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DELAVNICA AKTUALNIH TRENDOV 
OBDELOVALNIH TEHNOLOGIJ 

 
Laboratorij za odrezavanje (LABOD) in Laboratorij za zagotavljanje kakovosti (LAZAK) v 
sklopu  Fakultete za strojništvo v Ljubljani, skupaj organizirata delavnico aktualnih trendov na 
področju obdelovalnih tehnologij. Poleg prezentacij v obliki seminarjev, bo povdarek prav na 
predstavitvi praktičnih primerov. Delavnica je primerna za operaterje, tehnologe, tehnike in 
inženirje, kot tudi za vodilne kadre. Delavnica bo soorganizirana s podjetjem RLS in IBCADDY: 
 

                     
 
Ker je poudarek na »delavnici« bo predstavljenih 6 demo procesov v laboratoriju v majhnih 
skupinah. Max. število prijav je tako omejeno na 12 udeležencev 
  
Dvo-dnevna delavnica se bo izvajala v septembru, in sicer v torek 22.9. in sredo 23.9.2020 na 
Fakulteti za strojništvo v Ljubljani s priloženim programom. 
 
GLEDE NA SITUACIJO S KORONA VIRUSOM BO POSKRBLJENO ZA VARNOST IN 
MAJHNOST SKUPIN! 
 
Program: 
 
1.DAN 
  
8:30 – 8:45 
• Sprejem in registracija udeležencev delavnice 
 
 
Predstavitve v predavalnici 
  
8:45 – 12:15 

- Aktualni trendi odrezovalnih procesov – primeri zahtevnih obdelav na realnih primerih iz 
industrije 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za strojništvo 



  06.07.2020 

- Prehod na 100 % kontrolo izdelkov na proizvodnih linijah s povratno zanko avtomatskega 
korigiranja rezalnih orodij/procesov (aplikacij na procesu frezanja in uporabi Merilne 
opreme Renishaw equator) 

- Preverjanje geometrijske natančnosti in umerjanje obdelovalnih strojev. 
 
12:15 – 13:15 
• Kosilo 
 
 
Demonstracije v laboratoriju 
  
13:15 – 15:00 

- Aktualni trendi odrezovalnih procesov – Na struženju in mikro frezanju bodo prikazani 
primeri obdelave težko obdelovalnih zlitin Inconela in Titana za obdelovance z ozkimi 
tolerancami. 

- Na procesu frezanja bo prikazano merjenje obdelovanca in orodja znotraj proizvodnega 
cikla v primeru zahtevnejših in daljših ciklov z avtomatsko korekcijo orodij na stroju. 

- Na strojih bo pokazano umerjanje posameznih osi z laserskim merjenjem in ballbar 
napravo. Dodatno bo prikazan postopek vnosa korekcij v krmilnik. 

  
15:00 

- Konec prvega dne  
  
2.DAN 
  
Predstavitve v predavalnici 
  
8:30 – 11:15 

- Sodobni CAD - CAM z vključevanjem PMI (Product Manufacturing Information(, MBD 
(Model Based Definiton), Tolerance based Machining, offline programiranje CMM 
(CheckMate), Virtual machining. 

o Prikaz priprave programa za direktni prenos podatkov v programsko opremo za 3-
koordinatne merilne stroje ali Equator 

o Prikaz priprave programa v programu CheckMate z uporabo 3D PMI informacij na 
modelu in direktni prenos podatkov v programsko opremo za 3-koordinatne 
merilne stroje ali Equator 

- Spremljanje odrezovalnih procesov z real-time meritvami obremenitev posameznih osi 
stroja za večjo kontrolo nad procesom oz. možnost hitrega optimiranja procesa 
odrezavanja 

- Strojno poliranje – Abrasive flow machining – kot moderna tehnologija za uporabo v 
orodjarstvu 

  
11:15 – 12:15 
• Kosilo 
  
Demonstracije v laboratoriju 
  
12:15 - 14:15 

- Praktičen prikaz CAD – CAM: 
o vključevanje MBD (model base definition) metodologije pri 3 in 5 osni obdelavi 
o Povezovanje CAD - CAM - CMM 
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- Demonstracija spremljanja obremenitev posameznih pogonov stroja, ki lahko direktno 
odražajo obrabo/lom orodij, itd. Tu bo predstavljena nadgradnja strojev za spremljanje 
posametnih motorjev in pametno držalo orodja, ki meri obremenitve med procesom 
vrtanja oz. frezanja. 

- Demo strojnega poliranje s tehnologijo Abrasive flow machining na dveh primerih v 
orodjarstvu: poliranje gravur orodij za brizganje plastike, ter poliranje zaprtih kanalov 3D 
tiskanih izdelkov. 

  
14:15 – 14:30 

- Zaključek z diskusijo – problematike, predlogi, itd. 
  
14:30 

- Konec delavnice 
  
Cena celotne delavnice znaša 350 €/osebo. 
Vsak udeleženec dobi potrdilo, ter skripto vseh predavanj. 
Prijave zbiramo do 4.9.2020 na naslov david.homar@fs.uni-lj.si 
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