
  

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 

 

 

 

 

Pracovný zošit  

pre odborný výcvik 

 

 

 

 

Názov: Pracovný zošit pre 3. ročník 

študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby  ročník tretí 

 

 

Rok 2014 

 

 

 

 

 



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

2 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

 

GOLEJ, Ján, PhDr. a  BLAŠKOVÁ, Renata, Mgr.: Pracovný zošit, Odborný výcvik pre 

3. ročník, študijný odbor: 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby. 

RSOV / Rozvoj stredného odborného vzdelávania, rok 2014 

 

 

Publikácia poukazuje na možnosti využitia pracovného zošita na  vyučovaní predmetu 

odborný výcvik a mala by byť odpoveďou na otázku ako si vytvoriť vlastný edukačný 

program, použitím ktorého je vyučovanie pre žiakov zážitkom a jednoduchou cestou k 

získaniu čo najväčšieho množstva informácií. Stimulovať poznávacie činnosti žiaka 

predpokladá uplatňovať v odbornom výcviku proporcionálne zastúpenie a  prepojenie 

empirického a teoretického poznávania. Predmetom pracovného zošita sú pracovné listy 

pre 3.ročník odboru operátor gumárskej a plastikárskej výroby v predmete odborný 

výcvik. Obsahuje učivo spracovanie kaučukovej zmesi, spájanie polotovarov – 

konfekcia a BOZP.   

 

Kľúčové slová: Bezpečnosť. Kaučuková zmes.. Konfekcia. Odborný výcvik. 

Pneumatika. Technológia. Zručnosti. 
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Úvod    

 

Odborný výcvik plní pozitívnu motivačnú funkciu pri vytváraní vzťahu k povolaniu 

a pri osvojovaní teoretických a praktických poznatkov v praxi. V rámci odborného 

výcviku sa najúčinnejšie formujú hodnoty a vlastnosti žiakov. 

Študijný odbor 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby je v praktickej 

príprave zameraný na prepojenie teoretických vedomostí a požadovaných praktických 

zručností pre riadenie chemicko-technologických procesov v rôznych oblastiach 

výrobnej a nevýrobnej sféry gumárskej a plastikárskej výroby, pričom obsah a rozsah 

učiva zodpovedá najnovším požiadavkám súčasnej vedy. Odborný výcvik završuje        

a integruje celý obsah teoretickej prípravy. Využívajú sa v ňom poznatky učebných 

predmetov chémia, materiály, stroje a zariadenia a technológia. Integrácia praktických 

činností s procesmi poznávania a myslenia v rámci odborného výcviku vytvára 

kvalitatívne nové podmienky pre rozvoj tvorivosti v práci. Odborný výcvik priblíži 

žiakom počas štúdia výrobnú atmosféru v podniku, osvojenie zručností a návykov pri 

príprave kaučukových zmesí a ich spracovania, prípravy polotovarov pre výrobu 

osobných a nákladných radiálnych autoplášťov, výroby dopravných pásov a lisovania 

výrobkov z technickej gumy, obsluhy strojného zariadenia a výrobných liniek. 

Obsahom predmetu je aj osvojenie zručností a návykov pri vykonávaní laboratórnych 

skúšok, hodnotení kvality surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pri manipulácii 

s materiálom. Na kvalitnú prípravu žiakov na odbornom výcviku sa využívajú priestory 

odborných školských dielní a výrobných priestorov podnikov.  

Obsah učiva v treťom ročníku je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie zručností               

a návykov získaných v predchádzajúcich ročníkoch. Nadobudnuté poznatky využijú 

v ďalších tematických celkoch pri výrobe autoplášťov, dopravných pásov a lisovaní 

technickej gumy. Žiaci sú zaradení do výrobného procesu, vedení k samostatnosti pri 

obsluhe nových strojných zariadení s počítačovým nastavením ovládacieho panelu. 
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1. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna      

ochrana 1 deň 

Názov témy:                          1.1 Bezpečnosť pri práci, požiarna ochrana 1/1 

Cieľ vyuč. dňa: Ovládať základné pravidlá BOZP a PO na pracoviskách 

a) Poznať riziká, ktoré nás ohrozujú v pracovnom procese  

b) Poznať pravidlá prvej pomoci pri úrazoch 

c) Objasniť základné piktogramy 

d) Ovládať spôsoby použitia prenosných hasiacich prístrojov a nástenných 

požiarnych hydrantov 

Teoretické východiská:         

1. Aké druhy úrazov poznáte? 

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

2. Definujte, stratu vedomia: 

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

3. Napíšte telefónne číslo požiarnej stanice a závodného  hasičského útvaru: 

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

Riziká, ktoré nás ohrozujú v pracovnom procese, delíme do dvoch  skupín: 

Riziká od strojov, zariadení a používaných látok - príčina v zanedbaní stanovených 

postupov alebo v porušení zákazov. Ich účinok je väčšinou okamžitý a následky majú 

podobu vonkajších alebo vnútorných zranení. 

Riziká z pracovného prostredia - môžu pôsobiť dlhšiu dobu bez zjavného účinku a až 

po vyčerpaní prijateľnej expozície dochádza väčšinou k trvalému poškodeniu zdravia. 

Vedú spravidla k chorobe z povolania. 

Ostatné rizikové faktory, ktoré sa vyskytujú v bežných pracovných systémoch: 

Mechanické: - tvary a povrchy stroja, pohyblivé časti stroja, rizikové ručné nástroje  
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a pomôcky, odletujúce úlomky, triesky, nevhodné riešenia pracovného miesta, pády 

osôb pri práci na plošinách, rebríkoch, pri práci vo výškach a pod. 

Energetické - elektrická energia a elektromagnetické vlnenie, ionizujúce a neionizujúce 

žiarenie, tlaková energia. 

Spôsoby použitia prenosných hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych hydrantov 

- Použitie PHP je znázornené na etikete každého hasiaceho pristroja. 

- Hasiace prístroje vodné a penové sa nesmú používať na hasenie elektrických zariadení 

pod prúdom. 

- Hasiace prístroje práškové a snehové (CO2) sa nesmú používať na hasenie voľne 

naložených sypkých materiálov (sadze, chemikálie, piliny). 

- Na ľahké kovy (hliník) je určený špeciálny hasiaci pristroj práškový s atypickou 

koncovkou. 

- V gumárenskom priemysle sa dajú najefektívnejšie hasiť gumárenské zmesi, 

polotovary a výrobky kombináciou hasiacich prístrojov práškových, penových či 

vodných, ktoré odoberú uhasenému materiálu zápalné teplo (majú ochladzovací 

účinok). 

- Použité hasiace prístroje sa po použití nezavesia spať na držiak, ale musia byť 

vymenené za nové. 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Uveďte riziká, ktoré nás ohrozujú v pracovnom procese:  

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

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

2.  Čo platí na pracoviskách so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom?  

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

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

3. Popíš použitie ručného hasiaceho prístroja: 

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

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

4. Uveďte postup poskytnutia prvej pomoci pri strate vedomia: 

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

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

5. Predveďte postup pri poskytnutí umelého dýchania a masáže srdca! 

6. Vymenujte hlavné zásady BOZP pri poranení elektrickým prúdom: 

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

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

7. Vysvetlite význam zobrazených piktogramov: 

                         

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

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

Sebahodnotenie žiaka:                                                                                      

 Otázka Napíšte alebo označte svoju odpoveď 

Poznám riziká, ktoré ma ohrozujú 

v pracovnom procese? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Ovládam  hlavné zásady 

BOZP, dielenský a prevádzkový 

poriadok?                                                                                                   

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Poznám postup pri poskytnutí 

prvej pomoci? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Viem popísať hasiace prístroje 

a činnosti  s tým súvisiace?   

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Aké zásady bezpečnosti pri práci 

som nedodržal počas vyuč. dňa?                                                          

 

           

 Hodnotenie MOV:  / známkou/ ............................................... 
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2. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.1 Linka Roller Head 1/18  

Cieľ vyuč. dňa: Oboznámiť sa s  linkou Roller Head  

a) Popísať základné časti linky Roller Head 

b) Vysvetliť všeobecné charakteristiky procesu vytlačovania 

c) V spolupráci s inštruktorom precvičovať proces vytlačovania 

d) Dodržiavať zásady BOZP pri práci na vytlačovacej linke 

Teoretické východiská:         

1. Definujte proces vytlačovania: 

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

2. Aké strojné zariadenia na vytlačovanie poznáte? 

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

3. Aká zmes sa používa pri vytlačovaní vnútornej gumy a fólií? 

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

Kombinované teplé valcovanie tzv. Roller Head znamená vyšší pokrok valcovania 

zmesí. Pozostáva z vytlačovacieho stroja, širokého extrúzneho profilu hlavice 

vytlačovacieho stroja a štandardného dvojvalca. Výhodou tohto systému zoradenia 

linky je kontinuálna príprava polotovarov z minimálnym zapracovaním vzduchu do 

vytlačenej zmesi. To sa využíva pri príprave vnútornej gumy autoplášťov. Ťahajú sa 

fólie až do hrúbky 20 mm pri vynikajúcom vzhľade povrchu. Aplikácia systému Roller 

Head je nasledovná: 

1. príprava fólií zmesí I .a II. stupňa po zamiešaní v hnetacom stroji pred ich 

vstupom do chladničky, 

2. ťahanie vnútornej gumy pre autoplášte, 

3. ťahanie fólií – hornej a spodnej krycej vrstvy pre pásy, 
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4. výroba fólií pre strešné krytiny, 

5. výroba klinových remeňov. 

Obr. 1  Roller Head 

Vytlačovací stroj s dvojvalcom namiesto vytlačovacej hlavy. Používa sa pre výrobu 

pásov kaučukovej zmesi. Najčastejšie býva umiestnený v linke pre miešanie zmesi. 

 

Príprava vnútornej gumy týmto spôsobom vyžaduje, aby zmes neprišla do kontaktu 

s vodou, preto je chladiaci systém zmesi zabezpečený vzdušnou cirkuláciou. Vnútorná 

guma obsahuje dve vrstvy, vrchná vrstva je na báze halobutylu a spodná vrstva na báze 

prírodného kaučuku, zabezpečujúca dobrú konfekčnú lepivosť ku kostre plášťa. 

Halobutyl (chlórbutyl brómbutyl) je druh kaučukovej zmesi, ktorej základom je 

butylkaučuk. Z tejto zmesi sa vyrába vnútorná guma do autoplášťa s výbornou 

nepriepustnosťou steny. Výrobky z halobutylovej gumy majú výborné tesniace 

vlastnosti. 

Postup nadobúdania zručností:           

1. Linka Roller Head  je znázornená na obrázku č.2  
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2. Popíšte jednotlivé časti linky: 

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

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

3. Vymenujte druhy výrobkov vyrábaných technológiou valcovania: 

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

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

4. Vysvetlite, prečo je chladiaci systém zmesi na linke zabezpečený vzdušnou 

cirkuláciou? 

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

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

5. Uveďte zásady BOZP pri práci na vytlačovacej linke: 

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

Sebahodnotenie žiaka:   

1. Pomenujem jednotlivé časti linky?  

      Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Ovládam  pracovný postup?   

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

3. Dodržal som zásady BOZP pri vytlačovaní? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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3. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.2 Ťahanie vnútornej gumy a kaučukových fólií 2/18 

Cieľ vyuč. dňa: Objasniť technológiu výroby ťahania vnútornej gumy a kaučukových 

fólií 

a) Poznať správny výber kaučukovej zmesi 

b) Definovať podstatu valcovania 

c) Uviesť rozdelenie valcovacích strojov a ich použitie 

d) Dodržiavať zásady  BOZP pri ťahaní vnútornej gumy a kaučukových fólií 

Teoretické východiská:         

1. Aký účel plní vnútorná guma v pneumatike? 

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

2. Aká zmes sa používa na výrobu vnútornej gumy? 

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

3. Definujte plynopriepustnosť vnútornej gumy: 

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

Valcovanie je technologický postup, pri ktorom sa zo zmesi prechodom medzi 2 

valcami vytvára pás o hrúbke danej medzerou medzi valcami. Tento postup možno 

použiť k výrobe profilovaných polotovarov – rôznych výplní, pásov a jadier pre pätkové 

laná. Valcovanie sa požíva aj na výrobu vnútornej gumy. 

Valcovacie stroje sa delia podľa počtu valcov na dvojvalce a viacvalce. Dvojvalce sa 

používajú na ohrievanie, rozpracovanie alebo premiešanie zmesi. K výrobe fólií, pásov 

a profilov sa používajú 3valce, 4valce prípadne 5valce. Všeobecne platí, že čím má byť 

fólia tenšia a povrch kvalitnejší, tým väčší počet valcov musí zariadenie mať. 
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Obr. 3 Valcovacie stroje sa líšia usporiadaním valcov 

 

 

2V – dvojvalce, usporiadanie valcov vedľa seba alebo nad sebou 

3V – trojvalce, usporiadanie valcov nad sebou do písmena I uhlové usporiadanie do 

písmena V 

4V – štvorvalce, usporiadanie valcov do písmena I, F, L, Z 

5V -  usporiadanie valcov do písmena C, používajú sa k dublovaniu 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Nakreslite usporiadanie valcov do písmen L, I, Z ! 

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

2. Rozhodnite, na aké operácie sa používajú dvojvalce: 

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

3. Vysvetlite podstatu valcovania: 

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

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

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

4. Aké zásady BOZP platia pri valcovaní? 

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

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

Dotazník pre žiaka 

 Otázka Označte svoju odpoveď 

Poznám usporiadanie valcov do 

písmen L, I, Z? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Ovládam  využitie dvojvalcov? Áno Čiastočne Nie 

Dodržiavam BOZP pri ťahaní 

vnútornej gumy a kaučukových 

fólií? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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4.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.3 Ťahanie vnútornej gumy a kaučukových fólií 3/18 

Cieľ vyuč. dňa: Nácvik pracovného postupu pri ťahaní vnútornej gumy na 4-valci  

a) Poznať pracovný postup ťahania vnútornej gumy 

b) Nadobudnúť pracovné zručnosti a návyky 

c) Dodržiavať zásady BOZP pri  ťahaní vnútornej gumy a kaučukových fólií 

Teoretické východiská:         

1. Čo tvorí vnútornú gumu? 

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

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

2. Uveďte, akú časť pneumatiky tvorí vnútorná guma: 

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

3. Vymenujte vlastnosti vnútornej gumy: 

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

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

 

Valcovanie vnútornej gumy sa prevádza na štvorvalci typu obráteného L. Dva 

vytlačovacie stroje, zásobované studenou zmesou priamo z palety, vytlačujú fólie, 

ktorými zásobuje medzery medzi prvým a druhým, tretím a štvrtým valcom. Tieto sú 

profilované a presne nastavené pre konečnú hrúbku fólie. Šírku upravujú kotúčové 

orezávacie nože. Spodná fólia má rozmer požadovanej šírky daného rozmeru, horná 

fólia je rozrezávaná na 2 ramenné pásky požadovanej šírky. Vyvalcované fólie sú 

navádzané na kovový chladiaci dopravník, kde pomocou prítlačného valca dochádza 

k ich dublovaniu. Vychladený polotovar sa navíja spolu so zábalom do kazety semcon. 
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Obr. 4 Valcovanie profilovanej vnútornej gumy 

  

A. Vytlačovacie stroje 

B. Štvorvalec 

C. Planžetová chladnička 

D. Odvádzací dopravník 

E. Navíjanie do kaziet semcon 

Postup nadobúdania zručnosti:           

Pracovné pomôcky:  Pracovné oblečenie a ochranné rukavice, kovový zvinovací 

dvojmeter, hrúbkometer, murárska špachtľa, sada imbusových kľúčov, kuchynský nôž, 

vyhrievací nôž, gumené kladivo, vysokozdvižný vozík, manipulačný vozík, krieda. 

1. Vysvetlite pojem zdvojený materiál: 

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

2. Pomenujte základné operácie pri ťahaní vnútornej gumy a kaučukových fólií: 

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

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

3. Popíšte jednotlivé časti valcovacej linky, na ktorej ste pracovali: 

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

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

............................................................................................................................................. 
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4. Uskutočnite analýzu hlavných zásad BOZP pri ťahaní vnútornej gumy 

a kaučukových  fólií: 

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

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

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

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

Sebahodnotenie žiaka:   

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 
Odhadol som svoje schopnosti?  

 

Prečo som bol (nebol) úspešný 

v pracovnej činnosti? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil ( nerobil) dobre 

 

Viem vymenovať základné 

operácie pri ťahaní vnútornej 

gumy a kaučukových fólií? 

Áno Čiastočne Nie 

(potrebujem 

zopakovať) 

V čom som sa zlepšil? 

 

 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou/ ............................................... 
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5.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.4 Vytlačovanie polotovarov 4/18 

Cieľ vyuč. dňa: Ovládať technológiu vytlačovania polotovarov 

a) Definovať pojem vytlačovanie 

b) Poznať druhy vytlačovaných polotovarov v CMR Púchov 

c) Obhájiť použitie vytlačovaných polotovarov vo výrobe 

d) Dodržiavať zásady BOZP pri vytlačovaní polotovarov 

Teoretické východiská:         

1. Definujte pojem vytlačovanie: 

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

2. Aké druhy polotovarov sa pripravujú vytlačovaním? 

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

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

3. Vysvetlite použitie vytlačených polotovarov v pneumatike: 

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

4. Pomenujte ochranné pomôcky používané pri vytlačovaní polotovarov: 

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

Vytlačovací proces – reprezentuje výrobnú operáciu, v ktorej sa materiál tvaruje 

prechodom cez vytlačovaciu hlavu a hubicu do voľného priestoru. Najrozšírenejším 

typom zariadenia, používaným na vytlačovanie gumárskych zmesí sú závitovkové 

vytlačovacie stroje (extrúdery). Hlavným činným prvkom týchto zariadení je závitovka.  

Vytlačovací proces sa uplatňuje v nasledujúcich oblastiach výroby: 

- Dokončenie dispergácie prísad po zamiešaní gumovej zmesi v hnetacom stroji 

a jej spracovanie do vhodného tvaru pre ďalšiu operáciu (napr. listy gumovej 

zmesi). 

- Kontinuálne miešanie zmesi v strojoch so špeciálne konštruovanými 

závitovkami spojenými s vytlačovaním v kombinácii s dvojvalcom. 
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- Pasírovanie (čistenie zmesi prechodom cez sitá umiestnené v hlave 

vytlačovacieho stroja). 

- Príprava náloží pre lisovanie napr. technickej gumy. 

- Pogumovanie kovových materiálov ( oceľový drôt – výroba pätkových lán). 

- Vytlačovanie profilov ( pre autoplášte, protektory, hadice). 

- Zahrievanie zmesi pre iné technologické zariadenia ( 4valec, teplé vytlačovanie). 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Aké poznatky ste získali z pozorovania pri práci na vytlačovacích linkách v CMR ? 

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

2. Kde sa uplatňuje vytlačovací proces? 

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

3.  Aké typy zariadení sa používajú na vytlačovanie zmesí? 

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

4.  Vymenujte druhy šablón na vytlačovanie zmesí: 

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

5. Aké zásady BOZP sa musia dodržiavať pri vytlačovaní polotovarov? 

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

Sebahodnotenie žiaka:   

 Otázka Označte svoju odpoveď 

Viem vysvetliť pojem vytlačovací 

proces? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Poznám jednotlivé druhy 

a použitie vytlačovaných 

polotovarov? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Poznám strojné zariadenie  na 

vytlačovanie zmesí? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

                                                                                                                             

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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6.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.5 Vytlačovanie polotovarov – Linka TROESTER  5/18 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať pracovný postup a techniku vytlačovania na linke TROESTER 

a) Naučiť sa v spolupráci s inštruktorom pracovať na závitovkovom zariadení 

TROESTER 

b) Nácvik pracovného postupu 

c) Dodržiavať zásady BOZP pri práci na závitovkovom zariadení TROESTER 

Teoretické východiská:         

1. Ako delíme závitovkové vytlačovacie stroje? 

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

2. Na čo slúži prítlačný uzáver? 

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

3. Čím meriame teplotu vytlačovanej zmesi? 

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

Vytlačovacie stroje (tzv. extrúdery) sa delia na závitovkové, piestové a diskové. Pre 

výrobu polotovarov pre konfekciu sa používajú vytlačovacie stroje závitovkové, pretože 

majú nepretržitý cyklus, je ich možné zaradiť do výrobných liniek. 

Závitovkové  vytlačovacie  stroje delíme: 

- stroje zásobované teplou, rozpracovanou zmesou na ohrievacom dvojvalci, 

- stroje zásobované studenou zmesou priamo z palety. 

Oba druhy sa líšia hlavne svojou konštrukciou, výkonom a kvalitou vytlačovaných 

profilov. Veľkosť zariadenia sa udáva podľa priemeru šneku v mm. 

Vytlačovacie závitovkové stroje sú komplexné zariadenia. Vytlačovacia jednotka je 

zložená z plniaceho komína, závitovky, plášťa závitovky, temperačných zón, 

vytlačovacej hlavy, tŕňa ( pri vytlačovaní dutých profilov), uzamykacieho mechanizmu 

vytlačovacej hlavy a šablóny. Na meranie teploty sú zabudované v plášti závitovky 

termočlánky, ktoré dávajú obraz o teplotnom režime vytlačovacieho procesu.         

Prvou časťou vytlačovacieho stroja je plniaci plášť a plniaci komín, ktorý musí byť 
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 konštruovaný v závislosti od výkonu vytlačovacieho zariadenia a od charakteru 

dopravovaného materiálu.  Dôležité je rovnomerné zásobovanie závitovky, pripravenou 

gumovou zmesou – nekonečným pásom. Prerušenie prísunu materiálu môže byť 

spôsobené pomalým dávkovaním alebo preklzovanie zmesi v štartovacej zóne 

závitovky pod komínom. Neúmerne rýchle dávkovanie môže naplniť plniaci komín, čo 

môže spôsobiť prerušenie prísunu materiálu do závitovky vytlačovacieho stroja. Z tohto 

dôvodu najmä u vysokovýkonných zariadení sa ako pomocný prvok používa prítlačný 

uzáver. Pre definovanie závitovky sú charakteristické dĺžky jej účinných zón, pre ktoré 

sa používa pojem – začiatok závitu. 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte pracovný postup a techniku vytlačovania na linke TROESTER: 

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

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

2. Vymenujte pracovné pomôcky používané pri práci: 

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

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

3. Popíšte vytlačovaciu jednotku závitového vytlačovacieho stroja podľa obrázku č. 5: 

Obr. 5 Vytlačovací stroj s troma závitovkami pre vytlačovanie združených profilov
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A..................................C..............................................E........................................ 

B...................................D..............................................F....................................... 

4. Vyriešte prísun materiálu do vytlačovacieho stroja a odôvodnite význam 

rovnomerného zásobovania závitovky: 

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

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

5. Aký typ a rozmer polotovaru ste vytlačovali tento vyučovací deň: 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

 

 Otázka Označte svoju odpoveď 

Poznám základné časti 

vytlačovacej linky TROESTER? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Ovládam všetky pracovné činnosti 

na tomto strojnom zariadení? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Dodržal som zásady BOZP? Áno Čiastočne Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou/ ............................................... 
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7. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.6 Vytlačovanie bočníc 6/18 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať technológiu vytlačovania bočníc 

a) Aplikovať pracovný postup pri vytlačovaní bočníc 

b) Nadobudnúť pracovné zručnosti a návyky pri vytlačovaní bočníc 

c) Vysvetliť použitie bočníc pri výrobe pneumatiky 

d) Dodržiavať zásady BOZP pri vytlačovaní bočníc 

Teoretické východiská:         

1. Pomenujte profil bočnice: 

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

2. Diskutujte, na čo slúži bočnica: 

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

3. Ktoré parametre pri vytlačovaní bočníc je potrebné dodržať? 

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

Bočnica – časť pneumatiky, ktorej zloženie gumovej zmesi je prispôsobené pružiacim 

vlastnostiam boku pneumatiky. Zmes bočnice musí byť odolná voči prelamovaniu. 

Konštrukcia bočnice môže byť zosilnená kostrovou vložkou alebo vložkami. 

Vytlačované bočnice musia byť perforované. 

Narastanie materiálu pri vytlačovaní - Profil vytlačeného polotovaru nesúhlasí                     

s profilom vytlačovacej šablóny. Vytlačený profil je vždy väčší, ako otvor šablóny. 

Tomuto javu hovoríme narastanie materiálu, ktoré ovplyvňuje: 

- teplota vytlačovacieho stroja - nízka teplota, väčšie narastanie 

- rozpracovanosť kauč. zmesi - menej rozpracovaná viac narastá 

- zloženie kauč. zmesi - zmes s väčším podielom kaučuku viac narastá 

- úkos na šablóne - s väčším úkosom viac narastá 

 

 

 



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

26 

 

Obr. 6  Tvar šablóny - tvar vytlačeného profilu 
 

 
 

Postup nadobúdania zručnosti:           

Pracovné pomôcky: Pracovné oblečenie a ochranné rukavice, kovový zvinovací 

trojmeter, murárska špachtľa s mosadzným ukončením, sada imbusových kľúčov, 

kuchynský nôž, gumenné kladivo, mosadzná kefa, farby na značenie behúňov, 

sprievodné lístky, pero, prístroj na načítavanie zmesi, krieda. 

Činnosti žiaka:  

       a) poučenie o BOZP pred prácou 

       b) v spolupráci s inštruktorom pripraviť receptúru podľa denného plánu 

       c)   pripraviť potrebné komponenty 

       d)  v spolupráci s inštruktorom vytlačovať bočnice 

 

1. Objasnite technologický proces vytlačovania bočníc: 

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

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

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

2. Popíšte linku,  na ktorej sa vytlačujú bočnice: 

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

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

3. Aké pracovné pomôcky a náradie ste používali pri práci na vytlačovacej linke? 

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

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

4. Aké zásady BOZP ste uplatnili pri práci na vytlačovacej linke? 
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.............................................................................................................................................

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

 

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Odhadol som svoje schopnosti?  

 

Prečo som bol (nebol) úspešný 

v pracovnej činnosti? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil ( nerobil) dobre? 

 

Viem vymenovať operácie pri 

vytlačovaní bočníc?  

Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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8. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.7 Vytlačovanie behúňov 7/18 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať technológiu vytlačovania behúňov  

a) Ovládať pracovný postup vytlačovania behúňov 

b) Nadobudnúť pracovné zručnosti pri vytlačovaní behúňov 

c) Vysvetliť použitie behúňov pri výrobe pneumatiky 

d) Zásady BOZP pri vytlačovaní behúňov 

Teoretické východiská:         

1. Definujte profil behúňa: 

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

2. Preukážte úlohu behúňa: 

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

3. Ktoré parametre  pri vytlačovaní behúňa treba dodržiavať? 

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

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

4. Aká zmes sa používa na výrobu behúňa? 

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

Behúň – časť pneumatiky, ktorá zabezpečuje kontakt s vozovkou. Rozhodujúci podiel 

na funkčných vlastnostiach pneumatiky má zloženie behúňovej zmesi  a dezén,  ktorý je 

vylisovaný do behúňa (letné, zimné pneumatiky). 

Vlastné vytlačovanie je dané vytlačovacím predpisom. Vzhľadom k možným 

odchýlkam spracovávanej zmesi je nutné, aby obsluha linky sledovala šírkové 

parametre a hlavne úsekové hodnoty hmotnosti. Tieto potom upravuje reguláciou 

otáčok závitovky, odťahovou rýchlosťou dopravníka tak, aby sa úseková hmotnosť 

dostala do predpísaných hodnôt. Je nutné rovnako dodržiavať teplotný režim, aby 

nedochádzalo k prehrievaniu zmesi a tým k navulkanizovaniu. 
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Obr. 7 Rez združeným profilom behúňa 

 

A. behúňova zmes       B. bočnicová zmes (miniskirt)       C. spojovací faxink (tie-guma) 

Postup nadobúdania zručnosti:           

Pracovné pomôcky:  Pracovné oblečenie a ochranné rukavice, kovový zvinovací 

trojmeter, murárska špachtľa s mosadzným ukončením, sada imbusových kľúčov, 

kuchynský nôž, gumenné kladivo, mosadzná kefa, farby na značenie behúňov, 

sprievodné lístky, pero, prístroj na načítavanie zmesi, krieda. 

Systém kontroly 

Skontrolujte či sa na dopravníkových pásoch linky nenachádzajú cudzie predmety! 

Skontrolujte či nie sú odobraté kryty z otáčavých častí stroja! 

Skontrolujte všetky stop tlačidlá, bezpečnostné lanká a ochranné lišty! 

 

Pracovný postup pri vytlačovaní behúňov 

1. Po vytemperovaní všetkých používaných extrúderov zaveďte zmes pre konkrétny 

rozmer z paliet zásobovacími dopravníkmi ku košom extrúderov. 

2. Dostatočne zásobujte extrúdery zmesou. 

3. Zmes extrúderov začnite posúvať pomalými otáčkami závitovky. 

4. Keď zmes začne vychádzať von z vytlačovacej hlavy zastavte chod extrúdera. 

5. Zmes zrežte murárskou špachtľou na výstupe z kanálov hlavy. 
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6. Do vyhriatej kazety vložte predpisom určenú vyhriatu predšablónu a šablónu 

a zaistite ju hydraulickým hrebeňom.                                                                                                                            

7. Spustite chod linky. 

8. Pri prechode profilu popod ofukovacie dýzy kontrolujte parametre vytlačovaného 

profilu. 

9. Pri ukončení ťahania profilu a pri prechode na iný profil odstavte extrúdery, 

dopravníky nechajte v chode a profil zrežte  murárskou špachtľou od šablóny. 

10. Počas výmeny šablóny alebo iných prípravkov poprípade zmesí, pokračuje navíjanie 

do nosiča. 

11. Chladenie behúňov uskutočnite po celej dĺžke chladiacich vaní. 

 

Činnosti žiaka:  

       a) poučenie o BOZP pred prácou 

       b) v spolupráci s inštruktorom pripraviť receptúru podľa denného plánu 

       c) pripraviť potrebné komponenty 

       d) v spolupráci s inštruktorom vytlačovať behúne 

     

1. Definujte vulkanizovanie. Na akú teplotu sa pred vytlačovaním temperujú 

extrúdery? 

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

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

2. Objasnite  správne zavádzanie zmesi do extrúderov: 

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

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

3. Ako značíme behúne po vytlačení? 

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

............................................................................................................................................ 
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4. Vysvetlite hlavné zásady BOZP pri vytlačovaní behúňov: 

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

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

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

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

  

Sebahodnotenie žiaka: 

 

 Otázka       Napíš alebo označ svoju odpoveď     

Poznám technológiu vytlačovania 

behúňov? 

Áno Čiastočne Nie 

Nadobudol som potrebné 

zručnosti pri vytlačovaní 

behúňov? 

Áno Čiastočne Nie 

Dodržal som zásady BOZP pri 

vytlačovaní behúňov? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou/ ............................................... 
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9. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.8 Vytlačovanie polotovarov - TRIPLEX 8/18 

Cieľ vyuč. dňa: Ovládať najnovšiu technológiu na vytlačovacej linke TRIPLEX  

a) Poznať pracovný postup vytlačovania na vytlačovacej linke TRIPLEX 

b) V spolupráci s inštruktorom vedieť obsluhovať vytlačovaciu linku TRIPLEX   

c) Dodržiavať zásady BOZP pri vytlačovaní na linke TRIPLEX 

Teoretické východiská:         

1. Rozhodnite, aké vytlačované profily dokáže linka TRIPLEX vyrobiť: 

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

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

2. Na aké účely sa používa vytlačovanie? 

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

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

Najnovšie technológie vytlačovania sú plne automatizované vytlačovacie linky 

DUPLEX a TRIPLEX. Dva, tri, prípadne štyri vytlačovacie stroje usporiadané nad 

sebou zásobované studenou alebo teplou zmesou tlačí zmes do jednej spoločnej hlavy. 

Zmesi sa spájajú vo vyhrievanej predšablóne a finálny profil je tvarovaný výstupnou 

šablónou. Pre kvalitu polotovarov je nutné dodržiavať presnú reguláciu teploty                       

v jednotlivých pracovných zónach vytlačovacích strojov. Takto sa vyrábajú združené 

polotovary behúňov a bočníc. Pre špičkovú kvalitu vytlačovaných polotovarov je 

dôležitá čistota chladiacej vody. Vodu je treba denne kontrolovať a pri znečistení 

vykonať výmenu. 
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Obr. 8 Detail linky pre vytlačovanie združených profilov 

 

A. palety zmesi                     B. združený vytlačovací stroj                                         

C. odťahový dopravník s úsekovou váhou                     D. šikmý vynášací dopravník 

     a značením polotovarov                                             E. etážová chladička s vodou 

Postup nadobúdania zručnosti:           

Pracovné pomôcky:  Pracovné oblečenie a ochranné rukavice, kovový zvinovací 

trojmeter, murárska špachtľa s mosadzným ukončením, sada imbusových kľúčov, 

kuchynský nôž, gumené kladivo, mosadzná kefa, farby na značenie behúňov, 

sprievodné lístky, pero, prístroj na načítavanie zmesi, krieda. 

Činnosti žiaka:  

a) poučenie o BOZP pred prácou 

b) v spolupráci s inštruktorom pripraviť receptúru podľa denného plánu 

      c) pripraviť potrebné komponenty 

      d) v spolupráci s inštruktorom precvičovať obsluhu linky Triplex 
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1. Aké profily sa vytláčajú na vytlačovacej linke Triplex? 

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

 

2. Objasnite, dôležitosť teploty pri vytlačovaní profilov na linke Triplex: 

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

 

3. Pozorujte prácu pracovníkov na vytlačovacej linke Triplex! 

4. Popíšte pracovný postup na vytlačovacej linke Triplex: 

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

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

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

5. Vysvetlite hlavné zásady BOZP na vytlačovacej linke Triplex: 

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

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

 

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba:  

Otázka                         Označ svoju odpoveď 

Viem aké profily sa vytlačujú na 

linke TRIPLEX? 

Áno Čiastočne Nie 

Pochopil som podstatu vytlačovania? Áno Čiastočne Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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10.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.9 Vytlačovanie jadier 9/18 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať technológiu vytlačovania jadier 

a) Získať praktické zručnosti pri vytlačovaní jadier 

b) Oboznámiť sa s vytlačovacím strojom VIPO  

c) V spolupráci s predákom výroby vedieť vytlačovať jadrá na zariadení VIPO 

d) Dodržiavať zásady BOZP pri vytlačovaní jadier 

Teoretické východiská:         

1. Charakterizujte jadro autoplášťa: 

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

2. Rozhodnite, v ktorej časti autoplášťa sa nachádza jadro: 

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

3. Popíšte funkciu jadra: 

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

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

 Jadrovacia linka VIPO slúži k jadrovaniu pätkových lán rôzneho rozmeru jadra                       

z kaučukovej zmesi. Linky sú ovládané pomocou počítačového systému SIMATIC          

z hlavného monitorového ovládača. Prevádzka stroja je automatická, ale i na ručné 

ovládanie. 

Studená kaučuková zmes odoberaná z palety ide cez detektor kovov do vytlačovacieho 

stroja. Vytlačený profil pre jedno lano ide po odťahovom dopravníku na chladiaci 

bubon, cez slučkový zásobník a je navádzaný na horizontálny upínač lana. Prenášač 

automaticky pokladá vystriekané lano zo zásobníka lán na tento upínač, kde sa na lano 

pomocou zavaľovacích kladiek natvaruje jadro, rezací nôž ureže potrebnú dĺžku jadra. 

Automaticky sa jadro dotočí a vykoná spoj. Hotové lano prenášač umiestni do 

zásobníka ojadrovaných lán. 
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Obr. 9 Jadrovacia linka VIPO 

 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Vysvetlite postup práce pri vytlačovaní jadier: 

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

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

2. Definujte, z akej kaučukovej zmesi sa vytlačuje jadro: 

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

3. Pomenujte základné časti vytlačovacej linky VIPO: 

1 ...................................................                 5..........................................................  

2 ...................................................                 6 ......................................................... 

3 .................................................                   7.........................................................                          

4 ................................................... 

4.  Uveďte pracovné pomôcky použité pri práci: 

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

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

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka                         Označ svoju odpoveď 

Viem v spolupráci s predákom 

výroby obsluhovať linku na 

vytlačovanie jadier? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Dodržal som správny pracovný 

postup? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Dodržal som BOZP na 

vytlačovacej linke VIPO? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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11.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.10 Nanášanie kaučukových zmesí – pogumovanie 10/18 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať technológiu pogumovania textilného a oceľového kordu 

a) Vedieť spôsoby nanášania kaučukových zmesí na textil a oceľokord 

b) Oboznámiť sa so strojným zariadením na pogumovanie –  4-valec 

c) Dodržiavať zásady BOZP pri pogumovaní 

Teoretické východiská:         

1. Definujte pojem pogumovanie: 

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

2. Vysvetlite výraz lepivosť kaučukovej zmesi: 

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

3. Objasnite pojem elasticita kostry plášťa: 

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

Pogumovanie textilného a oceľového kordu patrí k dôležitým pracovným operáciám 

pri výrobe plášťov pneumatík. Výstužný materiál v plášti je nutné pokryť vrstvou 

kaučukovej zmesi, ktorá má niekoľkoraký účel. 

Izolácie jednotlivých nití kordovej alebo technickej tkaniny - Jednotlivé vlákna, 

tkaniny a oceľové kordy musia byť od seba izolované. Zaplnenie textilu alebo kordu 

musí byť čo najvyššie pri zachovaní pôvodnej štruktúry podložky. Izolácia jednotlivých 

vrstiev zabraňuje ich vzájomnému treniu o seba, znižuje vývin tepla pri jazde, zaisťuje 

požadovanú životnosť plášťa. 

Možnosti konfekcie plášťa - Jednotlivé vrstvy výstužných materiálov je nutné pri 

konfekcii plášťa spojiť medzi sebou ako aj medzi ostatnými polotovarmi. Toto je 

zaistené lepivosťou nanesenej vrstvy kaučukovej zmesi. 

Elasticita kostry plášťa - Guma v kostre určuje elasticitu plášťa. Podľa požadovanej 

tuhosti v jednotlivých častiach sa používajú rôzne tuhosti nánosovej kaučukovej zmesi. 
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Obr. 10 Nanášanie kaučukovej zmesi na štvorvalci 

 

A. Podložka (kord)        B. Kaučuková zmes          C. Podložka s obojstranným nánosom 

Postup nadobúdania zručnosti:      

1. Popíšte princíp nanášania kaučukovej zmesi na 4-valci: 

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

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

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

2. Ako je zabezpečená izolácia jednotlivých nití oceľokordovej alebo textilnej 

tkaniny? 

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

3. Rozhodnite: Sú valce 4-valca pred začatím pogumovania vyhrievané? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba: 

Otázka                         Označ svoju odpoveď 
Ovládam technológiu pogumovania? Áno Čiastočne Nie 

Poznám spôsoby nanášania 

kaučukových zmesí? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Viem popísať 4-valec? Áno Čiastočne Nie 
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Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 

12.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.11 Pogumovanie textilu – kord 11/18 

Cieľ vyuč. dňa:  Poznať technológiu pogumovania textilného kordu 

a) Oboznámiť sa s technológiou obojstranného nanášania kaučukovej zmesi na 

4valci v tvare písmena Z 

b) Vedieť popísať linku na pogumovanie textilu 

c) BOZP pri pogumovaní textilu 

Teoretické východiská:         

1. Definujte pogumovaný textil: 

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

2. Aký význam plní pogumovaná textilná tkanina v pneumatike, akú časť pneumatiky 

tvorí? 

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

3. Ako musí byť pripravená textilná tkanina pred pogumovaním? 

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

4. Objasnite funkciu zásobníkov textilu v pogumovacej linke: 

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

Pogumovanie textilného kordu - technológia obojstranného pogumovania sa vykonáva 

na štvorvalci, pri rovnakej obvodovej rýchlosti druhého a tretieho valca. Z balíka je 

odvíjaná naimpregnovaná tkanina cez sušičku do medzery medzi strednými valcami 4V, 

kde sa nanášajú vrstvy kaučukovej zmesi vyvalcovanej medzi hornou a dolnou dvojicou 

valcov. Pre dosiahnutie požadovanej kvality nánosu sú dôležité nastavenia 4V a teplota 

valcov. Výhodou 4V je možnosť zaradenia do výrobnej linky a tým zaistenie 

nepretržitej prevádzky. Pogumovaná tkanina sa navíja do cievok so zábalom. 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Pomenujte jednotlivé časti pogumovacej linky zobrazenej na obrázku č. 11: 
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Obr. 11 Linka pre obojstranné pogumovanie textilného kordu 

 
A.........................................................            H. ............................................................... 

B.........................................................             I. ................................................................ 

C........................................................              J................................................................. 

D........................................................              K................................................................ 

E.........................................................              L. ............................................................. 

F.........................................................              M............................................................... 

G........................................................               N. ............................................................. 

2. Uveďte teplotu valcov pri pogumovaní textilu: 

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

3. Pomenujte zariadenie, do ktorého sa navíja pogumovaná tkanina: 

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

4. Preukážte využitie zábalu: 

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

5.   Popíšte najčastejšie chyby pri pogumovaní: 

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

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

 

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba: 

Otázka                          Označ svoju odpoveď 

Poznám jednotlivé časti 

pogumovacej linky na kord? 

Áno Čiastočne Nie 

Viem určiť chyby pri 

pogumovaní? 

Áno Čiastočne Nie 

Dodržal som zásady BOZP pri 

pogumovaní?   

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Použil som vhodné pracovné 

náradie k práci? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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13.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.12 Pogumovanie oceľokordu 12/18 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať technológiu pogumovania oceľokordu 

a) Oboznámiť sa s technológiou obojstranného nanášania kaučukovej zmesi na 

4valci v tvare obráteného písmena L 

b) Popísať linku na pogumovanie oceľokordu 

c) BOZP pri pogumovaní oceľokordu 

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite pojem pogumovaný oceľokord: 

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

2. Objasnite použitie pogumovaného oceľokordu v pneumatike: 

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

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

3. Na čo slúži cievočnica? 

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

Pogumovanie oceľového kordu - vykonáva sa z rovnakých dôvodov ako u textilných 

materiálov. Oceľové kordy neprichádzajú ako balíky tkaniny. Navinuté oceľové drôty           

v jednotlivých cievkach v počte niekoľko stoviek sú umiestnené v cievočnici. Sú 

vedené cez vodiace zariadenie, ktoré zoradí drôty do osnovy v požadovanej zostave. 

Zaistené proti rozpadu hrebeňom a ryhovaným prítlačným valcom sú zavedené do 

strednej medzery štvorvalca. Pogumované obojstranným nánosom sa po ochladení 

navíjajú do cievok so zábalom.  

Obr. 12.  Príklady konštrukcie oceľového kordu  
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Obr. 13. Ukážky pogumovaných oceľových kordov 

 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte jednotlivé časti pogumovacej linky podľa obrázka č. 14. 

Obr. 14. Linka pre obojstranné pogumovanie oceľového kordu 

 

A. .................................................          D. ...................................................... 

B. ..................................................          E......................................................... 

C....................................................         G. ....................................................... 

 

2. Vysvetlite dôvod chladenia pogumovaného oceľokordu: 

... ......................................................................................................................................... 
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3. Porovnajte, aký rozdiel je v uložení valcov na pogumovacej linke oceľokordu 

a pogumovacej linke textilu:  

Porovnanie Uloženie valcov 

Pogumovacia linka oceľokordu  

Pogumovacia linka textilu  

 

4. Vymenujte pomôcky potrebné k práci: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba: 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 
Ovládam pracovný postup pri 

pogumovaní oceľokordu? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Pochopil som rozdiel v uložení 

valcov na pogumovacej linke 

oceľokordu a pogumovacej linke 

textilu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akých chýb som sa dopustil pri 

práci? 

 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 

 

 

 

  

 

14.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.13 Príprava kostrovej vložky 13/18 

Cieľ vyuč. dňa: Ovládať prípravu kostrovej vložky 
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a) V spolupráci s inštruktorom a majstrom odbornej výchovy sledovať postup 

prípravy kostrovej vložky 

b) Popísať základné časti strojného zariadenia na prípravu kostrovej vložky 

c) Zásady BOZP pri príprave kostrovej vložky 

Teoretické východiská:         

1. Popíšte zloženie kostrovej vložky: 

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

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

2. Akou technológiou sa reže kostrová vložka? 

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

3. Aké typy strojných zariadení sa používajú pri príprave kostrovej vložky? 

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

Pre vlastnú konfekciu je potrebné vykonať úpravu pogumovaných výstužných 

materiálov rezaním, strihaním alebo sekaním. Účelom mechanického delenia je získať 

presný rozmer a uhol rezu. K tomuto účelu nám slúžia rôzne typy rezacích, strihacích 

alebo sekacích strojov. Delenie textilného materiálu sa vykonáva kotúčovým nožom 

alebo gilotínou, oceľového materiálu gilotínou. Rezacie a strihacie stroje sú 

nastaviteľné pre delenie materiálu pod uhlom. Pre nosný kord sú uhly rezu 88°- 92°, pre 

nárazník OR plášťov používame uhol rezu 18°- 28°. Takto delené dielce sa ručne alebo 

mechanicky spájajú v nekonečný pás, ktorý je navíjaný do kaziet so zábalom. 

 

Obr. 15. Linka pre delenie textilných materiálov 
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A. pogumovaný textilný kord                  C. rezanie kordu 

B. posun materiálu                                   D. spájanie 

E. navíjanie do kazety 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte pracovný postup prípravy kostrovej vložky: 

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

2. Stručne popíšte linku na rezanie kostrovej vložky, na ktorej ste pracovali: 

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

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

3. Pod akým uhlom sa reže kostrová vložka? 

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

4. Aké druhy textilu sa používajú na prípravu kostrovej vložky? 

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

5. Uveďte pomôcky potrebné k výkonu práce: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 
Nastavil som v PC v spolupráci 

s inštruktorom správne hodnoty pri 

strihaní kostrovej vložky? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

V čom sa potrebujem zdokonaliť?  

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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15. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.14 Príprava nárazníkovej vložky 14/18 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať prípravu nárazníkovej vložky 

1. V spolupráci s inštruktorom a majstrom odbornej výchovy sledovať postup 

prípravy nárazníkovej vložky 

2. Popísať základné časti strojného zariadenia na prípravu nárazníkovej vložky 

3. Zásady BOZP pri príprave nárazníkovej vložky 

Teoretické východiská:         

1. Popíšte, z akého materiálu je vyrobená nárazníková vložka: 

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

2. Akou technológiou sa vyrába nárazníková vložka? 

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

3. Vymenujte typy strojných zariadení, ktoré sa používajú pri príprave – sekaní 

nárazníkovej vložky: 

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

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

Niektoré druhy nárazníkov sa musia olemovať ochranným lemovacím pásikom proti 

uvoľneniu lanka z kostry. 

Obr. 16. Detail lemovania okrajov nárazníkov 

 

  A. lemovací pásik navinutý v PE fólii                        C. lemovanie okrajov nárazníka 

  B. rezanie lemovacieho pásika na dve polovice         D. navíjanie do kazety 
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Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte pracovný postup: 

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

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

2. Popíšte linku na sekanie nárazníkovej vložky podľa obrázku č.17 : 

Obr. 17. Linka pre delenie oceľového materiálu 

 

A. .........................................................           D. ........................................................... 

B............................................................          E.............................................................  

C. .........................................................           F.............................................................  

 

3. Pod akým uhlom sa seká nárazníková vložka? 

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

4. Popíšte spôsoby ukladania nárazníkovej vložky pri konfekcii autoplášťa: 

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

5.  Uveďte zásady BOZP pri príprave nárazníkovej vložky: 

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

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

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

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 
Poznám linku, na ktorej som 

pracoval? 

Áno Čiastočne Nie 

Ovládam technológiu výroby 

nárazníkovej vložky? 

Áno Čiastočne Nie 

Použil som správne pracovné 

nástroje? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil ( nerobil) dobre? 

 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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16. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.15 Príprava špirály 15/18 

Cieľ vyuč. dňa: Oboznámiť sa s technológiou výroby – tzv. nultého nárazníka 

a) Definovať funkciu špirály v autoplášti 

b) Ovládať technológiu páskovania textilného nárazníka 

c) Oboznámiť sa so strojnými zariadeniami na výrobu špirály 

d) BOZP pri výrobe špirály 

Teoretické východiská:         

1. Uveďte materiál, z ktorého je vyrobená špirála:  

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

2. Popíšte použitie špirály pri konfekcii autoplášťa: 

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

3. Vysvetlite podstatu technológie páskovania: 

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

Rezanie nulového (PAD) textilného nárazníka - Balík pogumovaného textilu je vedený 

cez kovový valec, na ktorý dosadajú nastaviteľné kotúčové nože. Tie rozrežú textil na 

predpísanú šírku v smere osnovných nití a jednotlivé šírky sú samostatne navíjané na 

cievky bez zábalu. Pre technológiu páskovania (bandážovania) textilným nárazníkom sa 

táto šírka ďalej upravuje znova rozrezaním kotúčovými nožmi na potrebnú šírku cca     

1 cm pásky a tie sú navíjané krížovým spôsobom na samostatné cievky. 

Obr. 18  Schéma rezania textilu radiálne, diagonálne a PAD 
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Obr. 19. Linka na výrobu nulového nárazníka 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte linku na výrobu nulového nárazníka (CAP-PLY):  

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

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

2. Z akých dvoch druhov materiálov je vyrobený nárazník? 

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

3. Na akú šírku sa reže špirála? 

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

4. Napíšte, aké zásady BOZP sa musia dodržiavať pri výrobe špirály: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba: 

Otázka Označ svoju odpoveď 
Naučil som sa technológiu 

páskovania? 

Áno Čiastočne Nie 

Viem vybrať vhodné pracovné 

pomôcky pri výrobe špirály? 

Áno Čiastočne Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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17. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.16 Výroba pätkových lán 16/18 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať technológiu výroby pätkových lán 

a) Definovať funkciu pätkového lana v autoplášti 

b) Poznať základné tvary a spôsoby konštrukcie pätkových lán 

c) Oboznámiť sa so strojnými zariadeniami na výrobu pätkových lán 

d) BOZP pri výrobe pätkových lán 

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite význam pätkových lán v autoplášťoch: 

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

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

2. Opíšte spôsoby konštrukcie pätkových lán: 

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

3. Uveďte strojné zariadenia na výrobu pätkových lán: 

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

Lano je dôležitou súčasťou každého plášťa. Zaisťuje dokonalé usadenie plášťa na ráfik. 

Lano je v pätke ukotvené prehnutými okrajmi kordových vložiek a ďalšími výstužnými 

materiálmi zaisťujúcimi pevnosť, tuhosť a bezpečnosť pätky. Konštrukčná stavba lán je 

volená podľa druhu a použitia plášťov s dostatočnou bezpečnosťou niekoľkonásobne 

prevyšujúcou hodnotu maximálne plniaceho tlaku. Preto sa ako základ používajú 

vysokopevnostné oceľové drôty. Pri výrobe sa prihliada na budúce pevné spojenie           

s kostrou plášťa. 

Technológia výroby lán OR - Pre výrobu lán sa používa oceľový drôt o priemere 0,89 

mm, jeho povrch je upravený pomosadzením, alebo bronzovaním. Cievky s drôtmi sú 

uložené v cievočnici. Potrebný počet drôtov sa odvíja a prechádza naprieč hlavou 

vytlačovacieho stroja, v ňom je oplášťovaný kaučukovou zmesou. Po ochladení sa takto  



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

54 

 

upravené drôty navíjajú na konfekčné koleso do predpísaného počtu vrstiev. Koleso je 

nastavené na určitý priemer, resp. obvod, podľa priemeru pätky a konštrukcie plášťa. 

Navinuté vrstvy drôtu sa odseknú a hotové lano sa zaistí tlakom. Pre výrobu lán OR 

plášťov slúži plne automatizovaná linka vyrábajúca súčasne 4 kusy lán v jednom cykle. 

Obr. 20. Linka na výrobu pätkových lán 

 

A. cievky s drôtom                                  C. chladička              E. navíjací bubon 

B. vytlačovací stroj s priečnou hlavou    D. zásobník               F. odkladacie zariadenie 

 

Obr. 21. Niekoľkovrstvé štvorhranné laná pre OR 

 

 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Z čoho je vyrobené pätkové lano? 
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............................................................................................................................................. 

2. Popíšte základné tvary a konštrukcie pätkových lán podľa obrázka:                    

     

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

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

3. Stručne popíšte postup výroby pätkových lán: 

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

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

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

4. Opíšte základné časti výrobnej linky LIBEPAL firmy VIPO na výrobu pätkových 

lán: 

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

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

5. Uveďte pomôcky používané na pracovisku pri výrobe pätkových lán: 

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

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

  Sebahodnotenie žiaka: 

 

Otázka Označ svoju odpoveď 
Poznám základné časti výr. linky na 

výr. pätkových lán? 

Áno Čiastočne Nie 

Ovládam technológiu výroby 

pätkových lán? 

Áno Čiastočne Nie 

Použil som k práci všetky ochranné 

pomôcky? 

Áno Čiastočne Nie 

Chcel by si na tomto pracovisku 

v budúcnosti pracovať? 

Áno Neviem Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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18. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.17 Jadrovanie pätkových lán 17/18 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať technológiu jadrovania pätkových lán 

a) Oboznámiť sa so spôsobmi jadrovania pätkových lán 

b) Naučiť sa pracovať na strojnom zariadení linky APEX na jadrovanie pätkových 

lán 

c) Ovládať parametre vytláčaného jadra a pätkového lana 

d) Dodržiavať zásady BOZP pri jadrovaní pätkových lán  

Teoretické východiská:         

1. Definujte pojem jadrovanie pätkového lana: 

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

2. Vymenujte strojné zariadenia pre jadrovanie pätkových lán: 

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

3. Aký význam plnia pätkové laná v autoplášti? 

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

4. Uveďte profil vytlačeného jadra: 

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

Obr. 22 Pre vlastnú konfekciu plášťov sa laná upravujú jadrovaním. Na obvod lana sa nalepí 

profil kaučukovej zmesi. 

 

Linka APEX na  jadrovanie lán - Vytlačovací stroj zásobovaný z palety vytlačuje 

profil jadra pre dve laná. Odťahový dopravník odoberá profil a dopravuje ho na 

temperačný bubon, kde dochádza k vyzrážaniu profilu. Slučkový zásobník reguluje 

plynule zásobovanie linky. Rezacie zariadenie tvorí vyhrievaný kotúčový nôž,  
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rozrezáva jadro na dve polovice. Pracovný stôl s pojazdným zariadením a sekacím 

nožom upraví profil na požadovanú dĺžku. Konfekčný bubon tvorí tvarovacia 

membrána, na ktorú sa navíja vyrobené jadro. Zavádzač lán napína laná a zavádza ich 

súčasne so separátormi na konfekčnú membránu s navinutými jadrami. Vydutím 

membrány dôjde k obaleniu lana jadrom. 

Obr. 23 Linka na jadrovanie lán APEX 

 

Detail vytlačovacej šablóny 

A. vytlačovací stroj 

B. chladiaci bubon 

C. rezacie zariadenie 

D. konfekčný bubon 

E. laná so separátormi 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte spôsoby jadrovania pätkových lán: 

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

....................................................................................................................................... 
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2. Aké parametre musí spĺňať vytlačené jadro a príslušné pätkové lano? 

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

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

3. Aká musí byť šírka strany nalepovaného jadra? 

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

4. Čo sa deje s profilom jadra ihneď po vytlačení? 

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

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

5. Do čoho sa ukladajú hotové ojadrované pätkové laná? 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

 

1. Nadobudol som základné pracovné zručnosti na jadrovacej linke APEX? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Dodržal som všetky zásady BOZP pri jadrovaní pätkových lán?  

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

3. Ovládam všetky parametre pri jadrovaní pätkových lán? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

 

             Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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19. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    2. Spracovanie kaučukovej zmesi 18 dní 

Názov témy:                          2.18 Opakovanie učiva z tematického celku „Spracovanie 

kaučukovej zmesi“ 18/18 

Cieľ vyuč. dňa: Upevňovanie vedomostí a zručností pri spracovaní kaučukovej zmesi 

a) Vypracovať test k danej téme 

b) Vyhodnotiť test 

c) Zhodnotiť vedomosti a zručnosti 

TEST č. 1 

1. Vymenujte suroviny, ktoré tvoria základ zmesi: 

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

2. Vysvetlite pojmy prepracovanie zmesi a tandemové miešanie: 

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

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

3. Označte krížikom správnu odpoveď! Na akom strojnom zariadení sa pripravuje 

vnútorná guma pre osobné radiálne autoplášte? 

a) na linke ROLLER HEAD 

b) na linke TROESTER 

c) na linke TRIPLEX 

4. Doplňte definíciu: Vytlačovanie je: 

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

5. Vymenujte tri profily, ktoré sa pripravujú vytlačovaním: 

1............................................. 

2............................................. 

3............................................. 

6. Popíšte dôležitosť behúňa na autoplášti: 

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

7. Odpovedzte na otázky: 

a) Definujte behúň autoplášťa: 

.............................................................................................................................................  
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b) Definujte bočnicu: 

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

c) Čo tvorí pätku autoplášťa? 

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

8. Označte“ X“ správnu odpoveď! 

Pätkové lanko je:     a. pogumovaný drôt 

                                 b. pogumovaný textil 

                                 c. pogumované lanko 

7.   Popíšte druhy laniek na obrázkoch 1 až 5: 

    Obr. č. 1           Obr. č. 2               Obr. č. 3               Obr. č. 4               Obr. č. 5      

 

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

8. V ktorej časti autoplášťa sa nachádza jadro? 

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

9. Na akých strojných zariadeniach sa pogumováva textilná vložka? Popíšte toto 

zariadenie: 

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

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

10.   Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? Zakrúžkujte správnu odpoveď! 

  Kostru autoplášťa tvorí: vnútorná guma, textilná vložka, pätkové lano: ÁNO  NIE                                 

 

Sebahodnotenie žiaka: 

Otázka Napíš svoju odpoveď 

Ovládal som aspoň 2/3 otázok?  

Ktorú otázku som neovládal? V Čom 

sa potrebujem zlepšiť? 

 

Stačil mi časový limit?  

                                                                                                                      

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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20. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.1 Pneumatika a jej základné delenie -  bezdušová 

pneumatika 1/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať význam pneumatiky pre vozidlo 

a) Pochopiť dôležitosť a funkciu pneumatiky 

b) Vysvetliť, čo tvorí bezdušovú pneumatiku 

c) Sledovať výrobu pneumatík v CMR Púchov 

d) BOZP pri výrobe pneumatík 

Teoretické východiská:         

1. Definujte pneumatiku: 

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

2. Napíšte, ktoré komponenty tvoria pneumatiku ako celok: 

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

3. Uveďte, z akých materiálov je pneumatika vyrobená: 

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

Pneumatika je podstatnou a nenahraditeľnou časťou motorového vozidla, 

prispievajúcou veľkou mierou k jeho funkčnosti. Je tvorená plášťom, ventilom, ráfikom, 

prípadne dušou a hustiacim plynom. Je jedinou styčnou plochou medzi vozidlom           

a vozovkou. Musí prenášať množstvo síl, zaťaženie vozidla, sprostredkovať prenos 

krútiaceho momentu, reakcie na riadenie, zaistiť uspokojivé vlastnosti pri jazde 

(adhézie, tlmiť nerovnosti na vozovke, neprenášať vibrácie). Súčasne by mala mať 

minimálny valivý odpor, čo sa prejavuje na spotrebe pohonných hmôt. Vlastnosti 

pneumatík sú tak všestranné a pre dynamiku vozidla tak výhodné, že ich zatiaľ nie je 

možné plne nahradiť žiadnym iným prostriedkom. Najmä ich schopnosť prenášať bočné 

sily s pomerne malým uhlom výchylky má základný význam pre vozidlá pohybujúce sa 

väčšou rýchlosťou na ceste. Požiadavky na pneumatiku rastú. Žiada sa väčšia nosnosť 

pri menších rozmeroch a váhe pneumatiky i dlhšej trvanlivosti, a to pri stále 

zväčšovanej priemernej rýchlosti. Z geometrického hľadiska tvorí pneumatika uzavretý  
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prstenec - toroid. Z hľadiska mechanického je to tlaková nádoba, ktorej steny tvorí 

pružná membrána, z chemického hľadiska je pneumatika vyrobená predovšetkým zo 

zosieťovaných a nezosieťovaných makromolekulárnych materiálov a ocele.  

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte pneumatiku podľa nasledujúceho obrázku:   

      Obr. 24 Bezdušová pneumatika                

1............................... 

 

 

 

2................................... 

3................................... 

 

2. Uveďte druhy pneumatík, ktoré poznáte: 

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

3. Vplýva výber pneumatík na spotrebu vozidla? Zdôvodnite svoje tvrdenie! 

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

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

4. Čo nahrádza dušu v bezdušovej pneumatike? 

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

5. Aké druhy pneumatík sa vyrábajú v CMR Púchov: 

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

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

6.   Uveďte zásady BOZP dodržiavané pri výrobe pneumatík: 

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

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

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

  

Sebahodnotenie žiaka: 

 

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba: 

Otázka Označ svoju odpoveď 

Poznám zloženie pneumatiky? Áno Čiastočne Nie 

Viem vybrať pneumatiku so 

zreteľom na spotrebu? 

Áno Čiastočne Nie 

Poznám výhody bezdušovej 

pneumatiky? 

Áno Čiastočne Nie 

Viem, aké druhy pneumatík sa 

vyrábajú v CMR Púchov? 

Áno Čiastočne Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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21.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní  

Názov témy:                          3.2 Pneumatika a jej základné delenie - pneumatika 

s dušou 2/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať význam pneumatiky s dušou 

a) Pochopiť funkciu duše v pneumatike 

b) Vysvetliť, čo tvorí pneumatiku s dušou 

c) BOZP pri výrobe pneumatík 

Teoretické východiská:         

1. Definujte dušu pneumatiky: 

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

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

2.  Aká je funkcia duše v autoplášti? 

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

Duša je súčasťou pneumatiky, jej úlohou je udržiavať v plášti vzduch. Aj keď veľká 

časť pneumatík, predovšetkým pre osobné autá sa vyrába už aj v bezdušových 

vyhotoveniach.  

Vlastnosti duše: pevnosť, nepriepustnosť, dostatočne dlhá životnosť. Pre zaistenie 

požadovanej pevnosti sa musia pri jej výrobe používať kvalitné kaučukové zmesi, 

ktorých základom je butylkaučuk s výbornou nepriepustnosťou. Steny duše pneumatiky, 

pre osobné autá majú hrúbku cca 2 mm pri nákladných autách 4mm a viac. Na duši je 

vyznačený rozmer plášťa pneumatiky, pre ktorý by mala byť použitá. Neodporúča sa 

dušu použiť v kombinácií s iným rozmerom plášťa. Súčasťou duše je tiež ventil. 

Funkciu duše pri bezdušových pneumatikách nahrádza hrubšia gumová vrstva na 

vnútornej strane povrchu plášťa (tzv. vnútorná guma) s nízkou priepustnosťou plynov.  

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte pneumatiky na obrázku:  
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Obr. 25  Pneumatika s dušou   

 
 

Pneumatika s dušou, a)  pneumatika pre ......................................................................  

                                  b)  pneumatika pre.......................................................................  

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

                   4 ................................... 5 ...................................  

2. Charakterizujte vlastnosti duše v pneumatike: 

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

3. Je na duši vyznačený rozmer plášťa pneumatiky? 

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

4. Vymenujte zásady BOZP platné pri výrobe pneumatík: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

 

1. Pochopil som funkciu duše v pneumatike? 

      Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Viem vymenovať vlastnosti duše? 

      Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

                                                                                                                    

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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      22.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní  

Názov témy:                          3.3 Hlavné časti plášťa pneumatiky 3/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať hlavné časti plášťa pneumatiky 

a) Vedieť popísať jednotlivé časti plášťa pneumatiky 

b) Vo výrobnom procese vizuálne sledovať postup pri konfekcii 

c) Zásady BOZP pri konfekcii 

Teoretické východiská:         

1. Napíšte, ktoré komponenty tvoria plášť pneumatiky: 

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

2. Aké požiadavky sú kladené na pneumatiku v súčasnosti? 

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

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

Kostra - základná nosná časť plášťa, vyrobená z textilných kordových vložiek. 

Behúň - gumová časť z kaučukovej zmesi o požadovanej hrúbke, do ktorej je vlisovaný 

dezén. Zaisťuje priamy kontakt s vozovkou, chráni kostru pred poškodením. Musí mať 

maximálnu priľnavosť k vozovke pri všetkých klimatických podmienkach, čo najvyššiu 

životnosť a odolnosť proti oteru. 

Bočnica - vyrobená z kaučukovej zmesi, chráni kostru v bočnej časti, musí byť odolná 

proti prelamovaniu, bočnému prierazu a poveternostným vplyvom. Nesie popisy 

rozmeru. 

Pätka - zaručuje pevné usadenie plášťa na ráfiku, hlavnou časťou je nepreťažiteľné 

oceľové pätkové lano s jadrom, okolo ktorého sú prehnuté okraje kordových vložiek 

kostry. 

Nárazník - je uložený medzi kostrou a behúňom, zaisťuje obvodovú pevnosť plášťa              

a odolnosť proti prierazu. Môže byť textilný, oceľový alebo v ich kombinácii. 

Vnútorná guma - fólia alebo profil zo špeciálnej plynotesnej kaučukovej zmesi 

(halobutyl). Zabraňuje prestupovaniu síry pri vulkanizácii, vyrovnáva nerovnosti vo  
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vnútri plášťa, zaisťuje plynotesnosť (bezdušový plášť). Obyčajne sa používa skratka 

VG. 

Ďalšie časti - rameno plášťa, medziguma, pätkové pásky, výplne. 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte jednotlivé časti plášťa pneumatiky podľa obrázku č.26: 

 

2. Popíšte stručne pracovný postup pri konfekcii, ktorý ste si zapamätali pri 

pozorovaní vo výrobe: 

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

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

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

3. Aké zásady BOZP treba dodržiavať pri konfekcii? 

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

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

4. Vymenujte OOP konfekcionára: 

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

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

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba: 

Otázka Označ svoju odpoveď 
Viem popísať pracovný postup 

konfekcie? 

Áno Čiastočne Nie 

Viem vymenovať hlavné časti plášťa 

pneumatiky? 

Áno Čiastočne Nie 

Použil konfekcionár predpísané 

OOP? 

Áno Čiastočne Nie 

Chcel by si na tomto pracovisku 

v budúcnosti pracovať? 

Áno Neviem Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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23. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.4 Konštrukcia pneumatiky – radiálny plášť 4/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať konštrukciu radiálneho plášťa 

a) Vysvetliť pojem radiálna konštrukcia plášťa 

b) Rozpoznať výhody a nevýhody radiálnej konštrukcie plášťa 

c) Vo firme CMR Púchov sledovať výrobu osobných radiálnych plášťov 

d) BOZP vo výrobnom procese – konfekcia 

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite konštrukciu radiálneho plášťa: 

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

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

2. Uveďte druhy pneumatík, ktoré sa vyrábajú radiálnou konštrukciou: 

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

Surový plášť s radiálnou konštrukciou má tvar podobajúci sa vylisovanému plášťu. 

V tom je zásadný rozdiel oproti plášťu s diagonálnou konštrukciou, ktorý je valcového 

tvaru. Vytvarovanie plášťa s radiálnou konštrukciou sa uskutočňuje priamo na 

konfekčnom stroji. Radiálne plášte predstavujú najvyšší kvalitatívny stupeň vo výrobe 

pneumatík. Rozoznávame tri skupiny radiálnych pneumatík:  

 celotextilné  

 kombinované  

 celooceľové  

 

Radiálny profil je určený podobne ako pri diagonálnych pneumatikách pomerom výšky 

k šírke (H/B), napr. 0,70.  

Pneumatiky sú označované profilovým číslom udávajúcim pomer (H/B) napr. 70.  

Radiálne pneumatiky majú kvôli svojej konštrukcii veľmi dobrú priľnavosť k vozovke 

(adhéziu). Prispôsobivosť kostry plášťa radiálnej pneumatiky k terénu, umožňuje  
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dokonalejšie využiť plochu behúňa a so zväčšujúcou sa styčnou plochou pneumatiky                

s vozovkou, sa zvyšuje aj prenos brzdných síl na väčšiu plochu, čoho výsledkom                   

je kratšia brzdná dráha, v rozmedzí o 12-20 %.  

Pri ich konštruovaní sa využívajú kombinácie kostry s radiálne uloženými niťami                    

s pásovým nárazníkom, ktorého nite zvierajú s niťami kostry uhol takmer 90°. Pri 

konštrukcii nárazníkov sa volia materiály s väčším modulom, predovšetkým oceľ.  

Radiálny plášť - párny alebo nepárny počet kordových vložiek, uhol ich rezu je 88° - 

92°, 

Obr. 27  U nárazníkov je uhol rezu 18° - 28°   

   

 
Výhody radiálnej konštrukcie - lepší záber na vozovke, menšia spotreba pohonných 

hmôt, širšia plocha styku dezénu s vozovkou, vyššia odolnosť proti šmyku, 

pohodlnejšia jazda, nižší valivý odpor, kratšia brzdná dráha. 

Obr. 28. Radiálna konštrukcia plášťa  
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Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Zhodnoťte výhody radiálnej konštrukcie: 

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

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

2.  Vo výrobnom procese sledujte výrobu osobných radiálnych plášťov! 

3. Stručne popíšte pracovný postup a pomôcky, ktoré používali konfekcionári pri práci: 

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

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

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

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

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

2. Uveďte zásady BOZP pri konfekcii osobných radiálnych plášťov: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

 

1. Viem popísať konštrukciu radiálneho plášťa? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Poznám výhody radiálnej konštrukcie? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

3. Poznám dôležitosť pneumatiky pre vozidlo? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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24.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.5 Konštrukcia pneumatiky – diagonálny plášť 5/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať konštrukciu diagonálneho plášťa 

a) Vysvetliť pojem diagonálna konštrukcia plášťa 

b) Rozpoznať výhody a nevýhody diagonálnej konštrukcie plášťa 

c) BOZP vo výrobnom procese – konfekcia 

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite pojem a konštrukciu diagonálneho plášťa: 

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

2. Uveďte použitie diagonálnej konštrukcie autoplášťa v súčasnosti: 

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

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

Diagonálny plášť - párny počet kordových vložiek, uhol rezu majú 30°-65°. V prípade 

použitia nepárneho počtu vložiek je posledná vložka v šírke koruny plášťa a plní aj 

funkciu nárazníka. 

Diagonálna konštrukcia - V súčasnej dobe je diagonálna konštrukcia plášťov v útlme. 

Ak sa dá hovoriť o výhodách, tak iba v tom, že plášť diagonálnej konštrukcie je viac 

odolnejší proti prierazu a deformácii v boku plášťa. 

Diagonálne pneumatiky sú konštruované tak, že sa kordové nite v jednotlivých 

vložkách vzájomne krížia a zvierajú s obvodovou kružnicou spravidla uhol v rozmedzí 

50 až 70°. Počet vložiek je obvykle párny a vložky sú prehnuté okolo pätkového lana. 

Tým je vytvorená pevná kostra plášťa pneumatiky, schopná plniť primárne funkcie. 

Kordová kostra môže byť doplnená nárazníkom nižšej pevnosti, ktorý neprenáša tlaky     

z obvodu ale pôsobí iba ako výstuž kostry plášťa. Nárazníky tvoria prechodovú vrstvu 

medzi kostrou a behúňom. Nárazníkové kordy diagonálnych pneumatík sú často 

vyrobené z rovnakého textilného materiálu ako kostra. Nárazníkové vložky sú zvyčajne 

dve a sú podstatne užšie než kostrové. Ukončené sú ramennou časťou plášťa.  
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Diagonálny plášť má z dôvodu tejto konštrukcie tuhú bočnicu a ohybnú behúňovú časť. 

V porovnaní s radiálnou konštrukciou má vyšší valivý odpor, s čím súvisí zvýšená 

tvorba tepla, vyššia teplota spôsobuje väčšie opotrebovanie behúňa, a teda nižšiu 

celkovú životnosť. Jeho výhodou však je výrazne znížené riziko prerazenia bočnice.  

Vyrába sa vo verzii s dušou aj bez duše. Bezdušové pneumatiky sa rozmermi nelíšia od 

tých s dušou.  

Obr. 29  Diagonálna konštrukcia plášťa  

 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Napíšte, ktorá konštrukcia  plášťa na obrázku je radiálna a ktorá diagonálna 

      

         30° - 65°                   88° - 92°        
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       ............................................                  ............................................             

2. Uveďte výhody diagonálnej konštrukcie: 

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

3. Uveďte nevýhody diagonálnej konštrukcie: 

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

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

4. V akom odvetví hospodárstva sa využívajú tzv. AGRO plášte a popíšte ich 

konštrukciu: 

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

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

5. Uveďte zásady BOZP pri konfekcii: 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Viem popísať konštrukciu 

diagonálneho plášťa? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Poznám výhody a nevýhody 

diagonálnej konštrukcie? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

 

      Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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25.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.6 Konštrukčné prvky pneumatiky 6/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať konštrukčné prvky pneumatiky 

a) Vysvetliť úlohu a vlastnosti jednotlivých konštrukčných prvkov                      

b) Vo výrobnom procese konfekcie sledovať použitie konštrukčných prvkov pri 

zhotovení pneumatiky              

c) Zásady BOZP pri konštrukcii pneumatiky 

Teoretické východiská:         

1. Popíšte úlohu kostry s pätkou v pneumatike:          

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

2. Aká je funkcia behúňa s dezénom?   

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

3. Objasnite úlohu nárazníkového pásu a bočnice:          

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

Stena  pneumatiky sa skladá z troch hlavných zložiek:  

1. Približne homogénnych a izotropných kaučukových vrstiev bočníc a behúňa                

s dezénom, ktorého bloky uľahčujú prenos síl a momentov na rozhraní pneumatika 

–  vozovka. 

2. Výstužné časti (kostra, pätky, pás) vytvorené gumo - kordovými kompozitmi, ktoré 

nesú hlavnú časť zaťaženia spôsobeného vnútorným pretlakom vzduchovej náplne                 

a vonkajšími dynamickými silami medzi ráfikom a vozovkou. 

3. Homogénne vrstvy vnútornej gumy (z materiálu halobutyl) s malým koeficientom 

difúzie pre dlhodobé zachovanie vnútorného pretlaku v dutine pneumatiky.  

Kostra plášťa spolu s pätkou vytvára predpoklad pre prenos síl od vozovky na 

karosériu vozidla. Sú hlavné nosné časti, vyrobené z kordových vložiek (textil, oceľ). 

Kordové vložky sú zakotvené okolo lán a okrem iného určujú aj nosnosť, tvar a jazdné 

vlastnosti pneumatiky. Lano je v pätke ukotvené prehnutými okrajmi kordových vložiek  
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a ďalšími výstužovými materiálmi zaisťujúcimi pevnosť, tuhosť a bezpečnosť pätky. Na 

výrobu lán sú používané materiály podľa druhu a použitia plášťov, z dôvodu 

poskytnutia maximálnej bezpečnosti niekoľkonásobne prevyšujú hodnotu maximálneho 

tlaku. Prvé povrchové nedostatky spojené s namáhaním, starnutím a opotrebovaním 

materiálu, vznikajú práve v oblasti pätky plášťa. Táto tuhá časť je cyklicky namáhaná, 

keďže práve tu dosadá ráfik, a práve v tejto časti je zabezpečovaný prenos všetkých síl 

od vozovky na vozidlo aj smerom od vozidla k vozovke. 

Obr. 30  Kostra                                       Obr.31 Pätkové lano  

 

V bežnej premávke sú z bezpečnostných dôvodov pneumatiky s dezénom štandardom. 

Žiaduca je maximálna priľnavosť k vozovke za všetkých klimatických podmienok, čo 

najdlhšia životnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Pri väčších rozmeroch plášťov sa 

používajú dve vrstvy behúňa. V takom prípade spodná vrstva vykazuje istú hysteréziu              

a vrchná mimoriadnu odolnosť voči opotrebovaniu. 

Obr. 32  Behúň  
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Nárazníky sú uložené medzi kostrou a behúňom. Zaisťujú pevnosť obvodu a odolnosť 

voči prierazu. Sú vyrobené z vysoko modulárneho materiálu napr. ocele (nákladné 

vozidlá) alebo textilu (osobné automobily), prípadne kombinácie. Kordové vrstvy sú 

usporiadané tak, že sa kordy jednotlivých vrstiev krížia. Nárazníky vystužujú plášť         

v korune. 

Obr. 33  Nárazníkový pás  

 

Bočnice sú vyrobené z kaučukovej zmesi, chránia kostru v bočnej časti. Musia byť 

odolné voči prelomeniu, bočnému prierazu a poveternostným podmienkam. Sú na nich 

informácie o rozmere, značke, type a pod.  

Obr. 34  Bočnica  

 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Vo výrobnom procese CMR sledujte výrobu kostrovej časti pneumatiky! 

2. Naučte sa pripravovať kostrovú časť pneumatiky! 
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3. Koľko kostier ORA ste vyrobili podľa plánu výroby za zmenu? 

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

4. Sledujte prípravu nárazníkovo - behúňovej časti! 

5. Naučte sa pripravovať nárazníkovo - behúňovú časť pneumatiky! 

6. Aké zásady BOZP platia pri výrobe kostrovej a nárazníkovo - behúňovej časti 

pneumatiky? 

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

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Viem popísať konštrukciu 

nárazníkovo - behúňovej časti 

pneumatiky?  

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Viem popísať konštrukciu 

kostrovej časti pneumatiky? 
 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

 

      Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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26. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.7 Textilné výstužné materiály v pneumatike 7/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať textilné výstužné materiály v pneumatike 

a) Definovať význam textilnej kordovej tkaniny v pneumatike 

b) Úprava textilných tkanín 

c) BOZP pri príprave textilných výstužných materiálov 

Teoretické východiská:         

1. Vymenujte výstužné textilné materiály v pneumatike: 

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

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

2. Čo tvorí osnovu kordovej tkaniny? 

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

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

3. Z čoho je vyrobený útok? 

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

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

Textilné  materiály  - kordy, nárazníky, vyrobené z PAD, PES, viskózy, bavlny 

 

Kordové tkaniny - patria do skupiny výstužných materiálov. Osnovu kordovej tkaniny 

tvoria vysoko pevné kordové priadze rôznej konštrukcie, hrúbky a pevnosti. Útok je 

vyrobený z bavlny, alebo špeciálneho vlákna, je veľmi tenký, udržuje tkaninu v dostave 

pred nanesením kaučukovej zmesi. Kordové tkaniny sa vyrábajú v šírkach do 1500 mm 

a v dĺžkach do 1000-3000m. Sú upravené impregnáciou pre dobrú adhéziu                              

s kaučukovou zmesou. 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Podľa obrázku 35 určite osnovu a útok! 
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Obr. 35 Textilný kord 

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

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

2. Ako sa upravujú textilné tkaniny pred pogumovaním? 

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

3. Vysvetlite označenie kordovej tkaniny: 

140/1 x 2, 1100m zmes CP 01 

140.......................................                       1100m.........................................      

1 x 2.....................................                       CP 01.........................................    

4. Vo firme CMR pozorujte úpravu a prípravu textilných výstužných materiálov pre 

konfekciu! 

5. Vo výrobnom procese zistite, kto je dodávateľom textilných kordov pre potreby 

firmy CMR Púchov: 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Viem vymenovať výstužné textilné materiály? 

       Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Viem, čo tvorí osnovu a útok? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

3. Viem ako sa upravuje textil pre konfekciu? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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27. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.8 Oceľové výstužné materiály v pneumatike 8/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať oceľové výstužné materiály v pneumatike 

a) Vysvetliť význam oceľových kordov v pneumatike 

b) Úprava oceľových tkanín 

c) BOZP pri príprave oceľových výstužných materiálov 

Teoretické východiská:         

1. Vymenujte oceľové výstužné materiály v pneumatike: 

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

2. Čo tvorí dostavu oceľokordu? 

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

Oceľové  kordy - patria k materiálom s najväčšou perspektívou. Dostavu kordu tvoria 

iba osnovné oceľové nite splietané z tenkých drôtikov podľa potreby, sú bez útoku. Pre 

zvýšenie adhézie s kaučukovou zmesou sa pomosadzujú alebo pobronzujú. 

Označovanie oceľových tkanín je obdobné ako u textilných. 

Drôty  pre pätkové laná 

Pre osobné plášte sa používa oceľový drôt o priemere 0,89 mm upravený 

pomosadzením alebo pobronzovaním pre zabezpečenie spojenie guma - kov. 

Obr. 36 Príklady oceľových kordov 

 

2 x 0,30 2 + 2 x 0,30 3 x 0,20 + 6 x 0,35 3 + 9 x 0,22 + 1 x 0,15 
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Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Napíšte spôsoby úpravy oceľových kordov pre lepšiu adhéziu s kaučukovou 

zmesou: 

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

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

2. Uveďte spôsob úpravy oceľového drôtu, ktorý sa používa do osobných plášťov. Aký 

je priemer tohto drôtu? 

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

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

3. Vo firme CMR pozorujte úpravu a prípravu oceľových výstužných materiálov pre 

konfekciu! 

4. Vo výrobnom procese zistite, kto je dodávateľom oceľových kordov pre potreby 

firmy CMR Púchov: 

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

5. Vymenujte pracovné pomôcky, nástroje a linky potrebné pri príprave a úprave 

oceľového kordu pre konfekciu: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 
Poznám spôsob úpravy oceľového 

kordu pre konfekciu? 

Áno Čiastočne Nie 

Viem vymenovať pracovné 

pomôcky, nástroje a linky 

potrebné pri príprave a úprave 

oceľového kordu pre konfekciu? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Chcel by si na tomto pracovisku 

v budúcnosti pracovať? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo som počas pozorovania úpravy 

oceľových kordov zistil? 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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28. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.9 Značenie plášťov pneumatík 9/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať základné označenie plášťov 

a) Objasniť údaje na pneumatike 

b) Vedieť určiť druh pneumatiky podľa údajov na plášti 

c) BOZP pri označovaní pneumatík 

Teoretické východiská:         

1. Na ktorej časti plášťa sa nachádzajú údaje o pneumatike? 

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

2. Koľko mm je jeden anglický palec? 

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

Obr.37  Popis bočnice plášťa pre osobné automobily  
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Základné označenie pneumatík - Pneumatiky sa dajú určiť charakteristickými údajmi, 

vyznačenými na boku plášťa: Menovitá šírka profilu plášťa: novší spôsob v mm starší 

spôsob v palcoch (napr. diagonálne pneumatiky pre nákladné automobily). Profilové 

číslo v %. Udáva pomer medzi výškou profilu a menovitou šírkou profilu pneumatiky  

Typ konštrukcie:  

R – radiálna - (pomlčka) D - diagonálna  

B - semiradiálna  

Priemer pneumatiky v mieste dosadacej plochy pätky k ráfiku (v palcoch).  

Index únosnosti (LI). Udáva sa dvojmiestnym číselným kódom, napr. "79".  

Kategória rýchlosti (SI), alfanumerický kód, napr. "T". 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Popíšte spôsob, akým prebieha označenie pneumatiky: 

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

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

2. Vo výrobnom procese firmy CMR sledujte proces označovania pneumatík. Čo ste 

zistili pozorovaním? 

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

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

3. Aké zásady BOZP platia pri označovaní plášťov? 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

 

Otázka Označ svoju odpoveď 
Ovládam označenie pneumatík? Áno Čiastočne Nie 

Viem, v akých jednotkách sa udávajú 

rozmery v pneumatike? 

Áno Čiastočne Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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29. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.10 Druhy značenia plášťov pneumatík 10/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať druhy označenia plášťov 

a) Vedieť prečítať údaje na pneumatike 

b) Vedieť určiť druh pneumatiky podľa údajov na plášti 

c) BOZP pri označovaní pneumatík 

Teoretické východiská:         

1. Na základe čoho rozoznáte letnú a zimnú pneumatiku? 

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

2. Aké údaje môžeme zistiť o pneumatike z bočnice? 

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

Rozmery plášťov sa najčastejšie udávajú v jednotkách anglický palec alebo milimeter, 

prípadne v ich kombináciách. Pri udávaní rozmerov sa obyčajne označuje šírka profilu 

plášťa a priemer ráfika. 

165 šírka profilu pneumatiky udávaná v milimetroch 

/70 profilové číslo udávané v % (výška profilu je 70 % šírky plášťa) 

R radiálna konštrukcia 

13 priemer ráfika udávaný v anglických palcoch 

79 LI - index nosnosti (podľa tabuľky) 

T SI - kategórie rýchlosti (podľa tabuľky) 

MP15 označenie dezénu 

STELLA obchodné označenie dezénu 

165 šírka profilu pneumatiky udávaná v milimetroch 

/70 profilové číslo udávané v % (výška profilu je 70% šírky plášťa) 

R radiálna konštrukcia 

Osobné radiálne: 165/70 R 13 79 T MP 15 STELLA 

Ľahké nákladné plášte: 165/70 R 14 C 89/87 R MP 15 VAN 
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14 priemer ráfika v anglických palcoch 

C comercial 

89/87 index nosnosti pre jednomontáž / dvojmontáž 

R index rýchlosti 

MP15 označenie dezénu 

VAN obchodné označenie dezénu 

RADIAL radiálna konštrukcia 

TUBELESS bezdušový plášť 

STEEL nárazník z oceľového kordu 

TWI indikátor opotrebenia (Tread Wear Indicator) 

MAX LOAD RATING maximálne zaťaženie pneumatiky 

MAX INFLATION PRESSURE maximálny plniaci tlak 

E27 homologizačné číslo SR 

E27 homologizácia hlučnosti 

H, T, V, W kategórie rýchlosti (podľa tabuľky) 

RP ochrana ráfika (Rim Protection) 

XL zvýšená nosnosť (Extra Load) 

rf zosilnené prevedenie 

Profilové číslo (výška profilu delená šírkou plášťa) 

 

 

Ďalšie údaje na plášti 
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Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Určite druh pneumatiky podľa označenia: 195/65 R 15 91 T  

195...........................                              65.............................. 

R15............................                            91..............................              T..........................  

2. Vo výrobnom procese firmy CMR sledujte jednotlivé typy označovania pneumatík. 

Čo ste zistili pozorovaním? 

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

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

3. Uveďte zásady BOZP pri označovaní plášťov: 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

 

1. Viem prečítať a správne popísať rozmer pneumatiky? 

     Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Viem rozpoznať podľa dezénu letnú a zimnú pneumatiku? 

     Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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30. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.11 Označovanie plášťov – index nosnosti 11/33 

Cieľ vyuč. dňa: Určiť index nosnosti pneumatiky 

a) Vedieť určiť maximálnu nosnosť pneumatiky 

b) Orientovať sa v tabuľkách hodnôt indexu nosnosti pneumatiky  

c) BOZP pri označovaní pneumatík 

Teoretické východiská:         

1. Definujte pojem nosnosť pneumatiky: 

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

2. Napíšte, ako je označená nosnosť na pneumatike: 

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

Index nosnosti - dvojčíslie, udávajúce maximálnu nosnosť pneumatiky pri dodržaní 

prevádzkových podmienok.  

Obr. 38 Ukážka vyobrazenia indexu na bočnici pneumatiky 

 

 

Maximálna únosnosť sa z indexu únosnosti vypočíta nasledovne: 

 

* Qmax - maximálna únosnosť v kg 
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LI (load index) - tabuľka indexu nosnosti udáva zaťaženie jednotlivej pneumatiky 

na náprave 

 

LI        kg       LI      kg       LI      kg      LI     kg 

60       250      70      335      80      750     90    600 

61       257       71     345      81      462     91     615 

62       265       72     355      82      475     92     630 

63       272       73     365      83      487     93     650 

64       280       74     375      84      500     94     670 

65       290       75     387      85       515    95     690 

66       300       76     400      86       530    96     710 

67       307       77     412      87       545    97     730 

68       315       78     425      88       560    98     750 

69      325       79    437       89       580    99     775 

    Postup nadobúdania zručnosti:              

1. Ako zistíte skutočnú nosnosť pneumatiky? 

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

2. Kde nájdete hodnoty indexu nosnosti pneumatík? 

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

3. Určite nosnosť pneumatiky podľa nasledovných hodnôt: LI (load index):  

      LI 63.......................kg                                    LI 88.......................kg 

      LI 75.......................kg                               LI 97.......................kg  

4. Vymenujte zásady BOZP pri označovaní plášťov: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

 

Otázka Označ svoju odpoveď 

Viem, čo je nosnosť pneumatiky? Áno Čiastočne Nie 

Viem sa orientovať v tabuľke 

indexu nosnosti LI (load index)? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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31. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.12 Označovanie plášťov – kategória rýchlosti 12/33 

Cieľ vyuč. dňa: Určiť kategóriu rýchlosti pneumatiky 

a) Vedieť určiť maximálnu povolenú rýchlosť pneumatiky 

b) Orientovať sa v tabuľkách hodnôt rýchlosti pneumatiky  

c) BOZP pri označovaní pneumatík 

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite pojem maximálna povolená rýchlosť pneumatiky: 

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

2. Napíšte, ako je označený údaj o rýchlosti na pneumatike: 

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

Kategória rýchlosti udáva maximálnu povolenú rýchlosť pri maximálnom zaťažení 

pneumatiky. 

Obr. 39 Ukážka vyobrazenia indexu na bočnici pneumatiky  

 

Hodnoty sú uvedené v tabuľke: SI (speed index) - tabuľka kategórií rýchlosti udáva 

maximálnu konštrukčnú rýchlosť v km/hod 

  
  J     K     L    M    N     P    Q     R    S     T    H     V    W   Y    ZR 
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300 max. 
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Postup nadobúdania zručnosti:        

1. Vysvetlite, prečo a ako zistíme skutočnú maximálnu rýchlosť pneumatiky: 

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

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

2. Uveďte, kde nájdete hodnoty kategórie rýchlosti pneumatík: 

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

3. Určite maximálnu povolenú rýchlosť pneumatiky podľa nasledovných hodnôt SI 

(speed index):  T........................           H.......................        Q...........................  

4. Zistite maximálnu povolenú rýchlosť pneumatík na vašom vozidle: 

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

5. Uveďte zásady BOZP pri označovaní plášťov: 

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

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

 

1. Viem, čo je maximálna povolená rýchlosť pneumatiky? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Viem sa orientovať v tabuľke kategórií rýchlosti SI (speed index)?  

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

  

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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32. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.13 Zásady správnej konfekcie 13/33 

Cieľ vyuč. dňa: Ovládať zásady správnej konfekcie 

a) Poznať zásady správnej konfekcie 

b) Určiť faktory ovplyvňujúce kvalitu výrobkov  

c) BOZP pri konfekcii 

Teoretické východiská:         

1. Definujte pojem konfekcia: 

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

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

2. Uveďte faktory ovplyvňujúce kvalitu výrobkov pri konfekcii: 

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

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

Konfekcia plášťov patrí k najnáročnejším pracovným operáciám. Pracovné procesy 

najviac ovplyvňujú kvalitu výrobku. Preto sú na pracovníka vykonávajúceho konfekciu 

plášťov kladené vysoké nároky na zručnosť a zodpovednosť. Kvalitu výrobkov na 

konfekcii ovplyvňujú najviac nasledujúce faktory: 

 výrobné zariadenie 

 operátor 

 kvalita polotovarov 

 prostredie, metóda 

Výrobné zariadenie - Správna funkcia a nastavenie konfekčného stroja je základným 

predpokladom kvalitnej výroby, pretože i ten najspoľahlivejší pracovník nedokáže na 

nesprávne nastavenom stroji vyrobiť kvalitný plášť. Kvalitu výroby môže ovplyvniť 

tým, že pred začiatkom práce skontroluje nastavenie stroja, prípadne zistené závady 

nechá odstrániť. 

Operátor - Pri správne nastavenom stroji ovplyvní operátor kvalitu vyrábaných plášťov 

dodržaním konfekčných zásad: 
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 centrické uloženie kordových vložiek a nárazníka 

 prevedenie spojov a ich rozloženie po obvode 

 rovnomerné položenie behúňa, bočníc a ich spojov 

 odstránenie vzduchových bublín 

 dôsledná vizuálna kontrola celého priebehu konfekcie 

Kvalita polotovarov - hlavne ich rozmerové parametre, ktoré značnou mierou 

ovplyvňujú výslednú kvalitu vyrábaných plášťov, sú uvedené vo výrobnom predpise.            

O spracovaní polotovarov, ktoré nezodpovedajú výrobnému predpisu, môže rozhodnúť 

iba majster alebo technológ.  

Časté závady v kvalite polotovarov - nedostatočná alebo vysoká lepivosť, 

nerovnomerná dostava kordových nití, nepogumované miesta, potrhané okraje behúňa     

a bočníc, asymetricky nanesená spojovacia zmes na behúni, nečistota materiálov. 

Prostredie, metóda - hlavne usporiadanie pracoviska, technické zabezpečenie, hygiena 

práce, technologický postup, prístupná dokumentácia môžu ovplyvniť kvalitu výroby.  

Postup nadobúdania zručnosti:    

Žiaci sú zaradení na jednotlivé pracoviská konfekcie, kde majú pridelené nasledovné 

úlohy: 

1. Prečítajte si pozorne výrobný predpis, ktorý sa nachádza na každom pracovisku 

konfekcie. Aké údaje a parametre sú uvedené v tomto predpise? 

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

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

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

2. Ktoré činitele ovplyvňujú kvalitu výroby? 

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

............................................................................................................................................. 
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3. Napíšte, kto rozhoduje o spracovaní polotovarov, ktoré nezodpovedajú výrobnému 

predpisu? 

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

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

4. Vysvetlite, z akého dôvodu sa musia odstraňovať vzduchové bubliny pri konfekcii? 

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

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

5. Aké zásady BOZP je potrebné dodržať pri konfekcii? 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 
Poznám zásady správnej konfekcie? Áno Čiastočne Nie 

Poznám kvalitatívne činitele 

výroby? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Chcel by si na tomto pracovisku 

v budúcnosti pracovať? 

 

Áno 

 

Neviem 

 

Nie 

Uveďte chyby pri konfekcii, ktoré 

nezodpovedali výrobnému 

predpisu! 

 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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33. Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.14 Konfekcia osobných radiálnych plášťov 14/33 

Cieľ vyuč. dňa: Poznať konfekciu osobných radiálnych plášťov 

a) Vedieť delenie osobných plášťov do skupín podľa konštrukcie 

b) Popísať rez osobným radiálnym plášťom 

c) BOZP pri konfekcii osobných radiálnych plášťov 

Teoretické východiská:         

1. Ako delíme osobné radiálne autoplášte? 

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

2. Na čo slúži výrobný predpis? 

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

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

Obr. 40 Rez osobným radiálnym plášťom 

 

Konfekcia osobných radiálnych plášťov sa vo firme CMR vykonáva jedno alebo 

dvojstupňovým spôsobom. Pri dvojstupňovom spôsobe výroby jedného kusa plášťa je 

potrebné použiť dve strojné zariadenia. Na prvom stroji (1.stupeň) sa vyrobí kostra 

plášťa a na druhom stroji (2.stupeň) je po vytvarovaní kostry plášť dokončený uložením  
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nárazníkového prstenca s behúňom. Tieto operácie sa vykonávajú na rôznych typoch 

strojov KM a PU firmy CONTINENTAL. 

Osobné plášte môžeme podľa konštrukcie rozdeliť do niekoľkých skupín: 

 podľa počtu textilných kordových vložiek - jednovložkové, dvojvložkové 

 podľa dezénu a použitej behúňovej zmesi - zimné, letné, špeciálne 

 podľa profilového čísla - pomer výšky profilu plášťa k šírke profilu násobeným 

100x 

 podľa kategórie rýchlosti - T, H, V, W, Z, R, Y 

 podľa nosnosti - bežné prevedenie, zosilnené prevedenie - na oceľový nárazník 

sa pokladá ešte polyamidový, plášte sú určené pre vyššie rýchlostné kategórie 

Pre všetky druhy plášťov je vypracovaný výrobný predpis, ktorý je súčasťou strojného 

vybavenia. 

Postup nadobúdania zručnosti:    

1. Popíšte rez osobným radiálnym plášťom podľa obrázku: 
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2. Akým spôsobom sa vo firme CMR vykonáva konfekcia osobných radiálnych 

plášťov? 

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

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

3. Napíšte, čo vás zaujalo na výrobe osobných pneumatík: 

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

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 
Poznám zásady správnej konfekcie? Áno Čiastočne Nie 

Ovládam kvalitatívne činitele 

výroby? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Chcel by si na tomto pracovisku 

v budúcnosti pracovať? 

 

Áno 

 

Neviem 

 

Nie 

Uveďte chyby pri konfekcii, ktoré 

nezodpovedali výrobnému 

predpisu! 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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34.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.15 Typy konfekčných strojov osobných autoplášťov –   

linka KM/PU 15/33 

Cieľ vyuč. dňa : Poznať typy konfekčných strojov na výrobu osobných radiálnych 

autoplášťov  

a) Vymenovať typy konfekčných strojov 

b) Vedieť popísať konfekčnú linku KM / PU 

c) Vo výrobnom procese sledovať výrobu osobných radiálnych autoplášťov 

d) BOZP pri práci na strojných zariadeniach KM/PU 

Teoretické východiská:         

1. Napíšte, ako delíme konfekciu podľa jednotlivých typov výrobkov: 

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

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

2. Vymenujte typy konfekčných strojov na výrobu ORA: 

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

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

Obr. 41 Konfekčná linka KM/PU 

  



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

99 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Pozorujte, akým systémom je zaistené spojenie jednotlivých materiálov na 

konfekčnom stroji! 

2. Uveďte typy konfekčných strojov, ktoré ste pri pozorovaní videli vo výrobe: 

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

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

3. Popíšte konfekčnú linku KM/PU: 

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

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

4. Aké pracovné pomôcky používali pracovníci konfekcie pri práci? 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

 

1. Bol podľa teba zabezpečený dostatočný pracovný priestor pre konfekcionára pri 

práci? 

      Áno                   Nie                                        (Podčiarkni možnosť) 

2. Boli dodržané zásady BOZP na jednotlivých konfekčných strojoch? 

      Áno                  Čiastočne               Nie           (Podčiarkni možnosť) 

  

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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35.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov -  konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.16 Typy konfekčných strojov osobných autoplášťov – 

linka OKL  16/33 

Cieľ vyuč. dňa : Poznať typy konfekčných strojov na výrobu osobných radiálnych 

autoplášťov  

a) Vymenovať typy konfekčných strojov 

b) Popísať konfekčnú linku OKL 

c) Vo výrobnom procese sledovať výrobu osobných radiálnych autoplášťov 

d) BOZP pri práci na strojných zariadeniach OKL 

Teoretické východiská:         

1. Uveďte typ konfekcie prevádzanú na linke OKL: 

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

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

2.  Aké pneumatiky sa vyrábajú na linke OKL? 

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

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

Linka  OKL -  výroba surového plášťa sa vykonáva na jednom strojnotechnologickom 

zariadení. Delí sa na: 1. konfekčný stroj 

                                   2. zásobník kostry 

                                   3. zásobník nárazníkov 

Konfekčný stroj pozostáva: z pohonných jednotiek konfekčných bubnov, nárazníkov 

a behúňa (ľavá strana), kostrového a kompletačného bubna (pravá strana). Konfekčné 

bubny sú umiestnené v jednej osi. Prenos obalu (nárazníky + behúň) na kostrovú časť 

zabezpečuje transfering. Po prenesení nasleduje kompletácia, t.j. spojenie kostry                    

a obalu, bombírovanie, prehrnutie bočníc a následne zavaľovanie. Pri tomto 

technologickom procese sa ukladané polotovary z valcového tvaru zmenia na toroidný 

surový autoplášť. Zásobník kostry zabezpečuje zásobovanie kostrového bubna 

združeným profilom (vnútorná guma + bočnica), jednou alebo dvoma kostrovými 
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 textilnými vložkami, ktoré sú ku konfekčnému bubnu dopravované kombináciou 

dopravníkových pásov. Zásobník nárazníkov vytvára podmienky pre navíjanie dvoch  

oceľových nárazníkových pásov, ktoré sú prekryté tretím textilným nárazníkom v tvare 

špirály a nakoniec je nanesený behúň. Činnosť stroja je riadená riadiacim systémom 

SIMATIC, odmeriavanie a rezanie polotovarov je vykonávané automaticky a pohony 

jednotlivých mechanizmov zabezpečuje sústava elektrických servopohonov. 

 

Obr. 42 Konfekčná linka OKL 

 

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Vo výrobnom procese sledujte výrobu ORA na konfekčnej linke OKL1, popíšte 

postup výroby: 

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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Obr. 43 Konfekčná linka OKL1 

 

2. Podľa obrázku 43 popíšte konfekčnú linku OKL1 

A. ........................................................................................................................................ 

B. ........................................................................................................................................ 

C.......................................................................................................................................... 

D..........................................................................................................................................  

E.......................................................................................................................................... 

3. Uveďte zásady BOZP na konfekčnej linke OKL1: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

 

1. Viem popísať konfekčnú linku OKL? 

      Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Poznám viac typov konfekčných strojov? 

3. Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

                                                                                                                           

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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36.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov -  konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.17 Typy konfekcie –  jednostupňová konfekcia 17/33 

Cieľ vyuč. dňa : Poznať jednotlivé typy konfekcie  

a) Vysvetliť princíp jednostupňovej konfekcie 

b) Vo firme CMR pozorovať prácu na strojoch jednostupňovej konfekcie  

c) BOZP pri jednostupňovej konfekcii 

Teoretické východiská:         

1. Uveďte typy konfekcie, ktoré poznáte: 

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

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

2. Vysvetlite princíp jednostupňovej konfekcie: 

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

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

Typy konfekcie - Zostavovanie plášťa do surového nevulkanizovaného tvaru zo 

všetkých polotovarov vo forme bočníc, vnútornej gumy, nylonu, kordov, lán, výplní, 

nárazníkov, behúňov podľa technologického predpisu daného rozmeru má značný vplyv 

na akosť a životnosť plášťa pneumatiky. Konfekciu môžeme všeobecne deliť podľa 

typu výrobkov: osobnú, nákladnú, traktorovú. Podľa konštrukcie na diagonálnu               

a radiálnu.  

Samotná primárna konfekcia radiálna: -  jednostupňová  

                                                               - dvojstupňová 

                                                               - trojstupňová  

Jednostupňová  konfekcia – Konfekčný bubon je konštrukčne riešený tak, že umožňuje 

v prvej fáze pokladanie jednotlivých polotovarov a ich spojenie na plochý bubon                 

a v druhej fáze po vytvarovaní pomocou ZIG-ZAG segmentov položenia nárazníkov            

a behúňov. Bočné prehýbacie membrány umožňujú prehnutie okraju nosného kordu               

a bočníc ku kostre plášťa. Spojenie jednotlivých materiálov je zaistené zavaľovacím 

systémom. Po vrátení tvarovacích segmentov do pôvodnej polohy je umožnené vybratie 
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plášťa z konfekčného bubna. Po vizuálnej kontrole je plášť dopravený na lisovňu          

k následnej vulkanizácii.   

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Pozorujte priebeh jednostupňovej konfekcie ORA. Napíšte stručný pracovný 

postup: 

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

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

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

2. Popíšte konštrukciu konfekčného bubna pri 1-st. konfekcii: 

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

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

3. Vysvetlite, akým systémom je zabezpečené spojenie jednotlivých materiálov na 

konfekčnom stroji: 

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

4. Vymenujte pomôcky používané pri práci na konfekčných linkách 1-st. konfekcie: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Poznám princíp 1.st. konfekcie? Áno Čiastočne Nie 

Ovládam kvalitatívne činitele 

výroby? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Chcel by si na tomto pracovisku 

v budúcnosti pracovať? 

 

Áno 

 

Neviem 

 

Nie 

Uveď chyby pri 1.st. konfekcii, 

ktoré nezodpovedali výrobnému 

predpisu! 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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37.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov -  konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.18 Typy konfekcie –  dvojstupňová konfekcia 18/33 

Cieľ vyuč. dňa : Poznať jednotlivé typy konfekcie  

a) Vysvetliť princíp dvojstupňovej konfekcie 

b) Vo firme CMR pozorovať prácu na strojoch dvojstupňovej konfekcie  

c) BOZP pri dvojstupňovej konfekcii 

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite princíp dvojstupňovej konfekcie: 

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

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

2. Vymenujte konfekčné stroje, na ktorých sa uskutočňuje dvojstupňová konfekcia vo 

firme CMR: 

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

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

Dvojstupňová  konfekcia - môže mať jedno alebo dve strojné zariadenia s pracovnými 

časťami pre jednotlivé stupne. Produktívnejšie sú konfekčné stroje pracujúce                           

s presunom kostry – konfekčný stroj KM/PU. U starších typov je na jednom stroji 

zhotovená kostra v tvare valca a potom je spracovaná na druhom stupni iného 

konfekčného stroja.  

Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Pozorujte priebeh 2-st. konfekcie. Napíšte stručný pracovný postup prípravy ORA 

2- st. konfekciou: 

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

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

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

2. Vymenujte pomôcky používané pri práci na konfekčných linkách 2-st. konfekcie: 
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.............................................................................................................................................

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám princíp 2.st. konfekcie? 

     Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Ovládam pracovný postup pri 2. st. konfekcii? 

      Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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38.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov -  konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.19 Typy konfekcie –  trojstupňová konfekcia 19/33 

Cieľ vyuč. dňa : Poznať jednotlivé typy konfekcie  

a) Vysvetliť princíp trojstupňovej konfekcie 

b) Vo firme CMR pozorovať prácu na strojoch trojstupňovej konfekcie  

c) BOZP pri trojstupňovej konfekcii 

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite princíp trojstupňovej konfekcie: 

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

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

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

2. Vymenujte konfekčné stroje, na ktorých sa uskutočňuje trojstupňová konfekcia vo 

firme CMR: 

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

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

Trojstupňová  konfekcia - Z produktívnych dôvodov sa do výroby častejšie zavádzajú 

konfekčné stroje o troch a viac stupňoch. Princíp pohybu (transferingu) je rovnaký ako 

u SAV výroby, iba s iným sledom operácii s rozdelením stupňov na jednotlivé pracovné 

úseky v kolmých smeroch. Na prvom stupni je spravidla vyrobená kostra v tvare valca          

a tá je presunutá na pozíciu druhého stupňa, ktorá je tvarovacia. Medzi nimi je potom 

stupeň tretí s nárazníkovým bubnom. Dráha pojazdu transferingu prstenca nárazníkov je 

kolmá a privedená k točni s dráhou tranferingu kostry. Dôsledkom je, že je dosiahnutá 

výroba s vysokým ťahom približujúca sa pásovej výrobe. Výsledný polotovar surového 

plášťa je potom expedovaný na lisovňu. Kvalitu výrobku na konfekcii ovplyvňujú: 

konfekčné stroje, operátor, akosť polotovarov, čistota prostredia, metóda. 
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Postup nadobúdania zručnosti:           

1. Pozorujte priebeh 3-st. konfekcie. Napíšte stručný pracovný postup prípravy ORA 

3-st. konfekciou: 

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

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

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

2. Ktorá časť autoplášťa sa pripravuje na 1. a na 2.stupni.: 

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

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

3. Vysvetlite, akú úlohu plní 3. stupeň: 

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

4. Uveďte zásady BOZP pri 3-st. konfekcii: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Odhadol som svoje schopnosti?  

 

Prečo som bol (nebol) úspešný 

v pracovnej činnosti? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil ( nerobil) dobre? 

 

Viem vymenovať operácie pri 3. 

st. konfekcii?  

Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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39.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:   3. Spájanie polotovarov -  konfekcia 33 dní 

Názov témy:                         3.20 Konfekcia ORA na strojoch KM/PU – časť KM 20/33 

Cieľ vyuč. dňa : Zhotoviť kostrovú časť autoplášťa  

a) Vedieť pripraviť kostrovú časť autoplášťa 

b) Nadobudnúť pracovné zručnosti na konfekčnom stroji KM/PU - časť KM  

c) BOZP pri príprave kostrovej časti autoplášťa 

Teoretické východiská:         

1. Ktorá časť pneumatiky sa vyrába na stroji KM/PU – časť KM? 

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

2. Vymenujte jednotlivé konštrukčné prvky potrebné na výrobu kostrovej časti 

autoplášťa: 

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

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

Vo firme CMR sú pri výrobe osobných radiálnych autoplášťov najviac používané stroje 

KM/PU. Vlastná konfekcia ORA na strojoch KM/PU zahŕňa tieto operácie:                

Konfekcia  I. stupeň (KM)                                      

0. uloženie laniek do narážačov                        4. prehnutie okrajov kordov cez lanká 

1. navinutie vnútornej gumy                             5. uloženie bočníc                         

2. navinutie nosných textilných kordov            6. celkové zaváľanie polotovarov 

3. narazenie laniek         7. stiahnutie kostry, kontrola                   
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Postup nadobúdania zručnosti:   

Pracovné pomôcky a náradie - Vyhrievaný nôž, radlo s ryhovaným valčekom, radlo              

s plochým valčekom, pomocný prípravok na výmenu konfekčných membrán so sadou 

kruhov spoločných pre všetky stroje, kuchynský nôž, etiketa s čiarovým kódom, 

zvinovací kovový meter s delením 1mm, kovové pravítko s delením 0,5mm. 

1. Zhotovte kostrovú časť pneumatiky, postupujte podľa nasledovného pracovného 

postupu: 

I. stupeň 

Činnosť obsluhy Činnosť stroja 

Nasadenie lán. 

Odobratie lana z vozíka, nasadenie na ľavý narážač 

(koník). Ľavé lano na horné segmenty, pravé na 

pryžovú  prehýbaciu membránu. Jadrá musia byť 

sklonené k sebe.  

  

Kopni do šľapky.  Sekvencia Narážače prídu ku konfekčnému bubnu. Pravé 

lano sa prefúkne na pravú stranu. 

Navedenie VG 

Kopni do šľapky. Sekvencia 

 

Kontrola spoja 

Vysunutie podávacieho dopravníka VG do 

pracovnej polohy. 

Automatické navinutie VG na konfekčný bubon 

– pomoc prítlačného valca.  

Automatické prevedenie spoja. 

Navedenie kostrovej vložky č.1 

Kopni do šľapky. Sekvencia 

 

Kontrola spoja – preradlovanie spoja ručne radlom. 

Vysunutie podávacieho dopravníka vložky do 

pracovnej polohy. 

Automatické navinutie vložky na konfekčný 

bubon – pomoc prítlačného valca. 

Automatické prevedenie spoja. 

Narazenie lán, prehrnutie kordu 

Kopni do šľapky. Sekvencia 

Vizuálna kontrola spoja 

Rozopnutie bubna. 

Narazenie lán. 

Prehrnutie kordu okolo lana pomocou bočných 

ovíjacích membrán. 

Navedenie kostrovej vložky č.2 

Kopni do šľapky. Sekvencia 

 

Kontrola spoja – preradlovanie spoja ručne radlom 

Vysunutie podávacieho dopravníka vložky do 

pracovnej polohy. 

Automatické navinutie vložky na konfekčný 

bubon – pomoc prítlačného valca. 

Automatické prevedenie spoja. 
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Navedenie výstužných pásikov 

Kopni do šľapky. Sekvencia 

Prilepenie výstužných pásikov na kostru 

Kopni do šľapky. Sekvencia 

Ručne preveď spoj 

Kopni do šľapky. Sekvencia 

Vysunutie podávacieho dopravníka do pracovnej 

polohy. 

Automatické navinutie na konfekčný bubon. 

Podávací dopravník sa zasunie do východzej 

polohy. 

Navedenie bočníc                                                   

Kopni do šľapky. Sekvencia        

Ručne urob spoj 

Vysunutie podávacieho dopravníka bočníc do 

pracovnej polohy 

Automatické navinutie bočníc 

Zaváľanie bočníc 

Kopni do šľapky. Sekvencia 

Zaváľanie pätkovej časti 

Uskutoční sa zaváľanie bočníc (kotúčové). 

 

Uskutoční sa zaváľanie pätkovej časti . 

     - obrysové zavaľovanie 

     - rotačné zavaľovanie 

Sklopenie bubna. 

Posuvné skrine odídu do základnej polohy.  

Kontrola kostry Zloženie kostry. 

Vizuálna kontrola kostry, nalepenie čiarového 

kódu. 

Položenie kostry na dopravník, spoj bočnice do 

správnej polohy pre II°. 

2. Tento postup opakujte niekoľkokrát, pokiaľ nenadobudnete potrebnú pracovnú 

zručnosť! 

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Odhadol som svoje schopnosti?  

Prečo som bol (nebol) úspešný 

v pracovnej činnosti? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil ( nerobil) dobre? 

 

Viem vymenovať operácie pri 

výrobe kostrovej časti autoplášťa? 

Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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40.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov -  konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.21 Konfekcia ORA na strojoch KM/PU- časť PU 21/33 

Cieľ vyuč. dňa : Zhotoviť nárazníkovo-behúňovú časť autoplášťa  

a) Vedieť pripraviť nárazníkovo-behúňovú časť autoplášťa 

b) Nadobudnúť pracovné zručnosti na konfekčnom stroji KM/PU -  časť PU  

c) BOZP pri príprave nárazníkovo-behúňovej časti autoplášťa  

Teoretické východiská:         

1. Ktorá časť autoplášťa sa pripravuje na konfekčnom stroji KM/PU – časť PU: 

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

2. Vymenujte jednotlivé konštrukčné prvky potrebné na výrobu nárazníkovo-

behúňovej časti autoplášťa: 

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

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

Konfekcia  II. stupeň (PU) 

0. usadenie kostry do diskov konfekčného bubna    

1. položenie 1. nárazníka na pomocný konfekčný bubon 

2. položenie 2. nárazníka                         5. prenesenie prstenca na predtvarovanú kostru 

3. navinutie PAD nárazníka                     6. dotvarovanie kostry a celkové zaváľanie 

4. položenie behúňa na náraz. prstenec    7. odobratie zhotov. plášťa, dôkladná kontrola                                                          
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Postup nadobúdania zručnosti:     

1. Zhotovte nárazníkovo-behúňovú časť pneumatiky, postupujte podľa nasledovného 

pracovného postupu: 

II. stupeň 

Činnosť obsluhy Činnosť stroja 

Navedenie nárazníkového pásu č.1 

Kopni do šľapky. Sekvencia. 

 

 

Kontroluje, prípadne opraví spoj. 

 

Vysunutie podávacieho dopravníka nárazníka č.1 

ku konfekčnému bubnu. 

Navinutie nárazníka. 

Podávací dopravník odchádza do základnej 

polohy. 

Navedenie nárazníkového pásu č.2 

Kopni do šľapky. Sekvencia. 

 

 

Kontroluje, prípadne opraví spoj. 

 

Konfekčný bubon sa automaticky napolohuje 

a súčasne sa vysunie podávací dopravník 

nárazníka č.2 ku konfekčnému bubnu. 

Navinutie nárazníka. 

Podávací dopravník odchádza do základnej 

polohy. 

Navinutie špirálového nárazníka 

Kopni do šľapky. Sekvencia. 

Automat. 

 

Konfekčné bubny sa otočia okolo svojej osi 

o 180°. 

Na konfekčnom bubne 1 sa uskutoční 

automatické navinutie špirálového nárazníka. 

Na konfekčnom bubne 2 prebehne navedenie 

nárazníkového pásu č.1 a č.2. 

Navinutie behúňa 

Príprava behúňa odvíjaného z kazety na podávacom 

stole. 

Kopni do šľapky. Sekvencia. 

Kontrola centricity návinu. 

Spojenie behúňa, Kontrola spoja behúňa. 

 

Konfekčné bubny sa otočia okolo svojej osi 

o 180°. 

Návin behúňa. 

Podávací stôl odchádza do základnej polohy. 

Na konfekčnom bubne s nárazníkmi prebieha 

automatické navíjanie špirálového nárazníka. 

Zaváľanie obalu nárazníky + špirála + behúň 

Kopni do šľapky. Sekvencia. 

 

Zaváľanie obalu.  

Prenos obalu transferingom. 

Kopni do šľapky.  Sekvencia. 

Kontrola prebratia obalu. 

Transfering prejde nad konf. bubon a preberie 

obal. 

Bubon sa sklopí. 

Transfering s obalom prechádza do medzipolohy. 
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Nasadenie kostry na tvarovacie hlavy 

Spoj bočnice do predpísanej polohy. 

 

Prebehne automatické založenie kostry na 

tvarovacie hlavy. Rozopnutie tvarovacích hláv. 

Upnutie kostry (mierne roztiahnutie tvar. hláv). 

Tvarovanie kostry 

Kontrola kompletovania. 

Transfering s obalom automaticky príde nad 

kostru. 

Tvarovanie kostry do obalu. 

Otvorenie transferingu a jeho odchod do 

medzipolohy. 

Zavaľovanie behúňa Vysunutie zavaľovacích kladiek. 

- horné (zavaľovanie koruny) 

- bočné ( dováľanie okraja behúňa + klinkov) 

Odchod zavaľovacích kladiek. 

Odobratie plášťa transferingom Transfering príde nad surový plášť, uchopí plášť, 

sklopenie tvarovacích hláv. 

Odobratie plášťa z tvarovacích hláv. 

Odchod transferingu do základnej polohy                   

( s plášťom ). 

Odobratie plášťa z transferingu 

Odoberie plášť z transferingu, skontroluje, prípadne 

opraví chyby. 

Skontrolovaný, vyhovujúci plášť odloží do voza 

určeného na prepravu surových plášťov. 

  

Čiarový kód lep rovnobežne s pätkou plášťa pri spoji 

ľavej bočnice. Čiarový kód lep len ak je čistý 

a nepoškodený.  

 

Je prísny zákaz pokladania oceľokordových nárazníkov v ručnom režime „z ruky“ 

!!! Je veľké nebezpečenstvo jednosmerne položených nárazníkov. 

 

2. Tento postup opakujte niekoľkokrát, pokiaľ nenadobudnete potrebnú pracovnú 

zručnosť! 

3. Uveďte zásady BOZP, ktoré ste dodržiavali pri práci: 

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

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

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

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Odhadol som svoje schopnosti? 

 

 

Prečo som bol (nebol) úspešný 

v pracovnej činnosti? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil ( nerobil) dobre? 

 

Viem vymenovať operácie pri 

výrobe nárazníkovo–behúňovej 

časti autoplášťa? 

Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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41.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov -  konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.22 Technologický postup zhotovenia plášťa na konfekcii   

22/33 

Cieľ vyuč. dňa : Ovládať technologický postup zhotovenia ORA  

a) Poznať jednotlivé kroky technologického postupu zhotovenia ORA 

b) Naučiť sa vyrobiť ORA  

c) BOZP pri zhotovení ORA  

Teoretické východiská:         

1. Na ktorom stupni konfekcie sa ukladá vnútorná guma: 

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

2. Popíšte teoreticky základný postup zhotovenia ORA:  

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

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

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

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

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

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

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Podľa zadaného technologického postupu v spoluprácii s inštruktorom zhotovte 

ORA! 

Technologický  postup  zhotovenia  plášťa  na  konfekcii  

1. Uloženie pätkových lán na výstupky narážačov cez zovretý bubon.  

2. Rozovretie konfekčného bubna a prípadné natretie okraja bubna konfekčným 

lepidlom (konfekčný stroj je pripravený v základnej polohe). 
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Obr. 44 Základná poloha konfekčného stroja

 

 

3.  Navinutie kordovej vložky č. 1 na konfekčný bubon, zrezanie potrebnej dĺžky kordu        

a spojenie. Pracovník kord navádza podľa laserových rysiek, jedine vtedy je presne 

vycentrovaný na konfekčnom bubne. 

Obr. 45 Navinutie kordovej vložky č.1 na konfekčný bubon 
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4.  Navinutie kordovej vložky č. 2 na konfekčný bubon, zrezanie potrebnej dĺžky kordu 

a spojenie 

Obr. 46 Navinutie kordovej vložky č.2 na konfekčný bubon  

 

 

5. Prehnutie kordových vložiek pomocou ohybných lopatiek, umožňujúce narážanie 

pätkových lán 

Obr. 47 Prehnutie kordových vložiek 
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6.  Narážanie pätkových lán na konfekčný bubon pomocou bočných narážačov 

Obr. 48 Narážanie pätkových lán   

 

 

7. Zavaľovanie kordu č.1 a č.2 pomocou bočných zavaľovacích kladiek okolo 

pätkových lán 

Obr. 49 Zavaľovanie kordových vložiek  
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8. Navinutie združeného profilu podľa laserových rysiek na konfekčný bubon, zrezanie 

potrebnej dĺžky a spojenie. 

Obr. 50 Navinutie združeného profilu na konfekčný bubon  

 

 

9. Navinutie behúňa na konfekčný bubon, podľa stredovej laserovej rysky 

Obr. 51Navinutie behúňa na konfekčný bubon  
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10. Zavaľovanie pätkovej časti do združeného profilu pomocou bočných zavaľovacích 

kladiek smerom do pätky plášťa, medzi pätkové lano a konfekčný bubon, následné 

vytlačenie nadbytočného konfekčného vzduchu pomocou spodného zavaľovania po 

celej šírke plášťa. 

Obr. 52 Druhé zavaľovanie  

 

11. Plášť je zhotovený po konfekčnej stránke, nasleduje zovretie konfekčného bubna, 

vybratie plášťa a jeho vizuálna kontrola. 

 

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Dokážem bez pomoci vyrobiť 

ORA? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil ( nerobil) dobre? 

 

Poznám technologický postup 

výroby  ORA? 

Áno Čiastočne Nie 

Bol (nebol) som úspešný 

v pracovnej činnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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42.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.23 Typy zmien rozmeru autoplášťa – zmena receptu 

23/33 

Cieľ vyuč. dňa : Nadobudnúť pracovné zručnosti a návyky pri zmene receptu 

a) Poznať jednotlivé typy zmien rozmerov pneumatík 

b) Prakticky realizovať zmenu receptu   

c) Popísať pracovné činnosti pri zmene receptu 

d) BOZP pri zmene rozmerov pneumatík  

Teoretické východiská:         

1. Vymenujte typy zmeny rozmeru plášťa na konfekčnom stroji:   

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

2. Zdôvodnite, prečo treba meniť rozmery plášťa:        

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

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

Poznáme 3 typy zmien rozmeru - Odlišujú sa obtiažnosťou, náročnosťou na čas aj 

počtom akým sa reálne vo výrobe vyskytujú. Prvotným zámerom plánovania výroby je 

minimalizácia počtu zmien s najväčšími časovými nárokmi, či už natypovaním jedného 

konkrétneho stroja na určité typy plášťov napr. 17 palcové. Výroba je proces závislý od 

požiadaviek klienta, preto sa vykonávajú tieto typy zmien rozmeru: 

1. zmena receptu 

2. zmena častí stroja a polotovarov  

3. zmena rozmeru - palcov 

Zmena receptu – najrýchlejšia zmena rozmeru vykonávaná samotným konfekcionárom. 

Z technického hľadiska ide o „prepnutie“ typizovaného rozmeru na ovládacom 

zariadení konfekčného stroja. Pri tejto výmene, často nie je nutná ani zmena 

polotovarov, prípadne sa vyžaduje výmena iba niektorých napr. behúň. 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popíšte činnosť pracovníka – konfekcionára pri zmene receptu podľa nasledujúcich 

obrázkov: 

Obr. 53 Postup realizácie zmeny 1.typu – zmena receptu  

 
 

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

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

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

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

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

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

2. V spolupráci s konfekcionárom vykonajte zmenu receptu na konfekčnom stroji 

podľa plánu výroby na danej pracovnej zmene! 

3. Akú zmenu ste vykonali a aký materiál sa menil? 

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

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

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

4. Vymenujte pracovné pomôcky potrebné pri zmene receptu: 

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

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Odhadol som svoje schopnosti?  

Prečo som bol (nebol) úspešný 

v pracovnej činnosti? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil ( nerobil) dobre? 

 

Poznám technologický postup 

výroby ORA?  

Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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43.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                     3.24 Typy zmien rozmeru autoplášťa – zmena častí stroja 

a polotovarov 24/33 

Cieľ vyuč. dňa : Prakticky realizovať zmeny rozmerov pneumatík 

a) Nadobudnúť zručnosti a návyky pri zmene častí stroja a polotovarov 

b) V spolupráci s inštruktorom vedieť nastaviť konfekčný stroj pri zmene častí 

stroja a zmene polotovarov 

c) BOZP pri zmene častí stroja a polotovarov   

Teoretické východiská:         

1. Vymenujte požiadavky užívateľov na vyrobenú pneumatiku: 

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

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

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

2. Má zmena rozmeru na konfekčnom stroji vplyv na plynulosť výroby? Svoje 

tvrdenie zdôvodnite! 

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

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

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

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

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

Pri zmene rozmeru sa mení časť stroja a zároveň  aj polotovary potrebné k výrobe. 

Táto zmena má výrazný vplyv na plynulosť výroby. Štandardný čas realizácie zmeny je 

cca 10 minút. V priemere pri počte 4 - 5 zmien rozmerov za 7,5 hodinovú pracovnú 

dobu, môže takto vzniknúť neproduktívny čas viac ako 10 % za pracovnú zmenu.  
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Obr. 54 Postup realizácie zmeny druhého typu - zmena častí stroja a polotovarov 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Podľa obrázkov popíšte pracovné činnosti pri zmene častí stroja a polotovarov: 

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

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

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

2. V spolupráci s inštruktorom urobte tieto zmeny podľa plánu výroby! Napíšte, čo vás 

zaujalo pri výrobe: 

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

............................................................................................................................................. 
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3. Popíšte, koľkokrát za pracovnú dobu ste menili rozmer na konfekčnom stroji: 

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

 

4. Vymenujte pracovné pomôcky použité pri práci: 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka:  

1. Bol (nebol) som úspešný v pracovnej činnosti? 

      Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Vedel som vykonať požadované zmeny rozmerov? 

      Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

3. Dodržal som všetky zásady BOZP? 

      Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 

 

 

 

 

44.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.25 Typy zmien rozmeru autoplášťa – zmena palcov 

25/33 

Cieľ vyuč. dňa : Nadobudnúť pracovné zručnosti a návyky pri zmene palcov 

a) V spolupráci so zoraďovačom prakticky realizovať zmenu palcov na 

konfekčnom stroji 

b) Popísať pracovné činnosti pri zmene palcov 
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c) BOZP pri zmene palcov na konfekčnom stroji   

Teoretické východiská:         

1. Uveďte najpoužívanejšiu veľkosť pneumatík: 

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

2. V akých mierach sa uvádza rozmer pneumatík? 

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

 

Zmena palcov - časovo najnáročnejšia a technicky najkomplikovanejšia zmena 

rozmeru. Túto zmenu nevykonáva konfekcionár sám, vykonáva ju zoraďovač, odborný 

pracovník školený práve pre zmeny rozmerov tohto charakteru, prípadne jednoduchšie 

zmeny rozmerov s neočakávanými situáciami, problémami, prípadne činnosti doladenia 

konfekčného stroja. Pri tejto zmene sa okrem konfekčného bubna, polotovarov menia aj 

narážače lán, uchytené imbusovými skrutkami. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Ktoré časti konfekčného stroja sa musia vymeniť pri zmene palcov? 

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

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

2. Podľa nasledujúcich obrázkov popíšte postup realizácie zmeny palcov: 

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

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

 

 

 

Obr. 55 Postup realizácie zmeny tretieho typu - zmena palcov 
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.............................................................................................................................................

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

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

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

    

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Dodržal som všetky zásady 

BOZP? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil ( nerobil) dobre? 

 

Vedel som vykonať požadované 

zmeny rozmerov? 

  Áno Čiastočne Nie 

Bol (nebol) som úspešný 

v pracovnej činnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

                                                                                                                             

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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45.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.26 Layout pracoviska konfekčného pracovníka 26/33 

Cieľ vyuč. dňa : Poznať usporiadanie pracoviska konfekčného pracovníka 

a) Nadobudnúť zručnosti pri usporiadaní pracoviska na konfekcii 

b) Ovládať manipuláciu s privážanými a odvážanými materiálmi a časťami 

strojov 

c) Ovládať usporiadanie odkladacích priestorov 

d) BOZP pri layout pracoviska konekcionára   

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite pojem layout pracoviska: 

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

2. Zdôvodnite dôležitosť usporiadania pracoviska a tok materiálu pri konfekcii: 

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

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

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

Layout  pracoviska  konfekčného pracovníka - samotný proces výmeny vyžaduje                   

v okolí stroja priestor, pre manipuláciu s privážanými i odvážanými časťami stroja, no 

zároveň nutnosť odkladacích a úložných prvkov. Layout má tieto hlavné parametre:  

 priamy materiálový tok smerom k montážnej linke a expedícii,  

 minimalizácia prepravných vzdialeností medzi operáciami,  

 minimálne plochy na zásobníky a medzisklady,  

 dodávatelia čo najbližšie k zákazníkom (myslené interne),  

 priamočiare a krátke trasy,  

 minimálne priebežné časy,  

 vizuálna kontrola počtu dielov v prepravke alebo na skladovacej ploche,  

 odstránenie dvojnásobnej manipulácie,  

 flexibilita s ohľadom na variabilitu produktov, výrobného množstva a výrobný  
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layout,  

 nízke náklady na inštaláciu.  

 

Obr. 56 Layout pracoviska 

 

    



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

136 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popíšte usporiadanie pracoviska, na ktorom ste pracovali: 

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

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

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

2. Uveďte, prečo musí mať pracovník konfekcie dostatočný priestor na prácu z hľadiska 

BOZP: 

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

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

3.    Aké najčastejšie chyby pri usporiadaní pracoviska ste spozorovali? 

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 
Poznám zásady správneho layoutu? Áno Čiastočne Nie 

Ovládam manipuláciu s 

materiálmi? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Ovládam usporiadanie odkladacích 

priestorov? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Akú zmenu by si navrhol na 

zlepšenie toku materiálu pri 

konfekcii: 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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46.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.27 Technologické požiadavky pri konfekcii 27/33 

Cieľ vyuč. dňa : Ovládať a dodržiavať technologické požiadavky 

a) Nadobudnúť zručnosti pri nastavení konfekčného stroja 

b) Ovládať navádzanie a pokladanie polotovarov 

c) Posúdiť kvalitu vstupných polotovarov 

d) BOZP pri výrobe surového autoplášťa 

Teoretické východiská:         

Základným predpokladom pre výrobu kvalitných surových plášťov je dodržiavanie 

nasledovných požiadaviek: 

 presné nastavenie jednotlivých prvkov funkčných častí konfekčného stroja,                                 

 presné navádzanie a pokladanie polotovarov, kvalita vstupných polotovarov,       

 konštantná kvalita médií ovládacieho systému stroja, 

 zapracovanosť, zručnosť a dôslednosť obsluhy strojno-technologického zariadenia. 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vyrábaj ORA so zreteľom na dodržiavanie kvality plášťa!  

 Pred začatím práce na konfekčnom stroji sa obsluha prihlási do monitorovacieho 

systému SFI,  po skončení pracovnej zmeny sa odhlásenie uskutoční automaticky. 

 Pred začatím práce vykonať dennú kontrolu konf. stroja podľa pracovnej inštrukcie.  

  Na zariadení, ktoré nespĺňa tieto podmienky, prácu preruš a v práci pokračuj až po 

odstránení nedostatkov!  

 V prípade zistenia nezhody spracovávaných polotovarov ihneď informuj inštruktora 

konfekcie príp. zmenového majstra!. 

 V priestore pracoviska udržuj maximálnu čistotu. Znehodnotený materiál trieď na 

miesta na to určené! 

 Konfekcia plášťov sa môže vykonávať pri teplote min. 18°C. 
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 Ak dôjde k znehodnoteniu rozpracovaného plášťa, alebo vykazuje pri vizuálnej 

kontrole závažnú neodstrániteľnú chybu informuj inštruktora konfekcie, ktorý určí 

postup zhodnotenia.  

 Počas odstávky výroby v trvaní viac než 24 hod. musia byť polotovary, ktoré 

zostávajú nespracované v konfekčnom stroji zavinuté naspäť do zábalov kazety, 

laná a cievky so špirálovým nárazníkom prekryté PE fóliou. 

 U plášťov s uhlom rezu kostrových vložiek inom ako 90° musí byť dodržané  

kríženie nití kostrových vložiek č.2 a č.1.                        

 Kostrová vložka v plášti nesmie mať viac ako dva spoje (jeden spoj zo strihačky 

a jeden spoj od obsluhy linky ) v minimálnej vzdialenosti 50 mm od seba.  

 Ak pri navádzaní jednotlivých polotovarov v automatickom režime stroja zistíš 

vizuálnou kontrolou rozdiel navedenia voči projektorom, prepni do ručného režimu 

a využitím nožnej šľapky na otáčanie bubna manuálne vykonaj korekciu správneho 

uloženia polotovaru. Polotovar je zakázané dávať dole z bubna a dávať z ruky. 

 Nadpájanie spracovaného polotovaru s novým polotovarom pri výmene vykonávaj 

u oceľokordových nárazníkov spojením na tupo (spracuj). U ostatných polotovarov 

dodrž spojenie s minimálnym presahom (preložením).  

 Každý spracovávaný polotovar na konfekcii musí byť opatrený sprievodným 

lístkom ( SL ), ktorý musí byť načítaný operátorom do SFI . 

2.  Naučte sa čítať údaje na sprievodnom lístku! 

Uveďte číslo dávky (LOT) a identifikačný kód  

(ISL) , napíšte čo znamená Workcode: 

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

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

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

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka Označ svoju odpoveď 
Poznám technologické požiadavky 

pre výrobu ORP? 

Áno Čiastočne Nie 

Viem čítať sprievodný lístok? Áno Čiastočne Nie 

Ovládam navádzanie a pokladanie 

polotovarov? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Viem v spolupráci s inštruktorom 

nastaviť konfekčný stroj?  

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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47.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.28 Technologické požiadavky pri konfekcii 28/33 

Cieľ vyuč. dňa : Dodržiavať technologické postupy a pokyny 

a) Ovládať meranie šírky polotovarov 

b) Prevádzať kontrolu spojov polotovarov 

c) BOZP pri konfekcii   

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite dôvod merania presnej šírky polotovarov: 

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

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

2. Akým spôsobom sa meria šírka polotovarov? 

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

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

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Precvičujte meranie šírky polotovarov a skontrolujte spoje polotovarov pri výrobe 

ORP! 

2. Do tabuliek zapisujte namerané šírky polotovarov: 

Vnútorná  guma 

Spoj vnútornej gumy sa na konfekčnej linke prevádza automaticky za pomoci 

radlovacieho valca. Operátor je povinný merať šírku a vystredenie vnútornej gumy.  

Obr. 57 Meranie šírky a centricity vnútornej gumy  
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Kostrová vložka č. 1  

Navíjanie kostrovej vložky sa prevádza na konfekčnej linke automaticky za pomoci 

radlovacieho valca. Pri navíjaní kostrovej vložky v ručnom režime, spoj kostrovú 

vložku rovnobežným preložením koncov vložky. Dôkladne zaváľaj plochým valčekom 

a dbaj, aby hrana radlovacieho valčeka nespôsobila narušenie dostavy kordových nití. 

Operátor je povinný merať šírku a vystredenie kostrovej vložky č.1. 

Obr. 58 Meranie šírky a vystredenia kostrovej vložky č.1 : 

                                                                               

 

Kostrová vložka č. 2  

Po navinutí kostrovej vložky č. 2 postupuj ako pri kostrovej vložke č. 1. 

Operátor je povinný merať šírku a vystredenie kostrovej vložky č.2. 

Obr. 59 Meranie šírky a vystredenia kostrovej vložky č.2 : 
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Výstužné pásiky 

V prípade, ak konštrukcia plášťa predpisuje výstužné textilné pásiky pätky je 

pokladanie výstužných pásikov realizované  automaticky za pomoci radlovacieho valca. 

Operátor je zodpovedný za správne vykonanie spoja. Spoj je potrebné urobiť v súlade 

so špecifikáciou Spoje polotovarov. Operátor je povinný merať šírku a vystredenie 

výstužných pásikov. 

Obr. 60 Meranie šírky a pozície výstužných pásikov 

                                        

                                            
 
 

Bočnice 

Na konfekčnom stroji KM/PU je spájanie bočníc realizované na tupo. Spoj musí byť 

prevedený v súlade so špecifikáciou Spoje polotovarov. Na plášti môže byť len po 

jednom spoji každej bočnice. Operátor je povinný merať šírku bočníc a vnútornú 

vzdialenosť bočníc. 

Obr.  61 Meranie šírky bočníc a vnútornej vzdialenosti bočníc 
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Po navedení nárazníkového pásu na nárazníkový bubon spojte konce nárazníka. Spoj 

musí byť prevedený v súlade so špecifikáciou Spoje polotovarov. Nárazníkový pás je 

zakázané dávať na konfekčný bubon z ruky! Pri nesprávanom navedení 

nárazníkového pásu je potrebné tento dať z konfekčného bubna dole a dolepiť ho späť 

do kazety. Ak dávaš nárazník č.2 dole z konfekčného bubna je nutné mať konfekčný 

stroj prepnutý do poloautomatu. Dbaj aby nedošlo k poškodeniu nárazníkového pásu. 

Poškodený nárazníkový pás  vyraď z procesu a ulož na určené miesto na zhodnotenie. 

Uhol nárazníka č.1 a č.2 je rozdielny a tým pádom sa nárazníky musia uhlovo krížiť. 

Operátor je povinný merať šírku a vycentrovanie nárazníka č.1 a č.2 

Obr. 62 Meranie šírky a vycentrovania nárazníka č.1 a 2. 

                                                             

Prekrývací  nárazník -  špirála 

Po uvedení špirálového zariadenia do chodu, sleduj nalepenie začiatku pásika a priebeh 

návinu špirály programom stroja. Operátor je povinný merať šírku a centrovanie špirály 

a kontrolu ťahu špirály. 

Obr. 63 Meranie šírky a vycentrovania špirály Obr. 64 Kontrola ťahov špirály 
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Behúň 

Spoj behúňa po navedení podľa projektoru na pomocný bubon uskutočni presným 

uložením rezov na seba. Spoj musí byť prevedený v súlade so špecifikáciou Spoje 

polotovarov. Spoj zaradluj radlom s ryhovaným valčekom. Na plášti môže byť len jeden 

spoj behúňa. Operátor je povinný merať šírku a centrovanie behúňa. 

Obr. 65 Meranie šírky behúňa                      Obr.  66 Meranie centricity behúňa  

                                                        

Pri technológii bočnica pod behúň meraj rozváľanie behúňa po zaváľaní.  

Šírka vnútornej gumy  (mm) B  

Šírka kostrovej vložky č.1 (mm) B  

Šírka kostrovej vložky č.2 (mm) B  

Šírka výstužných pásikov (mm) B  

Šírka bočníc (mm) B  

Vnútorná vzdialenosť bočníc (mm) B  

Šírka nárazníka č.1 (mm) B  

Šírka nárazníka č 2. (mm) B  

Šírka behúňa po rozváľaní (mm) B  

 

Sebahodnotenie žiaka: 

Otázka Označ svoju odpoveď 

Vedel som merať šírku polotovarov? Áno Čiastočne Nie 

Dodržal som technologický postup? Áno Čiastočne Nie 

Ovládam zásady BOZP pri 

konfekcii? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Skontroloval som všetky spoje 

polotovarov? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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48.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.29 Spoje polotovarov 29/33 

Cieľ vyuč. dňa : Špecifikovať spoje pre prípravu polotovarov konfekcie ORP a VAN 

plášťov 

a) Poznať šírky a presadenie spojov jednotlivých polotovarov 

b) Ovládať základné akčné limity pre prípravu a kontrolu polotovarov na konfekcii 

c) BOZP pri špecifikácii spojov polotovarov   

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite dôvod dodržiavania predpísaných šírok spojov polotovarov: 

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

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

2. Čím sa merajú šírky spojov polotovarov? 

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

Tab. Norma  spojov pre neprofilovaný materiál 

Polotovar 

Spoj Uhol Množstvo 

Predpis 
Povolen

á zmena  

Akčný 

limit 
Rezanie 

Náklon 

pri 

rezaní 

Počet 

v 

plášti 

Minim

álna 

vzdiale

nosť 

od 

seba 

Vnútorná guma 6 mm 
+2 / 0 

mm 
± 3 mm 83 75 1 - 

Gumová výstuha 

na v.g. 
6 mm 

+2 / 0 

mm 
± 3 mm 90 30 1 - 

Presadenie spoja 

gumovej výstuhy 
0 mm 0 mm ± 3 mm - - 1 - 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Všimnite si vyhovujúce a nevyhovujúce spoje na obrázkoch! 

 

VYHOVUJÚCI SPOJ 

1,5° konfekcia max presah spoja 2mm  2°konfekcia šírka spoja ORP 6 ± 2 mm ,               

VAN 8± 2 mm. 

 

   

 

Nevyhovujúci - široký spoj                    Nevyhovujúci – povolený spoj 

   

2. Vo výrobnom procese sledujte správnosť jednotlivých spojov polotovarov a merajte 

ich šírku! Napíšte svoje postrehy: 

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

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

............................................................................................................................................. 
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3. Do obrázkov vpíšte šírky a presadenie spojov v mm: 

Oblasť Vizualizácia 

Vnútorná guma pre 

dvojstupňovú 

( 2° ) 

konfekciu 

                 

                šírka spoja 

 

 

                  presadenie do strany 

Kostrová vložka 

 

 

 

                         šírka spoja 

                                            

presadenie do strany 

Bočnica 
                                    

 

Zosilená bočnica SSR 

Lano 

 

 

 

      dĺžka spoja 

 
rozhodenie návinu 
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Oceľový nárazník 

 

 

  

 

 

                                                               

presadenie 

Lemovací a ramenný pásik  

 

 

                                                    šírka spoja 

Behúň                                     šírka spoja 

 

 

 

4. Uveďte najčastejšie nedostatky, ktoré sa vyskytujú vo výrobe: 

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

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

5. Aké zásady BOZP platia pri meraní spojov? 

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Poznám šírky spojov polotovarov?    Áno Čiastočne Nie 

Ovládam akčné limity? Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte vedieť 

o špecifikácii spojov? 

 

 

                                                                                                                         

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 

max.1 kord
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49.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.30 Chyby polotovarov pri konfekcii 30/33 

Cieľ vyuč. dňa : Špecifikovať nežiaduce chyby polotovarov pri konfekcii 

a) Určiť chyby na jednotlivých polotovaroch 

b) Vedieť identifikovať nevyhovujúce polotovary 

c) Určiť správny postup spracovania chybných polotovarov   

Teoretické východiská:         

1. Vymenujte najčastejšie chyby polotovarov: 

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

2. Ako zistíte nesprávnu šírku polotovaru? 

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

3. Aký prístroj je potrebný na načítanie polotovaru do systému? 

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

Pri špecifikácii nežiaducich chýb polotovarov treba sledovať nasledujúce parametre: 

 zhodnosť správnosti polotovaru s kusovníkom daného rozmeru načítaním 

pomocou skenera, 

 nesprávna šírka, 

 znečistený povrch, 

 navulkanizovaná zmes, 

 nízka konfekčná lepivosť, 

 nedodržané technologické odstátie, 

 zdeformovanie nesprávnou manipuláciou, 

 chýbajúca perforácia, 

 nesprávne uložené resp. chýbajúce výplne. 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vo výrobnom procese sledujte a špecifikujte nežiaduce chyby nasledujúcich 

polotovarov a popíšte ich: 

a) Vnútorná guma:....................................................................................................... 

b) Kostrové vložky:..................................................................................................... 

c) Ojadrované laná....................................................................................................... 

d) Bočnica.................................................................................................................... 

e) Behúň....................................................................................................................... 

f) Špirálové nárazníky................................................................................................. 

2. Vysvetlite pojem lepivosť materiálu: 

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

3. Čo je FIFO? 

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

4. Vymenujte pomôcky potrebné pri odstraňovaní chýb polotovarov: 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba: 

Otázka Označ svoju odpoveď 

Poznám chyby polotovarov? Áno Čiastočne Nie 

Viem identifikovať jednotlivé chyby? Áno Čiastočne Nie 

Ovládam zásady BOZP pri 

konfekcii? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Viem, čo je FIFO? Áno Čiastočne Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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50.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.31 Zariadenia na výrobu nákladných plášťov                              

31/33 

Cieľ vyuč. dňa : Poznať typy konfekčných strojov na výrobu nákladných plášťov 

a) Vedieť vymenovať typy strojov na výrobu NP 

b) Vo výrobnom procese sledovať konfekciu NP vo firme CMR Púchov 

c) BOZP pri konfekcii NP   

Teoretické východiská:         

1. Aké nákladné plášte sa vyrábajú vo firme CMR? 

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

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

2. Napíšte, čo definuje konfekčný a zoraďovací predpis? 

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

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

3. Aké konfekčné stroje na výrobu nákladných plášťov poznáte? 

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

Konfekčný stroj SAV je zariadenie so samostatnými časťami pre 1. a 2. stupeň, ktoré 

majú samostatné konfekčné bubny. Presun kostry zaisťuje prenášač – transfering. 

Konfekčný stroj pre diagonálnu konfekciu z vložiek má tieto hlavné časti: 

 rám konfekčného stroja, 

 sklopný konfekčný bubon s brzdou, 

 nosiče lán s pružinovým mechanizmom pre ich narezanie, prehýbanie 

a zalisovanie okrajov kordových kostrových vložiek, 

 zavaľovacie zariadenie – spodné a zadné, 

 pohonná jednotka s motorom, 

 nakladač behúňa, 
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 zhadzovacie zariadenie, 

 časové spínacie zariadenie.  

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Popíšte podľa obrázku konfekčný stroj SAV: 

A  ...........................................................     B.................................................................. 

C,D..........................................................     E................................................................. 

F .............................................................     G................................................................. 

H..............................................................     I ................................................................. 

J...............................................................     K ................................................................  

Obr.  67 Konfekčný stroj SAV 

 

2. Aké pracovné pomôcky používali konfekcionári pri výrobe NP? 

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

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

3. Uveďte použitie jednotlivých druhov NP: 

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

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

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

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba:  

Otázka Označ svoju odpoveď 

Poznám požitie NP? Áno Čiastočne Nie 

Viem popísať konfekčný stroj SAV? Áno Čiastočne Nie 

Ovládam zásady BOZP pri konfekcii 

NP? 

Áno Čiastočne Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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51.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.32 Konfekcia nákladných radiálnych celooceľových 

plášťov 32/33 

Cieľ vyuč. dňa : Poznať konfekciu NRP 

a) Vo výrobnom procese sledovať výrobu NRP  

b) Popísať postup konfekcie NRP  

c) BOZP pri konfekcii NRP   

Teoretické východiská:         

1. Napíšte, čo stanovuje pracovná inštrukcia pri konfekcii NRP: 

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

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

2. V akom prevedení sa robí konfekcia NRP? 

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

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

Konfekcia nákladných oceľových plášťov sa robí 1. stupňovo alebo 2. stupňovo.  

1.supňová konfekcia ŠPROC – konfekčný bubon je konštruovaný tak, že umožňuje 

v prvej fáze ukladať jednotlivé polotovary a ich spojenie a v druhej fáze vytvarovať 

pomocou ZIG-ZAG segmentov položenie nárazníkov a behúňa. Bočné membrány 

prehnú okraje nosného kordu a bočníc ku kostre plášťa. Spojenie materiálov je zaistené 

automatickým zavaľovacím systémom.  

2.supňová. konfekcia ŠPROC – výrobný postup je podobný ako u výroby ORP. Líši sa 

počtom a druhom použitých polotovarov v pätke a nárazníkovej časti plášťa. 

Celooceľové  plášte sa vyrábajú na konfekčných strojoch SAV. 

 

Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Sledujte postup výroby NRP! 
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2. Stručne popíšte pracovný postup konfekcie NRP: 

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

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

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

3. Čím sa líši konfekcia ORP a NRP? 

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

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

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

4. Popíšte zásady BOZP pri konfekcii NRP: 

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

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Viem vymenovať rozdiely pri 

konfekcii NRP a ORP? 

  Áno Čiastočne Nie 

Poznám postup výroby NRP? Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte vedieť 

o konfekcii NRP? 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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52.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    3. Spájanie polotovarov - konfekcia 33 dní 

Názov témy:                          3.33 Výroba osobného radiálneho plášťa 33/33 

Cieľ vyuč. dňa : V časovom limite vyrobiť ORP 

a) Overiť nadobudnuté zručnosti pri výrobe ORP 

b) Určiť priebežný čas jednotlivých operácii pri výrobe ORP 

c) BOZP pri konfekcii ORP   

Teoretické východiská:         

1. Vymenujte pracovné operácie pri výrobe ORP: 

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

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

2. Uveďte OOP a náradie potrebné pri výrobe ORP: 

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

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

Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Do tabuľky zapisujte časy pracovných operácii pri výrobe ORP! 

I. stupeň - Činnosť obsluhy 

Čas pracovnej 

operácie 

Nasadenie lán  

Navinutie vnútornej gumy  

Kontrola spoja vnútornej gumy  

Navinutie kostrovej vložky č.1  

Kontrola spoja vložky č.1  

Narazenie lán, prehrnutie kordu  

Vizuálna kontrola spoja  

Navinutie kostrovej vložky č.2  
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Kontrola spoja vložky č.2  

Navedenie výstužných pásikov  

Prilepenie výstužných pásikov na kostru 

Ručne preveďte spoj 

 

Navedenie bočníc                                             

 Kontrola spoja bočníc  

Zaváľanie bočníc  

Finálna kontrola spojov  

Prilepenie ID čiarového kódu   

Kontrola kostry  

II. stupeň - Činnosť obsluhy  

Navedenie nárazníkového pásu č.1  

Navedenie nárazníkového pásu č.2  

Navinutie špirálového nárazníka 
Automat 

 

Navinutie behúňa  

Kontrola centricity návinu  

Spojenie behúňa, Kontrola spoja behúňa  

Zaváľanie obalu 

nárazníky+špirála+behúň 

 

Prenos obalu transferingom 

Kontrola prebratia obalu 

 

Nasadenie kostry na tvarovacie hlavy 
Spojte bočnice do predpísanej polohy 

 

Tvarovanie kostry                                     

Kontrola kompletovania 

 

Zavaľovanie behúňa  

Odobratie plášťa transferingom  

Odobratie plášťa z transferingu  
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2. Z vyplnenej tabuľky vyhodnoťte, koľko času potrebujete na zhotovenie jedného 

osobného radiálneho autoplášťa na konfekčnom stroji KM/PU: 

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

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

3. Koľko autoplášťov musí vyrobiť podľa normy konfekcionár za zmenu? Splnili by 

ste výrobnú normu? 

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Odhadol som svoje schopnosti?  

Dodržal som časový limit?  

Akej chyby som sa dopustil pri 

práci? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil( nerobil) dobre? 

 

Viem vymenovať operácie pri 

výrobe ORP? 

   Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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53.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.1 Lisovanie a vulkanizácia ORP a ĽNRP plášťov lisu 

1/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Oboznámiť sa s technológiou lisovania 

a) Poznať technológiu vulkanizácie 

b) Sledovať proces lisovania plášťov 

c) BOZP pri vulkanizácii a lisovaní plášťov  

Teoretické východiská:         

1. Uveďte spôsob úpravy plášťov pred vulkanizáciou: 

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

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

2. Popíšte zmenu výrobkov po vulkanizácii: 

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

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

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

Vulkanizácia -  kľúčová technologická operácia, zabezpečuje konečný tvar a kvalitu, 

ktorá je ovplyvnená predchádzajúcou technológiou a zložením kaučukovej zmesi. Pri 

vulkanizácii plášťov sa využíva schopnosť kovových častí vulkanizačného lisu a formy 

transportovať teplo z vulkanizačných médií (para, horúca voda) do plášťa. V prvej fáze 

lisovacieho a vulkanizačného procesu musia kaučukové zmesi dokonale zatiecť do 

všetkých častí lisovacej formy, pričom sa súčasne vytlačí vzduch cez odvzdušňovacie 

kanáliky. Pôsobením zložiek vulkanizačného systému (teploty, tlaku a času) sa mení 

lineárna štruktúra kaučukových reťazcov na priestorovú štruktúru vulkanizatu, pričom 

sa významne menia jeho fyzikálno - mechanické vlastnosti a kaučuk prechádza zo stavu 

plastického do stavu elastického. 
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Obr. 68 Rez segmentovou formou pre osobné plášte 

 

Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Sledujte nastavenie procesu lisovania a vulkanizácie do PC! 

2. Popíšte stručný postup lisovania plášťov: 

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

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

3. Zapisujte si teploty a čas vulkanizácie: 

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

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

4. Všímajte si funkciu vulkanizačných foriem a popíšte ju: 

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

5. Akú BOZP je potrebné dodržať pri výrobe plášťov? 

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Pochopil som princíp 

vulkanizácie? 

Áno Čiastočne Nie 

Poznám technológiu a postup 

lisovania plášťov? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte vedieť 

o vulkanizácii a lisovaní? 

 

 

                                                                                                                             

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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54.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.2 Kontrola hydraulického lisu 2/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Nadobudnúť pracovné zručnosti a návyky pri ovládaní lisov 

d) Previesť kontrolu hydraulického lisu 

e) Identifikovať svetelnú signalizáciu na lisoch 

f) BOZP pri vulkanizácii a lisovaní plášťov  

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite nutnosť kontroly zariadenia pred prácou: 

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

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

2. Vysvetlite dôležitosť svetelnej signalizácie: 

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

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

Pred uvedením do prevádzky sa membránový vulkanizačný lis najskôr vyhreje parou, 

ktorá sa privádza do vyhrievacích dosiek a kontajnera formy vulkanizačného lisu 

otvorením ventilu pre prívod pary. Súčasne sa vypúšťa kondenzat, vznikajúci                 

v dôsledku prestupu tepla z pary do vulkanizačnej formy a ostatných kovových častí 

vulkanizačného lisu, čím sa tieto časti zahrievajú. Po vyhriatí vulkanizačného lisu sa 

surový plášť vloží do formy pomocou špeciálneho mechanizmu - zakladača. Prvou 

operáciou po vložení surového plášťa do vyhriatej formy vulkanizačného lisu je 

tvarovanie parou, ktorou sa membrána začne plniť v okamihu jeho uvedenia do chodu. 

Para má teda pri vulkanizácii dvojitú funkciu. Využíva sa pri tvarovaní plášťov              

a zároveň plní funkciu vulkanizačného média. Uzavretím vulkanizačného lisu sa ukončí 

proces tvarovania a dochádza k vlastnému lisovaniu a vulkanizácii. 

 

 

 



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

162 

Postup nadobúdania zručnosti:   

IDENTIFIKÁCIA SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE NA LISOCH 

                                 - stroj je v poruche, výstražný stav pred  nežiadaným stavom, 

ČERVENÁ :    prekročená tolerancia pre bližšie informácie si 

pozri obrazovku poruchy - svetelná signalizácia indikuje 

zatváranie lisu   

    

ORANŹOVÁ : - stroj je v ručnom režime 

 

  

   MODRÁ : - stroj je pod tlakom, prebieha vulkanizácia 

  

    

ZELENÁ : - stroj je v automatickom režime 

 

1. Podľa pokynov v tabuľke vykonajte kontrolu hydraulického lisu, na ktorom 

pracujete: 

Obsah Požadovaný stav Akčný postup 

Vizuálna kontrola 

bezpečnostných prvkov na linke 

(stroji) 

Vizuálna nepoškodenosť 

bezpečnostných prvkov na stroji 

Zastaviť linku 

zavolať zmenovú údržbu 

Kontrola signalizačných prvkov 

na ovládacom paneli 

Úplná funkčnosť signalizačných 

prvkov 

Zavolať zmenovú údržbu 

Kontrola ovládacieho panelu Riadne uzatvorené dvere, čistota 

displeja a ovládacích prvkov 

Uzatvoriť dvere, vyčistiť 

Vizuálna kontrola tesnosti 

hydraulického agregátu a 

rozvodov 

Z hydraulického agregátu, 

rozvodov a spojov hydraulického 

okruhu nesmie unikať olej 

Zavolať zmenovú údržbu 
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Vizuálna kontrola horúcovodnej 

batérie 

Z rozvodov a batérie nesme 

unikať para, resp. voda 

Zavolať zmenovú údržbu 

Sluchová kontrola tesnosti 

pneumatických rozvodov pn 

Zo spojov pneumatického okruhu 

nesmie  unikať tlakový vzduch 

Zavolať zmenovú údržbu 

 

2. Ak zistíte chybu na strojnom zariadení, okamžite upozornite majstra, inštruktora 

alebo údržbu! 

3. Podľa pokynov obsluhujte s majstrom alebo inštruktorom linku vulkanizácie! 

4. Aké poruchy sa vyskytli na lise počas pracovného dňa? 

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

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

5. Aké zásady BOZP ste dodržali pri práci: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Ovládam svetelnú signalizáciu na 

zariadení? 

  Áno Čiastočne Nie 

Viem skontrolovať ovládací 

panel? 

Áno Čiastočne Nie 

Poznám bezpečnostné prvky na 

lise? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte vedieť pri 

kontrole hydraulického lisu? 

 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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55.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.3 Obsluha hydraulického lisu 3/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Nadobudnúť pracovné zručnosti a návyky pri obsluhe lisov 

a) Ovládať polohovanie surových plášťov na stojan lisu 

b) V spolupráci s inštruktorom obsluhovať hydraulický lis 

c) BOZP pri obsluhe lisov   

Teoretické východiská:         

1. Na čo slúžia hydraulické lisy? 

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

2. Uveďte druhy lisov, ktoré poznáte: 

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

Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Vykonajte polohovanie surových plášťov na stojan zakladača lisu ( žiaci môžu 

vykonávať činnosť samostatne bez pomoci majstra, inštruktora).   

Obr. 69 Správne polohovanie    
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1. VNE  POLOHOVANIE 

Surové plášte je potrebné zakladať na kolotoč pred lisom tak, aby spoj bočnice 

smeroval ku stredu kolotoča!   POLOHOVANIE 

Pokiaľ je potrebné polohovať plášť do lisu inak, ako na stred kolotoča, alebo 

základnú polohu 30“ ( PI Polohovanie plášťov na stojane zakladača lisu ), tak 

je potrebné dodržiavať nasledovný postup: 

 Postav sa čelom k ramenu kolotoča tak, aby stred kolotoča (t.j. 0“ 

resp. 60“) si mal oproti sebe pozdĺž ramena kolotoča . 

 Pomyselne si polož ručičkové hodinky na rameno kolotoča a urči si polohy 

0“ (60“), 15“, 30“ a 45“.  

 Podľa požiadavky (polohovací lístok na lise) nalož plášť na požadovanú 

pozíciu. 

 Pootoč si k sebe ďalšie rameno a postupuj podľa predchádzajúcich bodov 

pokiaľ nebudú všetky plášte napolohované podľa požiadavky. 

2. Polohujte plášte do stojana zakladačov lisov podľa pracovného postupu dovtedy, 

pokiaľ nenadobudnete potrebnú prax! 

3. Aké OOPP ste použili pri práci? 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Otázka Označ svoju odpoveď 

Ovládam polohovanie surových 

plášťov? 
  Áno Čiastočne Nie 

Nadobudol som novú pracovnú 

zručnosť? 
Áno Čiastočne Nie 

Dodržal som BOZP pri práci? Áno Čiastočne Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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56.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.4 Proces lisovania a vulkanizácie ORP a ĽNRP plášťov 

4/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Nadobudnúť pracovné zručnosti a návyky pri vulkanizácii ORP 

a ĽNRP plášťov 

a) Vedieť lisovať plášte na lise KRUPP 45“ 

b) V spolupráci s inštruktorom ovládať reguláciu procesu vulkanizácie 

c) BOZP pri vulkanizácii ORP a ĽNRP plášťov 

Teoretické východiská:         

1. Popíšte ako a čím sa čistia vulkanizačné formy: 

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

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

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

2. Napíšte, aké požiadavky sú kladené na zvulkanizovaný plášť: 

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

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

Pre proces lisovania a vulkanizácie sa používajú hydraulické vulkanizačné lisy, ktoré 

vyvinú vysoké teploty a tlaky. Výhrevným médiom je para a horúca voda. Ohrev 

surového plášťa sa uskutočňuje cez kovovú formu. Vzhľadom k tvaru plášťa, ktorý 

predstavuje duté teleso, musí byť plášť pri vulkanizácii pritláčaný z vnútornej strany ku 

kovovej forme elastickou membránou, ktorá súčasne zaisťuje aj vnútorný ohrev plášťa. 

V súčasnosti sa používajú formy segmentové. Celý proces lisovania a vulkanizácie je 

plne automatizovaný riadiacim systémom vulkanizačného lisu. 
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Obr. 70 Tlakovanie membrány, vulkanizačný lis, zatváranie segmentovej formy 

 

Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Pracovné pomôcky a náradie: 

Predpísané ochranné pomôcky (odev, obuv, ochranu sluchu, ochranné rukavice), 

textilná tkanina („pucvola“) pre prípadné čistenie nezvulkanizovaných plášťov, 

skener pre načítanie čiarového kódu, označená nádoba na rozprašovanie postreku na 

formy (ak sa používa). 

2. Doba spracovania surových plášťov ORP a ĽNRP: 

 minimálny čas odstátia je 0 hodín po vyrobení na konf. stroji a max. doba 

spracovania :- ORP a LNRP -  5 dní. Surové nastriekané plášte, ako aj 

nenastriekané plášte sa môžu skladovať pri teplote 25±10ºC. Ak nie je dodržaná 

teplota skladovania max. doba spracovania surových plášťov ĽNRP je skrátená 

na 5 dní. 

Pracovný postup: 

 Pred začatím práce sa prihláste do monitorovacieho systému, Pri vyhrievaní 

foriem prepni prepínač ovládania lisu do polohy ručne, vulkanizačný lis zatvor, 

zaisti uzáver bajonetu a lis daj mierne do tlaku tak, aby bola celá forma uzavretá. 

 K vulkanizácii použi len plášte, ktoré zodpovedajú predpísanému času odstátia,  

vizuálne nevykazujú závady. 
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 Bombírovanie musí prebiehať opakovaným rozťahovaním a sťahovaním 

vulkanizačnej membrány.  

 Plášte do zakladačov uchytávaj tak, aby čiarový kód bol z vrchnej strany plášťa. 

Pomocou skenera načítaj čiarový kód lisu a pripravených plášťov v zakladačoch.  

 Vizuálne vykonaj kontrolu čistoty vulkanizačných foriem a ich stavu. 

 Spusti automatický cyklus činnosti vulkanizačného lisu, pri ktorom naloženie, 

bombírovanie plášťov a ostatné ďalšie operácie vulkanizačného cyklu sú 

vykonávané automaticky. 

 Zabezpeč čo najdlhšiu relaxáciu plášťa na stojane zakladača a na zakladači. 

 V prípade vzniku poruchy na vulkanizačného lise pri lisovaní, prepínač ovládania 

lisu prepni do polohy ručne, plášť vyber a poruchu nahlás cez systém SFI. Vo 

vulkanizácii pokračuj až po odstránení poruchy. 

 Pri vyložení zvulkanizovaných plášťov z vulkanizačného lisu vykonaj ich 

vizuálnu kontrolu. 

 Po ukončení vulkanizácie príslušného rozmeru alebo v prípade požiadavky na 

pieskovanie foriem na príslušnom lise, prepni prepínač ovládania lisu do polohy 

vypnuté. 

3. Pracovný postup opakujte do získania potrebnej pracovnej zručnosti! 

 

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba: 

Otázka Označ svoju odpoveď 

Poznám proces vulkanizácie? Áno Čiastočne Nie 

Viem pracovať na lise KRUPP 45“? Áno Čiastočne Nie 

Ovládam zásady BOZP pri lisovaní 

a vulkanizácii plášťov? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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57.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.5 Používanie separačných postrekov 5/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Poznať význam a používanie separačných postrekov 

a) Objasniť význam vnútorných a vonkajších postrekov 

b) Nadobudnúť pracovné zručnosti a návyky na postrekovej linke 

c) BOZP pri používaní separačných postrekov                              

Teoretické východiská:         

1. Objasnite význam postrekov: 

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

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

2. Vysvetlite, na akej báze sa vyrábajú ekologické postreky: 

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

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

Konfekčne zhotovené plášte sú po vyrobení dopravené dopravníkom na 

postrekovú linku / ktorá je súčasťou KS / Na surové plášte je aplikovaný vnútorný 

postrek. Následne sú plášte založené do prepravných vozov automatickým zakladacím 

systémom. Po aplikácii postrekov sú plášte naskladnené do skladu surových plášťov 

a následne vychystávané vo vozoch k vulkanizačným lisom. Proces skladovania 

a prepravy riadi PI Preprava a skladovanie surových  ORP a VAN plášťov na novej 

hale. 

Postup nadobúdania zručnosti:   

Pracovný postup  striekania plášťov separačným postrekom na postrekovej linke 

PZA  

 

1) Skontroluj  či sa v priestore postrekovej  a zakladacej linky nenachádza žiadna 

osoba.  
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2) Na ovládacom paneli nastav aktuálne vyrábaný rozmer (linka sa automaticky 

nastaví podľa  prednastavených parametrov podľa receptu). 

3) Prepni linku z RUČNÉHO režimu do AUTO režimu.  

           4) Po uvedení dopravníkov do chodu  kontroluj zaplnenie dopravníka surovými 

plášťami. Pri zaplnení dopravníkov počkaj do uvoľnenia pozície a až potom 

ukladaj ďalší plášť. 

5) Neodoberaj prepravné vozy z linky v pohyblivom stave, ale až po zastavení 

voza. Prepravné vozy odoberaj a zaskladňuj priebežne, aby sa zabránilo 

zablokovaniu  a zastaveniu linky. 

6) V prípade, že nie je potrebné surové plášte striekať vnútorným postrekom, uveď 

linku do pohotovostného režimu prepnutím z AUTO režimu do RUČNÉHO 

režimu. 

7) Pri zmene vyrábaného rozmeru je nutné zmeniť aj v nastavení linky PZA recept 

a postupovať podľa hore uvedených bodov 1 až 7. 

Dbaj na to, aby postrek bol rovnomerne nanesený po celej ploche vnútornej časti 

plášťa - aby postrek tvoril súvislý film! Minimálny čas odstátia po nastriekaní je 

10 minút. 

Obr. 71 Postrekovacia linka KM/PU 
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1. Na postrekovaciu linku ukladajte surové autoplášte a sledujte a popíšte proces 

postrekovania: 

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

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

2. Popíšte postrekovú linku, na ktorej ste pracovali: 

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

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

3. Vysvetlite dôvod postrekovania plášťov: 

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

4. Akým spôsobom je riešené postrekovanie ORP na konfekčných linkách KM/PU?  

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

5. Vymenujte OOP a náradie potrebné pri postrekoch pneumatík: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka ako spätná väzba: 

Otázka Označ svoju odpoveď 

Poznám význam postrekov? Áno Čiastočne Nie 

Viem popísať postrekovaciu linku? Áno Čiastočne Nie 

Ovládam zásady BOZP pri 

postrekovaní? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 

 

 

 



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

172 

58.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.6 Vizuálna kontrola surových plášťov pred 

vulkanizáciou 6/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Ovládať systém kontroly surového plášťa 

a) Vedieť vizuálne skontrolovať plášť 

b) Ovládať hmatovú kontrolu plášťa 

c) BOZP pri kontrole surových plášťov                             

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite potrebu hmatovo-vizuálnej kontroly plášťov: 

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

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

2. Uveďte spôsob prepravy plášťov vo firme Continental: 

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

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

Vizuálna kontrola surových plášťov je vykonávaná obsluhou vulkanizačných lisov vždy 

pred naložením surového plášťa na stojan zakladača vulkanizačného lisu. Vykonáva sa 

vizuálne ako prevencia pred vylisovaním produktu so zníženou kvalitou. 

Postup nadobúdania zručnosti:   

Obr. 72 Nevyhovujúco umiestnený, alebo poškodený čiarový kód 

             

   Poškodený čiarový kód    Krivo nalepený                                    
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Nečistoty na bočnici či behúni 

Nečistota na povrchu bočnice  v profile bočnice      na behúni    behúni aj bočnici 

  
Nevyhovujúca perforácia bočnice  

Perforovaná bočnica lokálne natiahnutá   Diery v bočnici   

  
Faldy na bočnici a v oblasti pätky 

   Faldy od zábalov z PP              Faldy na pätke z konfekcie 

  

Vzduch pod vnútornou gumou 
 

Vzduch pod VG – odlepená VG  Oprava chyby je neprípustná 

   



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

174 

  

1. Pri kontrole plášťov postupujte podľa nasledovného pracovného postupu: 

 Pred začatím práce sa prihláste do monitorovacieho systému. 

 Hmatovo-vizuálne identifikujte každý surový plášť, ktorý sa bude lisovať. 

 Pri identifikovaní chyby vráťte plášť do prepravného voza  a upozornite na túto 

skutočnosť inštruktora alebo majstra. 

 Skontrolujte vizuálne kvalitu nanesenia postreku. 

 Skontrolujte zhodu farebného označenia plášťa a použitia typu postreku. 

 Ak pri kontrole nezistíte chybu, plášť naložte na stojan zakladača. 

 Načítajte čiarový kód plášťa do monitorovacieho systému. 

 Spustite proces lisovania a vulkanizujte. 

 Ukladajte hotové vylisované plášte do prepravných vozov. 

 Vozy s vyradenými plášťami uložte do priestoru karantény. 

 Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Vedel som  vizuálne skontrolovať 

plášť? 

Áno Čiastočne Nie 

Ovládam hmatovú kontrolu 

plášťa? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Chcel by si na tomto pracovisku 

v budúcnosti pracovať? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Uveď najčastejšie chyby vo vnútri 

plášťa, ktoré nezodpovedali 

výrobnému predpisu! 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................. 
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59.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.7 Stroje a zariadenie na tvárnenie – vulkanizačné lisy 

7/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Ovládať vulkanizačný hydraulický lis 

a) Poznať jednotlivé časti vulkanizačného lisu 

b) Popísať funkciu vulkanizačného lisu 

c) BOZP pri vulkanizácii plášťov   

Teoretické východiská:         

1. Napíšte, na čo slúžia vulkanizačné lisy: 

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

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

2. Vymenujte, druhy vulkanizačných lisov: 

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

Obr. 73 Vulkanizačný hydraul. lis VHL 45“  Obr. 74  Vulkanizačný hydraul.lis KRUPP                                                            

       

Hydraulickým systémom sú poháňané mechanizmy lisu, ktoré zabezpečujú nasledujúce 

funkcie: 
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 otváranie a zatváranie lisu, 

 prítlak foriem, 

 vysúvanie, zasúvanie, prestavovanie horného a dolného krúžku membrány, 

 vytrhávanie zvulkanizovaných plášťov, 

 ovládanie segmentov. 

Pneumatickým systémom sú poháňané mechanizmy lisu, ktoré zabezpečujú 

nasledujúce funkcie: 

 zaistenie dosky (s kontajnerom) v hornej polohe, 

 naloženie nezvulkanizovaných plášťov do lisu, 

 vyloženie zvulkanizovaných plášťov z lisu, 

 zamknutie a odomknutie vulkanizačného lisu. 

Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Popíšte podľa obrázku jednotlivé časti lisu: 

  

1.......................................................................................................  

2.......................................................................................................  

3. ..................................................................................................... 

4.......................................................................................................  
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5........................................................................................................  

6.............................................................................................................  

7.............................................................................................................  

8..............................................................................................................  

9..............................................................................................................  

10............................................................................................................  

2. Popíšte funkciu vulkanizačného lisu KRUPP 45“: 

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

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

3. Uveďte typy vulkanizačných lisov, na ktorých ste počas odborného výcviku 

pracovali: 

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

4. Popíšte, aké zásady BOZP treba dodržať pri práci na vulkanizačných lisoch: 

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

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

Dotazník pre žiaka 

 

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Vedel som  popísať jednotlivé 

časti vulkanizačného lisu? 

Áno Čiastočne Nie 

Ovládam prácu na vulkanizačnom 

lise? 

 

Áno 

 

Čiastočne 

 

Nie 

Chcel by si na tomto pracovisku 

v budúcnosti pracovať? 

 

Áno 

 

Neviem 

 

Nie 

Uveďte najčastejšie chyby pri 

lisovaní plášťov: 

 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................. 
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60.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.8 Vulkanizácia technickej gumy 8/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Vyhotoviť gumové rohože 

a) Pripraviť rohože z technickej gumy podľa pracovného postupu 

b) Precvičovať vulkanizáciu výrobkov v gumárskej dielni 

c) BOZP pri príprave a vulkanizácii technickej gumy   

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite pojem technická guma: 

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

2. Vymenujte výrobky z technickej gumy používané v praxi: 

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

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

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

Postup nadobúdania zručnosti:  

Obr.  75 Forma na tvárnenie rohože          Obr. 76 Forma s náložou 

 

Obr. 77 Neopracovaný výrobok                 Obr. 78 Hotový výrobok
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1. Popíšte pracovný postup vyhotovenia gumových rohoží: 

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

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

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

2.  Napíšte presný čas a teplotu vulkanizácie pri výrobe rohoží: 

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

3. Dá sa vyrobiť farebná technická guma, svoje tvrdenie zdôvodnite? 

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

4. Vymenujte pracovné pomôcky použité pri práci: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Odhadol som svoje schopnosti?  

Dodržal som čas a teplotu 

vulkanizácie? 

 

Akej chyby som sa dopustil pri 

práci? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil( nerobil) dobre? 

 

Viem vymenovať operácie pri 

výrobe rohoží? 

Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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61.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.9 Vulkanizácia gumových výrobkov 9/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Vyrobiť prívesky na kľúče 

a) Vyrobiť prívesok na kľúče z technickej gumy podľa pracovného postupu 

b) Precvičovať vulkanizáciu výrobkov v gumárskej dielni 

c) BOZP pri príprave a vulkanizácii technickej gumy   

Teoretické východiská:         

1. Vysvetlite pojem segmentová forma pre vulkanizáciu: 

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

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

2. Ako sa čistia formy pre vulkanizáciu vo firme CMR? 

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

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

Postup nadobúdania zručnosti:   

Obr. 79 Formy na tvárnenie príveskov

 

Obr. 80 Detail formy na prívesok          Obr. 81Hotový výrobok – prívesok na kľúče
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1. Popíšte pracovný postup vyhotovenia príveskov na kľúče: 

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

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

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

2.  Napíšte presný čas a teplotu vulkanizácie pri výrobe príveskov: 

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

3.  Vymenujte pracovné pomôcky použité pri práci: 

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

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

4.  Popíšte formu na výrobu príveskov: 

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

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Odhadol som svoje schopnosti?  

Dodržal som čas a teplotu 

vulkanizácie? 

 

Akej chyby som sa dopustil pri 

práci? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil( nerobil) dobre? 

 

Viem vymenovať operácie pri 

výrobe príveskov? 

Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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62.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.10 Dokončovanie a kontrola výrobkov 10/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Vedieť určiť kvalitu výrobkov 

a) Vizuálne sledovať proces dokončovania a kontroly  plášťov 

b) Precvičovať odstraňovanie pretokov na plášťoch po vulkanizácii 

c) BOZP pri dokončovaní a kontrole výrobkov   

Teoretické východiská:         

Plášte prichádzajúce z lisovne na dokončovanie sa dostávajú na pracovné orezávacie 

plošiny, kde sa zbavujú pretokov vzniknutých lisovaním. Vláskové pretoky u OR 

plášťov sa neodstraňujú. Ďalej plášte postupujú k vizuálnej kontrole, prípadné chyby sa 

označia kriedou, triedič posúdi chybu a rozhodne, či ide o zmätok, vzhľadovú chybu 

alebo plášť na opravu. Opraviteľné chyby sa opravujú priamo na dokončovaní. 

Poškodené miesto sa vybrúsi, natrie spojovacím prostriedkom, vyplní špeciálnou 

kaučukovou zmesou a opravené miesto sa zalisuje v segmentových elektricky 

vyhrievaných lisoch. Opravený plášť sa opäť skontroluje a je zaradený do kvalitatívnej 

skupiny. Zmätky musia byť znehodnotené preseknutím lana v pätke plášťa. Tie, ktoré 

prejdú kontrolou ako vyhovujúce, postupujú k ďalšej kontrole tzv. testu uniformity. 

Výber plášťov sa podrobuje aj röntgenovej kontrole. 

Test kvality - test uniformity - je špeciálny spôsob kontroly plášťov, ktorý sa podobá 

použitiu plášťov na vozidle za konštantných podmienok, t.j. zaťaženia, hustenia                     

a usadenia na ráfik. Zisťujú sa silové nerovnomernosti v chovaní plášťov. Plášte 

pneumatík nesmú pri prevádzkových podmienkach vykazovať odchýlky od 

garantovanej kvality, musia mať minimálne vibrácie, vypukliny, nerovnosti, nesmú sa 

rýchlo a nerovnomerne opotrebovávať a musia pri prevádzke spôsobovať minimálny 

hluk. Test uniformity zisťuje kvalitu plášťa z hľadiska geometrickej nerovnomernosti 

bočníc, radiálnej hádzavosti a zaisťuje meranie radiálnych a bočných síl. 
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Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Vizuálne sledujte proces dokončovania a kontroly  plášťov! 

2. Precvičujte v spolupráci s inštruktorom odstraňovanie pretokov na plášťoch po 

vulkanizácii! 

3. Uveďte pracovné pomôcky, ktoré ste používali pri odstraňovaní pretokov: 

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

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

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

4. Popíšte chyby a príčiny chybovosti plášťa na obrázkoch: 

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka:  

1. Vedel som popísať chyby plášťov? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Poznám, čo spôsobuje nerovnomernosť parametrov?  

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

 

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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63.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.11 Skúšky pneumatík 11/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Nadobudnúť praktické zručnosti pri skúšaní pneumatík 

a) Vizuálne sledovať proces skúšania pneumatík 

b) Precvičovať skúšky statické, dynamické, subjektívne, objektívne 

c) BOZP pri skúškach pneumatík   

Teoretické východiská:         

1. Aké vlastnosti pneumatík sa skúšajú? 

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

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

2. Prečo sa vykonávajú skúšky pneumatík? 

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

Skúšky pneumatík sa vykonávajú v troch oblastiach. Prvou sú skúšky vývojové, tie sa 

robia u plášťov pred ich uvedením na trh, ďalšie skúšky slúžia pre kontrolu výrobnej 

série a medzi tretiu skupinu skúšok patria testy pneumatík konkurenčných firiem. 

Poznáme skúšky: 

 statické 

 dynamické 

 skúšky na vozidlách 

 skúšky v laboratórnych podmienkach 

 subjektívne 

 objektívne 

 životnostné skúšky 
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Obr. 82 Testovanie pneumatík na skúšobni 

bubon D 2,44  

 testovaná pneumatika 

Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Popíšte ako ste robili statické skúšky v prevádzke CMR. Preverte, či plášte 

vyhovovali predpísaným limitom:  

a) hmotnosť plášťa...................................................................................................... 

b) rozmery plášťa........................................................................................................ 

c) tuhosť plášťa.......................................................................................................... 

d) pevnosť kostry......................................................................................................... 

e) dosadenie plášťa na ráfik........................................................................................ 

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

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

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

2. Realizujte dynamické skúšky na bubnovej stanici: 

a) odolnosť kostry a pätky. 

b) valivý odpor 

c) hluk 

d) deštrukčnú rýchlosť 

e) silové charakteristiky pri natočení kolesa 

f) opotrebenie plášťa 
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3. Sledujte skúšky na vozidlách. 

a) brzdné dráhy – sucho, mokro, sneh, ľad  

b) aquaplaning – správanie na vode 

c) maximálnu rýchlosť 

d) spotrebu pohonných hmôt 

4. Popíšte vplyv podhustenia pneumatiky a vplyv defektu na spadnutie ráfika: 

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

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

1. Vedel som v spolupráci s inštruktorom urobiť skúšky pneumatík? 

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

2. Poznám význam skúšok pneumatík?  

Áno      Čiastočne     Nie potrebujem zopakovať       (Podčiarkni možnosť) 

 

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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64.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.12 Výrobné chyby plášťov pneumatík 12/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Vedieť definovať výrobné chyby plášťov 

a) Vedieť určiť výrobné chyby plášťov 

b) Vedieť odstraňovať chyby plášťov 

c) BOZP pri odstraňovaní výrobných chýb plášťov   

Teoretické východiská:         

1. Aké výrobné chyby plášťov poznáte? 

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

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

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

2. Uveďte príčiny vzniku týchto chýb: 

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

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

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

U väčšiny chýb prevláda podiel ľudskej práce. Celkovo sa eviduje viac ako 200 druhov 

chýb, na ktorých sa môže podieľať viacero príčin (viď. katalóg chýb). Uplatňujú sa 

jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii. Najväčší význam pre ich odstránenie, či 

zníženie výskytu, má dodržiavanie predpísanej technológie, prevencia a údržba 

strojného zariadenia. 

Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Definujte výrobné chyby, uveďte príčinu ich vzniku: 

 Separácia......................................................................................................................

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

 Nedolisované plášte.................................................................................................... 
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.............................................................................................................................................  

 Slabá alebo silná pätka,  jej deformácia.................................................................... 

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

 Prelisované kordy........................................................................................................ 

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

 Zvlnené kordy.............................................................................................................. 

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

 Nerovnosti na povrchu................................................................................................ 

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

 Silný pretok v dezéne.................................................................................................. 

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

 Povolenie spoja behúňa............................................................................................... 

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

 Podvulkanizovaný plášť.............................................................................................. 

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

 Prevulkanizovaný plášť.............................................................................................. 

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

2. V spolupráci s inštruktorom alebo majstrom OVY odstraňujte chyby plášťov 

pneumatík! 

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Odhadol som svoje schopnosti?  

Akej chyby som sa dopustil pri 

práci? 

 

 

Viem určiť výrobné chyby 

plášťov? 

 Áno Čiastočne Nie 

Viem odstraňovať výrobné chyby 

plášťov? 

 Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

                                                                                                                             

Hodnotenie MOV:  / slovne / ............................................... 
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65.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.13 Predaj pneumatík, servis a služby 13/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Oboznámiť sa s predajom a distribúciou pneumatík 

a) Poznať značky a druhy predávaných pneumatík 

b) Poznať služby pneuservisov a pneuboxov 

c) BOZP pri distribúcii a predaji pneumatík   

Teoretické východiská:         

1. Vymenujte značky pneumatík: 

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

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

2. Aké druhy pneumatík distribuuje firma Continental Púchov: 

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

Vo výrobe osobných autoplášťov je Continental číslom dva v Európe a celosvetovým 

číslom štyri. Okrem toho je v Európe od roku 2003 trhovou jednotkou v prvej výbave              

a lídrom vo výrobe zimných a zákazkových pneumatík. Divízia pneumatík pre úžitkové 

vozidlá ponúka pre najrôznejšie aplikačné oblasti pneumatiky pre autobusy, nákladné 

automobily a priemyslové pneumatiky. V niektorých oblastiach aj OTR pneumatiky 

(OFF-THE-ROAD). Výroba súčiastok, komponentov a systémov pre automobilový 

priemysel, strojárenstvo a výrobu prístrojov, koľajovú dopravu, tlačiarne a stavebný 

priemysel, ale aj petrochemický priemysel, výrobu lodí a lietadiel a pre ťažobný 

priemysel. 

Obr. 83 Pneumatiky pre osobné automobily, úžitkové automobily, ContiTech 
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Postup nadobúdania zručnosti:   

1. V rámci vyučovania OVY absolvujte exkurziu do predajní, pneuservisov 

a pneuboxov firmy Continental. 

2. Uveďte predajne tejto firmy v okolí vašej školy a bydliska, zistite aké pneumatiky 

a výrobky predáva: 

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

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

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

3. Popíšte služby pneuservisov a pneuboxov firmy Continental: 

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

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

4. Vymenujte krajiny kde má obchodné zastúpenie koncern Continental: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Viem, čo poskytuje client servis?  

Aké poradenstvo poskytuje 

pneubox? 

 

Akej chyby som sa dopustil pri 

práci? 

 

 

Aké sú nové trendy na trhu pri 

predaji plášťov? 

 

Viem vymenovať krajiny 

obchodujúce s Continentalom? 

Áno Čiastočne Nie 

Získal som prehľad z marketingu 

pneumatík? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo ma zaujalo z oblasti služieb 

pneuservisu? 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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66.  Pracovný deň 

Názov tematického celku:    4. Vulkanizácia a finalizácia výrobkov 14 dní 

Názov témy:                          4.14 Opakovanie TC vulkanizácia a finalizácia výrobkov 

14/14                                              

Cieľ vyuč. dňa : Upevnenie vedomostí, pracovných zručností a návykov 

a) Zafixovať vedomosti, praktické zručnosti a návyky z vulkanizácie 

a finalizácie výrobkov 

b) Samostatná práca žiaka 

c) BOZP pri vulkanizácii a finalizácii   

Postup nadobúdania zručnosti:   

1. Popíšte chyby surových plášťov podľa obrázkov: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Vysvetlite význam postrekov: 

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

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

............................................................................................................................................. 
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3. Pracujte samostatne na lise KRUPP, majster OVY sleduje pracovné činnosti žiaka 

a zhodnotí nadobudnuté pracovné zručnosti. Popíšte stručný pracovný postup: 

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

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

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

4. Preveďte vizuálnu kontrolu hotových plášťov, odstráňte pretoky, prípadne popíšte 

závady a chyby plášťov: 

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

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

5. Popíšte manipuláciu, dopravu a skladovanie hotových autoplášťov: 

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

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

6. Vysvetlite spôsob testovania autoplášťov: 

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

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

Sebahodnotenie žiaka:  

Otázka Napíš alebo označ svoju odpoveď 

Viem definovať a odstraňovať 

závady, chyby a pretoky na 

plášťoch? 

Áno Čiastočne Nie 

Prečo som bol(nebol) úspešný 

v pracovnej činnosti? 

 

 

Čo som počas pracovnej činnosti 

robil( nerobil) dobre? 

 

Ovládam prácu na vulkanizačnom 

lise KRUPP? 

Áno Čiastočne Nie 

Získal som nové pracovné 

zručnosti? 

Áno Čiastočne Nie 

Čo potrebujem ešte v praktickej 

činnosti zlepšiť? 

 

 

 

  

Hodnotenie MOV:  / známkou / ............................................... 
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5.     Celkové hodnotenie žiaka za ročník 

Odborné vzdelávanie v Strednej odbornej škole sa realizuje v teoretickom vzdelávaní 

a praktickej príprave. Praktická príprava má dominantné postavenie vzhľadom na 

poslanie tejto školy. Praktické vyučovanie sa vykonáva hlavne formou odborného 

výcviku.  

Pri klasifikácii výsledkov v odbornom výcviku sa v súlade s požiadavkami špecifických 

cieľov, obsahu učiva a učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích 

programoch hodnotí: 

a) vzťah k práci a k praktickým činnostiam, 

b) osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelových spôsobov 

práce, 

c) využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 

d) aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, 

vytrvalosť, húževnatosť v práci a snaha o jej dokončenie, 

e) kvalita výsledkov činností, 

f) organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 

g) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a starostlivosť 

o životné prostredie, 

h) hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok 

v práci, 

i) obsluha a údržba jednoduchých pracovných pomôcok, nástrojov, náradia 

a meradiel, 

j) starostlivosť o pracovný odev a jeho údržba. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v odbornom výcviku v primeranom rozsahu pre 

príslušný ročník štúdia sa klasifikujú podľa tejto stupnice: 
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Tab. Hodnotenie a klasifikácia praktických výkonov na odbornom výcviku  

 

Hodnotenie praktických výkonov Úspešnosť v % 

Zvládnutie úlohy v požadovanej kvalite         70 

Dodržiavanie technologického postupu 5 

Výber a spôsob použitia vhodného náradia 5 

Dodržiavanie bezpečnosti práce 5 

Dodržanie časového limitu 5 

Samostatnosť pri výkone činnosti 5 

Udržiavanie poriadku na pracovisku 5 

 
Výsledná známka Celkové hodnotenie Úspešnosť v % 

1 výborný 91 - 100 

2  chválitebný 81 - 90 

3  dobrý 65 - 80 

4   dostatočný 51 - 64 

5             nedostatočný   0 - 50 
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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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Informácie o projekte: 

 

Priradenie projektu k programovej štruktúre 

 

Operačný program: OP vzdelávanie 

 

Prijímateľ: 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Opatrenie: 

 

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 

modernú 

Názov projektu: 

 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

cieľ Konvergencia 

 

Kód ITMS projektu: 26110130548 

 

 

Všetky informácie nájdete aj na: 

 

www.siov.sk 

www.rsov.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siov.sk/


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

199 

 

Použitá literatúra  

Barum Continental spol.s.r.o. Učební texty Gumárenské technologie, Zlín, 2008 

Continental Matador Rubber s.r.o. DEKAN, Jozef.: Gumárenská technológia, Učebné 

texty, Puchov,  2008 

MAŇAS, Miroslav.: Výrobní stroje a zařízení, Gumárenské a plastikářské stroje II. 

Vydalo Vysoké učení technické v Brně, 1990. ISBN 80-214-0213-x 

MARCÍN, Jiří., ZÍTEK, Petr.: Pneumatiky. Vydalo SNTL – Státní nakladatelství  

technické literatury Praha, 1985. 04-626-85  

MARCÍN, Jiří.: Pneumatiky. Vydalo SNTL. Státní nakladatelství technické literatury, 

Praha, 1976. 04-617-76 

PREKOP, Štefan a kol.: Gumárenská technológia II.. Vydal GC Tech Ing. Peter Gerši 

v spolupráci s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka, Trenčín, 2003. ISBN 80-88914-

85-x 

 

Internetové zdroje 

KOŠTURIAK, J.; ŠOFR, L. Projektování flexibilních výrobních systémů. Logistika 

[online]. 2008, [cit. 2010-03-24]. Dostupný z WWW: <http://logistika.ihned.cz/c1-

24118670-projektovani-flexibilnich-vyrobnichsystemu>.  

JEŽEK, O. Lean Layout. [online]. 2006. [cit. 2009-13-02]. Dostupné z www: 

<http://www.produktivita.cz/cs/metody-prumysloveho-inzenyrstvi/leanlayout.  

html>. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

                  
 

 

 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 

 Národný projekt: Rozvoj stredného odborného vzdelávania  
Kód ITMS projektu: 26110130548, Cieľ: Konvergencia 

200 

 

Vysvetlenie pojmov – zoznam skratiek a symbolov 

Adhézia                   Priľnavosť 

Bombírovanie         Tvarovanie 

Dostava                   Počet osnovných priadzí na šírku 1 000 mm 

Extrúder                  Zariadenie pre tepelné a mechanické spracovanie, vytlačovací stroj 

Homogénny            Rovnomerný v celom objeme 

Útok                        Tenká, najčastejšie bavlnená priadza 

Vulkanizácia           Chemický proces pri lisovaní 

 

Zoznam skratiek  

BOZP   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

CMR                       Continental Matador Rubber 

FIFO                       First In, First Out (prvý vyrobený, prvý spracovaný) 

ĽNRP                      Ľahké nákladné radiálne plášte 

NP, NRP                 Nákladné plášte, nákladné radiálne plášte 

OOP  Osobné ochranné pomôcky 

ORA, ORP              Osobné radiálne autoplášte (plášte) 

PAD                         Polyamid (textilný výstužný materiál) 

PHP                          Prenosný hasiaci prístroj 

PO           Požiarna ochrana  

VG                           Vnútorná guma (plynotesná fólia kaučukovej zmesi) 

 

 

 

 

 

 

 


