bežné opravy strojového
zariadenia hutníckych prevádzok 24/24

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s účelom a významom preventívnych prehliadok
a) Vysvetliť význam preventívnych prehliadok
b) Oboznámiť sa s druhmi opravárenských úkonov
c) Poznať postup pri prehliadke stroja
d) Oboznámiť sa s hlavnými druhmi technológii opráv a renovácií
e) Poznať OBP a správnu organizáciu pracoviska
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Teoretické východiská:

1. Definujte pojem porucha stroja: .......................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite príčiny a dôsledky porúch: .............................................................................
...........................................................................................................................................
3. Porovnajte opravu a renováciu súčiastok z hľadiska účelu: ............................................
...........................................................................................................................................
4. Popíšte najpoužívanejšie opravárenské technológie: .......................................................
...........................................................................................................................................

Postup
nadobúdania zručnosti :
7.
1. Napíšte s akými poruchami strojov ste sa stretli na prevádzke ....................................
..........................................................................................................................................
2. Napíšte svoj názor z akých príčin dochádza k poruchám strojov:
..........................................................................................................................................
3. Vysvetlite pojem oprava s nevyhnutnosti: .................................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte či súhlasíte s názorom, že porucha vzniká predčasne v dôsledku nesprávnej
alebo zanedbanej údržby: .................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Popíšte úlohu bežnej údržby stroja: .................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Napíšte správny postup pri prehliadke stroja: ..................................................................
...........................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka :
1. Chápem význam pravidelných prehliadok a správnej údržby strojov
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2 Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .......................................................................................

Názov tematického celku: 3. Skúšanie kovov 5 dni
Názov témy:

3.1 Zariadenie laboratórií, BOZP 1/5

Cieľ vyučovacieho dňa:

Oboznámiť sa s účelom laboratórií a skúšobní podnikov, so

základným zariadením v laboratóriách, poznať význam dodržiavania bezpečnostných
predpisov v laboratóriách
a) Definovať pojem laboratórium
b) Vymenovať základné technické požiadavky kladené na laboratórium
c) Vymenovať druhy záznamov, ktoré laboratórium eviduje
d) Uviesť základné OBP pri práci v laboratóriách
Teoretické východiská:
1. Uveďte význam laboratórií a skúšobní: ....................................................................
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....................................................................................................................................
2. Definujte prevádzkový poriadok laboratória: ...........................................................
....................................................................................................................................
3. Vysvetlite pojem preškolená osoba: ..........................................................................
....................................................................................................................................
4. Odôvodnite význam výstražných tabuliek v laboratóriách:
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vysvetlite význam skúšok materiálu pre výrobu a bezporuchovú prevádzku: ........
....................................................................................................................................
2. Uveďte zariadenia, ktoré by malo laboratórium na skúšanie vlastností materiálov
obsahovať: .................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Napíšte, ktoré informácie obsahuje protokol o skúške: ............................................
....................................................................................................................................
4. Odôvodnite význam údržby v laboratóriách: ...........................................................
....................................................................................................................................
5. Uveďte účel knihy závad: .........................................................................................
....................................................................................................................................
6. Vysvetlite význam bezpečnostných tabuliek:

Obrázok 74 Bezpečnostné tabuľky
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Sebahodnotenie žiaka :

4. Pochopil som význam materiálových skúšok pre výrobu a bezporuchovú prevádzku
5. Poznám základné OBP pri práci v laboratóriách
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ..............................................................................

Názov tematického celku:

3. Skúšanie kovov 5 dni
3.2 Mechanické skúšky kovov 2 dni

Názov témy:

3.2.1 Statická skúška na ťah 2/5

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa so statickou skúškou na ťah
a) Premerať rozmery skúšobnej tyče, určiť meranú dĺžku Lo, vyznačiť ju na pracovnej dĺžke
tyče
b) Po roztrhnutí skúšobných tyčí odmerať príslušné veličiny
c) Vyhodnotením pracovného diagramu stanoviť medzu sklzu, medzu pevnosti, ťažnosť
a zúženie
d) Poznať OBP a správnu organizáciu práce pri meraní

Teoretické východiská:
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1. Vymenujte materiálové vlastnosti, ktoré zisťujeme statickou skúškou na ťah: .......
....................................................................................................................................
2. Uveďte veličiny, ktoré udáva trhací stroj: ................................................................
....................................................................................................................................
3. Uveďte hodnoty, ktoré meriame na roztrhnutej tyči: ...............................................
....................................................................................................................................
4. Popíšte princíp skúšky na ťah: ..................................................................................
....................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :
1. Pomenujte stroj, na ktorom prevádzame skúšku na ťah: ................................................
2. Naškicujte tvar skúšobnej tyče:

3. Zmerajte rozmery skúšobnej tyče pred skúškou v ťahu, určte

meranú dĺžku Lo

a vyznačte ju na pracovnej dĺžke tyče. Pod dozorom majstra nastavte silový rozsah
stroja, nastavte registračné zariadenie a vykonajte skúšku .
4. Zistite meraním na vzorke po roztrhnutí nasledujúce hodnoty a zapíšte do tabuliek
nameraných hodnôt - Statická skúška na ťah ( Príloha S)
-

priemer tyče v mieste lomu ø du

-

dĺžku jednotlivých dielikov na roztrhnutej vzorke Lui i = 1 -10

5. Preštudujte pracovný diagram záznam z trhacieho stroja a odčítajte predĺženie na
medzi pevnosti ∆Lm : ................................................................................................
....................................................................................................................................
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Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám statickú skúšku na ťah a z pracovného diagramu vyhodnotením nameraných
veličín dokážem stanoviť medzu sklzu, medzu pevnosti, ťažnosť a zúženie
2. Poznám OBP a správnu organizáciu práce pri meraní
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ................................................................................
Názov tematického celku:

3. Skúšanie kovov 5 dni
3. 2 Mechanické skúšky kovov 2 dni

Názov témy:

3. 2. 2 Skúšky tvrdosti 3/5

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s pracovným postupom merania tvrdosti podľa
Brinella a Poldi kladivkom
a) Voľba typu prístroja, veľkosti zaťaženia a priemeru guľôčky
b) Príprava skúšaného materiálu
c) Nácvik pracovného postupu merania tvrdosti podľa Brinella a Poldi kladivkom
d) OBP a správna organizácia práce pri meraní tvrdosti

Teoretické východiská:

1. Vysvetlite význam tvrdosti materiálov v technickej praxi: ......................................
...................................................................................................................................
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2. Popíšte princíp skúšok tvrdosti: ...............................................................................
....................................................................................................................................
3. Porovnajte statické a dynamické skúšky tvrdosti: ....................................................
....................................................................................................................................
4. Uveďte skúšobné telieska jednotlivých vtláčacích skúšok: .....................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vymenujte súčiastky, u ktorých sa vyžaduje vyššia tvrdosť a napíšte prečo: ..........
....................................................................................................................................
2. Napíšte postup práce pri meraní tvrdosti Poldi kladivkom: .....................................
....................................................................................................................................
3. Pomenujte jednotlivé pozície na obrázku:

1 ....................................
2 ...................................
3 .....................................

Obrázok 75 Poldi kladivko

Pod dozorom majstra zmerajte tvrdosť zadanej vzorky Brinellovou metódou a Poldi
kladivkom. Poznačte si typ prístroja.
4. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky nameraných hodnôt – Skúšky tvrdosti
(príloha T )
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5. Uveďte základné bezpečnostné predpisy, ktoré musíte dodržiavať pri meraní tvrdosti:
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám skúšky tvrdosti
2. Ovládam postup práce pri skúške tvrdosti podľa Brinella a Poldi kladivkom
3. Ovládam organizáciu pracoviska odborného výcviku a hygienu práce
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ................................................................................
Názov tematického celku:

3. Skúšanie kovov 5 dni
3.3 Skúšky bez porušenia materiálov 2 dni

Názov témy:

3. 3. 1 Kapilárne skúšky 4/5

Cieľ vyučovacieho dňa: Predviesť kapilárnu skúške
a) Popísať vizuálne skúšky
b) Zvoliť pomôcky na kapilárnu skúšku
c) Navrhnúť pracovný postup na kapilárnu skúšku
d) Poznať OBP a správnu organizáciu práce

Teoretické východiská:

1. Vysvetlite čím sa zaoberá defektoskópia: ................................................................
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...................................................................................................................................
2. Uveďte najpoužívanejšie fyzikálne princípy v defektoskopii: .................................
....................................................................................................................................
3. Rozdeľte nedeštruktívne skúšky z hľadiska princípu: ............................................
....................................................................................................................................
4. Vysvetlite účel indikačnej kvapaliny: .......................................................................
....................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte výhody nedeštruktívnych skúšok oproti mechanickým skúškam: ..............
....................................................................................................................................
2. Vymenujte pomôcky potrebné na kapilárnu skúšku: ................................................
....................................................................................................................................
3. Vysvetlite k čomu sa pri kapilárnej skúške používajú vývojky: ...............................
....................................................................................................................................
4. Popíšte princíp kapilárnej metódy: ...........................................................................

Obrázok 76 Kaplilárna skúška

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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5. Uveďte základné bezpečnostné predpisy, ktoré musíte dodržiavať pri kapilárnej
skúške: .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. Kapilárnou metódou zistite prítomnosť trhlín na pružine:

Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám účel defektoskópie
2. Ovládam pracovný postup a viem zvoliť potrebné pomôcky na kapilárnu skúšku
3. Poznám OBP a organizáciu pracoviska pri skúške
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ................................................................................

Názov tematického celku:

3. Skúšanie kovov 5 dni
3.3 Skúšky bez porušenia materiálov 2 dni

Názov témy:

3. 3. 2 Ultrazvukové skúšky 5/5

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s meraním hrúbky oceľových súčiastok pomocou
ultrazvuku
a) Oboznámiť sa s ultrazvukovým meracím zariadením
b) Pripraviť oceľovú súčiastku na meranie
c) Pripraviť meracie zariadenie, ultrazvukovú sondu
d) Poznať správnu organizáciu práce pri meraní a kontrole materiálu
141

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

Teoretické východiská:

Obrázok 77 Ultrazvukové vlny

1. Uveďte od čoho závisí rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn: ..................................
...................................................................................................................................
2. Popíšte metódy ultrazvukových skúšok: .................................................................
....................................................................................................................................
3. Vysvetlite pojem vstupné a výstupné echo : ...........................................................
....................................................................................................................................
4. Vymenujte druhy ultrazvukových vĺn podľa spôsobu kmitania: .............................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte kde ste sa stretli s meraním a kontrolou ultrazvukom: ................................
....................................................................................................................................
2. Pomenujte jednotlivé pozície na schéme:

Obrázok 78 Schéma ultrazvukovej skúšky
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3. Rozhodnite, či môžeme použiť ultrazvukovú metódu na zistenie chýb tvarovo
zložitých súčiastok: ...................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Ultrazvukovou metódou zmerajte hrúbku ľubovoľného oceľového predmetu a
posúďte, či má ultrazvuková metóda mŕtvu zónu: ....................................................
....................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:

1. Dokážem merať hrúbku súčiastky ultrazvukom?
2. Poznám správnu organizáciu pracoviska pri skúške s ohľadom na OBP?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ................................................................................

Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.1 T 1 Bezpečnostné ustanovenia STN 05 0600, 05 0601,
05 0610, požiarna ochrana 1/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Naučiť sa bezpečnostným predpisom pri rezaní kyslíkom
a drážkovaní kyslíkom
a)

Poznať oprávnenie pre zváranie a rezanie kyslíkom
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b)
c)
d)
e)

Poznať pracovisko pre zváranie a rezanie kyslíkom
Pochopiť význam vetrania a odsávania
Poznať práce so zvýšeným nebezpečenstvom
Poznať zváračské plyny a vyvíjače
Teoretické východiska
1. Uveďte, s akým spôsobom rezania kovov ste doposiaľ prišli do styku: .........................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte, čo si predstavujete pod pojmom rezanie kyslíkom: ..........................................
...........................................................................................................................................
3. Stručne popíšte, čo sa vám vybaví, pri výraze nebezpečné pracovisko: .........................
...........................................................................................................................................
4. Vysvetlite rozdiel medzi horľavým plynom a plynom podporujúcim horenie: ...............
...........................................................................................................................................
5. Zdôvodnite, prečo na pracovisku pre rezanie kyslíkom nesmú byť skladované horľavé
latky: ................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte, kto je oprávnený zvárať a rezať kyslíkom : .......................................................
.....................................................................................................................................
2. Uveďte, kde sa prevádzajú rezacie práce plameňom: .....................................................
..........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, koľko nezastavaného priestoru má pripadnúť na jedného rezača kyslíkom:
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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4. Napíšte, koľko čistého vzduchu za hodinu má pripadnúť na jedného rezača kyslíkom v
miestnostiach, kde sa trvalé reže kyslíkom: ...................................................................
........................................................................................................................................
5. Uveďte, na základe čoho je možné rezať na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom:.
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
6. Uveďte, ktoré práce sa považujú za práce so zvýšeným nebezpečenstvom: ...................
..........................................................................................................................................
7. Uveďte počet pracovníkov, ktorí musia byť prítomní pri prácach v nádobách alebo
v potrubiach: .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Vysvetlite, ako sa musí kontrolovať miesto rezania kyslíkom na miestach
s nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu: ........................................................
..................................................................................................................................
9. Načo je povinný dbať rezač kyslíkom vzhľadom na teplotu a prevádzkový pretlak
acetylénu: ..............................................................................................................
10. Napíšte, do akej vzdialenosti sa nesmie manipulovať s otvoreným ohňom od
vyvíjača acetylénu: .........................................................................................................
........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :

1. Viem, kto môže manipulovať s rezacím zariadením pre rezanie kyslíkom?
2. Poznám prácu a riziko úrazu pri práci so zvýšeným nebezpečenstvom?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.1 T 1 Bezpečnostné ustanovenia STN 05 0600, 05 0601,
05 0610, požiarna ochrana 2/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Naučiť sa bezpečnostným predpisom a požiarnej ochrane pri
rezaní a drážkovaní kyslíkom
a) Poznať kovové fľaše na stlačené plyny, ich s umiestnenie, zaobchádzanie s nimi,
a poznať spôsob ich dopravy
b) Poznať batérie kovových fliaš, vodné predlohy
c) Oboznámiť sa so zváracími prístrojmi a príslušenstvom
d) Vedieť zaobchádzať s redukčnými ventilmi, horákmi a hadicami
e) Poznať ochranné pomôcky a zariadenia protipožiarnej ochrany
f) Poznať farebné označovanie plynov

Teoretické východiska:
1. Napíšte, s akými horľavými plynmi ste prišli do styku : .................................................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetliť, prečo je kyslík dôležitý pre rezanie kyslíkom: ...............................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenovať hasiace prístroje a ich účel: ..........................................................................
...........................................................................................................................................
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4. Zdôvodniť, k čomu sú určené pracovné ochranné pomôcky, a na základe čoho sú
prideľované: .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti:

1. Vysvetlite, čo musí poznať pracovník pracujúci s plynovými fľašami: ..........................
...................................................................................................................................
2. Uveďte, čo sa nesmie pripájať k fľašovým ventilom: ......................................................
..................................................................................................................................
3. Vysvetlite, ako majú byť umiestnené fľaše na pracovisku pri práci s viacerými
súpravami: ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Napíšte zásady, ktorí platia pre zváracie prístroje a príslušenstva: ...............................
.............................................................................................................................
5. Uveďte, ako postupujeme pri prvom zapaľovaní plameňa: ............................................
.................................................................................................................................
6. Vysvetlite, aká ma byť minimálna dĺžka hadíc a v akej vzdialenosti môžeme pracovať
plameňom od plynových fliaš: .........................................................................................
..................................................................................................................................
7. Vysvetlite, ako často a čím musíme preskúšať hadice pracovným pretlakom: ................
...................................................................................................................................
8. Uveďte, ako majú byť uložené hadice pri rezaní kyslíkom: ............................................
.................................................................................................................................
9. Napíšte, akou farbou sú označované fľaše na acetylén a kyslík podľa STN EN 10: .......
..............................................................................................................................
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10. Vysvetlite, či je dovolené mazať redukčný ventil pre kyslík - ak áno, akými
mazadlami, ak nie, prečo: ...............................................................................................
.............................................................................................................................
11. Vymenujte osobné ochranné pomôcky, ktoré je povinný pracovník používať pri
rezaní kyslíkom: ............................................................................................................
.........................................................................................................................................
12. Uveďte, aké hasiace prístroje majú byť umiestnené na pracovisku pre rezanie
kyslíkom: ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka :

1) Poznám bezpečnosť pri práci pre rezanie a drážkovanie kyslíkom podľa STN 05 0610 ?
2) Pochopil som dôležitosť bezpečnej práce pre svoje budúce povolanie ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní
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Názov témy:

4.2 T 2 Náuka o materiáloch
P 1 Oboznámenie sa s pracoviskom a zariadením 3/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s rozdelením a výrobou ocele, vplyvom prvkov na
rezanie materiálov kyslíkom, naučiť sa obsluhovať rezacie zariadenia
a) Poznať výrobu ocele, zariadenia, princíp skujňovania
b) Poznať základné mechanické vlastnosti materiálov, základné prvky ocele
c) Poznať rozdelenie ocelí do tried, číselné označovanie uhlíkových ocelí
d) Poznať vplyv uhlíka na pevnosť, tvrdosť a húževnatosť
e) Poznať vplyv základných prvkov ocelí na rezanie kyslíkom
f) Vedieť popísať rezacie zariadenie
g) Oboznámiť sa s obsluhou rezacieho zariadenia
h) Vedieť zapáliť a nastaviť príslušný druh plameňa, zhasnutie plameňa
Teoretické východiska:

1. Uveďte, kde sa vyrába oceľ: ............................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite rozdiel medzi oceľou a liatinou: ....................................................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte základné vlastnosti materiálov: ....................................................................
...........................................................................................................................................
4. Napíšte, aké plyny používame pri rezaní kyslíkom a ich farebné označenie: ..................
..........................................................................................................................................
5. Vysvetlite vplyv uhlíka na tvrdosť ocele: ........................................................................
..........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
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1.

Vysvetlite, čo je princípom skujňovania ocele: .............................................................
...........................................................................................................................................

2. K šípkam dopíšte čo všetko vidíte v reze vysokou pecou:

Obrázok 79 Vysoká pec

3. Napíšte, z čoho pozostáva súprava pre rezanie kyslíkom: ............................................
.........................................................................................................................................
4. Popíšte, ako budete postupovať pri zapaľovaní plameňa: ..............................................
.........................................................................................................................................
5. Vysvetlite, aký postup zvolíte pri zhasínaní plameňa: ...................................................
...........................................................................................................................................
6. Napíšte, čo všetko zaradíte medzi parametre rezania kyslíkom: ...................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám základné vlastnosti materiálov a vplyv prvkov na rezanie kyslíkom?
2. Viem, z čoho pozostáva pracovisko pre rezanie kyslíkom?
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3. Viem nastaviť plameň pre rezanie kyslíkom a zhasiť ho po ukončení práce?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

4. Aké chyby v pracovnej činnosti som robil počas vyučovacieho dňa ? ..........................
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.3 T 3 Zariadenie pre rezanie kyslíkom
P 2 Rezanie kolmých a šikmých rezov 4/11

Cieľ vyučovacieho dňa:

Oboznámiť sa so zariadením pre rezanie kyslíkom,

naučiť sa rezať kolmé a šikmé rezy
a) Poznať fľaše na stlačené plyny, údaje na nich, poznať fľašové ventily
b) Popísať činnosť redukčného ventila
c) Poznať hadice, účel a činnosť hadicovej prípojky
d) Popísať funkciu rezacích horákov
e) Poznať účel vodnej predlohy – ASP – 110
f) Charakterizovať kolmé a šikmé rezy
g) Pripraviť, nastaviť a predviesť montáž pojazdného vozíka
h) Oboznámiť sa s vedením rezacieho horáka pri kolmých a šikmých rezoch
i) Upozorniť na BOZP pri prevádzaných rezoch
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Teoretické východiska:
1. Vymenujte farbu hadíc pre acetylén a kyslík: ............................................................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte, k čomu slúži redukčný ventil: ............................................................................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, prečo používame suchu predlohu: .................................................................
´.........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, k čomu slúžia acetylénové vyvíjače: .............................................................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti:

1. Uveďte rozdiel medzi fľašami pre kyslík a acetylén: ......................................................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte. z čoho sa skladá redukčný ventil a popíšte ich funkciu pre rezanie kyslíkom:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Obrázok 80Redukčný ventil
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3. Vysvetlite, aký je rozdiel medzi kyslíkovou a acetylénovou hadicou: ...........................
..........................................................................................................................................
4. Vysvetlite princíp činnosti vodnej predlohy: ..................................................................
..............................................................................................................................
5. Uveďte, čo je zobrazené na obrázku, a načo sa používa:
..............................................
..............................................
..............................................
Obrázok 81 rezací horák

..............................................

6. K obrázkom dopíšte, aké rezy sú na nich zobrazené:

Obrázok 82 druhy rezov

......................................................

...................................................

......................................................

...................................................

7. Napíšte, čo všetko vidíte na obrázku:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Obrázok 83 Rezanie profilových materiálov
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8. Vymenujte aspoň 5 zásad BOZP pre rezanie kolmých a šikmých rezov: ......................
...........................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka:

1. Pochopil som funkciu a dôležitosť jednotlivých zariadení pre rezanie kyslíkom ?
2. Viem prevádzať kolmé a šikmé rezy ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som robil počas vyučovacieho dňa? .........................
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV / slovne, známkou / : .........................................................................

Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.4 T 4 Používané plyny na rezanie a drážkovanie kyslíkom
P 2 Rezanie rúr

5/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s vlastnosťami a použitím horľavých plynov a plynov
podporujúcich horenie, naučiť sa rezať rúry
a) Poznať vlastnosti, označovanie, stupne čistoty a vplyv kyslíka na rezanie
b) Poznať vlastnosti, výrobu, označovanie acetylénu
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c) Oboznámiť sa s plynom MAPP, propán – bután
d) Porovnať vlastnosti jednotlivých horľavých plynov
e) Konkretizovať rúrkový materiál
f) Poznať špecifiká pre rezanie rúrkového materiálu
g) Upozorniť na dodržiavanie BOZP pri rezaní rúrok

Teoretické východiska:

1. Popíšte základné identifikačné vlastnosti acetylénu: .......................................................
...........................................................................................................................................
2. Popíšte základné identifikačné vlastnosti kyslíka: ...........................................................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, čo je pre kyslík nevyhnutné z hľadiska OBP: ...............................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte v koľkých druhoch akosti sa vyrába a dodáva technický kyslík, a aký druh
akosti kyslíka sa používa pri rezaní kyslíkom: .................................................................
...........................................................................................................................................
5. Akú hodnotu nesmie prekročiť prevádzková teplote acetylénu: ......................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti:

1. Napíšte, čo tvorí vnútrajšok acetylénovej fľaše : ............................................................
...........................................................................................................................................
2. Popíšte výrobu acetylénu vo fľašiach: ............................................................................
..........................................................................................................................................
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3. Popíšte vlastnosti horľavého plynu MAPP : ...................................................................
.........................................................................................................................................
4. Napíšte, čoho sa najčastejšie vyrába acetylén: ................................................................
...........................................................................................................................................
5. K obrázkom dokreslíte šípku, ktorým smerom budete posúvať rezací horák pri rezaní
rúr na obrázku č.85 a.
Na obrázku č.85 b dokreslíte šípku, ktorým smerom budete otáčať rúru pri rezaní
kyslíkom, podľa obrázku č.85 b

Obrázok 84 Pracovné polohy pri rezaní

6. Napíšte aspoň 3 pravidla bezpečnosti práce, ktoré sú špecifické pri rezaní rúr
kyslíkom: ........................................................................................................................
.............................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka :

1. Viem, aké plyny sa používajú pri rezaní a drážkovaní kyslíkom ?
2. Viem rezať rúry ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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3. Aké chyby v pracovnej činnosti som robil počas vyučovacieho dňa? .........................
.........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV / slovne, známkou / : .........................................................................

Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.5 T 5 Podmienky rezania, vplyv plynov na rezanie
P 2 Rezanie tyčového materiálu

6/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s podmienkami rezania, vplyvom druhu plameňa
na kvalitu rezania, naučiť sa rezať tyčový materiál
a) Pripraviť základný materiál k rezaniu, poznať spôsoby odstránenia mechanickej
a chemickej nečistoty a požiadavky na čistotu povrchu
b) Poznať druhy plameňov a ich vplyv na kvalitu rezu
c) Nastaviť predhrievací plameň
d) Konkretizovať tyčový materiál
e) Oboznámiť sa so spôsobmi rezania tyčového materiálu
Teoretické východiska :

1. Vysvetliť pojem mechanická nečistota: ............................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite rozdiel medzi mechanickou a chemickou nečistotou: ...................................
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...........................................................................................................................................
3. Napíšte, prečo je dôležité odstrániť farbu z materiálu pred rezaním kyslíkom: ...............
..........................................................................................................................................
4. Aké druhy plameňov poznáte podľa výstupnej rýchlosti plynov: ...................................
............................................................................................................................................
5. Vymenujte, čo všetko je súčasťou pracovného odevu rezača kyslíkom: ........................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti
:
1. Napíšte, prečo sa robí zásek, alebo navar pri rezaní guľatiny: .........................................
...........................................................................................................................................
2. Doplňte, čo znázorňujú písmena na obrázku pri rezaní tyčového materiálu :

a ................................................................
b ...............................................................
c ..............................................................

Obrázok 85 Rezanie tyčového materiálu

3. Akým spôsobom odstránite chemickú nečistotu pred rezaním kyslíkom: .......................
...........................................................................................................................................
4. K šípkam doplňte, ako sa volajú časti plameňa na uvedenom obrázku, aj s uvedením
teploty v danom pásme plameňa:
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Obrázok 86 Časti plameňa

5. Aké druhy plameňov sú zobrazené na obrázkoch:
.......................................

........................................

..........................................
Obrázok 87 Druhy plameňov

Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám jednotlivé druhy plameňov a viem nastaviť neutrálny plameň ?
2. Viem rezať tyčové materiály?
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Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som robil počas vyučovacieho dňa ? .........................
...........................................................................................................................................
Hodnotenie MOV / slovne, známkou / : .........................................................................

Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.6 T 5 Parametre rezania, rezateľnosť
P 2 Rezanie profilového materiálu L, I, U, T

7/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Naučiť sa nastaviť správne parametre pre kvalitné rezy
a rezať rôzne druhy profilových materiálov
a) Zvoliť a poznať spôsob výmeny nahrievacich a rezacích dýz
b) Poznať parametre rezania a ich nastavovanie
c) Poznať vplyv základných prvkov na rezanie kyslíkom
d) Oboznámiť sa s rezaním profilových materiálov L, I, U, T
e) Poznať špecifika z hľadiska OBP pri rezaní profilových materiálov
Teoretické východiska :

1. Vysvetlite pojem chemická nečistota a akým spôsobom ju odstránite: ...........................
..........................................................................................................................................
2. Vymenujte druhy plameňov podľa chemického zloženia: ..............................................
..........................................................................................................................................
3. Napíšte, aký je rozdiel medzi zápalnou a rezacou teplotou: ...........................................
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...........................................................................................................................................
4. Uveďte, koľko stupňov má zápalná teplota pre bežné uhlíkové ocele: ...........................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti:

1. Napíšte, ktoré prvky majú vplyv na rezanie kyslíkom: ..................................................
...........................................................................................................................................
2. Vymenujte parametre zvárania: ......................................................................................
.. ...........................................................................................................................................
3. K obrázkom napíšte, aká vzdialenosť rezacieho kužeľa plameňa od rezaného materiálu
je správna:

Obrázok 88 Vzdialenosť rezacieho plameňa od materiálu

...............................

.................................

...................................

4. Popíšte postup práce pri výmene nahrievacej a rezacej dýzy: .........................................
..........................................................................................................................................
5. Napíšte, čo je smerodajné pre voľbu veľkosti nehrievacej a rezacej dýzy: .....................
..............................................................................................................................
6. Pomenujte zariadenie zobrazené na obrázku, podľa písmen napíšte hlavné časti
uvedeného zariadenia: .....................................................................................................
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Obrázok 89 Prípravok

a) ..........................................

d) ............................................

b) ..........................................

e) ............................................

c) ..........................................

f) ............................................

5. Napíšte postup práce rezania profilových materiálov zobrazených na obrázkoch:

Obrázok 90 Rezacie práce

......................................................................................................................................
.................................................................... ........................................................................
Sebahodnotenie žiaka:

1. Viem, čo sú parametre rezania kyslíkom a dokážem ich správne zvoliť a nastaviť?
2. Viem rezať jednotlivé druhy profilových materiálov?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som robil počas vyučovacieho dňa? ..........................
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..........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV / slovne, známkou / : .........................................................................

Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.7 T 5 Ručné a strojné rezáky
P 2 Strojné rezanie kyslíkom – na poloautomatoch 8/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s ručnými a strojnými rezákmi, naučiť sa rezať
kyslíkom na poloautomatoch
a) Špecifikovať rezacie horáky
b) Poznať druhy rezacích horákov
c) Vysvetliť princíp rezacieho horáka a funkciu injektora
d) Oboznámiť sa s prenosnými rezacími strojmi
e) Poznať špecifika bezpečnosti práce pri poloautomatickom rezaní
f) Ukážka a praktický nácvik na prenosných rezacích strojoch
Teoretické východiska:
1. Popíšte rezací horák, jeho účel a použitie: ......................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vysvetlite pojem redukčné pásmo a uveďte jeho teplotu pri rezaní kysliko –
acetylénovým plameňom: ................................................................................................
.........................................................................................................................................
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3. Vysvetlite prejavy spätného šľahnutia plameňa: .............................................................
............................................................................................................. ...............................
4. Vysvetlite výhody poloautomatov: ..................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Uveďte, o čom sa musí rezač kyslíkom presvedčiť, pri pripojení hadíc na rukoväť
horáka: ..............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Vysvetlite, akú funkciu pri rezacích horákoch má injektor a akým spôsobom zistite
jeho nasávací účinok: .....................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte, k čomu sa pripája rezací nadstavec RN 6 , zobrazený na obrázku:

..............................................................................
.............................................................................

Obrázok 91 Rezacie nadstavce

3. Vymenujte parametre rezania na poloautomatoch a uveďte kritéria ich nastavenia: ......
.........................................................................................................................................
4. Čo je zobrazené na obrázku, popíšte spôsoby jeho využitia:
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........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.......................................................................
Obrázok 92 Rezací poloautomat

5. Na schematickom obrázku rezacieho horáka doplňte chýbajúce údaje:

Obrázok 93 Hlavné časti rezacieho horáka

Sebahodnotenie žiaka:

1. Poznám jednotlivé druhy ručných a strojných rezákov a manipulovať nimi ?
2. Viem rezať na prenosných kyslíkových rezacích strojoch ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som robil počas vyučovacieho dňa? ..........................
..........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV / slovne, známkou / : .........................................................................
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Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.8 T 6 Rezné plochy, chyby rezov
P 2 Vyrezávanie kruhov – vonkajších a vnútorných
9/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s reznými plochami, chybami rezov a naučiť sa
vyrezávať vonkajšie a vnútorné kruhy
a) Vysvetliť správne názvy a pojmy názvoslovia
b) Špecifikovať chyby rezov
c) Poznať druhy a označovanie zaškolení, rozsah oprávnení
d) Poukázať na špecifika bezpečnosti práce pri vyrezávaní kruhov
e) Ukážka a praktický nácvik vyrezávania vonkajších a vnútorných kruhov
Teoretické východiska :

1. Napíšte, aké druhy profilových materiálov je možné rezať kyslíkom: ...........................
..........................................................................................................................................
2. Vysvetlite príčiny vzniku chýb pri rezaní kyslíkom: ......................................................
..........................................................................................................................................
3. Uveďte. pre aké druhy prác je možné vykonávať zaškolenia a čo je výsledným
produktom týchto zaškolení: ..........................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Čo urobíte, ak dochádza k opakovaným spätným šľahnutiam do rezacieho horáka: ......
................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte, aké chyby rezania môžu vzniknúť pri rezaní kyslíkom: ...................................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte správne názvy šikmého rezu zobrazeného na obrázku:
a .......................................................................
b .....................................................................
c .....................................................................
d .....................................................................
e .....................................................................

Obrázok 94 Šikmý rez

3. Vysvetlite, čo je príčinou vzniku vyhlodaného materiálu: ............................................
...........................................................................................................................................
4. Popíšte, čo všetko vidíte na obrázku :
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Obrázok 95 Rezanie plameňom

5. Napíšte presný názov a označenie zaškolenia, ktoré absolvujete a aký doklad po
úspešnom absolvovaní dostanete: ...................................................................................
...........................................................................................................................................
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6. Popíšte prípravu a montáž kružidla na rezací horák pre vyrezávanie kruhov: .................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:

1. Poznám chyby pri rezaní kyslíkom a viem príčiny ich vzniku?
2. Viem vyrezávať vonkajšie a vnútorné kruhy?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som robil počas vyučovacieho dňa? ..........................
..........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV / slovne, známkou / : .........................................................................

Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.9 T 7 Konzultácie z bezpečnostných ustanovení a
technológie pred skúškami
P 2 Ručné drážkovanie kyslíkom 10/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s priebehom skúšok., naučiť sa ručnému
drážkovaniu kyslíkom
a) Oboznámiť s priebehom záverečných skúšok
b) Poukázať na najčastejšie možné porušovanie bezpečnostných predpisov
c) Poukázať na dôležite možne príčiny nepodarkov pri rezaní
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d) Odpovedať na dotazy nejasnosti žiakov pri získavaní zručnosti
e) Poučiť o bezpečnosti pri práci pri ručnom drážkovaní kyslíkom
f) Ukážka a praktický nácvik drážkovania kyslíkom
Teoretické východiska :

1. Definujte drážkovanie kyslíkom: ..................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Odôvodnite význam drážkovania kyslíkom: .................................................................
........................................................................................................................................
3. Popíšte konštrukciu drážkovacej hubici: .......................................................................
..........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, ako často a pri akom pretlaku je potrebné skúšať tesnosť hadíc: .................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte princíp drážkovania kyslíkom: ...........................................................................
...........................................................................................................................................
2. Vymenujte hlavné parametre ovplyvňujúce hĺbku a šírku drážky: .................................
...........................................................................................................................................
3. Uveďte, z akého dôvodu by ste uvedenú časť zvaru vydrážkovali:

Obrázok 96 Zvar
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4. Doplňte úkony a chýbajúce uhly počas rezania kyslíkom:

Obrázok 97 Sklon horáka

a .......................................................

c ............................................................

b ......................................................

Sebahodnotenie žiaka :

1. Poznám dôkladne priebeh záverečnej skúšky ?
2. Viem vykonávať ručné drážkovanie kyslíkom?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som robil počas vyučovacieho dňa? ..........................
..........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV / slovne, známkou / : .......................................................................
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Názov tematického celku:

4. D – G2 Zaškolenie na rezanie kyslíkom a drážkovanie
kyslíkom 11 dní

Názov témy:

4.10 T8 Teoretické skúšky z bezpečnostných ustanovení a
technológie
P2 Praktické skúšky a vyhodnotenie 11/11

Cieľ vyučovacieho dňa: Vykonať a vyhodnotiť záverečné skúšky z bezpečnostných
ustanovení, technológie a praktickej skúšky za prítomnosti skúšobného komisára a skúšobnej
komisie
a) Vykonať testy z bezpečnostných ustanovení ( 30 testových otázok – STN 05 0610 )
b) Vykonať testy z technológie ( 30 testových otázok )
c) Vykonať praktické skúšky – určené druhy rezov
d) Vyhodnotenie teoretickej časti skúšok – skúšobný komisár za prítomnosti
členov skúšobnej komisie
e) Vyhodnotenie jednotlivých rezov z praktickej skúšky podľa priloženej
tabuľky ( skúšobný komisár - skúšobná komisia, hodnotení žiaci )
f) Celkové vyhodnotenie skúšok

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.1 Bezpečnosť práce, ochranné pomôcky 1/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Naučiť sa bezpečnostné predpisy a používanie ochranných
pomôcok pri manipulácií s plechmi a ich opracovaní
a) Manipulácia a prenášanie plechov
b) Ochranné pomôcky používané pri manipulácií s plechmi
c) Základné operácie prevádzané s plechovými materiálmi
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d) Ručné prenášanie plechov
Teoretické východiská:

1. Napíšte, ako má byť ustrojený pracovník pracujúci v strojárskom priemysle: ...............
..............................................................................................................................
2. Uveďte, čo rozumiete pod pojmom ručná manipulácia s bremenom: ............................
...........................................................................................................................................
3. Vysvetlite, aké pracovné úrazy môžu vzniknúť pri manipulácií s plechom: ...................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte, podľa čoho zvolíte spôsob prenášania plechov: ................................................
........................................................................................................................................
5. Napíšte, čo si predstavujete pod pojmom hygiena práce: ................................................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte, čo urobíte pred tým, než začnete manipulovať s plechom: .....................
......................................................................................................................................
2. Popíšte, akým spôsobom porušujú žiaci na obrázku bezpečnosť pri práci pri prenášaní
tabule plechu vo dvojici:

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
...........

Obrázok 98 Prenášanie tabule plechu
zdroj,vlastný
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3. Napíšte, do akej hmotnosti môžu prenášať bremena chlapci vo veku od 16 do 18
rokov, pri ručnom prenášaní a prenášaní na nosidlách vo dvojici: .................................
...........................................................................................................................................
4. Vymenujte ochranné pomôcky potrebné pri manipulácií s plechom: .............................
...........................................................................................................................................
5. Napíšte, ako budete postupovať, ak sa porežete na plechu, a vznikne vám drobný úraz
nevyžadujúci práceneschopnosť: ....................................................................................
..........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Pochopil som dôležitosť ovládať BOZP pri manipuláciu s plechmi, pre vlastnú
bezpečnosť?
2. Viem, ako budem postupovať, ak vznikne úraz mne, alebo spolupracovníkovi?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ..........................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5. 2 Orysovanie jednoduchých súčiastok 2/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť orysovať jednoduché súčiastky
a)

Príprava plechov pred orysovaním

b) Poznať druhy náradia používaných pri orysovaní plechov
c)

Nácvik pracovného postupu pri orysovaní plechov

d) Chápať starostlivosť a údržbu rysovacích pomôcok
e) Zásady BOZP pri orysovaní
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Obrázok 99 Orysovanie a nástroje na orysovanie plechov
zdroj vlastný

Teoretické východiská:
1. Napíšte, čo je orysovanie: ...............................................................................................

...........................................................................................................................................
2. Vymenujte druhy a spôsoby orysovania: .......................................................................
.........................................................................................................................................
3. Uveďte rozdiel medzi plošným a priestorovým orysovaním: ........................................
..........................................................................................................................................
4. Vymenujte náradie používané pri orysovaní : ................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte, akým spôsobom si pripravíte materiál pred orysovaním: ..................................
...........................................................................................................................................
2. Určte postup, akým za pomoci kružidla a pravítka narysujete pravidelný šesťuholnik
...........................................................................................................................................
3. Popíšte postup jamkovania čiar priameho radu nad 150 mm v spojitosti s oblúkmi:
...........................................................................................................................................
4. Uveďte spôsoby ošetrovania a údržby rysovacieho náradia: ...........................................
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...........................................................................................................................................
5. Podľa výkresu č. SOŠ 2053 ( Príloha H ) narysujte súčiastku na pripravený
polotovar: P 0,8 x 100 x 180
6. Vymenujte zásady BOZP pri orysovaní: ..........................................................................
..........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám rysovacie náradie, a viem ho používať v praxi ?
2. Viem orysovať jednoduché súčiastky podľa technického výkresu ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? ..........................
.................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ............................................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.3 Strihanie ručné, strojové – druhy nožníc 3/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať jednotlivé druhy a použitie ručných nožníc a vedieť nimi
strihať
a) Príprava materiálu pred strihaním
b) Poznať druhy nožníc a ich použitie
c) Nácvik pracovného postupu pri strihaní plechov
d) Chápať starostlivosť a údržbu o ručné a strojové nožnice
e) Zásady BOZP pri strihaní ručnými nožnicami
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Obrázok 100 Ručné a mechanizované ručné nožnice

Teoretické východiská:

1. Vysvetlite princíp strihania. .............................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Vysvetlite medzi aké spôsoby delenia materiálu zaradíte strihanie a prečo: ...................
...........................................................................................................................................
3. Uveďte, aký hrubý plech možno strihať ručnými nožnicami: .........................................
.........................................................................................................................................
4. Odôvodnite, prečo niekedy ručné nožnice pri strihaní ohýbajú plech, a ako to
odstránite: ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Napíšte postup práce pri strihaní ručnými nožnicami: .....................................................
...........................................................................................................................................
2. Popíšte, ako budete postupovať pri vystrihovaní kruhu z plechu, aký typ ručných
nožníc použijete: ............................................................................................................
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...........................................................................................................................................
3. Napíšte postup práce pri strihaní mechanizovanými nožnicami: .....................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte, kedy a akým spôsobom budete vykonávať údržbu ručných nožníc: .................
...........................................................................................................................................
5. Popíšte, ako upnete strihaný materiál, a ako budete obsluhovať znázornené tabuľové
nožnice – strihať plech P 0,55 x 200 x 200 pre nižšie uvedenú cvičnú prácu:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................
Obrázok 101 Ttabuľové nožnice

6. Podľa výkresu č. SOŠ 4 – 07 – 029 ( Príloha I) narysujte súčiastku na polotovar:
P 0,55 x 200 x 200
7. Napíšte, akým spôsobom žiak porušuje BOZP a hygienu práce pri ručnom strihaní
na zobrazenom obrázku:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Obrázok 102 Ručné strihanie plechov
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Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám jednotlivé druhy nožníc, spôsoby a možnosti ich využitia?
2. Viem strihať ručnými a ručnými mechanizovanými nožnicami?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa? ...........................
.................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ...........................................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.4 Strihanie strojné – druhy nožníc 4/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať obsluhu jednotlivých druhov strojných nožníc a vedieť na
nich strihať
a) Príprava materiálu pred strihaním
b) Poznať druhy strojných nožníc a ich použitie
c) Vedieť obsluhovať strojné nožnice
d) Nácvik pracovného postupu pri strihaní hrubých plechov
e) Chápať starostlivosť a údržbu o strojné nožnice
e) Dodržiavať zásady BOZP pri strihaní strojnými nožnicami
Teoretické východiská:
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1. Vymenujte druhy strojných nožníc poznáte: .................................................................

...........................................................................................................................................
2. Porovnajte elektromechanické tabuľové nožnice a hydraulické nožnice z hľadiska
princípu práce: .................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Uveďte, aké hrubé plechy môžeme strihať strojnými nožnicami: ...................................
..........................................................................................................................................
4. Vysvetlite aké druhy úrazov vznikajú pri práci so strojnými nožnicami, a ako im
predchádzať: .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :
1. Popíšte akým spôsobom dopravíte a vyložíte plech veľkosti 10 x 1000 x 2000 mm na
stôl hydraulických nožníc a kto je oprávnený túto činnosť vykonávať: ........................
...........................................................................................................................................
2. Popíšte obsluhu elektromechanických tabuľových nožníc zobrazených na obrázku:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.....................................................................

Obrázok 103 Elektromechanické nožnice

3. Napíšte postup práce pre strihanie plechov 5 x 100 x 200 mm na elektromechanických
tabuľových nožniciach: ...................................................................................................
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...........................................................................................................................................
5. Popíšte spôsob dvojručného ovládania hydraulických nožníc, uveďte dôvody jeho
používania: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6. Napíšte zásady BOZP pri strihaní na strojných nožniciach: ............................................
...........................................................................................................................................
7. Popíšte obsluhu hydraulických nožníc zobrazených na obrázku:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Obrázok 104 Hydraulické nožnice

Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám obsluhu strojných nožníc?
2. Viem strihať na jednotlivých druhoch strojných nožníc?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
..........................................................................................................................................
Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ..........................................................................
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Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.5 Sekanie a vysekávanie 5/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť sekať a vysekávať plechové materiály
a) Popísať sekanie, druhy sekáčov a možnosti ich využitia
b) Predviesť sekanie materiálu vo zveráku
c) Predviesť sekanie drážok a sekanie na doske
d) Vysekávať mazacie drážky
e) Určiť postupy prác pri prevádzaní jednotlivých operácií sekania
f) Dodržiavať zásady BOZP pri sekaní a vysekávaní
Teoretické východiská:

1. Definujte sekanie a kde sa najčastejšie používa: .............................................................
...........................................................................................................................................
1. Vymenujte druhy sekáčov: ...............................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Zdôvodnite vzťah medzi uhlom ostria sekáča a tvrdosťou obrábaného materiálu: .......
...........................................................................................................................................
4. Napíšte, aké zásady je potrebné dodržiavať pri sekaní: ..................................................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte postup práce pri sekaní plechov vo zveráku: .....................................................
..........................................................................................................................................
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2. Napíšte, postup práce pri vysekávaní na zobrazenom obrázku a k čomu sa uvedený
druh sekania využíva:

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
Obrázok 105 Vysekávanie

3. Popíšte, prečo vznikajú zmätky pri sekaní a ako im môžeme predchádzať: ...................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

4. Vysvetlite postup práce pri vysekávaní drážok a aký druh sekáčov k tomu používame:

................................................................................
................................................................................
................................................................................
...............................................................................
Obrázok 106 Vysekávanie drážky

5. Vymenujte zásady bezpečnosti práce pri sekaní a vysekávaní kovových materiálov:
...........................................................................................................................................
6. Podľa výkresu č. SOŠ 0115 ( Príloha J ) vysekajte súčiastky z polotovarov:
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P 2 x 40 x 150 a P 2 x 110 x 110
Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám druhy sekáčov a možnosti ich využitia?
2. Ovládam spôsoby sekania a vysekávania jednotlivými druhmi sekáčov?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
..........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .........................................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.6 Prebíjanie a vysekávanie otvorov 6/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť vykonávať dierovanie priebojníkmi a vysekávačmi.
Vedieť dierovať na pákových dierovačkach
a) Špecifikovať dierovania, nástroje používané pri dierovaní
b) Určiť postup práce pri ručnom dierovaní priebojníkom
c) Poznať postup práce pákových dierovačkach
d) Dodržiavať zásady BOZP pri dierovaní
Teoretické východiská:
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1. Napíšte, čo si predstavujete pod pojmom dierovanie: ....................................................

...........................................................................................................................................
2. Popíšte rozdiel medzi priebojníkom a vysekávačom: ......................................................
.........................................................................................................................................
3. Uveďte, na akých materiáloch môžeme vykonávať dierovanie: .....................................
..........................................................................................................................................
4. Napíšte, aké zariadenia použijete na zhotovovanie dier do tvrdých materiálov: .............
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte postup práce pri vysekávaní dier do mäkkých kovových materiálov: ................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte nástroje a zariadenia na prebíjanie a vysekávanie dier do rôznych druhov
materiálov: .......................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Napíšte, ako budete postupovať pri práci na zobrazenom zariadení, zároveň pomenujte,
ako sa uvedenie zariadenie volá:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................
Obrázok 107 Dierovačka

4. Popíšte, ako sa odstraňujú ostrapy z hlavy priebojníka a vysekávača: ...................................
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....................................................................................................................................
5. Napíšte zásady BOZP pri ručnom prebíjaní a vysekávaní dier a pri práci s pákovým
dierovačom: ..................................................................................................................
......................................................................................................................................
Podľa výkresu číslo SOŠ 0116 ( Príloha K ) vyrobte tesnenie z polotovaru

6.

klingerit 1 x 110 x 110

Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám princíp a prácu s priebojníkmi a vysekávačmi ?
2. Viem pracovať na pákových dierovačoch ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
..........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ..................................................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.7 Zlícovanie dvoch súčiastok – postup 7/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť vykonať zlícovanie dvoch súčiastok
a)

Podstata a význam zlícovania súčiastok v praxi

b) Vedieť postup zlícovania dvoch plechových súčiastok
c) Vedieť postup zlícovania troch úzkych rovinných plôch
d) Poznať postup zlícovania pera s drážkou hriadeľa
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d) Dodržiavať zásady BOZP pri pilovaní

Teoretické východiská:

1.

Definujte podstatu zlícovania dvoch súčiastok: ..............................................................
...........................................................................................................................................

2. Vymenujte náradie a meradla používané pri zlícovaní súčiastok: ..................................
...........................................................................................................................................
3

Aký druhy pilníkov podľa tvaru použijete pri pilovaní vnútornej obdĺžnikovej plochy:
...........................................................................................................................................

4. Napíšte, podľa čoho posudzujeme akosť zlícovaných plôch: ...........................................
............................................................................................................................................
5. Popíšte, akým spôsobom vymeníte poškodenú rukoväť pilníka: .....................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte, ktoré plochy v praxi je potrebné najčastejšie zlícovať a prečo: ............................
..............................................................................................................................................
2. Na priložené tlačivo (Príloha A ) napíšte pracovný postup zlícovania dvoch súčiastok
podľa výkresu číslo SOŠ 0225 ( Príloha L )
3. Podľa výkresu číslo SOŠ 0225 ( Príloha L ) vyrobte a zlícujte dve plechové súčiastky
4. Napíšte zásady BOZP pri pilovaní: ...................................................................................
..................................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
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1. Pochopil som dôvody dôležitosti vedieť zlícovať dve strojové súčiastky?
2. Poznám spôsoby merania a viem zlícovať dve súčiastky podľa technického výkresu?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
..........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ ..................................................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.8 Vypilovanie presných tvarov – postup 8/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť vypilovať presné tvary súčiastok podľa technického výkresu
i.

Poznať význam pilovania

ii.

Poznať význam správnej voľby pilníkov pre kvalitu pilovania rôznych tvárových plôch

iii.

Oboznámiť sa so spôsoby pilovania jednotlivých tvarových plôch

iv.

Určiť meradlá a šablóny používané na kontrolu pilovaných plôch

v.

Vypracovať pracovný postup podľa technického výkresu pre výrobu konkrétnej
súčiastky

vi.

Dodržiavať zásady BOZP pri vypilovaní presných tvarov

Teoretické východiská:
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1. Popíšte, akým spôsobom upnete materiál do zveráka pre pilovanie tvarových plôch,
tak, aby ste nepoškodili povrch upínanej súčiastky: .......................................................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte, aké druhy pilníkov použijete pri pilovaní vypuklých tvarových plôch: ..........
...........................................................................................................................................
3 Uveďte, akým spôsobom dokončíte presné pilovanie tvarových plôch z hľadiska
presnosti, kvality a estetiky pilovanej plochy: ..................................................................
...........................................................................................................................................
4. Napíšte, prečo nemôžeme pracovať s pilníkom bez rukoväte: .........................................
............................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte, postup práce prípravy drevenej rukoväte pred jej nasadením na stopku pilníka:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Na priložené tlačivo uvedené v prílohe A napíšte pracovný postup presného
vypilovania súčiastky zobrazeného na výkrese č . SOŠ 0131
3. Podľa výkresu číslo SOŠ 0131 ( Príloha M)vypilujte čistič drážok, s ohľadom na
presnosť, kvalitu a estetiku
4. Napíšte zásady prípravy pracoviska, náradia a meradiel pred začatím práce k uvedenej
téme: ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám náradie a meradla potrebné pre vypilovanie presných tvarov ?
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2. Viem vypilovať súčiastky presných tvarov podľa technického výkresu?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
.................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .........................................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.9 Ohýbanie ručné vo zveráku 9/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť ručne ohýbať vo zveráku súčiastky podľa technického
výkresu
a) Charakteristika a význam ohýbania
b) Náradie, pomôcky a prípravky používané pri ručnom ohýbaní vo zveráku
c) Postup práce pri ručnom ohýbaní rôznych tvarov materiálov
d) Nepodarky pri ručnom ohýbaní vo zveráku
e) Zásady BOZP pri ručnom o ohýbaní

Obrázok 108 Ohýbanie vo zveráku
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Teoretické východiská:

1. Napíšte, ako by ste charakterizovali ohýbanie : ...............................................................
...........................................................................................................................................
2. Určte, aké druhy kladív by ste použili pri ručnom ohýbaní plechov vo zveráku a prečo:
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte meradlá, ktorými budete kontrolovať presnosť ohybu po ohnutí: ................
.............................................................................................................................
4. Napíšte, čo si predstavujete pod pojmom neutrálna os pri ohýbaní: ................................
............................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte, prečo niekedy musíme použiť prípravky pri ohýbaní plechov vo zveráku: .......
...........................................................................................................................................
2. Podľa uvedených obrázkov podrobne napíšte postup práce pri výrobe zobrazenej
súčiastky:

Obrázok 109 Pracovný postup pri ohýbaní
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................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Napíšte postup práce, náradie a pomôcky zobrazené na obrázku:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Obrázok 110Ohýbanie, pracovný postup

4. Podľa výkresu číslo SOŠ 0113 ( Príloha ) N .narysujte a vyrobte na ňom narysované
súčiastky.
5. Vymenujte zásady BOZP pri ručnom ohýbaní vo zveráku: .............................................
..........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Pochopil som podstatu ručného ohýbanie plechov ručne vo zveráku ?
2. Viem narysovať a podľa technického výkresu vyrobiť zadanú prácu?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
...........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .........................................................................
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Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.10 Ohýbanie strojové 10/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť ohýbať na mechanických strojových ohýbačkách
a) Porovnať ručné a strojové ohýbanie z pohľadu produktivity, kvality a dĺžky
ohýbaného materiálu
b) Oboznámiť sa s ohýbaním na strojových ohýbačkách a lisoch
c) Rozpoznať nepodarky pri strojovom ohýbaní
d) Rozpoznať nepodarky pri ručnom ohýbaní vo zveráku
e) Dodržiavať zásady BOZP pri strojovom ohýbaní

Obrázok 111 Strojové ohýbanie

Teoretické východiská:

1. Napíšte, v akej výrobe je výhodne používať strojové ohýbačky a prečo : .....................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte, do akej dĺžky a hrúbky plechu je možné pracovať strojových ohýbačkách :
...........................................................................................................................................
3. Popíšte, prečo je vhodné pracovať na strojových ohýbačkách vo dvojiciach: ................
.............................................................................................................................
4. Napíšte, čo považujete za dôležité pri práci z hľadiska OBP na strojových ohýbačkách
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a lisoch : ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte, postup práce pri nastavení veľkosti ohýbaného oblúka a hrúbky ohýbaného
plechu : .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Popíšte obsluhu ohýbačky znázornenej na obrázku:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Obrázok 112 Ohýbačka

..

3. Napíšte, k čomu sa využíva strojové zariadenie znázornené na obrázku a v súčinnosti
s čím je možné jeho využitie:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
Obrázok 113 Prípravok na ohýbanie

4. Uveďte, kto môže obsluhovať strojový lis a aké požiadavky pre obsluhu musí splniť:
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.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. Napíšte postup práce a vyrobte súčiastku podľa výkresu 4. SOŠ 2068 ( Príloha O)
6. Napíšte zásady BOZP pri strojovom ohýbaní: ................................................................
...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Pochopil som podstatu strojového ohýbania plechov ?
2. Viem ohýbať plechy na strojových ohýbačkách?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
.................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .........................................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.11 Vyrovnávanie plechov ručné a strojové 11/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť ručne a strojovo vyrovnávať plechy
a) Poznať význam vyrovnávania
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b) Poznať náradie, pomôcky a prípravky používané pri vyrovnávaní
c) Oboznámiť sa s postupom práce pri ručnom vyrovnávaní plechov
d) Oboznámiť sa s postupom práce pri strojovom vyrovnávaní plechov
c) Poznať spôsoby merania a kontroly vyrovnania
e) dodržiavať zásady BOZP pri ručnom a strojovom rovnaní

Obrázok 114 Strojové vyrovnávanie

Teoretické východiská:

1. Napíšte, aké vlastnosti musí mať materiál, aby bolo možné ho ohýbať a rovnať: ..........
...........................................................................................................................................
2. Uveďte, prečo sa pri rovnaní materiálov používajú masívne nákovy, alebo ťažké
platne: ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Napíšte, čo je rovnanie a na akom princípe je rovnanie kovov založené: ......................
.............................................................................................................................
4. Uveďte spôsoby rovnania kovových materiálov: ............................................................
...........................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte, čím a akým spôsobom kontrolujeme rovnaný materiál: ..................................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte, na čom a akým spôsobom vyrovnáte pasovú oceľ hrúbky 4 mm: .....................
...........................................................................................................................................
3. Popíšte postup práce pri rovnaní znázornených plechov, sústreďte sa hlavne na silu
úderov:

Obrázok 115 Postup vyrovnávania plechov

....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

4. Napíšte, aké zariadenie je znázornené na obrázku a popíšte postup rovnania na ňom:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Obrázok 116 Rovnacie zariadenie
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5. Napíšte zásady BOZP pri ručnom a strojovom rovnaní materiálu: ................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Pochopil som podstatu ručného a strojového rovnania plechov?
2. Viem rovnať kovové materiály?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
.........................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .........................................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.12 Zakružovanie a lemovanie 12/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť zakružovať a lemovať kovové materiály
a) Poznať význam zakružovania a lemovania
b) Vedieť druhy a popis zakružovačiek a lemovačiek
c) Oboznámiť sa s postupom pri zakružovani a lemovaní
d) Dodržiavať zásady BOZP pri zakružovaní a lemovaní
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Obrázok 117 Zakružovanie

Teoretické východiská:

1. Napíšte, čo si predstavujete pod pojmom zakružovanie: .................................................
..........................................................................................................................................
2. Uveďte, ako by ste charakterizovali lemovanie: ..............................................................
...........................................................................................................................................
3. Napíšte, či ste sa vo svojom okolí videli zakružované, alebo lemované plechy, ak
áno, uveďte, kde: ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Popíšte, čo je hlavnou funkciou lemovania plechov: .......................................................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Popíšte, ako by ste postupovali pri obsluhe mechanickej zakružovačky znázornenej na
na obrázku:
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.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................

Obrázok 118 Mechanická zakružovačka

2. Uveďte, do akej dĺžky a hrúbky je možné ohýbať plechy na mechanických
strojových

zakružovačkách: ..........................................................................................

.............................................................................................................................................
3. Napíšte, načo slúži zobrazený stroj na obrázku a popíšte postup práce pri jeho obsluhe:

4. Popíšte postup práce pri výrobe štítového lemovania zobrazeného na obrázku,
pri dĺžke polotovaru 500 mm a uhloch ohybov 90 a 120 stupňov:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
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5. Napíšte zásady BOZP pri zakružovani a lemovaní: ....................................................
......................................................................................................................................

Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám obsluhu strojov pre zakružovanie a lemovanie ?
2. Viem zakružovať a lemovať plechy podľa technického výkresu ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
.................................................................................................................................
Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .........................................................................

Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.13 Nitovanie plechov preplatovaním a so stykovými
doskami 13/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť nitovať plechy preplatovaním a pomocou stykových dosiek
a) Poznať účel, význam a spôsoby nitovania
b) Poznať druhy nitov, možnosti a spôsoby ich využitia
c) Poznať nástroje a pomôcky používané pri nitovaní
d) Oboznámiť sa s postupom práce pri nitovaní
e) Predviesť demontáž a opravu nitových spojov
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f) Poznať príčiny vzniku nepodarkov pri nitovaní
g) Dodržiavať zásady BOZP pri nitovaní plechov

Obrázok 119 Nitovanie

Teoretické východiská:

1. Definujte nitovanie a uveďte spôsoby nitovania: ...........................................................
...........................................................................................................................................
2. Uveďte, z akého materiálu sa vyrábajú nity: ...................................................................
...........................................................................................................................................
3. Vymenujte nástroje používané pri nitovaní: ....................................................................
..........................................................................................................................................
4. Napíšte, aké druhy nitov podľa tvaru hlavy nitu poznáte: ...............................................
..........................................................................................................................................
5. Uveďte, aký môže byť maximálne dlhy driek nitu: ........................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

4. Napíšte postup práce pri príprave materiálu pred nitovaním: ..........................................
...........................................................................................................................................
2. Popíšte správny postup práce pri nitovaní podľa uvedeného obrázku:
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..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................

3. Napíšte postup práce (príloha A) a vyrobte súčiastku podľa výkresu č. SOŠ 0288
( Príloha P )
4. Napíšte postup práce pri rozoberaní nitového spojenia dvoch plechov spojených za
pomoci styčnej dosky: ......................................................................................................
...........................................................................................................................................
5. Ako predchádzame úrazom pri nitovaní a pritužovaní: ...................................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Poznám náradie používané pri nitovaní a viem nimi manipulovať?
2. Viem prevádzať nitové spojenia preplatovaním a pomocou styčnej dosky?
Áno

3.

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
.................................................................................................................................

Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .........................................................................
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Názov tematického celku:

5. Práca s plechmi 14 dní

Názov témy:

5.14 Mäkké spájkovanie kovov 14/14

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť spájkovať plechy
a) Poznať podstatu, význam a spôsoby spájkovania
b) Poznať druhy spájkovačiek a spájok
c) Poznať význam tavidla a vedieť pripraviť spájkovaciu vodičky
d) Oboznámiť sa s postupom práce pri spájkovaní
e) Dodržiavať zásady BOZP pri nitovaní plechov

Obrázok 120 Spájkovanie

Teoretické východiská:

1. Popíšte význam a spôsoby spájkovania: ..........................................................................
...........................................................................................................................................
2. Napíšte druhy tavidiel a ich význam pre spájkovaní: ... ..................................................
...........................................................................................................................................
4. Uveďte, aké druhy spájkovačiek poznáte: .......................................................................
...........................................................................................................................................
5. Napíšte, čo je kritériom voľby spájkovačky pre určený druh práce: ...............................
...........................................................................................................................................
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6. Popíšte, aký je rozdiel medzi spájkou a spájkovačkou: ...................................................
...........................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručnosti :

1. Podrobne popíšte postup práce prípravy spájkovacej vodičky pre spájkovanie
na mäkko: .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Napíšte, aký spôsob spájkovania na mäkko je zobrazený na obrázku a postup práce pri
jeho zhotovovaní:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Obrázok 121 Spájkovaný spoj

................................................................................

3. Napíšte postup práce a vyrobte súčiastku podľa výkresu SOŠ 2001 uvedeného
v prílohe R
4. Napíšte zásady BOZP pri spájkovaní na mäkko: .............................................................
...........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka :
1. Viem pripraviť spájkovaciu vodičku a viem ňou bezpečne manipulovať?
2. Viem spájkovať na mäkko podľa technickej dokumentácie ?
Áno

Čiastočne

Nie potrebujem zopakovať
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3. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa ? .........................
.................................................................................................................................
Hodnotenie MOV: /slovne, známkou/ .........................................................................
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Záver
Tento zošit vznikol v rámci realizácie národného projektu Rozvoj stredného odborného
vzdelávania / Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /Projekt je spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.
Operačný

program

Vzdelávanie

podporuje

zvýšenie

adaptability

pracovnej

sily

prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Konkrétne
opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä prostredníctvom podpory
vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému: regionálne školstvo, vysoké
školstvo a ďalšie vzdelávanie. Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je
zabezpečenie

dlhodobej

konkurencieschopnosti

SR

prostredníctvom

prispôsobenia

vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Strategickým cieľom národného
projektu RSOV je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných
odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality
OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii ŠIOV-u. Hlavným cieľom je
uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SOŠ s využitím inovovaných foriem a metód
výučby.
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Vysvetlenie pojmov - zoznam skratiek a symbolov

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia
OBP

Ochrana a bezpečnosť pri práci

PO

Požiarna ochrana

RO

Rýchlorezná oceľ

HBS

Skúška tvrdosti podľa Brinella, skúšobné teliesko gulička
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PRÍLOHA A, zdroj- vlastný

PRACOVNÝ POSTUP
Číslo výkresu

Vypracoval

Názov súčiastky

Počet kusov

č. oper.

Popis práce

Nástroje, náradie, meradlá
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PRÍLOHA B, zdroj- vlastný

MONTÁŽNY POSTUP
Číslo výkresu

Vypracoval

Názov súčiastky

Počet kusov

č. oper.

Popis práce

Nástroje, náradie, meradlá
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PRÍLOHA D, zdroj- vlastný
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PRÍLOHA F, zdroj www.slovmetal.s
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223

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

PRÍLOHA : H, zdroj- vlastný

224

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

PRÍLOHA: I, zdroj- vlastný

225

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

PRÍLOHA: J, zdroj- vlastný

226

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

PRÍLOHA: K, zdroj- vlastný

227

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

PRÍLOHA: L, zdroj- vlastný

228

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

PRÍLOHA: M, zdroj- vlastný

229

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

PRÍLOHA: N, zdroj- vlastný

230

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia

PRÍLOHA: O, zdroj- vlastný
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PRÍLOHA: R, zdroj- vlastný
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PRÍLOHA: T zdroj Berta , Igor – Brusilová, Alena – Gábrišová, Zuzana – Švec, Pavol:
Náuka o materiály Návody na cvičenia, Bratislava 2006

Tabuľka nameraných hodnôt - Statická skúška na ťah

priemer tyče v mieste lomu:

Symbol

Hodnota

Označenie

Jednotka

ø du

mm

dĺžka jednotlivých dielikov na roztrhnutej vzorke:

Lu1

Lu2

Lu3

Lu4

Lu5

Lu6
mm

235

Lu7

Lu8

Lu9

Lu10
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PRÍLOHA: U zdroj (Berta , Igor – Brusilová, Alena – Gábrišová, Zuzana – Švec, Pavol:
Náuka o materiály Návody na cvičenia, Bratislava 2006

Tabuľka nameraných hodnôt – Skúšky tvrdosti

Materiál

Metóda

Podmienky

vzorky

Namerané
hodnoty

F=

HBS

d1 =

D=
d2 =
t=

D=

dM =

tyč =

dT =

Poldi
kladivko
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Tvrdosť
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PRÍLOHA: Z
Vyhodnotenie jednotlivých rezov z praktickej skúšky
podľa priloženej tabuľky
( skúšobný komisár - skúšobná komisia, hodnotení žiaci )

Celkové vyhodnotenie skúšok

P.č.

MENO

Priamy

Šikmý

rez

rez

REZ

REZ

profil:
T

profil:
U
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REZ

Priem.

Techno-

Bezpeč.

RÚRA

známka

lógia

ustanov.

Celkové
hodnotenie

