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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA: CNC OPERATER/PROGRAMER 

 

CILJ IZOBRAŽEVANJA: 

 

Cilj programa je nadgraditi obstoječa znanja upravljanja in operiranja CNC strojev. Udeleženci 

so sposobni samostojnega izrisa zahtevnega 3D modela v programu SolidWorks in izdelave 

kompleksnih programov s področja kombinirane stružilno-frezalne obdelave in 3-osnega frezanja 

v programu Solidcam. Za omenjene obdelave znajo predpisati primerno tehnologijo in izbrati 

optimalno strategijo. Program simulirajo in ga izvedejo na stroju. 

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:  

- s pomočjo pridobljenih znanj na področju računalniško podprtega programiranja CNC-

strojev upravlja, vzdržuje in posodablja delovanje CNC strojev, 

- samostojno napiše ali izbere iz arhivskega nabora enostavnejše CNC-programe, jih 

simulira, preizkuša na strojih in izvede njihovo korekcijo, 

- preverja učinkovitost delovanja strojev, spremlja natančnosti in hitrosti izdelave izdelka 

ter s tem razvija sposobnost za racionalno rabo časa, energije in sredstev, 

- aktivno sodeluje v organizirani skupini za procesne sisteme s CAD\CAM (SolidWorks/ 

Solidcam) tehnologijo pri izdelavi 3D modela izdelka, izbiri tehnološkega postopka, 

izdelavi CNC-programa in končni izdelavi ter kontroli izdelka, 

- s pomočjo brezžičnih naprav za hitro umerjanje in nastavljanje ničelni točk (Renishaw) 

nastavi in umeri orodja in obdelovance, 

- s pomočjo CAD/CAM tehnologije generira kompleksne CNC-programe, jih simulira, 

preizkuša na strojih in izvede njihovo korekcijo, 

- preverja optimalnost izbrane tehnologije in strategij frezanja in struženja. 

 

PROGRAM: 

 

Teoretični del: 40 ur 

Praktični del: 60 ur 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

UDELEŽENEC: 

 razume tehnološke parametre, ki se 

pojavljajo pri obdelavah različnih 

strategij 3-osnega frezanja, 

 pozna načine ročnega programiranja, 

programiranja na krmilniku stroja in 

CAD/CAM programiranja, 

 pozna načine določevanja 

odrezovalnih parametrov podajanja 

in rezalne hitrosti iz katalogov in e-

katalogov, 

 pozna različne strategije obdelave pri 

obdelavah 3-osnega frezanja in 

kombiniranih stružilno-frezalnih 

UDELEŽENEC: 

 zna nastaviti in umeriti stroj za začetek 

obdelave 

 določi potrebne dolžinske 

kompenzacije orodij in ničelne točke 

obdelovanca 

 razloži pomen vseh G-funkcij in M-

funkcij,  

 pojasni različne načine programiranja, 

 uporablja in določi vse parametre 

obdelave s pomočjo katalogov orodij, 

 s pomočjo računalnika napiše CNC-

program za obdelavo zahtevnih  

obdelovancev na rezkalnem stroju in na 
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Informativni cilji Formativni cilji 

obdelavah, 

 pozna način generiranja G kode, 

simulacijo in prepreči morebitne trke 

na stroju, 

 uporablja napredne module 

CAD/CAM programiranja z 

avtomatskim določevanjem 

»pametnih«, spiralnih poti, 

 razume celostno tehnologijo in vpliv 

rezalnih parametrov na uporabno 

dobo orodja, 

 razume pomen ekonomične obdelave 

 matematično popiše povezave 

rezalne hitrosti, globine reza, 

vrtljajev, podajanja in moči stroja, 

 razume in opravlja celosten proces 

programiranja od celotnega izrisa 3D 

modela do zagona programa na 

stroju. 

 

stružnici, 

 pri programiranju stružnice uporablja 

cikle za ekonomično obdelavo, 

 izvede računalniško simulacijo poti 

rezilnega orodja pri obdelavi, analizira 

morebitne napake in jih odpravi s 

korekcijo programa, 

 posreduje program iz računalnika v 

krmilnik CNC-stroja, 

 izvede testiranje programa na stroju s 

hitrimi gibi brez vklopljenih vrtljajev, 

 izdela izdelek na CNC-stroju in na 

osnovi kontrolnih meritev po potrebi 

korigira dolžine orodij, 

 opiše vlogo in pomen CAD\CAM 

tehnologij znotraj procesnih sistemov, 

 pojasni postprocesiranje in prenos 

CAM programa na krmilnik 

določenega CNC-stroja. 

 

 

Predavatelj: 

Aljaž Rogelj, univ. dipl. inž. strojništva 

 
Prilagoditve programa: 

Predavatelj program lahko prilagodi glede na nivo predznanja udeležencev izobraževanja. 


