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ABSTRAKT 

 

Meno autorov: Mgr. Anton Vlček, Bc. Soviar Pavol                                        

Pracovný zošit pre študijný odbor a odbornú prax:  

2411 K Mechanik nastavovač 

RSOV / Rozvoj stredného odborného vzdelávania, rok 2014 
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Úvod 

Cieľom práce bolo zabezpečiť tematickú a časovú nadväznosť výučby 

odborných predmetov teoretického vyučovania a odborného výcviku, resp. 

odbornej praxe v teoretickej príprave na škole a praktického vyučovania pre  

možnosť priamej kontroly precvičovania manuálnych zručností jednotlivých 

tematických celkov predmetu Odborný výcvik, resp. odborná prax. Práca je 

rozdelená do 6 kapitol. Pracovný zošit je spracovávaný v časovom slede 

tematických celkov na jednotlivé vyučovacie dni podľa časovo-tematického 

plánu predmetov Odborný výcvik, odborná prax. Práca je rozdelená do 6 kapitol, 

obsahuje tabuľky, obrázky a prílohy. Prvá kapitola je venovaná OBP, PO, 

zákonníku práce a školskému poriadku. V druhej  kapitole sa charakterizuje 

ručné spracovanie kovov, tretia až piata kapitola sa zaoberá strojným obrábaním 

(frézovanie, sústruženie, brúsenie).  Záverečná kapitola je celkové hodnotenie 

žiaka za ročník.  Výsledkom riešenia danej problematiky je oboznámenie sa so 

základnými spôsobmi spracovania technických materiálov prostredníctvom 

vhodných nástrojov, strojov a zariadení. Výklad smeruje od všeobecného ku 

konkrétnemu, špecifickému pre odbor prípravy. V priestoroch určených na 

vyučovanie žiakov je potrebné vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a hygieny práce.  Samotný Odborný výcvik 

vykonávajú žiaci pod dozorom majstra odborného výcviku. 
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Názov tematického celku: 1. OBP                                                                            1 deň                                                                          

Názov témy:                        

 1.1Vstupné školenie OBP, Zákonník práce, Požiarno-   bezpečnostné predpisy SŠ, 

Školský poriadok         

                                                                                                  1/1          

Cieľ vyučovacieho dňa:  ovládať BOZP, PO, právne normy, poznať školský 

organizačný poriadok. 

 

a) ovládať zásady bezpečností a hygieny práce, prvá pomoc 

b) PO, právne normy, školský poriadok 

c) organizácia práce a pracoviska 

 

Teoretické východiská: 

1. Zásady bezpečností a hygieny práce, prvá pomoc:.............................................. 

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

2. PO a právne normy, školský poriadok................................................................. 

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

 Postup nadobúdania zručnosti: 

Aplikujte tému pri organizácií práce a pracoviska! 

1. Pred začatím práce:.............................................................................................. 

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

2. Pri práci................................................................................................................ 

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

3. Po skončení práce:................................................................................................ 

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

1. Ovládam ovládať BOZP, PO, právne normy, školský organizačný poriadok 

 a s tým súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno      Čiastočne   Nie, potrebujem zopakovať   (Podčiarkni možnosť)  

 

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

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

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou).............................................................................. 
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Názov tematického celku:  2. Ručné spracovanie kovov                      11 dní 

Názov témy:                        2.1. Plošné meranie a orysovanie               1/1       

      

Cieľ vyučovacieho dňa:  účel merania a orysovania. Ovládať meranie jednoduchými, 

posuvnými, mikrometrickými meradlami, meranie uhlov orysovanie, označovanie 

materiálu. Uviesť druhy meradiel a pomôcok používaných pri orysovaní a ich použitie 

v praxi. 

 

a) zoznámiť sa s meradlami a náradím pre plošné meranie a orysovanie 

b) pravidlá bezpečností práce pri ostrení a dotvarovaní rysovacích nástrojov 

c) cvičenie: predrysovať a odčítať rozmery od osi a hrany polovýrobku 

 

 Teoretické východiská:  

1. Aké náradie a pomôcky používame pri orysovaní? 

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

2. Ako sa pripraví obrobok na orysovanie? 

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

3. Popíšte obrázky 1,2,3: 

 

Obrázok 1: Výškové stojančekové rysovadlo 
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1.......................................................................2...................................................... 

3.......................................................................4...................................................... 

 

Obrázok 2: Posuvné meradlo 

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

4.........................................5........................................6.......................................... 

7............................................................................................................................... 

 

Obrázok 3: Mikrometer  

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

4..........................................5.........................................6........................................ 

7..........................................8.........................................9........................................ 

 

4. Aké pravidlá bezpečností práce treba dodržať pri ostrení a dotvarovaní 

rysovacích nástrojov?.............................................................................................. 

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

             ................................................................................................................................ 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Cvičenie: predrysovanie a odčítanie rozmerov od osi a hrany polovýrobku. 

 

Obrázok 4: Šablóna na výrobu kladiva, ktorý má opracovanú bočnú plochu   

2. Napíšte hlavné body pracovného postupu pri práci: .......................................... 

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

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

3. Napíšte, aké náradie a meradlá ste použili: ........................................................ 

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

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

4. Aké pravidlá OBP treba dodržať pri práci?........................................................ 

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

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

Sebahodnotenie žiaka:                                                                       

1.Ovládam pracovný postup pri meraní, orysovaní a s tým súvisiacu praktickú 

činnosť? 

Áno      Čiastočne   Nie, potrebujem zopakovať   (Podčiarkni možnosť)  

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

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

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) ............................................................................. 
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Názov tematického celku: 2.Ručné spracovanie kovov               11 dní 

Názov témy:                       2.2. Rezanie kovov                             2/11                       

                                                       

Cieľ vyučovacieho dňa:  ovládať technológiu ručného rezania kovov, geometriu 

rezného klinu pílového listu a strojové rezanie materiálu. 

 

a) ovládať ručné rezanie kovov 

b) vedieť vkladať a napnúť pílovy list, zaujať postoj pri rezaní, správne uchopiť pílky 

c) bezpečnosť pri rezaní kovov zámočnickou strojnou pílkou a prípravkom na rezanie  

d) nácvik techniky rezania   

 

Teoretické východiská: 

Popíšte: 

1.Vkladanie a napnutie pilového listu do rámu pílky,stroja: .............................................. 

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

2. Aký postoj zaujmete pri zveráku počas rezania zámočníckou pílkou? .......................... 

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

3. Aké sú zvláštností upínania polovýrobkov do zveráka pri rezaní pílkou?...................... 

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

            a.) plechu................................................................................................................. 

            b.) tyčového materiálu štvorcového, kruhového, obdĺžnikového prierezu              

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

            c.) rúr....................................................................................................................... 

  4. Uveďte prípady rozrezávania kovu pílkou s pílovým listom pootočeným          

       o 90ᵒ ! ..........................................................................................................................                                                            

  5.  Uveďte, pravidlá bezpečností práce pri rezaní kovov a rúr, zámočnickou, 

       strojnou pílkou a prípravkom na rezanie rúr! .............................................................. 

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

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

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

                               

      Obrázok 5: Pracovný postoj pri rezaní pílkou     Obrázok 6 Vloženie pílového listu 

 

1. Predveďte, opíšte pracovný postoj pri rezaní:  ....................................................... 

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

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

                

Obrázok 6: Uchopenie zámočníckej pílky 

1. Predveďte, napíšte postup uchopenia pílky:  

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

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

2. Urobte zadanú úlohu - rozreš tyčový materiál štvorcového, kruhového 

prierezu, rozrežte tenký plech, prerežte rúrku................................................... 
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.................................................................................................................................

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

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

   
            Obrázok 7: Rezanie tyčového materiálu, tenkého plechu, rúrky 

 

3. Odrežte kov pílkou s potočeným pílovým listom o 90°. 

 

           Obrázok 8: Uchopenie pílky 

 

4. Popíšte postup, techniku rezania, aké náradie, prípravky, materiál ste použili,  

preveďte kontrolu presností rezu. 

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

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

5. Pri rezaní kovov pílkou treba dodržať nasledujúce pravidlá bezpečností práce. 

Uveďte ich:............................................................................................................. 

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

1. Ovládam pracovný postup rezania kovov a praktickú činnosť s tým súvisiacu?   

 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. Ručné spracovanie kovov              11 dní                                   

Názov témy:                       2.3. Strihanie, sekanie, prebíjanie        3/11                                             

 

Cieľ vyučovacieho dňa:  ovládať obsluhu nožníc, nástrojov na sekanie a prebíjanie. 

 

a) poznať druhy nožníc, nástrojov na sekanie a prebíjanie  

b) osvojiť si pracovné návyky: sekanie kovového kovovýrobku, strihanie materiálu a     

prebíjanie 

c) ovládať ostrenie nástrojov na sekanie 

d) poznať pravidlá bezpečností práce pri strihaní, prebíjaní, sekaní a ostrení sekáčov 

 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte strihanie kovov ručnými, pákovými a elektrovibračnými nožnicami: 

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

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

2. Napíšte náradie a pomôcky na sekanie a prebíjanie kovov: 

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

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

3. Vypíšte pravidlá bezpečnosti práce pri strihaní, prebíjaní, sekaní a ostrení 

sekáčov:...................................................................................................................

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

4. Popíšte druhy nožníc podľa obrázka: 

 

a.) ...........................b.) .............................c.) .........................d.)............................   

a. b.                             
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c. d.  

Obrázok 9: Druhy nožníc 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Nácvik správneho postoja pri sekaní, držaní kladiva a sekáča, temp (kadencie) 

pri úderoch kladiva, bezpečnosti práce pri cvičeniach zo sekania kovov. 

                

           Obrázok 10:  Správny pracovný postoj, uchopenie kladiva a sekáča 

 

2. Osvojiť si pracovné návyky: sekanie plochého kovového kovovýrobku 

v úrovní čeľustí zveráka. 
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Obrázok 11: Uhol sklonu sekáča vo vertikálnej a horizontálnej rovine  

         Zosekanie vrstvy kovu na širokom kovovom povrchu 

 

 Obrázok 12: Krížovým sekáčom zosekať príslušné vrstvy kovu 

          Vysekanie krivočiarych drážok 

            

  Obrázok 13: Predrysovať drážky  a  vysekať drážky 

           Sekanie kovov na oceľovej platni 
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Obrázok 14: Rozseknúť pásovu oceľ a vyseknúť z kovovej platne súčiastku 

 

3. Nácvik ostrenia nástroja na sekanie. 

 

     Obrázok 15: Naostriť a dotvarovať plochý, krížový sekáč 

 

      4. Doplňte: pri sekaní a ostrení dodržujeme základné pravidlá bezpečností práce: 

a.) Na pracovný stôl namontujeme  ........................................................................ 

b.) Polovýrobok pevne .................. vo .................................................................... 

c.) Je zakázané pracovať s kladivom, krížovým sekáčom, sekáčom na drážky, 

ktoré majú................................................................................................................ 

d.) Je zakázané pracovať s kladivom , ktoré ........................................................... 
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.................................................................................................................................

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

e.) Pri ostrení nástrojov na brúske používame ochranné pomôcky a to ................ 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka:    

1.  Ovládam  pracovný postup strihania, sekania, prebíjania a praktickú činnosť s 

tým súvisiacu?    

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. Ručné spracovanie kovov                     11 dní                                  

Názov témy:                       2.4. Pilovanie rovinných plôch                  4/11                                                  

 

Cieľ vyučovacieho dňa: ovládať pilovanie rovinných plôch. 

 

a) popísať druhy pilníkov a ich použitie v praxi 

b) objasniť technológiu pilovania rovinných plôch 

c) uviesť zásady a správny postoj pri pilovaní 

d) vedieť používať a pracovať s pilníkmi 

e) poznať zásady bezpečností pri pilovaní 

 

Teoretické východiská: 

1. Opíšte časti pilníka. Ako rozdeľujeme  pilníky?............................................... 

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

2. Ako vznikajú zuby na pilníku? Pod akým uhlom je základný a horný sek, čo    

je to dvojitý sek?...................................................................................................... 

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

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

3. Ako postupujeme pri pilovaní rovinnej plochy? ................................................ 

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

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

4. Vymenujte zásady bezpečností pri pilovaní:...................................................... 

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

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

  

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Nácvik pracovného postoja pri pilovaní, pracovné pohyby a manévrovanie 

s pilníkom pri pilovaní. 
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          Obrázok 16: Pracovný postoj                    Obrázok 17: Pracovné pohyby pilníkom 

 

2. Opilujte rovinnú plochu pozdĺžnym, priečnym, krížovým ťahom 

a skontrolujte kvalitu pilovania príložným pravítkom. 

         

Obrázok 18: Opilovanie pozdĺžnym ťahom    Obrázok 19: Opilovanie priečnym ťahom 

       

Obrázok 20: Opilovanie krížovými ťahmi     Obrázok 21: Meranie príložným pravítkom 
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3. Popíšte pravidlá bezpečností pri pilovaní rovinných plôch: 

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

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

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

Sebahodnotenie žiaka:    

1.Ovládam  pracovný postup pilovania rovinných plôch a praktickú činnosť s 

tým súvisiacu?   

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. Ručné spracovanie kovov                             11 dní 

Názov témy:                       2.5. Pilovanie pravouhlých a tvarových  plôch  5/11 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: ovládať technológiu pilovania pravouhlých a tvarových plôch. 

Správne používať vhodné druhy pilníkov. 

 

a) poznať druhy pilníkov 

b) ovládať pilovanie rovinných plôch navzájom umiestnených pod uhlom rovnobežných   

rovinných plôch, vypuklých zaoblených plôch 

d) pravidlá bezpečností pri pilovaní 

 

Teoretické východiská: 

1. Podľa tvaru (obrázok 22) rozdeľujeme pilníky na:      ....................................... 

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

 

            Obrázok 22: Druhy pilníkov 

 

 2. Akým pilníkom pilujeme vyduté plochy?.......................................................... 

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

3. Ako sa pilujú vypuklé zaoblené plochy ?............................................................ 
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................................................................................................................................. 

4. Z obrázku č.23 popíšte plochý pilník:................................................................. 

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

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

 

 

           Obrázok 23: Plochý pilník 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

Nácvik :  1. Pilovanie rovinných plôch navzájom umiestnených pod uhlom. 

 

           Obrázok 24: Dve rovinné plochy pod vonkajším uhlom 
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2. Pilovanie rovnobežných rovinných plôch. 

 

            Obrázok 25: Rovnobežné rovinné plochy 

 

3. Pilovanie vypuklých zaoblených plôch. 

 

             

Obrázok 26: Pilovanie zaoblených plôch 

 

4. Popíšte pravidlá bezpečností pri pilovaní rovinných plôch: 

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

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

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

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

1. Ovládam  pracovný postup pilovania pravouhlých a tvarových plôch a 

praktickú činnosť s tým súvisiacu?   

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. Ručné spracovanie kovov                       11 dní 

Názov témy:                        2.6. Rovnanie a ohýbanie                            6/11                                                    

 

Cieľ vyučovacieho dňa: ovládať rovnanie a ohýbanie guľatiny, plochého materiálu. 

Vypočítať rozvinutý tvar. 

 

a) ovládať rovnanie plechu, kruhovej, obdĺžnikovej  tyči na platni, v prizmách, na lise 

b) poznať postup prác pri ohýbaní rúrok 

c) poznať bezpečnostné pravidla pri rovnaní a ohýbaní  

 

Teoretické východiská: 

1. Akým spôsobom sa narovná tyč obdĺžnikového prierezu, ktorá je ohnutá na 

ploche dlhšej strany obdĺžnika?.............................................................................. 

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

2. Ako vysvetlíte, že pri rovnaní na lise je tlačná sila niekoľko ton a ten istý 

konečný efekt možno dosiahnuť aj úderom kladiva s hmotnosťou 1 až 2kg?  

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

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

3. Navrhnite spôsob ohybu pre ohýbanie kovovej tyče obdĺžnikového prierezu 

10 x 3 mm na kratšiu stranu: 

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

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

                   na dlhšiu stranu:.................................................................................... 

      4.Prečo treba rúrky pri ich ohýbaní plniť, kedy ich plniť netreba?  

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

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

5. Aké sú bezpečnostné pravidlá pri rovnaní a ohýbaní? 
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.................................................................................................................................

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

 

Cvičenia:  

1. výber náradia, materiálu, vybavenia, príprava na rovnanie, udieranie, kontrola 

presností narovnania, používanie ochranných pomôcok. 

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

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

2. Rovnanie plechu, kruhovej, obdĺžnikovej  tyči na platni, v prizmách, na lise. 

Kontroly presností narovnania sú: (napíšte)............................................................ 

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

            

Obrázok 27: Rovnanie fólií pomocou hranola     Obrázok 28: Plech s jednou vypuklinou 

                     

Obrázok 29: Plech s niekoľkými vypuklinami         Obrázok 30: Narovnanie tyče 
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Obrázok 31: Rovnanie tyče na platni        Obrázok 32: Rovnanie kruhovej tyče na platni 

 

Obrázok 33: Rovnanie na lise                          Obrázok 34: Kontrola materiálu 

 

3. Ohýbanie vo zveráku, v ohýbacích prípravkoch. 

            

Obrázok 35: Ohýbanie do pravého uhla 
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Obrázok 36: Ohýbanie s použitím podložky 

 

Obrázok 37: Ohýbanie na ohýbacom prípravku, v ohýbacej zápustke  

 

               4. Ohýbanie rúr. 

 

   

      Obrázok 38: Ohýbanie rúr vo valčekovom prípravku a v šablóne 
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4. Aké bezpečnostné pravidla treba dodržať pri ohýbaní tyčí .............................. 

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

a rúr?........................................................................................................................

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

Sebahodnotenie žiaka:    

1. Ovládam  pracovný postup rovnania, ohýbania  a praktickú činnosť s tým 

súvisiacu?   

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. Ručné spracovanie kovov                     11 dní                   

Názov témy:                       2.7. Súborná práca                                     7/11 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vyrobiť podľa výkresovej dokumentácie výrobok, ktorý 

obsahuje preberané témy. 

 

a) určiť pracovný postup pre danú úlohu 

b) náradie a pracovné pomôcky  

c) samostatná práca s danou úlohou 

d) dôraz na bezpečnostné pravidlá organizácie práce, pracoviska a hygieny práce 

 

Teoretické východiská: 

1. Napíšte, aké bezpečnostné pravidlá organizácie práce, pracoviska a hygieny 

práce treba dodržať pri :  

a.  plošnom meraní a orysovaní ............................................................................. 

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

b.  rezaní kovov ...................................................................................................... 

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

c.  strihaní, sekaní, prebíjaní kovov ........................................................................ 

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

d.  pilovaní .............................................................................................................. 

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

e.  rovnaní a ohýbaní ............................................................................................... 

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

 

2. Napíšte pracovný postup pre danú úlohu podľa výkresovej dokumentácie: 

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

................................................................................................................................. 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Zhotovte výrobok podľa výkresovej dokumentácie zadanej MOV. 

2. Napíšte potrebné náradie a pracovné pomôcky k zadanej úlohe: 

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

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

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

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

3. Napíšte pracovný postup pri zhotovení výrobku podľa zadania:....................... 

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

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

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

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

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

4. Popíšte bezpečnostné pravidlá organizácie práce, pracoviska a hygienu práce 

pri práci na zadanej úlohe: 

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

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka:    

1. Na zhotovenie zadanej úlohy ovládam  pracovný postup a praktickú činnosť s 

tým súvisiacu?   

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. Ručné spracovanie kovov                       11 dní 

Názov témy:                       2.8. Vŕtanie                                                   8/11 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: ovládať vŕtanie priechodných a nepriechodných otvorov, 

zahlbovanie, vystruhovanie. 

 

a) OBP pri vŕtaní 

b) vŕtanie otvorov, upínanie vrtákov, obrobkov pri vŕtaní 

c) nácvik- vŕtanie priechodných a nepriechodných otvorov na vŕtačke -zahlbovanie,   

vystruhovanie - ostrenie vrtákov 

 

Teoretické východiská: 

Popíšte: 

1. Zásady bezpečnosti pri vŕtaní:............................................................................. 

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

2. Vŕtanie otvorov, upínanie vrtákov: ..................................................................... 

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

3. Upínanie obrobkov pri vŕtaní: ............................................................................ 

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

4. Vŕtanie priechodných a nepriechodných otvorov na vŕtačke: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Zahlbovanie, vystruhovanie:................................................................................ 

................................................................................................................................. 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Nacvičte ovládanie vŕtačky a jej nastavenie, upnutie, uvoľnenie vrtáka, 

upnutie polovýrobku na stôl vŕtačky, upnutie súčiastky valcového tvaru, 

nastavenie otáčok posuvu vretena. 

 

Obrázok 39: Pohyb stola vŕtačky         Obrázok 40: Upnutie vrtáka do upínacej hlavičky      

            

Obrázok 41: Skrutkový vrták 1-rezná časť,2-stopka, redukčná vložka, uvoľnenie vrtáka 

 

Obrázok 42: Upnutie polovýrobku na stôl 
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       Obrázok 43: Upevnenie súčiastky valcového tvaru 

 

2. Vŕtanie na stabilnej vŕtačke. 

 

      Obrázok 44: Predvŕtať otvor do vopred predrysovaného polovýrobku 
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Obrázok 45: Vyvŕtať nepriechodný otvor    Obrázok 46: Vŕtanie pomocou prípravku 

 

3. Naostrite vrták, skontrolujte kvalitu a presnosť vrcholového uhla. 

                 

Obrázok 47: Ostrenie vrtáka                   Obrázok 48: Šablóny 

 

4.  

a.) Vyhĺbte opornú plochu pod kužeľovú hlavu skrutky s kužeľovým  

výhlbníkom. 

b.) Vyhĺbte opornú plochu pod valcovú hlavu skrutky záhlbníkom s vodiacim  

čapom. 
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Obrázok 49: Schéma vyhĺbenia                 Obrázok 50: Schéma vyhĺbenia 

 

5. 

a.) Vyhrubujte otvor na hodnotu danú na dielenskom výkrese. 

    b.) Vystružte otvor ručným výstružníkom a vŕtačkou. 

 

               

     Obrázok 51: Výhrubník          Obrázok 52: Vystruženie otvoru ručne a na vŕtačke 

 

c.) Skontrolujte kvalitu opracovania otvoru.  
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Obrázok 53: Kalibre 

 

Kalibre poznáme: a)..........................................    b)............................................. 

 

Sebahodnotenie žiaka:    

1. Ovládam  pracovný postup vŕtania, zahlbovania, vystruhovania a praktickú 

činnosť s tým súvisiacu?   

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. Ručné spracovanie kovov                                        11 dní 

Názov témy:                       2.9. Ručné rezanie vnútorných a vonkajších závitov     9/11                                                              

 

Cieľ vyučovacieho dňa: ovládať techniku ručného rezania vonkajších a vnútorných 

závitov. 

 

a) poznať druhy závitov, profily závitov 

b) poznať nástroje na rezanie závitov 

c) nácvik - rezanie vnútorných závitov 

d) nácvik - rezanie vonkajších závitov 

e) OBP pri rezaní závitov 

 

Teoretické východiská: 

1. Aké závity a profily poznáte?.............................................................................. 

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

2. Popíšte nástroje na rezanie závitov:..................................................................... 

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

3. Napíš postup pri rezaní závitov:.......................................................................... 

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

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

4. Uveď zásady bezpečností pri rezaní závitov:...................................................... 

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

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Narežte vnútorný závit do priechodného otvoru a do slepého otvoru, naučte sa 

zvoliť vrták podľa veľkostí závitu a pracovať s dielenským výkresom. 
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Obrázok 54: Závitníky                                   Obrázok 55: Správna poloha závitníkov 

 

2. Ako sa odvádzajú triesky?................................................................................. 

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

3. Narežte vonkajší závit rôznych priemerov podľa dielenského výkresu. 

Nacvičte a osvojte si pracovné návyky pri rezaní závitov, upnutí materiálu, 

pri použití náradia a zásady bezpečnosti pri práci. 

    

Obrázok 56: Závitová čeľusť 

 

4. Vykonajte kontrolu závitov: ............................................................................... 

 

Sebahodnotenie žiaka:    

1. Ovládam  pracovný postup rezania závitov a praktickú činnosť     s tým 

súvisiacu?   

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) ............................................................................ 
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Názov tematického celku: 2. Ručné spracovanie kovov                                         11 dní 

Názov témy:                   2.10. Ručné brúsenie a ostrenie jednoduchých nástrojov  10/11                                 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: bezpečne ovládať stojanovú kotúčovú brúsku. Ovládať 

postupy ostrenia zámočníckych nástrojov.  

 

a) OBP prác na brúskach 

b) ovládať ostrenie hrotu kružidla a rysovacích pomôcok, ostrenie vrtáka, sekáča 

c) kontrola ostrenia 

 

Teoretické východiská: 

1. Napíšte zásady bezpečnosti pri práci na brúskach: 

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

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

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

2. Popíšte obrázok: 

 

Obrázok 57: Kotúčová brúska 

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

4....................................... 5...................................... 6........................................... 

 

3. Čo nazývame tvrdosťou brúsiaceho kotúča?....................................................... 
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................................................................................................................................. 

4. Podľa akej zásady volíme tvrdosť brúsiaceho kotúča? 

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

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Nácvik základov bezpečnostných pravidiel práce na kotúčových brúskach. 

Nastavenie opierky na správnu vzdialenosť............................................................ 

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

Používanie ochranných pomôcok pri práci. ............................................................ 

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

2. Ostrenie hrotu kružidla a rysovacích pomôcok, ostrenie vrtáka a sekáča. 

   
Obrázok 58: Ostrenie nástrojov 

 

3. Kontrola ostrenia. 

  
 Obrázok 59: Šablóny používané pri ostrení 
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Sebahodnotenie žiaka:    

1. Ovládam  pracovný postup pri ručnom brúsení, ostrení jednoduchých 

zámočníckych nástrojov a praktickú činnosť s tým súvisiacu?   

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. Ručné spracovanie kovov                             11 dní 

Názov témy:                        2.11. Súborná a kontrolná činnosť                   11/11                                                              

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vyrobiť podľa výkresovej dokumentácie kompletný výrobok, 

ktorý obsahuje tematický celok. 

 

Teoretické východiská: 

1. Napíšte pracovný postup pre zhotovenie výrobku podľa obrázkov č. 60-64: 

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

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

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

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

2. Vypíšte potrebné náradie a materiál pre zhotovenie výrobku: 

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

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

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

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

3. Aké bezpečnostné pravidlá organizácie práce, pracoviska a hygieny práce                

treba dodržať?.......................................................................................................... 

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

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

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

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Vyrobte výrobok na obrázku podľa výkresovej dokumentácie. 
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Obrázok 60: Zvierka                                      Obrázok 61: Oporná podložka 

 

Obrázok 62:  Teleso zvierky 
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    Obrázok 63: Skrutka 

 

Obrázok 64: Uťahovacia páka 

 

2. Skontrolujte funkčnosť zvierky. 

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

3. Zhodnoťte vlastnú prácu z pohľadu dodržania bezpečnostných pravidiel, 

organizácie práce, pracoviska a hygieny práce. 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka:    

1.  Ovládam  pracovný postup a praktickú činnosť pre splnenie pracovnej úlohy? 

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) ................................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Frézovanie                                                7 dní 

Názov témy:                       3.1.OBP,organizácia práce, ochranné pomôcky, obsluha 

rôznych druhov frézovačiek                                                                       1/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť BOZP, PO, právne normy, organizačný poriadok 

a požiarne bezpečnostné predpisy SŠ pri frézovaní. Uviesť a poznať konštrukčné časti 

rôznych druhov frézovačiek. Obsluhovať univerzálne frézovačky. 

 

a) bezpečnostné predpisy, PO, organizácia práce 

b) poznať konštrukčné časti rôznych druhov frézovačiek 

c) zoznámiť sa s obsluhou stroja 

 

Teoretické východiská: 

1. Napíšte BOZP, PO, právne normy, organizačný poriadok a požiarne 

bezpečnostné predpisy SŠ pri frézovaní:............................................................... 

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

2. Popíšte konštrukčné časti rôznych druhov frézovačiek: 
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Obrázok 65: Zvislá konzolová frézovačka 

 

Popíšte častí frézovačky (obr.65): 

1.........................2...........................3...............................4................................... 

5.................................6...................................7.................................................... 

 

Obrázok 66: Vodorovná konzolová frézovačka 

Popíšte častí frézovačky (obr.66): 

1........................2........................3..........................4..........................5................... 

6.......................7.........................8..........................9........................10................... 
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3. Obsluha univerzálnej frézovačky. 

 

Obrázok 67: Univerzálna konzolová frézovačka 

 

3.Napíšte a doplňte. Podľa konštrukcie a podľa druhu prác, pre ktoré sú určené, 

frézovačky rozdeľujeme do troch skupín: 

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

Univerzálne frézovačky majú rovnakú konštrukciu ako ......................frézovačky, 

ale pozdĺžny pracovný stôl ..................................................................................... 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Zoznámenie sa s pracoviskom a jeho poriadkom je prvým predpokladom 

bezpečnej práce. Kde sa nachádzajú čistiace prostriedky, kde uskladňujeme 

znečistenú vlnu, iný odpad a kovové triesky? 

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

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

2. Dopíšte:  Odev musí spĺňať ochranné kritériá, aké?........................................... 

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

................................................................................................................................. 
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3. Zoznámte sa s obsluhou stroja. Čo skontrolujeme na stroji pred jeho 

spustením? Napíšte..................................................................................................

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

4. Aké úkony nesmieme robiť pri spustenom vretenníku? Aké sú povinnosti 

pracovníka po ukončení  práce?............................................................................... 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka:    

1. Ovládam OBP, organizáciu práce, ochranné pomôcky, obsluhu rôznych 

druhov frézovačiek, pracovný postup a praktickú činnosť s tým súvisiacu?   

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                                                   7 dní 

Názov témy:                       3.2. Nástroje a  ich upínanie.                             1/7  

 

Cieľ vyučovacieho dňa: poznať druhy nástrojov a ich upínanie do frézovačiek. 

 

a) druhy fréz 

b) upnutie fréz 

c) OBP, PO pri frézovaní  

 

Teoretické východiská: 

1. Podľa akých kritérií rozdeľujeme frézy? 

a. frézy podľa ............., na ktorých sú rezné hrany  

b. podľa spôsobu výroby ..................................... 

c. podľa pomeru počtu zubov k .................... frézy  

d. podľa priebehu rezných .................................... 

e. podľa spôsobu ...................................................  

e. podľa smeru ...................................................... 

f. podľa počtu ..............., s ktorých sa fréza skladá 

g. podľa použitia ................................................... 

 

2. Popíšte a doplňte  spôsoby upínania fréz: 

Frézovacími tŕňmi sa upínajú.................................................................................. 

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

Malé frézovacie hlavy a čelné valcové frézy sa upínajú........................................ 

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

Unášanie frézy je zabezpečené................................................................................ 

Na dlhý frézovací tŕň sa upínajú frézy..................................................................... 

Unášanie frézy je zabezpečené...................jej poloha............................................. 
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a maticou s ....................závitom. 

Stopkové frézy s kužeľovou stopkou sa upínajú .....................................,ak je 

kužeľ na upínacej stopke menší ako kužeľ vo vybraní vretena frézovačky. 

Použijú sa...............................s valcovou stopkou.................................................. 

Veľké frézovacie hlavy sa upínajú priamo na ........................................................ 

Upínajú sa unášačom a upínacou skrutkou. 

 

 

Obrázok 68: Upnutie frézovacej hlavy na vonkajší kužeľ vretena 

 

3. Napíšte, aké pravidlá treba dodržať pri upínaní fréz: 

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

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

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

d............................................................................................................................... 

e................................................................................................................................ 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Rozdelenie fréz – praktická ukážka. 
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Obrázok 69: Druhy fréz 
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Obrázok 70: Podľa smeru otáčania      Obrázok 71: Frézovacie hlavy 

 

Obrázok 72: Frézy delené 

 

Obrázok 73: Drážkovacie frézy stopkové     Obrázok 74: Kopírovacie frézy 

 



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 

 

58 

 

 

        Obrázok 75: Frézy na T drážky a na rybinovité drážky 

 

Obrázok 76: Zložená fréza 

 

2. Upínanie fréz – praktická ukážka 

 

Obrázok 77: Upnutie valcovej frézy 
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Obrázok 78: Frézovacie tŕne               Obrázok 79: Tŕň pre NC frézovačky 

a b c  

Obrázok 80: Upínanie fréz s valcovou stopkou a upínacia hlavička s vymeniteľnými 

puzdrami, b. upínacia hlavička pre NC frézovačky, c. rez upínacou hlavičkou. 

 

Obrázok 81: Redukčné puzdro 

 

3. Popíšte použitie fréz: 
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a. rovinné plochy frézujeme.................................................................................... 

väčšie rovinné plochy ............................................................................................ 

b. na frézovanie pravouhlých vybraní sa používajú................................................ 

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

c. na drážky ............................................................................................................. 

d. tvarové plochy ..............................................pri kopírovaní................................ 

 

4. Ako frézujeme členité zložené plochy?............................................................... 

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

5. Protipožiarne predpisy pri frézovaní:  napíšte, aké ručné hasiace prístroje 

poznáte a čo sa akým hasí?................................................................................... 

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

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

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

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

Sebahodnotenie žiaka:    

1. Ovládam nástroje a ich upínanie, pracovný postup a praktickú činnosť s tým 

súvisiacu?   

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                                                     7 dní 

Názov témy:                       3.3.Spôsoby upínania obrobkov                         3/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: ovládať spôsoby upínania obrobkov pri frézovaní. 

 

a) upínanie obrobku úpinkami 

b) druhy strojových zverákov 

c) upnutie v skľučovadle, medzi hroty 

d) bezpečnostné predpisy pri frézovaní 

 

Teoretické východiská: 

1. Opíšte upínanie obrobku úpinkami: ................................................................... 

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

2. Aké druhy strojových zverákov poznáte? ........................................................... 

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

3. Popíšte postup vyrovnávania zveráka: ............................................................... 

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

4. Aké zásady treba dodržať pri upínaní obrobkov? ............................................... 

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

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

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Upnite obrobok úpinkami. 
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Obrázok 82: Upnutie obrobku úpinkami 

 

2. Popíšte druhy úpiniek:......................................................................................... 

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

         a  b  c      d   

         e  

Obrázok 83: Druhy úpiniek 

 

3. Nácvik: upínania obrobkov v strojných zverákoch, vyrovnanie zveráka 

 

Obrázok 84: Druhy zverákov    a. otočný  b. otočný a sklopný 
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4. Predveďte: upnutie materiálu v skľučovadle, medzi hroty.  

        

Obrázok 85:  Skľučovadlo                         upnutie medzi hroty                              

 

5. Popíšte požiarne a bezpečnostné predpisy pri frézovaní:.................................... 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka:    

1. Ovládam  pracovný postup upínania obrobku  a praktickú činnosť s tým 

súvisiacu?   

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                                                         7 dní 

Názov témy:                        3.4.Druhy meradiel a ich správne použitie           4/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: poznať druhy meradiel a postupy správneho merania pri 

frézovaní. 

a) druhy meradiel a postupy správneho merania 

b) nácvik merania 

c) bezpečnostné predpisy pri meraní 

 

Teoretické  východiská:     

  1. Posuvné meradlá  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 86: Posuvné meradlo 

Popíšte obrázok:....................................................................................................... 

2. Mikrometrické meradlá sú meradlá dĺžok  

 

 

 

 

 

 

Obrázok 89: Výrobok po frézovaní 
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Obrázok 87 Mikrometer 

Popíšte mikrometer! ................................................................................................ 

3. Meradlá 

        a                b    c  

         d e f    

         g          h  

Obrázok 88   Druhy meradiel 

Popíšte meradlá na obrázku! ................................................................................................... 

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

Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Merajte výrobok z obrázka 89, namerané hodnoty vpíšte do tabuľky 1! 

       A                         B        C         D         E         F 

      

Správne hodnoty v prílohe A                                                                                                                                        

 

 

 

   

 Obrázok 89 Výrobok po frézovaní 
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2. Merajte výrobok z obrázka 90, namerané hodnoty vpíšte do tabuľky 2. 

       A       B        C             D       E       F       G       H 

        

Správne hodnoty v prílohe A 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                  

 

Obrázok 90: Výrobok po frézovaní 

 

3. Napíšte, aké meradlá ste pri meraní použili, vypíšte pravidlá správneho 

používania meradiel:................................................................................................ 

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

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

4. Vypíšte bezpečnostné predpisy pri meraní: ........................................................ 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam  pracovný postup správneho použitia  meradiel, poznám druhy 

meradiel  a praktickú činnosť s tým súvisiacu?   

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                                                                  7 dní 

Názov témy:             3.5.Voľba rezných podmienok, odoberanie skúšobnej triesky. 5/11                 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vysvetliť voľbu rezných podmienok a odoberanie skúšobnej 

triesky. 

 

a) definuj vznik triesky 

b) hrúbka triesky pri valcovom frézovaní 

c) hrúbka triesky pri čelnom frézovaní 

d) význam chladenia a mazania pri frézovaní 

 

Teoretické  východiská:  

1. Čím sú určené rezné podmienky pri frézovaní? 

2. Ako sa prejavuje otupenie fréz? 

3. Čo rozumieme pod trvanlivosťou frézy? 

4. Ktoré hodnoty treba poznať na výpočet reznej rýchlostí? 

5. Aké sú vzťahy medzi posuvom za minútu, posuvom za otáčku frézy 

a posuvom na zub frézy? 

 

Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Definujte vznik triesky: ...................................................................................... 

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

2. Na praktickej ukážke pri frézovaní valcovou frézou definujte hrúbku triesky 

závislú od priemeru frézy, hĺbky frézovania a veľkostí posuvu.  

................................................................................................................................. 
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Obrázok 91:   Hrúbka triesky pri valcovom frézovaní 

 

3. Na praktickej ukážke pri čelnom frézovaní sa najskôr................................a po 

dosiahnutí maxima...........................................podľa 

polohy.............................................. a.............................................a pomeru 

 

Obrázok 92:   Hrúbka triesky pri čelnom frézovaní 

 

4. Vysvetlite význam chladenia a mazania pri frézovaní:....................................... 

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

5. Aké ochranné pomôcky používame pri odstraňovaní triesok zo stroja pri 

frézovaní alebo čistení stroja?................................................................................ 

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

1. Ovládam  pracovný postup odoberania skúšobnej triesky voľbu rezných 

podmienok  a praktickú činnosť s tým súvisiacu?   

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                                                             7 dní 

Názov témy:                        3.6. Frézovanie rovinných a pravouhlých plôch       6/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť a uviesť zásady, ktoré sa dodržiavajú pri frézovaní 

rovinných a pravouhlých plôch. 

 

a) súbežné a proti-bežné frézovanie 

b) frézovanie rovinných a pravouhlých plôch 

c) OBP pri práci 

 

Teoretické  východiská:  

1. Dopíšte: rovinné plochy sa frézujú......................alebo....................................... 

väčšie rovinné plochy.............................................................................................. 

2. Definujte súbežné a proti-bežné  frézovanie....................................................... 

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

      

      Obrázok 93:  Proti-bežné frézovanie, súbežné frézovanie   

 

3. Popíšte frézovanie rovinných plôch čelnými valcovými frézami....................... 

................................................................................................................................. 
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Obrázok 94: Čelné frézovanie 

 

4. Napíšte výhody čelného frézovania..................................................................... 

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

5. Vymenujte ochranné pomôcky, ktoré nemôžete použiť pri frézovaní................ 

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

 

Postup nadobúdania zručností:  

1. Ofrézujte jednu plochu hranola, hranol je z ocele 11 600 a má rozmery  100 x 

40 x 30, po ofrézovaní má mať rozmery 100 x 40 x 28. 

 

Obrázok 95: Hranol 1 

Pre frézovanie zvolíme stroj: vodorovnú frézovačku (univerzálnu frézovačku) 
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nástroj: valcová fréza ϕ 80 mm, náradie: frézovací tŕň dlhý, strojový zverák, 

podložky, upínacie skrutky, meradlá: posuvné meradlo, stojančekové rysovadlo 

2. Napíšte postup prác:............................................................................................ 

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

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

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

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

3. Ofrézujte štvorboký hranol podľa obr.90 pri dodržaní: a) kolmosti 

a rovnobežnosti obrobených plôch, b) predpísanej drsnosti obrobených plôch, c) 

dovolenej tolerancie, d) ofrézované plochy musia byť na seba kolmé, e) rozmery 

polovýrobku sú 90 x 35 x 60, ofrézovaného hranola 85 x 30 x 55. 

 

Obrázok 96: Hranol 2 

 

Pre frézovanie zvolíme:  

stroj: zvislá frézovačka 

nástroj: čelná valcová nástrčná fréza z RO ϕ 75 mm 

náradie: frézovací krátky tŕň, strojový zverák 

meradlá: posuvné meradlo, uholníky, stojančekové meradlo, nožové pravítko 
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4. Napíšte postup prác:............................................................................................. 

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

5. Vypíšte dodržiavanie OBP pri práci: ................................................................ 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam  pracovný postup frézovania rovinných a pravouhlých plôch a 

praktickú činnosť s tým súvisiacu?   

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                                                          7 dní 

Názov témy:                        3.7. Frézovanie pravouhlých osadených plôch      7/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť a uviesť zásady, ktoré sa dodržiavajú pri frézovaní  

osadených plôch. 

 

a) zásady správneho upnutia obrobku 

b) upínacie pomôcky pre upínanie nástrojov 

c) frézovanie osadených plôch 

d) zásady bezpečnosti pri frézovaní 

 

Teoretické východiská: 

 1. Akým spôsobom chladíme obrábaný materiál? ................................................. 

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

2. Aké upínacie pomôcky pre upínanie nástrojov poznáte?.................................... 

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

3. Ako zistíme, či je frézovačka univerzálna alebo špeciálna? ............................... 

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

5. Popíšte zásady bezpečnosti pri frézovaní:......................................................... 

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

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

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Vyfrézujte podľa náčrtu. 
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Obrázok 97: Hranol 3 

stroj : zvislá konzolová frézovačka 

nástroj : frézovacia SK hlava,  čelná valcová fréza Ø70 

meradlá : posuvné meradlo, uholník, nožové pravítko, vzorkovnica drsnosti 

povrchu  

upínač : strojový zverák 

 

Postup výroby :  

a) frézovať hranol do uhla na rozmer 30 x 64 x 80  

b) frézovať osadenú plochu č.1 na rozmer 12 a 65, frézujeme súčasne čelom aj 

valcom frézy  

c) frézovať plochu č.2 na rozmery 25 a 49  

d) plocha č.3 len vyhrubujeme   

e) obrobok otočíme o 90°, frézujeme plochu č.4 na 50 a 15  

f) osadenú plochu č.3 dokončíme na 37 a 31. Obrobok treba chladiť pri obrábaní. 

 

2. Vymenujte zásady správneho upnutia obrobku a predveďte upnutie. 

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

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

3. Bezpečne predveďte dotyk na povrch, naneste hĺbku rezu prvého osadenia. 

Napíšte, ktorého  a prečo......................................................................................... 
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     ................................................................................................................................. 

4. Osadenie frézujeme protibežným spôsobom. Vysvetlite jednotlivé pohyby a 

popíš ich................................................................................................................... 

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

5. Popíšte zásady bezpečnosti pri frézovaní osadenia:............................................ 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam pracovný postup frézovania pravouhlých osadených plôch a 

praktickú činnosť s tým súvisiacu?   

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.Sústruženie                                           7 dní           

Názov témy:                        4.1 OBP pri sústružení, organizácia práce,ochranné 

pomôcky, druhy sústruhov a ich obsluha.                                             1/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: poznať bezpečnostné predpisy pri sústružení, právne normy, 

organizačný poriadok, požiarno-bezpečnostné predpisy SŠ pri sústružení. Poznať 

konštrukčné časti rôznych druhov sústruhov, bezpečne ovládať obsluhu a údržbu 

sústruhu. 

 

a) bezpečnostné zásady pri sústružení 

b) druhy sústruhov 

c) bezpečne ovládať obsluhu a údržbu sústruhu 

 

Teoretické východiská: 

        1. Napíšte názov a funkciu ochranného príslušenstva sústruhu. 

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

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

        2. Čo používame na odstraňovanie namotaných triesok?  

            (označte správnu odpoveď) 

            a)  rukavice 

            b) sústružnícky háčik   

            c) univerzálny kľúč do skľučovadla 

            d) posuvné meradlo 

Pri obrábaní dlhých a tenkých súčiastok sa musí použiť:...................................... 

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

        3. Môžeme nechávať kľúč v skľučovadle? (označte správnu odpoveď) 

            Áno  

            Nie   
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        4. Vymenujte druhy sústruhov:................................................................................... 

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

5. Ako rozdeľujeme podľa veľkosti obežného priemeru univerzálne hrotové 

sústruhy?:................................................................................................................. 

 

Postup nadobúdania zručností:                                                                                                                         

1. Skontrolujte vzhľad a funkciu ochranného krytu skľučovadla na sústruhu SV 

18. 

2. Skontrolujte a premažte hroty vo vreteníku a v koníku sústruhu.                                           

3. Uveďte základné príčiny porušovania pravidiel bezpečnej práce: 

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

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

4. Doplňte hlavné časti sústruhu podľa obrázka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 98: Sústruh 

1...................................................................2.......................................................... 

3....................................................................4......................................................... 

5....................................................................6......................................................... 
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7....................................................................8......................................................... 

9....................................................................10....................................................... 

11............................................................................................................................. 

            

5. Popíšte bezpečnostné zásady pri sústružení: 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam OBP pri sústružení, druhy sústruhov a ich obsluhu a praktickú 

činnosť s tým súvisiacu?   

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.Sústruženie                                                                  7 dní 

Názov témy:                 4.2. Sústružnické nástroje, ich upínanie a ostrenie                  2/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: poznať druhy nástrojov, zásady ich ostrenia a upínania do 

sústruhov. 

 

a) druhy nástrojov, ich ostrenie a upínanie do sústruhov 

b) nácvik nastavenia noža na os sústruženia 

c) ostrenie nožov-geometria sústružníckych nožov 

d) OBP pri sústružení 

 

Teoretické východiská: 

              1. Doplňte  druhy sústružníckych nožov podľa obrázku. 

   

 

Obrázok 99: Druhy sústružníckych nožov 

1.............................2........................3...............................4.....................................               

5...............................................6........................................7....................................                          

8.................................................9.....................................10................................... 

            

 2. Vymenujte materiál na výrobu sústružníckych nástrojov: 

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

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

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

3. Popíšte časti sústružníckeho noža:...................................................................... 

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

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

4. Nože upíname do upínacích hláv. Popíšte upínaciu hlavu: ................................ 

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

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

5. Vysvetlite na základe znalostí z technológie, kedy treba nože ostriť: ................ 

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

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

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

 

Postup nadobúdania zručnosti:  

1. Do nožovej hlavy a sústruhu upnite pravý priamy uberací nôž, ľavý rohový 

nôž , pravý vyhnutý uberací nôž a zapichovací nôž.  

          2. Popíšte sústružnícky nôž. 

          

           Obrázok 100: Základný tvar sústružníckeho noža 

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

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

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

3. Ostrenie nožov - geometria sústružníckych nožov sa kontroluje – praktický     

nácvik. 

   
         a                                          b                                              c                              

         Obrázok 101: Meradlá   a) stojančekový uhlomer b) šablóny  c) špeciálny uhlomer 

            4. Uveďte bezpečnostné pravidlá pri ostrení nástrojov:.......................................... 

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

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam druhy nástrojov, zásady ich ostrenia a upínania do sústruhov 

a praktickú činnosť s tým súvisiacu?   

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. Sústruženie                                                   7 dní            

Názov témy:                        4.3. Úpínanie obrobkov pri sústružení              3/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť aplikovať správne spôsoby upínania obrobkov.  

 

a) spôsoby upínania obrobkov pri sústružení 

b) súosovosť stredov vo vretene a koníka sústruhu 

c) dodržanie OBP pri upínaní obrobkov 

 

Teoretické východiská: 

1. Vymenujte spôsoby upínania obrobkov pri sústružení:  

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

            2. Popíšte pracovný postup pri výmene čeľustí v skľučovadle:   

 

 

 

 

 

 

            Obrázok 102: Skľučovadlo 

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

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

3. Popíšte spôsob upínania na obrázku, ako aj jeho časti: 
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          Obrázok 103: Opierky   a)pevná   b) pohyblivá 

1.....................................................................2........................................................ 

3.....................................................................4........................................................ 

 

Postup nadobúdania zručností:  

1. Na vreteno sústruhu namontujte trojčeľusťové skľučovadlo a správne nasaďte 

čeľuste. Vykonajte kontrolu. 

2. Na sústruhu skontrolujte súosovosť stredov vo vretene a koníka sústruhu. 

 

            Obrázok 104: Vretenník a koník          

             1 ) vretenník, 2) vreteno, 3) koník, L -najväčšia vzdialenosť medzi hrotmi 

 

3. Doplňte. Upnutie má byť ................................................................................... 

Spôsob upnutia sa riadi ........................................................................................... 

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

4. Vysvetlite dodržanie OBP pri upínaní obrobkov. .............................................. 

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

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

1. Ovládam a poznám spôsoby upínania  obrobkov pri sústružení a praktickú 

činnosť s tým súvisiacu?   

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. Sústruženie                                                  7 dní 

Názov témy:                       4.4. Meradlá a ich správne použitie                 4/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť aplikovať správne spôsoby merania obrobkov. 

Poznať druhy meradiel a postupy správneho merania pri sústružení. 

  

a) druhy meradiel, postupy správneho merania pri sústružení 

b) bezpečnostné predpisy merania pri sústružení 

 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte jednotlivé časti posuvného meradla. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 105: Posuvné meradlo 

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

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

2. Popíšte a doplňte hlavné časti mikrometra. 

 

 

 

 

 

 

            Obrázok 106: Mikrometer 
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.................................................................................................................................

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

 

3.  Pomenujte meradlá na obrázku. 

   
Obrázok 107: Meradlá 

 

4. Ako sa nazýva odbor (veda) zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami a 

metódami, technikou merania a meradlami? .................................................................... 

 

Postup nadobúdania zručností:  

1. Podľa výkresovej dokumentácie premerajte posuvným meradlom dĺžky 

a priemery kontrolného valčeka. (príloha B) Výsledky zapíšte do tabuľky. 

(príloha C) 

            2. Vysvetlite zásady správneho merania posuvným meradlom. 

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

3. Vymenujte chyby, ktoré môžu vzniknúť pri meraní.  

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

4. Napíšte druhy meradiel, ktoré používate a postupy správneho merania pri 

sústružení.  

................................................................................................................................. 
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5. Vymenujte bezpečnostné predpisy merania pri sústružení.................................. 

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

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam a poznám spôsoby merania  obrobkov pri sústružení a s tým 

súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť)  

 

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

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

 

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

................................................................................................................................. 
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Názov tematického celku: 4.Sústruženie                                                                   7dní 

Názov témy:             4.5. Voľba rezných podmienok, odoberanie skúšobnej triesky 5/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť zvoliť správne rezné podmienky pri  sústružení 

a odoberania triesky. Aplikovať rezné podmienky v procese sústruženia.  

 

a) zvoliť správne rezné podmienky pri  sústružení, odoberania triesky 

b) druhy triesok 

c) základné pravidlá pri organizácii práce, pracoviska, hygieny práce, bezpečnostné 

pravidlá pri sústružení  

 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte pojmy a pracovné pohyby pri sústružení.   

 

Obrázok 108: Základné pojmy a pracovné pohyby pri sústružení 

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

4.......................................................5.........................................................6.......... ........................... 

 

2. Rozoberte a dopíšte základné pojmy na výpočet reznej rýchlosti. 

    V= π .d .n 

         1000                                                                   

V.........................π.........................d..............................n.............................1000............................. 
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3. Dopíšte vzťah na výpočet otáčok obrobku.......................................................... 

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

4. Aké pravidlá treba dodržať, aby bolo chladenie pri sústružení účinné?.............. 

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

 

Postup nadobúdania zručností:  

1. Nacvičte odoberanie triesky pri obrábaní rôznych materiálov a spoznajte 

druhy triesok, aké vzniknú v závislostí od uhla čela noža, veľkostí posuvu 

a reznej rýchlosti. 

 

Obrázok 109: Druhy triesok 

a) delená                                 b) plynulá                     c) drobivá 

 

2. Aký druh triesky vznikne pri sústružení čapu ϕ 30 mm a dĺžky 52 mm? 

Materiál čapu je 11 600. Nástroj je z RO............................................................... 

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

3 Aký druh triesky vznikne, keď použijeme na výrobu čapu namiesto materiálu 

11 600 bronz?........................................................................................................... 

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

4. Určte najvhodnejšiu chladiacu kvapalinu pre sústruženie čapu z materiálu 

11 600...................................................................................................................... 

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

5. Napíšte základné pravidlá pre organizáciu práce, pracoviska, hygieny práce a  

bezpečnostné pravidlá pri sústružení.................................................................. 
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Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam a viem zvoliť správne rezné podmienky pri  sústružení a odoberania 

triesky a s tým súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť)  

 

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

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

 

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

................................................................................................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Sústruženie                                                   7dní 

Názov témy:                       4.6. Sústruženie čelných plôch, navrtávanie     6/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: ovládať technológiu sústruženia čelných plôch a navrtávania. 

 

a) sústruženie čelných plôch 

b) navŕtanie stredovej jamky na obrobku, upínanie vrtákov 

c) kontrola rovinnosti obrábanej plochy  

d) bezpečnostné predpisy pri sústružení 

 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte bezpečnostné predpisy pri čelnom sústružení. 

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

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

2. Popíšte obrázok. 

 

Obrázok 110: Sústruženie čelných plôch 

a.....................................................................b......................................................... 

c.....................................................................d......................................................... 

e.....................................................................f......................................................... 
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  Obrázok 111: Základné pojmy a pracovné pohyby pri sústružení  

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

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

 

3. Popíšte  pracovný postup pri čelnom sústružení podľa obrázka. 

. 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 112: Základné pojmy a pracovné pohyby pri sústružení 

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

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

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

 

Postup nadobúdania zručností:    

1. Predveďte navŕtanie stredovej jamky na obrobku a popíšte upínanie vrtákov. 
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Obrázok 113: Skrutkový vrták, upínanie vrtákov 

 

 

Obrázok 114: Spojenie koníka so suportom   1)pri vŕtaní otvorov 

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

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

2. Vysvetlite pracovný postup pri sústružení čelných plôch. 

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

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

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

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

3. Rovinnosť obrábanej plochy sa kontroluje?........................................................ 

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

4. Prakticky predveďte kontrolu na obrobku. 

5. Vypíšte bezpečnostné predpisy pri sústružení..................................................... 
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.................................................................................................................................

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

 1. Ovládam sústruženie čelných plôch a s tým súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť)  

 

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

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

 

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

................................................................................................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Sústruženie                                                                 7 dní 

Názov témy:                      4.7. Sústruženie valcových a osadených valcových plôch  7/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť sústružiť valcové a osadené  plochy obrobku, uviesť 

zásady, ktoré sa dodržiavajú pri sústružení valcových a osadených valcových plôch. 

 

a) zásady, ktoré sa dodržiavajú pri sústružení valcových a osadených valcových plôch 

b) sústruženie valcových a osadených  plôch obrobku 

c) kontrola presností rozmerov hriadeľa 

d) bezpečnosť práce 

 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte bezpečnostné predpisy pri  sústružení valcových plôch........................ 

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

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

2. Popíšte rozdiely pri výrobe stupňovitého hriadeľa podľa obrázka. 
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Obrázok 115: Sústruženie stupňovitého hriadeľa 

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

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

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

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

3. Popíšte  spôsoby upnutia materiálu, druhy klieštin, a upínanie medzi 

hrotmi! 
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Obrázok 116: Druhy klieští, upínanie medzi hrotmi 

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

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

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

 

Postup nadobúdania zručností:    

1. Obrábajte hriadeľ. Polovýrobok je tyč valcového materiálu 11 500. 
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Obrázok 117: Sústruženie hriadeľa 

 

2. Určte a odôvodnite spôsob upnutia obrobku pri sústružení. 

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

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

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

3. Preveďte kontrolu presností rozmerov hriadeľa, uveďte prípadne chyby 

a vysvetlite príčiny vzniku chýb!............................................................................. 

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

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

4. Aké zásady bezpečností práce musíte dodržať pri sústružení hriadeľa? 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam sústruženie valcových a osadených  plôch a s tým súvisiacu 

praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť)  

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

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

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

................................................................................................................................. 
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Názov tematického celku:  5. Brúsenie                                                        7 dní 

Názov témy:                        5.1. OBP, druhy brúsiek a ich obsluha              1/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť OBP, PO, právne normy, organizačný poriadok 

a požiarno-bezpečnostné predpisy SŠ pri brúsení. Poznať konštrukčné častí rôznych 

brúsok, bezpečne ovládať obsluhu a údržbu brúsok. 

 

a) OBP, PO, právne normy, organizačný poriadok 

b) podstata brúsenia 

c) základné druhy brúsok 

d) základné práce pri obsluhe a údržbe  

 

Teoretické východiská: 

1. OBP – Kto môže obsluhovať brúsiaci stroj?....................................................... 

Akú funkciu plní odsávacie zariadenie? ................................................................. 

Pri ktorých prácach sa stroj musí vypnúť? ............................................................. 

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

Ako má byť upravené pracovné oblečenie brusiča? ............................................... 

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

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

2. Ktoré druhy brúsiacich nástrojov poznáte? ........................................................ 

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

3. Ktoré základné druhy brúsiacich strojov poznáte?.............................................. 

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

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

................................................................................................................................. 
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Postup nadobúdania zručností:    

1. Ovládať bezpečnostné predpisy pri brúsení, hygiena práce, organizácia 

pracoviska a práce, pred začatím, počas, po skončení práce – praktická ukážka. 

2. Poznať základné druhy brúsok! 

                    

Obrázok 118: Dvojkotúčová brúska      Obrázok 119: Univerzálna hrotová brúska 

Popíšte obrázok 119: .............................................................................................. 

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

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

 

Obrázok 120: Brúska na diery 
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Obrázok 121: Zvislá rovinná brúska 

 

Obrázok 122: Vodorovná rovinná brúska 

Popíšte obrázok 122:............................................................................................... 

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

3. Popíšte princíp bezhrotového brúsenia. ........................................................... 

................................................................................................................................. 
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Obrázok 123: Bezhrotové brúsenie 

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam konštrukčné častí rôznych brúsok, bezpečne ovládam obsluhu 

a údržbu brúsok a s tým súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť) 

 

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

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

 

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

........................................................................ 
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Názov tematického celku: 5. Brúsenie                                                                      7 dní 

Názov témy:                     5.2. Brúsne kotúče, upínanie, orovnávanie a vyvažovanie  2/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť, uviesť a popísať rozdelenie brúsnych kotúčov a ich  

upínanie, orovnávanie  a vyváženie. 

 

a) nástroj pri brúsení, základné pojmy 

b) brúsiace nástroje 

d) vyvažovanie a orovnávanie brúsiacich kotúčov 

 

Teoretické východiská: 

1. Základné pojmy 

   

Obrázok 124: Brúsny kotúč                     Obrázok 125: Pohyb pri brúsení 

 

2. Popíšte štruktúru brúsiacich kotúčov.................................................................. 

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

 

Obrázok 126: Štruktúra brúsiacich kotúčov 

 



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 

 

105 

 

3. Aké druhy vyvažovania brúsiacich kotúčov poznáte?........................................ 

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

4. Za akým účelom sa porovnávajú brúsiace kotúče?............................................. 

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

 

Postup nadobúdania zručnosti:    

1. Nácvik-upínania kotúčov. 

                

Obrázok 127: Skúšanie kotúča poklepom,  upínanie, upínanie na príruby 

 

2. Nácvik-statické vyvažovanie. 

 

Obrázok 128: Statické vyvažovanie 

 

3. Popíšte základné pokyny na orovnanie brúsiacich kotúčov............................... 

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

4. OBP-Ktoré pokyny treba dodržať pri upínaní, vyvažovaní, orovnávaní 

brúsiacich kotúčov? ................................................................................................ 

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

1. Ovládam rozdelenie brúsnych kotúčov a ich  upínanie, orovnávanie, 

vyváženie a s tým súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť)  

 

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

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

 

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

................................................................................................................................. 
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Názov tematického celku: 5. Brúsenie                                                                      7 dní 

Názov témy:                       5.3. Upínanie obrobkov na brúskach, na plocho a guľato. 3/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť spôsoby upínania obrobkov pri brúsení na plocho 

a guľato. 

 

a) upínanie na magnetické a elektromagnetické platne 

b) prebrúsenie elektromagnetickej platne  

c) kruhové magnetické platne, elektromagnetické upínacie hranoly, magnetické 

podložky  

d) upínanie obrobkov 

e) OBP 

 

Teoretické východiská: 

Popíšte: 

1. Upínacie platne s riedkymi a s hustými pórmi.................................................... 

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

2. Kruhové upínacie platne...................................................................................... 

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

3. Elektromagnetické upínacie hranoly a magnetické podložky............................. 

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

4. Upínanie obrobkov priamo na stôl. 

Napíšte pravidlá upnutia obrobkov podľa obrázku č.129...................................... 

................................................................................................................................. 
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Obrázok 129: Magnetické upínanie malých a tenkých obrobkov 

5. OBP pri brúskach................................................................................................. 

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

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

 

Postup nadobúdania zručností:    

1. Predveďte a popíšte postup pri prebrusovaní elektromagnetickej platne. 

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

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

2. Nácvik upínania obrobkov elektromagnetickými hranolmi, magnetickými 

podložkami na kruhovej upínacej platni. ............................................................... 

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

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

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

3. Upnite obrobok priamo na stôl, popíšte čo použijete. ........................................ 

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

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

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

4. Napíšte bezpečnostné zásady obsluhy stroja....................................................... 

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

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

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

1. Ovládam upínanie obrobkov na brúskach, na plocho a guľato a s tým 

súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť)  

 

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

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

 

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

................................................................................................................................. 
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Názov tematického celku:  5. Brúsenie                                                       7 dní 

Názov témy:                         5.4. Meradlá a ich použitie                               4/7 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť a poznať druhy meradiel a postupy správneho merania 

pri brúsení. 

 

a) poznať meradlá 

b) vedieť postup merania 

c) používanie koncových mierok 

d) bezpečnostné pravidlá pri meraní 

 

Teoretické východiská: 

1. Základné druhy mikrometrických meradiel sú: ................................................. 

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

2. Popíšte obrázok č. 130......................................................................................... 

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

 

Obrázok 130: Mikrometer 

 

3. Popíšte použitie dutinových mikrometrov....................................................... 

mikrometrických odpichov...................................................................................... 

mikrometrických hĺbkomerov ................................................................................. 
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špeciálnych mikrometrov ........................................................................................ 

4. Základné meracie pomôcky brusiča sú: .............................................................. 

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

5. Napíšte bezpečnostné predpisy pri meraní.......................................................... 

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

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

 

Postup nadobúdania zručností:    

1. Nácvik merania mikrometrom na rôznych obrobkov. 

 

Obrázok 131: Meranie mikrometrom 

 

Popíšte postup merania. .......................................................................................... 

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

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

2. Popíšte použitie a postup merania pasametrom.  

 

Obrázok 132: Pasameter 
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.................................................................................................................................

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

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

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

 

3. Pracujte s číselníkovým odchýlkomerom a meracími pomôckami. 

  
Obrázok 133: Číselníkový odchýlkomer a merací stojanček 

  

Obrázok 134: Koncové mierky a meranie univerzálnym uhlomerom 
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Obrázok 135: Sínusové pravítko, meranie rovinnosti  

 

4. Popíšte získané pracovné návyky pri meraní s jednotlivými meradlami. 

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

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam druhy meradiel a postupy správneho merania pri brúsení a s tým 

súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť)  

 

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

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

 

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

................................................................................................................................. 
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Názov tematického celku: 5. Brúsenie                                                               7 dní 

Názov témy:                        5.5. Určenie a nastavenie brúsnych podmienok, odber 

skúšobnej triesky.                                                                                                   5/7                                    

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť voľbu rezných podmienok a odoberanie skúšobnej 

triesky. 

 

a) voľba rezných podmienok 

b) odberanie skúšobnej triesky 

c) pohyb pri brúsení 

d) OBP pri brúsení 

 

Teoretické východiská: 

1. Vysvetlite podstatu brúsenia:.............................................................................. 

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

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

2. Ako vzniká trieska? ............................................................................................ 

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

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

3. Popíšte vzorec:  ....................................................... 

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

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

4. Popíšte brúsiace nástroje: ................................................................................... 

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

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

5. Popíšte OBP pri brúsení:..................................................................................... 

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

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

 

Postup nadobúdania zručností:    

1. Predveďte ukážku hlavného otáčavého rezného pohybu pri brúsení. 

 

Obrázok 136: Pohyb pri brúsení 

 

2. Praktický nácvik odoberania triesky, napíšte aké návyky a zručností ste  

získali...................................................................................................................... 

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

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

3. Aké bezpečnostné pravidla si dodržiavali? ......................................................... 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam voľbu rezných podmienok a odoberanie skúšobnej triesky a s tým 

súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť)  

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

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

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou)............................................................................. 
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Názov tematického celku: 5. Brúsenie                                                            7 dní 

Názov témy:                        5.6. Brúsenie jednoduchých rovinných plôch.     6/7                                    

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť zásady, ktoré sa dodržiavajú pri brúsení jednoduchých 

rovinných plôch.               

 

 a) spôsob uberania prídavku na brúsenie 

b) postup brúsenia štvorbokého hranola 

c) brúsenie úkosov na rovinných brúskach 

d) bezpečnostné predpisy 

 

Teoretické východiská: 

1. Popíšte brúsenie podľa obrázku.......................................................................... 

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

 

Obrázok 137: Brúsenie 

 

2. Brúsenie rovinných plôch do pravého uhla sa brúsi vo ...................................... 

3. Pri brúsení úkosov sa používajú rôzne pomôcky, a to?....................................... 

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

4. Napíšte bezpečnostné predpisy pri brúsení ......................................................... 

................................................................................................................................. 
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Postup nadobúdania zručností:    

1. Brúsenie štvorbokého hranola – nácvik. 

Popíšte postup podľa obrázku č.138........................................................................ 

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

  
Obrázok 138: Brúsenie štvorbokého hranola       Obrázok 139: Brúsenie úkosu 

 

2. Nácvik brúsenia úkosu, (obrázok č.139) napíšte postup brúsenia. 

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

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

3. Doplňte -význam chladenia pri brúsení. ............................................................. 

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

4. Napíšte bezpečnostné predpisy dodržiavané pri brúsení. ................................... 

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

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

1. Ovládam zásady, ktoré sa dodržiavajú pri brúsení jednoduchých rovinných 

plôch a s tým súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť)  

 

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

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

 

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

................................................................................................................................. 
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Názov tematického celku: 5. Brúsenie                                                                      7 dní 

Názov témy:                      5.7. Brúsenie jednoduchých vonkajších valcových plôch. 7/7                                    

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť zásady, ktoré sa dodržiavajú pri brúsení jednoduchých 

valcových plôch.     

 

a) základné spôsoby brúsenia vonkajších valcových plôch 

b) upínanie obrobkov na hrotových brúskach 

c) odporúčané rezné podmienky na brúsenie vonkajších valcových plôch 

d) OBP 

 

Teoretické východiská: 

1. Nakreslite schému pozdĺžneho brúsenia vonkajšej valcovej plochy na hrotovej 

brúske a šípkami vyznačte základné pohyby nástroja i obrobku. 

 

 

 

2. Brúsiaci kotúč na hrotovej brúske má rozmery 300 x 32 x 76 mm. Brúsiace 

vreteno má dva stupne rýchlostí otáčok a to 2097 a 2812 minˉ¹. Ktorý stupeň 

treba zaradiť, aby sa neprekročila rezná rýchlosť kotúča v= 35 m.sˉ¹? 

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

3. Akou reznou rýchlosťou by rezal brúsny kotúč s priemerom 300 mm pri 

nastavení na 2812 minˉ¹?......................................................................................... 

4. Ktoré sú základné spôsoby upínania na hrotovej brúske?................................... 

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

 

Postup nadobúdania zručnosti:    

1. Napíšte a predveďte. 
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a) Aké sú základné spôsoby upínania obrobkov na hrotových   brúskach?............ 

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

b) Odporúčané rezné podmienky na brúsenie vonkajších valcových plôch, rezná 

rýchlosť kotúča sa zvolí? Pre brúsenie ocele .........................liatiny....................... 

c) Obvodová rýchlosť obrobku na hrubo: pre  

oceľ.......................liatinu........................... hliník...........................Na čisto: pre 

oceľ.............................. liatinu................................... Pozdĺžny posuv obrobku pri 

brúsení na hrubo: pre oceľ...........................liatinu................  

................... na čisto oceľ..........................................liatina.................................... 

Pre veľmi jemné brúsenie........................................................................................ 

 

2. Urobte nácvik pozdĺžneho brúsenia podľa obrázku 140. 

 

 

Obrázok 140: Brúsenie valcových súčiastok 

 

3. OBP- Popíšte ustrojenie brusiča, používanie pracovných bezpečnostných 

pomôcok................................................................................................................... 

Organizáciu pracoviska ........................................................................................... 
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Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam brúsenie jednoduchých vonkajších valcových plôch a s tým 

súvisiacu praktickú činnosť? 

Áno    Čiastočne      Nie, potrebujem zopakovať  (Podčiarkni možnosť) 

  

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

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

 

Hodnotenie MOV:  (slovne, známkou) 

................................................................................................................................ 
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6. Celkové hodnotenie žiaka za ročník 
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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  

Zoznam obrázkov: 

1 Výškové stojančekové rysovadlo                                                              str.7 

2 Posuvné meradlo 

3 Mikrometer                                                                                               str.8 

4 Šablóna na výrobu kladiva, ktorý má opracovanú bočnú plochu.            str.9 

5 Pracovný postoj pri rezaní pílkou 

6 Vloženie pílového listu                                                                            str.11    

7 Rezanie tyčového materiálu, tenkého plechu, rúrky 

8 Uchopenie pílky                                                                                       str.12 

9 Druhy nožníc                                                                                       

10 Správny pracovný postoj, uchopenie kladiva a sekáča                           

11 Uhol sklonu sekáča vo vertikálnej a horizontálnej rovine               str.13-14 

12 Krížovým sekáčom zosekať príslušné vrstvy kovu 

13 Predrysovať drážky  a   vysekať drážky                                                 

14 Rozseknúť pásovu oceľ a vyseknúť z kovovej platne súčiastku           str.15 

15 Naostriť a dotvarovať plochý, krížový sekáč                                        str.16 

16 Pracovný postoj 

17 Pracovné pohyby pilníkom 

18 Opilovanie pozdĺžnym ťahom 

19 Opilovanie priečnym ťahom 

20 Opilovanie krížovými ťahmi                                                                  

21 Meranie príložným pravítkom                                                              str.18 

22 Druhy pilníkov                                                                                      str.20 

23 Plochý pilník 

24 Dve rovinné plochy pod vonkajším uhlom 

25 Rovnobežné rovinné plochy                                                                 str.21 

26 Pilovanie zaoblených plôch                                                                  str.22 
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27 Rovnanie fólii pomocou hranola 

28 Plech s jednou vypuklinou 

29 Plech s niekoľkými vypuklinami 

30 Narovnanie tyče                                                                                   str.24 

31 Rovnanie tyče na platni 

32 Rovnanie kruhovej tyče na platni                                                         

33 Rovnanie na lise 

34 Kontrola materiálu 

35 Ohýbanie do pravého uhla                                                                   str.25 

36 Ohýbanie s použitím podložky                                                             

37 Ohýbanie na ohýbacom prípravku, v ohýbacej zápustke 

38 Ohýbanie rúr vo valčekovom prípravku a v šablóne                           str.26 

39 Pohyb stola vŕtačky 

40 Upnutie vrtáka do upínacej hlavičky 

41 Skrutkový vrták 1-rezná časť,2-stopka, redukčná vložka, uvoľnenie vrtáka 

42 Upnutie polovýrobku na stôl 

43 Upevnenie súčiastky valcového tvaru                                                 str.31 

44 Predvŕtať otvor do vopred predrysovaného polovýrobku 

45 Vyvŕtať nepriechodný otvor 

46 Vŕtanie pomocou prípravku                                                               str.32 

47 Ostrenie vrtáka 

48 Šablóny 

49 Schéma vyhĺbenia 

50 Schéma vyhĺbenia                                                                              str.33 

51 Výhrubník 

52 Vystruženie otvoru ručne, na vŕtačke 

53 Kalibre                                                                                               str.34 

54 Závitníky 
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55 Správna poloha závitníkov 

56 Závitová čeľusť                                                                                 str.36 

57 Kotúčová brúska                                                                                str.37 

58 Ostrenie nástrojov 

59 Šablóny používané pri ostrení                                                           str.38 

60 Zvierka 

61 Oporná podložka 

62 Teleso zvierky                                                                                   str.40 

63 Skrutka 

64 Uťahovacia páka                                                                                str.41 

65 Zvislá konzolová frézovačka                                                             str.42 

66 Vodorovná konzolová frézovačka 

67 Univerzálna konzolová frézovačka                                                   str.43 

68 Upnutie frézovacej hlavy na vonkajší kužeľ vretena 

69 Druhy fréz 

70 Podľa smeru otáčania 

71 Frézovacie hlavy                                                                               str.46-47 

72 Frézy delené 

73 Drážkovacie frézy stopkové 

74 Kopírovacie frézy 

75 Frézy na T drážky a na rybinovité drážky 

76 Zložená fréza                                                                                    str.48 

77 Upnutie valcovej frézy 

78 Frézovacie tŕne 

79 Tŕň pre NC frézovačky 

80 Upínanie fréz s valcovou stopkou a. upínacia hlavička                   str.49 

81 Redukčné puzdro                                                                             str.50 

82 Upnutie obrobku úpinkami                                                              str.51 
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83 Druhy úpiniek 

84 Druhy zverákov    a. otočný  b. otočný a sklopný 

85 Skľučovadlo                                                                                    str.52         

86 Posuvné meradlo 

87 Mikrometer                                                                                      str.54 

88 Druhy meradiel 

89 Výrobok po frézovaní                                                                      str.55 

90 Výrobok po frézovaní                                                                      str.56 

91 Hrúbka triesky pri valcovom frézovaní                                           str.57 

92 Hrúbka triesky pri čelnom frézovaní                                               str.58 

93  Proti-bežné frézovanie , súbežné frézovanie                              

94 Čelné frézovanie                                                                              str.59 

95 Hranol 1                                                                                           str.60 

96 Hranol 2                                                                                           str.61 

97 Hranol 3                                                                                           str.62 

98 Sústruh                                                                                             str.65 

99 Druhy sústružníckych nožov                                                           str.67 

100 Základný tvar sústružníckeho noža                                               str.68 

101 Meradlá- a-stojančekový uhlomer b-šablóny c-špeciálny uhlomer   str.69 

102 Skľučovadlo 

103 Opierky.  a-pevná   b- pohyblivá                                                  str.70 

104 Vretenník a koník                                                                         str.71 

105 Posuvné meradlo 

106 Mikrometer                                                                                  str.72 

107 Meradlá                                                                                        str.73 

108 Základné pojmy a pracovné pohyby pri sústružení                     str.75 

109 Druhy triesok                                                                               str.76 

110 Sústruženie čelných plôch                                                                                   
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111 Základné pojmy a pracovné pohyby pri sústružení                   str.77 

112 Základné pojmy a pracovné pohyby pri sústružení 

113 Skrutkový vrták , upínanie vrtákov 

114 Spojenie koníka so suportom   1-pri vŕtaní otvorov                  str.78 

115 Sústruženie stupňovitého hriadeľa                                             str.80 

116 Druhy klieštin , upínanie medzi hrotmi                                     str.81 

117 Sústruženie                                                                                 str.82 

118 Dvojkotúčové brúska 

119 Univerzálna hrotová brúska 

120 Brúska na diery 

121 Zvislá rovinná brúska                                                                 str.84 

122 Vodorovná rovinná brúska 

123 Bezhrotové brúsenie                                                                   str.85 

124 Brúsny kotúč 

125 Pohyb pri brúsení 

126 Štruktúra brúsiacich kotúčov                                                     str.86 

127 Skúšanie kotúča poklepom,   upínanie,   upínanie na príruby 

128 Statické vyvažovanie                                                                 str.87 

129 Magnetické upínanie malých a tenkých obrobkov                    str.88 
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 Prílohy 

 

Príloha A 

   

Rozmery k obr.89: 

A = 92 – 0,07 až -0,10        B = 22      C = 10      D = 34 h6      E = 12        F = 8 p8 

 

Rozmery k obr.90 : 

A = 50  ,  B = 28  ,  C = 18  ,  D = 4  ,  E = 40  ,  F =6  ,  G = 6  , H = 10 
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Príloha C 

 

MERANIE POSUVNÝM MERADLOM 

 

 A B C D E F G H I J K L 

             

             

             

 

 a b c d e f g h i j k l m n o p 

                 

                 

                 

 

 

HODNOTENIE:   Známka Počet chýb 

 1. 0 - 3 

 2. 4 - 6 

 3. 7 -  10 

 4. 11 - 17 

 5. 18 – a viac 
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