Правилник такмичењa
Програмирање КУ машина
Заједница машинских школа Србије организује такмичења по правилима која важе у
реалним околностима привреде и тржишта. Обзиром да се у Машинским школама Србије
изучавају различите управљачке јединице, не постоји могућност такмичења на унапред
дефинисаној машини, са одређеном управљачком јединицом. Програми који се израђују
на такмичењу не треба да садрже циклусе обраде, већ се програмски код, где год је то
могуће, пише коришћењем ISO стандарда за G код. Поред G кода дозвољава се употреба
специфичних наредби управљачких јединица за које такмичари пишу програме, а учили су
их у својим школама. Ове специфичне наредбе морају бити подржане од стране
доказаних програмских пакета за верификацију програма. Поред главног програма
дозвољава се употреба потпрограма. Програмски код се може радити и у Heidenhain
облику програмирања, код којег такође важи правило да циклуси нису дозвољени при
програмирању. Овим правилом такмичења вреднује се знање програмирања КУ машина
са што већом применом на постојеће управљачке јединице CNC машина.
У реализацији такмичења укључују се представници академских и високошколских
установа као и представници домаћих компанија, које су овлашћени представници
програмских пакета у овој области, а баве се и услугама израде CNC програма.
Учешћем представника академских и високошколских установа, представника домаћих
компанија које се баве услугама израде CNC програма, омогућава се обострана добит,
како најбољим ученицима наших школа, тако и образовним установама за даље
школовање такмичара (у случајевима када ученик жели да настави даље школовање),
тако и и домаћим компанијама (у случајевима када ученик жели да се запосли по
завршетку средње школе).
Правилник је, на предлог радне групе за израду правилника такмичења, усвојен на
седници Извршног одбора Заједнице машинских школа Републике Србије, одржаној 21.
фебруара 2017. године у Нишу, а на основу овлашћења Скупштине Заједнице машинских
школа Републике Србије изгласаног 04. новембра 2016. године.
Члан 1
Рад на измени овог правилника, допуњавање базе питања и измена пратећих материјала
у виду прилога овог правилника, прекида се у периоду од месец дана пред Регионално
такмичење до завршетка Републичког такмичења текуће школске године. Прекид измена
почиње најкасније 10. марта текуће године.
Члан 2
На такмичењима право учешћа имају ученици машинских школа Србије који се образују на
образовним профилима: Техничар за компјутерско управљање, Техничар за роботику,
Машински техничар за компјутерско конструисање, као и остали образовни профили на
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којима се изучава програмирање КУ машина и који припадају подручју рада Машинство и
обрада метала.
Члан 3
Такмичења из области Програмирања компјутерски управљаних машина чине 4 категорије
такмичења:





Програмирање КУ струга - ручно програмирање,
Програмирање КУ глодалице - ручно програмирање,
Програмирање КУ струга CAD/CAM програмским пакетом и
Програмирање КУ глодалице CAD/CAM програмским пакетом.
Члан 4

На свим нивоима такмичења, Регионалним и Републичком, школe могу да се такмиче са
по максимално два ученика у свим категоријама такмичења.
Члан 5
У свим категоријама такмичења такмичење се одвија у два дела. Први део такмичења је
теоријски, други део такмичења је практични.
Члан 6
Ако домаћину такмичења не одговара другачије, на такмичењу се ради прво практични
део такмичења па тест знања, теоријског дела такмичења.
Члан 7
Домаћин такмичења обезбеђује дежурне наставнике у свим просторијама у којима се ради
на решењу задатака. Наставници који дежурају у просторијама не припадају Стручном
већу Машинске групе предмета.
Члан 8
Практични део такмичења изводи се посебно за све категорије такмичења.
Члан 9
Теоријски део такмичења представља решавање теста са 25 питања која се налазе у
банци питања.
Члан 10
Банка питања са тачним одговорима ажурира се и допуњује новим питањима и
одговорима у периоду између два такмичења и објављена је на званичном сајту
Заједнице машинских школа Србије.
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Члан 11
Питања у банци питања организована су по областима, а при изради теста из банке
питања узима се одређени број питања из сваке области.
Члан 12
Тестирање у теоријском делу такмичења организује се на рачунарима. Програмски систем
при тестирању насумично одабира одређени број питања за све области питања, као и
редослед понуђених одговора, стара се о дозвољеном времену за решење комплетног
теста и по завршетку тестирања оцењује решење теста такмичара.
Члан 13
Сви заинтересовани ментори учествују у креирању нових питања са одговорима и доради
постојећих питања са одговорима. Ментори такмичара захтев за приступ банци питања
упућују на електронску адресу која је објављена на званичном сајту Заједнице машинских
школа Републике Србије.
Члан 14
Време за израду теста знања у теоријском делу такмичења износи 60 минута.
Члан 15
Максимални број бодова на тесту теоријског знања које такмичари могу освојити износи 50
бодова.
Члан 16
Када домаћин такмичења није у могућности да обезбеди услове да се теоријски део
такмичења ради помоћу програмског система оцењивања, већ се тестирање врши тестом
у папирном облику, вредновање теста знања ради комисија под шифром.
Члан 17
Вредновање – преглед теста знања, врши Комисија коју именује Организациони одбор из
редова пратиоца такмичара.
Члан 18
Извештај Комисије са прегледа теста знања доставља се Централном жирију по
редоследу прегледа теста.
Члан 19
Дешифровање теста знања врши се након прегледа практичних радова.
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Члан 20
Тестови знања и задатак практичног рада израђују се и на језицима националних мањина.
Члан 21
Задатак практичног дела такмичења у свим категоријама такмичења симулира захтев за
израду КУ програма за CNC машину којој је радни простор дефинисан у одређеним
димензијама. Управљачка јединица машине није обавезујућа већ такмичари раде
програме за управљачке јединице које су учили у својим школама, применом правила која
су дефинисана претходним одредбама овог правилника.
Члан 22
Радионичке цртеже израђују представници академских и високошколских установа и/или
представници на тржишту доказаних домаћих компанија које се баве услугама израде
CNC програма, а које домаћин такмичења обезбеди за такмичење и непозната су свима
до почетка практичног дела такмичења. Пожељан је већи број радионичких цртежа –
задатака, за све категорије, а у том случају избор би се вршио случајним одабиром
задатка – техничког цртежа.
Члан 23
Задаци предвиђени за практични део такмичења разликују су по тежини. Задаци за ручно
програмирање имају мању сложеност у односу на задатке који се решавају уз помоћ CAM
програмског пакета.
Члан 24
Практични део такмичења одвија се на рачунарима које су такмичари донели са собом, из
својих школа.
Члан 25
Време израде практичног рада износи 180 минута.
Члан 26
У категоријама програмирања КУ машина уз помоћ CAD/CAM система током рада на
задатку практичног дела такмичења, такмичари користите рачунаре на којима су
инсталирани потребни програмски CAD/CAM пакети, без приступа локалној мрежи
рачунара и Интернету. Приступ локалној мрежи рачунара и Интернету дозвољен је
искључиво у тренутку предаје програмског кода задатка.
Члан 27
У категоријама ручног програмирања КУ машина током рада на задатку практичног дела
такмичења, такмичарима је дозвољена употреба рачунара искључиво ради уписивања
програмског кода и верификације програма, коришћење калкулатора. Рачунари су у току
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практичног дела такмичења без приступа локалној мрежи рачунара и Интернету.
Такмичари не смеју користити CAD/CAM програмске пакете и управљачке јединице
машина. За верификацију програма дозвољени су програмски пакети које ће комисија за
оцењивање користити у току оцењивања, а дефинисана су овим правилником. Приступ
локалној мрежи рачунара и Интернету дозвољен је искључиво у тренутку предаје
програмског кода задатка.
Члан 28
У категоријама ручног програмирања КУ машина употреба недозвољених програмских
пакета доводи до дисквалификације такмичара са практичног дела такмичења. На
практичном делу такмичења ученик осваја нула (0) бодова.
Члан 29
Текстуални део задатака практичног дела такмичења (све осим радионичког цртежа
задатка) унапред је дефинисан и познат такмичарима и менторима и чини саставни део
овог правилника у виду прилога правилника.
Члан 30
Радионички цртеж задатка за ручно програмирање КУ струга треба да садржи: спољашњу
обраду из једног стезања, као и бушење чеоне рупе, елементе (површине) за које се
тражи обрада и то: грубо и фино стругање чеоних и уздужних површина, конусе,
заобљења, обарање ивица, радијусе преласка са једног пречника на други, израда
спољашњег навоја, бушење отвора, усецање жљебова (груба и фина) и одсецање.
Контура радног задатка описана је искључиво елементима линија и кружница.
Члан 31
Радионички цртеж задатка за програмирање CAD/CAM програмским пакетом стругања
треба да садржи: спољашњу и унутрашњу обраду из два стезања, елементе (површине)
за које се тражи обрада и то: грубо и фино стругање чеоних и уздужних површина, конусе,
заобљења, обарање ивица, радијусе преласка са једног пречника на други, израда
спољашњег и унутрашњег навоја, бушење отвора, усецање жљебова (груба и фина) и
одсецање. Контура радног задатка описана је искључиво елементима линија и кружница.
Члан 32
Радионички цртеж задатка за ручно програмирање КУ глодалице треба да садржи: обраду
радног предмета из једног стезања, елементе (површине) за које се тражи обрада и то:
грубо и фино глодање чеоних површина, груба и фина обрада острва, џепова, жљебова,
израда унутрашњег навоја, бушење отвора. Контура радног задатка описана је искључиво
елементима линија и кружница.

Страна 5
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Заједница машинских школа Републике Србије

Правилник такмичења Програмирање КУ машина

Члан 33
Радионички цртеж задатка за програмирање CAD/CAM програмским пакетом глодања
треба да садржи: обраду радног предмета из два стезања, елементе (површине) за које
се тражи обрада и то: грубо и фино глодање чеоних површина, груба и фина обрада
острва, џепова, жљебова, израда унутрашњег навоја, бушење отвора. Контура радног
задатка описана је искључиво елементима линија и кружница.
Члан 34
За задатке практичног дела такмичења код глодања припремак је у облику плоче,
максималних димензија 100x60x50 милиметара или у облику цилиндра максималних
димензија Ø80x50 милиметара.
Члан 35
За задатке практичног дела такмичења код стругања припремак је у облику цилиндра
максималних димензија Ø80x120 милиметара,при чему се за стезање користи 20
милиметара.
Члан 36
Радни простор машине за коју се израђују CNC програми за КУ глодалицу је по X оси 300
милиметара, по Y оси 200 милиметара и по Z оси 400 милиметара.
Члан 37
Радни простор машине за коју се израђују CNC програми за КУ струг је по X оси 200
милиметара, а по Z оси 500 милиметара.
Члан 38
Такмичари на практичном делу такмичења добијају радионички цртеж радног задатка (са
минимално 2 толерисане мере), карте резних алата које су на располагању на машини (са
дефинисаном тачком корекције алата и позицијом у магацину алата) и режиме обраде који
су препоручени у обради радног дела (максимални режими обраде). Све осим изгледа
радионичког цртежа може бити познато такмичарима и менторима месец дана пре
почетка регионалних такмичења и не мења се до завршетка Републичког такмичења.
Члан 39
Све параметре обраде, који нису дефинисани задатком, такмичари усвајају по свом
избору и не могу бити оцењени умањењем бодова. Критеријум по ком одлучују о
стратегији обраде коју ће усвојити, у овим случајевима, је што краће време обраде радног
комада.
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Члан 40
За све предвиђене операције, такмичари израђују по један главни програм и неограничени
број потпрограма.
Члан 41
У програмима је за све операције дозвољено програмирање (позивање) максимално једне
нулте тачке обратка по сваком CNC Програму.
Члан 42
Груба и завршна (фина) обрада, као и резање навоја, код ручног програмирања (стругање
и глодање) обавезно се програмира ручним путем, без употребе циклуса обраде.
Члан 43
У свим категоријама такмичења завршна обрада обавезно се израђује са компензацијом
радијуса резног алата (G41/42).
Члан 44
У свим категоријама такмичења CNC програми треба да садрже основне кодове
прописане ISO стандардом, без употребе циклуса. Поред G кода дозвољава се употреба
специфичних наредби управљачких јединица за које такмичари пишу програме, а учили су
их у својим школама. Ове специфичне наредбе морају бити подржане од стране
доказаних програмских пакета за верификацију програма. Изузетно се толерише резања
навоја, где се једино дозвољава употреба циклуса резања навоја.
Члан 45
У Комисији за оцењивање практичног дела такмичења треба да учествују превасходно
представници академских и високошколских установа и/или представници на тржишту
доказаних домаћих компанија које се баве услугама израде CNC програма. Комисије се
допуњавају менторима ученика.
Члан 46
Из састава чланова комисије за оцењивање бира се председник, који руководи њеним
радом.
Члан 47
Комисија за оцењивање може бити састављена из више поткомисија, с тим што свака
поткомисија мора имати три члана.
Члан 48
Почетком практичног дела такмичења комисија за оцењивање добија увид у задатак.
Током периода израде практичног дела такмичења комисије усаглашавају бодовну листу и
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критеријуме оцењивања. При томе се воде правилом да се за све захвате обраде даје
одговарајући број бодова. Изглед предлога (предлог који комисији није обавезујући)
обрасца бодовне листе за комисију саставни је део овог правилника у виду додатка
правилника број 1.
Члан 49
За све предвиђене операције, такмичари, на посебном обрасцу (Плану стезања),
означавају позиције нултих тачака обратка, позиције припремка у радном простору
машине, димензије припремка и ознаку управљачке јединице за коју су писали CNC
програм.
Члан 50
Радни предмети на стругу и на глодалици треба да буду израђени са једним стезањем код
ручног програмирања КУ машина, а са два стезања код програмирања КУ машина
применом CAD/CAM програмских пакета.
Члан 51
При оцењивању практичних радова такмичара, оцењује се програмски кодови који су
такмичари послали на оцењивање (електронском поштом или снимањем на USB
меморији).
Члан 52
Комисија за оцењивање врши оцењивање пуштањем програма на реалној КУ машини (у
идеалном случају), виртуелној CNC машини (прихватљиво решење) или неким другим
програмским пакетом, који омогућава неки вид симулације рада машине. Програмски
пакети VeriCut и Cimco представљају примарни избор софтверског решења при
оцењивању симулације рада машине и верификације резултата обраде.
Члан 53
Радове за оцењивање такмичари предају под шифром, оцењивање радова врши се под
шифром. Комисија за оцењивање не сме да зна чији је који рад.
Члан 54
Укупан број бодова на практичном делу је 150. Бодовне листе су саставни део овог
правилника (прилог број 1), и усвајају се заједно са овим правилником.
Члан 55
Изглед обрасца Плана стезања саставни је део овог правилника (прилог број 2).
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Члан 56
Ментор, у случају жалбе, жалбу у писаном облику предаје Комисији за жалбе након
објављивања прелиминарних резултата такмичења.
Члан 57
У случају да ментор омета рад комисије председник комисије га може удаљити са
такмичења.
Члан 58
Домаћин такмичења обезбеђује техничко лице које ће интервенисати у случају проблема
који се могу јавити на рачунарима (при предаји радова за оцењивање и сличних
проблема).
Члан 59
У случају објективних околности које су проузроковале проблеме у раду са рачунарима
(нестанак електричне енергије и слични проблеми) такмичарима се надокнађује време
израде задатка за дужину трајања застоја.
Члан 60
Свако кретање резног алата код којег долази до удара резног алата у материјал, или
стезни прибор машине (брзим или радним ходом), престругивање/преглодавање
материјала, излазак из радног простора машине, санкционише се са 0 (нула) бодова за
практични део такмичења.
Члан 61
Са 0 (нула) бодова за практични део такмичења вреднују се програми који захтевају
употребу резних алата који нису на располагању на машини, односно неадекватно
позивање резног алата, као и прекорачење дозвољених максималних режима резања
резног алата (што може узроковати хаварију машине и/или резног алата).
Члан 62
Са 0 (нула) бодова за практични део такмичења вреднују се и програми који не поштују
сигурносна растојања кретањем алата брзим ходом, а које износи не мање од 1 mm у
односу на тренутну позицију материјала за обраду.
Члан 63
Није дозвољено додиривање обратка или стезног прибора носачем алата или не резним
делом резног алата, а такви случаји се санкционишу са 0 (нула) бодова за практични део
такмичења.
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Члан 64
Свако прекорачење максималног угла продирања у материјал, што би као последицу
имало лом резног алата и хаварију машине, санкционише се са 0 (нула) бодова за
практични део такмичења. Примери на сликама испод овог текста преузети су са
званичног сајта еминентног продавца резних алата.

Члан 65
При бушењу рупа и отвора, у једном пролазу се може избушити максимално до дубине
која износи трострукој вредности пречника алата. У случајевима бушења већих дубина од
ове вредности, бушење се врши продубљиваљем (максимална вредност продубљивања
је вредност двоструке вредности пречника резног алата). Ово правило не важи за
забушивање, које се врши у једном пролазу, а које је обавезно применити, због
центрирања, пре бушења рупе или отвора.
Члан 66
Свака недозвољена употреба циклуса обраде у CNC коду, који је предат на оцењивање
од стране такмичара, санкционише се са 0 (нула) бодова за практични део такмичења.
Члан 67
Задатком практичног рада могу се дефинисати додатна ограничења, чија непоштовања у
току програмирања КУ машине могу бити санкционисана са 0 (нула) бодова.
Члан 68
При измени резног алата у програму се програмира помоћна функција М6. Комисија
толерише и не санкционише одузимањем бодова програме код којих ова помоћна
функција није програмирана (на појединим машинама које су заступљене у машинским
школама Србије ова помоћна функција се не задаје).
Члан 69
Блажи режими обраде се не санкционишу, јер се то одражава на укупно време обраде
радног комада које се бодовним листама вреднују при оцењивању практичног дела
такмичења.
Члан 70
Такмичари се рангирају према збиру освојених бодова на теоријском и практичном делу.
Максимални број освојених бодова износи 200 бодова.
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Члан 71
У случају једнаког броја бодова бољи пласман има такмичар са већим бројем освојених
бодова на практичном раду.
Члан 72
У случају једнаког броја бодова и на практичном и на теоријском делу, одлучује време
израде практичног рада.
Члан 73
Три најбоље пласирана такмичара проглашавају се победницима и награђују (према
могућностима организатора и домаћина).
Члан 74
У свим категоријама на Републичко такмичење квалификују се, и имају право учешћа, по
два, на Регионалним такмичењима, најбоље пласирана такмичара.
Члан 75
Школа домаћин, по завршетку такмичења, свим учесницима такмичења и менторима
такмичара, обезбеђује по једну копију комплетног текста задатака са радионичким
цртежима, као и базу предатих датотека текстуалних радова са CNC програмима свих
учесника такмичења, урађених током такмичења. Радови у овој бази урађених решења
треба да буду означена именом и презименом такмичара, као и називом школе из које
долазе. Овим се обезбеђује транспарентност такмичења, којом се омогућава учење од
других и учење на сопственим и туђим грешкама.
Члан 76
Организатор такмичења дужан је да комплетан материјал, који су такмичари и ментори
добили на крају такмичења, постави на Интернет и тиме омогући увид у резултате рада
такмичења и изгледа задатка ученицима и менторима који нису учествовали на текућем
такмичењу, што представља материјал за успешну припрему наредних такмичења.

Критеријуми за избор школе домаћина такмичења
1. Место школе домаћина или школа поседују смештајне капацитете за учеснике
такмичења.
2. Минимални хардверски захтеви за рачунаре на којима би се вршило оцењивање
теоријског и практичног дела такмичења су: Персонални рачунар PC у рангу
Pentium IV, CPU 2 GHz, 4 GB RAM-a, графичка карта од 1GB, DVD-ROM.
3. Довољан број прикључака за струју рачунарима које такмичари доносе са собом на
такмичење.
4. Приступ Интернету.
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 На допуни правилника радили:
 Владан Веснић, Техничка школа, Пожега
 Света Секулић, Машинска школа „Панчево“, Панчево
 Тибор Немет, Техничка школа „Иван Сарић“, Суботица
Јован Милетић, „Политехника“ – школа за нове технологије, Београд
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Прилог број 1 правилника такмичења
Бодовна листа
Програмирање КУ машина
1. Означавање реченица (адресом N)
Програмске реченице у главним програмима и потпрограмима су у
растућем низу – укупно 5 бодова.
2. План стезања (максимално 10 бодова)
Означенa позиција нулте тачке обратка у односу на припремак –
укупно 3 бода.
Дефинисана позиција припремка у односу на радни простор машине
– укупно 2 бода.
Димензионисан припремак – укупно 2 бода.
Димензионисање позиције припремка у односу на стезни прибор
машине – укупно 3 бода.
3. Технологичност редоследа захвата обраде (максимално 15 бодова)

4. Геометријска тачност програма (максимално 100 бодова)
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5. Време рада машине по CNC програму (максимално 20 бодова)
Максимално 20 бодова.
Бодови =

Референтно време
∙ 20
Утрошено време
УКУПНО БОДОВА:

Упутство:
Максимални број бодова за ову врсту оцењивања износи 150 бодова.
Бодовање се врши на следећи начин:
При оцењивању се максимални број бодова (150 бодова) умањује бројем бодова за
сваки погрешно урађен елемент оцењивања.
1. За означавање реченица у растућем низу (адресом N) – 5 бодова.
Напомена: Код оцењивања радова са више стезања, максимални број бодова за
ову врсту оцењивања износи укупно 5 бодова, за све програме и потпрограме који
су предати на оцењивање.
На пример: предата су 2 програма и 2 потпрограма. Сви носе по максимално 1,25
бодова. Грешка се јавља само у једном потпрограму. За ненумерисане реченице у
целом потпрограму одузима се 1,25 бодова. За грешку ненумерисања појединих
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реченица одузима се пропорционална вредност укупног броја свих реченица у том
потпрограму.
2. Максимални број бодова који се може освојити за План стезања износи 10 бодова.
Вреднује се:
 Означенa позиција нулте тачке обратка у односу на припремак – укупно 3
бода.
 Дефинисана позиција припремка у односу на радни простор машине - 2
бодова.
 Димензионисан припремак - 2 бодова.
 Димензионисање позиције припремка у односу на стезни прибор машине - 3
бодова.
 Напомена: Код оцењивања радова са више стезања, максимални број
бодова за све планове стезања износи укупно 10 бодова.
3. Бодовање технологичности редоследа захвата обраде бодује се са максимално 15
бодова.
 Комисија након објављивања и поделе задатка такмичарима, у току времена
за израду практичног рада такмичења, разматра сва технологична решења
редоследа захвата. Усаглашава које случајеве санкционише у овом виду
оцењивања практичних радова.
 Одузимањем одређеног броја бодова из ове групе бодова, на пример,
санкционише се редослед захвата код стругања: резање навоја па накнадно
усецање жљеба за излаз навоја и сл. Код глодања: Глодање острва на
већој дубини глодања па глодање острва на мањој дубини глодања и сл.
4. Бодови за геометријску тачност програма. Укупан број бодова износи 100 бодова.
 Направити списак свих елемената обраде, по радионичком цртежу задатка.
Максимални број бодова (100 бодова) поделити са бројем елемената
обраде и тиме дефинисати просечан број бодова за сваки елемент обраде.
Комисија за оцењивање може усвојити просечан број бодова за сваки
елемент обраде, или донети одлуку да неки елементи обраде вреде већи, а
неки мањи број бодова.
Напомена: Ако комисија одступи са вредновањем елемената обраде по
израчунатој просечној вредности елемента, број бодова за те елементе обраде
не сме бити већи од дупле вредности просечне израчунате вредности елемента
обраде, а укупан број бодова за све елементе обраде не сме бити већи ни
мањи од 100 бодова.
5. Максимални број бодова за време рада машине по CNC програму (машинско
време) је 20 бодова.
 Бодови за овај вид оцењивања додељују се радовима који немају геометријске
недостатке (сви елементи обраде урађени су тачно). 20 бодова добија рад са
најкраћим машинским временом (референтно време), а сви остали радови који
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Прилог број 1. Правилник такмичења Програмирање КУ машина – Бодовна листа.

се на овај начин оцењују добијају бодове пропорционално утрошеном времену
рада машине по формули: Бодови =

Референтно време
∙
Утрошено време

20.
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Заједница машинских школа
Републике Србије

План стезања КУ глодалица
лист 1

Тип управљачке јединице: _________________

Операција: _________

Горња површина стез. прибора

W

Z+

M

X+

300

W

Y+

M

X+

Заједница машинских школа
Републике Србије

План стезања КУ глодалица
лист 2

Тип управљачке јединице: _________________

Операција: _________

Горња површина стез. прибора

W

Z+

M

X+

300

Y+

M

W

X+

Заједница машинских школа
Републике Србије

План стезања КУ струг
лист 1
Операција: _________

Тип управљачке јединице: _________________

Површина стезног прибора

X+

M

Z+

50

W

15

500

Заједница машинских школа
Републике Србије

План стезања КУ струг
лист 2
Операција: _________

Тип управљачке јединице: _________________

Површина стезног прибора

Z+
M

W

X+

50

15

500

Заједница машинских школа
Републике Србије

Карте алата КУ глодалица

Чеоно глодало ø50
са 4 резна клина

T1

Vpr - текстом задатка

Vpa - не

лист 1

T2

Чеоно глодало ø40
са 4 резна клина

Vpr - текстом задатка

N

Vpa - не

N

P
R0,8

Ø50

P
Ø40

T3

Вретенасто глодало ø10
са 2 резна клина

Vpr - текстом задатка

Vpa = Vpr / 2

T4

Вретенасто глодало ø6
са 2 резна клина

Vpr - текстом задатка
N

N

P
P
Ø10

Ø6

Vpa = Vpr / 2

Заједница машинских школа
Републике Србије

T5

Карте алата КУ глодалица

Вретенасто глодало ø4
са 2 резна клина

Vpr - текстом задатка

Vpa = Vpr / 2

лист 2

T6

Глодало за обарање ивица ø8
са 6 резна клина

Vpr - текстом задатка

N

Vpa = Vpr / 2
N

Ø18

P
P

Ø4

T7
Vpr - не

Ø8

Спирална бургија ø4
Vpa = текстом задатка

T8
Vpr - не

Забушивач ø2,5
Vpa = текстом задатка

N
N

Ø6
600

P
Ø4

P
Ø2,5

Заједница машинских школа
Републике Србије

T9
Vpr - не

Карте алата КУ глодалица

Спирална бургија ø4,8
Vpa = текстом задатка

лист 3

T10
Vpr - не

Урезник навоја М6
P= 1

N

N

P

P

Ø4,8

T11

M6

T12

Заједница машинских школа
Републике Србије

T1

Карте алата КУ струг
лист 1

Нож за спољашњу обраду
0
резни врх под углом од 55

T2

десни ножеви
Нож за спољашњу обраду
0
резни врх под углом од 35

L2

L2
P

P
30

3

0

N

N

Напомена: Врх алата R0,4.
Напомена: Врх алата R0,4.
0
0
Максимални угао при продирању у материјал је 30 Максимални угао при продирању у материјал је 50

T3

Неут. нож за спољашњу обраду
0
резни врх под углом од 55

T4

Неут. нож за спољашњу обраду
0
резни врх под углом од 35
L2

L2
P

P

N

N

Напомена: Врх алата R0,4.
0
Максимални угао при продирању у материјал је 60

Напомена: Врх алата R0,4.
0
Максимални угао при продирању у материјал је 70

Карте алата КУ струг

Заједница машинских школа
Републике Србије

T5

лист 2

Нож за усецање спољашњих жљебова
ширине 3 mm

T6

десни ножеви
Нож за резање спољашњег
метричког навоја

L2

2

P
L2
P2

L2
P1

N

N

N

Напомена: P1 корекција - до стезне главе.
P2 корекција - до коњића за подупирање.

T7

Напомена: Доступни су резни врхови за кораке
навоја P1, P1,25 и P1,5 mm.

T8

Забушивач ø2,5 mm

Спирална бургија ø14 mm

max. 60 mm

P

P
N

N

3

L2

L2

Заједница машинских школа
Републике Србије

Карте алата КУ струг
лист 3

Нож за унутрашњу обраду
0
резни врх под углом од 35

T9

T10

max. 100 mm

max. 100 mm

2

десни ножеви
Нож за резање унутрашњег
метричког навоја

0

N

N

P

P

2

L2

Напомена: Врх алата R0,4.
0
Максимални угао при продирању у материјал је 50

Нож за израду унутрашњих
жљебова ширине 3 mm

T11

N

P1

L2

N

P2

L2

Напомена: Доступни су резни врхови за кораке
навоја P1, P1,25 и P1,5 mm.

T12

max. 100 mm

L2

Заједница машинских школа
Републике Србије

T1

Карте алата КУ струг
лист 1

Нож за спољашњу обраду
0
резни врх под углом од 55

T2

леви ножеви
Нож за спољашњу обраду
0
резни врх под углом од 35

N

N

30

3

0

P

P

L2

L2

Напомена: Врх алата R0,4.
Напомена: Врх алата R0,4.
0
0
Максимални угао при продирању у материјал је 30 Максимални угао при продирању у материјал је 50

T3

Неут. нож за спољашњу обраду
0
резни врх под углом од 55

T4

Неут. нож за спољашњу обраду
0
резни врх под углом од 35

N

N

P

L2

P

L2

Напомена: Врх алата R0,4.
0
Максимални угао при продирању у материјал је 60

Напомена: Врх алата R0,4.
0
Максимални угао при продирању у материјал је 70

Карте алата КУ струг

Заједница машинских школа
Републике Србије

T5

лист 2

Нож за усецање спољашњих жљебова
ширине 3 mm

T6

леви ножеви
Нож за резање спољашњег
метричког навоја

N

N

N

P1

L2
P2

P

L2

L2

2

Напомена: P1 корекција - до стезне главе.
P2 корекција - до коњића за подупирање.

T7

Напомена: Доступни су резни врхови за кораке
навоја P1, P1,25 и P1,5 mm.

T8

Забушивач ø2,5 mm

Спирална бургија ø14 mm

max. 60 mm

P

P
N

N

3

L2

L2

Заједница машинских школа
Републике Србије

Карте алата КУ струг
лист 3

Нож за унутрашњу обраду
0
резни врх под углом од 35

T9

T10

леви ножеви
Нож за резање унутрашњег
метричког навоја

2

L2

L2
P

P

N

N

20

max. 100 mm
max. 100 mm

Напомена: Врх алата R0,4.
0
Максимални угао при продирању у материјал је 50

Нож за израду унутрашњих
жљебова ширине 3 mm

T11

L2

P1

N

max. 100 mm

L2

P2

N

Напомена: Доступни су резни врхови за кораке
навоја P1, P1,25 и P1,5 mm.

T12

Текст практичног задатка - КУ глодалица
Прописати технолошки поступак за израду радних комада на основу приложеног
радионичког цртежа. Технолошким поступком предвидети довољни број операција
обраде.
У обради користити резне алате приложене картама алата. Резни алати су постављени у
магацину машине на означеним местима, дефинисаним у картама алата, па их је у
програму неопходно позивати по овим ознакама.
Планом стезања дефинисан је радни простор машине, димензије растојања нулте тачке
машине у односу на чело стезног прибора о које се припремак може ослонити, као и
висина чељусти за притезање радног комада. Неопходно је у овом листу технолошке
документације попунити све непопуњене вредности котних линија (позиција нулте тачке у
односу на припремак, димензије припремка и растојање припремка у односу на нулту
тачку машине), назив управљачке јединице за коју је писан CNC програм као и број
операције за коју се попуњава план стезања (ако се део израђује у два стезања
попуњавају се два обрасца стезања, за сваку операцију по један). Обрасцем Плана
стезања предвиђене су обе варијанте облика припремка (призматични и цилиндрични
припремак) попуњава се по једна од понуђених варијанти обрасца за све операције
обраде.
Приликом писања CNC програма неопходно је придржавати се свих правила прописаних
Правилником такмичења.
При раду на задатку усвојити следеће параметре:

Материјал:
Димензије припремка:

Припремак
SRPS X120Mn12
100x60x50 или Ø80x50 Вредност може бити прилагођена
техничком цртежу. Примером су задате максималне
вредности за оба блика припремка.

Параметри обраде (максималне вредности):

Груба обрада:

Обрада на меру
(фина обрада)

T1 – Чеоно глодало Ø50 са 4 резна клина
]
Број обртаја: = 800 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 500 [

/

]

Максимални преклоп глодала: 40
]
дубина резања: = 5 [
]
Број обртаја: = 900 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 400 [

]

дубина резања (додатак за заврш. обраду):

/
= 0,2 [

]
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Текст практичног задатка за КУ глодалицу

Груба обрада:

Обрада на меру
(фина обрада)

Груба обрада:

Обрада на меру
(фина обрада)

Груба обрада:

Обрада на меру
(фина обрада)

Груба обрада:

T2 - Чеоно глодало Ø40 са 4 резна клина
]
Број обртаја: = 1000 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 300 [

/

]

/
= 0,2 [

]

/

]

Максимални преклоп глодала: 30
]
дубина резања: = 5 [
]
Број обртаја: = 1200 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 250 [
дубина резања (додатак за заврш. обраду):
T3 – Вретенасто глодало Ø10 са 2 резна клина
]
Број обртаја: = 1800 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 180 [
Брзина помоћног кретања при продирању:

а

= 90 [

]

Максимални преклоп глодала: 8
]
дубина резања: = 4 [
]
Број обртаја: = 2000 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 150 [

/
= 0,2 [

]

/

]

дубина резања (додатак за заврш. обраду):
T4 – Вретенасто глодало Ø6 са 2 резна клина
]
Број обртаја: = 2500 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 150 [
Брзина помоћног кретања при продирању:

а

= 75 [

]

/
= 0,2 [

]

/

]

дубина резања (додатак за заврш. обраду):
T5 – Вретенасто глодало Ø4 са 2 резна клина
]
Број обртаја: = 3000 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 120 [
а

]

/

Максимални преклоп глодала: 5
]
дубина резања: = 3 [
]
Број обртаја: = 2800 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 130 [

Брзина помоћног кретања при продирању:

]

/

= 60 [

]

/

]

Максимални преклоп глодала: 3
дубина резања:
Обрада на меру
(фина обрада)

= 2[

]

]
Број обртаја: = 3200 [ /
Брзина помоћног кретања у равни:
= 100 [

]
/
]
дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0,2 [
T6 – Глодало за обарање ивица Ø8 са 6 резна клина
]
Број обртаја: = 2200 [ /
Обрада на меру
]
Брзина помоћног кретања у равни:
= 110 [
/
(фина обрада)
]
Брзина помоћног кретања при продирању:
/
а = 55 [

Страна 2
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Заједница машинских школа Републике Србије

Текст практичног задатка за КУ глодалицу

Обрада на меру
(фина обрада)
Обрада на меру
(фина обрада)
Обрада на меру
(фина обрада)
Обрада на меру
(фина обрада)

T7 – Спирална бургија Ø4
]
Број обртаја: = 3000 [ /
Брзина помоћног кретања:
= 110 [
/
T8 – Забушивач Ø2,5
]
Број обртаја: = 3500 [ /
Брзина помоћног кретања:
= 80 [
/
T9 - Спирална бургија Ø4,8
]
Број обртаја: = 2800 [ /
Брзина помоћног кретања:
= 120 [
/
T10 – Урезник навоја M6
]
Број обртаја: = 400 [ /
[
корак: =
/ ]

]

]

]

Параметре обраде који нису дефинисани Правилником такмичења и овим задатком
усвојити по жељи.
У електронском облику на оцењивање шаљу се сви главни CNC програми и потпрограми
који се позивају из главног програма, као и попуњени обрасци Плана стезања.
Након што сте завршили са радом позовите дежурног професора, да би се евидентирало
време завршетка рада на практичном делу задатка и како би добили инструкције и
параметре који су потребни за слање материјала на оцењивање.

Срећан рад!
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Текст практичног задатка - КУ струг
Прописати технолошки поступак за израду радних комада на основу приложеног
радионичког цртежа. Технолошким поступком предвидети довољни број операција
обраде.
У обради користити резне алате приложене картама алата. Резни алати су постављени у
магацину машине на означеним местима, дефинисаним у картама алата, па их је у
програму неопходно позивати по овим ознакама.
Планом стезања дефинисан је радни простор машине, димензије растојања нулте тачке
машине у односу на чело стезне главе о које се припремак може ослонити, као и
растојање чељусти стезне главе за притезање радног комада. Неопходно је у овом листу
технолошке документације попунити све непопуњене вредности котних линија (позиција
нулте тачке у односу на чело припремка и димензије припремка), назив управљачке
јединице за коју је писан CNC програм као и број операције за коју се попуњава план
стезања (ако се део израђује у два стезања попуњавају се два обрасца стезања, за сваку
операцију по један). Обрасцем Плана стезања предвиђене су обе варијанте машина
(обрада испред и обрада иза осе радног вретена машине) попуњава се по једна од
понуђених варијанти обрасца за све операције обраде.
Приликом писања CNC програма неопходно је придржавати се свих правила прописаних
Правилником такмичења.
При раду на задатку усвојити следеће параметре:

Материјал:
Димензије припремка:

Припремак
SRPS X120Mn12
Ø80x120 Вредност може бити прилагођена техничком цртежу.
Примером је задата максимална вредност димезија припремка.

Параметри обраде (максималне вредности):

Попречна
обрада

Уздужна
обрада

T1 - Нож за спољашњу обраду - резни врх под углом од 550
]
брзина резања: = 230 [ /
Груба обрада:
помак: = 0,1 [
/ ]
]
дубина резања: = 1 [
]
брзина резања: = 250 [ /
Обрада на меру
помак: = 0,05 [
/ ]
(фина обрада)
дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0,2 [
]
брзина резања: = 230 [ /
Груба обрада:
помак: = 0,15 [
/ ]
]
дубина резања: = 2 [
]
брзина резања: = 250 [ /
Обрада на меру
(фина обрада)
помак: = 0,08 [
/ ]

]
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Текст практичног задатка за КУ струг

дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0,2 [
T2 - Нож за спољашњу обраду - резни врх под углом од 350
]
брзина резања: = 200 [ /
Груба обрада:
помак: = 0,08 [
/ ]
]
дубина резања: = 1 [
Попречна
обрада
]
брзина резања: = 230 [ /
Обрада на меру
помак: = 0,04 [
/ ]
(фина обрада)
дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0,2 [
]
брзина резања: = 200 [ /
Груба обрада:
помак: = 0,12 [
/ ]
]
дубина резања: = 1,5 [
Уздужна
обрада
]
брзина резања: = 230 [ /
Обрада на меру
помак: = 0,06 [
/ ]
(фина обрада)
дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0,2 [
T3 – Неутрални нож за спољашњу обраду - резни врх под углом од 550
]
брзина резања: = 230 [ /
Груба обрада:
помак: = 0,1 [
/ ]
]
дубина резања: = 1,5 [
Уздужна
обрада
]
брзина резања: = 250 [ /
Обрада на меру
помак: = 0,05 [
/ ]
(фина обрада)
дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0,2 [
T4 – Неутрални нож за спољашњу обраду - резни врх под углом од 350
]
брзина резања: = 200 [ /
Груба обрада:
помак: = 0,1 [
/ ]
]
дубина резања: = 1 [
Уздужна
обрада
]
брзина резања: = 230 [ /
Обрада на меру
помак: = 0,05 [
/ ]
(фина обрада)
дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0,2 [
T5 – Нож за усецање жљебова ширине 3 mm
]
брзина резања: = 100 [ /
Обрада на меру
помак: = 0,05 [
/ ]
(фина обрада)
]
дубина резања (код проширивања жљеба): = 2,5 [
T6 – Нож за резање спољашње метричког навоја
]
брзина резања: = 60 [ /
[
корак: =
/ ]
Груба обрада:
број пролаза: = 5
]
брзина резања: = 60 [ /
[
корак: =
/ ]
Обрада на меру
(фина обрада)
број пролаза: = 2
]
дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0.02 [

]

]

]

]

]
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T7 – Забушивач Ø2,5
]
Број обртаја: = 3500 [ /
помак: = 0,06 [
/ ]
T8 – Спирална бургија Ø14
]
Број обртаја: = 1600 [ /
Обрада на меру
(фина обрада)
помак: = 0,15 [
/ ]
T9 - Нож за унутрашњу обраду - резни врх под углом од 350
]
брзина резања: = 150 [ /
Груба обрада:
помак: = 0,1 [
/ ]
]
дубина резања: = 1 [
Уздужна
обрада
]
брзина резања: = 200 [ /
Обрада на меру
помак: = 0,05 [
/ ]
(фина обрада)
]
дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0.2 [
T10 – Нож за резање унутрашњег метричког навоја
]
брзина резања: = 50 [ /
[
Груба обрада:
корак: =
/ ]
број пролаза: = 6
]
брзина резања: = 50 [ /
[
корак: =
/ ]
Обрада на меру
(фина обрада)
број пролаза: = 2
]
дубина резања (додатак за заврш. обраду): = 0.02 [
T11 – Нож за израду унутрашњих жљебова ширине 3 mm
]
брзина резања: = 60 [ /
Обрада на меру
помак: = 0,04 [
/ ]
(фина обрада)
]
дубина резања (код проширивања жљеба): = 2,5 [
Обрада на меру
(фина обрада)

Параметре обраде који нису дефинисани Правилником такмичења и овим задатком
усвојити по жељи.
У електронском облику на оцењивање шаљу се сви главни CNC програми и потпрограми
који се позивају из главног програма, као и попуњени обрасци Плана стезања.
Након што сте завршили са радом позовите дежурног професора, да би се евидентирало
време завршетка рада на практичном делу задатка и како би добили инструкције и
параметре који су потребни за слање материјала на оцењивање.

Срећан рад!
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Питања са одговорима за тeоријски део такмичења
Овај документ садржи сва питања, са тачним одговорима на питања, која се могу појавити
при тестирању теоријског знања.
1. Повезати називе карактеристичних тачака CNC обрадног система и њихову ознаку:
М - Нулта тачка машине
N – Нулта тачка корекције алата
W - Нулта тачка обратка
R - Референтна тачка машине
2. Повезати адресу са одговарајућим значењем адресе:
S - Број обртаја вретена или брзину резања
F – Помак (посмак) или брзина помоћног кретања
N - Број програмске реченице (блока)
Т - Број алата (у носачу или магацину алата)
3. Која од понуђених тачака се користи за иницијализацију (побуђивање) мерног система
машине?
М
R
W
N
4. Вредности нулте тачке обратка дефинишу се растојањем у односу на коју понуђену
тачку?
M
R
N
5. Позицију нулте тачке машине послужилац машине Може померати?
Да
Не
6. Координатни систем обратка оријентисан је исто као?
Координатни систем корекција алата
Координатни систем машине
7. Координатни систем корекција алата оријентисан је исто као?
Координатни систем обратка
Координатни систем машине
Није оријентисан као што су оријентисани координатни системи машине и обратка
8. У референтну тачку машине одводи се?
Нулта тачка корекције алата
Врх резног алата
Носач резног алата
9. На већини KU машина на располагању је колико основних нултих тачака?
6
5
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4
3
2
10. Референтна тачка машине постоји на?
Свим КУ машинама
Појединим КУ машинама
11. Десним ножем за резање навоја могуће је израдити?
Искључиво десне навоје
Искључиво леве навоје
Могуће је резати десне и леве навоје
12. Кад је претходно програмирана функција G95, под адресом F задају се вредности у
којој јединици?
m/min
mm/o
mm/min
13. Шта су дужинска растојања код корекција алата?
Растојање од P до М
Растојање од М до W
Растојање од N до P
14. Одабир XZ радне равни врши се програмирањем које функције?
G17
G18
G19
15. За дати материјал брзина резања која се препоручује у обради износи 80 m/min.
Прерачунати потребан број обртаја за спиралне бургије пречника.
Ø26 - 980 о/min
Ø12 - 2123 o/min
16. Према нивоу управљања КУ системи могу бити (повезати појам са међународном
ознаком)?
NC - Системи са нумеричким управљањем
CNC - Системи са компјутерским управљањем
DNC - Системи са директним управљањем
FPS - Флексибилни производни системи
17. Редном ситему котирања мера највише одговара који мерни систем машине?
Апсолутни мерни систем
Инкрементални (релативни) мерни систем
18. Паралелном ситему котирања мера највише одговара који мерни систем машине?
Апсолутни мерни систем
Инкрементални (релативни) мерни систем
19. Апсолутним мерним системом координате се дефинушу у односу на?
Нулту тачку
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Тренутну позицију
Референтну тачку
20. Инкременталним (релативним) мерним системом координате се дефинушу у односу
на?
Нулту тачку
Тренутну позицију
Референтну тачку
21. Апсолутни мерни систем укључује се наредбом?
G90
G91
G92
G93
22. Инкрементални мерни систем укључује се наредбом?
G88
G89
G90
G91
23. Улога средства за хлађење алата је?
Да смањи храпавост обрађене површине
Да смањи хабање алата
Да одводи топлоту из зоне резања
Све наведено
24. Код КУ машина Z оса је паралелна оси радног вретена машине?
Да
Не
25. Код КУ машина користи се?
Десно оријентисани правоугли координатни систем
Лево оријентисани правоугли координатни систем
Леви и десни правоугли координатни систем
26. Позитивни смер Z осе код КУ стругова простире се?
Од стезне главе ка радном простору машине
Од радног простора машине ка стезној глави
Од осе радног вретена ка носачу алата
Од носача алата ка оси радног вретена машине
27. Позитивни смер Z осе код КУ глодалица простире се?
Од стезне главе ка радном простору машине
Од радног простора машине ка стезној глави
28. Позитивни смер X осе код КУ стругова простире се?
Од осе радног вретена ка радном простору машине
Од радног простора машине ка оси радног вретена машине
Од стезне главе ка коницу
Од коница ка стезној глави машине
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29. Три прста које руке дефинише простирање координатног система КУ машина?
Леве руке
Десне руке
Нема правила
30. U оса поткоординатног система одговара (паралелна је) којој оси основног
координатног система?
X
Y
Z
31. V оса поткоординатног система одговара (паралелна је) којој оси основног
координатног система?
X
Y
Z
32. W оса поткоординатног система одговара (паралелна је) којој оси основног
координатног система?
X
Y
Z
33. I оса поткоординатног система одговара (паралелна је) којој оси основног
координатног система?
X
Y
Z
34. J оса поткоординатног система одговара (паралелна је) којој оси основног
координатног система?
X
Y
Z
35. K оса поткоординатног система одговара (паралелна је) којој оси основног
координатног система?
X
Y
Z
36. Главно кретање код КУ струга изводи?
Обрадак
Резни алат
37. Помоћно кретање код КУ струга изводи?
Обрадак
Резни алат
38. Главно кретање код КУ глодалице изводи?
Обрадак
Резни алат
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39. Поларно дефинисане координате крајње тачке задају се?
Координатама у односу на нулту тачку обратка
Координатама у односу на стартну тачку
Углом који заклапа тренутна позиција пола и крајња тачка у односу на апцису
Растојање од тренутне позиције пола до крајње тачке
Координатама у односу на нулту тачку машине
40. За КУ струг, код програмирања координата у апсолутном мерном систему под X
адресом задају се?
Вредности пречника
Вредности полупречника
Дужинска растојања
41. Кад је претходно програмирана функција G96, под адресом F задају се вредности у
којој јединици?
m/min
mm/o
mm/min
42. М функције спадају у?
Главне функције
Помоћне функције
М адреса није функција
43. G функције спадају у?
Главне функције
Помоћне функције
G адреса није функција
44. Све стоп тастери на КУ машинама?
Црвене су боје и налазе се на видном и приступачном делу машине
Зелене су боје и налазе се на видном и приступачном делу машине
Плаве су боје и налазе се на видном и приступачном делу машине
45. При котирању навоја у техничкком цртежу котира се?
Средњи пречник навоја
Спољни пречник навоја
Доњи пречник навоја
46. Дубина навоја дефинисана је?
Називним пречником навоја
Кораком навоја
Средњим пречником навоја
47. Податак о оријентацији (типу) резног алата управљачка јединица машине не користи,
при изради радних комада, на основу CNC програма у којем се?
Укључује компензација полупречника резног алата
Оријентација алата се не користи у вези компензације алата
Не укључује компензација полупречника резног алата
48. Податак о полупречнику резног алата (радијусу врха алата) управљачка јединица
машине користи, при изради радних комада, на основу CNC програмa у којем се?
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Укључује компензација полупречника резног алата
Не укључује компензација полупречника резног алата
Овај податак о алату се не користи у вези компензације алата
49. Главна функција којом се искључује компензација радијуса врха алата (радијуса
алата) је?
G40
G41
G42
50. Код завршне обраде (фине обраде) на меру, препоручује се компензација
полупречника резног алата?
Да
Не
51. Код грубе обраде (обраде на пред меру) препоручује се компензација полупречника
резног алата?
Да
Не
52. Помоћна функција М6 врши коју функцију на машини?
Искључује обртање радног вретена
Укључује обртање радног вретена улево
Укључује обртање радног вретена удесно
Врши измену резног алата
53. Помоћна функција М5 врши коју функцију на машини?
Искључује обртање радног вретена
Укључује обртање радног вретена улево
Укључује обртање радног вретена удесно
Врши измену резног алата
54. Помоћна функција М4 врши коју функцију на машини?
Искључује обртање радног вретена
Укључује обртање радног вретена улево
Укључује обртање радног вретена удесно
Врши измену резног алата
55. Помоћна функција М3 врши коју функцију на машини?
Искључује обртање радног вретена
Укључује обртање радног вретена улево
Укључује обртање радног вретена удесно
Врши измену резног алата
56. Поларно дефинисаним координатама задају се вредности растојања?
Тренутне позиције алата у односу на крајњу тачку
Растојање од нулте тачке до крајње тачке
Растојање од пола до крајње тачке
57. Поларним углом дефинише се угао који заклапају?
Пол и крајња тачка у односу на апсцису координатног система
Тренутна позиција алата и крајња тачка у односу на апсцису координатног система
Нулта тачка обратка и крајња тачка у односу на апсцису координатног система
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58. Одабир XY радне равни врши се програмирањем које функције?
G17
G18
G19
59. Одабир YZ радне равни врши се програмирањем које функције?
G17
G18
G19
60. Кад је претходно програмирана функција G94, под адресом F задају се вредности у
којој јединици?
o/min
m/min
mm/o
mm/min
61. Кад је претходно програмирана функција G97, под адресом F задају се вредности у
којој јединици?
o/min
m/min
mm/o
mm/min
62. Координате унутар потпрограма морају бити дефинисане у инкременталном мерном
систему?
Делимично тачно
Тачно
Нетачно
63. Координате унутар потпрограма морају бити дефинисане у апсолутном мерном
систему?
Делимично тачно
Тачно
Нетачно
64. Нулта тачка обратка мора бити постављена на једној од површина припремка?
Делимично тачно
Не
Да
65. Нулта тачка машине се мора налазити у радном простору машине?
Делимично тачно
Тачно
Нетачно
66. Нулта тачка обратка не мора бити у радном простору машине?
Тачно
Нетачно
Делимично тачно
67. Референтна тачка машине не мора бити у радном простору машине?
Делимично тачно
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Тачно
Нетачно
68. Параметри кружног кретања I, J и K дефинишу?
Положај крајње тачке у односу на почетну тачку
Положај центра кружног лука у односу на почетну тачку
Положај крајње тачке у односу на центар кружнице
69. Програмирањем кретања по кружници, кружни лук од 3600 могуће је израдити?
Употребом I,J и K параметара кружног лука
Употребом радијуса кружног лука
70. Којој оси основног координатног система припада оса B?
Оси Z
Оси X
Оси Y
71. Којој оси основног координатног система припада оса A?
Оси Z
Оси X
Оси Y
72. Којој оси основног координатног система припада оса C?
Оси Z
Оси X
Оси Y
73. На слици је приказано супротносмерно глодање?

Да
Не
74. Продирање алата у пун материјал, на КУ глодалицама, по оси алата, могуће је само
ако је алат?
Спирална бургија
Чеоно глодало
Упуштач
Глодало са зубима до центра
Урезник
75. Пре урезивања навоја потребно је?
Избушити рупу или отвор, која одговара називном пречнику навоја
Избушити рупу или отвор, која одговара пречнику језгра навоја
Избушити рупу или отвор, која одговара средњем пречнику навоја
Није потребно избушити рупу или отвор (буши се при урезивању)
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76. При резању навоја, алат има брзину кретања дефинисану у?
mm/min.
m/min.
о/min.
mm/o
77. Упиши редне бројеве за наведене материјале, од најлакшег до најтежег за обраду
резањем.
Брзорезни челик - 4
Алуминијум - 1
Прохром - 3
Сиви лив - 2
78. Ознака HSS се односи на?
Хирушки челик
Брзорезни челик
Легирани челик
Челик за аутомате
79. Када су настале прве CNC машине?
Када и наизменична струја
Када и рачунар
Када и електромотор
80. При коришћењу правила „три прста десне руке“ кажипрст означава?
X осу
Z осу
Y осу
81. При коришћењу правила „три прста десне руке“ палац означава?
X осу
Z осу
Y осу
82. При коришћењу правила „три прста десне руке“ средњи прст означава?
X осу
Z осу
Y осу
83. На КУ машинама најчешће се користе алати који имају изменљиве плочице од?
Брзорезног челика
Керамике
Тврдог метала
Легираног челика
84. Означи редослед у процесу израде делова на CNC машини.
Припрема машине - 5
Симулација и тестирање програма - 4
Припрема алата - 2
Серијска производња - 7
Разрада технологије, одређивање редоследа захвата, алата и режима обраде - 1
Програмирање - 3
Израда првог комада - 6
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85. Означи редослед захвата при обради рупе (отвора) на КУ машини.
Упуштање - 4
Бушење - 2
Урезивање навоја - 5
Забушивање - 1
Проширивање - 3
86. Да ли израђени CNC програм, који је на симулацији прошао без грешака, можемо без
икаквог ризика пустити на КУ машини?
Да
Не
87. Савремени циклуси за резање навоја на CNC стругу, стругарским ножем, ради што
оптималније обраде и уједначених сила резања, одржавају константном величину?
Дубину резања
Брзину резања
Површину попречног пресека струготине
Број обртаја главног вретена
88. Пре обраде бушењем, забушивање је?
Непотребно
Потребно
Потребно само ако је пречник рупе толерисан
Потребно само за дубоке рупе
89. У ком случају је, на CNC стругу, неопходно програмирати ограничење броја обртаја
(максимални број обртаја) главног вретена?
Када је потребан висок квалитет обрађене површине
Када се користи циклус за резање навоја
Када се програмира константна брзина резања
Када се програмира константан број обртаја главног вретена
90. Измену алата на CNC машини треба вршити?
Што ближе обратку, ради уштеде у времену
На безбедној удаљености од обратка
У референтној тачки машине
На крају радног простора машине
91. Потпрограм користимо када желимо да?
Скратимо време израде дела на машини
Олакшамо и убрзамо писање главног програма
Сачувамо резне алате, и повећамо њихову постојаност
Избегнемо прорачун координата тачака
92. Програмирање у потпрограму вршимо?
Искључиво у апсолутном систему мера
Искључиво у инкременталном (релативном) систему мера
У оба система мера, према потреби
93. Колика је брзина резања на пречнику Ø25 при обртању радног вретена које износи
1945 о/min? Вредност изразити у целим вредностима, без децимала.
V=153
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94. Упоређивање једне или више величина са неком другом исте врсте назива се?
Мерење
Контрола
95. Повежи понуђене појмове са ознакама на слици.

- Грудни угао
3 - Грудна површина
4 - Леђна површина
5 - Помоћна леђна површина
6 - Главно сечиво
7 - Помоћно сечиво
- Леђни угао
- Угао клина
96. Мерење неке величине има за циљ?
Утврђивање вредности те величине
Упоређивање те величине са неком другом
Контролу те величине
97. Морзе конус је?
Приближно 20
Приближно 30
Приближно 40
98. Мерним сатом (компаратором) се?
Мери апсолутна вредност мерене величине
Утврђује одступање од контролисане величине
99. При глодању пресек струготине је увек?
Константан целом дужином
Није константан целом дужином
100. При резању кртих материјала увек ће се појавити?
Резана струготина
Тракаста струготина
Кидана струготина
101. Постојаност алата је?
Својство алата да се лако оштри
Време резања између два узастопна оштрења
Време између два оштрења
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102. При финој обради на стругу потребно је?
Број ортаја да је - већи
Дубину резања да је - мање
Грудни угао да је - већи
Заобљење врха ножа да је - већи
103. Код глодања је посмак (корак)?
Корак по једном зубу глодала - SZ
Корак по једном обртају глодала - S0
104. Дубина резања при уздужном стругању израчунава се по обрасцу a=(D-d)/2 где је?
D - Пречник обратка пре резања
d - Пречник обратка после резања
105. Повезати појам и објашњење појма.
Угломер служи за - мерење углова
Угаоник служи за - контролу углова
106. Рачва служи за контролу?
Спољашњих мера
Унутрашњих мера
Неодређених мера
107. Чепови се користе за?
Мерење отвора
Контролу отвора
Контролу спољашњих мера
108. На слици је приказано истосмерно глодање?

Да
Не
109. На слици је приказано истосмерно глодање?

Да
Не

Страна 12
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Заједница машинских школа Републике Србије

Питања са одговорима за теоријски део такмичења

110. На слици је приказано супротносмерно глодање?

Да
Не
111. Тачност мерила на слици износи?

0.01
0.1
0.001
112. Тачност мерила на слици износи?

0.1
0.01
0.02
113. Повежи означене елементе спиралне бургије са понуђеним појмовима.

1 - Главна сечива
2 - Помоћно сечиво
3 - Фазета
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114. На датој слици мерена величина износи?

d = 30.2 мм
115. На датој слици мерена величина износи?

d = 7.4 мм
116. Урезници су алати за израду?
Спољашњег навоја
Унутрашњег навоја
Отвора и рупа у материјалу
117. Са истим режимом обраде, бољи квалитет обрађене површине добићемо при
обради?
Кртих материјала
Жилавих материјала
118. Најбољи квалитет обрађене површине, при обради рупа и отвора постиже се?
Бушењем
Проширивањем
Развртањем
119. Линета се користи када је однос дужине и пречника обратка?
1 до 4
4 до 10
Већи од 10
120. При грубој обради стругањем, додатак за обраду се скида?
У једном пролазу
У више пролаза
У једном или више пролаза
121. Појава светлих појасева на обратку од челика је знак?
Да је брзина резања велика
Да је алат затупљен
Да је корак мали
122. Квалитет обрађене површине, при истосмерном глодању је?
Бољи од квалитета који се добија супротносмерним глодањем
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Лошији од квалитета који се добија супротносмерним глодањем
Исти као квалитет који се добија супротносмерним глодањем
123. Отпори резања при обради кртих материјала, у односу на жилаве су?
Мањи
Већи
Исти
124. Повећањем грудног угла резног алата, отпори резања су?
Већи
Мањи
Исти
125. При обради мекшег материјала, при потпуно истим другим условима, храпавост
обрађене површине је?
Већа
Мања
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