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Vyučovací predmet
(alebo vzdelávacia oblasť)
Predmety zamerané na opracovanie materiálov a obrábanie
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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 rozšírenie znalostí a praktických skúseností v priamom – ručnom programovaní CNC strojov a zariadení. Zdokonalí ich v príprave NC programu priamo v riadiacom systéme, alebo mimo riadiaceho systému CNC stroja na PC (v špeciálnom software umožňujúcom okrem písania a editácie NC programu aj jeho jednoduchú simuláciu a overenie). Pomocou praktických cvičení ich prevedie všetkými etapami zhotovenia modelovej 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.
Cieľom je získanie teoretických znalostí a praktických skúseností nevyhnutných k zvládnutiu problematiky priameho programovania CNC strojov, na úrovni ktorá im umožní ich priamu aplikáciu vo vyučovacom procese. Účastník absolvovaním programu získa kompetencie nevyhnutné k samostatnej tvorbe výukových modelov a reálne použiteľných súčiastok.
Praktické využitie poslúži pri vytváraní netypických učebných pomôcok, pri ročníkových prácach študentov, SOČ a praktickej časti maturitných skúšok. Program sa bude realizovať tak, aby umožnil využívať vzdelávanie formou skupinovej práce účastníkov za koordinácie a metodického vedenia lektora.
Špecifické ciele
aktualizovať poznatky z problematiky CNC obrábacích strojov, ich konštrukcie a systémov riadenia,
	rozšíriť znalosti z oblasti implementácie CNC strojov vo výrobnom procese v rámci globálnych podnikového systémov tzv. CIM -Computer integrated manufacturing,
	oboznámiť sa s konkrétnymi CNC strojmi, zoznámiť sa s pracovným prostredím programu a jeho základným užívateľským nastavením,
posilniť schopnosti a zručnosť pri tvorbe plošného dielca – aplikácia vŕtania a multi-vŕtania,
precvičiť tvorbu zložitého plošného dielca – aplikácia frézovanie kontúr, frézovanie káps a gravírovania,
posilnenie kompetencie pre získanie konkrétnych výstupov práce študentov vo vyučovacom procese.
Návrh obsahu
konštrukcia a princíp riadenia, podstata programovania CNC strojov
	užívateľské nastavenia a zoznámenie sa s pracovným prostredím programu
tvorba 2D modelu priamo v programe, import externého 2D modelu, 
programovanie operácii  vŕtanie, frézovanie kontúr a káps, gravírovanie
simulácia obrábania
príprava CNC centra k práci – vkladanie nástrojov, nastavenie nulového bodu
priama realizácia projektu na CNC
tvorba jednoduchého plošného dielca – aplikácia vŕtania, frézovanie kontúr, frézovanie káps, frézovanie reliéfu – aplikácia gravírovania
Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu si prehĺbi znalosti o CNC zariadeniach a ich programovaní, upevní schopnosť nastavovať a ovládať CNC zariadenie a zvýši zručnosť pri obsluhe. Ovláda prípravu CNC centra k práci - kalibráciu, vkladanie nástrojov a editácia nástrojov vie realizovať transfer NC kódu do riadiaceho programu CNC obrábacieho stroja. 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 a práce v dielňach, vypracovanie a prezentáciu samostatného zadania)
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho
programu
Záverečná prezentácie pred účastníkmi a lektorom vzdelávania, prezentácia ukážok opracovanej súčiastky a návrhu samostatného riešenia
Predpokladaný termín
začatia vzdelávania

Garant
Prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD. Dekan Drevárskej fakulty TU Zvolen
e-mail: siklienka@tuzvo.sk	mobil: 0907 799 111
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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