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Úvod 

Pracovný zošit je určený pre študentov 3. ročníka študijného odboru 2411 K  mechanik 

nastavovač pre predmet Odborný výcvik. Cieľom pracovného zošita je upevnenie 

praktických návykov a zručností pri získavaní profesie mechanik nastavovač. Pracovný 

zošit je rozdelený na 4 kapitoly. V prvej kapitole sú riešené otázky bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. Druhá kapitola je zameraná na znalosť technologických 

pravidiel sústružníckej práce. Zaoberá sa sústružením závitov, tvarových plôch, 

dokončovacími prácami na sústruhu, sústružením pri zložitom upnutí obrobkov 

a sústružením tvarových plôch. Tretia kapitola podáva prehľad o najdôležitejších 

spôsoboch brúsenia strojových súčiastok. V tejto kapitole si žiak upevňuje vedomosti 

a zručnosti z oblasti brúsenia zápichov, drážok, tvarových profilov, tvarovaním 

brúsnych kotúčov, brúsením kužeľových plôch a ostrením nástrojov. Štvrtá kapitola sa 

zaoberá frézovaním a vŕtaním. Žiak si prehlbuje praktické zručnosti z oblasti frézovania 

drážok na kuželi, frézovanie pri zložitom upnutí obrobku, tvarových plôch, z použitia 

univerzálneho deliaceho prístroja - výroba ozubenia deliacim spôsobom, frézovanie 

skrutkovíc a pod. V podkapitole Vŕtanie nadobúda zručnosti s vŕtania dier s presnými 

rozstupmi a presnými priemermi. Žiak si v podkapitole Programovanie CNC strojov 

upevňuje zručnosti z programovania sústruhu a frézky. Textová časť je doplnená 

množstvom obrázkov, ktoré uľahčujú osvojenie si praktických zručnosti a vedomostí pri 

práci v dielni a na odbornom výcviku. 
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Názov tematického celku: 1. Vstupné školenie OBP 

Názov témy:      1.1 Základné bezpečnostné normy a predpisy v organizácii 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: naučiť sa pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

a) všeobecné opatrenia bezpečnosti práce 

b) bezpečnosť pri práci na kovoobrábacích strojoch 

c) bezpečnosť práce na sústruhoch 

d) školský poriadok 

e) prvá pomoc pri úrazoch 

 

Teoretické východiská: 

1. Základným právom občana Slovenskej republiky v oblasti BOZP je 

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

2. Vymenujte základné legislatívne predpisy, ktorých obsahom sú všeobecné 

predpisy pre zachovanie bezpečnosti práce: 

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

3. Je súčasťou odbornej kvalifikácie aj znalosť zásad BOZP? (označte správnu 

odpoveď)  Áno     Nie 

4. Kedy sa v organizáciách realizujú vstupné školenia zamestnancov v oblasti 

BOZP?..................................................................................................................... 

5. Čo je obsahom záznamu o vykonaní vstupného školenia o BOZP? 

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

6. Ako často sa vykonáva školenie zo všeobecných bezpečnostných predpisov? 

(označte správnu odpoveď) 

a) štvrťročne 

b) polročne 

c) pri každej zmene pracoviska 

d) raz za rok 
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7. Vymenujte základné povinnosti obsluhy kovoobrábacích strojov pred začatím 

práce: 

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

8. Aké sú povinnosti obsluhy strojov počas výkonu práce? 

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

9. Vymenujte povinnosti obsluhy po skončení práce: 

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

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Aké ustrojenie musí spĺňať obsluha univerzálneho sústruhu z hľadiska BOZP? 

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

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

2. Za akých podmienok je možné merať obrobok na sústruhu? 

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

3. Nakreslite bezpečnostnú značku symbolizujúcu „Únikový východ“: 

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

4. Vymenujte priestory v dielňach školy, kde sa nachádzajú hasiace prístroje pre 

hasenie zariadení po elektrickým prúdom: 

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

5. Popíšte postup prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom: 

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

................................................................................................................................. 
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6. Popíšte význam a použitie bezpečnostných symbolov: 

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

Obrázok č.1: Bezpečnostný symbol 

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

Obrázok č.2: Bezpečnostný symbol 

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

Obrázok č.3: Bezpečnostný symbol 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam dodržiavanie základných bezpečnostných noriem a predpisov 

v organizácii? (podčiarkni zvolenú odpoveď) 

Áno Čiastočne Nie, potrebujem si zopakovať 

2. Pri praktickom nácviku dodržiavania zásad BOZP som sa dopustil nasledovných 

chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (vyhovel, nevyhovel) ..................................................  
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Názov tematického celku: 2.  Sústruženie                                               19 dní 

2.1.  Sústruženie závitov                                    7 dní 

Názov témy:  2.1.1  Sústruženie vonkajšieho metrického závitu – 1/19 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť rezať vonkajší metrický závit na sústruhu 

závitovým nožom: 

 

a) upínanie obrobku a nástroja pri rezaní vonkajšieho metrického závitu na 

sústruhu nožom 

b) nastavenie stroja pri rezaní vonkajšieho metrického závitu na sústruhu nožom 

c) nácvik pracovného postupu pri rezaní vonkajšieho metrického závitu na sústruhu 

nožom 

d) meranie a kontrola vonkajšieho metrického závitu 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri sústružení závitov 

 

Teoretické východiská: 

1.Závitová plocha je................................................................... 

2. Ako vzniká skrutkovica:.......................................................... 

3. Uveďte, čo je profil závitu:....................................................... 

4. Na obr. 4 je skrutka matica, dopíšte do textu chýbajúce slová: 

 Na obrázku je skrutka s ...................................závitom. 



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 

13 
 

    Na obrázku je matica, ktorá obsahuje....................závit. 

Obrázok č. 4: Skrutka, matica 

5. Napíšte, aký je rozdiel medzi pravým a ľavým zvitom: 

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

6. Na obr. 5 je zobrazený metrický závit, doplňte legendu: 

 

Obrázok č.5:  Metrický závit 

d - ............................... d2 - ................................. d3 - ................................... 

D 1 - ............................. D2 - ................................ D3 - ................................... 

P - ............................... H - ................................. vrcholový uhol .................. 

Profil .......................... označenie ...................... 

7. Definujte pojem stúpanie a rozstup a uveďte ich jednotky: 

stúpanie................................................................................................................................ 

rozstup................................................................................................................................. 

8. Urobte rozbor označenia: M 10................................. M10x1,5 ................................... 

9. Závitový nôž sa sústruženie vonkajšieho metrického závitu má vrcholový uhol ........ 
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Postup nadobúdania zručností: 

1. Aké druhy závitových nožov poznáte? .................................................................. 

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

2. Popíšte postup nastavenia sústružníckeho noža pri rezaní vonkajšieho 

Metrického závitu: 

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

3. V tabuľke č. 1 vyznačte príslušnú časť (riadok), ktorá sa vzťahuje na zoradenie   

stroja pre sústruženie závitu M24x1,5: 

 

Tabuľka č.1: pre zoradenie ovládacích prvkov sústruhu SV 18R 

4. Na obrázku č. 6. vyznačte polohy ovládacích prvkov sústruhu, ako budú 

zoradené pre sústruženie závitu M24x1,5. 
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Obrázok č.6: – Ovládacie prvky SV 18R 

5. Vypočítajte alebo vyhľadajte v tabuľkách malý priemer závitu M 

24x1......................................................................................................................... 

6. Popíšte postup sústruženia metrického závitu M 24x1,5 na skrutke: 

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

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

7. Uveďte meradlá pre kontrolu a meranie vonkajších metrických 

závitov:................................................................................................................... 

8. Uveďte zásady bezpečnej práce pri sústružení závitov: 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu sústruženia vonkajších metrických závitov a ovládam 

praktické činnosti súvisiace s výrobou a kontrolou? (podčiarknite odpoveď ) 

Áno  Čiastočne  Nie, potrebujem zopakovať 

2. Pri sústružení závitu som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou)..................................................  
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Názov tematického celku: 2.  Sústruženie                                                   19 dní 

2.1  Sústruženie závitov                                       7 dní 

Názov témy: 2.1.2 Sústruženie vonkajšieho „W“– Whithworthovo závitu - 2/19 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť rezať vonkajší Whithworthov závit na sústruhu 

závitovým nožom. 

a) upínanie obrobku a nástroja pri rezaní vonkajšieho Whithworthovho závitu na 

sústruhu nožom 

b) nastavenie stroja pri rezaní vonkajšieho Whithworthovho závitu na sústruhu 

nožom 

c) nácvik pracovného postupu pri rezaní vonkajšieho Whithworthovho závitu na 

sústruhu nožom 

d) meranie a kontrola vonkajšieho Whithworthovho závitu 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri sústružení závitov 

 

Teoretické východiská: 

1.Na obr. 7 je Whithworthov závit a na obr.8 rúrkový závit 

             

   Obrázok č.7: Whithworthov závit                  Obrázok č.8: Rúrkový závit 
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Doplňte:  Whithworthov závit    Rúrkový závit 

Vrcholový uhol ...............................   ......................... 

Profil závitu   ...............................   .......................... 

2.  V akých jednotkách sa udávajú Whithworthov a rúrkový závit?......................... 

3. Koľko je 1
"
= .........................mm 

4. Vysvetlite označenie W 3/4
"
 W.................................   3/4

"
................................. 

5. Vysvetlite označenie G1/2
"

 G.................................   1/2
"
.................................. 

6. Kde sa používa: Whithworthov závit ................................................................ 

Rúrkový závit .......................................................................... 

7. Je potrebné pred rezaním Whithworthovho závitu nožom zraziť hranu? Svoju 

odpoveď zdôvodnite. 

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Pred sústružením Whithworthovho závitu je potrebné vykonať úpravu materiálu. 

Uveďte, na aký priemer osústružíte driek skrutky, na ktorej treba vysústružiť 

závit W 7/8“:  D = ..................mm 

2. Na sústruženie vonkajšieho Whithworthovho závitu použijeme konštrukčne aj 

vzhľadovo rovnaký sústružnícky nôž ako na metrický závit. Uveďte, v čom 

a ako sa bude líšiť nôž na Whithworthov závit od noža na Metrický: 

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

3. Popíšte postup upnutia a nastavenia sústružníckeho noža pre sústruženie 

vonkajšieho Whithworthovho závitu: 
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................................................................................................................................. 

4. V strojníckych tabuľkách zistite, koľko závitov pripadá na 1“ pre závit W7/8“. 

Podľa tohto údaju vyhľadajte v tabuľke č. 1 nastavenie ovládacích prvkov 

sústruhu SV 18R. Zistené symboly a značky vpíšte k číslam ovládacích prvkov: 

páka predlohy č. 1  .......  ovládacie koliesko č.2 ..................... 

bežec prevodovky č. 4 ........  ovládacie koliesko č. 3    ..................... 

5. Popíšte postup sústruženia vonkajšieho závitu W7/8“: 

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

6. Vypíšte meradlá pre kontrolu a meranie vonkajšieho Whithworthovho závitu 

W7/8“: 

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

7. Uveďte, aké bezpečnostné zásady musíme dodržiavať pri sústružení závitov: 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu sústruženia vonkajších Withworthových závitov a ovládam 

praktické činnosti súvisiace s výrobou a kontrolou? ( podčiarknite odpoveď ) 

 

Áno  Čiastočne  Nie, potrebujem zopakovať 

2. Pri sústružení závitu som sa dopustil týchto chýb: 

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

 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 2.  Sústruženie                                                   19 dní 

2.1.  Sústruženie závitov                                       7 dní 

Názov témy: 2.1.3. Sústruženie vnútorného Metrického a Whithworthovho 

závitu – 3/19 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť rezať vnútorný metrický a Whithworthov závit na 

sústruhu závitovým nožom. 

 

a) upínanie a príprava obrobku  pred sústružením vnútorného metrického 

a Whithworthovho závitu  na sústruhu nožom 

b) upínanie a nastavenie závitového noža pomocou závitovej šablóny  

c) nastavenie stroja pri rezaní vnútorného metrického a Whithworthovho závitu 

d) nácvik pracovného postupu pri rezaní vnútorného metrického a Whithworthovho 

závitu  na sústruhu nožom 

e) meranie a kontrola vnútorného metrického a Whithworthovho závitu 

f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri sústružení závitov 

 

Teoretické východiská: 

1.Napíšte správne poradie operácií pri rezaní vnútorného závitu:............................... 

                 1              2            3    

                       Obrázok č.9: Diera, zrazenie hrán, vnútorný závit 

3. Doplňte, aký priemer závitu je vyznačený na obrázkoch: 
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                        Obrázok č.10: Charakteristiky vnútorného závitu 

 Na ľavom obrázku je vyznačený...........................závitu. 

 Na pravom obrázku je vyznačený.........................závitu. 

3. Na aký priemer musíme vyvŕtať dieru pri rezaní vnútorného závitu M16? (použite 

tabuľky) .................................................... 

4. Nájdite v tabuľkách nasledovné charakteristiky vnútorného závitu W3/4
"
 

veľký priemer závitu matice ...................malý priemer závitu matice .................... 

stredný priemer závitu matice .................stúpanie závitu matice ........................... 

počet závitov matice na 1
"
..................... 

 

Postup nadobúdania zručností: 

 

Obrázok č.11: Úprava obrobku pred sústružením vnútorného závitu 

1. Určite rozmery pre úpravu obrobku pred sústružením závitu podľa obrázku č.11 

v pozíciách I. a II. - pre závity M36x2 a W1“: 

M36x2  I. = .............    W1“ I. = ................ 

  II.= .................................   II.= ....................... 

2. Pri sústružení vnútorných závitov upíname nôž: ( vyznačte správnu odpoveď ) 

a) do osi sústruženia  b) pod os sústruženia  c) nad os sústruženia 
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3. Popíšte postup nastavenia kolmosti závitového noža pri sústružení vnútorných 

závitov: 

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

4. V tabuľke č. 1 ( kapitola – sústruženie vonkajšieho Metrického závitu ) 

vyhľadajte polohy ovládacích prvkov sústruhu pre sústruženie závitu M36x2. 

Zistené symboly a značky vpíšte k číslam ovládacích prvkov: 

páka predlohy č. 1  .......  ovládacie koliesko č.2 ..................... 

bežec prevodovky č 4   ........  ovládacie koliesko č. 3    ..................... 

5. Popíšte postup sústruženia vnútorného závitu M36x2: 

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

6. Akým spôsobom pri sústružení závitu prehlbujeme závitovú drážku pri 

stúpaniach závitu viac ako 2 mm? 

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

7. Popíšte postup merania vnútorného závitu obojstranným medzným závitovým 

valčekovým kalibrom: 

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

8. Je možná kontrola vnútorného závitu za chodu stroja? ................................. 
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Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu sústruženia ostrých vnútorných závitov ako aj pracovné 

činnosti súvisiace s ich výrobou. 

Áno  Čiastočne  Nie, potrebujem zopakovať 

2. Chyby ktorých som sa dopustil pri nácviku sústruženia vnútorných závitov. 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, bodovanie).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                              19 dní 

         2.1 Sústruženie závitov                                                 7 dní 

Názov témy: 2.1.4. Sústruženie vonkajšieho rovnoramenného lichobežníkového 

závitu – 4/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť rezať vonkajší rovnoramenný lichobežníkový závit 

na sústruhu závitovým nožom. 

 

a) úprava obrobku a nastavenie  nástroja pri rezaní vonkajšieho rovnoramenného 

lichobežníkového závitu na sústruhu nožom 

b) nastavenie stroja pri rezaní vonkajšieho  rovnoramenného lichobežníkového 

závitu na sústruhu nožom 

c) hrubovanie vonkajšieho  rovnoramenného lichobežníkového závitu 

d) dokončovanie vonkajšieho rovnoramenného lichobežníkového závitu  

e) meranie a kontrola vonkajšieho rovnoramenného lichobežníkového závitu 

f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri pri sústružení závitov 

 

Teoretické východiská: 

1. Ktorý z uvedených závitov je rovnoramenný lichobežníkový závit? (označte a) alebo 

b). 
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a)         b)  

Obrázok č.12: Špeciálne lichobežníkové závity 

2. Doplňte chýbajúce údaje pre: 

rovnoramenný lichobežníkový nerovnoramenný lichobežníkový 

závit       závit 

Vrcholový uhol  ..................................   ...................................... 

Profil závitu   ..................................   ...................................... 

Veľkosť sa udáva v ...................................   ...................................... 

Označenie písmenom ................................   ........................................ 

3. Napíšte, kde sa používa  rovnoramenný a nerovnoramenný lichobežníkový závit: 

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

4. Urobte rozbor označenia závitu  Tr 48x16/2 

Tr .............................................. 

48 ............................................. 

16 ............................................. 

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

5. Od čoho závisí pracovný postup sústruženia špeciálnych závitov? 

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

6. Pri sústružení akých profilov má ostrie nástroja rovnaký tvar a rozmery zhodné 

s požadovaným profilom závitu? 

...................................................................................................................................... 
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7. Závitová drážka sa prehlbuje pri priečnom alebo pozdĺžnom  posuve stola: 

 

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

8.Nájdite v tabuľkách dĺžku ostria zapichovacieho noža pre hrubovanie 

rovnoramenného lichobežníkového závitu  Tr 30x6. 

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Na obrázku č. 13 doplňte chýbajúce kóty pre úpravu konca hriadeľa, na ktorom 

bude vonkajší závit Tr28x5: 

  

 Obrázok č. 13: Náčrt 

2. Pre sústruženie závitu Tr 28x5 načrtnite tvar hrubovacieho a dokončovacieho 

noža: 

 Hrubovací:  Dokončovací:  

 

 

 

 

3. Prečo volíme dokončovací závitový nôž o stúpanie menší ako šírka závitovej 

drážky, ktorú máme vyrezať? 
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................................................................................................................................. 

4. Popíšte postup nastavenia hrubovacieho a dokončovacieho noža pre závit 

Tr28x5: 

Hrubovací: ......................................................................................................... 

Dokončovací: ......................................................................................................... 

 

5. Pre zoradenie stroja na sústruženie závitu Tr 28x5 využite tabuľku č.1, kde 

v časti pre Metrické závity nájdete polohy ovládacích prvkov, zistené symboly 

a značky vpíšte k číslam ovládacích prvkov: 

páka predlohy č. 1 .......        ovládacie koliesko č.2 ..................... 

bežec prevodovky č. 4   ........   ovládacie koliesko č. 3          ..................... 

6. Popíšte postup hrubovania závitu Tr 28x5: 

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

7. Popíšte postup kombinovaného prehlbovania závitu Tr 28x5 pri dokončovaní: 

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

8. Uveďte, čo budete kontrolovať a merať na závite Tr 28x5 a aké meradlá 

použijete: 

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

9. Aké úkony v súvislosti s BOZP vykonáte pri meraní závitu priamo na stroji pri 

priebežnom meraní? 

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

1. Ovládam praktické činnosti a technológiu sústruženia vonkajšieho 

rovnoramenného lichobežníkového závitu? 

áno  čiastočne  nie, potrebujem zopakovať 

2. Pri výrobe závitu Tr 28x5 som sa dopustil nasledovných chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, bodovaním).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                         19 dní 

                                             2.1 Sústruženie závitov                                            7 dní 

Názov témy: 2.1.5 Sústruženie vnútorného (Tr) rovnoramenného lichobežníkového 

závitu – 5/19 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť rezať vnútorný rovnoramenný lichobežníkový závit na 

sústruhu závitovým nožom. 

 

a) úprava obrobku a nastavenie nástroja pri rezní vnútorného rovnoramenného 

lichobežníkového závitu na sústruhu nožom 

b) nastavenie stroja pri rezaní vnútorného Tr závitu na sústruhu nožom 

c) nácvik pracovného postupu pri rezaní vnútorného rovnoramenného 

lichobežníkového závitu na sústruhu nožom 

d) meranie a kontrola vnútorného rovnoramenného lichobežníkového závitu 

e) bezpečnosť a ochrana pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1. Používame chladiacu kvapalinu pri rezaní vnútorného závitu  TR 32 x 4. Svoje 

rozhodnutie zdôvodnite. ............................................................................................. 

2. Doplňte na vyznačené miesto vysvetlenie k obr. 14: 

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

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

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

                                        4. ........................................................ 
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Obrázok č. 14: Príprava na rezanie vnútorného rovnoramenného lichobežníkového 

závitu 

4. Aký profil musí mať závitový nôž pri rezaní vnútorného Tr závitu? 

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

5. Vrcholový uhol vnútorného závitového noža pri rezaní vnútorného rovnoramenného 

lichobežníkového závitu má hodnotu (správnu odpoveď zakrúžkujte): 

a)  33° 

b)  30° 

c) na uhle nezáleží 

6. Od čoho bude závisieť počet záberov nástroja pri rezaní vnútorného rovnoramenného 

lichobežníkového závitu? 

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

7. Akú funkciu plní šablóna  na obr. 8? 

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Zdôvodnite, prečo sa pri úprave obrobku pred sústružením vnútorného Tr závitu 

malý priemer matice nesústruží na rovnaký rozmer, ako malý priemer skrutky: 

2. Určite nasledovné rozmery pri úprave obrobku pre sústruženie matice so 

závitom Tr 36x6: 

Priemer diery pod závit Tr 36x6 ...................... 

Šírku a priemer drážky za závitom ....................... 

3. Aký by mal byť uhol čela závitového noža, aby sme pri sústružení závitu 

dodržali profil závitu? ( podčiarknite správnu odpoveď ) 

uhol čela  kladný, záporný, nulový, 
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4. Podľa tabuľky č.1 zoraďte stroj na sústruženie závitu Tr 36x6: ( zistené symboly 

a značky vpíšte k číslam ovládacích prvkov ): 

páka predlohy č. 1 ....... ovládacie koliesko č. 2    ..................... 

bežec prevodovky č. 4  ........ ovládacie koliesko č. 3    ..................... 

5. Podľa obrázku č.15 popíšte postup sústruženia závitu Tr 36x6: 

 

Obrázok č. 15:  Postup sústruženia vnútorného Tr závitu 

Pozícia 2.................................................................................................................. 

Pozícia 3.................................................................................................................. 

Pozícia 4.................................................................................................................. 

Pozícia 5.................................................................................................................. 

6. Popíšte kontrolu a meranie vyrobeného závitu Tr 36x6: 

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

7. Na čo v súvislosti s BOZP kladieme dôraz pri sústružení a kontrole závitov? 

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

1. Poznám technológiu sústruženia vnútorného Tr závitu na sústruhu nožom 

a ovládam pracovné činnosti spojené s jeho výrobou.(označte odpoveď ) 

Áno  Čiastočne  Nie, potrebujem zopakovať 

2. Pri nácviku témy som u spolužiakov alebo u seba spozoroval tieto chyby: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                    19 dní 

2.1. Sústruženie závitov                                      7 dní 

Názov témy:   2.1.6. Sústruženie viacchodových závitov – 6/19 

 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť rezať viacchodové závity závitovým nožom. 

 

a) úprava  obrobku a nastavenie nástroja pri rezaní viacchodových závitov na 

sústruhu nožom 

b) nastavenie stroja pri rezaní viacchodových závitov na sústruhu nožom 

c) nácvik pracovného postupu pri rezaní viacchodových závitov na sústruhu nožom 

metódou pozdĺžneho posunutia noža nožovými saňami o rozstup závitu 

d) meranie a kontrola viacchodových závitov  

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri sústružení viacchodových závitov 

 

Teoretické východiská: 

1.Objasnite pojem viacchodový závit: 

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

2. Napíšte, čo znamená na obr. 16 „t“  a  „s“ 

 

 

                                                         t .................................................. 

                                                         s .................................................  

 

 

Obrázok č. 16: Viacchodový závit 
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3. Koľko chodov má závit na obr. 16 ..........................................................  

4. Zakrúžkujte, ktorý vzťah medzi stúpaním a rozstupom je správny: 

a) n = s . t (mm) b) s = n . t (mm) c) s = n / t (mm) 

3. Vypočítajte veľkosť stúpania pri dvojchodovom závite, ktorého rozstup je 5 mm. 

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

4. O koľko sa musí obrobok prestaviť pootočením vzhľadom na nôž za pokojnej polohy 

po vysústružení prvej závitovej drážky?  Napíšte obecne platný vzťah. 

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

5. Priraďte k obr. 17 správny názov závitu podľa počtu chodov. 

                          

a)                                     b)                                     c) 

Obrázok č. 17: Viacchodové závity 

a) ................................................... 

b) ................................................... 

c) ................................................... 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Načrtnite a zakótujte úpravu priemeru hriadeľa a drážky za závitom pre 

sústruženie závitu Tr 48x16/2 
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2. Opíšte konštrukciu, geometriu a nastavenie použitých závitových nožov pre 

sústruženie závitu Tr 48x16/2: 

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

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

3. Popíšte postup zoradenia sústruhu SV 18R pre sústruženie závitu Tr 48x16/2: 

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

4. Určte, o akú hodnotu posunieme nožové sane po vyrezaní prvej závitovej drážky 

pri sústružení závitu Tr 48x16/2  o................mm 

5. Na základe vedomostí z predchádzajúcich tém o sústružení špeciálnych závitov 

opíšte technologický postup sústruženia závitu Tr 48x16/2: 

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

6. Vysvetlite kontrolu a meranie tohto závitu: 

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

7. Uveďte zásady bezpečnej práce pri sústružení, kontrole a meraní závitov: 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu sústruženia viacchodových závitov a ovládam pracovné 

činnosti spojené s ich výrobou a kontrolou: (podčiarknite odpoveď ) 

Áno   Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku sústruženia viacchodových závitov som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou, bodovaním).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                           19 dní 

2.1. Sústruženie závitov                                            7 dní 

Názov témy:   2.1.7. Súborná práca – výroba skrutky a matice so 

závitom M 33x2 metódou sústruženia závitov nožom. 7/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť vyrobiť strojovú súčiastku podľa zadania. 

a) úprava obrobkov a upínanie nástrojov  pri výrobe súčiastok  

b) stanovenie pracovného postupu a nástrojov pri výrobe súčiastok 

c) voľba rezných podmienok pri výrobe súčiastky  

d) zoradenie stroja a výroba strojových súčiastok 

e) meranie a kontrola vyrobenej súčiastky  

f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1. Urobte náčrt skrutky s valcovou hlavou, ktorej priemer bude 35 mm a dĺžka 

hlavy 40 mm, za hlavou navrhnite zápich o šírke 4,5 mm s priemerom 30,5 mm, 

na drieku skrutky vyrobte závit M 33x2 s výbehom do zápichu s dĺžkou 52 mm. 

Hranu pod závit navrhnite 2x45º. Náčrt zakótujte. 

 

 

2. Urobte náčrt matice, ktorá bude mať priemer 50 mm, šírku 25 mm a hrany pod 

závit M 33x2 navrhnite 2,5 x 45º. Náčrt zakótujte. 
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3. Vypočítajte otáčky pre vŕtanie otvoru v matici. Skrutka aj matica sa budú 

vyrábať z ocele 11 500: 

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

4. Určite z tabuliek alebo vypočítajte malý priemer závitu na skrutke M 33x2: 

d3 = .................... 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Napíšte postup výroby skrutky a matice so závitom M 33x2 z polotovaru ( 

skrutka ᶲ 40 x 100 a matica  ᶲ 55x30). Pre postup použite formulár – príloha č. 1. 

2. Vzhľadom na to, že závit skrutky bude lícovať maticu, ako prvé budete vyrábať: 

( správnu odpoveď zakrúžkujte ) 

Skrutku    Maticu 

3. Ktoré pravidlá bezpečnosti práce musíte dodržiavať pri výrobe strojových 

súčiastok podľa zadania?......................................................................................... 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam postup výroby strojových súčiastok podľa zadania ako aj pracovné 

úkony spojené s ich výrobou: (podčiarknite odpoveď ) 

Áno   Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri realizácii zadania som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: ( známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                           19 dní 

2.2 Sústruženie tvarových plôch                              2 dní 

Názov témy:   2.2.1 Sústruženie tvarových plôch tvarovými nožmi – 

8/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť sústružiť tvarové plochy tvarovými nožmi. 

 

a) upínanie obrobku a nástroja pri sústružení tvarových plôch tvarovými nožmi 

b) nastavenie stroja a nástrojov pri sústružení tvarových plôch tvarovými nožmi 

c) nácvik pracovného postupu pri sústružení tvarových plôch tvarovými nožmi 

d) meranie a kontrola tvarových plôch 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1.Na obr. 18 je tvarová plocha. Napíšte, ako je charakterizovaná tvarová plocha. 

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

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

Obrázok č. 18: Rukoväť 

2. Doplňte do obr. 19 chýbajúce rozmery: 

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

Obrázok č. 19: Súčiastka s tvarovou plochou 

3. Napíšte spôsoby sústruženia tvarových plôch: 
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............................................................................... 

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

4. Dosahuje sa tvarovými nožmi pri sústružení tvarových plôch  väčšia presnosť 

obrobkov? (zakrúžkujte správnu odpoveď, svoje tvrdenie zdôvodnite) 

a) áno   .......................................................................................................................... 

b) nie ............................................................................................................................ 

5. Priraďte k obrázkom názvy tvarových  nástrojov podľa obr. 20 ( kotúčový tvarový 

nôž, kovaný tvarový nôž, vsadený tvarový nôž ) 

     

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

Obrázok č.20: Tvarové nože 

6. Na obr. 21 je tvarový nôž. Napíšte, aký je prísuv nástroja do záberu. 

 

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

 

 

 

Obrázok č. 21:  Tvarový nôž  

7. Ako budete kontrolovať správnosť tvaru a veľkosť tvarovej plochy? 

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Uveďte, prečo uhol čela tvarových nožov sa spravidla rovná nule: 

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

2. Pri sústružení tvarových plôch nastavujeme nože: (označte správnu odpoveď) 
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nad os sústruženia pod os sústruženia do osi sústruženia 

3. Pri sústružení tvarových plôch tvarovými nožmi je posuv noža väčšinou ručný. 

Uveďte, od čoho závisí veľkosť posuvu: 

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

4. Veľkosť reznej rýchlosti pri sústružení tvarových plôch tvarovými nožmi závisí 

od dĺžky tvarovej plochy: (vyznačte odporúčanú reznú rýchlosť) 

v = 20 – 75 m/min  v = 5 – 15 m/min  v = 90 – 140 m/min 

5. Na obrázku č. 22 je vyobrazený postup sústruženia tvarovej plochy tvarovým 

nožom. Popíšte vykonávané pracovné činnosti zobrazené na pozíciách 2, 5 a 6: 

      

Obrázok č.22:  sústruženie tvarových plôch tvarovými nožmi 

 Pozícia 2. ................. Pozícia 5 .................. Pozícia 6 ............................. 

6. Na čo v súvislosti s BOZP nesmieme zabúdať pri sústružení tvarových plôch 

tvarovými nožmi? ............................................................................................. 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu sústruženia tvarových plôch tvarovými nožmi a ovládam 

pracovné činnosti spojené s ich výrobou a kontrolou: (podčiarknite odpoveď ) 

Áno   Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku sústruženia tvarových plôch som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, bodovaním).................................................. 
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Názov tematického celku: 2.  Sústruženie                                                          19 dní

    2.2 Sústruženie tvarových plôch                              2 dni 

Názov témy:   2.2.2 Sústruženie tvarových plôch kopírovaním – 9/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť sústružiť tvarové plochy kopírovaním. 

a) upínanie obrobku a nástroja pri sústružení tvarových plôch kopírovaním 

b) nastavenie stroja a nástrojov pri sústružení tvarových plôch kopírovaním 

c) nácvik pracovného postupu pri sústružení tvarových plôch kopírovaním 

d) meranie a kontrola tvarových plôch 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1.Kopírovacie zariadenie sa používa na sústruženie obrobkov s ......................... 

tvarovými plochami. 

2. Napíšte výhody sústruženia pozdĺžnych tvarových plôch kopírovacím zariadením: 

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

3.Pomenujte základné časti kopírovacieho zariadenia na sústruženie pozdĺžnych 

tvarových plôch: 

 

Obrázok č. 23: Kopírovacie zariadenie na sústruženie pozdĺžnych tvarových plôch 
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4.Opíšte funkciu kopírovacieho zariadenia na sústruženie pozdĺžnych tvarových plôch 

podľa obr. 23................................................................................................................... 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Načrtnite tvar sústružníckeho noža pre sústruženie tvarových plôch pomocou 

kopírovacieho zariadenia IKS: 

 

2. Vysvetlite, kde upíname sústružnícky nôž pri sústružení tvarových plôch 

kopírovacím zariadením IKS................................................................................... 

3. Vysvetlite postup zoradenia kopírovacieho zariadenia IKS pre sústruženie 

tvarovej plochy: 

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

4. Uveďte, na aké pracovné operácie môžeme využiť kopírovacie zariadenie IKS  

okrem sústruženia tvarových plôch:........................................................................ 

5. Popíšte zásady BOZP pri sústružení tvarových plôch kopírovaním: 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu sústruženia tvarových plôch kopírovaním a ovládam 

pracovné činnosti spojené s ich výrobou a kontrolou? (označte odpoveď) 

Áno   Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku sústruženia tvarových plôch pomocou kopírovacieho zariadenia som 

sa dopustil týchto chýb:........................................................................................... 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                       19 dní 

2.3. Dokončovacie práce na sústruhu                  2 dni 

Názov témy:   2.3.1. Pilovanie a leštenie na sústruhu – 10/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť pilovať a leštiť rotačné súčiastky na sústruhu. 

a) upínanie obrobku pri pilovaní a leštení súčiastok na sústruhu 

b) nastavenie stroja pri pilovaní a leštení súčiastky na sústruhu 

c) nácvik pracovného postupu pri pilovaní a leštení súčiastok na sústruhu 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1.Kedy možno použiť pilovanie ako dokončovací spôsob práce na sústruhu? 

(zdôvodnite svoju odpoveď )

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

2. Doplňte: Pilník je nástroj s ............................................................................. 

3.  Pomenujte najbežnejšie prierezy pilníkov a názov prierezu pilníka zapíšte. 

 

a)        b)       c)             d)     e)    f)      g)       h) 

Obrázok  č. 24:  Prierezy pilníkov 

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

e)......................................f)......................................g)..............................h)..................... 

4. Doplňte, akým prierezom pilníka sa pilujú valcové a kužeľové plochy, prípadne 

vypuklé tvarové plochy.....................................a vyduté tvarové plochy............................ 
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5. Nerovnosti, ktoré vzniknú pri pilovaní na sústruhu odstránime.............................. 

6. Opíšte činnosti ktoré vidíte na obr. 25: 

a) ............................................................................................................................... 

b)................................................................................................................................ 

                            

a)         b) 

Obrázok č. 25: Prostriedky na leštenie povrchu obrobku 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Uveďte možnosti upínania obrobkov pri pilovaní a leštení na sústruhu: 

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

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

2. Pod akým uhlom vedieme pilník po pilovanej ploche pri pilovaní na sústruhu? ( 

poznačte správnu odpoveď ): 

45º    30º    10º 

3. Pri pilovaní na sústruhu budeme voliť reznú rýchlosť. (označte správnu 

odpoveď) 

a) väčšiu ako pri sústružení   b) menšiu ako pri sústružení 

4. Kedy sa mení geometrický tvar obrobenej plochy? (označte odpoveď) 

a) pri pilovaní     b) pri leštení 
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5. Opíšte postup pri pilovaní na sústruhu: 

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

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

6. Popíšte postup leštenia vonkajších a vnútorných plôch na sústruhu: 

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

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

7. Uveďte zásady BOZP pri pilovaní a leštení na sústruhu: 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu pilovania a leštenia na sústruhu a ovládam pracovné 

činnosti spojené s technológiou dokončovacích prác na sústruhu: .(označte 

odpoveď) 

Áno   Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku dokončovacích prác ( pilovania a leštenia ) som sa dopustil týchto 

chýb: 

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

 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                          19 dní 

2.3 Dokončovacie práce na sústruhu                       2 dni 

Názov témy:   2.3.2. Ryhovanie a vrúbkovanie na sústruhu – 11/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť ryhovať a vrúbkovať rotačné súčiastky na 

sústruhu. 

a) upínanie obrobku a nástrojov pri ryhovaní a vrúbkovaní súčiastok na sústruhu 

b) nastavenie stroja pri ryhovaní a vrúbkovaní súčiastok na sústruhu 

c) nácvik pracovného postupu pri ryhovaní a vrúbkovaní súčiastok na sústruhu 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Doplňte ryhovaním a vrúbkovaním sa .......................valcové a iné časti súčiastok 

ako napríklad ................................................................................................................ 

2. Zakrúžkujte správnu odpoveď:  Ryhovaním vytvárame na povrchu obrobku 

a) pozdĺžne drážky v smere osi obrobku b) priečne drážky naprieč osi obrobku   

c) šikmé drážky na povrchu obrobku 

3. Rozhodnite zakrúžkovaním, ktorá odpoveď je správna: 

a) ryhovaním sa zdrsňujú dlhé plochy b) vrúbkovaním sa zdrsňujú krátke plochy 

c) vrúbkovaním  sa zdrsňujú dlhšie plochy a ryhovaním sa zdrsňujú krátke plochy  

4. Pri vrúbkovaní sa do povrchu obrobku vytláčajú dvojice pravouhlé alebo kosouhlé 

križujúcich sa rýh (vyberte správnu odpoveď) Áno  Nie 

5. Priraďte označenie k názvom zdrsnených povrchov podľa obr. 26: 

                                                                                   ryhovanie ......................... 

                                                                                   vrúbkovanie .................... 

 

                             

Obrázok č. 26: Spôsoby zdrsňovania povrchu 
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6. Na obr. 27 máme dva zdrsňovacie nástroje. Na vyznačené miesto napíšte, ktorý je 

ryhovač a ktorý je vrúbkovač. 

 

 

                                                                        a)................................................. 

                                                                        b).................................................                                             

 

Obrázok č.27: Nástroje na zdrsňovanie povrchu 

7. Vymenujte základné časti zdrsňovacieho nástroja na obr. 26: 

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

8. Doplňte: Široké plochy (obr. 28) sa vrúbkujú pri ........................................... 

Hlavný rezný pohyb je pohyb..........................a vykonáva ho............................. 

Vedľajší rezný pohyb je pohyb .......................a vykonáva ho ............................  

 

Obrázok č. 28: Vrúbkovač 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Uveďte možnosti upínania obrobkov na sústruhu pre ryhovanie a vrúbkovanie: 

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

2. Popíšte postup nastavovania a upínania nástrojov pre dokončovanie ryhovaním 

a vrúbkovaním: 

Nastavenie ryhovača: ............................................................................................. 

Nastavenie vrúbkovača s dvoma kolieskami: ......................................................... 
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3. Ako sa bude správať obrobok pri vrúbkovaní, ak nastavíme vrúbkovač pod os 

sústruženia?............................................................................................................. 

4. Vyberte z údajov o rezných rýchlostiach odporúčanú pre ryhovanie 

a vrúbkovanie: 

v = do 10 m/min v = 10 až 50 m/min  v = viac ako 50 m/min 

5. Vypočítajte,  koľko sa nám približne zväčší priemer D = 60 mm po vrúbkovaní 

pri rozstupe zubov na vrúbkovaciom koliesku t = 1,6 mm: D = ...........mm 

6. Opíšte technológiu vrúbkovania širokých valcových plôch: 

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

7. Je možné ryhovať vnútorné valcové plochy?  Áno  Nie 

8. Napíšte, čo kontrolujeme a meriame na vrúbkovanej alebo ryhovanej ploche: 

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

9. Uveďte zásady BOZP pri vrúbkovaní a ryhovaní: 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. poznám a ovládam technológiu a výrobu súčiastok vrúbkovaním a ryhovaním: 

(poznačte odpoveď) Áno Čiastočne Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku ryhovania a vrúbkovania som urobil tieto chyby: 

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

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

 

 



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 

48 
 

 

Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                    19 dní 

2.4. Sústruženie pri zložitom upínaní               6 dní 

Názov témy: 2.4.1. Sústruženie pri upínaní obrobkov na upínaciu platňu  – 12/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť sústružiť obrobky pri upínaní na upínaciu platňu. 

a) upínacie platne 

b) nácvik pracovného postupu upínania obrobku na štvorčeľusťovú upínaciu platňu 

c) nácvik pracovného postupu pri vyvažovaní súčiastok upnutých na upínacej 

platni 

d) kontrola nastavenia polohy obrobku na upínacej platni 

e) nácvik sústruženia súčiastky pri upnutí obrobku na upínaciu platňu 

f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1.Napíšte, aké obrobky upíname do upínacích platní: 

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

2. Možno upínacie platne použiť aj na upínanie výstredných obrobkov? Zakrúžkujte 

správnu odpoveď. 

a) áno                                                                                                  b) nie 

3. Charakterizujte štvorčeľusťovú upínaciu platňu podľa obr. 29: 

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

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

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

Obrázok č. 29: Upínacia platňa 

 

 



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 

49 
 

 

4. Na obr. č. 30 máme charakteristické polohy približného nastavenia obrobku 

v štvorčeľusťovej upínacej platni. Vašou úlohou bude napísať postup nastavenia 

a upínania obrobku na štvorčeľusťovej upínacej platni. 

Vysvetlivky : 

a až c polohy obrobku                   1 až 4 upínacie čeľuste                1 obrobok    

        

Obrázok č. 30: Charakteristické polohy nastavenia obrobku v štvorčeľusťovej upínacej 

platni 

a).......................................................................................................................................... 

b).......................................................................................................................................... 

c).......................................................................................................................................... 

5. Charakterizujte statické a dynamické vyvažovanie: 

Statické vyvažovanie................................................................................................. 

Dynamické vyvažovanie .......................................................................................... 

6. Priraďte správne číslo a písmeno k uvedeným názvom: 

           obrobok .......................................... 

                                                            protizávažie .................................... 

                                                            upínacia platňa ............................... 

                                                            hmotnosť obrobku .......................... 

                                                            hmotnosť protizávažia .................... 

Obrázok č. 31: Podstata statického vyvažovania 

7. Napíšte podmienku, kedy je obrobok staticky vyvážený (obr. 31). 

Ak platí, že ........................................................................................................... 
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Postup nadobúdania zručností: 

1. Na obrázku č. 29 je štvorčeľusťová upínacia platňa. Uveďte minimálne tri 

spôsoby upínania obrobkov do tohto upínača: 

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

2. Definujte postup upínania obrobku v štvorčeľusťovej upínacej platni: 

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

3. Popíšte postup pri centrovaní obrobku: 

Približné centrovanie pomocou kriedy ......................................................... 

Jemné centrovanie    ..................................................................... 

4. Popíšte postup upínania pomocou vopred zhotovenej strediacej jamky: 

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

5. Napíšte, prečo súčiastky nepravidelného tvaru musíme na upínacej platni 

vyvažovať:............................................................................................................... 

6. Ktoré zásady BOZP musíme rešpektovať pri upínaní a sústružení na upínacích 

platniach? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám postupy prác pri upínaní obrobkov na upínacích platniach a ovládam 

pracovné činnosti spojené so sústružením obrobkov na upínacích platniach. 

Áno   Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku sústruženia obrobkov na upínacích platniach som sa dopustil týchto 

nedostatkov: ......................................................................................................... 

Hodnotenie MOV: (slovne, bodovanie).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                        19 dní 

2.4. Sústruženie pri zložitom upínaní                    6 dní 

Názov témy: 2.4.2. Sústruženie pri upínaní obrobkov v opierkach  – 13/19 

Cieľ vyučovacieho dňa:  vedieť sústružiť obrobky pri upínaní v opierkach. 

a) opierky 

b) nácvik pracovného postupu upínania obrobku do opierok 

c) nácvik sústruženia súčiastky pri upnutí obrobku v opierkách 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1.Zakrúžkujte správnu odpoveď. Do opierok sa upínajú: 

a) dlhé hriadele s priemerom väčším ako Ø 40 mm 

b) dlhé hriadele, nezáleží na priemere hriadeľa 

c) dlhé a tenké hriadele 

d) nezáleží na dĺžke, ani na priemere hriadeľa 

2. Doplňte: Prehýbanie obrobku má za následok ............................................................... 

3. Na obr. 32 sú znázornené opierky. Rozhodnite, ktorá je pevná, a ktorá pohyblivá. 

      

 

a) ............................... 

b) ............................... 

a)    b) 

Obrázok č. 32: Opierky 

3. Napíšte rozdiel medzi pevnou a pohyblivou opierkou. 

 



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 

52 
 

 

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

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

4. Možno pohyblivú opierku použiť aj pri rezaní dlhých závitov? Správnu odpoveď 

zakrúžkujte. 

a) áno                                                                                                        b) nie 

5. Čeľuste pohyblivej opierky majú byť čo najbližšie k: (doplňte) ...................................  

6. Pevná opierka sa umiestňuje na: (doplňte) ..................................................................... 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. V ktorej časti dĺžky bude mať najväčší priemer dlhý hriadeľ upnutý medzi 

hrotmi po osústružení? Vysvetlite prečo. 

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

2. Popíšte postup upnutia pevnej opierky na vodiacich plochách stroja. 

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

3. Vysvetlite, čo je potrebné vykonať na polotovare skôr, ako sústružník začne 

ustavovať a upínať čeľuste opierky: 

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

4. Pri sústružení v opierkach je veľmi dôležite zvoliť správne čeľuste. Napíšte, aké 

čeľuste použijete pre: 

Hrubovanie ................... Hladenie a mäkké materiály ................................. 

Rýchlostné obrábanie ..................................... 

5. Popíšte postup upínania a nastavovania pohyblivých opierok: 

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

................................................................................................................................ 
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6. Pohyblivé opierky používame pri: (vyznačte správnu odpoveď) 

a) hrubovaní   b) sústružení na čisto 

7. Popíšte postup sústruženia dlhého a tenkého hriadeľa v pohyblivej opierke: 

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

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

8. Uveďte, na čo musíte dbať pri sústružení v opierkach v súvislosti 

s bezpečnosťou pri práci: 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu sústruženia v opierkach a ovládam pracovné činnosti 

spojené s výrobou súčiastok s použitím opierok: ( vyznačte odpoveď) 

Áno  Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri sústružení v opierkach som sa dopustil týchto chýb 

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

 

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

 

 

 

 

 



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

 

 
  

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

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

54 
 

 

Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                          19 dní 

2.4. Sústruženie pri zložitom upínaní                     6 dní 

Názov témy: 2.4.3. Sústruženie pri upínaní obrobkov v klieštinách  – 14/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť sústružiť obrobky pri upínaní v klieštinách 

a) klieštiny 

b) nácvik pracovného postupu upínania obrobku do klieštín 

c) nácvik sústruženia súčiastky pri upnutí obrobku do klieštín 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1.Klieštiny používame na upínanie  (doplňte) .......................materiálu. 

 

Obrázok č. 33: Upínacia klieština 

2. Priraďte správne číselné označenie k obr. 33: 

vreteno ........  klieština .............  upínacia rúrka .............. 

3. Popíšte spôsob upínania pomocou klieštiny na obr. 33: 

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

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

4. Nakreslite prierezy tyčového materiálu, ktoré môžeme upínať do klieštín. 
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Postup nadobúdania zručností: 

1. Ktoré skutočnosti ovplyvňujú správnu voľbu pri výbere klieštiny pre upínanie 

obrobkov? 

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

2. Klieštinami možno upínať obrobky až do priemeru 77 mm. Napíšte, aké otvory 

v klieštinách poznáte: 

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

3. Silu potrebnú pre upínanie materiálu do klieštin môžeme vyvodiť: (vpíšte 

odpoveď): 

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

4. Popíšte postup zoradenia sústruhu na sústruženie hriadeľa s priemerom D = 22.5 

mm v klieštine: 

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

5. Aké rezné podmienky nastavujeme pri sústružení obrobkov v klieštinách? 

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

6. Popíšte zásady BOZP pri sústružení v klieštinách: ............................................. 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam praktické činnosti a technológiu sústruženia v klieštinách: 

Áno  Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri sústružení v klieštinách som urobil tieto chyby 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                         19 dní 

2.4. Sústruženie pri zložitom upínaní                    6 dní 

Názov témy: 2.4.4. Sústruženie pri upínaní na tŕňoch a medzi hroty  – 15/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť sústružiť obrobky pri upínaní na tŕňoch a medzi 

hroty. 

a) upínacie tŕne, upínacie hroty 

b) nácvik pracovného postupu upínania obrobku na tŕne a medzi hroty 

c) nácvik sústruženia súčiastky pri upnutí obrobku na tŕne a medzi hroty 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1. Aké súčiastky sa upínajú na upínacie tŕne? Zakrúžkujte správnu odpoveď. 

a) tie, ktorých valcový povrch alebo jeho časti nemusia byť súosové s ich obrobenou 

dierou 

b) tie, ktorých valcový povrch alebo jeho časti musia byť súosové s ich obrobenou 

dierou 

c) všetky, ktoré majú dieru  

2. Obrobky s obrobenou dierou možno upnúť na pevný alebo rozpínací tŕň. Napíšte 

základne rozdelenie pevných upínacích tŕňov ............................................................. 

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

3. Správna kužeľovitosť kužeľového tŕňa (obr. 34) je: (podčiarknite správnu odpoveď)   

a)1:3890  b)1:2500 c) ľubovoľná 

 

Obrázok č.34: Kužeľový tŕň 
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4. Popíšte základné časti upínania obrobku na valcový tŕň: 

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

Obrázok č.26 Valcový tŕň                       2 ................................ 

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

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

                                                                5 ................................ 

Obrázok č. 35: Upínanie na valcový tŕň 

5. Na valcové tŕne sa upínajú obrobky s malou vôľou medzi tŕňom a dierou (doplňte 

tolerančné značky pre) 

diera ........................    tŕň ................................. 

6. Popíšte spôsob upínania súčiastky na závitový tŕň (obr.36): 

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

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

 

Obrázok č. 36: Závitový tŕň 

7. Priraďte správne čísla k jednotlivým častiam rozpínacieho tŕňa medzi hroty: (obr. 37) 

                                                                                  matica priebežná ...........                                                                              

                                                                                  kužeľ tŕňa ...................... 

                                                                                  matica uzavretá ............. 

                                                                                  rozpínacie puzdro ......... 

 

Obrázok č. 37: Rozpínací tŕň na upínanie medzi hroty 

8. Popíšte princíp upínania súčiastok na rozpínací tŕň na upínanie medzi hroty: (obr.37) 

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Pred sústružením obrobkov medzi hrotmi je potrebné zo sústruhu demontovať 

skľučovadlo. Popíšte postup pri demontáži skľučovadla. 
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.................................................................................................................................

2. Máte upnúť puzdro s otvorom ø 32 mm a dĺžke 40 mm, na ktorom treba 

sústružiť vonkajšiu valcovú plochu, ktorá má byť sústredná s otvorom. Popíšte 

postup upínania danej súčiastky na kužeľový tŕň:  

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

2. V prípade, že máte sústružiť sériu puzdier ( napr. 50 ks ) podľa bodu 2.,  vyberte 

najvhodnejší spôsob tŕňa, na ktorom by ste dokázali túto sériu vyrobiť pri 

dodržaní požiadavky sústrednosti povrchu s dierou. ( svoj výber zdôvodnite ) 

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

3. Zdôvodnite, prečo osadené konce sústružníckych tŕňov majú vyfrézované 

sploštenie: 

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

4. Popíšte bezpečnosť práce pri sústružení na tŕňoch a medzi hrotmi. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu sústruženia na tŕňoch a medzi hrotmi, ako aj pracovné 

činnosti spojené s výrobou súčiastok touto technológiou. 

Áno   Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri sústružení súčiastok na tŕňoch a medzi hrotmi som urobil tieto chyby. 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).............................................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                          19 dní 

2.4. Sústruženie pri zložitom upínaní                     6 dní  

Názov témy: 2.4.5. Sústruženie pri upínaní obrobkov na uholník -16/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť sústružiť obrobky pri upínaní na uholníku. 

a) uholníky 

b) nácvik pracovného postupu upínania obrobku na uholník 

c) nácvik sústruženia súčiastky pri upnutí obrobku na uholníku 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1. Uholníky slúžia najmä na upínanie súčiastok s (doplňte) ...................................., ktoré 

sa zvyčajne vopred obrobia (napr. frézovaním, hobľovaním a pod.) 

2. Napíšte, z akých základných častí sa uholník skladá: 

 

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

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

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

 

Obrázok č. 38: Uholník 

3. Popíšte spôsob upnutia súčiastky podľa obr. 39: 

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

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

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

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

Obrázok č. 39: Upínanie telesa ložiska na uholník 
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4. Vysvetlite, ako budete kontrolovať výškové nastavenie uholníka s telesom ložiska 

nastavovacím valčekovým kalibrom a základnými mierkami. (obr. 40) 

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

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

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

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

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

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

 

Obrázok č. 40: Kontrola polohy uholníka nastavovacím valčekovým kalibrom 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Podľa obrázku č. 41 popíšte spôsob upínania súčiastky nepravidelného tvaru na 

nastavovací upínací uholník. 

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

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

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

Obrázok č 41: Nastavovací upínací uholník 

2. Pri použití upínacieho uholníka podľa obrázku č.41 je potrebné pred 

sústružením vyvažovanie. ( označte správnu odpoveď ) 

Áno        Nie 
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3. Popíšte postup centrovania telesa ložiska, v ktorom máte sústružiť otvor ᶲ 45 J7 

pomocou uholníka. ( podľa vybavenia dielne ) 

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

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

4. Zdôvodnite, prečo pri sústružení súčiastok pomocou uholníkov používame 

menšie rezné rýchlosti a menšie hĺbky rezu. 

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

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

5. Zdôraznite, na čo musíme dbať z hľadiska BOZP pri upínaní a sústružení 

súčiastok na uholníkoch. 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu sústruženia súčiastok na uholníkoch a ovládam práktické 

činnosti spojené s touto technológiou. 

Áno   Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku som sa dopustil tých to chýb: 

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

 

Hodnotenie MOV: (slovne, bodovaním).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                           19 dní 

2.4. Sústruženie pri zložitom upínaní                      6 dní 

Názov témy: 2.4.6. Súborná práca – výroba strojovej súčiastky podľa zadania - 

17/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť vyrobiť strojovú súčiastku podľa zadania. 

Príklad zadania: Osústružte malú sériu puzdier (max. 5 ks ), na ktorých máte obrobiť 

vonkajšiu valcovú plochu na priemer d = 42 h7 a čelné plochy na dĺžku l = 35 mm. 

Otvor v puzdrách je vysústružený na prieme D = 25 H7. Dodržte požiadavku 

sústrednosti diery s obrábaným povrchom.( obsah zadania aplikujte podľa vybavenosti 

dielne ) 

a) upínanie obrobku a nástroja pri výrobe súčiastky  

b) stanovenie pracovného postupu a nástrojov pri výrobe súčiastky 

c) voľba rezných podmienok pri výrobe súčiastky  

d) meranie a kontrola vyrobenej súčiastky  

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1. Vymenujte spôsoby upínania obrobkov nepravidelných tvarov a obrobkov 

s otvormi, ktoré musia byť sústredné s obrábaným povrchom na sústruhu: 

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

2. Uveďte, ktoré údaje musí obsahovať výrobný postup: 

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

3. Urobte náčrt puzdra podľa zadania súbornej práce a zakótujte potrebné rozmery 

pre výrobu. 

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

1. Preštudujte si zadanie a zvoľte najvhodnejší spôsob upínania pre výrobu 

puzdier.( uveďte zvolený spôsob a zdôvodnite svoju voľbu) 

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

2. Napíšte pracovný postup pre výrobu súčiastok podľa zadania. V postupe uveďte 

nástroje a meradlá potrebné pre výrobu. 

Viď. Príklad formátu pracovného postupu č.1 

3. Popíšte postup upínania obrobkov podľa vlastnej voľby v bode 1. 

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

4. Puzdra budete vyrábať s cínového bronzu STN 42 3011 a na základe tejto 

skutočnosti vypočítajte alebo určte rezné podmienky pri obrábaní. 

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

5. Vypočítajte strednú hodnotu pre priemer 42 h7, na ktorú budete sústružiť povrch 

puzdier. ............................... 

6. Uveďte zásady BOZP pri výrobe puzdier podľa zadania. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Splnil som úlohy vyplývajúce zo zadania súbornej práce a vyrobil som puzdra 

v požadovanej presnosti a kvalite. 

Áno   Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

Hodnotenie MOV: (známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                           19 dní 

2.5 Sústruženie obrobkov s výstrednými plochami 

Názov témy: 2.5. Sústruženie obrobkov s výstrednými plochami –18/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť sústružiť obrobky s výstrednými plochami. 

 

a) zásady a spôsoby pre nastavovanie a upínanie obrobkov s výstrednými plochami 

b) nácvik pracovného postupu upínania obrobku s výstrednými plochami 

c) nácvik sústruženia súčiastky s výstrednými plochami 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1. Definujte pojem výstredná plocha: ............................................................................ 

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

2. Vymenujte súčiastky s výstrednými plochami: ........................................................ 

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

3. Načrtnite jednoduchú súčiastku s výstrednou plochou a na nej vyznačte excentricitu: 

 

   

 

 

4. Pri sústružení výstredných plôch sa obrobok musí vždy nastaviť tak, aby os 

sústruženej časti bola (doplňte): ........................... 
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5.  Napíšte postup pri  sústružení  diery Ø 40 (vyznačená červene) výstredníka (obr. 42) 

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

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

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

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

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

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

Obrázok č. 42: Nastavenie a upínanie výstredníka v univerzálnom skľučovadle 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Pri sústružení obrobkov s výstrednými plochami volíme rôzne spôsoby upínania 

obrobkov v závislosti na veľkosti výstrednosti, tvaru obrobku a počtu 

obrábaných súčiastok. Napíšte, aké spôsoby upínania a nastavovania poznáte. 

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

2.  Akú hrúbku bude mať podložka, ktorú použijeme pri sústružení výstredníka 

v univerzálnom skľučovadle, ak je výstrednosť obrobku e = 2,5 mm a priemer 

upínanej valcovej plochy 50 mm?(obrázok č. 42)    

T = ..................... 

3. Popíšte postup pri sústružení hriadeľa s dvoma výstrednými čapmi podľa 

obrázku č.43. 

 

Obrázok č.43: Hriadeľ s dvoma výstrednými čapmi 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………….. 
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4. Pri sústružení hriadeľa s výstrednými čapmi budeme voliť väčšiu alebo menšiu 

reznú rýchlosť ako pri sústružení vonkajších valcových plôch.(označte správnu 

odpoveď a zdôvodnite) 

a) Väčšiu, lebo -  ............................................................................................. 

b) Menšiu, lebo - ............................................................................................. 

5. Zdôraznite, na čo nesmieme zabúdať vzhľadom na BOZP pri sústružení 

obrobkov s výstrednými plochami. 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu a spôsoby sústruženia obrobkov s výstrednými plochami 

a ovládam pracovné činnosti spojené s ich výrobou? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku sústruženia obrobkov s výstrednými plochami som sa dopustil 

týchto chýb: 

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

 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 2. Sústruženie                                                          19 dní 

2. 6. Kontrolná práca 

Názov témy:   2. 6. Kontrolná práca  - 19/19 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť vyrobiť strojovú súčiastku podľa zadania.  

a) stanovenie pracovného postupu, nástrojov a meradiel pre výrobu súčiastky 

b) upínanie obrobku a nástroja pri výrobe súčiastky 

c) zoradenie stroja 

d) voľba rezných podmienok pri výrobe súčiastky  

e) meranie a kontrola vyrobenej súčiastky  

f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Príklad zadania: Na sústruhu SV 18 R (podľa vybavenia pracoviska) vyrobte závitový 

spoj (skrutku s maticou) so závitom Tr 32x6. Skrutku lícujte na maticu a povrch matice 

navrúbkujte. 

Teoretické východiská: 

1. Načrtnite profil rovnoramenného lichobežníkového závitu a označte jeho 

parametre potrebné pre výrobu. 

 

  

2. Vypočítajte alebo v strojníckych tabuľkách vyhľadajte malý priemer matice pre 

závit Tr 32x6.  D1 = .......................mm 

3. Ktoré pracovné činnosti na sústruhu radíme medzi dokončovacie práce? 

 

................................................................................................................................. 
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4.Popíšte pracovný postup pri vrúbkovaní matice podľa zadania. 

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

 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Napíšte pracovný postup výroby závitového spoja podľa zadania kontrolnej 

práce. 

Viď príklad formátu postupu práce príloha č.1. 

2. Popíšte postup zoradenia stroja pre sústruženie závitu Tr 32x6. 

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

3. Načrtnite tvar rezného klinu závitového noža pre sústruženie vonkajšieho závitu 

Tr 32x6 a zakótujte jeho geometriu. 

 

 

4. Zdôraznite zásady BOZP pri výrobe strojových súčiastok podľa zadania. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Pri dodržaní technológie a zásad BOZP viem  vyrobiť strojové súčiastky podľa 

zadania. 

Áno  Čiastočne  Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri výrobe súčiastok podľa zadania som sa dopustil týchto chýb. 

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

Hodnotenie MOV: (známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                               14 dní 

3.1 Brúsenie zápichov a drážok                                2 dni 

Názov témy:   3.1.1. Brúsenie drážok na rovinných brúskach - 1/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť drážky na rovinných brúskach. 

a) príprava a upínanie obrokov na rovinnej brúske pri brúsení drážok  

b) voľba brúsneho kotúča a jeho príprava 

c) zoradenie stroja a voľba rezných podmienok pri brúsení drážky na rovinnej 

brúske 

d) meranie a kontrola drážky po brúsení 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Na rovinných brúskach brúsime buď čelom alebo obvodom kotúča (priraďte správnu 

odpoveď číslom) vodorovné ............obvodom kotúča 

   zvislé  ............čelom kotúča 

     ........... čelom aj obvodom kotúča 

2.Popíšte základné časti vodorovnej rovinnej brúsky(obr.44) 

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

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

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

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

 

Obrázok č.44: Vodorovná rovinná brúska 

3.Napíšte vzťah na výpočet reznej rýchlosti pri brúsení, uveďte jednotky: 

...................................................................................................................... 
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4. Ktorá z uvedených drážok je pravouhlá priebežná drážka? (vyberte správnu 

odpoveď)  

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

 

a) b) ......c) ....d)     e)       f) 

Obrázok č.45: Tvary drážok 

5. Napíšte správne názvy brúsnych kotúčov, ktoré sú na obr. 46: 

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

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

 

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

 

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

Obrázok č.46: Niektoré vary brúsnych kotúčov 

6.Vysvetlite význam niektorých uvedených kót (obr.47): 

                                                                                     140........................................... 

                                                                                     190........................................... 

                                                                                     E2,5 x 1,6 ............................... 

                                                                                     60 H7...................................... 

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

Obrázok č.47: Pravouhlá priebežná drážka 

7.V bodoch napíšte postup brúsenia pravouhlej priebežnej drážky (obr.48):  

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

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

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

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

Obrázok č.48: Brúsenie pravouhlej priebežnej drážky 
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Postup nadobúdania zručností: 

1. Popíšte, čo budeme kontrolovať na obrobku pred upínaním a brúsením drážok 

po predchádzajúcom obrábaní. ( sústružení, frézovaní kalení a pod. ) 

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

2. Máte vybrúsiť pravouhlú priebežnú drážku (obrázok č. 47). Načrtnite tvar 

brúsneho kotúča a jeho rozmery po úprave orovnávačom. 

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

3. Popíšte postup upínania súčiastky podľa obrázku č. 47 pre brúsenie dna a bokov 

drážky. ..................................................................................................................... 

4. Zdôvodnite, prečo sú steny drážky oddelené zárezom. (obrázok č 48) 

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

5. Popíšte postup brúsenia drážky podľa obrázku č. 47 na vodorovnej rovinnej 

brúske BPH 20. 

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

6. Aká meradlá použijete na meranie šírky drážky a hĺbky drážky podľa obrázku č. 

47. ..................................................................................................................... 

7. Uveďte zásady BOZP pri brúsení drážok na rovinných brúskach. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu a ovládam pracovné činnosti spojené s preberanou témou.

 Áno Čiastočne Nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som sa dopustil týchto chýb........................................................ 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                                14 dní 

3.1 Brúsenie zápichov a drážok                                2 dni 

Názov témy:   3.1.2. Brúsenie zápichov na hrotových brúskach - 2/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť zápichy na hrotových brúskach. 

a) príprava obrobku pre brúsenie zápichu na hrotovej brúske  

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení zápichu na hrotovej brúske 

c) voľba rezných podmienok pri brúsení zápichu na hrotovej brúske 

d) meranie a kontrola zápichu pri brúsení na hrotovej brúske 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Na obr.49 máme tvary zápichov D, E, F G. Sú to zápichy normalizované resp. 

nenormalizované ? (zakrúžkujte správnu odpoveď). a) normalizované 

b) nenormalizované 

 

Obrázok č. 49: Tvary zápichov 

2.Vymenujte, aké pohyby vykonávajú: 

                                                            

                                                             brúsny kotúč....................................... 

                                                             obrobok.............................................. 

Obrázok č. 39  Hrotová brúska 

 

Obrázok č. 50: Brúsenie na hrotovej brúske 
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3.Ktoré parametre na zápichu budeme kontrolovať a akými meradlami ? 

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Napíšte, čo kontrolujeme na obrobku pred brúsením zápichov na hrotovej brúske 

po predchádzajúcom obrábaní. (sústružení, frézovaní, zváraní , kalení) 

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

2. Pred brúsením zápichu si musíme pripraviť a zoradiť meradlá. Napíšte, ako 

overíte správnu funkciu meradiel. 

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

3. Pre brúsenie zápichu podľa obrázku č. 51 si musíme zvoliť a upraviť brúsny 

kotúč. Napíšte, akú šírku kotúča budeme voliť a akým spôsobom upravíme tvar 

kotúča. 

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

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

 Obrázok č 51: Brúsenie zápichu na hrotovej brúske 

4. Pri brúsení zápichu podľa obrázku č. 51 použijete zapichovací alebo pozdĺžny 

spôsob brúsenia? ............................................................................................. 

5. Popíšte BOZP pri brúsení drážok na hrotových brúskach. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam pracovné činnosti a technológiu brúsenia drážok na hrotových 

brúskach? áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

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



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 

74 
 

 

Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                                14 dní 

3.2 Brúsenie tvarových povrchov a profilov           4 dni 

Názov témy: 3.2.1.Brúsenie tvarových povrchov a profilov na 

rovinných brúskach – 3/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť tvarové povrchy na a profily na rovinných  

brúskach. 

a) upínanie obrobkov na rovinných brúskach  

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení tvarových povrchov a profilov  

c) voľba rezných podmienok pri brúsení tvarových povrchov a profilov  

d) meranie a kontrola tvarových povrchov a profilov na rovinných brúskach 

Teoretické východiská: 

1.Popište činnosť, ktorú vidíte jednotlivých obrázkoch: 

a   b  a)........................................................... 

                                                                b)........................................................... 

                                                          

Obrázok č.52: Orovnávanie brúsnych kotúčov 

   c)................................................................. 

Obrázok č. 53: Brusičská kolíska 
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2. Pri vonkajšom zaoblení brúsneho kotúča r = 1mm musíme hrot diamantu pri 

tvarovaní brúsneho kotúča pomocou brusičskej kolísky nastaviť o hodnotu 1 mm 

(podčiarknite správnu odpoveď)  pod os   alebo  nad os hrotov ?  

3. Ak sa má tvarovať vnútorné zaoblenie s polomerom R = 10 mm, musí sa diamant 

nastaviť o túto hodnotu (podčiarknite správnu odpoveď)  nad   pod os hrotov ? 

4. Na obrázku brúsime tvarovú plochu, ktorá pozostáva s brúsenia rádiusu (obr. a) 

a brúsenia rovinnej plochy (obr. b). Odpovedajte na otázky k danému obrázku. 

                      

a)                                                            b) 

Obrázok č. 54: Brúsenie tvarovej plochy na rovinnej brúske 

Obrázok a)   Na obrázku brúsime........................................................................................ 

                     Aký brúsny kotúč sme použili ? .................................................................... 

                     Pomenujte jednotlivé pozície : 1................................................ 

                     2........................................     3................................................ 

                  Aké pohyby sú potrebné pri brúsení tvarovej plochy podľa obrázka ? 

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

Obrázok b)  Na obrázku brúsime.................................plochu 

                   Pomenujte jednotlivé pozície : 2............................................... 

                   3.........................................   5................................................ 
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      Aké pohyby sú potrebné pri brúsení rovinnej plochy podľa obrázka ? 

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

5. Popíšte jednotlivé časti na obr. č 55. Doplňte obrázok o chýbajúce rozmery a  

vypočítajte hodnotu základných rovnobežných mierok, ktorými musíme vypodložiť 

sínusové pravítko ( H ). Vypočítame podľa vzťahu... (odpoveď zapíšte)      

 

                                                                                     H = ................................... 

 

Obrázok č.55: Sínusové pravítko 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Priraďte názvy k upínacím prípravkom obrobkov pre brúsenie tvarov na 

rovinných brúskach: 

          

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

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

Obrázok č. 56: Upínacie prípravky pre brúsenie  tvarov 

2.  Najvýkonnejšie je brúsenie tvarových plôch brúsiacimi kotúčmi, na obvode 

ktorých je vytvorený negatívny profil brúsenej plochy. Určte,  ktorý zo spôsobov 

orovnávania brúsnych kotúčov je najpresnejší. 
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a) profilovacími oceľovými kotúčmi b) orovnávacím diamantom 

pomocou šablóny  c) pomocou brusičskej kolísky 

3. Popíšte postup orovnania brúsneho kotúča diamantovým orovnávačom pre 

brúsenie vypuklého rádiusu R 8 na brúsiacej príložke. 

   

 Obrázok č.57: Brúsiaca príložka s jamkou 

 

4. Popíšte spôsob brúsenia brúsiacej príložky podľa obrázku č.57. 

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

5. Uveďte meradlá a popíšte postup kontroly vyrobenej brúsiacej príložky. 

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

6. Zdôraznite zásady BOZP pri orovnávaní brúsnych kotúčov. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu a ovládam pracovné činnosti spojené s nácvikom témy?  

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

......... 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                              14 dní 

3.2. Brúsenie tvarových povrchov a profilov          4 dni 

Názov témy:  3.2.2. Brúsenie tvarových povrchov a profilov na 

hrotových brúskach – 4/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť tvarové povrchy a profily na hrotových 

brúskach. 

a) upínanie obrobkov na hrotových brúskach  

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení tvarových povrchov a profilov na 

hrotových brúskach  

c) voľba rezných podmienok pri brúsení tvarových povrchov a profilov 

d) meranie a kontrola tvarových povrchov a profilov na hrotových brúskach 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Napíšte spôsoby upínania súčiastok na hrotovej brúske: 

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

2.Vysvetlite pojem rotačná tvarová plocha: 

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

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

3. Tvarové rotačné plochy na hrotovej brúske brúsime: (zakrúžkujte správnu odpoveď) 

a) pozdĺžnym spôsobom     b) kombinovaným spôsobom      c) zapichovacím spôsobom   

4. Popíšte činnosť, ktorú vidíte na obr.58 

obrázok a) ...................................................................................................................... 
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obrázok b) ...................................................................................................................... 

 

     

a)                                                                                       b) 

Obrázok č.58: Brúsenie rotačných plôch 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Popíšte postup kontroly obrobku pred brúsením tvarových plôch a tvarov na 

hrotovej brúske po predchádzajúcom obrábaní: (sústružení, frézovaní ....) 

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

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

2. Pri brúsení dlhých a tenkých súčiastok, na ktorých máme vybrúsiť rádius, úkos 

alebo zápich sa pri brúsení prehýbajú alebo chvejú. Ako odstránite tento 

nežiadúci jav? 

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

3. Akým spôsobom vytvarujeme brúsny kotúč na brúsenie tvarovej plochy podľa 

obr. 58 / b. Napíšte, ako nastavíte hrot diamantu, ak v kotúči máme vytvarovať 

rádius R = 15 mm. 

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

4. Popíšte postup hrubovania a dokončovania tvarovej plochy podľa obrázku č. 

58/b. 
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Hrubovanie..............................................................................................................

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

Dokončovanie..........................................................................................................

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

5. Popíšte postup kontroly tvarovej plochy podľa obrázku č. 58/b. 

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

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

6. Ako si chránime zrak pri orovnávaní brúsneho kotúča? 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu brúsenia tvarových plôch a tvarov na hrotových brúskach, 

ako aj pracovné činnosti spojené s ich výrobou? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku brúsenia tvarov na hrotových brúskach som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                                14 dní 

3.2 Brúsenie tvarových povrchov a profilov           4 dni 

Názov témy:  3.2.3. Tvarovanie brúsnych kotúčov sínusovým 

pravítkom – 5/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť tvarovať brúsny kotúč sínusovým pravítkom. 

a) nastavenie vzájomnej polohy sínusového pravítka a brúsneho kotúča pri 

tvarovaní 

b) stanovenie pracovného postupu pri tvarovaní brúsneho kotúča sínusovým 

pravítkom 

c) voľba rezných podmienok pri tvarovaní brúsneho kotúča sínusovým pravítkom 

d) meranie a kontrola vytvoreného tvaru do brúsneho kotúča 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Sínusovým pravítkom môžeme vytvarovať do brúsneho kotúča nasledovné tvary: 

(podčiarknite nesprávnu odpoveď) 

a) vonkajšie zaoblenie napr. R15     b) vnútorné zaoblenie    c) úkosy    d) závity 

2. Na obr. 59 máme vzájomnú polohu sínusového pravítka a brúsneho kotúča. 

Pomenujte a vpíšte do obrázka jednotlivé časti zostavy: 

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

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

 

Obrázok č.59: Použitie sínusového pravítka pri tvarovaní brúsneho kotúča 
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3.Napíšte pracovný postup tvarovania úkosu pomocou sínusového pravítka (obr. 59) 

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

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

4. K čomu slúžia základné mierky rovnobežné, ktoré sú použité v zostave? (obr.59) 

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

5.Napíšte vzťah na výpočet veľkosti základných rovnobežných mierok, ktorými musíme 

vypodložiť sínusové pravítko, uveďte jednotky.................................................................. 

6. Akým spôsobom prevedieme kontrolu správnosti vytvarovaného úkosu? (obr. 59) 

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Napíšte možnosti využitia sínusového pravítka pri brúsení na rovinných 

a hrotových brúskach. 

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

2. Na obrázku č. 60 sú vyobrazené sínusové pravítka používané pri tvarovaní 

brúsnych kotúčov pre brúsenie tvarov – úkosov. K vyobrazením sínusovým 

pravítkam priraďte ich správne názvy. 

  

Obrázok č 60: Súbor sínusových pravítok pre tvarovanie brúsnych kotúčov 

 

...) pravítko s uhlovou plochou 30/45° pre uhly 30 

až 60º 

...) sínusový uholník pre uhly 60 až 90º 

...)normalizované pravítko pre uhly do 30º 
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3. Na obrázku je vyobrazená pracovná operácia orovnávania brúsneho kotúča pre 

zhotovenie úkosu 12º na boku kotúča pomocou diamantu vsadeného do 

ohnutého držiaku. Popíšte prípravky pre upnutie diamantu a vypočítajte veľkosť 

základných rovnobežných mierok pre podloženie pravítka. 

 

 

Obrázok č. 61:  Orovnávanie úkosu na brúsnom kotúči 

4. Popíšte postup úpravy brúsneho kotúča podľa obrázku č. 61. Uveďte, či 

orovnanie kotúča vykonáme ručne alebo strojovo. 

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

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

5. Na ktoré zásady BOZP nesmieme zabúdať pri tvarovaní brúsnych kotúčov? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu tvarovania brúsnych kotúčov pre brúsenie tvarov za pomoci 

sínusového pravítka a ovládam pracovné činnosti spojené s preberanou témou? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

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

 

Použité pomôcky a prípravky

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

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

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

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

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

Veľkosť základných rovnobežných mierok

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



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 

84 
 

 

Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                            14 dní 

3.2 Brúsenie tvarových povrchov a profilov         4 dni 

Názov témy: 3.2.4. Súborná práca - Brúsenie tvarovej priebežnej 

drážky na rovinnej brúske – 6/14  

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť tvarovú priebežnú drážku na rovinnej brúske 

podľa výrobného výkresu. 

a) upínanie obrobku a brúsneho kotúča pri brúsení tvarovej priebežnej drážky na 

rovinnej brúske 

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení tvarovej priebežnej drážky na 

rovinnej brúske 

c) meranie a kontrola prebrúsenej tvarovej priebežnej drážky 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

Podľa výrobného výkresu prebrúsiť tvarovú priebežnú drážku. Previesť kontrolu 

a meranie tvarovej priebežnej drážky. (príloha č.2: Technický výkres) 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Spracujte pracovný postup brúsenia drážky. (príloha č.1) 

2. Vyrobte drážku podľa výkresu. (príloha č.2) 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a výrobu tvarovej drážky? 

áno čiastočne nie – potrebujem pomoc. 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                           14 dní 

3.3 Brúsenie úkosov                                             4 dni 

Názov témy: 3.3.1. Brúsenie úkosov pomocou sklopnej 

elektromagnetickej upínacej dosky – 7/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť úkosy pomocou sklopnej elektromagnetickej 

upínacej dosky. 

a) upínanie obrobku pri brúsení úkosu pomocou sklopnej elektromagnetickej 

upínacej dosky 

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení úkosu pomocou sklopnej 

elektromagnetickej upínacej dosky 

c) voľba rezných podmienok pri brúsení úkosu pomocou sklopnej 

elektromagnetickej upínacej dosky 

d) meranie a kontrola úkosu pomocou sklopnej elektromagnetickej upínacej dosky 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Elektromagnetické upínacie dosky sú založené na princípe: (zakrúžkujte správnu 

odpoveď) 

a) magnetov    b) elektromagnetov 

2. Môžeme elektromagnetickú upínaciu platňu, na ktorú upíname obrobky, brúsiť na 

rovinnej brúske? Ak áno, zdôvodnite prečo:....................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................. 
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3.  Definujte pojem úkos. (obr. 62) 

                                                                                                                                                                                                      

Obrázok č.62:  Úkos 

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

.Doplňte vzťah : tg α = ............................... 

4. Nakreslite v pravouhlom premietaní súčiastku, ktorá bude obsahovať úkos, súčiastku 

okótujte. 

 

 

5. Priraďte správne číselné označenie k jednotlivým častiam zostavy: (obr. č.63) 

                                                                   obrobok.............     

                                                                   zverák............... 

                                                                   lamelová prizmatická podložka......... 

                                                                   magnetická upínacia doska................ 

                                                                   brúsny kotúč............ 

Obrázok č.63: Brúsenie úkosu   
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Postup nadobúdania zručností: 

1. Popíšte, ako upíname obrobok na sklopnú elektromagnetickú dosku pri sklone 

30º. 

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

2. Pri brúsení úkosu podľa predchádzajúceho bodu použijete: (označte správnu 

odpoveď)  

a) zapichovací spôsob brúsenia 

b) pozdĺžny s priečnym prísuvom 

3. Popíšte proces hrubovania a brúsenia na čisto pri brúsení úkosu 30º. 

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

4. Popíšte spôsob merania úkosu a drsnosti povrchu. 

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

5. Uveďte hlavné zásady OBZP pri brúsení na rovinných brúskach. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu brúsenia úkosov na sklopnej elektromagnetickej doske 

a ovládam praktické činnosti spojené s nácvikom témy? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                                14 dní 

3.3 Brúsenie úkosov                                                   4 dni 

Názov témy:  3.3.2. Brúsenie úkosov v sklopno otočnom zveráku – 8/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť úkosy pomocou sklopno-otočného zveráka. 

a) upínanie obrobkov pri brúsení úkosu pomocou sklopno – otočného zveráka 

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení úkosov pomocou sklopno – otočného 

zveráka 

c) voľba rezných podmienok pri brúsení úkosov pomocou sklopno – otočného 

zveráka 

d) meranie a kontrola úkosu  

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Doplňte označenie a resp. b k názvom zverákov (vyberte z piatich možnosti dve) 

    

a)                                 b) 

Obrázok č.64: Zveráky 

sínusový zverák ..................     otočný ................................   pevný ....................... 

samostrediaci ......................     otočný a sklopný ...............     

2.Otočný a sklopný zverák sa dá natáčať okolo: (zakrúžkujte správnu odpoveď)  

a) zvislej osi  b) vodorovnej osi c) zvislej a vodorovnej osi 
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3. Vodorovná uhlová stupnica má rozsah (doplňte)........................ a zvislá uhlová 

stupnica (doplňte) ............................ 

4. Na presné upnutie univerzálneho zveráka sa používa: (vyberte jednu odpoveď) 

a) uholník    b) posuvné meradlo   c) číselníkový odchýlkomer   d) mikrometer 

5. Vypočítajte veľkosť uhla, ktorým je daný úkos (obr.65) 

                                                                                 

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

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

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

 

 

Obrázok č. 65: Výrobný výkres 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Aké úkony musíme vykonať pred upnutím obrobku do sklopno-otočného alebo 

sínusového zveráka? (označte správne odpovede) 

odihliť všetky hrany obrobku  skontrolovať prídavky na brúsenie 

doklepať obrobok na podložku očistiť dosadacie plochy                    

označiť si plochu na brúsenie 

2. Popíšte postup brúsenia úkosu na obrobku podľa obrázku č. 64. v sklopno-

otočnom zveráku. 

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

3. Aké sú príčiny nekvalitného opracovania povrchu obrúseného obrobku? 

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

4. Ako vykonáme kontrolu a meranie obrúseného úkosu a kvality opracovania 

obrúsenej plochy? 

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

5. Čo kontrolujeme pred spustením brúsneho kotúča do záberu? 

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

6. Na čo kladieme dôraz pri orovnávaní brúsneho kotúča? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu brúsenia úkosov pomocou skolopno otočných zverákov 

a ovládam pracovné činnosti spojené z výrobou úkosov? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku brúsenie úkosov som sa dopustil nasledovných chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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  Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                             14 dní 

3.3 Brúsenie úkosov                                                 4 dni 

Názov témy:   3.3.3 Brúsenie úkosov na sínusovom pravítku - 9/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť úkosy pomocou sínusového pravítka. 

a) upínanie obrobkov pri brúsení úkosu pomocou sínusového pravítka 

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení úkosov pomocou sínusového 

pravítka 

c) voľba rezných podmienok pri brúsení úkosov pomocou sínusového pravítka 

d) meranie a kontrola úkosu  

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Základné koncové mierky sa vyrábajú v niekoľkých stupňoch presnosti: (napíšte, 

v akých stupňoch presnosti) ............................................................................................. 

2. Zostavte žiadaný rozmer 31,46 mm z dvoch mierok: ................................... 

   49,98 mm z troch mierok ............................................................ 

   86,475 mm zo štyroch mierok ..................................................... 

   199,995 mm z piatich mierok ....................................................... 

3. Popíšte činnosť na obr. 66: 

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

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

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

Obrázok č. 66: Základné mierky 
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4. Na obr. Č. 67 A máme znázornené obyčajné sínusové pravítko, na obr. č. 67 B 

sínusové pravítko s hrotovým prístrojom. 

Odpovedajte na otázky: (obr. 67 A) 

 Akú funkciu plní číselníkový odchýlkomer? ....................................................... 

 V akej dĺžke sa vyrábajú  sínusové pravítka?  ................................................... 

 Akú funkciu plnia diery v sínusovom pravítku? ................................................. 

 Vypočítajte rozmer základných mierok rovnobežných, ktorými sa musí 

vypodložiť sínusové pravítko, ak dĺžka pravítka je 100 mm a uhol α = 30 °. 

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

Odpovedajte na otázky: (obr. 67 B) 

 Akú funkciu plní hrotový prístroj?................................................................. 

 Aby sme mohli upnúť obrobok do hrotového prístroja, tak obrobok musí 

mať: (doplňte).................................................... 

   

Obrázok č. 67: Sínusové pravítko 

5.Aké meradlo by sme mohli použiť na kontrolu rovinnosti povrchu brúseného 

úkosu?.................................................................................................................... 
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Postup nadobúdania zručností: 

1. Ako musíme upraviť obrobok pred brúsením úkosou pomocou sínusového 

pravítka alebo sínusového zveráku? (zaznačte správnu odpoveď) 

a) na obrobku obrúsime aspoň dve rovnobežné plochy 

b) obrobok musíme najskôr obrúsiť - zuhlovať zo všetkých strán 

2. Popíšte postup pri upínaní obrobku do hrotového prístroja pomocou sínusového 

pravítka. 

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

3. Pri brúsení úkosu na sínusovom pravítku nastavujeme uhol rovný: (označte 

správnu odpoveď) 

a) uhol úkosu  b) doplnkový uhol do 90º 

4. Popíšte postup práce pri hrubovaní a dokončovaní úkosu. 

5. Aké meradlá použijete pri kontrole a meraní hotového výrobku? 

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

6. Za akých podmienok môžeme používať rýchloposuv na rovinných brúskach? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené s výrobou úkosov? 

áno   čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som urobil tieto chyby: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                                14 dní 

3.3 Brúsenie úkosov                                                   4 dni 

Názov témy:   3.3.4. Súborná práca - Brúsenie úkosu na lište – 10/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť úkos na rovinnej brúske podľa náčrtu. 

a) upínanie obrobku a brúsneho kotúča pri brúsení lišty s úkosom na 

rovinnej brúske 

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení lišty  na rovinnej brúske 

c) voľba rezných podmienok pri brúsení upínacej lišty  na rovinnej brúske 

d) meranie a kontrola výrobku  

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 Zadanie: Vybrúste úkos na upínacej lište podľa náčrtu na obr. č.68. 

 

 Ra 3,2  Ra 0,8 

Obrázok č.68: Náčrt upínacej lišty s úkosom 

Teoretické východiská: 

1. Vymenujte spôsoby brúsenia úkosov. 

................................................................................................................................ 
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2. Koľko stupňov meria uhol α, h = 35,142 mm a L = 100 mm? 

α = .................. 

3. Popíšte postup merania úkosu pomocou sínusového pravítka. 

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Vypracujte pracovný postup výroby úkosu na upínacej lište podľa obrázku č. 68. 

(postup spracujte do formulára viď. príloha č.1) 

2. Upnite obrobok, zoraďte stroj a vyrobte strojovú súčiastku podľa zadania. 

3. Aké sú príčiny nekvalitného povrch obrobeného výrobku? 

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

4. Vykonajte úpravu obrobku po brúsení, odmerajte a odovzdajte ku kontrole. 

5. Za akých podmienok môžeme používať rýchloposuv na rovinných brúskach? 

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené s výrobou úkosov? 

áno   čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri plnení témy som urobil tieto chyby: 

Hodnotenie MOV: ( známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                                14 dní 

3.5 Brúsenie kužeľových plôch                                 3 dni 

Názov témy: 3.5.1 Brúsenie kužeľov natočením pracovného stola 

a natočením pracovného vretenníka - 11/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť kužele natočením pracovného stola 

a natočením pracovného vretenníka. 

a) upínanie obrobkov pri brúsení kužeľov natočením pracovného stola a natočením 

pracovného vretenníka 

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení kužeľov  

c) voľba rezných podmienok pri brúsení kužeľov  

d) meranie a kontrola kužeľových plôch  

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Napíšte význam označenia: 

..................................................................     α   ............................................ 

  .............................................................     α / 2  ........................................ 

 

Obrázok č. 69: Kužeľové plochy 
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2.Aký je vzťah medzi sklonom a uhlom sklonu? 

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

3.Vyhľadajte v tabuľkách vrcholový uhol α k kužeľu Morse 3 α = ........................... 

4.Odpovedajte na nasledujúce otázky: (obr.70) 

Unášacie srdce plní funkciu   ............................................................ 

Pracovný stôl natočíme o uhol  ................................... 

Pracovný stôl koná    ...........................pohyb 

Obrobok, brúsny kotúč konajú  ............................pohyb 

                                                                                 Napíšte vzťah pre výpočet reznej 

rých                                                                          rýchlosti, uveďte jednotky    

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

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

Obrázok č.70:  Brúsenie kužeľa natočením pracovného stola 

5.Popíšte činnosť, ktorú vidíte na obr. 71: 

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

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

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

Obrázok č. 71: Brúsenie kužeľa natočením pracovného vretenníka 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Aké spôsoby brúsenia vonkajších a vnútorných kužeľových plôch poznáte? 

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

................................................................................................................................. 
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2. Ktorý zo spôsobov brúsenia kužeľových plôch použijete na brúsenie dlhých 

kužeľov s malým vrcholovým uhlom?. 

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

3. Ako realizujete hrubé a presné nastavenie sklonu kužeľa pri metóde natočenia 

pracovného stola a natočenia pracovného vretenníka? 

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

4. Pri brúsení vonkajších kužeľových plôch natočením pracovného stola 

používame: (označte správnu odpoveď) 

a) pozdĺžne brúsenie   b) zapichovací spôsob brúsenia 

5. Aké kužele môžeme brúsiť pomocou natočenia pracovného vretenníka? 

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

6. Vysvetlite postup lícovania kužeľovej plochy pomocou pasty.(Parížska, 

Berlínska modrá ...) 

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

7. Popíšte zásady BOZP pri brúsení kužeľových plôch. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené s nácvikom témy? 

áno   čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                      14 dní 

               3.5 Brúsenie kužeľových plôch                         3 dni 

Názov témy:  3.5.2 Brúsenie kužeľov natočením brúsneho vreteníka 

s upraveným brusným kotúčom- 12/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť kužele natočením brúsneho vreteníka a 

upraveným brusným kotúčom. 

a) upínanie obrobkov pri brúsení kužeľov natočením brúsneho vreteníka s 

upraveným brusným kotúčom 

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení kužeľov natočením brúsneho 

vreteníka s upraveným brusným kotúčom 

c) voľba rezných podmienok pri brúsení kužeľov natočením brúsneho vreteníka s 

upraveným brusným kotúčom 

d) meranie a kontrola kužeľových plôch  

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1.Vypočítajte uhol nastavenia α / 2 ak vrcholový uhol je : 

30°52´12´´  ............................................................................ 

3°07´48´´    ........................................................................... 

2.Akým spôsobom brúsime krátke kužeľové plochy? (obr.72) Zakrúžkujte správnu 

odpoveď. 

a) šikmým   b) pozdĺžnym  c) zapichovacím šikmým 

 



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 

100 
 

 

3. Doplňte text 

                                             obrobok je upnutý ........................................ 

                                             na obrázku je ............................brúsny kotúč  

                                             otáčky brúsneho kotúča sú..............ako otáčky obrobku 

šírka kotúča je .......................ako dĺžka brúsenej plochy 

Obrázok č. 72: Brúsenie kužeľa natočením brúsiaceho vreteníka 

4.Vyznačte jednotlivé časti ktoré vidíte na obr. 73: 

 

 

 

Obrázok č. 73: Brúsenie kužeľa pri natočenom brúsiacom vreteníku 

5.Odpovedajte na otázky: (obr. 73) 

brúsiaci vreteník vykloníme o uhol ........................ 

pri brúsení kužeľovej plochy brúsiaci vretenik koná ......................................pohyb, 

ak uhol α / 2 je 3°07´48´´, aký je vrcholový uhol kužeľa ......................................... 

vysvetlite pojem kužeľovitosť (1 : 10) ...................................................................... 

dĺžka brúsnej plochy je ...............ako šírka brúsneho kotúča. 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Pri brúsení kužeľov natočením brúsiaceho vreteníka alebo upraveným brúsnym 

kotúčom brúsime. (označte správnu odpoveď) 

dlhé kužele s malým vrcholovým uhlom  krátke a strmé kužele 
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2. Ako upíname obrobky pri brúsení kužeľov pomocou upraveného brúsneho 

kotúča a pomocou natočenia brúsiaceho vretenníka? 

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

3. Pri brúsení kužeľov natočením brúsiaceho vreteníka sa hrubé nastavenie uhla 

α/2 vykoná na stupnici vretenníka. Ako vykonáme presné nastavenie uhla? 

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

4. Ako nastavíme narážky pri brúsení kužeľových plôch natočením brúsiaceho 

vretenníka? (uveďte hodnotu výbehu brúsneho kotúča) 

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

5. Popíšte postup pri hrubovaní a dokončovaní kužeľových plôch. 

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

6. Popíšte spôsoby merania a kontroly kužeľov. 

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

7. Aké bezpečnostné opatrenia dodržiavame pri úprave brúsnych kotúčov? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu ako aj pracovné činnosti spojené s  nacvikom témy? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som sa dopustil týchto nedostatkov: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, bodovaním).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                          14 dní 

3.5. Brúsenie kužeľových plôch                            3 dni 

Názov témy:  3.5.3 Súborná práca - Brúsenie kužeľového čapu – 13/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť brúsiť kužeľový čap podľa výkresu. 

a) upínanie obrobku a úprava brúsneho kotúča pre brúsenie kužeľového čapu 

b) stanovenie pracovného postupu pri brúsení kužeľového čapu 

c) voľba rezných podmienok pri brúsení kužeľového čapu 

d) meranie a kontrola prebrúseného kužeľového čapu 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri prác 

Príklad zadania: 

Vyrobte kužeľový čap podľa výkresu. (obrázok č.74). Čap sa vyhotovuje z ocele 

12 061.4 a zakaľuje na tvrdosť HRC 60 ± 2. 

 

Obrázok č. 74: Výkres kužeľového čapu 
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Teoretické východiská: 

1. Akým spôsobom môžeme brúsiť kužeľové plochy? 

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

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

2. Vypočítajte sklon kužeľa podľa obrázku č. 74: α / 2 = .................................. 

3. Vypracujte stručný pracovný postup brúsenia kužeľovej plochy na obrázku č. 73 

Príloha č. 1: Príklad formátu pre pracovný postup 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Napíšte zásady BOZP pri práci na hrotových brúskach. 

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

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

2. Vyrobte strojovú súčiastku podľa zadania pri dodržaní presnosti, 

technologického postupu a zásad BOZP. 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené s výrobou strojovej súčiastky 

podľa zadania? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri výrobe strojovej súčiastky som urobil tieto chyby: 

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

Hodnotenie MOV: (známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 3. Brúsenie                                                                14 dní 

3.6 Ostrenie rezných nástrojov                               1 deň 

Názov témy:   3.6.1 Ostrenie nožov - 14/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť ostriť sústružnícke nože. 

a) materiál rezných nástrojov 

b) charakteristika sústružníckych nožov 

c) otupenie sústružníckych nožov 

d) stanovenie postupu pri brúsení sústružníckych nožov 

e) kontrola geometrie brúsených nožov 

f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Teoretické východiská: 

1.Vymenujte základné rezné materiály a teploty, ktorým môžu byť vystavené: 

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

2.Sústružnícké nože sú: (zakrúžkujte správnu odpoveď) 

a) dvojklinové rezné nástroje  b) jednoklinové rezné nástroje  c) mnohoklinové  

3.K názvom plôch na obrázku priraď číslo z obrázka: 

                                                                čelo nástroja ..... 

                                                                hlavná rezná hrana ... 

                                                                hlavná chrbtová plocha .... 

                                                                hrot nástroja .... 

                                                     vedľajšia chrbtová plocha .... 

Obrázok č 75: Rezný klin                       vedľajšia rezná hrana .... 
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4. K názvom uhlov v ľavom priraď označenie  , ,  , Er, σ, χ, χ (obr. 67): 

 

Obrázok č. 76: Geometria nástroja 

uhol chrbta ..... hlavný uhol nastavenia.... uhol rezného klina..... 

vedľajší uhol nastavenia....... uhol čela.......... 

5.Odpovedajte na otázky: (obr.77) 

Na obr.77 a je znázornenie opotrebenie............................................... 

Na obr.77 b je znázornené opotrebenie............................................... 

Na obr. 77 c je znázornené opotrebenie.............................................. 

6.Vysvetlite význam značiek: (obr.77)  

                                                                                OP ...................................... 

                                                                                OŠ ...................................... 

                                                                                 VL ..................................... 

                                                                                 OH .................................... 

                 a                     b                     c                   α......................................          

Obrázok č.77:  Druhy opotrebenia rezného nástroja 

7.Vysvetlite pojem tvarovač na sústružníckom noži: ............................................... 
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Postup nadobúdania zručností: 

1. Na obrázku č.78 sú vyobrazené sústružnícke nože. Priraďte k označeniam a,b 

c,....názvy nožov. 

   

Obrázok č. 78: Sústružnícke nože 

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

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

e......................................................  f....................................................... 

g......................................................  h....................................................... 

2. Doplňte chýbajúce výrazy vo vetách: 

a)Brúsne kotúče z umelého korundu používame na ostrenie ...............nástrojov. 

b)Brúsne kotúče karbid kremíka používame na ostrenie nástrojov s .................... 

c)Diamantové brusivo používame na .................... a ostrenie nástrojov s ............ 

3. Popíšte postup ostrenia sústružníckeho noža z rýchloreznej ocele. 

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

4. Popíšte postup ostrenia stranového uberacieho noža s SK plátkom. 

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

5. Pri lapovaní ostria sústružníckeho noža vylapujeme fazetku...........mm pod 

uhlom........º Doplňte chýbajúce údaje. 
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6. Priraďte k obrázkom názvy vzťahujúce sa ku kontrole uhlov sústružníckeho 

noža po ostrení. 

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

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

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

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

Obrázok č.79: Šablóny na kontrolu uhlov sústružníckeho noža 

7. Aké ochranné pomôcky používame pri ostrení nástrojov? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu ostrenia nožov, ako aj praktické činnosti spojené 

s ostrením nožov? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                       14 dní 

4.1 Frézovanie drážok na kuželi                          1 deň 

Názov témy:   4.1 Frézovanie drážok a kuželi – 1/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť frézovať drážky na kuželi. 

a) význam frézovania drážok na kuželi 

b) upínanie obrobkov pri frézovaní drážok na kuželi 

c) stanovenie pracovného postupu pri frézovaní drážok na kuželi 

d) meranie a kontrola drážky na kuželi  

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Teoretické východiská: 

1.Pomenujte základné veličiny: (obr.80) D ............................................... 

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

    l ................................................ 

    α ................................................ 

    α/2 ................................................ 

Obrázok č. 80: Základné rozmery zrezaného kužeľa 

2.Drážky na kuželi sa frézujú pomocou: (podčiarknite správnu odpoveď) 

a) sínusového pravítka b) deliaceho prístroja  c) uhlových mierok 
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3.Aká je vzájomná poloha dna drážky s povrchovou priamkou kužeľa? (obr.81) 

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

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

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

Obrázok č. 81: Nastavenie obrobku 

4.Odpovedajte na otázky: (obr. 81) 

Ak je dno drážky rovnobežné s povrchovou priamkou kužeľa, vreteno deliaceho 

prístroja musíme vykloniť o uhol ............................. 

Ak dno drážky nie je  rovnobežné s povrchovou priamkou kužeľa, vreteno deliaceho 

prístroja musíme vykloniť o uhol ............................. 

Ak je dno drážky rovnobežné s osou kužeľa, vreteno deliaceho prístroja musíme 

vykloniť o uhol ....................... 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Uveďte príklady použitia drážok na kuželi v strojárskej praxi. 
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................................................................................................................................ 

2. Akým spôsobom môžeme upínať obrobky pri frézovaní drážok na kuželi? 

Vŕtané obrobky upíname na .................a do ........................... 

Hriadele a obrobky so stopkou priamo do .................... a medzi ...................... 

3. V akej polohe musí byť dno drážky vzhľadom k dráhe nástroja pri frézovaní 

drážok na kuželi? ............................................................................................. 

4. Popíšte postup frézovania uzavretej zapustenej drážky na kužeľovom čape so 

sklonom kužeľa α/2 = 15º. 

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

5. Ktoré parametre meriame na drážke vyfrézovanej na kuželi? 

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

6. Popíšte zásady BOZP pri frézovaní drážok na kuželi. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu frézovania drážok na kuželi, ako aj pracovné činnosti 

spojené s ich výrobou? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som urobil tieto chyby. 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou)................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                           14 dní 

4.2 Frézovanie pri zložitom upnutí                          2 dni 

Názov témy: 4.2.1 Frézovanie na stole frézovačky pomocou úpiniek 

a opierok – 2/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť frézovať pomocou úpiniek a opierok. 

a) upínanie obrobkov pomocou úpiniek a opierok 

b) druhy úpiniek a opierok 

c) postup nadobúdania praktických zručností pri upínaní pomocou úpiniek 

a opierok 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Úpinky používame prevažne na upínanie ............................................................. 

2.Frézovanie pomocou úpiniek a opierok používame prevažne v: (označte správnu 

odpoveď) 

v hromadnej výrobe  v kusovej výrobe v sériovej výrobe 

3.Objasnite význam použitých symbolov(obr.82) 

 

Obrázok č. 82: Upnutie obrobku úpinkami 
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O ........................ F ..........................U................................P ................................ 

S ...........................St 

4.Na obr.82 v krúžku 1 je: (doplňte) ............................................................ 

Na obr.82 v krúžku 2 je: (doplňte) ..............................................................  

5.Priradte správny názov k jednotlivým druhom úpiniek: (obr. 83)  

                          

                      a                              b                                        c                  

Obrázok č.83: Druhy úpiniek 

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Zásady upínania obrobkov pri zložitom upínaní: (doplňte chýbajúce výrazy) 

a) upínacia sila musí byť taká, aby nedošlo k ................ obrobku, 

b) všetky rezné sily musia obrobok tlačiť na ..............  ...........  a  .......... 

c) obrobky musia byť upnuté tak, aby triesky mohli ..............  ....................... 

2. Od čoho závisí voľba druhu  a množstva úpiniek pri frézovaní pomocou úpiniek 

a opierok. 

................................................................................................................................. 
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3. Popíšte spôsob upínania a frézovania obrobku na obr. 82: 

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

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

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

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

4. Popíšte postup pri ustavení (centrovaní) obrobku pred upnutím: (obr. č. 82) 

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

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

5. V koľkých bodoch minimálne musí byť upnutý obrobok pre zachovanie 

bezpečnosti pri frézovaní?  ................................. 

6. Aké požiadavky v súvislosti s bezpečnou prácou sú kladené na upínacie 

prípravky? 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu frézovania obrobkov pri zložitom upínaní pomocou úpiniek 

a opierok? Ovládam praktické činnosti spojené s frézovaním pri zložitom 

upínaní obrobkov? 

áno   čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                           14 dní 

4.2 Frézovanie pri zložitom upnutí obrobku           2 dni 

Názov témy: 4.2.2 Frézovanie pomocou špeciálnych upínacích 

prípravkov – 3/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť frézovať pomocou špeciálnych upínacích 

prípravkov. 

a) upínanie obrobkov pomocou špeciálnych upínacích prípravkov 

b) požiadavky kladené na prípravky, základné časti prípravku 

c) stanovenie pracovného postupu pri upínaní do špeciálnych upínacích prípravkov 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Vymenujte hlavné zásady pre upínanie obrobkov pomocou špeciálnych upínacích 

prípravkov: ........................................................................................................................ 

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

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

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

2.Objasnite pojem prípravok.............................................................................................. 

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

3.Napíšte, čo musí upínací prípravok zabezpečovať........................................................... 

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

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

.......................................................................................................................................... 
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4.Vymenujte základné časti, z ktorých pozostáva prípravok: ............................................ 

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

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

5.Dopíšte do tabuľky pomenovanie jednotlivých častí mechanického upínacieho 

prípravku. 

 

Obrázok č.84: Mechanický upínací prípravok 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Kde je výhodné používať špeciálne upínacie prípravky pri frézovaní? 

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

2. Podľa tvaru, materiálu a počtu upínaných obrobkov sa používajú rôzne druhy 

upínacích prípravkov. Uveďte aké. 

- ......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- ........................................................................................... 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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3. Popíšte postup pri upínaní a ustavovaní mechanického upínacieho prípravku 

(obr. č.84) na stôl frézovačky. 

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

4. Vysvetlite princíp upínania obrobkov v mechanickom upínacom prípravku 

podľa obrázku č. 84. 

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

5. Ktoré zásady BOZP musíme dodržiavať pri frézovaní obrobkov v špeciálnych 

upínacích prípravkoch? 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu upínania obrobkov v špeciálnych upínacích prípravkoch 

a ovládam praktické činnosti spojené s upínaním a frézovaním obrokov 

v mechanických upínacích prípravkoch? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som urobil tieto chyby: 

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

 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                          14 dní 

4.3 Frézovanie tvarových plôch                               2 dni 

Názov témy:  4.3.1 Frézovanie tvarových plôch podľa orysovania– 4/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť frézovať tvarové plochy podľa orysovania. 

a) upínanie obrobkov pri frézovaní tvarových plôch  podľa orysovnania 

b) stanovenie pracovného postupu pri frézovaní tvarovej plochy podľa 

orysovania 

c) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Podľa orysovania sa tvarové plochy frézujú: (zakrúžkujte správnu odpoveď) 

a) v hromadnej výrobe b) nezálaží na type výroby c) v kusovej výrobe 

2. Doplňte daný obrázok: 

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

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

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

                                                                            A............................... 

                                                                            B............................... 

Obrázok č.85: Frézovanie tvarových plôch podľa orysovania 

3. Výsledný tvarový pohyb sa docieli: (doplňte) ....................................................... 

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

4.Jednoduché tvary na obrobok narysuje.........................zložitejšie tvary.................. 

5.Nakreslený tvar zvýrazníme .................................................................................... 

6. Prídavok na obrábanie sa rozdelí na ........................a na......................................... 

7. Tvarový obrys sa kontroluje .......................rozmery................................................ 

 

Postup nadobúdania zručnosti: 
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1. Popíšte spôsoby upínania obrobkov pri frézovaní tvarových plôch podľa 

orysovania..............................................................................................................

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

2. Aké frézy používame pri frézovaní tvarových plôch podľa orysovania? 

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

3. Popíšte postup frézovania tvarovej plochy podľa obrázku č.86. 

 

Obrázok č. 86: Frézovanie tvarových plôch podľa orysovania 

4. Akým spôsobom upravíme vyfrézované tvary, ktoré sú po obrobení vlnité? 

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

5. Popíšte spôsob kontroly vyrobených tvarov. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu frézovania tvarových plôch podľa orysovania a ovládam 

praktické činnosti spojené s výrobou týchto plôch? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som urobil tieto chyby: 

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

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

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

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                           14 dní 

4.3 Frézovanie tvarových plôch                               2 dni 

Názov témy:  4.3.2 Frézovanie tvarových plôch na otočnom stole – 5/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť frézovať tvarové plochy na otočnom stole. 

a) upínanie obrobkov pri frézovaní tvarových plôch na otočnom stole 

b) stanovenie pracovného postupu pri frézovaní tvarovej plochy na 

otočnom stole 

c) meranie a kontrola tvarových plôch 

d) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Popíšte základné časti otočného stola: 

 

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

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

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

 

Obrázok č. 87: Otočný stôl 

2.Vysvetlite princíp otočného stola: 

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

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

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

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

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

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

Obrázok č. 88: Schéma otočného stola 
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3.Vysvetlite postup nastavenia otočného stola na frézovačke. 

Vysvetlivky : sh- strediaci hrot    

                       ud- upínacia doska 

                       st – strediaci tŕn 

 

Postup : ................................................................... 

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

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

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

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

Obrázok č.89: Nastavenie otočného stola 

4.Aké plochy môžeme frézovať na otočnom stole?..................................................... 

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Horná upínacia plocha otočného stola ma 4 upínacia T drážky. Len jedna je 

presne kalibrovaná. Určite ktorá.  ..................................................................... 

2. Otočné stoly môžeme ovládať ručne, ale aj strojovo. Popíšte spôsob pripojenia 

otočného stola a jednotlivé pozície 

na obrázku č. 90. 

 

Obrázok č. 90: Otočný stôl s pohonom 

 

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

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

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

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

................................................................ 
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3. Popíšte spôsoby upínania obrobkov na otočnom stole. 

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

4. Vysvetlite pracovné úkony na obrázku č.91. 

 Obrázok č. 91: Postup pri frézovaní šablóny 

5. Určite postup kontroly a merania výrobku podľa obr. č.91. 

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

6. Za akých podmienok je dovolené meranie priamo na stroji? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti pri frézovaní na otočnom stole? 

áno čiastočne nie – potrebujem pomoc 

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

a) 

b) 

c) 

d) 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                           14 dní 

4.4 Frézovanie v univerzálnom deliacom prístroji – 

diferenciálne delenie                                                  1 deň 

Názov témy:  4.4 Frézovanie v univerzálnom deliacom prístroji – 

diferenciálne delenie - 6/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť diferenciálne delenie. 

a) univerzálny deliaci prístroj 

b) požiadavky kladené na univerzálny deliaci prístroj 

c) diferenciálne delenie pri súhlasnom zmysle pootáčania 

d) diferenciálne delenie pri nesúhlasnom smere pootáčania 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Univerzálny deliaci prístroj s príslušenstvom pozostáva: 

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

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

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

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

 5.................................................. 

              6.................................................. 

Obrázok č. 92: Univerzálny deliaci prístroj 

2.Vymenujte deliace kružnice, ktoré sú na deliacom kotúči:..................................... 

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

3.Diferenciálne delenie sa používa pri delení na počty dielov, ktoré sú udané veľkými 

prvočíslami, pre ktoré nie je na deliacom kotúči zodpovedajúci počet dierok. 

a) áno                                                                                      b) nie 
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4. Napíšte vzťah na výpočet prevodového pomeru vymeniteľných ozubených kolies: 

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

5.Diferenciálným delením UDP máte vyrobiť 77 hrán: Vypočítajte : 

a) pootočenie deliacej kľuky ...................................................................................... 

b) prevodový pomer vymeniteľných ozubených kolies.............................................. 

c) určte druh prevodu....................................................... 

d) určte počet zubov na vymeniteľných ozubených kolesách..................................... 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Univerzálny deliaci prístroj sa skladá s troch mechanizmov deliaceho 

mechanizmu, sklápacieho mechanizmu a prevodového mechanizmu. (vysvetlite 

termíny) 

Deliaci mechanizmus ............................................................................................. 

Sklápací mechanizmus ................................................................................. 

Prevodový mechanizmus ................................................................................. 

2. Vysvetlite princíp diferenciálneho delenia. 

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

3. Popíšte schému nastavenia deliaceho prístroja na diferenciálne delenie podľa 

obr. č. 93. 

 

Obrázok č. 93: Schéma nastavenia deliaceho prístroja na diferenciálne delenie 

 

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

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

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

................................................................. 
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4. Definujte diferenciálne delenie pri súhlasnom pootáčaní. 

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

5. Vysvetlite diferenciálne delenie pri nesúhlasnom pootáčaní. 

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

6. Zoraďte univerzálny deliaci prístroj s prevodom 1:40 pre frézovanie rohatky so 

101 zubami.(vypočítajte s pomocou tabuliek) 

a) pootočenie deliacej kľuky .......................................................................... 

b) prevodový pomer vymeniteľných ozubených kolies................................... 

c) určte druh prevodu....................................................................................... 

d) určte počet zubov na vymeniteľných ozubených kolesách.......................... 

7. Z hľadiska BOZP popíšte zásady bezpečnej manipulácie s univerzálny deliacim 

prístrojom. 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu práce s UDP pri diferenciálnom delení a ovládam 

praktické činnosti spojené s nácvikom preberanej témy? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                     14 dní 

4.5 Frézovanie ozubených kolies pomocou deliaceho 

prístroja – diferenciálnym delením                       1 deň 

Názov témy:  4.5 Frézovanie ozubených kolies pomocou deliaceho 

prístroja – diferenciálnym delením – 7/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť frézovať ozubené kolesá pomocou deliaceho 

prístroja – diferenciálnym delením.  

a) podstata deliaceho spôsobu výroby ozubených kolies 

b) druhy použitých nástrojov 

c) stanovenie pracovného postupu pri frézovaní ozubených kolies deliacim 

spôsobom 

d) meranie a kontrola ozubených kolies 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Vysvetlite parametre ozubeného hrebeňa: (obr.94) 

p....................................... 

m...................................... 

h...................................... 

α....................................... 

ca..................................... 

 

Obrázok č. 94: Ozubený hrebeň 

2.Vypočítajte priemer rozstupovej kružnice ozubeného kolesa, keď z =21 zubov,  

modul m=2, uveďte jednotky:..................................................................................... 

3.Evolventu vytvára bod priamky, ktorá sa ...........................................................    
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4. Deliaci spôsob výroby ozubených kolies znamená, že....................................... 

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

5.Aké parametre meriame na rozstupovej kružnici?............................................... 

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

6.Popíšte pohyby obrobku a nástroja pri frézovaní ozubeného kolesa deliacim 

spôsobom, spôsob upnutia obrobku, druh nástroja, spôsob upnutia nástroja. (obr. 95) 

 

Obrázok č. 95: Deliaci spôsob výroby ozubených kolies 

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

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

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

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

7.Klasifikujte druh nástroja, spôsob upnutia nástroja. (obr. 96) 

 

Obrázok č. 96: Deliaci spôsob výroby ozubených kolies 
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.............................................................................................................................................

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

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Pri frézovaní ozubených kolies deliacim spôsobom používame nástroje 

vyobrazené na obr. Č. .95 a 96. Uveďte názvy týchto nástrojov. 

Obrázok č. 95 .................................................. 

Obrázok č. 96 .................................................. 

2. Pre nácvik frézovania čelného ozubeného kolesa (z = 73, m = 1 a uhol záberu α 

= 20º) vypočítajte: 

Výška hlavy zuba 

Výška päty zuba 

Výška zuba 

Zubový rozstup 

Šírka zubovej medzery 

Hrúbka zuba 

Priemer rozstupovej 

kružnice 

Priemer hlavovej 

kružnice 

Priemer pätovej kružnice 

ha = m 

hf = m+ca 

h = ha + hf 

t  = π . m 

su = t/2 

s = t/2 

D = z . m 

 

Da = D + 2ha 

Df = D – 2hf 

Ha = ................. 

Hf = ................. 

H = .................. 

t = .................... 

su = .................. 

s = .................... 

D = ................... 

 

Da = .................. 

Df = ................... 

 

3. Popíšte zoradenie UDP pre frézovanie čelného ozubeného kolesa so 73 zubami. 

Charakteristika UDP je 1 : 40 prevodovým pomerom 1 : 1.Údaje pre delenie 

a vymeniteľné prevodové kolesá vyhľadajte v tabuľkách. 
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.................................................................................................................................

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

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

4. Napíšte pracovný postup pri frézovaní ozubeného kolesa podľa údajov v bode 2. 

tejto témy. ( postup vpíšte do formuláru – príloha č. 1) 

5. Popíšte postup merania ozubeného kolesa podľa bodu 2. (mieru cez zuby zistite 

v tabuľkách) 

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

6. Napíšte hlavné zásady BOZP pri frézovaní. 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám technológiu frézovania ozubených kolies pomocou univerzálneho 

deliaceho prístroja a ovládam pracovné činnosti spojené s výrobou ozubených 

kolies? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku frézovania ozubených kolies som sa dopustil týchto chýb: 

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

 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                          14 dní 

4.6 Frézovanie skrutkovíc                                        2 dni 

Názov témy:   4.6.1  Frézovanie skrutkovíc do stúpania 75 mm – 8/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť frézovať skrutkovice do stúpania 75 mm. 

a) základné výpočty pre výrobu skrutkovitých drážok 

b) zoradenie stroja a deliaceho prístroja na frézovanie skrutkovíc do stúpania 75 

mm 

c) upínanie nástroja a obrobku  

d) nácvik frézovania skrutkovice so stúpaním do 75 mm 

Teoretické východiská: 

1.Vysvetlite základné hodnoty skrutkovice: (obr. 97) 

                                                                                               P h .................................... 

                                                                                               D...................................... 

                                                                                               α....................................... 

                                                                                               β....................................... 

                                                                                               πD.................................... 

 

 

Obrázok č. 97: Základné hodnoty skrutkovice 

2.Skrutkovica vznikne ak, na............................................................................................... 

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

3.Odpovedajte na jednotlivé otázky: (obr. 98) 

a) Aké dva súčasné pohyby koná obrobok?..................................................................... 

b) Hlavný rezný pohyb koná..........................a je to pohyb............................................ 

c) Akú funkciu plní deliaci prístroj?................................................................................. 
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d) Ak frézovaný obrobok vykoná jednu otáčku, pozdĺžny stôl frézovačky sa posunie o 

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

e) Výmenné kolesá Z 1  až Z 5  plnia funkciu:..................................................................... 

f) Symbolom S s  je označené ...................................a aká je jej hodnota?........................ 

 

 

Obrázok č. 98: Schéma frézovania skrutkovíc 

4.Deliaci prístroj na frézovanie skrutkovíc má prevod ....................................... 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Pri výrobe viacchodých závitov so stúpaním väčším ako 10 mm je lepšie použiť: 

(označte správnu odpoveď) 

a) technológiu frézovania b) technológiu sústruženia 

2. Vychádzajte z teoretických vedomostí získaných v predmete technológia 

frézovania a určte uhol β natočenia stola frézovačky pre frézovanie pravotočivej 

skrutkovice s uhlom stúpania α = 72º. Β = ........................ 

3. Pre spojenie stola frézovačky s obrobkom určte vymeniteľné ozubené kolá. 

Frézujeme pravotočivú skrutkovicu S = 40 mm na valci s priemerom 60  
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mm.(univerzálna frézovačka TOS, UDP 2a – hodnoty kolies vyhľadajte v časti 

prílohy tabuľka č. 2 ) 

Z5 = ...... Z6 = ........ Z7 = ............. Z8 = ........... 

4. Uveďte, čo ovplyvňuje voľbu tvaru a veľkosti frézy nástroja................................ 

5. Popíšte postup upínania obrobku pomocou UDP pri frézovaní skrutkovíc. 

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

6. Akým spôsobom zmeníme zmysel stúpania skrutkovice z pravej na ľavú? 

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

7. Ako overíme správnosť nastavenia stroja, nástroja, obrobku a UDP pre 

frézovanie skrutkovice do stúpania 75 mm.? 

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

8. Ktoré opatrenia BOZP musíme rešpektovať pri nastavovaní stroja a pre 

frézovanie skrutkovíc musíme dodržiavať? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené s frézovaním skrutkovicových 

drážok do stúpania skrutkovice S = 75 mm? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku frézovania skrutkovíc som urobil tieto chyby: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                           14 dní 

4.6 Frézovanie skrutkovíc                                        2 dni 

Názov témy:  4.6.2  Frézovanie skrutkovíc nad 75 mm stúpania – 9/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť frézovať skrutkovice nad 75 mm stúpania. 

a) rozdiel pri nastavovaní skrutkovíc so stúpaním do 75 mm a nad 75 mm 

b) natočenie stola frézovačky podľa typu frézovačky 

c) základné výpočty pri frézovaní skrutkovíc 

d) kontrola nastavenia stúpania 

e) kontrolná trieska a frézovanie skrutkovice podľa druhu nástroja 

f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Stôl frézovačky(obr. 99) musíme pootočiť o uhol....................................... 

                                                                                           Doplňte: 

                                                                                           α + β = .......................... 

                                                                                           Vypočítajte  : 

                                                                                           Ak α = 54°30´ tak β =  

                                                                                                            

 

 

 

Obrázok č. 99:  Poloha obrobku a nástroja pri frézovaní skrutkovíc 

2.Uhol vyklonenia stola možno vypočítať aj zo vzťahu   tg β = πd / S (správnu odpoveď 

zakrúžkujte) 

               a) áno                                                                           b) nie                                                               
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3. Napíšte vzťah na výpočet uhla skrutkovice tg α = .................................. 

4. Veľkosť stúpania skrutkovice vypočítame podľa vzťahu (podčiarknite správnu 

odpoveď) 

a) S = tg α . π . d (mm 2 ) 

b) S = tg α . π . d (mm) 

c) S = π . d / tg β 

5.Doplňte (obr.100) a charakterizujte natočenie stola frézovačky pri frézovaní: 

....................................skrutkovice a obr.100 b pri frézovaní..........................skrutkovice. 

   

Obrázok č.100: Natočenie stola frézovačky 

6.O aký uhol musíme natočiť stôl frézovačky pri frézovaní pravej skrutkovice, stúpanie 

skrutkovice je 140 mm, priemer skrutkovice d = 40 mm. (môžete použiť aj tabuľky) 

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

7.Počet otáčok pohybovej skrutky pozdĺžneho stola sa vypočíta podľa vzťahu: 

a) n s  =  S / S s           vysvetlivky    S – stúpanie skrutkovice, S s - stúpanie pohybovej  

                                                                                                           skrutky stola 

b)  n s  =  S s /S 

c) )  n s  = S . n  

8. Napíšte vzťah na výpočet prevodu vymeniteľných ozubených kolies.  

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

9.Frézar má vyrobiť ľavú skrutkovitú drážku so stúpaním S = 300 mm na priemere d = 

50 mm. Deliaci prístroj má charakteristiku 40 a posuvová skrutka frézovačky 

 má  S s = 5 mm. 
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Vypočítajte : 

a) uhol natočenia stola frézovačky...................................................................................... 

b) prevod a počty vymeniteľných ozubených kolies ......................................................... 

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

c) nakreslite schému zostavenia vymeniteľných ozubených kolies 

 

 

 

 

 

 

 

d) výsledok si skontrolujte podľa tabuliek (nehodiace škrtnite)  správne / nesprávne 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Prečo musíme poznať stúpanie skrutkovice už pri nastavovaní deliaceho 

prístroja? 

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

2. Ako ovplyvňuje prevod deliaceho prístroja výpočet vymeniteľných kolies? 

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

3. Rozdiel medzi frézovaním skrutkovíc do stúpania 75 mm a frézovaním 

skrutkovíc nad 75 mm je v: (doplňte chýbajúci text) 

Podobne ako pri frézovaní skrutkovíc do 75 mm je treba spojiť vreteno 

deliaceho prístroja s pozdĺžnym stolom frézky. Preto pri frézovaní skrutkovíc 

nad 75 mm použijeme pre tento spoj pomocný ............ hriadeľ deliaceho 

prístroja a na prevod iný druh ................... 
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4. Na vodorovných frézovačkách musíme natočiť stôl podľa uhla stúpania 

skrutkovice. Na zvislých frézovačkách pri použití stopkových fréz stôl... 

(označte správnu odpoveď) 

a) natáčame tak isto ako na vodorovných 

b) nenatáčame  

5. Popíšte postup kontroly nastaveného stúpania pre frézovanie skrutkovíc. 

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

6. Od čoho závisí spôsob frézovania skrutkovice? 

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

7. Tenké súčiastky, ako vrtáky, frézujeme... (poznačte správnu odpoveď) 

súbežne     protibežne 

8. Ako treba zabezpečiť prevodové mechanizmy počas frézovania a prečo? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené s frézovaním skrutkovicových 

drážok so stúpaním nad S = 75 mm? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku frézovania skrutkovíc som urobil tieto chyby: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                           14 dní 

4.7 Frézovanie závitov                                              1 deň 

Názov témy:   4.7 Frézovanie závitov – 10/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť frézovať závity. 

a) upínanie obrobkov pri frézovaní závitov 

b) stanovenie pracovného postupu pri frézovaní závitov 

c) frézovanie závitov kotúčovou frézou 

d) frézovanie závitov hrebeňovou frézou 

e) meranie a kontrola závitov 

f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Vysvetlite nasledovné symboly: (obr. 101) F......................................................... 

                                                    P......................................................... 

                                                    1(n)..................................................... 

                                                    2(n o ).................................................. 

                                                    3(s)..................................................... 

Obrázok č.101: Frézovanie závitov kotúčovou frézou  

2.Odpovedajte na otázky súvisiace s obr. 101: 

a) Os otáčania frézy musí byť ....................na smer stúpania.......................................... 

b) Keď obrobok vykoná jednu otáčku, musí sa súčasne posunúť o ............................... 

c) Závity veľkého profilu frézujeme dvoma, prípadne niekoľkými zábermi. 

(podčiarknite správnu odpoveď)                áno                     nie 
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3.Doplňte : 

a) Chrbty zubov hrebeňovej frézy sú.............................. 

b) Os hrebeňovej frézy je ....................................................................... 

c) Obrobok musí vykonať viac ako........................................................... 

4.Načrtnite a vysvetlite okružné frézovanie závitov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis načrtnutého obrázka 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Doplňte chýbajúce výrazy pre upínanie obrobkov pri frézovaní závitov. 

Pri frézovaní závitov na univerzálnych frézovačkách je spravidla obrobok 

upnutý medzi hrotmi vretena ................ .................... a .................... 

Otáčavý pohyb obrobka s vretenníkom deliaceho prístroja sa zabezpečuje 

......................... ...................... naskrutkovaným na pravý koniec vretena a 

................. upevneným na konci obrobka. 

2. Podľa tvaru frézovacieho nástroja môžeme rozdeliť frézovanie závitov do troch 

skupín. Napíšte, o aké sa jedná. 

A ...................................................... B ............................................. 

C ...................................................... 
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3. Popíšte postup frézovania závitov podľa obr. č.101. 

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

4. Metóda frézovania závitov kotúčovými frézami je výhodnejšia pre 

frézovanie...(označte správnu odpoveď) 

krátkych vonkajších a vnútorných závitov  dlhých vonkajších závitov 

5. Vysvetlite princíp frézovania závitov hrebeňovou frézou. (obr. 102)  

 

a)                                                                  b) 

Obrázok č.102: Frézovanie závitov hrebeňovou frézou 

Obrázok a) ......................................................................................................... 

Obrázok b) ......................................................................................................... 

6. Popíšte metódu kontroly a merania závitov cez drôtiky. 

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

7. Aké zásady BOZP platia pri meraní závitov na stroji? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené so základmi frézovania 

závitov? áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku frézovania závitov som urobil tieto chyby: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                          14 dní 

4.8 Oboznámenie s prácou na špeciálnych 

frézovačkách                                                             1deň 

Názov témy:  4.8 Oboznámenie sa s prácou na odvaľovacej a 

nástrojárskej frézovačke – 11/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: oboznámiť sa s prácou na odvaľovacej a nástrojárskej 

frézovačke. 

a) možnosti a uplatnenie odvaľovacej a nástrojárskej frézovačky 

b) základné koncepcie nástrojárskych frézovačiek 

c) časti odvaľovacej frézovačky  

d) postup pri nastavovaní odvaľovacej frézovačky 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Nástrojárskymi frézovačkami možno presne frézovať(zakrúžkujte správnu odpoveď) 

a) jednoduché tvary menších rozmerov 

b) zložité tvary menších rozmerov a hmotností 

c) nezáleží na tvare 

2. Umožňujú nástrojárske frézovačky okrem bežných frézovacích prác aj vŕtanie, 

vyvrtávanie, obrážanie, brúsenie a iné práce? (správnu odpoveď podčiarknite) 

                   áno                                                              nie 

3.Napíšte príklady výroby súčiastok, ktoré možno vyrábať na nástrojárskej frézovačke. 

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

4.Napíšte ďalšie práce, ktoré možno vykonávať na nástrojárskych frézovačkách, 

niektoré boli spomínané v bode 2....................................................................................... 

............................................................................................................................................. 
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5.Vysvetlite princíp odvaľovania. (obr.103) 

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

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

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

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

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

Obrázok č.103:  Princíp odvaľovania 

6.Medzi základné časti odvaľovacej frézovačky patrí: 

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Charakterizujte nástrojársku frézovačku z konštrukčného hľadiska. 

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

2. K špeciálnemu príslušenstvu, ktoré sa dodáva k nástrojovým frézovačkám, patrí: 

(vymenujte) 

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

3. Popíšte tvar odvaľovacej frézy (nástroja) a napíšte, ako rozdeľujeme tieto frézy. 

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

4. Je možné odvaľovacou frézou určitého modulu frézovať ozubené kolá s rôznym 

počtom zubov? (označte správnu odpoveď) 

áno       nie 

5. Popíšte konštrukčné časti odvaľovacej frézovačky FO 6. (podľa vybavenia 

dielne) 

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

6. Popíšte upínanie obrobkov na odvaľovacej frézovačke. 

................................................................................................................................. 
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7. Nastavovanie odvaľovacej frézovačky: (odpovedajte na jednotlivé časti) 

Natočenie vretenníka pri frézovaní priamych zubov ozubeného kola. 

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

Natočenie vretenníka pri frézovaní zubov v skrutkovici. 

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

Čo znamená stály prevodový pomer medzi vretenom a stolom odvaľovacej 

frézovačky 12 : 1? ............................................................................................. 

Vysvetlite činnosť diferenciálu, ktorý obstaráva prídavný pohyb 

odvaľovaľovacej frézovačky.

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

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

8. Popíšte zásady BOZP pri práci na odvaľovacej frézovačke. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Mám základné vedomosti o práci na nástrojárskych a odvaľovacích 

frézovačkách? Ovládam pracovné činnosti pri nastavovaní odvaľovacej 

frézovačky? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2.  Pri nácviku témy som urobil tieto chyby: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                       14 dní 

4.9 Vŕtanie dier s presnými rozstupmi               1 deň 

Názov témy:   4.9 Vŕtanie dier s presnými rozstupmi – 12/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť vŕtať diery s presnými rozstupmi. 

a) spôsoby nastavovania presného rozstupu dier 

b) podstata súradnicového systému - pravouhlé súradnice 

c) upínanie a nastavovanie obrobkov 

d) súradnicové vŕtačky 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Vymenujte spôsoby, ako možno dodržať predpísaný rozstup otvorov. 

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

2. Charakterizujte vŕtanie otvorov s presnými rozstupmi pomocou orysovania. (obr.104) 

 

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

 

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

 

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

Obrázok č.104: Vŕtanie otvorov s presnými rozstupmi pomocou orysovania 

3.Pomenujte jednotlivé časti: (obr.105) 1.................................................................. 

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

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

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

Obrázok č. 105: Nastavenie presného rozstupu vŕtacou platňou 
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4.Akú funkciu plní vŕtacia platňa? (obr. 105) 

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

5. Ako možno dosiahnuť presnejšie vedenie vrtáka pri vŕtaní otvorov? 

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

6. Vypočítajte: (obr.106) 

a) X = ................................   

b) napíšte súradnice bodu O 1 (     ,    )           O 2 (   ,   ) 

7) Ako kontrolujeme rozstup vŕtaných dier?................................................................... 

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

7.Súradnicové vŕtačky sa používajú v: (podčiarknite správnu odpoveď) 

a) kusová výroba           b) nezáleží na type výroby          c) sériová a hromadná výroba  

 

Obrázok č. 106: Pravouhlé súradnice 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Ktoré spôsoby vŕtania dier s presnými rozstupmi poznáte? 

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

2. V čom je podstata súradnicového systému? 

................................................................................................................................. 
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3. Vysvetlite rozdiel medzi pravouhlými (obr.106)a polárnymi súradnicami. 

(urobte náčrt pre polárne súradnice) 

Pravouhlé súradnice ............................................................................................. 

Polárne súradnice  

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

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

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

4. Opíšte spôsoby nastavovania a upínania obrobkov na súradnicových vŕtačkách. 

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

5. Popíšte postup práce vŕtania dier s presnými rozstupmi na súradnicovej vŕtačke. 

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

6. Ako kontrolujeme rozstup vŕtaných dier?............................................................... 

7. Uveďte zásady BOZP pre súradnicové vŕtačky. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené s vŕtaním otvorov s presnými 

rozstupmi? áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku vŕtania otvorov s presnými rozstupmi som urobil tieto chyby: 

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

 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                        14 dní 

4.10 Vŕtanie dier s presnými priemermi            1 deň 

Názov témy:   4.10 Vŕtanie dier s presnými priemermi – 13/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť vŕtať diery s presnými priemermi. 

a) spôsoby výroby dier s presnými priemermi 

b) vyhrubovanie a vystružovanie dier 

c) výroba presných dier vyvrtávaním  

d) meranie a kontrola presných dier 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Teoretické východiská: 

1.Pri vŕtaní dier vrtákom dosahujeme presnosť IT......, výhrubníkom IT........ 

výstružníkom IT.........  

2.Rezné podmienky pre vŕtanie, vyhrubovanie, vystružovanie volíme podľa.......... 

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

3.Vysvetlite označenie Ø20 H8, nájdite medzné odchýlky, vypočítajte HMR, DMR, T 

 Ø20..................... H8................. horná odchýlka ........... dolná odchýlka................. 

horný medzný rozmer.................. dolný medzný rozmer...................... 

4.Pri vyvrtávaní sa používa nástroj s jedným alebo dvoma reznými klinmi, ktorý sa 

nazýva............................................ 

5. Popíšte spôsob upnutia nástroja vo vyvŕtavacej tyči: (obr.107) 

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

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

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

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

Obrázok č. 107: Upnutie nástroja vo vyvrtávacej tyči 
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Postup nadobúdania zručností: 

1 Akým spôsobom možno obrábať diery s presnými priemermi? 

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

2 Uveďte postup vŕtania diery Ø 15 H7 na zvislej vŕtačke. 

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

3 Čím možno zamedziť vzniku kužeľového rozšírenia na začiatku vŕtanej diery? 

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

4 Popíšte spôsoby upínania a nastavovania vyvŕtavacieho noža vo vyvŕtavacej 

tyči:................................................................................................................... 

5 Ako sa nastavuje vreteno vyvrtávačky do osi diery? 

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

6 Aká je presnosť jemne vyvrtávaných dier IT....do IT.......? 

7 Popíšte spôsoby kontroly a merania dier s presnými priemermi. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené s vŕtaním otvorov s presnými 

priemermi? áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku vŕtania otvorov s presnými priemermi som urobil tieto chyby: 

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

 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 4. Frézovanie a vŕtanie                                       14 dní 

4.11 Kontrolná práca                                           1 deň 

Názov témy:   4.11 Výroba súčiastky podľa zadania – 14/14 

Cieľ vyučovacieho dňa: preverenie praktických zručností a návykov z tematického 

celku frézovanie a vŕtanie. 

a) návrh pracovného postupu na výrobu strojovej súčiastky podľa zadania 

b) upnutie obrobku a nástroja, zoradenie stroja a deliaceho prístroja 

c) návrh a voľba rezných podmienok 

d) výroba strojovej súčiastky 

e) merania a kontrola 

f) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   

Teoretické východiská: 

1. Navrhnite pracovný postup frézovania ozubeného kolesa podľa výkresu č.2 – 

príloha č.4. (postup vypracujte vo formulári – príloha č.1) 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Pri dodržaní technológie, bezpečnosti práce a pracovného postupu vyrobte 

strojovú súčiastku podľa výkresu č. 2.  

2. Vykonajte kontrolu a meranie strojovej súčiastky. 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam technológiu a pracovné činnosti spojené s výrobou strojovej súčiastky 

podľa zadania? áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri výrobe som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: ( známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 5. Programovanie CNC strojov                            18 dní 

5.1 Základné činnosti pri obsluhe a nastavovaní CNC 

sústruhu                                                                    1 deň 

Názov témy: 5.1.1 Základné činnosti pri obsluhe a nastavovaní 

CNC sústruhu – 1/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť základné činnosti pri obsluhe a nastavovaní CNC 

sústruhu. 

a) bloková schéma NC výrobného stroja 

b) základné časti CNC sústruhu 

c) riadiaci systém CNC sústruhu 

d) ovládanie CNC sústruhu 

e) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    

Teoretické východiská: 

1.Vysvetlite skratku CNC: ...................................................................................... 

2. Aké riadiace funkcie zabezpečuje CNC riadenie na obrábacích strojoch?..................... 

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

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

3. Riadiaci systém riadi a spätne kontroluje:....................................................................... 

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

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

4.Do prázdnych blokov umiestnite názvy: riadiaci systém, prispôsobovacie obvody, 

stroj 

 

Obrázok č.108: Bloková schéma CNC sústruhu 
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5.Vymenujte základné časti CNC sústruhu: (obr.109)...................................................... 

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

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

                                                                              Charakterizujte symboly : 

                                                                               X....................................................... 

                                                                               Y....................................................... 

                                                                                Z....................................................... 

                                                                                C...................................................... 

 

Obrázok č.109: Základné časti sústruhu 

6.Pracovné režimy stroja volíme pomocou:............................................ 

7. Vymenujte niektoré pracovné režimy Sinumerik 840D-Turn: 

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

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Popíšte konštrukčné časti stroja podľa obr. č. 110. 

 

Obrázok č.110: CNC sústruh - Emco koncept turn E 55 

2. Vysvetlite termíny: riadiaci systém nastavovania polohy................................... 

pravouhlý riadiaci systém ................................................................................. 

súvislý riadiaci systém ................................................................................. 

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

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

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

10................ 11.................. 12.................... 
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3. V súvislosti s ovládaním stroja (obr. 110) definujte pracovné režimy. 

Jog prevádzka......................................................................................................... 

Nájazd do referenčného bodu (Ref)........................................................................ 

Automatic – automatický režim.............................................................................. 

Edit.......................................................................................................................... 

MDA – poloautomatický režim............................................................................... 

Ručný režim............................................................................................................. 

Pohyb po krokoch.................................................................................................... 

Repos – spätné polohovanie.................................................................................... 

4. Popíšte postup spustenia CNC stroja do prevádzky (obr.110): 

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

5. Vymenujte zásady bezpečnej obsluhy CNC sústruhu: 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám ovládacie prvky a ovládací panel CNC sústruhu a dokážem pri dodržaní 

BOZP tento sústruh obsluhovať? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku obsluhy CNC stroja som spozoroval u seba aj u spolužiakov (uveďte 

klady aj zápory): 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 5. Programovanie CNC strojov                             18 dní 

5.2 Popis a ovládanie simulačného programu pre CNC 

sústruh                  1 deň 

Názov témy:  5. 2 Popis a ovládanie simulačného programu pre 

CNC sústruh – 2/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť pracovať so simulačným programom EMCO 

WinNC SINUMERIK 840 D. 

a) spustenie a ukončenie WinNC 

b) základy obsluhy programu 

c) adresáre obrobkov a NC programy 

d) export a import NC súborov 

e) simulácia programov  

 

Teoretické východiská: 

1.Môžeme program ovládať klávesnicou na ovládacom panely EMCO, aj na PC 

klávesnici ? Je ovládanie umožnené obidvoma klávesnicami? (podčiarknite správnu 

odpoveď)              áno                            nie  

2. Vysvetlite typy programov(súborov) a adresárov: 

Part program (*.MPF)...................................................................... 

Subprogram (*.SPF)........................................................................ 

3.Vysvetlite pojem editácia programu:.......................................................................... 

4. Aké operácie môžeme vykonávať so súbormi a adresármi?...................................... 

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

5.Ako môžeme vytvorený NC program overiť?............................................................ 

6. Popíšte jednoduchým spôsobom obrazovku v režime Machine: 
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Obrázok č.111: Obrazovka v režime Machine 

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

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

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

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Software EMCO WinNC SINUMERIK 840 D je program, ktorým je možné 

riadiť sústruhy série EMCO PC TURN a CONCEPT Turn priamo 

počítačom.(označte správnu odpoveď). 

a) EMCO PC TURN   b) CONCEPT Turn  c) ľubovoľný CNC sústruh 

2. Popíšte postup založenia si nového NC programu (part program) 

................................................................................................................................. 
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3. V oblasti obsluhy Program môžeme zhotoviť a upravovať program súčiastky 

a tiež vykonávať správu programov. Uveďte, ktoré typy programov obsahuje 

táto oblasť. 

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

4. Vysvetlite postup pri založení adresára obrobkov. 

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

5. V priebehu editácie NC programu máme možnosť simulovať naprogramované 

pohyby nástroja. Čo môžeme v rámci simulácie otestovať? 

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

6. Je možné v rámci simulácie testovať technologické chyby? (označte správnu 

odpoveď) áno   nie 

7. Ktoré parametre nastavujeme pre spustenie simulácie? 

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

8. K čomu slúži oblasť obsluhy – Dienste (Služby) 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam praktické činnosti pri ovládaní WinNC, činnosti spojené s editáciou 

programov, adresárov, export import NC súborov a simulácie? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku obsluhy som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 5. Programovanie CNC strojov                          18 dní 

5.3 Vzťažné body stroja a určovanie nulových bodov 

1.deň 

Názov témy: 5. 3 Vzťažné body stroja a určovanie nulových bodov 

3/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť vzťažné body stroja a určovať nulové body. 

a) vzťažné body CNC sústruhu 

b) nulový bod CNC sústruhu 

c) súradný systém 

d) korekcie nástroja 

Teoretické východiská: 

1.Pomenujte jednotlivé symboly vzťažných bodov stroja (obr.112) 

M..................................... N........................................ W................................. 

R........................................ 

 

Obrázok č. 112 vzťažné body stroja 
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2.Slovne definujte ďalšie vzťažné body CNC sústruhu: 

 

                 PO...............................................  R.................................................... 

                 A.................................................  Ww................................................ 

                 E.................................................  P..................................................... 

                 F.................................................  T..................................................... 

            

 

 

Obrázok č. 113: Označenie vzťažných bodov 

3. Nech je nulový bod stroja umiestnený na osi Z vo vzdialenosti A mm od ľavého čela 

polotovaru. 

 

                                                                                 Vyjadrite posunutie nulového bodu : 

                                                                                 G54     X........            Z(.....+......) 

 

 

Obrázok č.114: Posunutie nulového bodu 

4.Nulový bod obrobku najčastejšie volíme na ............................................................... 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Vysvetlite význam a funkciu vzťažných bodov podľa obr. 112: 

M ..................................................................................................................... 

R ..................................................................................................................... 

N ..................................................................................................................... 

W ..................................................................................................................... 
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2. Zdôvodnite posúvanie nulového bodu pri sústružení na CNC sústruhoch. 

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

3. Pri CNC sústruhu EMCO sú v prevádzkovej oblasti „Parameter – nulové 

posunutie“ k dispozícii 4 nastaviteľné posunutia počiatku súradného systému. 

Vysvetlite význam prípravných funkcií G54 – G57. 

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

4. Definujte súradný systém CNC sústruhu. 

X-ová súradnica leží .............priečneho posuvu   Z-ová súradnica leží v smere 

................ posuvu. 

Počiatok súradného systému pri absolútnom programovaní leží v ........................ 

Počiatok súradného systému pri prírastkovom programovaní leží v ...................... 

5. Čo sú to korekcie nástrojov a kde ukladáme údaje o nástrojoch? 

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

6. Pri určovaní polohy ostria nástroja zohľadňujeme pred alebo za osové 

obrábanie?  áno    nie 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam praktické činnosti spojené s určovaním vzťažných bodov a určovaním 

nulových bodov? 

áno   čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku preberanej témy som sa dopustil týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou).................................................. 
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Názov tematického celku: 5. Programovanie CNC strojov                            18 dní 

5.4 Stavba NC programu v simulačnom programe         1 deň 

Názov témy:             5. 4  Stavba NC programu v simulačnom programe – 4/18  

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť stavbu NC programu v simulačnom programe 

WinNC. 

a) stavba NC programov 

b) formáty blokov 

c) druhy informácií 

d) korekcia nástroja 

Teoretické východiská: 

1.Napíšte rozdiel medzi absolútnym a prírastkovým programovaním: 

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

2.Doplňte geometrické informácie x, y (obr.115): 

 

Obrázok č.115: Absolútne programovanie 

3.Doplňte geometrické informácie x, y (obr.116): 

 

 

 

Obrázok č.116: Prírastkové programovanie 
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4.Uveďte príklady formátu blokov s pevnou a premenlivou dĺžkou: 

Formát s pevnou dĺžkou..................................................................................................... 

Formát s premenlivou dĺžkou............................................................................................ 

5.Vymenujte druhy informácií: .......................................................................................... 

6. Charakterizujte uvedený formát bloku N10 G54 M06 T0101 M04 S800 F50 

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

7.Vysvetlite pojem korekcia nástroja (obr.117) 

     

      

                                               Čo znamenajú hodnoty  120, 8? 

    

 

Obrázok č.117: Korekcia nástroja 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Definujte stavbu NC program. 

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

2. Uveďte príklad zápisu jedného bloku NC programu a vysvetlite význam 

jednotlivých slov v bloku. 

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

3. V ktorej oblasti obsluhy WinNC môžeme zakladať nový NC program? (označte 

správnu oblasť) 

Stroj Parameter Program Služby  Diagnóza uvedenie do 

prevádzky 
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4. Súčasťou stavby NC programu je založenie adresára obrobkov. Definujte postup 

pri založení adresára. 

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

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

5. Pri stavbe NC programu sa nezaobídeme bez nástrojov. Vysvetlite, v ktorej 

oblasti obsluhy WinNC môžeme zadávať nástrojové údaje. 

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

6. Akými číslami označujeme nástroje v programe EMCO WinNC sinumerik 840 

D 

Vŕtacie nástroje ........................... 

Sústružnícke nože........................ 

7. Popíšte postup pri zavedení nového nástroja s korekciou. 

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

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam zásady stavby NC programov, tvorbu adresárov a zadávanie 

nástrojových údajov v programe WinNC SINUMERIK 840 D? 

áno   čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku preberanej témy som sa dopustil týchto chýb. 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou)............................................ 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                       18 dní 

5.5 Prípravné funkcie                                         1 deň  

Názov témy:   5.5 Prípravné funkcie – 5/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť používať prípravné funkcie. 

a) lineárna interpolácia 

b) kruhová interpolácia 

c) obrábacie cykly 

d) podprogramy 

Teoretické východiská: 

1.Lineárna interpolácia predstavuje pohyb po.................................. 

                                          N  Napíšte blok pre pohyb nástroja z P1 doP2 

                                               Absolútne programovanie : ................................................. 

                                               Prírastkové programovanie : ............................................... 

 

 

Obrázok č.118: Lineárna interpolácia 

2.Kruhová interpolácia predstavuje pohyb po............................................................ 

3.Napíšte blok pre pohyb nástroja z bodu P1 do P2(obr.119) 

Absolútne programovanie...............................................   ............................................. 

Prírastkové programovanie.............................................   ............................................. 

 

Obrázok č.119: Kruhová interpolácia 
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4.Popíšte úsek programu v riadkoch N4 až N108 

N4        G54 M06 T0101   ................................................................................... 

N8        G00  X50 Z5 M04 S1200 ................................................................................... 

N12      G26  U100                           .................................................................................. 

N20      G90 X40  Y10                     ................................................................................... 

N24       ...... 

N90      M30                                    .................................................................................... 

N100     G91  G01 X-10                 .................................................................................... 

N104     X0                                     .................................................................................... 

N108     M17                                  .................................................................................... 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Vysvetlite význam a použitie prípravných „G“ funkcií v programovaní CNC 

strojov. 

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

2. Príklady programovania lineárnej interpolácie v WinNC. (k príkladom zápisov 

blokov NC programu napíšte názov operácie) 

G1 X.. Z.. F.. ......................... G1 AP... RP.. ................................ 

G1 X... Z..  CHR=...................... G1 X.. Z..  RND=................ 

G1 X... Z...    G1 X... Z... 

3. Uveďte príklady zápisov MC blokov pre programovanie Kruhovej ierpolácie 

(G2,G3,CIP) v WinNC. 

G2/G3 koncovým bodom a stredom kružnice ............................ 

G2/G3 koncovým bodom a polomerom kružnice......................... 

G2/G3 koncovým bodom alebo stredom kružnice a uhlom 

roztvorenia..................... 
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4. Definujte význam a použitie funkcii G17 – G19 pri sústružení v programe 

EMCO WinNC SINUMERIK 840 D. 

G17 ..................................................................................................... 

G18 ..................................................................................................... 

G19 ..................................................................................................... 

5. Vysvetlite pojem obrábací cyklus a uveďte príklady obrábacích cyklov 

v WinNC. 

Význam cyklov ..................................................................................... 

Príklady cyklov ...................................................................................... 

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

6. Čo je to podprogram a aké je jeho využitie pri programovaní? 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám význam a použitie prípravných funkcií „G“? Viem ich prakticky 

používať pri programovaní CNC Sústruhov? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku programovania prípravných funkcií som urobil tieto chyby: 

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

 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou)............................................... 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                            18 dní 

5.6 Pomocné funkcie, technologické informácie  1 deň  

Názov témy:   5.6 Pomocné funkcie, technologické informácie – 6/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť pomocné funkcie a technologické informácie. 

 

a)význam pomocných funkcií pri programovaní CNC strojov 

b)druhy pomocných funkcií a ich špecifikácia 

c)technologické informácie 

Teoretické východiská: 

1.Pomocné funkcie určujú spustenie ostatných funkcií stroja potrebných pre obrábanie 

napríklad roztočenie, zastavenie vretena ,výmena nástroja, koniec programu 

(zakrúžkujte správnu odpoveď) 

a) áno                                                                                                  b) nie                      

2.Napíšte význam pomocných funkcií: 

M03..................................................          M04........................................................ 

M06.................................................           M08........................................................ 

M09.................................................           M30........................................................ 

M17................................................ 

3.V uvedenom bloku vysvetlite význam pomocných funkcií: 

N10 G54 M06 T0101 M04 S800 F50 

M06............................        M04............................................ 

4.Doplňte : Medzi technologické informácie patrí 

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Ktorá z „M“ funkcií spôsobí zastavenie obrábania súčiastky? Hlavné vreteno, 

posuvy a chladiaca kvapalina sa vypnú. Ochranné dvere je možné otvoriť bez  
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toho, aby sa objavil alarm a pri opätovnom stlačení „NC ŠTART“ sa hlavný 

pohon a všetky aktívne hodnoty zapnú. (napíšte názov a označenie príkazu) 

M.. ............................................................... 

2. Vysvetlite zápis NC bloku. N.... M06  T..  D..  S.... 

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

3. Vysvetlite, kedy budeme používať pomocnú funkciu M03. (napíšte odpoveď) 

Pri pravorezných alebo ľavorezných nástrojoch............................................ 

Pri predosovom alebo zaosovom obrábaní..................................................... 

4. Pri programovaní CNC strojov sa nezaobídeme bez technologických informácií. 

(uveďte, ktoré adresy v NC bloku predstavujú tieto informácie) 

Hĺbka rezu.......... Posuv .................. rezná rýchlosť ....................... 

Voľba nástroja..........  Stúpanie............... 

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam význam a praktické použitie pomocných a technologických informácií 

pri programovaní CNC sústruhov? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri výbere a používaní pomocných a technologických informácií som sa dopustil 

týchto chýb: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou)............................................... 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                            18 dní 

5.7 Voľné programovanie kontúry                       1 deň  

Názov témy:  5.7 Vytvorenie NC programu s využitím 

programovania kontúry– 7/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť vytvoriť obrys súčiastky pomocou programovania 

kontúry 

a) Význam voľného programovania kontúry 

b) Stanovenie štartovacieho bodu 

c) Postup programovania kontúry v WinNC SINUMERK 840 D 

Teoretické východiská: 

1- Voľné programovanie kontúra je podporným prostriedkom editoru. Napíšte 

kedy používame túto aplikáciu WinNC pri programovaní. 

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

2- Na obrázku č.120 je návrh obrysu pre programovanie kontúry. Napíšte program 

pomocou ručného programovania v absolútnom programovaní. 

 

 

Obrázok č. 120 Návrh obrysu kontúry 
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3. Napíšte ako sa správa časť programu kde je vytvorená kontúra (napríklad 

hrubovanie čela). 

Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Na obr. č. 121 ja vyobrazené prostredie pre voľnú tvorbu kontúry v programe 

WinNC. (popíšte pozície pracovného prostredia. 

 

Obrázok č. 121: Voľné programovanie kontúry 

2. Pre programovanie kontúry je nevyhnutné stanoviť štartovací bod.(doplňte 

chýbajúce slová v postupe) 

Súradnice štartovacieho bodu sa programujú v .................... programovaní 

Pre sústruženie zvolíme pracovnú rovinu G.... 

Spôsob zadávania v osi X môže byť DIAMON (...............)  

     DIAMOF (................) 

     DIAM90   (................/ .....................) 
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Spôsob nájazdu na štartovací bod kontúry G..../G.... 

3. Pri programovaní voľnej kontúry vychádzajte z obrázku č.120 a popíšte postup 

tvorby kontúry. 

Programovanie vertikálnej priamky so zrazením na konci ............................ 

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

Programovanie horizontálnej priamky so zaoblením na konci .................. 

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

Programovanie horizontálnej priamky (ľubovoľnej) ........................................... 

Uzavrieť kontúru   ................................................................... 

4. Uzavretím kontúry sa táto časť stáva ...................(doplňte odpoveď) 

5. Akým spôsobom môžeme v rámci hlavného programu vyvolať nami zhotovenú 

kontúru? 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam zásady programovania voľnej kontúry, ako aj úpravu prvkov kontúry 

v programe WinNC SINUMERIK 840D? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku programovania voľnej kontúra som urobil tieto chyby: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou)............................................... 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                            18 dní 

5.8 Korekcie nástrojov                                            1 deň  

Názov témy:   5.8 Korekcie nástrojov / odmeriavanie nástrojov – 8/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť pracovať s nástrojovými údajmi a korekciami 

nástrojov v RS SINUMERIK 840D. 

a) korekcie nástroja 

b) zadávanie nástrojových údajov 

c) zavedenie nového nástroja 

Teoretické východiská: 

1. Definujte pojem korekcia nástroja. (podľa obr.č. 117) 

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

2. Kde sa nachádza nulový bod nástroja? 

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

3. Vysvetlite, kde je umiestnený referenčný bod „N“ upínača nástroja na sústruhu 

EMCO Turn 105. (alebo podľa vybavenia dielne) 

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

4. Definujte príklad zápisu v NC programe a popíšte jednotlivé adresy. 

M06 T5 D1 ....................................................................................................... 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Vysvetlite, prečo v RS Sinumerik môže mať jeden nástroj T aj niekoľko 

korekcií D. (napríklad u zapichovacieho noža T1 D1 alebo T1 D2) 

................................................................................................................................. 
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2. Polomer špičky nástroja môže pri sústružení kužeľov alebo tvarov spôsobiť 

nepresnosti vo výrobe. Ako môžeme tieto nepresnosti v RS Sinumerik 840D 

odstrániť? 

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

3. Vysvetlite, k čomu slúžia údaje na obr. č.122 a k čomu slúžia údaje 

v zátvorkách. 

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

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

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

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

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

 

Obrázok č 122: Poloha ostria nástroja 

4. Popíšte postup zadávania nástrojových dát v prevádzkovej oblasti „Parameter“. 

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

5. Ako postupujeme pri zavedení nového nástroja? 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam praktické činnosti a postupy pri zadávaní nástrojových dát? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som urobil tieto chyby: 

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

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou)............................................... 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                        18 dní 

5.9 Zhotovenie NC programu                             1 deň  

Názov témy:   5.9 Zhotovenie NC programu – 9/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť zhotoviť NC program v WinNC SINUMERIK 

840D. 

Teoretické východiská: 

Zadanie: - vytvorte a odsimulujte NC program pre obrobenie súčiastky podľa náčrtu 

- pre obrábanie použite hrubovací cyklus CYKLE 95 s nástrojom T1 

- na vŕtanie použite vŕtací cyklus CYKLE 93E 

- kontúru vytvorte v podprograme s použitím zrazenia CHF 

 

Obrázok č. 123: Náčrt 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Pri zadávaní dát nástrojov vychádzajte z tabuľky. 

Č. nástroja a korekcia Typ nástroja Číselný kód 

T1D1 Nôž hrubovací ľavý 500 

T3D2 Nôž zapichovací ľavý- 

pravé ostrie (šírka 3mm) 

520 

T4D1 Skrutkový vrták ᶲ5 mm 205 

Tabuľka č.3:  Nástrojové údaje 
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2. Odporúčané rezné podmienky sú pre materiál Dural s priemerom 18 mm.  

Kompletné obrábanie kontúry nástrojom č.1 R 0,3 mm. 

Hrubovanie konštantná rezná rýchlosť  150 m/min 

  posuv     0,08 mm/ot 

  hĺbka rezu    1 mm 

  dráha prerušenia triesky  2 mm 

prídavok X    0,5 mm 

prídavok Z    0,1 mm 

odskok pri návrate    1 mm 

 Hladenie konštantná rezná rýchlosť  200 m/min 

   posuv     0,02 mm/ot 

   prídavok X    0,5 mm 

   prídavok Z    0.1 mm 

   odskok pri návrate   1 mm 

 Upichovanie konštantná rezná rýchlosť  150 m/min 

   posuv     0,05 mm/ot 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam pracovné úkony spojené témou zadania? 

áno  čiastočne   nie – potrebujem pomoc 

Hodnotenie MOV: ( známkou)............................................... 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                             18 dní 

5.10 Základné činnosti pri obsluhe a nastavovaní CNC 

frézovačky                                                                  1 deň  

Názov témy:  5.10 Základné činnosti pri obsluhe a nastavovaní CNC 

frézovačky – 10/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť základné činnosti pri obsluhe a nastavovaní CNC 

frézovačky. 

a) konštrukčné časti CNC frézovačky 

b) riadiaci systém CNC frézovačky 

c) základné činnosti pri obsluhe CNC frézovačky 

d) BOZP pri obsluhe CNC frézovačky 

Teoretické východiská: 

1.Vpíšte do obr.124 názvy jednotlivých základných častí CNC frézovačky 

2.Vysvetlite význam jednotlivých osí X,Y,Z 

X......................................................................................................................... 

Y......................................................................................................................... 

Z......................................................................................................................... 

 

Obrázok č.124: CNC frézovačka 
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3.Popíšte základné činnosti pri obsluhe a nastavovaní CNC frézovačky: 

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

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

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

4.Aké funkcie umožňuje riadiaci systém Sinumerik 840/D? 

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

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

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

5.Horizontálna CNC frézovačka má os vretena ................................so stolom, vertikálna 

CNC frézovačka má os vretena....................................so stolom 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Popíšte konštrukčné časti CNC frézovačky CONCEPT MILL 105. 

 

Obrázok č. 125: CONCEPT MILL 105 

2. Pre riadenie CNC frézovačky podľa obrázku č. 125 používame riadiaci systém 

WinNC SINUMERIK 840D, ktorého klávesnica je na obr. č 126. Popíšte jej 

základné funkčné klávesy. 

 

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

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

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

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

5................................................... 

7................................................... 
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Obrázok č.126: Klávesnica riadiaceho systému 

3. V ktorej oblasti obsluhy RS SINUMERIK 840D realizujeme obsluhu stroja? 

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

4. Popíšte pracovné režimy: JOG.......................................................................... 

MDA........................................................................ 

AUTOMATIC......................................................... 

5. Prečo po spustení stroja a nabehnutí RS musíme vykonať nájazd do Ref. Bodu? 

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

6. Popíšte zásady bezpečnej obsluhy CNC frézovačky. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznámovládacie prvky CNC frézovačky a pracovné činnosti pri jej obsluhe? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................. 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                           18 dní 

5.11 Popis a ovládanie simulačného programu pre 

CNC frézovačku                                                      1 deň  

Názov témy:  5.11 Popis a ovládanie simulačného programu pre 

CNC frézovačku – 11/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť popísať a ovládať simulačný program pre CNC 

frézovačku. 

a. spustenie a ukončenie WinNC 

b) základy obsluhy programu 

c) adresáre obrobkov a NC programy 

d) export a import NC súborov 

e) simulácia programov  

Teoretické východiská: 

1. Vysvetlite typy programov(súborov) a adresárov: 

Part program (*.MPF)...................................................................... 

Subprogram (*.SPF)........................................................................ 

2.Vysvetlite pojem editácia programu.......................................................................... 

3. Aké operácie môžeme vykonávať so súbormi a adresármi?...................................... 

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

4.Ako môžeme vytvorený NC program overiť?............................................................ 

5. Tabuľka korekcií udáva: (obr.126) 

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

         

Obrázok č.127: Korekcia nástroja 
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Postup nadobúdania zručností: 

1. Koľkými oblastiami obsluhy disponuje RS SINUMERIK 840D a kde sú 

zobrazené v základnom menu? 

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

2. Popíšte postup pri vyvolaní základného menu. 

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

3. V ktorej oblasti obsluhy RS môžeme zadávať nástrojové údaje? ..................... 

4. Vysvetlite pojem obmedzenie pracovného priestoru. 

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

5. Ktoré činnosti môžeme vykonávať v oblasti obsluhy „PROGRAM“? 

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

6. Pre export a import NC súborov používame oblasť obsluhy: ..................... 

(doplňte odpoveď) 

7. Overenie NC programu vykonávame v simulácii. Popíšte postup nastavenia 3D 

simulácie. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam pracovné činnosti spojené s obsluhou WinNC SINUMERIK 840D? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

Hodnotenie MOV: (slovne)...............................................  
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                           18 dní           

5.12 Vzťažné body stoja a určovanie nulových bodov      1 deň  

Názov témy:  5.12  Vzťažné body stoja a určovanie nulových bodov 

– 12/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť popísať a ovládať vzťažné body stroja a určovanie 

nulových bodov. 

a) vzťažné body CNC frézovačky 

b) súradný systém stroja 

c) určovanie nulových bodov 

Teoretické východiská:  

1.Popíšte vzťažné body na frézovačke: (obr.127) 

  

Obrázok č.128: Vzťažné body na CNC frézovačke 

2.Definujte  

referenčný bod....................................................................................... 

nulový bod stroja.......................................................................................... 

nulový bod obrobku..................................................................................... 

3.Nulový bod obrobku si volí:...................................................................... 

 

 

M........................................................................ 

W........................................................................ 

R.......................................................................... 
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Obrázok č.129: Nulový bod obrobku 

4.Môže si programátor zvoliť aj viac nulových bodov v jednom programe? (zakrúžkujte 

správnu odpoveď) 

a) áno            b) nie         c) len dva    d) koľko chce  

5. Vysvetlite nasledovný blok G 54 X0 Y0 Z57(obr.130) 

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

 

Obrázok č.130: Absolútne posunutie nulového bodu 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Po zapnutí stroja a nabehnutia RS je povinná obsluha stroja vykonať nájazd do 

referenčného bodu stroja. Vysvetlite prečo. 

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

2. Definujte súradný systém frézovačky. (doplňte odpoveď) 

X-ová súradnica leží paralelne k............................................................................. 
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Y-nová súradnica leží kolmo k ............................................................................... 

Z-ová je totožná s ................................................................................................... 

Súradnice so zápornými znamienkami udávajú  pohyb k  ................................. 

Súradnice s kladnými znamienkami udávajú pohyb od ................................. 

3. Koľko nastaviteľných posunutí počiatku súradného systému v prevádzkovej 

oblasti „ Parameter – nulové posunutie“ ponúka RS WinNC Sinumerik? ............. 

4. Definujte súradné systémy. 

Súradný systém pri absolútnom programovaní ............................................. 

Súradný systém pri prírastkovom programovaní ............................................. 

5. Popíšte súradný systém nástroja na frézovačke pre rovinu XY – G17 (obr. č.131) 

  

Obrázok č. 131: Korekcia nástroja 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam praktické činnosti spojené s určovaním vzťažných bodov a určovaním 

nulových bodov? 

áno   čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

Hodnotenie MOV: (slovne)...............................................   

L1 .............................................. 

R ............................................... 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                            18 dní 

5.13 Stavba NC programu v simulačnom programe       1 deň  

Názov témy: 5.13 Stavba NC programu v simulačnom programe – 

13/18  

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť stavbu NC programu v simulačnom programe. 

a) stavba NC programov 

b) formáty blokov 

c) druhy informácií 

d) simulácia 

Teoretické východiská:  

1.Vymenujte, aké podklady potrebujeme pre vytvorenie programu. 

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

2.Odpovedajte na otázky : 

a) Definujte číslicové riadenie.......................................................................................... 

b) Vysvetlite pojem vonkajšie spracovanie informácií:..................................................... 

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

c)Súčasťou vnútorného spracovania informácií je .......................................................... 

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

d)Význam odmeriavacieho zariadenie na ČROS spočíva v tom, že ................................ 

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

e)Vymenujte druhy informácií.:.........................................................................................  

f)Charakterizujte pevný formát bloku, premenlivý formát bloku...................................... 

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

g) Os Z prechádza vždy cez............................................ 

i)Charakterizujte pojem kompilátor, postprocesor.......................................................... 
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Postup nadobúdania zručnosti: 

1. Štruktúra NC programu. (doplňte chýbajúce výrazy) 

Základným prvkom NC programu je ...................... 

Definovaná postupnosť slov vytvára ....................... 

Sekvenčne usporiadaná postupnosť blokov tvorí ................... 

2. V oblasti obsluhy Program je možné zhotoviť a upravovať program súčastí 

a taktiež vykonávať správu programov. Uveďte typy programov v RS Sinumerik 

D. ..................................................................................................................... 

3. S akými formátmi blokov pracuje RS Sinumerik? ................................................. 

4. Napíšte postupnosť krokov, ktoré musíte urobiť až po konečnú simuláciu 

programu. ......................................................................................................... 

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

5. Uveďte význam simulácie pri tvorbe NC programu. 

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam zásady stavby NC programov a tvorbu adresárov  v programe WinNC 

SINUMERIK 840 D? 

áno   čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku preberanej témy som sa dopustil týchto chýb: 

 

Hodnotenie MOV: (slovne)...............................................   
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                            18 dní 

5.14 Prípravné funkcie                                            1 deň  

Názov témy:   5.14 Prípravné funkcie – 14/18  

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť prípravné funkcie. 

a) rýchle polohovanie 

b) lineárna interpolácia 

c) kruhová interpolácia 

d) obrábacie cykly 

Teoretické východiská:  

1.Rýchle polohovanie nástroja z bodu P1 do P2. Napíšte blok pre pohyb z bodu P1 do 

P2 

                                                           Absolútne programovanie      

                                                           G 90     

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

                                                         Prírastkové programovanie 

                                                         G 91 

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

Obrázok č.132: Rýchle polohovanie 

2.Lineárna interpolácia z bodu P1 do P2. Napíšte blok pre pohyb z P1 do P2 

                                                                    Absolútne programovanie                                                                           

                                                                    G 90 

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

                                                                    Prírastkové programovanie 

                                                                    G 91 

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

Obrázok č.133: Lineárna interpolácia 
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3.Kruhová interpolácia z bodu P1 do P2. Napíšte blok pre pohyb z P1 do P2 

   

Obrázok č.134: Kruhová interpolácia 

4.Korekcia dráhy nástroja(obr.135) 

                                          Doplňte : Korekcia dráhy nástroja vľavo od kontúry  G...... 

.......................................                   Korekcia dráhy nástroja vpravo od kontúry G...... 

                                                          G 40 spôsobí..........................................................  

 

 

Obrázok č. 135:  Korekcia dráhy nástroja G 41, G 42 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Definujte termín prípravné funkcie a uveďte príklad zápisu NC bloku 

s prípravnou funkciou.............................................................................................. 

2. RS Sinumerik umožňuje pri programovaní lineárnej interpolácie vložiť zrazenie 

alebo zaoblenie hrany. (napíšte príklady blokov pre zrazenie a zaoblenie) 

 

Obrázok č. 136: Vloženie zrazenia hrany 

N30 G1  .....   ....... ......... 

N40 G1   .....   ......... 

Pre absolútne programovanie G90 

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

Pre prírastkové programovanie G91 

.................................................................. 
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Obrázok č. 137: Vloženie zaoblenia hrany 

3. Napíšte zápisy NC blokov pre programovanie kruhovej interpolácie. 

Programovanie pomocou počiatočného, koncového bodu a stredu kružnice 

G2/G3   ......    .......   ......    .....    .....    ..... 

Programovanie pomocou počiatočného a koncového bodu a polomeru kružnice 

G2/G3   .....    .....    .....    .....= ±..... 

Programovanie  pomocou počiatočného bodu, stredu kružnice alebo koncového 

bodu a uhla roztvorenia 

G2/G3   .....    .....    .....    .....= ..... alebo 

G2/G3   .....    .....    .....    .....= ..... 

4. Popíšte, akým spôsobom sa v RS Sinumerik vyvolávajú a zapisujú obrábacie 

cykly. 

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Poznám význam a použitie prípravných funkcií „G“? Viem ich prakticky 

používať pri programovaní CNC frézovačiek? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

 

Hodnotenie MOV: (slovne)...............................................   

N30 G1   ....   .... ................. 

N40 G1   ....   .... 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                            18 dní 

5.15 Pomocné funkcie                                             1 deň  

Názov témy:   5.15 Pomocné funkcie – 15/18  

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť pomocné funkcie. 

a) význam a druhy pomocných informácií 

b) podprogramy 

Teoretické východiská:  

1.Rozhodnite, či sú uvedené výroky pravdivé: 

a) Vreteno sa spustí len vtedy, keď je skľučovadlo upnuté a kryt stroja zakrytý. 

                       áno                                                 nie 

2.Pracovné posuvy sa spustia pri roztočenom vretene. 

                        áno                                  nie 

3.Posuvy a otáčky vretena sa zastavia pri otvorení dverí pracovného priestoru. 

                       áno                                   nie 

4.Vysvetlite pomocné funkcie: 

M 03........................................................M 04................................................... 

M 05........................................................M 06................................................... 

M 30......................................................  M 65.................................................. 

M 66..................................................... 

5.Vysvetlite blok programu N10 G54 M06 70101 M04 S450 F100. 

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

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

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Vysvetlite význam používania pomocných informácií v programovaní. 

................................................................................................................................. 
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2. Ktorá z „M“ funkcií spôsobí zastavenie obrábania súčiastky. Hlavné vreteno, 

posuvy a chladiaca kvapalina sa vypnú. Ochranné dvere je možné otvoriť bez 

toho, aby sa objavil alarm a pri opätovnom stlačení „NC ŠTART“ sa hlavný 

pohon a všetky aktívne hodnoty zapnú.(napíšte názov a označenie príkazu) M ... 

3. V prípade, že NC program obsahuje M funkciu, ktorú nemôže vykonať (doplňte 

odpoveď) RS tento príkaz ............... a program .....................Môže však dôjsť ku 

......................( napr. pri chýbajúcej manipulácii s obrábaným predmetom) 

4. Viackrát sa opakujúce priebehy funkcií môžu byť programovaní zadávané 

formou podprogramov. (doplňte chýbajúce výrazy) 

Podprogram vyvoláme zadaním .............podprogramu 

Príklad – vysvetlite  MILL1  P1  LF MILL ................... 

     P1 .................... 

  N150  M17  LF M17 ....................................... 

5. Vysvetlite podstatu vnorenia podprogramu. 

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

 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam význam a praktické použitie pomocných funkcií a podprogramov. 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

2. Pri nácviku témy som sa dopustil týchto chýb? 

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

Hodnotenie MOV: (slovne)...............................................   
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                             18 dní 

5.16 Korekcie nástrojov a odmeriavanie nástrojov          1 deň   

Názov témy:  5.16 Korekcie nástrojov a odmeriavanie nástrojov 16/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť používať korekcie nástrojov a ovládať 

odmeriavanie nástrojov. 

a) vyvolanie nástroja a výmena 

b) dĺžkové korekcie nástroja 

c) korekcie pre uhlové frézy 

d) odmeriavanie nástrojov 

Teoretické východiská: 

1. Vysvetlite termín korekcia nástroja. 

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

2. Čo je to referenčný nástroj? 

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

3. Aké metódy odmeriavania nástrojov poznáte? 

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

4. Popíšte postup automatickej výmeny nástrojov. 

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Popíšte proces vyvolania nástroja v WinNC Sinumerik 840D. 

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

2. Vyvolaním nástroja dôjde aj k jeho výmene. (označte správnu odpoveď) 

áno     nie 
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3. (doplňte chýbajúce slová) Dĺžková korekcia nástroja presunie nulový bod 

nástroja zo vzťažného bodu nástrojového otvoru (N) na ................. nástroja. 

Bod upnutia nástroja (N) sa väčšiny frézok nachádza v ............... čelnej plochy 

konca vretena. 

Súčet hodnôt geometrie, opotrebovanie a základnej geometrie udáva celkovú 

........................ nástroja. 

4. Aké údaje zadávame pri korekcii vrtáka? L1 = ...................................mm 

R = ..................mm 

5. Popíšte postup odmeriavania nástroja podľa obrázku 1 a 2. 

 

Obrázok č. 138: Odmeriavanie nástroja 

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

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

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

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

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam praktické činnosti pri určovaní korekcií a pri odmeriavaní nástroja? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

Hodnotenie MOV: (slovne)...............................................   
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Názov tematického celku: 5. Programovanie CNC strojov                             18 dní 

5.17 Súborná práca – Praktický príklad 

programovania Vŕtanie otvorov po priamke         1 deň   

Názov témy:  5.17  Súborná práca – Praktický príklad 

programovania Vŕtanie otvorov po priamke – 17/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: naučiť sa  programovať vŕtanie otvorov po priamke. 

a) vstupné informácie 

b) založenie programu 

c) stavba programu podľa zadania 

d) simulácia 

Teoretické východiská: 

1. Vypíšte vstupné informácie, ktoré ste získali z nákresu strojovej súčiastky podľa 

obr. č.139 (rozmery polotovaru X=117, Y=50, Z=20, hĺbka vŕtania 12mm) 

 

Obrázok č.139: Vŕtanie otvorov po priamke 

2. Napíšte, ktoré úkony treba vykonať pri založení NC programu? 

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

3. Popíšte postup zadávania nástrojových dát. 

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

 

 



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 

190 
 

 

Postup nadobúdania zručností: 

1. Napíšte význam jednotlivých adries a príkazov vo vzorovom NC programe pre 

výrobu dier vŕtaných v rade po priamke podľa obrázku č. 138. 

Cvičenie:     ......................................................... 

N10 G54 G90 G17   ......................................................... 

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

N20 T1 D1 ;skrutkový vrták D8 ......................................................... 

N30 M6     ......................................................... 

N40 S1000 M3 F200   ......................................................... 

N50 G0 X0 Y0 Z50  ......................................................... 

N60 M8     ......................................................... 

N70 MCALL CYCLE81(10,0.2,-12) ......................................................... 

N80 HOLES1(20,-40,15,0,30,4)  ......................................................... 

N90 MCALL    ........................................................ 

N100 M9 G0 Z50   ........................................................ 

N250 G0 G53 D0 M5 Z400 

 Y350     ........................................................ 

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

N260 M30     ......................................................... 
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2. Vysvetlite vŕtací cyklus MCALL CYCLE81 použitý v NC programe podľa obr. 

č. 140. (príkaz v obrázku DTP ignorujte – platí pre CYCLE82) 

 

Obrázok č.140: Vŕtací cyklus CYCLE81 

3. Pre úplné pochopenie stavby vzorového programu vysvetlite adresy a príkazy 

použité v cykle HOLES1 predstavujúci vŕtanie otvorov v rade. Tento cyklus 

programujeme cez modálne vyvolanie MCALL CYCLE81. (obrázok č. 141) 

 

Obrázok č. 141: Vŕtací cyklus vŕtania otvorov v rade 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam stavbu programu s využitím obrábacích cyklov? 

áno  čiastočne  nie – potrebujem pomoc 

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

MCALL.............................................. 

RTP.................................................... 

RFP..................................................... 

DP....................................................... 

SDIS..................................................... 

DPR....................................................... 

SPCA......................................................... 

SPCO......................................................... 

STA1.......................................................... 

FDIS........................................................... 

DBH...................................................... 

NUM...................................................... 
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Názov tematického celku 5. Programovanie CNC strojov                            18 dní 

5.18. Kontrolná práca: Zhotovenie NC programu 

s využitím podprogramu                                          1 deň  

Názov témy:  5.18 Kontrolná práca: Zhotovenie zložitejšieho NC 

programu s využitím podprogramu – 18/18 

Cieľ vyučovacieho dňa: vedieť zhotoviť NC program s využitím podprogramu 

(podľa technického výkresu). 

a) založenie NC programu a vytvorenie adresárov v RS WinNC Sinumerik 840D 

(podľa vybavenia dielne) 

b) zhotovenie NC programu s využitím obrábacích cyklov a podprogramu 

c) vykonať kontrolu NC programu v 3D simulácii 

Teoretické východiská: 

1. Aké informácie môžeme získať po preštudovaní technického výkresu? 

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

2. Aký nástroj zvolíte pre frézovanie pravouhlej kapsy a prečo? 

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

Postup nadobúdania zručností: 

1. Navrhnite program pre výrobu súčiastky podľa technického výkresu s využitím 

obrábacích cyklov a podprogramu. 

2. Program overte v 3D simulácii. 

Sebahodnotenie žiaka: 

1. Ovládam praktické činnosti spojené s tvorbou NC programu? 

áno  čiastočne   nie – potrebujem pomoc 

Hodnotenie MOV: (slovne, známkou)............................................... 
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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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Informácie o projekte: 

 

Priradenie projektu k programovej štruktúre 

 

Operačný program: OP Vzdelávanie 

 

Prijímateľ: 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Opatrenie: 

 

Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 

modernú 

Názov projektu: 

 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

cieľ Konvergencia 

 

Kód ITMS projektu: 26110130548 

 

 

Všetky informácie nájdete aj na: 

www.siov.sk 

www.rsov.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siov.sk/
http://www.rsov.sk/
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Obrázok č.39 Upínanie telesa ložiska na uholnik 
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Obrázok č. 42 Nastavenie a upínanie výstredníka v univerzálnom skľučovadle 

Obrázok č. 43 Hriadeľ s dvoma výstrednými čapmi 
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Obrázok č. 66 Základné mierky 
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Obrázok č. 87 Otočný stôl 

Obrázok č. 88 Schéma otočného stola 
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Obrázok č.109 Základné časti sústruhu 

Obrázok č.110 CNC sústruh Emco koncept turn E 55 

Obrázok č.111 Obrazovka v režime Machine 
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Obrázok č.135 Korekcia dráhy nástroja G 41, G 42 

Obrázok č.136 Vloženie zrazenia hrany 

Obrázok č.137 Vloženie zaoblenia hrany 

Obrázok č.138 Odmeriavanie nástroja 

Obrázok č.139 Vŕtanie otvorov po priamke 

Obrázok č.140 Vŕtací cyklus CYCLE81 

Obrázok č.141 Vŕtací cyklus vŕtania otvorov v rade 
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Prílohy 

Č. 1. Príklad formátu pre pracovný postup 

Č. prac. 

operácie 

Popis úseku 

operácie 
Nástroj Meradlo Upínač 

     

 

Príloha č.2 Technický výkres 

 

 

 

 

 



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 

204 
 

 

Príloha č. 3 – Tabuľka č.2 
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Príloha č. 4 – Výkres č. 2 – Čelné ozubené kolo s priamymi zubmi  

  


