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Pracovný zošit pre odborný výcvik

Názov odboru:

2679 K mechanik mechatronik

Ročník:

štvrtý

Cieľom našej práce bolo pripraviť pracovný zošit pre štvrtý ročník odboru
mechanik, mechatronik pre odborný výcvik. Práca sa skladá z dvoch častí,
elektrotechnickej a strojárskej. Každá z nich pozostáva z piatich kapitol. Celý
zošit obsahuje 27 obrázkov a dve tabuľky. Je rozpracovaný na 90 dní, z toho
štyridsaťpäť dní pre elektrotechnickú časť a štyridsaťpäť dní pre strojársku časť.

Rozvoj stredného odborného vzdelávania, 2015
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Úvod
Základom elektrotechnickej časti pracovného zošita pre štvrtý ročník je riadenie
a regulácia elektrických, hydraulických a pneumatických pohonov. Jedná sa o základy
riadiacej techniky, snímače, reguláciu, číslicovú techniku, roboty, montáž, demontáž
a využitie počítačov pri výrobe, riadení kvality a údržbe.
Elektrotechnická časť pracovného zošita pre štvrtý ročník obsahuje tieto
kapitoly:
1. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci (BOZP) na elektrických
zariadeniach CNC strojov, robotov a manipulátorov, organizačný poriadok
na dielňach
2. Číslicová technika
3. Elektromechanické a elektromontážne práce
4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy – pohony
5. Elektromechanické kontrolné práce
Strojárska časť pracovného zošita pre štvrtý ročník je zameraná na získanie
základných zručností pri tvorbe a simulácii jednoduchých programov a výrobe
obrobkov na CNC obrábacích strojoch. Ďalej nasledujú témy ako odmeriavanie a
nastavovanie nulových bodov a korekcií nástrojov, eliminovanie chybových hlásení
počítača, CNC stroja a externých zariadení, diagnostikovanie problémov pri bežnej
prevádzke CNC sústruhov, frézovačiek a brúsok. V rámci kapitoly robotiky si žiaci
osvoja základy programovania robota vo vyššom programovacom jazyku.
Strojárska časť pracovného zošita pre štvrtý ročník obsahuje tieto kapitoly:
1. Úvod
2. Sústruženie
3. Frézovanie
4. Brúsenie
5. Robotika
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A. ELEKTROTECHNICKÁ ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI (BOZP) NA
ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH CNC STROJOV, ROBOTOV
A MANIPULÁTOROV, ORGANIZAČNÝ PORIADOK NA DIELŇACH
Názov tematického celku:

1. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
na elektrických zariadeniach CNC strojov,

robotov

a manipulátorov, organizačný poriadok na dielňach 2 dni
Názov témy:

1.1 BOZP elektrických zariadeniach CNC strojov,
robotov

a manipulátorov,

dielňach

organizačný

poriadok

na

1/2

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s BOZP na elektrických zariadeniach CNC
strojov, robotov a manipulátorov:
1. Oboznámiť sa s BOZP na elektrických zariadeniach CNC strojov, robotov
a manipulátorov
2. Poznať bezpečnosť práce a protipožiarne opatrenia.
Teoretické východiská:
1. Vymenujte základné zásady organizácie práce v CNC dielni: ....................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Napíšte činnosti, ktoré sú v CNC dielni zakázané robiť: .............................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Napíšte, čo treba vykonať po ukončení práce v CNC dielni: ......................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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4. Napíšte, ktorými hasiacimi prístrojmi hasíme požiar elektrického zariadenia pod
napätím: ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka štruktúry organizácie práce v CNC dielni
2. Praktické ukážky hasiacich prístrojov v priestoroch CNC dielne
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam BOZP v CNC dielni a protipožiarne opatrenia?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

1. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
na elektrických zariadeniach CNC strojov,

robotov

a manipulátorov, organizačný poriadok v dielňach 2 dni
Názov témy:

1.2 Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom, hygiena
práce, organizácia práce a vnútorný dielenský poriadok
v CNC dielni

2/2

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámenie s organizáciou práce v CNC dielňach podľa
vnútorného dielenského poriadku, prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
Teoretické východiská:
1. Kedy vznikne úraz elektrickým prúdom?
a) pri dotyku so živou časťou elektrického zariadenia
b) pri vypnutom elektrickom zariadení
c) pri dotyku s neživou časťou elektrického zariadenia
2. Úraz elektrickým prúdom môže mať rôzne prejavy. Vymenujte aspoň tri: ........
.......................................................................................................................................
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3. Vyberte rozhodujúce faktory pri úraze elektrickým prúdom:
a) veľkosť prúdu pretekajúceho ľudským telom
b) frekvencia prúdu
c) doba pôsobenia prúdu
d) veľkosť dotykového napätia
e) fyzický stav postihnutého
4. S ktorou činnosťou pri oživovaní postihnutého začneme skôr (postihnutý nedýcha a
tep srdca sme nezistili) ?
a) o poradí rozhodne lekár
b) začneme s nepriamou masážou srdca
c) začneme s umelým dýchaním
d) poradie nie je dôležité
5. Napíšte protišokové opatrenia: ..................................................................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktický nácvik umelého dýchania na figuríne
2. Praktický nácvik nepriamej masáže srdca na figuríne
3. Praktický nácvik stabilizovanej polohy a protišokovej polohy
4. Praktická ukážka ošetrenia drobných vonkajších poranení a úrazov
5. Nácvik transportu raneného
6. Napíšte záchranný postup pri úraze elektrickým prúdom: .......................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7. Praktická ukážka práce CNC stroja s prihliadnutím na možnosti úrazu pri rôznych
pracovných úkonoch
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam zásady pre poskytnutie prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
a organizačný poriadok v CNC dielni?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

ČÍSLICOVÁ TECHNIKA
Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

Názov témy:

2.1

Diagnostika

na

19 dní
obvodoch

číslicovej

techniky

výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.1 Kombinačné logické obvody(KLO) – multiplexor,
demultiplexor a komparátor, meranie a overenie činnosti
KLO

1 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať činnosť multiplexora a jeho využitie v obvodoch
číslicovej techniky:
1. Vedieť zapojiť KLO do obvodu
2. Vedieť urobiť základné merania na KLO
3. Vedieť správne použiť KLO v obvodoch číslicovej techniky
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Nakreslite schematickú značku multiplexora 4x1:
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2. Napíšte výstupnú hodnotu multiplexora na obrázku:

Obrázok 1 Multiplexor 2x1
3. Napíšte, koľko adresovacích vstupov musí mať multiplexor 4x1: ........................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka zapojenia a overenia funkcie multiplexora v elektronickom
obvode v stavebnici
2. Vyhľadajte v katalógu číslicových logických obvodov dva IO multiplexora
a zapíšte: ....................................................................................................................
3. Nácvik zapojenia a overenia funkcie multiplexora v elektronickom obvode v
stavebnici
4. Samostatne odmerajte a overte funkciu multiplexora v bloku mechatronického
systému
5. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam zapojiť a merať elektrický obvod s multiplexorom?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................
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Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

Názov témy:

2.1 Diagnostika na obvodoch číslicovej techniky

19 dní

výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.1KLO – multiplexor, demultiplexor a komparátor,
meranie a overenie činnosti KLO

2 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať činnosť demultiplexora a jeho využitie v obvodoch
číslicovej techniky:
1. Vedieť zapojiť KLO do obvodu
2. Vedieť urobiť základné merania na KLO
3. Vedieť správne použiť KLO v obvodoch číslicovej techniky
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Nakreslite schematickú značku demultiplexora 1x8:

2. Napíšte výstupné hodnoty demultiplexora na obrázku:

Obrázok 2 Demultiplexor1x4
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3. Napíšte, koľko adresovacích vstupov musí mať demultiplexor 1x2: ........................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka zapojenia a overenia funkcie demultiplexora v elektronickom
obvode v stavebnici
2. Vyhľadajte v katalógu číslicových logických obvodov dva IO demultiplexora
a zapíšte: ....................................................................................................................
3. Nácvik zapojenia a overenia funkcie demultiplexora v elektronickom obvode v
stavebnici
4. Samostatne odmerajte a overte funkciu demultiplexora v bloku mechatronického
systému
5. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem zapojiť a merať elektrický obvod s demultiplexorom?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.1 Diagnostika na obvodoch číslicovej techniky
výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.1 KLO – multiplexor, demultiplexor a komparátor,
meranie a overenie činnosti KLO

3 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať činnosť komparátora a jeho využitie v obvodoch
číslicovej techniky:
1. Vedieť zapojiť KLO do obvodu
2. Vedieť urobiť základné merania na KLO
3. Vedieť správne použiť KLO v obvodoch číslicovej techniky
12
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4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, čo je to komparátor: .....................................................................................
2. Nájdite v katalógu logických obvodov IO 7485 a napíšte jeho využitie: ................
....................................................................................................................................
3. Napíšte, ktorý obvod z hľadiska použitia realizuje funkciu komparátora:................
....................................................................................................................................
4. Napíšte výstupnú hodnotu komparátora na obrázku:

Obrázok 3 Komparátor
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka zapojenia a overenia funkcie komparátora v elektronickom
obvode v stavebnici
2. Nácvik zapojenia a overenia funkcie komparátora v elektronickom obvode v
stavebnici
3. Samostatne odmerajte a overte funkciu komparátora v bloku mechatronického
systému
4. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem zapojiť a merať elektrický obvod s komparátorom?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................
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Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

Názov témy:

2.1 Diagnostika na obvodoch číslicovej techniky

19 dní

výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.2 KLO – dekodéry, sedemsegmentový zobrazovač,
meranie a overenie činnosti KLO

4 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať činnosť dekodéra a sedemsegmentového zobrazovača:
1. Vedieť prepojiť sedemsegmentový zobrazovač s dekodérom v obvode
2. Vedieť urobiť základné merania na dekodéri a sedemsegmentovom zobrazovači v
obvode
3. Vedieť správne použiť dekodéry a sedemsegmentové zobrazovače v obvodoch
číslicovej techniky
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, koľkými bitmi sa vyjadruje desiatková číslica v BCD kóde: .....................
2. Nájdite v katalógu logických obvodov IO 7442 a napíšte jeho využitie: ................
....................................................................................................................................
3. Vyhľadajte typy IO vhodné do blokovej schémy na obrázku : .................................
....................................................................................................................................

Obrázok 4 Bloková schéma čítača s LED číslicou
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka prepojenia dekodéra so sedemsegmentovým zobrazovačom
a overenie ich funkcie v elektronickom obvode v stavebnici
2. Praktická ukážka rôznych druhov sedemsegmentových zobrazovačov a spôsobov
ich merania
14
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3. Samostatne nakreslite elektronickú schému zapojenia čítača s LED číslicou
s využitím vyššie vybraných typov IO:

4. Samostatne zapojte čítač s LED číslicou podľa vami navrhnutej elektronickej
schémy
5. Samostatne overte funkciu zapojenia čítača s LED číslicou pomocou osciloskopu
a logickej sondy
6. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Osvojil som si pripojenie dekodéra so sedemsegmentovým zobrazovačom a jeho
meranie?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.1 Diagnostika na obvodoch číslicovej techniky
výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.3 Sekvenčné logické obvody(SLO) –registre a čítače
impulzov, meranie a overenie činnosti SLO

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať funkciu registrov:
15
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1. Poznať druhy a využitie registrov v mechatronických systémoch
2. Vedieť, prepojením akých preklápacích obvodov možno zostaviť registre
3. Vedieť zapojiť register do elektronického obvodu
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, čo je úlohou posuvného registra: .................................................................
2. Napíšte, aké druhy registrov poznáte: .......................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka zapojenia, merania rôznych druhov registrov v stavebnici
2. Praktická ukážka činnosti posuvného registra v elektronickom bloku
mechatronického systému
3. Nácvik zapojenia rôznych druhov registrov do obvodu a overenie ich činnosti
v stavebnici
4. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem zapojiť a overiť činnosť rôznych druhov registrov?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.1 Diagnostika na obvodoch číslicovej techniky
výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.3 SLO – registre a čítače impulzov, meranie
a overenie činnosti SLO

6 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať funkciu čítača impulzov:
1. Poznať druhy a využitie čítačov impulzov v mechatronických systémoch
16
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2. Vedieť, prepojením akých preklápacích obvodov možno zostaviť čítač impulzov
3. Vedieť zapojiť čítač impulzov do elektronického obvodu
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, čo je úlohou čítača impulzov: ........................................................................
2. Vyhľadajte v katalógoch logických IO desiatkový čítač vyrobený technológiou
TTL a CMOS a zapíšte: TTL: ................................

CMOS: ....................................

Postup nadobúdania zručnosti:
1. Praktická ukážka zapojenia, merania rôznych druhov čítačov impulzov v stavebnici
2. Praktická ukážka merania čítača impulzov pomocou osciloskopu v elektronickom
bloku mechatronického systému
3. Nácvik zapojenia rôznych druhov čítačov impulzov do obvodu a overenie činnosti
meraním pomocou osciloskopu
4. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem zapojiť a overiť činnosť rôznych druhov čítačov impulzov?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.1 Diagnostika na obvodoch číslicovej techniky
výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.4 Analógové snímače neelektrických veličín

Cieľ

vyučovacieho

dňa:

Poznať

funkciu

a použitie

analógových

7 / 19
snímačov

neelektrických veličín:
1. Poznať druhy analógových snímačov v mechatronických systémoch
2. Vedieť princíp činnosti analógových snímačov v mechatronických systémoch
17
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3. Vedieť zapojiť a nastaviť analógové snímače do obvodov mechatronických
systémov
4. Vedieť meraním diagnostikovať výstupnú veličinu snímača
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké druhy analógových snímačov poznáte: .................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Napíšte, aký druh signálu je na výstupe analógového snímača: ................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka druhov analógových snímačov neelektrických veličín
2. Praktická ukážka činnosti analógových snímačov neelektrických veličín
3. Praktická ukážka merania dráhy, hrúbky, uhlov a vzdialenosti materiálu
potenciometrickými a indukčnými snímačmi
4. Popíšte činnosť bezdotykového indukčného snímača na obrázku: ...........................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Obrázok 5 Bezdotykový indukčný snímač
18
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5. Nácvik základného zapojenia, nastavovania, merania a kontroly výstupných veličín
analógového snímača
6. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam základné zapojenie, nastavovanie, meranie a kontrolu analógových
snímačov neelektrických veličín?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.1 Diagnostika na obvodoch číslicovej techniky
výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.4 Analógové snímače neelektrických veličín
8 / 19

Cieľ

vyučovacieho

dňa:

Poznať

funkciu

a použitie

analógových

snímačov

neelektrických veličín:
1. Poznať druhy analógových snímačov v mechatronických systémoch
2. Vedieť princíp činnosti analógových snímačov v mechatronických systémoch
3. Vedieť zapojiť a nastaviť analógové snímače do obvodov mechatronických
systémov
4. Vedieť meraním diagnostikovať výstupnú veličinu snímača
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké druhy snímačov teploty poznáte: ...........................................................
.......................................................................................................................................
2. Napíšte, akú veličinu meria tachodynamo: ..................................................................
3. Dopíšte: termočlánok mení priamo tepelnú energiu na ............................... energiu
19
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Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka činnosti analógových snímačov neelektrických veličín
2. Praktická ukážka merania teploty, tlaku a rýchlosti snímačmi
3. Doplňte do obrázka vhodnú dvojicu kovov pre termočlánok:

Obrázok 6 Termočlánok
4. Nácvik základného zapojenia, nastavovania, merania a kontroly výstupných veličín
analógového snímača teploty, tlaku a rýchlosti
5. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam základné zapojenie, nastavovanie, meranie a kontrolu analógových
snímačov neelektrických veličín?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.1 Diagnostika na obvodoch číslicovej techniky
výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.5 Binárne a číslicové snímače
20
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Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať funkciu a použitie binárnych a číslicových snímačov:
1. Poznať druhy binárnych a číslicových snímačov v mechatronických systémoch
2. Vedieť princíp činnosti binárnych a číslicových snímačov v mechatronických
systémoch
3. Vedieť zapojiť a nastaviť binárne a číslicové snímače do obvodov mechatronických
systémov
4. Vedieť meraním diagnostikovať výstupnú veličinu binárneho a číslicového snímača
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké druhy binárnych snímačov poznáte: ......................................................
....................................................................................................................................
2. Napíšte, koľko stavov má výstup binárneho snímača: ...............................................
3. Napíšte, koľko stavov môže maximálne mať osem bitový výstup číslicového
snímača: ....................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka činnosti binárnych a číslicových snímačov
2. Napíšte názov snímača na obrázku: ..........................................................................

Obrázok 7 Binárny snímač
3. Praktická ukážka zapojenia, merania, nastavovania binárnych a číslicových
snímačov na trenažéri
4. Nácvik základného zapojenia, nastavovania, merania a kontroly výstupných veličín
binárneho a číslicového snímača na trenažéri
5. Dodržte BOZP pri práci a meraní
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam

základné zapojenie, nastavovanie, meranie a kontrolu binárnych a

číslicových snímačov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

Názov témy:

2.1 Diagnostika na obvodoch číslicovej techniky

19 dní

výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.6 Analógovo číslicové (A/D) prevodníky

10 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať funkciu a použitie A/D prevodníka v mechatronických
systémoch:
1. Poznať druhy A/D prevodníkov v mechatronických systémoch
2. Vedieť princíp činnosti A/D prevodníkov v mechatronických systémoch
3. Vedieť zapojiť a merať vstupné a výstupné veličiny A/D prevodníkov v obvodoch
mechatronických systémov
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké A/D prevodníky poznáte: ......................................................................
....................................................................................................................................
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2. Popíšte bloky kompenzačného A/D prevodníka na obrázku:
D/A P: ................................................... PR: ...........................................................

Obrázok 8 Kompenzačný A/D prevodník
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka činnosti A/D prevodníkov na stavebnici
2. Vyhľadajte aspoň tri rôzne A/D prevodníky v katalógoch výrobcov a na webových
stránkach výrobcov: ..................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Praktická ukážka merania A/D prevodníka zapojeného v elektronickom obvode
4. Nácvik základného zapojenia A/D prevodníka, merania vstupných a výstupných
parametrov
5. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam základné zapojenie a meranie A/D prevodníka?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

2. Číslicová technika

Názov témy:

2.1

Diagnostika

na

19 dní
obvodoch

číslicovej

techniky

výrobných strojov, robotov, mechatronických systémov
2.1.6 A/D prevodníky

11 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť zapojiť snímač a A/D prevodník v mechatronických
systémoch:
1. Vedieť zapojiť snímač a A/D prevodník podľa elektrotechnickej schémy
2. Vedieť odmerať technické parametre snímača a A/D prevodníka

v obvodoch

mechatronických systémov
3. Vedieť vyhľadať a odstrániť chybu v zapojení snímač – A/D prevodník
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Popíšte bloky integračného A/D prevodníka na obrázku:
OZ: ................................................................... K: ..................................................
GI: .................................................................... RO: ................................................

Obrázok 9 Integračný A/D prevodník (Dual Slope)
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2. Vyhľadajte v katalógu prevodník 7106 ako IO a zakrúžkujte možnosť pripojenia na
zobrazovaciu jednotku:

a) LCD

b) LED

Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka zapojenia a odskúšania činnosti snímača a A/D prevodníka podľa
elektrotechnickej schémy na trenažéri
2. Praktická ukážka merania parametrov snímača a A/D prevodníka zapojeného
v elektronickom obvode
3. Praktická ukážka diagnostiky simulovaných chýb zapojeného obvodu
4. Nácvik zapojenia snímača a A/D prevodníka, merania ich technických parametrov
5. Samostatne vyhľadať a odstrániť simulovanú chybu v zapojenom obvode
6. Dodržte BOZP pri práci a meraní
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam zapojenie a meranie snímača a A/D prevodníka v mechatronickom
systéme?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.2 Grafické systémy v elektronike

12 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť charakteristiku grafického systému v elektronike:
1. Poznať kresliace a návrhové systémy v elektronike
2. Poznať možnosti kresliaceho systému v elektronike
3. Vedieť kresliť elektronické schémy v grafickom systéme
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Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké grafické systémy v elektronike poznáte:
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Napíšte, v čom je výhoda použitia grafického systému pre kreslenie elektronických
schém: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktické ukážky práce s návrhovým systémom (EAGLE)
2. Názorná ukážka nastavenia parametrov návrhového systému
3. Nácvik nastavenia parametrov návrhového systému
4. Praktická ukážka práce s editorom knižníc v návrhovom systéme
5. Nácvik práce s editorom knižníc v návrhovom systéme
6. Tvorba vlastnej knižnice, návrh vlastných značiek a puzdier
7. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam charakteristiku grafického systému v elektronike a viem pracovať s jeho
knižnicami?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................
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Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.2 Grafické systémy v elektronike

13 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť nakresliť elektronické schémy pomocou grafického
systému v elektronike:
1. Poznať postup práce v editore schém v grafickom systéme (EAGLE)
2. Vedieť vkladať a rozmiestňovať súčiastky na výkrese
3. Vedieť kresliť schému prepojenia súčiastok
Teoretické východiská:
1. Napíšte postup pri výbere súčiastok z knižnice: ..........................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Napíšte, na čo slúži raster pri kreslení elektronických schém: ..................................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka práce v editore schém
2. Názorná ukážka vytvorenia rastra a formátu výkresu a voľby symbolov potrebných
súčiastok
3. Nácvik práce v editore schém
4. Praktická ukážka nakreslenia predloženej elektronickej schémy
5. Nácvik kreslenia elektronickej schémy podľa technickej dokumentácie v editore
schém
6. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam kreslenie elektronickej schémy v editore schém?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.2 Grafické systémy v elektronike

14 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť nakresliť elektronické schémy pomocou grafického
systému v elektronike:
1. Poznať postup práce pri kontrole elektrickej správnosti nakreslenej schémy
v grafickom systéme (EAGLE)
2. Vedieť nakresliť elektronickú schému v editore schém podľa technickej
dokumentácie
3. Vedieť urobiť kontrolu správnosti nakreslenej elektronickej schémy
Teoretické východiská:
1. Napíšte postup odstránenia zistených chýb v elektronickej schéme v editore schém:
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Napíšte všetky funkcie editora schém: ......................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka kontroly a vyhodnotenia správnosti nakreslenej elektronickej
schémy v editore schém
2. Praktická ukážka spôsobu odstránenia vyhodnotených chýb
3. Samostatne nakreslite v editore schém elektronickú schému podľa technickej
dokumentácie
4. Samostatne skontrolujte správnosť nakreslenej elektronickej schémy v editore
schém a odstráňte prípadné chyby
5. Dodržte BOZP pri práci
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem samostatne nakresliť elektronickú schému a jej kontrolu v editore schém?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.2 Grafické systémy v elektronike

15 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť navrhnúť dosku plošného spoja (DPS) pomocou
grafického systému v elektronike:
1. Poznať postup práce v editore DPS v grafickom systéme (EAGLE)
2. Vedieť spôsoby prechodu do editora DPS, nastavenie pracovného prostredia
3. Vedieť určiť rozmery DPS
4. Vedieť urobiť návrh DPS z nakreslenej schémy
Teoretické východiská:
1. Napíšte postup pri rozmiestnení puzdier súčiastok: .................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Napíšte, na čo využívame funkciu spätnej anotácie: .................................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka práce v editore DPS
2. Názorná ukážka nastavenia pracovného prostredia v editore DPS, nastavenia
rozmerov DPS
3. Nácvik nastavenia pracovného prostredia v editore DPS, nastavenia rozmerov DPS
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4. Praktická ukážka rozmiestnenia puzdier súčiastok na DPS
5. Nácvik rozmiestnenia puzdier súčiastok na DPS
6. Praktická ukážka úpravy konečného návrhu DPS
7. Nácvik úpravy konečného návrhu DPS
8. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam návrh DPS v editore DPS?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.2 Grafické systémy v elektronike

16 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť navrhnúť dosku plošného spoja (DPS) pomocou
grafického systému v elektronike:
1. Poznať výstupy grafického systému
2. Vedieť samostatne vyhotoviť DPS
3. Vedieť použiť výstup z tlačiarne na vyhotovenie DPS
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké druhy výstupov z grafického systému poznáte: ....................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka výstupu z tlačiarne pre návrh DPS
2. Nácvik výstupu z tlačiarne pre návrh DPS
3. Samostatne vyhotovte návrh DPS podľa elektronickej schémy
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4. Samostatne použite výstup z tlačiarne pre návrh DPS
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem samostatne vyhotoviť návrh DPS a použiť výstup z tlačiarne?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.3 Súborná práca

17 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť samostatne vyhotoviť DPS pre elektronické zariadenie
podľa elektronickej schémy a navrhnúť DPS pomocou grafického systému
v elektronike:
1. Vedieť samostatne nakresliť elektronickú schému v grafickom systéme
2. Vedieť samostatne navrhnúť DPS v grafickom systéme
3. Vedieť použiť výstup z tlačiarne a samostatne vyhotoviť DPS
Teoretické východiská:
1. Napíšte postup využitia výstupu z tlačiarne pri vyhotovení DPS:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Samostatne nakreslite elektronickú schému v grafickom systéme
2. Samostatne navrhnite DPS v grafickom systéme
3. Samostatne použite výstup z tlačiarne a vyhotovte DPS
4. Dodržte BOZP pri práci
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem samostatne vyhotoviť návrh DPS podľa elektronickej schémy?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.4 Grafické systémy v elektrotechnike

18 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť charakteristiku grafického systému v elektrotechnike:
1. Poznať kresliace a návrhové systémy v elektrotechnike
2. Poznať možnosti kresliaceho systému v elektrotechnike
3. Vedieť tvorbu návrhu elektrotechnickej dokumentácie
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké grafické systémy v elektrotechnike poznáte: ......................................
.................................................................................................................................
2. Napíšte, v čom je výhoda použitia grafického systému pre tvorbu elektrotechnickej
dokumentácie: ........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktické ukážky práce s návrhovým systémom (EPLAN)
2. Názorná ukážka nastavenia parametrov návrhového systému
3. Nácvik nastavenia parametrov návrhového systému
4. Praktická ukážka práce s editorom knižníc v návrhovom systéme
5. Nácvik práce s editorom knižníc v návrhovom systéme
6. Dodržte BOZP pri práci
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam charakteristiku grafického systému v elektrotechnike a viem pracovať
s jeho knižnicami?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

2. Číslicová technika

19 dní

Názov témy:

2.4 Grafické systémy v elektrotechnike

19 / 19

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť nakresliť elektrotechnickú schému pomocou
grafického systému v elektrotechnike:
1. Poznať postup práce v editore schém v grafickom systéme (EPLAN)
2. Vedieť vkladať a rozmiestňovať elektrotechnické prvky na výkrese
3. Vedieť kresliť prepojenia elektrotechnických prvkov v schéme
Teoretické východiská:
1. Napíšte, v čom vidíte výhody grafického systému (EPLAN) v elektrotechnike:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka práce v editore schém
2. Názorná ukážka nákresu zapojenia jednoduchého elektrického zariadenia
3. Nácvik práce v editore schém
4. Dodržte BOZP pri práci
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam nákres jednoduchého elektrického zariadenia v grafickom systéme?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

ELEKTROMECHANICKÉ A ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE
Názov tematického celku:

3. Elektromechanické a elektromontážne práce

Názov témy:

3.1 Bezpečnostné a prevádzkové predpisy pracovísk,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

2 dni

1/2

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámenie sa s BOZP pri montáži a opravách
mechatronických systémov:
1. Oboznámenie sa s BOZP pri montáži a opravách elektrických zariadení
2. Poznať bezpečnosť práce a protipožiarne opatrenia.
Teoretické východiská:
1. Vymenujte základné zásady organizácie práce v mechatronickej dielni: ..............
.................................................................................................................................
2. Napíšte hodnoty bezpečného napätia a prúdu:
a) jednosmerné

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

b) striedavé

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

3. Ako sa chránime pred nebezpečným dotykom s človekom zasiahnutým elektrickým
prúdom ? ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. Vymenujte tri podmienky horenia: ..............................................................................
.......................................................................................................................................
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5. Napíšte, aké práva má zamestnanec voči zamestnávateľovi z hľadiska BOZP (podľa
zákona č.124/2006 a č. 355/2007): ..............................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Oboznámiť so zákonom č.124/2006 a č.355/2007, ktorý upravuje vzťahy medzi
zamestnancami a zamestnávateľmi z hľadiska BOZP
2. Vyhľadajte na webovej stránke práva zamestnanca vyplývajúce zo Zákonníka práce
SR
3. Oboznámiť s BOZP pri montáži a opravách elektrických zariadení
4. Praktická ukážka hasiacich prístrojov a nácvik evakuácie podľa evakuačného plánu
školy
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam BOZP pri montáži a opravách mechatronických systémov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

3. Elektromechanické a elektromontážne práce

Názov témy:

3.2 Vybrané kapitoly z vyhlášky č.508/2009 Z .z.
odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

2 dni

2/2

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámenie s vybranými kapitolami z vyhlášky č.508/2009
Z .z. odbornej spôsobilosti v elektrotechnike:
1. Vedieť príkaz „B“ a príkaz „B – PPN“
2. Vedieť, kto vydáva príkaz „B“ a príkaz „B – PPN“ a na akú dobu
3. Poznať princípy a činnosti ochrán v elektrických zariadeniach
4. Poznať predpisy pre dimenzovanie a istenie vodičov a káblov
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Teoretické východiská:
1. Napíšte, pre koho sa vydáva príkaz „B“ a aká je jeho platnosť: ................................
.......................................................................................................................................
2. Napíšte, v čom spočíva ochrana izoláciou a doplnkovou izoláciou: .........................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Napíšte, ako sa dimenzuje ochranný vodič pri zariadeniach do 1000V pre ochranu
nulovaním: ...................................................................................................................
4. Napíšte, v čom spočíva ochrana polohou a zábranou: ...............................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Naučiť podľa vyhlášky č.508/2009 Z .z. príkaz „B“
2. Napíšte, čo musí obsahovať príkaz „B“: ....................................................................
.......................................................................................................................................
3. Praktická ukážka (film) druhov ochrán pred nebezpečným dotykom so živou
a neživou časťou elektrického zariadenia
4. Napíšte, aké sú podmienky pre použitie prúdového chrániča: ...................................
.......................................................................................................................................
5. Praktická ukážka správneho dimenzovania vodičov a káblov pre elektrické
zariadenia do 1000V
6. Napíšte, ako sa farebne označujú holé vodiče jednosmernej a striedavej sústavy:
....................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam vybrané kapitoly z vyhlášky č.508/2009 Z .z. odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................
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ELEKTROPNEUMATICKÉ, ELEKTROHYDRAULICKÉ MECHANIZMY POHONY
Názov tematického celku:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
pohony

Názov témy:

10 dní

4.1 Pneumatické obvody – technická dokumentácia,
elektronický systém, pohony

Cieľ

vyučovacieho

dňa:

Oboznámenie

sa

s technickou

1 / 10
dokumentáciou

a mechanizmami pneumatického obvodu:
1. Vedieť čítať technickú dokumentáciu pneumatického obvodu
2. Poznať princíp elektronického ovládania pneumatického obvodu
3. Poznať druhy a vlastnosti pohonov pre pneumatické obvody
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké médium sa používa v pneumatických obvodoch: .................................
....................................................................................................................................
2. Napíšte druhy pohonov v pneumatických obvodoch: ...............................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Napíšte, aká je rýchlosť piestu v pneumatických valcoch: ........................................
4. Napíšte, kde sa v priemysle používajú pneumatické obvody: ...................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka orientácie a čítania technickej dokumentácie pneumatického
obvodu
2. Praktická ukážka zapojenia a činnosti pneumatického pohonu
3. Napíšte, aké nevýhody majú pneumatické pohony: ..................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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4. Praktická ukážka spôsobov elektronického ovládania pneumatických obvodov
5. Nácvik zapojenia pneumatického pohonu – kompresora
6. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem čítať a orientovať sa v technickej dokumentácii pneumatického obvodu?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
10 dní

pohony
Názov témy:

4.2 Pneumatické obvody – zapojenie, kontrola, funkčnosť
a kvalita regulátorov podľa technickej dokumentácie
2 / 10

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť zapojiť a odskúšať funkčnosť pneumatického obvodu
podľa technickej dokumentácie:
1. Vedieť vytvoriť jednoduchý pneumatický obvod podľa technickej dokumentácie
2. Vedieť zapojiť elektronické časti pneumatického obvodu
3. Vedieť odskúšať funkčnosť pneumatického obvodu
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Doplňte do obrázka blokovej schémy názov prvého a posledného bloku:

Obrázok 10 Bloková schéma pneumatického ovládania mechanizmu posuvu stroja
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2.

Aké médium sa používa v pneumatických obvodoch: ............................................
....................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka jednoduchého pneumatického obvodu
2. Praktická ukážka činnosti regulátorov v pneumatických obvodoch
3. Praktická ukážka zapojenia regulátorov v pneumatickom obvode podľa technickej
dokumentácie
4. Nácvik zapojenia a činnosti regulátorov pneumatického obvodu podľa technickej
dokumentácie
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam činnosť a zapojenie regulátorov pneumatického obvodu podľa technickej
dokumentácie?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
10 dní

pohony
Názov témy:

4.3 Pneumatické obvody – kontrola, funkčnosť a kvalita
podľa technickej dokumentácie

3 / 10

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť zapojiť a odskúšať funkčnosť pneumatického obvodu
podľa technickej dokumentácie:
1. Vedieť vytvoriť jednoduchý pneumatický obvod podľa technickej dokumentácie
2. Vedieť zapojiť elektronické časti pneumatického obvodu
3. Vedieť odskúšať funkčnosť pneumatického obvodu
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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Teoretické východiská:
1. Napíšte, čo je úlohou regulácie: ...................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Napíšte, aký prvok sa najčastejšie používa v analógových regulátoroch: .................
.......................................................................................................................................
3. Popíšte činnosť bimetalového regulátora na obrázku a šípkou zakreslite, ktorým
prvkom nastavujeme požadované hodnoty: .............................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Obrázok 11 Bimetalový regulátor
4. Napíšte, čo je nevýhodou PID regulátora: ................................................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka jednoduchého pneumatického obvodu v zapojení so snímačmi a
regulátormi
2. Praktická ukážka činnosti regulátorov a snímačov v pneumatických obvodoch
podľa technickej dokumentácie
3. Nácvik zapojenia a činnosti regulátorov a snímačov pneumatického obvodu podľa
technickej dokumentácie
4. Dodržte BOZP pri práci
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam činnosť a zapojenie regulátorov a snímačov pneumatického obvodu
podľa technickej dokumentácie?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
10 dní

pohony
Názov témy:

4.4 Pneumatické obvody – diagnostika a stanovenie
technologického postupu na odstraňovanie
predpokladaných chýb

4 / 10

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť diagnostikovať a stanoviť technologický postup na
odstraňovanie chýb:
1. Vedieť nastaviť technické parametre elektronických častí pneumatického obvodu
2. Vedieť merať na elektronických zariadeniach pneumatického obvodu
3. Vedieť diagnostikovať a odstraňovať predpokladané chyby v pneumatických
obvodoch
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké meracie prístroje použijete na diagnostiku elektronických častí
pneumatického obvodu: ............................................................................................
....................................................................................................................................
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2. Napíšte, ktorý regulátor na obrázku je P a PI: ................

Obrázok 12 P a PI regulátor
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka nastavenia parametrov elektronických prvkov v pneumatickom
obvode
2. Praktická ukážka technologického postupu diagnostiky a vyhľadávania chýb
3. Praktická ukážka diagnostiky a vyhľadávanie predpokladaných chýb
4. Nácvik nastavenia, diagnostiky a vyhľadávania chýb elektronických prvkov
v pneumatickom obvode
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam nastavenie, diagnostiku a vyhľadávanie chýb elektronických prvkov
pneumatického obvodu?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................
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Názov tematického celku:
Názov témy:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
pohony

10 dní

4.4 Pneumatické obvody – súborná práca

5 / 10

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť zapojiť elektronické prvky a urobiť ich diagnostiku
v pneumatickom obvode:
1. Vedieť samostatne zapojiť a nastaviť elektronické prvky pneumatického obvodu
podľa technickej dokumentácie
2. Vedieť urobiť diagnostiku v pneumatickom obvode podľa technickej dokumentácie
3. Vedieť odstrániť simulovanú chybu elektronického prvku v pneumatickom obvode
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
Nakreslite a popíšte blokovú schému jednoduchého pneumatického obvodu a popíšte
jeho činnosť: .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručností:
1. Samostatne

podľa

technologického

postupu

zapojte

elektronické

prvky

v pneumatickom obvode
2. Samostatne nastavte technické parametre elektronických prvkov v pneumatickom
obvode
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3. Samostatne urobte diagnostiku zapojenia pneumatického obvodu
4. Samostatne odstráňte simulovanú chybu elektronického prvku v pneumatickom
obvode
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam samostatne zapojenie, nastavenie, diagnostiku a vyhľadávanie chýb
elektronických prvkov pneumatického obvodu?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
10 dní

pohony
Názov témy:

4.5 Hydraulické obvody – technická dokumentácia,
elektronický systém

Cieľ

vyučovacieho

dňa:

Oboznámenie

6 / 10
sa

s technickou

dokumentáciou

a mechanizmami hydraulického obvodu:
1. Vedieť čítať technickú dokumentáciu hydraulického obvodu
2. Poznať princíp elektronického ovládania hydraulického obvodu
3. Poznať druhy a vlastnosti pohonov pre hydraulické obvody
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké médium sa používa v hydraulických obvodoch: ...................................
.......................................................................................................................................
2. Napíšte druhy pohonov v hydraulických obvodoch: ...................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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3. Napíšte, kde sa v priemysle používajú hydraulické obvody: .......................................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka orientácie a čítania technickej dokumentácie hydraulického
obvodu
2. Praktická ukážka zapojenia a činnosti hydraulického pohonu
3. Napíšte, aké nevýhody majú hydraulického pohony: ...............................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Praktická ukážka spôsobov elektronického ovládania hydraulických obvodov
5. Nácvik zapojenia hydraulického pohonu – čerpadla
6. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem čítať a orientovať sa v technickej dokumentácii hydraulického obvodu?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
10 dní

pohony
Názov témy:

4.6 Hydraulické obvody – kontrola, funkčnosť a kvalita
podľa technickej dokumentácie

7 / 10

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť zapojiť a odskúšať funkčnosť hydraulického obvodu
podľa technickej dokumentácie:
1. Vedieť vytvoriť jednoduchý hydraulický obvod podľa technickej dokumentácie
2. Vedieť zapojiť elektronické časti hydraulického obvodu
3. Vedieť odskúšať funkčnosť hydraulického obvodu
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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Teoretické východiská:
1. Napíšte, aká je funkcia ventilu v hydraulických obvodoch: ......................................
....................................................................................................................................
2. Napíšte druhy ventilov podľa konštrukcie: ...............................................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka jednoduchého hydraulického obvodu
2. Praktická ukážka činnosti ventilov v hydraulických obvodoch
3. Praktická ukážka zapojenia ventilov v hydraulickom obvode podľa technickej
dokumentácie
4. Nácvik zapojenia a činnosti ventilov hydraulického obvodu podľa technickej
dokumentácie
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam

činnosť a zapojenie ventilov hydraulického obvodu podľa technickej

dokumentácie?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
10 dní

pohony
Názov témy:

4.6 Hydraulické obvody – kontrola, funkčnosť a kvalita
podľa technickej dokumentácie

8 / 10

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť zapojiť a odskúšať funkčnosť hydraulického obvodu
podľa technickej dokumentácie:
1. Vedieť vytvoriť jednoduchý hydraulický obvod podľa technickej dokumentácie
2. Vedieť zapojiť elektronické časti hydraulického obvodu
46

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

3. Vedieť odskúšať funkčnosť hydraulického obvodu
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Nakreslite značky cestného, škrtiaceho a clonového ventilu:

2. Napíšte, na čo slúžia cestné ventily: ..........................................................................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka jednoduchého hydraulického obvodu v zapojení s hydraulickými
regulátormi
2. Praktická ukážka činnosti hydraulických regulátorov a snímačov v hydraulických
obvodoch podľa technickej dokumentácie
3. Nácvik zapojenia a činnosti ventilov a snímačov hydraulického obvodu podľa
technickej dokumentácie
4. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam činnosť a zapojenie hydraulických regulátorov a snímačov hydraulického
obvodu podľa technickej dokumentácie?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

Názov tematického celku:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
10 dní

- pohony
Názov témy:

4.7 Hydraulické obvody – diagnostika a stanovenie
technologického postupu na odstraňovanie
predpokladaných chýb
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Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť diagnostikovať a stanoviť technologický postup na
odstraňovanie chýb:
1. Vedieť nastaviť technické parametre elektronických častí hydraulického obvodu
2. Vedieť merať na elektronických zariadeniach hydraulického obvodu
3. Vedieť diagnostikovať a odstraňovať predpokladané chyby v hydraulických
obvodoch
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Nakreslite značku prietokového regulačného ventilu:
2. Napíšte, ako ovládame proporcionálne ventily v hydraulickom riadení: ..................
....................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka nastavenia parametrov elektronických prvkov v hydraulickom
obvode
2. Praktická ukážka technologického postupu diagnostiky a vyhľadávania chýb
3. Praktická ukážka diagnostiky a vyhľadávanie predpokladaných chýb
4. Nácvik nastavenia, diagnostiky a vyhľadávania chýb elektronických prvkov
v hydraulickom obvode
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam nastavenie, diagnostiku a vyhľadávanie chýb elektronických prvkov
hydraulického obvodu?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................
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Názov tematického celku:
Názov témy:

4. Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy –
- pohony

10 dní

4.7 Hydraulické obvody – súborná práca

10 / 10

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť zapojiť riadiacu elektroniku a urobiť jej diagnostiku v
hydraulickom obvode
1. Vedieť samostatne zapojiť a nastaviť riadiacu elektroniku hydraulického obvodu
podľa technickej dokumentácie
2. Vedieť urobiť diagnostiku v hydraulickom obvode podľa technickej dokumentácie
3. Vedieť odstrániť simulovanú chybu riadiacej elektroniky v hydraulickom obvode
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Nakreslite a vysvetlite blokovú schému jednoduchého hydraulického obvodu.
Popíšte jeho činnosť: .................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Postup nadobúdania zručností:
1. Samostatne podľa technologického postupu zapojte riadiace elektronické prvky
v hydraulickom obvode
2. Samostatne nastavte technické parametre riadiacich elektronických prvkov
v hydraulickom obvode podľa technickej dokumentácie
49

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

3. Samostatne urobte diagnostiku zapojenia hydraulického obvodu
4. Samostatne odstráňte simulovanú chybu v riadiacej elektronike hydraulického
obvodu
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam samostatne zapojenie, nastavenie, diagnostiku a vyhľadávanie chýb
riadiacej elektroniky hydraulického obvodu?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................................................

ELEKTROMECHANICKÉ KONTROLNÉ PRÁCE
Názov tematického celku:

5. Elektromechanické kontrolné práce

Názov témy:

5.1 Konštrukčné časti CNC stroja, robota – konštrukčnotechnologické riešenia

12 dní

1 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť konštrukčné časti CNC stroja, robota a ich
technologické riešenia:
1. Vedieť konštrukčné časti CNC stroja, robota
2. Vedieť systém CNC stroja, robota
3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aký rozdiel je medzi manipulátorom a robotom: .......................................
....................................................................................................................................
2. Napíšte, aké operácie vykonáva obrábacie centrum: ...............................................
.................................................................................................................................
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3. Napíšte, aké druhy pohonov používajú roboty: ........................................................
..................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka konštrukcie CNC stroja, robota
2. Praktická ukážka technologického postupu pre uvedenie CNC stroja, robota
do činnosti
3. Praktická ukážka (film) práce CNC strojov a robotov
4. Praktická ukážka obrábacieho centra CNC
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam konštrukčné časti CNC stroja, robota a ich technologické riešenia?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.2 Typy pohonov – spôsob zapojenia a funkcia

2 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť druhy pohonov pre CNC stroje a roboty:
1. Vedieť druhy pohonov podľa vstupnej energie
2. Vedieť spôsoby zapojenia pohonov pre CNC stroje a roboty
3. Vedieť funkcie pohonov pre prácu CNC stroja a robota
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, ako rozdeľujeme pohony podľa druhu vstupnej energie: ..........................
....................................................................................................................................
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2. Napíšte príklad vstupnej energie a jej výstupnej užitočnej práce podľa obrázku:
vstupná energia: .....................................................................................................
užitočná práca: ........................................................................................................

Obrázok 13 Všeobecná bloková schéma pohonu
3. Napíšte, ako rozdeľujeme pohon vretena vzhľadom na konštrukciu: ......................
..................................................................................................................................
4. V akom rozmedzí sa pohybuje účinnosť prevodu remeňom? Zakrúžkujte.
a) 70 – 80 %

b) 90 – 95 %

c) 60 – 75 %

Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka (film) druhov pohonov CNC stroja a robota
2. Praktická ukážka (film) zapojenia pohonov CNC stroja a robota
3. Napíšte, aký je pohon elektrovretenom a v čom sú jeho výhody: .............................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. Praktická ukážka zapojenia servomotora pre pohon CNC stroja
5. Napíšte, kde sa využívajú a na čo slúžia servomotory v CNC strojoch:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. Servomotor je akýkoľvek motor slúžiaci k motorickému riadeniu polohy
nahradzujúci prácu človeka. Môže to byť:

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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7. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam druhy a funkcie pohonov pre CNC stroje a roboty?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.2 Typy pohonov – spôsob regulácie, istenie

3 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť spôsoby regulácie a istenia pohonov pre CNC stroje
a roboty:
1. Vedieť podstatu regulácie a istenia pohonov CNC strojov a robotov
2. Vedieť druhy regulácie pohonov CNC strojov a robotov
3. Vedieť spôsoby istenia pohonov pre CNC stroje a roboty
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aký spôsob istenia používame na istenie pohonov CNC strojov: ..............
..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Napíšte spôsoby regulácie otáčok pohonov CNC stroja: .........................................
..................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka regulácie otáčok pohonu CNC strojov
2. Praktická ukážka regulácie otáčok pohonu frekvenčným meničom
3. Názorná ukážka zapojenia frekvenčného meniča podľa technickej dokumentácie
4. Nácvik zapojenia frekvenčného meniča s pohonom
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5. Praktická ukážka spôsobov istenia pohonu CNC stroja
6. Názorná ukážka zapojenia istenia podľa technickej dokumentácie
7. Nácvik zapojenia istenia pohonu CNC stroja
8. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam istenie a reguláciu pohonov pre CNC stroje?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Elektromechanické kontrolné práce

Názov témy:

5.2 Typy pohonov – údržba a spôsoby opráv

12 dní

4 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť príčiny a spôsoby odstránenia porúch, druhy opráv
a význam údržby pohonov pre CNC stroje a roboty:
1. Poznať príčiny porúch pohonov CNC strojov a robotov
2. Vedieť spôsoby odstránenia porúch a druhy opráv pohonov CNC strojov
3. Poznať význam údržby pre dobrú životnosť a bezpečnú a spoľahlivú prevádzku
pohonov CNC strojov
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte možné príčiny chýb pri nedovolenom otepľovaní motora: ......................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Napíšte dôležité činnosti pri údržbe elektromotora: ...............................................
..................................................................................................................................
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3. Doplňte do tabuľky časové intervaly pre údržbu:
ČASOVÉ INTERVALY PRE ÚDRŽBU ELEKTROMOTORA
Doba

rozsah

minimálne jedenkrát ročne, ak je treba aj

svorky, prívody,

skôr

vinutia, chladenie

každý jeden až .......................... roky

klzné ložiská

každých .......................... až šesť rokov

valivé ložiská

Tabuľka 1 Časové intervaly pre údržbu elektromotora
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka údržby elektromotora CNC stroja
2. Praktická ukážka možných príčin poruchy a ich spôsoby odstránenia
3. Napíšte, čo je príčinou poruchy motora, ak sa motor nerozbehne: ..........................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Nácvik údržby elektromotora
5. Napíšte, aký je rozsah údržby elektromotora: ...........................................................
....................................................................................................................................
6. Samostatne odstráňte simulované poruchy elektromotora
7. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam údržbu, príčiny a spôsoby odstránenia porúch pohonov pre CNC stroje?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.3 Vedľajšie pohony(jednosmerné) - ich funkcia,
parametre, kontrola pripojenia, istenie a regulácia,
spôsoby opráv

5 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť princíp, istenie, reguláciu a opravy jednosmerného
motora pre CNC stroj:
1. Vedieť princíp činnosti jednosmerného motora, jeho konštrukčné vyhotovenie
2. Vedieť istenie a reguláciu jednosmerného motora CNC stroja
3. Vedieť opraviť jednosmerný motor CNC stroja
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Nakreslite schematickú značku jednosmerného motora:
2. Doplňte do obrázku názvy konštrukčných častí jednosmerného motora:

Obrázok 14 Jednosmerný motor
3. Napíšte, prečo sa jednosmerný motor nemôže odbudiť: .........................................
..................................................................................................................................
4. Napíšte, ktorá časť jednosmerného motora je najporuchovejšia: .............................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka jednosmerného motora a jeho konštrukčných častí
2. Praktická ukážka spôsobov zapojenia, istenia a regulácie jednosmerného motora

56

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

3. Napíšte, ktoré zapojenie patrí pre motor so sériovým budením,

a ktoré pre

derivačný motor:

Obrázok 15 Zapojenie jednosmerných motorov
4. Nácvik zapojenia, istenia a regulácie jednosmerného motora
5. Praktická ukážka najčastejšie sa vyskytujúcich chýb a ich oprava
6. Samostatne odstráňte simulované chyby jednosmerného motora
7. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam spôsoby zapojenia, istenia a regulácie jednosmerného motora a jeho
opravu?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.3 Vedľajšie pohony (krokové) - ich funkcia, parametre,
kontrola pripojenia, istenie a regulácia, spôsoby opráv
6 / 12
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Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť princíp, istenie, reguláciu a opravy krokového motora
pre CNC stroj:
1. Vedieť princíp činnosti krokového motora, jeho konštrukčné vyhotovenie
2. Vedieť istenie a reguláciu krokového motora CNC stroja
3. Vedieť opraviť krokový motor CNC stroja
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, čo je to krok v súvislosti s krokovým motorom: .......................................
.................................................................................................................................
2. Napíšte, čo sa používa na riadenie krokového motora a čo sú jeho funkčné časti:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Napíšte, kde všade sa využívajú krokové motory: ...................................................
..................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka krokového motora a jeho konštrukčných častí
2. Praktická ukážka spôsobov zapojenia, istenia a regulácie krokového motora
3. Nácvik regulácie krokového motora pomocou elektronického riadenia
4. Praktická ukážka najčastejšie sa vyskytujúcich chýb a ich oprava
5. Samostatne zapojte podľa elektronickej schémy regulátor krokového motora
a odskúšajte jeho funkčnosť v spojení s motorom (stavebnica)
6. Samostatne odstráňte simulované chyby krokového motora
7. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam spôsoby zapojenia, istenia a regulácie krokového motora a jeho opravu?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.4 Programovateľný automat

7 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť architektúru programovateľného logického automatu
(PLC):
1. Vedieť funkčné časti PLC
2. Vedieť funkciu centrálnej procesorovej jednotky
3. Vedieť funkciu pamäte
4. Vedieť funkciu vstupných a výstupných obvodov
5. Poznať programovacie zariadenie
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
Dopíšte názvy blokov (CPU, vstupné zariadenia, výstupné obvody) do obrázka PLC:

Obrázok 16 Architektúra PLC
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka štruktúry PLC
2. Praktická ukážka pripojenia PLC na snímače a akčné členy
3. Praktická ukážka pripojenia PLC na výstupné ovládače
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4. Napíšte, aké druhy vstupných a ovládacích prvkov sú nakreslené na obrázku:
vstupné prvky – senzory: ........................................................................................
ovládacie prvky: .....................................................................................................

Obrázok 17 Štruktúra PLC so vstupmi a výstupmi
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam architektúru PLC?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.4 Programovateľný automat

8 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť spôsob riadenia a programovania PLC:
1. Vedieť princíp programovania PLC
2. Vedieť princíp riadenia PLC
3. Vedieť naprogramovať PLC
4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, čo je úlohou centrálnej procesorovej jednotky (CPU):.............................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Napíšte, čo sa ukladá do pamäte PLC: ....................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Napíšte, čo obsahuje príkaz pre PLC: .......................................................................
..................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka programovania PLC na výukovom systéme
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2. Doplňte do tabuľky skratky pre symbolické príkazy pre PLC:
OPERÁCIE
U
O
UN
OZNAČENIE

TYPOV

OPERANDOV

E
A
T
M
Tabuľka 2 Skratky symbolických príkazov PLC
3. Praktická ukážka riadenia PLC na výukovom systéme
4. Nácvik programovania a riadenia PLC na výukovom systéme
5. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam spôsoby riadenia a programovania PLC?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.4 Programovateľný automat

9 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť samostatne pracovať s výukovým systémom PLC:
1. Poznať programové vybavenie (zoznam symbolických príkazov) výukového
systému
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2. Vedieť samostatne nahradiť reléový ovládač Dahlanderovho motora pomocou PLC
3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, kde sa využíva Dahlanderov motor: .............................................................
.......................................................................................................................................
2. Napíšte, ako sa menia otáčky Dahlanderovho motora: ...........................................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická práca s technickou dokumentáciou k ovládaniu Dahlanderovho motora
2. Samostatne navrhnúť logickú funkčnú schému ovládania Dahlanderovho motora
3. Samostatne navrhnúť postupnosť symbolických príkazov ovládania Dahlanderovho
motora
4. Samostatne navrhnúť kontaktnú schému ovládania Dahlanderovho motora
5. Samostatne zapojiť ovládanie Dahlanderovho motora pomocou PLC
6. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem samostatne pracovať s výukovým systémom?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.5 Diagnostika simulovaných chýb elektronických
riadiacich obvodoch stroja a spôsob ich opráv
10 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť diagnostikovať simulované chyby elektrických
riadiacich obvodov stroja (výukového systému).
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Teoretické východiská:
1. Napíšte technologický postup pri vyhľadávaní simulovaných chýb: ....................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka diagnostiky simulovaných chýb elektrických riadiacich obvodov
strojov (výukového systému)
2. Nácvik diagnostiky simulovaných chýb elektrických riadiacich obvodov strojov
(výukového systému)
3. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam diagnostiku simulovaných chýb elektrických riadiacich obvodov strojov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.5 Diagnostika simulovaných chýb elektronických
riadiacich obvodoch stroja a spôsob ich opráv
11 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť diagnostikovať a opraviť simulované chyby
elektrických riadiacich obvodov stroja (výukového systému).
Teoretické východiská:
Napíšte spôsoby opráv simulovaných chýb elektronických riadiacich obvodov stroja:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka spôsobov opravy diagnostikovaných simulovaných chýb
elektrických riadiacich obvodov strojov (výukového systému)
2. Nácvik spôsobov opravy diagnostikovaných simulovaných chýb elektrických
riadiacich obvodov strojov (výukového systému)
3. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam spôsoby opráv diagnostikovaných simulovaných chýb elektrických
riadiacich obvodov strojov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Elektromechanické kontrolné práce

12 dní

Názov témy:

5.6 Súborná práca

12 / 12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť samostatne vyhotoviť program a opraviť simulované
chyby elektrických riadiacich obvodov výukového systému.
Teoretické východiská:
1. Napíšte, kde v praxi sa využíva ovládanie pomocou PLC: ........................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Samostatne zostavte program riadiaceho obvodu elektrického zapojenia výukového
systému
2. Samostatne overte funkčnosť programu
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3. Samostatne opravte diagnostikovanú chybu riadiaceho obvodu vo výukovom
systéme
4. Dodržte BOZP pri práci
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem samostatne naprogramovať, diagnostikovať a odstrániť chyby elektrických
riadiacich obvodov výukového systému?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať

(Podčiarkni možnosť)

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

B. STROJÁRSKA ČASŤ
ÚVOD

Názov tematického celku:

1. Úvod

Názov témy:

1.1

1 deň
Organizácia

pracoviska,

BOZP-

a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť
1/1

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť žiakov s pracoviskom a zákonmi BOZP:
a) Zákon č. 125/2006 Z. z. a 140/2008 o BOZP pri práci
b) Zákon č.311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákonník práce
c) NV č. 395/2006 Z. z. podmienky poskytovania OOPP
d) Zákon č. 124/2006 a 309/2007 Z. z. §17 o evidencii a registrácii pracovných úrazov
e) Vyhláška č. 508/2009 Z. z. BOZP pri prevádzkovaní tlakových, elektrických,
plynových a zdvíhacích zariadení
f) Vyhláška č. 719/2002 MV – hasiace prístroje. Požiarna ochrana.

66

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

g) STN 200 700 – BOZP pri práci na kovoobrábacích strojoch
h) Zásady prvej pomoci
Teoretické východiská:
1. Čím sa zaoberá zákonník práce: ....................................................................................
........................................................................................................................................
2. Napíšte 5 OOPP – osobných ochranných pracovných pomôcok používaných na
hodinách odborného výcviku. ........................................................................................
........................................................................................................................................
3. Vysvetlite význam a použitie protišokovej polohy. .......................................................
........................................................................................................................................
4. Napíšte, čím sa zaoberá ergonómia pracoviska. ............................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Oboznámenie s BOZP a so Zákonníkom práce.
2. Na základe praktickej ukážky predveďte prvú pomoc na figuríne.
3. Ukážka použitia hasiacich prístrojov.
4. Vysvetlite význam stabilizovanej polohy.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Na základe praktickej ukážky preveďte prvú pomoc pri rezných ranách.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam zásady bezpečnosti a hygieny práce na pracovisku:
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

2. Sústruženie

Názov témy:

2.1. Organizácia pracoviska, BOZP, opakovanie učiva
tretieho ročníka

12 dní

1/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Zvládnuť organizáciu pracoviska, BOZP, ovládanie strojov
a sústružnícke témy z tretieho ročníka:
a) Vedieť pracovať podľa STN 200700 a STN 200701
b) Zvládnuť obsluhu a ovládanie strojov
c) Zopakovať sústružnícke témy z tretieho ročníka
Teoretické východiská:
1. Stručne popíšte skrutkový spoj: .....................................................................................
........................................................................................................................................
2. Napíšte 3 výhody sústruženia závitov sústružníckym nožom. ......................................
........................................................................................................................................
3. Popíšte technológiu valcovania závitov: ........................................................................
........................................................................................................................................
4. Napíšte spôsoby sústruženia vonkajších kužeľových plôch. .........................................
........................................................................................................................................
5. Napíšte spôsoby sústruženia vnútorných kužeľových plôch. ........................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Dodržiavajte organizáciu pracoviska.
2. Správne používajte ovládacie prvky na sústruhoch.
3. Sústružte správnym pracovným postupom vonkajšie a vnútorné závity.
4. Meraním a kontrolou skontrolujte dosiahnuté rozmery na vonkajších a vnútorných
kužeľoch.
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5. Dodržte zásady BOZP pri sústružení.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Poznám organizáciu pracoviska, ovládam BOZP, viem sústružiť vonkajšie
a vnútorné závity a kužeľové plochy?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Sústruženie

12 dní

Názov témy:

2.2. Podklady potrebné pri písaní programu na CNC
sústruh

2/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Pripraviť potrebné podklady na písanie programu na CNC
sústruh:
a) Nakresliť technický výkres súčiastky
b) Prekresliť výkres v grafickom editore na počítači
c) Vytvoriť technologický postup súčiastky z technického výkresu
d) Dodržiavať zásady BOZP
Teoretické východiská:
1. Vymenujte 3 druhy premietania súčiastok na výkres: ...................................................
........................................................................................................................................
2. Napíšte 3 príklady mierky na výkrese:
zmenšenia: ..............

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

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

zväčšenia: ..............

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

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

3. V akých jednotkách sa udávajú kóty na technickom výkrese:
......................................
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4. Priraďte k rezným podmienkam správne označenie (n, s, t, v):
posuv

rezná rýchlosť

otáčky

hĺbka rezu

Postup nadobúdania zručností:
1. Podľa zadania nakreslite technický výkres pomocou rysovacích pomôcok.
2. Prekreslite výkres v grafickom editore na počítači a vytlačte na tlačiarni.
3. Pomocou strojníckych tabuliek alebo softvéru na počítači vytvorte technologický
postup súčiastky.
4. Popíšte ďalšie činitele, ktoré ovplyvňujú spôsob výroby zadanej súčiastky:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem pripraviť podklady pre písanie programu na CNC sústruh?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Sústruženie

Názov témy:

2.3. Programovanie CNC sústruhu

12 dní

2.3.1 Tvorba jednoduchých programov s použitím
lineárnej a kruhovej interpolácie

3/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Samostatne zostaviť a v simulácii overiť jednoduché
programy vytvorené pomocou lineárnej a kruhovej interpolácie:
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Napísať jednoduchý program v lineárnej interpolácii pre obrábanie súčiastky

a)

jedným nástrojom
b) Napísať program s použitím viacerých sústružníckych nožov
c) Vytvoriť program s kruhovými interpoláciami
d) Overiť správnosť programu pomocou simulácie
e) Dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte 4 výhody obrábania na CNC sústruhoch: .........................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Vymenujte dva spôsoby programovania: ......................................................................
3. Vysvetlite výhody a dôvod častejšieho používania absolútneho programovania pri
programovaní na CNC sústruhoch: ................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte jednoduchý program pre zadanú rotačnú súčiastku pomocou lineárneho
programovania.
2. Prepíšte program do počítača a nastavte veľkosť polotovaru, potrebné nástroje,
upnutie obrobku a program odsimulujte.
3. V simulácii overte správnosť programu s kruhovými interpoláciami.
4. Dodržte zásady BOZP
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem zostaviť a odsimulovať jednoduché programy s použitím lineárnej
a kruhovej interpolácie:
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

2. Sústruženie

12 dní

Názov témy:

2.3. Programovanie CNC sústruhu
2.3.1 Použitie cyklov a podprogramov v programe 4/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Samostatne zostaviť a odsimulovať programy vytvorené
pomocou cyklov a podprogramov:
a) Napísať program s využitím hrubovacieho cyklu pre zadanú súčiastku
b) V podprograme popísať kontúru súčiastky
c)

Napísať programy pre zložité súčiastky s využitím zapichovacieho, vŕtacieho
a závitového cyklu

d) Overiť správnosť programu pomocou simulácie
e) Dodržte zásady BOZP
Teoretické východiská:
1. Napíšte, akým písmenom označujeme pomocné a prípravné funkcie programovania:
pomocné funkcie: ..............

prípravné funkcie: ..............

2. Uveďte odlišnosti medzi predosovým a zaosovým typom CNC sústruhu: ...................
........................................................................................................................................
3. Nad obrázok dopíšte typ CNC sústruhu (predosový, zaosový):
.............................................

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

Obrázok 18 Typy sústruhov
Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte program pre zadanú rotačnú súčiastku s použitím hrubovacieho cyklu
a podprogramu.
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2. V počítači nastavte 2D a 3D simulátor.Prepíšte program do riadiaceho systému
a program odsimulujte.
3. V simulácii odlaďte programy pre zadané zložité rotačné súčiastky s využitím
cyklov.
4. Dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem napísať a odsimulovať programy s využitím cyklov a podprogramov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Sústruženie

12 dní

Názov témy:

2.4. Riadiaci systém a parametre CNC sústruhu 5/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s riadiacim systémom a parametrami CNC
sústruhu:
a) Poznať výhody a nevýhody riadiaceho systému CNC sústruhu
b) Oboznámiť sa s úlohami CNC riadiaceho systému v procese obrábania
c) Určiť polohu vzťažných bodov na CNC sústruhu
d) Oboznámiť sa s parametrami CNC sústruhu
e) Dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte 3 ľubovoľné riadiace systémy používané na CNC sústruhoch: ........................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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2. Vymenujte 3 vzťažné body CNC sústruhu, ktoré sú dané výrobcom stroja a napíšte
ich označenie: ................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Stručne vysvetlite, kde a prečo si programátor umiestňuje nulový bod obrobku - W
(bod programovania): ....................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte úlohy, ktoré vykonáva riadiaci systém v procese obrábania: ..........................
........................................................................................................................................
2. Z technickej dokumentácie CNC sústruhu zistite základné parametre stroja.
3. Na základe ukážky dokreslite polohu vzťažných bodov CNC sústruhu do obrázka:

Obrázok 19 Vzťažné body CNC sústruhu
4. Dodržte BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Poznám riadiaci systém a parametre CNC sústruhu?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

2. Sústruženie

12 dní

Názov témy:

2.6. Nastavenie nulového bodu a korekcií nástrojov 6/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Zvládnuť nastavenie nulových bodov, zistenie a zapísanie
korekcií nástroja:
a) Pre rôzne upínacie zariadenia nastaviť nulové body
b) Zistiť korekcie nástrojov
c) Zapísať korekcie nástrojov do riadiaceho systému stroja
d) Dodržať zásady BOZP pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, prečo nepíšeme program z nulového bodu stroja, ale z nulového bodu
obrobku: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Uveďte 3 údajové hodnoty nástroja, ktoré sú zapísané v korekčnej listine nástroja
v riadiacom systéme CNC sústruhu: ..............................................................................
........................................................................................................................................
3. Aké údaje o nástroji sú znázornené na obrázku ? Čo vyjadrujú čísla v zátvorke?

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

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

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

.....................................................................
Obrázok 20 Údaje nástroja
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Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte, od čoho závisí použitie konkrétneho posunutia nulového bodu na CNC
sústruhu: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Nácvik nastavovania posunutia nulových bodov.
3. Zapisovanie

korekcií

sústružníckych

nožov

a osových

nástrojov

upnutých

v revolverovej hlave CNC sústruhu do riadiaceho systému.
4. Dodržte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam nastavenie nulového bodu a korekcií nástroja?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Sústruženie

12 dní

Názov témy:

2.5. Ručné riadenie stroja a upínanie obrobkov 7/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Naučiť sa riadiť CNC sústruh v ručnom riadení a správne
upínať obrobky:
a) Zvládnuť pohyb v jednotlivých osiach sústruhu
b) Pohyb o želaný inkrement (prírastok) v súradnicových osiach
c) Správne upnúť obrobok
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d) Nastaviť správne otáčky vretena
e) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Vymenujte 3 spôsoby prevádzky CNC sústruhu: ..........................................................
........................................................................................................................................
2. Popíšte, v ktorých prípadoch sa využíva ručné riadenie na CNC sústruhu: ..................
........................................................................................................................................
3. Napíšte, ktoré upínanie obrobku sa najčastejšie používa na CNC strojoch.
........................................................................................................................................
4. Ktoré upínanie materiálu sa používa na automatických sústruhoch so zásobníkom
dlhých tyčí: ....................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Podľa zadania nastavte nástroj do novej pozície v ručnom riadení.
2. Nácvik správneho upínania rôznych polotovarov na CNC sústruhoch.
3. Nastavte otáčky z technologického postupu a správny smer otáčania vretena pre daný
CNC sústruh.
4. Zarovnajte čelo obrobku pomocou ručného riadenia.
5. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Osvojil som si ručné riadenie CNC sústruhu a viem správne upínať obrobky?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

2. Sústruženie

12 dní

Názov témy:

2.7. Simulácia programu a výroba súčiastky 8/12

Cieľ vyučovacieho dňa: V simulácii overiť správnosť programu a vyrobiť jednoduchú
súčiastku na CNC sústruhu:
a) Napísať program a odladiť ho v simulácii v počítači
b) Nahrať program do stroja a skontrolovať ho v simulácii
c) Vedieť program spustiť v poloautomatickom a automatickom režime a vyrobiť
súčiastku pomocou majstra odborného výcviku
d) Dodržiavať zásady bezpečnej práce na CNC stroji
Teoretické východiská:
1. Napíšte 3 rozdiely medzi predosovým a zaosovým typom sústruhu pri písaní
programu: .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Vysvetlite rozdiel použitia reznej rýchlosti a otáčok pri písaní programu na CNC
sústruh: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Prečo používame v programe obmedzenie otáčok: .......................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte program pre súčiastku podľa zadania.
2. Dodržte rezné podmienky dané v technologickom postupe.
3. Overte správnosť programu v simulácii na počítači.
4. Program prepíšte alebo nahrajte do stroja a odsimulujte.
5. Správne upnite polotovar a vyrobte súčiastku.
6. Dodržte zásady bezpečnosti pri práci.
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem odsimulovať a vyrobiť jednoduchú súčiastku na CNC sústruhu?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku: 2. Sústruženie
Názov témy:

12 dní

2.7. Simulácia programu a výroba súčiastky 9/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Overiť správnosť programu v simulácii a vyrobiť súčiastku na
CNC sústruhu:
a) Napísať program a podprogram a odladiť ho v simulácii v počítači
b) Nahrať program do stroja a skontrolovať ho v simulácii
c) Spustiť program v automatickom režime a vyrobiť súčiastku
d) Odmerať súčiastku a skutočné rozmery porovnať s výkresom
e) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, podľa čoho vieme zistiť, že sa jedná o adresár programu, hlavný program
alebo podprogram súčiastky: .........................................................................................
2. Stručne opíšte, čo je popísané v hlavnom programe súčiastky: ....................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Napíšte, čo je popísané v podprograme súčiastky: ........................................................
4. Aké funkcie môžeme používať v podprograme súčiastky?...........................................
........................................................................................................................................
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Postup nadobúdania zručností:
1. Pre zadanú rotačnú súčiastku napíšte program v jednom druhu programovania na
CNC sústruh.
2. Zvoľte veľkosť a upnutie polotovaru.
3. Na obrábanie použite nástroje upnuté v revolverovej hlave stroja.
4. Dodržte rezné podmienky.
5. Program napíšte do riadiaceho systému stroja a odlaďte ho.
6. Vyrobte súčiastku na CNC sústruhu.
7. Porovnajte skutočné rozmery s technickým výkresom súčiastky.
8. Dodržte BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem odsimulovať a vyrobiť súčiastku na CNC sústruhu?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Sústruženie

12 dní

Názov témy:

2.8. Chybové hlásenia a diagnostika CNC sústruhu 10/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s chybovými hláseniami riadiaceho systému
a pochopiť význam diagnostiky CNC sústruhu:
a) Poznať chybové hlásenia riadiaceho systému CNC sústruhu
b) Odstrániť chybu a chybové hlásenie
c) Dodržiavať technickú diagnostiku stroja
d) Dodržiavať bezpečnosť pri práci
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Teoretické východiská:
1. Napíšte, ktorý cyklus na CNC sústruhu si vyžaduje napísať podprogram:
........................................................................................................................................
2. Vysvetlite, aký význam má vkladanie programu s podporou obsluhy pri písaní
programu na CNC sústruhu: ..........................................................................................
........................................................................................................................................
3. Napíšte význam číslovania viet programu: ....................................................................
........................................................................................................................................
4. Napíšte tri ľubovoľné príklady na chybové hlásenia riadiaceho systému pri
programovaní CNC sústruhu: ........................................................................................
........................................................................................................................................
5. Vysvetlite pojem diagnostika CNC stroja: ....................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Ukážka rozbehových chybových hlásení a poplachov.
2. Odstráňte rozbehové poplachy a hlásenia.
3. Ukážka poplachov riadenia.
4. Odstráňte poplachy riadenia.
5. Ukážka poplachov CNC stroja.
6. Odstráňte poplachy a hlásenia CNC stroja.
7. Priebežnou technickou diagnostikou predchádzajte poruchám stroja.
8. Dodržte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam význam chybových hlásení a diagnostiky CNC sústruhu?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

2. Sústruženie

12 dní

Názov témy:

2.9. Havarijné zastavenie CNC sústruhu

11/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s použitím a významom havarijného
zastavenia pri výrobe súčiastky na CNC sústruhu:
a) Vedieť použiť rýchle zastavenie stroja STOP
b) Vypnúť všetky silové časti CNC sústruhu
c) Previesť následnú kontrolu súradnicového systému stroja
d) Odstrániť vzniknutú chybu a chybové hlásenie riadiaceho systému
e) Dodržať BOZP pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte 3 príklady, v ktorých nabiehame nástrojom do referenčného bodu CNC
sústruhu: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Kde sa v priestore stroja nachádza referenčný bod? ......................................................
........................................................................................................................................
3. Môžeme v referenčnom bode obrábať polotovar nástrojom? ........................................
4. Napíšte, čo všetko musíme kontrolovať na stroji po havarijnom zastavení stroja.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Ukážka použitia rýchleho zastavenia CNC sústruhu.
2. Preveďte havarijné zastavenie stroja pri rôznych nasimulovaných situáciách počas
výroby súčiastky.
3. Odstráňte vzniknutú chybu a vypnite chybové hlásenie riadiaceho systému CNC
sústruhu.
4. Vykonajte následnú kontrolu stroja.
5. Dodržte zásady bezpečnosti pri práci.
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Poznám význam a použitie havarijného zastavenia na CNC sústruhu?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

2. Sústruženie

12 dní

Názov témy:

2.10. Údržba a opravy CNC sústruhu

12/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Osvojiť si:
a) Zásady údržby obrábacích strojov
b) Poznať časové intervaly údržby obrábacích strojov
c) Poznať základné meracie prístroje pre monitorovanie zmien presnosti CNC stroja
d) Vedieť, ako postupovať pri havarijnom stave, poškodení stroja a príslušenstva
Teoretické východiská:
1. Napíšte význam pravidelnej údržby na CNC sústruhoch: .............................................
........................................................................................................................................
2. Popíšte údržbu CNC sústruhu na obrázku:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Obrázok 21 Údržba stroja.
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Postup nadobúdania zručností:
1. Oboznámenie žiakov s grafickým prehľadom údržby CNC stroja.
2. Praktická ukážka bežnej kontroly CNC sústruhu.
3. Ukážka čistenia filtrov, koncových snímačov, dorazov, dotiahnutie svoriek
a kontrola stavu oleja.
4. Video ukážky komplexnej technickej diagnostiky CNC sústruhu.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam zásady údržby stroja, princípy sledovania nepresností obrábacích strojov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

FRÉZOVANIE
Názov tematického celku:

3. Frézovanie

Názov témy:

3.1. Organizácia pracoviska, BOZP, opakovanie učiva
tretieho ročníka

12 dní

1/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť frézovať obrobky podľa výrobného výkresu podľa
STN 200711:
a) Používať ochranné pomôcky a pracovný odev
b) Dodržiavať bezpečnosť pri upínaní obrobkov a nástrojov, ovládaní a obsluhe
frézovačky
c) Zopakovať si jednotlivé spôsoby frézovania šikmých plôch
d) Zopakovať si frézovanie drážok
e) Zopakovať si frézovania pomocou jednoduchého a univerzálneho deliaceho prístroja
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Teoretické východiská:
1. Porovnajte jednotlivé spôsoby frézovania šikmých plôch z hľadiska tvaru obrobku,
náročnosti nastavenia stroja a vhodnosti pre jednotlivé typy výroby. ...........................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Stručne popíšte postup frézovania pravidelného osemhranu:
A) priamym delením (deliaci kotúč s 12 zárezmi) ........................................................
........................................................................................................................................
B) nepriamym delením ..................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Vymenujte frézy – v správnej postupnosti, ktoré použijeme pri frézovaní pravouhlej
drážky tvaru „T“: ...........................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte technologický postup výroby obrobku frézovaním

- podľa technického

výkresu.
2. Správne upnite obrobok, nástroje a frézujte s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti
práce pri frézovaní.
3. Popíšte spôsob, ktorým ste frézovali šikmú plochu na obrobku.
........................................................................................................................................
4. Vysvetlite, akým spôsobom ste frézovali drážky na obrobku.
........................................................................................................................................
5. Vymenujte meradlá, ktoré ste pri frézovaní obrobku použili a zdôvodnite ich výber.
........................................................................................................................................
Sebahodnotenie žiaka:
1. Poznám organizáciu pracoviska a bezpečnosť pri frézovaní? Ovládam základné
frézarské práce: šikmé plochy, drážka, priame a nepriame delenie?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................

Názov tematického celku:

3. Frézovanie

Názov témy:

3.2. Podklady potrebné pri písaní programu na CNC
frézovačku

12 dní

2/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť pripraviť všetky podklady potrebné pri písaní
programu pre CNC frézovačku:
a) Nakresliť technický výkres súčiastky manuálne
b) Nakresliť technický výkres súčiastky pomocou počítača
c) Napísať technologický postup výroby súčiastky s dodržaním všetkých zásad písania
technologického postupu
d) Vedieť pracovať so strojníckymi tabuľkami
Teoretické východiská:
1. Vysvetlite, aké je to názorné zobrazovanie súčiastok a načo sa využíva v technickej
praxi: ..............................................................................................................................
2. Stručne vysvetlite:
kótovanie od jednej základne :................................................................................
kótovanie reťazové :................................................................................................
kótovanie tabuľkové: ..............................................................................................
3. Nakreslite 3 kružnice priemerov 3, 15 a 35 mm a zakótujte ich pomocou značky
polomeru a priemeru:
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4. Pomenujte jednotlivé druhy posuvov pri frézovaní a napíšte, v akých jednotkách sa
udávajú:
so ............................................

sm .............................................

sz .............................................

Postup nadobúdania zručností:
1. Nakreslite technický výkres súčiastky v potrebnom počte priemetní, prípadne v reze
manuálne.
2. Nakreslite technický výkres súčiastky v grafickom editore na počítači.
3. Napíšte technologický postup výroby súčiastky frézovaním.
4. Vymenujte meradlá potrebné pri výrobe danej súčiastky.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem pripraviť podklady potrebné pre napísanie programu pre CNC frézku?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

3. Frézovanie

Názov témy:

3.3. Programovanie CNC frézovačky
3.3.1 Tvorba jednoduchých programov

12 dní

3/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Samostatne zostaviť a v simulácii overiť jednoduché
programy s použitím lineárnej, kruhovej interpolácie a základných prvkov frézovania:
a) Poznať referenčný bod, všetky nulové body a ich význam pri práci na CNC frézke
b) Napísať program pre jednoduchú súčiastku podľa výkresu
c) Overiť správnosť programu pomocou simulácie
d) Poznať zásady bezpečnej práce na CNC frézovačke
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Teoretické východiská:
1. Vymenujte a pomenujte referenčné a nulové body stroja: .............................................
........................................................................................................................................
2. Doplňte vety:
............................. bod leží na povrchu stroja frézky v ľavom rohu a označuje sa ......
.............................. bod je pevný bod stroja a slúži na kalibrovanie meracieho
systému a označuje sa .......
3. Ktorý spôsob programovania je výhodnejší z hľadiska kontroly programu:
A) absolútne

B) prírastkové

4. Dopíšte označenie jednotlivých funkcií pri programovaní:
Rýchloposuv ..........
Lineárna interpolácia ..........

Kruhová interpolácia .......... ...........

Absolútne programovanie ..........

Prírastkové programovanie .........

Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte

program

pre

jednoduchú

súčiastku

v absolútnom

a prírastkovom

programovaní – s prefrézovaním čela obrobku pomocou lineárnej interpolácie.
2. Napíšte program pomocou počítačového programu, nastavte polotovar (obrobok).
3. Nastavte nástroje podľa pokynov majstra OV – podľa umiestnenia nástrojov
v zásobníku nástrojov a ich parametre.
4. Pomocou 3D simulácie si svoj program skontrolujte a opravte.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam písanie programu a viem si overiť jeho správnosť pomocou simulácie
v počítači?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

3. Frézovanie

Názov témy:

3.3. Programovanie CNC frézovačky
3.3.2

12 dní

Použitie cyklov a podprogramov v programe 4/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť napísať program pre súčiastku s použitím cyklov a
podprogramov:
a) Samostatne napísať program s použitím rôznych cyklov pre čelné frézovanie
b) Napísať program pre zložitejšie súčiastky s využitím cyklov, vŕtacích obrazcov,
drážok, pravouhlých a kruhových výrezov
c) Vedieť použiť správne rezné podmienky
d) Overiť si správnosť programu v 2D a 3D simulácii
Teoretické východiská:
1. K šípkam na obrázku priraďte funkciu G42/G41:

Obrázok 22 Korekcia polomeru nástroja
2. Vysvetlite význam príkazu G40: ...................................................................................
3. Napíšte, ako sa označuje funkcia voľby hlavnej pracovnej roviny pre vertikálne
frézovanie (XY): ....................................................
4. Vysvetlite pojem referenčná rovina: ..............................................................................
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Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte program pre súčiastky podľa zadania s použitím cyklu čelného frézovania.
2. Napíšte program pre súčiastku podľa zadania, odôvodnite potrebu použitia
podprogramu pre obrys vybratia na súčiastke, cyklov a vŕtacích obrazcov.
3. Z katalógu rezných podmienok vyberte rezné podmienky a svoj výber zdôvodnite.
4. Overte si správnosť programu v 3D simulácii a tvar obrysu v 2D simulácii.
5. Vymenujte meradlá, ktoré by ste použili na meranie súčiastky vyrobenej podľa
vášho programu.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam písanie programu s použitím cyklov a podprogramu a jeho simuláciu?
Áno
2.

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................

Názov tematického celku:

3. Frézovanie

12 dní

Názov témy:

3.4. Riadiaci systém a parametre CNC frézovačky 5/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s riadiacim systémom a parametrami CNC
frézovačky:
a) Pochopiť bezpečnostné predpisy pri práci na CNC frézovačke, špecifické predpisy
konkrétneho stroja
b) Poznať zvláštne zdroje nebezpečenstva CNC stroja
c) Oboznámiť sa s technickými dátami stroja
d) Oboznámiť sa s popisom stroja s dôrazom na jeho bezpečnostné zariadenia
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Teoretické východiská:
1. Doplňte vetu:
Akékoľvek nastavovacie a zriaďovacie práce sa musia prevádzať v ............................
stave a pri zatlačenom tlačidle .......................................................................................
2. Prevádzková teplota CNC stroja je:
A) +10 až +35 °C

B) -10 až +35 °C

3. Ktoré hasiace prostriedky sú vhodné pri likvidácii prípadného požiaru:
A) pena

B) prášok

C) voda

Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka hlavných častí a príslušenstva stroja.
2. Vysvetlenie funkcie a polohy referenčného bodu a nulových bodov stroja.
3. Praktická ukážka pracovného priestoru a bezpečnostných zariadení.
4. Praktická ukážka činnosti integrovaného počítača a jeho operačného systému.
5. Diskusia so žiakmi na tému ekologickej záťaže na životné prostredie pri trieskovom
obrábaní.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Bol som oboznámený s riadiacim systémom frézovačky a parametrami CNC stroja?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

3. Frézovanie

12 dní

Názov témy:

3.5. Ručné riadenie stroja a upínanie obrobkov 6/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Ovládať pracovný režim – ručnú prevádzku CNC frézovačky:
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a) Vedieť navoliť ručný režim pomocou tlačidiel klávesnice a prepínačom pracovných
režimov
b) Poznať funkciu tlačidiel a ich význam pri manuálnom ovládaní stroja
c) Vedieť kombinovať automatické a ručné ovládanie stroja v prípade potreby, príp.
kolízie
d) Vedieť presne a bezpečne upnúť polotovar na pracovný stôl viacerými spôsobmi
Teoretické východiská:
1. Napíšte slovné označenie pre: ručné riadenie stroja .....................
poloautomatické riadenie stroja ......................automatické riadenie stroja ...................
2. Napíšte príklad na použitie režimu spätného polohovania – REPOS:
........................................................................................................................................
3. Napíšte 3 kritériá rozhodujúce pri voľbe spôsobu upnutia obrobku na CNC
frézovačke: .....................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka funkcie tlačidiel potrebných pri ručnom riadení stroja.
2. Praktická ukážka kombinovania ručného a automatického ovládania stroja v prípade
potreby.
3. Praktická ukážka manuálneho nábehu do referenčného bodu.
4. Praktická ukážka manuálneho pojazdu saní pomocou smerových tlačidiel
a nastavenie posuvu korekčným prepínačom.
5. Praktická ukážka a nácvik upnutia rôznych obrobkov na pracovný stôl.
6. Nácvik manuálneho ovládania stroja s dôrazom na bezpečnosť pri práci.
7. Upnite polotovar a pomocou ručného riadenia frézujte čelo obrobku do hĺbky 1mm.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem manuálne ovládať a upínať obrobky na CNC frézovačke?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)
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2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................

Názov tematického celku:

3. Frézovanie

12 dní

Názov témy:

3.6. Upínanie a výmena nástrojov

7/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať spôsoby upínania nástrojov a systémy automatickej
výmeny nástrojov:
a) Vedieť manuálne osadiť nástroje do zásobníka nástrojov
b) Poznať princípy manažmentu nástrojov
c) Vedieť naprogramovať výmenu nástrojov
Teoretické východiská:
1. Pomenujte zásobníky nástrojov pre CNC frézovačku na obrázku:

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

Obrázok 23 Zásobníky nástrojov
2. Z koľkých dielov sa skladá držiak frézovacích nástrojov?
A) z jedného

B) z dvoch

C) z troch

3. Napíšte, ako sa nazývajú dva základné princípy manažmentu nástrojov: .....................
........................................................................................................................................
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4. Ktorý príkaz pri programovaní znamená výmenu nástroja:
A) M3

B) M6

C) M17

D) M30

Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka upínania rôznych druhov fréz do držiaka a následného osadenia do
zásobníka nástrojov s dôrazom na čistotu nástrojovej dutiny.
2. Nácvik upínania rôznych druhov fréz do držiaka a následného osadenia do zásobníka
nástrojov.
3. Ukážka dvoch spôsobov manažmentu nástrojov s poukázaním na výhody
a nevýhody.
4. Ukážka a nácvik programovania výmeny nástrojov a ich zadefinovania.
5. Dodržte zásady bezpečnej práce pri upínaní nástrojov.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam upínanie a výmenu frézovacích nástrojov a bezpečnosť pri tejto práci?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

3. Frézovanie

12 dní

Názov témy:

3.7. Odmeranie nulových bodov a korekcií nástrojov 8/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť presunúť jednotlivé nulové body a odmerať korekcie
jednotlivých nástrojov zo zásobníka:
a) Vedieť odmerať nulové body presunuté z nulového bodu stroja na upínač (resp.
obrobok) a zapísať ich do riadiaceho systému
b) Vedieť odmerať dĺžkové a polomerové korekcie nástrojov viacerými spôsobmi
a zapísať ich do pamäti korekcie nástrojov
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c) Poznať dôsledky chybného odmerania a vyvolania iného posunutého nulového bodu
d) Dodržiavať bezpečnosť pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, pre aké obrobky je vhodné umiestniť nulový bod obrobku (W) do stredu
obrobku: ........................................................................................................................
2. Vymenujte funkcie, ktorými sa prevádza presun vzťažného bodu z nulového bodu
stroja na nulový bod obrobku: .......................................................................................
3. Vysvetlite pojem korekcia polomeru nástroja podľa obrázka:

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Obrázok 24 Nástrojové korekcie v praxi
4. Doplňte vetu: Po výpadku prúdu alebo po stlačení tlačidla núdzového vypínača
musíme vždy nabehnúť do ........................................, ktorý označujeme .....................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka presunutia súradnicového systému z nulového bodu stroja do
nulového bodu obrobku a zapísania hodnôt do riadiaceho systému stroja.
2. Nácvik presunutia súradnicového systému z nulového bodu stroja do nulového bodu
obrobku.
3. Napíšte, čím môžeme nahradiť dotykovú sondu pri odmeriavaní nástrojov:
........................................................................................................................................
4.

Praktická ukážka programovania bez použitia polomerovej korekcie s použitím
dvoch rôznych fréz.
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5. Nácvik zapisovania korekcií nástrojov do pamäti korekcií.
6. Na základe simulácie programu v počítači napíšte, čo môže spôsobiť chybné
vyvolanie iného posunutého bodu: ................................................................................
7. Dodržiavajte neustále bezpečnosť pri práci.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam odmeranie nulových bodov a korekcií nástrojov ?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

3. Frézovanie

12 dní

Názov témy:

3.8. Simulácia programu a výroba súčiastky 9/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť vyrobiť jednoduchú súčiastku na CNC frézovačke:
a) Vedieť napísať program a skontrolovať ho v simulácii v počítači
b) Vedieť program preniesť do stroja a skontrolovať ho v simulácii
c) Vedieť program spustiť v automatickom a poloautomatickom režime a vyrobiť
súčiastku pomocou majstra OV
d) Dodržiavať dôsledne zásady bezpečnej práce
Teoretické východiská:
1. Napíšte aspoň dva príklady informácií, ktoré musí program pre CNC stroj
obsahovať:
Geometrické: ..........................................................................................................
.................................................................................................................................
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Technologické: .......................................................................................................
.................................................................................................................................
Pomocné. ................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Napíšte, akým príkazom vyvolávame jednotlivé cykly: ................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte program pre jednoduchú súčiastku podľa zadania.
2. Nastavte polotovar a skontrolujte nástroje v nástrojovom držiaku počítačového
programu, tento aktualizujte podľa pokynov majstra.
3. Overte si správnosť svojho programu simuláciou v počítači.
4. Svoj program nahrajte do stroja a odsimulujte.
5. Upnite polotovar a súčiastku vyrobte s pomocou majstra OV.
6. Vyrobenú súčiastku merajte vhodnými meradlami.
7. Dodržiavajte dôsledne pokyny majstra OV a bezpečnosť pri práci.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem vyrobiť jednoduchú súčiastku na CNC frézovačke?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

3. Frézovanie

Názov témy:

3.8. Simulácia programu a výroba súčiastky 10/12

Cieľ vyučovacieho dňa:

12 dní

Samostatne vyrobiť jednoduchú súčiastku na CNC

frézovačke s použitím podprogramu:
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a) Vedieť napísať program a skontrolovať ho v 3D a 2D simulácii v počítači
b) Vedieť program preniesť do stroja a skontrolovať ho v simulácii stroja
c) Samostatne vyrobiť súčiastku
d) Dodržiavať bezpečnosť pri práci
Teoretické východiská:
1. Zdôvodnite, prečo nemôžeme robiť 3D simuláciu v podprograme: ..............................
........................................................................................................................................
2. V ktorom spôsobe programovania je vhodné programovať os „Z“ v podprograme:
A) v absolútnom

B) v prírastkovom

3. Príkaz, ktorý znamená koniec podprogramu a návrat do hlavného programu:
A) M17

B) M30

C) M99

Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte program pre výrobu súčiastky podľa výkresu, odôvodnite použitie
podprogramu a použité nástroje.
2. Program si skontrolujte pomocou 3D a 2D simulácie, skontrolujte nástroje
a nastavenie polotovaru.
3. Program nahrajte do CNC stroja, preveďte simuláciu a kontrolu stroja pred
spustením.
4. Upnite polotovar a samostatne vyrobte súčiastku.
5. Zdôvodnite použité meradlá, ktoré ste pri meraní súčiastky použili.
6. Dôsledne dodržiavajte bezpečnosť pri práci.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem samostatne naprogramovať a vyrobiť jednoduchú súčiastku na CNC stroji?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

3. Frézovanie

Názov témy:

3.9. Diagnostika, chybové hlásenia CNC frézovačiek a
havarijné zastavenie CNC frézovačky

12 dní

11/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Oboznámiť sa s chybovými hláseniami, vedieť diagnostikovať
bežné problémy:
a) Oboznámiť sa s chybovými hláseniami počítača, stroja, externých zariadení
b) Vedieť diagnostikovať problémy pri bežnej prevádzke stroja
c) Vedieť vyhodnotiť jednotlivé chybové hlásenia a používať tlačidlo „centrálstop“
d) Dodržiavať bezpečnosť pri práci
Teoretické východiská:
1. Nakreslite súradnicový systém vertikálneho obrábacieho centra, pomenujte
jednotlivé osi a určte ich zmysel.
2. Vymenujte osobné ochranné pomôcky, potrebné pri práci na CNC stroji:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Doplňte vetu:
Bezpečnostné kľúče môžu byť zverené iba...............................osobám, ktoré
absolvovali príslušné.............................
Postup nadobúdania zručností:
1. Vymenujte podmienky, ktoré musia byť splnené pred začiatkom práce:
Nulové body: ..................................................................................................................
Nástroje: .........................................................................................................................
Referenčný bod: .............................................................................................................
Stroj: ...............................................................................................................................
Alarmy: ..........................................................................................................................
2. Ukážka spustenia programu s úmyselnými hláseniami chýb v počítači, ukážka ich
odstránenia.
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3. Ukážka spustenia programu s úmyselnými hláseniami chýb v CNC frézovačke,
ukážka ich odstránenia.
4. Ukážka chybových hlásení externých zariadení a spôsobov ich eliminovania.
5. Ukážka chybových hlásení stroja a spôsobov ich eliminovania.
6. Ukážka havarijného zastavenie stroja počas chodu programu konkrétnou klávesou
a tlačidlom „centralstop“ a následná kontrola súradnicového systému.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Poznám chybové hlásenia a spôsoby ako predchádzať havarijnému stavu CNC
stroja?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

3. Frézovanie

12 dní

Názov témy:

3.10. Údržba a opravy CNC frézovačky

12/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Osvojiť si:
a) Zásady údržby obrábacích strojov
b) Poznať časové intervaly údržby obrábacích strojov
c) Poznať základné meracie prístroje pre monitorovanie zmien presnosti CNC stroja
d) Vedieť, ako postupovať pri havarijnom stave, poškodení stroja, príslušenstva
a podobne
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Teoretické východiská:
1. Napíšte 4 dôvody, pre ktoré je nutné prevádzať pravidelnú údržbu stroja:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Vymenujte aspoň tri fyzikálne ukazovatele, ktoré charakterizujú stav obrábacieho
CNC stroja: ....................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Napíšte, čo môžu signalizovať zvýšené vibrácie rotujúcich súčiastok: ........................
........................................................................................................................................
4. Napíšte dôvod, pre ktorý nie je vhodné voliť hmlu vo vode nerozpustnej chladiacej
kvapaliny: .......................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Oboznámenie žiakov s grafickým prehľadom údržby CNC stroja.
2. Praktická ukážka bežnej kontroly a čistenia filtrov, koncových snímačov, dotiahnutia
svoriek, úrovne oleja, uchopovača nástrojov a podobne pri zdôraznení bezpečnosti
práce.
3. Ukážka vizuálnej kontroly pneumatickej obslužnej jednotky a všetkých hadíc
a trubiek (bez tlaku).
4. Videoukážky meracích prístrojov na sledovanie geometrických nepresností
obrábacích strojov.
5. Videoukážky komplexnej diagnostiky posuvových mechanizmov CNC strojov.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam zásady údržby stroja, princípy sledovania nepresností obrábacích strojov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

4. Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.1. Organizácia pracoviska, BOZP, opakovanie učiva
tretieho ročníka

1/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Zvládnuť organizáciu pracoviska na brúskach, BOZP,
ovládanie strojov a brúsenie z tretieho ročníka:
a) Vedieť pracovať podľa STN 200700 a STN 200717
b) Zvládnuť obsluhu a ovládanie brúsok
c) Zopakovať brusičské témy z tretieho ročníka

Teoretické východiská:
1. Napíšte spôsoby brúsenia tvarových plôch: ...................................................................
........................................................................................................................................
2. Vymenujte spôsoby upínania pri ostrení nástrojov: ......................................................
........................................................................................................................................
3. Napíšte spôsoby brúsenia kužeľových plôch: ................................................................
.............................................................................................................................................
4. Vymenujte meradlá pri brúsení: ....................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Dodržiavajte organizáciu pracoviska a BOZP.
2. Brúste správnym pracovným postupom na brúskach.
3. Používajte správne meradlá pri brúsení.
4. Dodržte zásady BOZP pri brúsení.
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Poznám organizáciu pracoviska, ovládam BOZP, viem brúsiť témy z tretieho
ročníka?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

4. Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.2. Podklady potrebné pri písaní programu na CNC
brúsku

2/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Pripraviť potrebné podklady na písanie programu na CNC
brúskach:
a) Čítať technický výkres súčiastky
b) Prekresliť výkres v grafickom editore na počítači
c) Vytvoriť technologický postup súčiastky z technického výkresu
d) Dodržiavať zásady BOZP
Teoretické východiská:
1. Napíšte spôsoby premietania obrobku na výkrese. .......................................................
........................................................................................................................................
2. Popíšte značenie tolerancie H7, k6. ...............................................................................
........................................................................................................................................
3. Popíšte činitele, ktoré ovplyvňujú spôsob brúsenia danej súčiastky..............................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Podľa zadania nakreslite technický výkres pomocou rysovacích pomôcok.
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2. Prekreslite výkres v grafickom editore na počítači a vytlačte na tlačiarni.
3. Pomocou strojníckych tabuliek alebo softvéru na počítači vytvorte technologický
postup súčiastky.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam prípravu podkladov pre písanie programu na CNC sústruh?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

4. Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.3. Programovanie CNC brúsky
4.3.1 Tvorba jednoduchých programov s použitím
lineárnej a kruhovej interpolácie

3/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Samostatne zostaviť a v simulácii overiť jednoduché
programy vytvorené pomocou lineárnej a kruhovej interpolácie:
a) Napísať jednoduchý program v lineárnej interpolácii pre brúsenie súčiastky jedným
brúsnym kotúčom
b) Napísať program pre brúsenie viacerých valcových plôch
c) Vytvoriť program s kruhovou interpoláciou
d) Overiť správnosť programu pomocou simulácie
e) Dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte výhody pri CNC brúsení. ..................................................................................
........................................................................................................................................
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2. Vymenujte dva spôsoby programovania. .......................................................................
........................................................................................................................................
3. Vysvetlite výhody overovania programov pomocou simulácií. ....................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte

jednoduchý

program

pre

rotačnú

súčiastku

pomocou

lineárneho

programovania.
2. Prepíšte a preneste program do počítača.
3. Nastavte veľkosť polotovaru, potrebné nástroje, upnutie obrobku.
4. Preveďte simuláciu programu.
5. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem zostaviť a odsimulovať jednoduché programy s použitím lineárnej a kruhovej
interpolácie?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

4. Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.3. Programovanie CNC brúsky
4.3.2 Použitie cyklov a podprogramov v programe 4/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Samostatne zostaviť a odsimulovať programy vytvorené
pomocou cyklov a podprogramov:
a) Napísať program s využitím hrubovacieho cyklu pre zadanú súčiastku
b) V podprograme popísať kontúru súčiastky
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c) Napísať programy pre zložité súčiastky s využitím zapichovacieho a závitového
cyklu pre brúsenie
d) Overiť správnosť programu pomocou simulácie
e) Dodržte zásady BOZP
Teoretické východiská:
1. Napíšte rozdiel medzi programom a podprogramom. ...................................................
........................................................................................................................................
2. Napíšte význam programovania zápichov pomocou cyklu. ..........................................
........................................................................................................................................
3. Uveďte rozdiel medzi 2D a 3D simuláciou. ..................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Napíšte program pre zadanú rotačnú súčiastku s použitím hrubovacieho cyklu.
2. Napíšte podprogram pre zadanú súčiastku.
3. V počítači nastavte 2D a 3D simulátor, prepíšte program do riadiaceho systému
a program odsimulujte.
4. V simulácii odlaďte programy pre zadané súčiastky.
5. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem napísať a odsimulovať programy s využitím cyklov a podprogramov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

4.

Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.4. Riadiaci systém a parametre CNC brúsky 5/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať riadiaci systém a parametre CNC brúsky:
a) Vedieť si zvoliť a pracovať v správnom riadiacom systéme
b) Vedieť parametre CNC brúsky
c) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Vymenujte druhy riadiacich systémov. .........................................................................
........................................................................................................................................
2. Napíšte, prečo musíme poznať parametre CNC brúsky. ...............................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Ukážka rôznych riadiacich systémov.
2. Ukážka parametrov CNC brúsky.
3. Ukážka a nácvik využitia CNC brúsky.
4. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam riadiaci systém a parametre CNC brúsky?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

4. Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.5. Ručné riadenie stroja a upínanie obrobkov 6/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť ručné riadenie stroja a upínanie obrobkov:
a) Poznať ručné riadenie stroja
b) Vedieť si zvoliť správny postup riadenia stroja
c) Vedieť si zvoliť správny spôsob upínania obrobkov
d) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Popíšte význam ručného riadenia stroja. .......................................................................
........................................................................................................................................
2. Vymenujte spôsoby upínania na CNC brúske. ..............................................................
........................................................................................................................................
3. Vymenujte chyby pri upínaní obrobkov. .......................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Ukážka ručného riadenia CNC brúsky.
2. Nácvik ručného riadenie CNC brúsky.
3. Ukážka rôznych spôsobov upínania obrobkov na CNC brúske.
4. Nácvik rôznych spôsobov upínania obrobkov na CNC brúske.
4. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam ručné riadenie stroja a upínanie obrobkov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

4. Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.6. Nastavenie nulového bodu a korekcií nástrojov 7/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť nastaviť nulový bod pri brúsení a vedieť nastaviť
korekciu nástrojov:
a) Vedieť význam nastavenia nulového bodu
b) Vedieť, k čomu slúži korekcia nástrojov
c) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte význam určenia nulového bodu. .......................................................................
........................................................................................................................................
2. Vysvetlite význam merania obrobku. ............................................................................
........................................................................................................................................
3. Napíšte postup prevedenia korekcie nástrojov. .............................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Ukážka nastavenia nulového bodu pri brúsení.
2. Nácvik nastavenia nulového bodu pri brúsení.
3. Ukážka a nácvik merania obrobku pre stanovenie korekcie nástrojov.
4. Ukážka a nácvik prevedenia korekcií nástrojov.
4. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam nastavenie nulového bodu a korekciu nástrojov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

4.

Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.7. Simulácia programu a výroba súčiastky 8/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Samostatná simulácia programu a výroby súčiastky:
a) Spustiť 2D simuláciu programu
b) Spustiť 3D simuláciu programu
c) Overiť správnosť programu, rezných rýchlostí
d) Dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Popíšte rozdiel medzi 2D a 3D simuláciou. ...................................................................
.............................................................................................................................................
2. Napíšte výhodu programovania zápichov pomocou cyklu. ...........................................
.............................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Spustite 2D a 3D simuláciu programu.
2. Ukážka odladenia programu a výroby súčiastky.
3. Nácvik výroby súčiastky.
4. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam simuláciu a výrobu súčiastky?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

4.

Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.7. Simulácia programu a výroba súčiastky 9/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Samostatná simulácia programu a výroby súčiastky:
a) Spustiť 2D, 3D simuláciu programu
b) Odladenie programu
c) Overiť správnosť programu
d) Dodržať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aké meradlá používame pri CNC brúsení valcových plôch. ...........................
........................................................................................................................................
2. Napíšte, aké spôsoby merania používame pri CNC brúsení nástrojov. .........................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Ukážka spustenia simulácie programu.
2. Nácvik spúšťania simulácie programu.
3. Ukážka odladenia programu a výroby súčiastky.
4. Nácvik výroby súčiastky.
5. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam simuláciu a výrobu súčiastky?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

4.

Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.8. Diagnostika a chybové hlásenia CNC brúsky 10/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť správny pracovný postup pri diagnostike a chybovom
hlásení CNC brúsky:
a) Vedieť správne určiť diagnostiku CNC brúsky
b) Vedieť vyhľadať a odstrániť chybové hlásenia
c) Vedieť previesť kontrolu CNC brúsky
d) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Vymenujte najčastejšie chybové hlásenia pri CNC brúsení. .........................................
........................................................................................................................................
2. Vysvetlite význam odstránenia chybových hlásení pri CNC brúsení. ...........................
........................................................................................................................................
3. Popíšte význam diagnostiky a chybového hlásenia. ......................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Ukážka simulácie chybových hlásení.
2. Ukážka odstránenia chybových hlásení CNC brúsky.
3. Nácvik odstránenia chybových hlásení CNC brúsky.
4. Nácvik kontroly a spustenia CNC brúsky.
5. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam diagnostiku a chybové hlásenia CNC brúsky?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

4. Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.9. Havarijné zastavenie CNC brúsky

11/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť previesť havarijné zastavenie CNC brúsky:
a) Poznať všetky funkcie ovládacích prvkov na CNC brúske
b) Vedieť správne použiť havarijné zastavenie CNC brúsky
c) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Popíšte význam havarijného zastavenia CNC brúsky. ..................................................
........................................................................................................................................
2. Napíšte, čo treba previesť po havarijnom zastavené CNC brúsky. ...............................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Ukážka všetkých ovládacích prvkov na CNC brúske.
2. Nácvik ovládania a význam všetkých ovládacích častí na CNC brúske.
3. Ukážka havarijného zastavenia CNC brúsky s následným spustením stroja.
4. Nácvik havarijného zastavenia CNC brúsky s následným spustením stroja.
5. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam havarijné zastavenie CNC brúsky?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

4. Brúsenie

12 dní

Názov témy:

4.10. Údržba a opravy CNC brúsky

12/12

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť previesť údržbu a opravu CNC brúsky:
a) Poznať časový plán údržby častí CNC brúsky
b) Poznať funkcie základných častí brúsky
c) Vedieť previesť jednoduché opravy CNC brúsky
d) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Teoretické východiská:
1. Popíšte význam údržby CNC brúsky. ............................................................................
........................................................................................................................................
2. Napíšte, podľa čoho prevádzame údržbu CNC brúsky. ................................................
........................................................................................................................................
3. Vymenujte najčastejšie možné opravy CNC brúsky. ....................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Ukážka údržby CNC brúsky.
2. Nácvik plánu údržby CNC brúsky.
3. Ukážka možných opráv CNC brúsky.
4. Nácvik simulácie jednoduchých opráv CNC brúsky.
5. Dodržte zásady BOZP.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam údržbu a opravu CNC brúsky?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Robotika

8 dní

Názov témy:

5.1. Zásady bezpečnosti práce a protipožiarne opatrenia
na pracovisku

1/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť:
a) Základné zásady bezpečnosti práci v učebnej dielni
b) Zásady bezpečnosti práce pri obsluhe robotov
c) Opísať organizáciu pracovného miesta robota
d) Aplikovať zásady bezpečnosti práce pri obsluhe a programovaní robota
Teoretické východiská:
1. Napíšte povinnosti obsluhy pred začatím a pri prevádzke nebezpečných pohybov
priemyselného robota. ....................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Uveďte, aké bezpečnostné pravidlá platia pre obsluhu robota. .....................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Vymenujte požiadavky kladené na konštrukciu robotov z hľadiska bezpečnosti
práce. ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Vedieť zásady BOZP pri obsluhe robotov.
2. Praktická ukážka oddelenia nebezpečnej zóny pre ochranné klietky s otočným stolom
pre výmenu výrobkov.
3. Praktická ukážka pracovného miesta pri programovaní robota.
4. Nácvik zásad BOZP pri obsluhe robotov na výučbovom systéme.
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Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam zásady BOZP a protipožiarne opatrenia na pracovisku?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Robotika

8 dní

Názov témy:

5.2. Automatizácia a robotizácia výrobného procesu 2/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť a poznať princíp automatizácie a robotizácie
výrobného procesu:
Teoretické východiská:
1. Napíšte charakteristiku robota. ......................................................................................
........................................................................................................................................
2. Napíšte význam zavádzania priemyselných robotov do výroby.
........................................................................................................................................
3. Napíšte rozdelenie manipulačných systémov podľa riadenia.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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4. Napíšte a pomenujte hlavné časti priemyselného robota podľa obrázka.
A ....................................................
B ....................................................
C ....................................................
D ....................................................
E .....................................................
F .....................................................
Obrázok 25 Priemyselný robot
Postup nadobúdania zručností:
1. Vedieť princíp automatizácie a robotizácie výrobného procesu.
2. Praktická ukážka automatizácie na CNC frézke.
3. Praktická ukážka automatizácie na CNC sústruhu.
4. Nácvik automatizačného riadenia na výučbovom systéme PLC (Programovateľného
Logického Automatu).
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam automatizáciu a robotizáciu výrobného procesu?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

5. Robotika

8 dní

Názov témy:

5.3. Kinematika priemyselného robota

3/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Poznať význam a pohybové vlastnosti kinematickej
konštrukcie robotov:
a) Vedieť nastaviť 6 stupňov voľnosti pre pohyb uchopeného predmetu
Teoretické východiská:
1. Napíšte hlavné konštrukčné časti priemyselného robota. ..............................................
........................................................................................................................................
2. Pomenujte kinematiky robota a napíšte, aký tvar majú jednotlivé pracovné priestory.

A.........................................
B.........................................
C........................................
D.......................................
E........................................
F........................................

Obrázok 26 Kinematiky robota
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3. Napíšte 6 stupňov voľnosti pri pohybe telesa v priestore. .............................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Poznať kinematickú konštrukciu robotov podľa technickej dokumentácie.
2. Praktická ukážka konštrukcie robota a manipulátora (film).
3. Praktická ukážka kĺbového robota s kinematikou RRR.
4. Praktiká ukážka kĺbového robota RRR pri vyhotovení zvaru (film).
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam kinematiku priemyselného robota?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

Názov tematického celku:

5. Robotika

8 dní

Názov témy:

5.3. Programovanie robotov

4/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť metódy programovania robotov podľa navrhnutého
vyššieho programovacieho jazyka (Pascal, C++):
a) Vedieť vyšší programovací jazyk pre programovanie robota
b) Poznať druhy vyšších programovacích jazykov s využitím makroinštrukcií
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Teoretické východiská:
1. Napíšte metódy programovania robotov. .......................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Popíšte a uveďte, aké nevýhody má pri programovaní robotov metóda Teach-in.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Napíšte charakteristiku pojmu makro v programovacom jazyku.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Poznať druhy a metódy programovania robotov Play-bach, Teach-in, Off-line.
2. Praktická ukážka programovania robota vo vyššom programovacom jazyku..
3. Nácvik programovania robota vo vyššom programovacom jazyku na výučbovom
systéme.
4. Praktická ukážka makroinštrukcií podľa programového vybavenia dodávaného
výrobcom.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam programovanie robotov podľa navrhnutého vyššieho programovacieho
jazyka?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

5.

8 dní

Názov témy:

5.4. Programovanie robotov

Robotika

5/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť súradnicový systém pre vzájomné polohy robotov
a predmetov, ktoré sú ním premiestňované
Teoretické východiská:
1. Napíšte, aký pracovný priestor má robot s kinematikou TTT a RTT. ...........................
........................................................................................................................................
2. Nakreslite usporiadanie osí robota s kinematikou RRT:

Postup nadobúdania zručností:
1. Poznať

súradnicové systémy pre riadenie

robota vzhľadom

k pracovisku

a premiestňovaným alebo opracovaným predmetom.
2. Napíšte, vzhľadom na čo je najvýhodnejšie určovať súradnice robota.
3. Praktická ukážka súradnicových systémov pracoviska robota a obrobku (film).
4. Nácvik súradnicového systému robota na výučbovom systéme.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam súradnicový systém pre riadenie robota?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

5.

8 dní

Názov témy:

5.4. Riadenie priemyselných robotov

Robotika

6/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť význam a princíp riadiaceho systému robotov.
Teoretické východiská:
1. Napíšte a doplňte do obrázka informačné toky pri riadení robota.
súradnice pracoviska

súradnice robota

XP, Yp, Zp, A, B, C

α, β, γ, δ, ε, φ
6 riadiacich hodnôt rýchlosti

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

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

transformácia

6 regulátorov

súradníc

polohy

6 údajov o polohe

polohy
Obrázok 27 Riadenie robota
Postup nadobúdania zručností:
1. Poznať princíp riadiaceho systému robota.
2. Vedieť princíp interpolácie riadiaceho systému robota.
3. Praktická ukážka riadiaceho systému robota, jeho nastavenia v osiach, jeho
interpolácia, senzorové navádzanie a ovládanie výstupov (film).
4. Nácvik riadiaceho systému robota na výučbovom systéme.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam riadenie priemyselných robotov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

5. Robotika

8 dní

Názov témy:

5.5. Diagnostika robotov

7/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť diagnostikovať chyby robotov a manipulátorov.
Teoretické východiská:
1. Napíšte technologický postup pri diagnostikovaní robota.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka spôsob diagnostiky simulovaných chýb v mechanických obvodoch
robota.
2. Praktická ukážka diagnostiky simulovaných chýb v riadiacich obvodoch robota.
3. Nácvik diagnostiky simulovaných chýb v mechanických obvodoch robota na
výučbovom systéme.
4. Nácvik diagnostiky simulovaných chýb v riadiacich obvodoch robota na výučbovom
systéme.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Ovládam diagnostiku robotov?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

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

5. Robotika

8 dní

Názov témy:

5.6. Súborná práca

8/8

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť napísať program vo vyššom programovacom jazyku
pre jednoduchý robot výučbového systému.
Teoretické východiská:
1. Napíšte druhy príkazov vo vyššom programovacom jazyku:
príkaz priradenia ...........................................................
podmienený príkaz .......................................................
príkaz cyklu ..................................................................
príkaz čítania ................................................................
príkaz zápisu .................................................................
Postup nadobúdania zručností:
1. Praktická ukážka programov vyššieho programovacieho jazyka pre jednoduché
programovanie robota.
2. Nácvik programovania robota vo vyššom programovacom jazyku.
3. Samostatne vyhotovte program vo vyššom programovacom jazyku pre riadenie
robota na výučbovom systéme.
Sebahodnotenie žiaka:
1. Viem napísať program v programovacom jazyku Pascal pre jednoduchý robot?
Áno

Čiastočne

Nie, potrebujem zopakovať (Podčiarkni možnosť)

2. Aké chyby v pracovnej činnosti som urobil počas vyučovacieho dňa?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Hodnotenie MOV: (slovne, známkou) .............................................
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Celkové hodnotenie žiaka za ročník
Hodnotenie žiaka z elektrotechnickej časti:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Hodnotenie žiaka zo strojárskej časti:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Celkové hodnotenie žiaka:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Záver
Tento zošit vznikol v rámci realizácie národného projektu
Rozvoj stredného odborného vzdelávania / Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť /. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Operačný program Vzdelávanie podporuje zvýšenie adaptability pracovnej sily
prostredníctvom zvýšenia kvality a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu.
Konkrétne opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu, najmä
prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho
systému: regionálne školstvo, vysoké školstvo a ďalšie vzdelávanie. Globálnym
cieľom

operačného

programu

Vzdelávanie

je

zabezpečenie

dlhodobej

konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému
potrebám vedomostnej spoločnosti. Strategickým cieľom národného projektu
RSOV je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných
odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie
kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii ŠIOV-u.
Hlavným cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na SOŠ s využitím
inovovaných foriem a metód výučby.
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Vysvetlenie pojmov – zoznam skratiek a symbolov
OV – odborný výcvik
BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
IO – integrovaný obvod
A/D – analógovo - digitálny, analógovo - číslicový
DPS – doska plošného spoja
PLC - Programmable Logic Controller – programovateľný logický automat
STN – Slovenská technická norma
OOPP – osobných ochranných pracovných pomôcok
α, β, γ, δ – uhly sústružníckeho noža
n, s, t, v – rezné podmienky (otáčky, posuv, hĺbka rezu, rezná rýchlosť)
CNC stroj – Computer Numerical Control (počítačom číslicovo riedený stroj)
Play-bach, Teach-in, Off-line – metódy programovania robotov
TTT a RTT, RRT – kinematika robota
W – nulový bod programátora
2D, 3D – simulácia programu (v rovine a v priestore)
G40, G41, G42 – korekcie polomeru nástroja
M3, M6, M17, M30, M99 – pomocné funkcie programovania CNC stroja
H7, k6 – tolerancie (náboja a hriadeľa)
Pascal – vyšší programovací jazyk
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