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Vyučovací predmet
(alebo vzdelávacia oblasť)
Predmety zamerané na opracovanie materiálov a obrábanie
Navrhovaný počet
kreditov
7 kreditov, 5 kreditov za prezenčnú a praktickú časť, 2 kredity
za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou
Hlavný cieľ
Vzdelávací program ponúka učiteľom odborných predmetov a majstrom odbornej výchovy aktualizáciu znalostí a praktických skúseností v programovaní CNC strojov pomocou CAM softvéru. Získajú znalostí nevyhnutné k tvorbe NC programu pre tvorbu 3D dielcov na 3 až 5 osových obrábacích centrách. Oboznámi ich z tvorbou NC programov vychádzajúcich z 3D CAD modelov vytvorených priamo v programe alebo v externom CAD softvéroch. Zdokonalí ich v problematike stratégii obrábania a metodike voľby parametrov obrábania. Pomocou praktických cvičení ich prevedie všetkými etapami zhotovenia 3D súčiastky (príprava, programovanie, samotná realizácia), čo môžu následne aplikovať vo vzdelávacom procese pri tvorbe želaného výsledku - výstupu práce študentov v bloku vyučovacích hodín na SOŠ technického zamerania. Ide o posilnenie kompetencie na výber vhodných príkladov na zhotovenie a tvorbu výukových modelov a reálne použiteľných návrhov v externých CAM systémoch. 
Praktické využitie poslúži pri vytváraní netypických učebných pomôcok, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a praktickej časti maturitných skúšok.
Špecifické ciele
aktualizovať poznatky z problematiky programovania CNC obrábacích strojov pomocou nezávislých CAM softvérov s možnosťou aplikácie na ľubovoľnom CNC výrobnom zariadení
rozšíriť znalosti z prenosu údajov v  CIM systéme z CAD aplikácie (grafických systémov) do CAM softwaru a stade do riadiacich jednotiek CNC strojov
posilniť schopnosti a zručnosť pri tvorbe 3D modelov – aplikáciu vŕtania, multi-vŕtania, čelného frézovania
precvičiť tvorbu zložitého 3D dielca – aplikácia frézovania 3D kontúr, sústruženia, 5-osového obrábania a gravírovania
	posilniť kompetenciu pre získanie konkrétnych výstupov práce študentov vo vyučovacom procese

Návrh obsahu
základné užívateľské nastavenia a zoznámenie sa s pracovným prostredím programu
tvorba nového projektu, tvorba 3D modelu priamo v programe, import externého 3D modelu
základy projektu, post-procesor, nulové body, polotovar, obrobok, upínanie
operácie - vŕtanie, multi-vŕtanie, čelné frézovanie, frézovanie 3D kontúr, sústruženie,  5 - ose obrábanie, gravírovanie
simulácia obrábania, generovanie NC kódu, transfer NC kódu do riadiaceho programu CNC obrábacieho stroja a simulácia obrábania v riadiacom programe CNC obrábacieho stroja
príprava CNC centra k práci kalibrácia, vkladanie nástrojov a editácia nástrojov
priama realizácia projektu na CNC, tvorba zložitého plošného dielca – aplikácia frézovania 3D kontúr
tvorba 3D dielca – aplikácia 5 - ose frézovanie, frézovanie 3D reliéfu – aplikácia gravírovania
Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu si prehĺbi znalosti o CNC zariadeniach a ich prepojení s CAM systémami, upevní schopnosť nastavovať a ovládať CNC zariadenie a zvýši zručnosť pri obsluhe. Ovláda import 3D modelov
a ich tvorbu, simulovanie obrábania a generovanie NC kódu a jeho transferu. Absolvent si pripraví podklady, konkrétnu súčiastku a učebné pomôcky pre zadanie praktickej úlohy na vyučovacej hodine na SOŠ. Účelom je návrh a vypracovanie konkrétnej prípravy na vyučovaciu hodinu.
Návrh rozsahu
25 vyučovacích hodín (prednášky teoretickej časti, praktické ukážky, cvičenia a práce v dielňach)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia ukážok samostatného riešenia
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania
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Lektori
Lektori v centrách odborného vzdelávania so zodpovedajúcim zameraním, lektori v centrách ďalšieho vzdelávania univerzít a vysokých škôl s praxou v príslušnom odbore, vysokoškolskí učitelia s praxou v príslušnom odbore a externí spolupracovníci – zamestnanci firiem s minimálne trojročnou praxou v odbore a lektorskou praxou
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