1.1 Praktični primer izvedbe mentoriranja vajenca v učnem
procesu.

NALOGA: Razrez materiala in priprava surovca za izdelavo GIBLJIVEGA VLOŽKA
1.1.1.1 Mentor opiše delovno nalogo
Mentor vajencu predstavi, kaj je njegova naloga in mu razloži, da bo pripravil surovec za izdelavo
gibljivega vložka. Mentor poudari, da je podlaga za vsako delovno nalogo tehnična dokumentacija, ki
običajno vsebuje delovni nalog in delavniško risbo.
Mentor vajencu predstavi posamezne faze delovne naloge, glede na časovno zaporedje izvajanja:







e-prevzem delovnega naloga
prevzem materiala v skladišču –sektor 7 in vrniti ostanek materiala na mesto prevzema
razrez materiala na strojni žagi št. 1-3 – sektor 7
kontrola mer surovca
oddaja surovca v nadaljnjo obdelavo na lokacijo ORODJARNA - Obdelovalni center 2
e-potrditev izvedene naloge v delovnem nalogu

Da bi vajenec lažje razumel nalogo, ki jo mora opraviti, mu mentor pokaže izdelek, ki bo izdelan na
podlagi surovca, ki ga bo izdelal vajenec.

1.1.1.2 Priprava delovnega mesta
Mentor vajencu predstavi delovno mesto in daje vajencu napotke, kako pripravimo delovno mesto,
orodja in naprave za varno delo. Vajenec si prizadeva, da aktivno sodeluje pri zagotavljanju zdravega
in varnega dela ter skrbi za zdravje in varnost sodelavcev.
Vajenci v višjih letnikih sami pripravijo delovno mesto, mentor pripravo preveri in opozarja na
morebitne nepravilnosti.

1.1.1.3 e-prevzem delovnega naloga
Mentor vajencu na predpisanem delovnem mestu odpre delovni nalog v elektronski obliki. Vajencu
razloži in demonstrira postopek elektronskega potrjevanja prevzema delovnega naloga. Nato vajenec
pod nadzorom mentorja izvede elektronski prevzem tehnične dokumentacije za zadano nalogo, ki
obsega: DELOVNI NALOG ŠT.: 2020-001 in DELAVNIŠKA RISBA za izdelek GIBLJIVI VLOŽEKSUROVEC.

1.1.1.3.1 Delovni nalog za pripravo SUROVCA za izdelavo GIBLJIVEGA VLOŽKA
DELOVNI NALOG ŠT.: 2020-001
Črtna Koda/ QR koda izdelka

GIBLJIVI VLOŽEK- priprava surovca

Kupec(podjetje): naziv in naslov
Naročnik: ime in priimek, funkcija v podjetju

Vrsta naloge :

Koda naloge: Črtna Koda/ QR koda delovne operacije

Razrez – priprava surovcev za izdelek

Naziv/ime naloge:
GIBLJIVI VLOŽEK- priprava surovca

Količina: (navedi št. Kosov) : 5
Material: 1.2343

Risba: (številka risbe) :
TL-4_5_1-gibljivi_vložek-SUROVEC

Usmeritve tehnologa:
 e-prevzem delovnega naloga
 Material prevzeti v skladišču –sektor 7 in ostanek vrniti na mesto prevzema
 Izvajati na strojni žagi št. 1-3 – sektor 7
 Kontrola mer surovca
 Oddaja surovcev v nadaljnjo obdelavo na lokacijo ORODJARNA - Obdelovalni center 2
 e-potrditev izvedene naloge v delovnem nalogu

Čas za izvedbo: 2 uri

Odgovorni orodjar: ime in priimek
Odgovorni konstruktor/tehnolog: ime in priimek

Potrditev 1 prevzema naloga: Šifra delavca: (izbor –spustni meni) , Dan: (izbor –spustni meni), Ura:
(izbor –spustni meni)

Potrditev 2 izvedbe naloga: Šifra delavca: (izbor –spustni meni) , Dan: (izbor –spustni meni), Ura: (izbor
–spustni meni)
*op- Izvajanje naloge: izvaja se v procesu uvajanja vajenca – predviden čas za izvedbo +1 ura.

1.1.1.4 Obravnava delovnega naloga in delavniške risbe

Po potrebi, z uporabo vprašanj, mentor usmerja vajenca, da prebere številko delovnega naloga in mu
razloži, da je le ta skladna z internimi standardi vodenja dokumentacije v podjetju, ki zagotavlja
vpogled v zgodovino delovnih procesov na izdelku.

Vajenec glede na njegovo predznanje sprašuje in sodeluje. Pri tem mentor vajenca vzpodbuja in ga s
pomočjo razlage in vprašanj usmerja tako, da odgovarja na vprašanja in razume delovno nalogo, ki jo
mora opraviti.
Mentor vajencu razloži, kaj pomeni črtna oz. Qr koda in za kaj se uporablja. Razlago ponazori s
primerom iz prakse, ob katerem vajenec prepozna in razume kako pomembna je vloga sistemov
kodiranja v industriji 4.0. tudi to se bere kot vsebina, ne kot proces.

Vajenec na delovnem nalogu odčita podatke o kupcu. Mentor razloži, da je ta podatek pomemben za
spremljanje obdelav po kupcih.

Na delovnem nalogu vajenec odčita vsebinsko opredelitev vrste delovne operacije, opredelitev števila
kosov, ki jih je potrebno izdelati, vrsto materiala in kodo.
V prvem letniku mentor vajencu razloži, da podrobnejši opis delovne naloge opredeli tudi povezavo
na številko delavniške risbe (razloženo na risbi).
Mentor vajencu predstavi usmeritve tehnologa zapisane kot zaporedje delovnih operacij, ki so
potrebne za dosego cilja, opredeljenega z delovnim nalogom in delavniško risbo. Ob tem vajencu
posreduje tudi podatke o pripravljalcu delovnega naloga in odgovorne osebe za izdelavo, da v primeru
nerazumevanja ali nejasnosti vajenec lahko sodeluje s pristojnimi sodelavci in dela v skupini.

V nadaljevanju mentor vajencu razloži, da je zadnji del delovnega naloga namenjen potrditvi sprejema
in potrditvi zaključka delovnega naloga. Vajenec v delovnem nalogu odčita mesto potrditve in izvede
sprejem delovnega naloga.

1.1.1.4.1

Delavniška risba za izdelek GIBLJIVI VLOŽEK-SUROVEC

Na podlagi delovnega naloga in risbe izdelka, mentor razloži sestavo delavniške risbe, ter pomen
vsakega zapisa ali številke, kode ali oznake na delovnem nalogu. Vajenec tekom razlage odgovarja
na posamezna vprašanja mentorja in z odgovori potrjuje razumevanje postopkov, ki jih bo izvajal v
nadaljevanju.

3D model surovca, kot bo izgledal po razrezu

dimenzije surovca v narisnem pogledu, ki jih je potrebno doseči

dimenzije surovca (izdelka) v tlorisnem pogledu

potreben dodatek za nadaljnjo obdelavo, ki
dodatek za obdelavo je 5 mm (2.5 mm na steno)

ga je potrebno dosledno upoštevati!

Mentor vzpodbuja vajenca in mu zastavlja vprašanja tako, da vajenec v čim večji meri vključuje svoje
teoretično in praktično predznanje o branju tehnične dokumentacije
Na podlagi mentorjeve razlage vajenec v glavi risbe, v polju naziv, odčita ime izdelka. Mentor razloži,
da se zaradi lažje sledljivosti, na risbi označi tudi tip orodja, po potrebi pa še koda kupca, izdelka in
ponovitev orodja. Mentor poudari, da je to odvisno od velikosti podjetja oz. interne standardizacije.
Mentor vajencu razloži, da za hitro in lažje razumevanje delovne naloge, delavniška risba pogosto
vsebuje tudi 3-D model izdelka. Vajenec iz delavniške risbe razbere 3-D model sestavnega dela in
odčita v kakšnem merilu je le ta narisan.
Vajenec, iz risbe razbere vrsto in debelino črt, šrafure, kotiranje... Z uporabo tehniških predpisov in
standardov vajenec pojasni značilnosti sestavnega dela. Mentor po potrebi vajencu razloži za izdelek
pomembne tehniške predpise in standarde ter ga usmerja s pomočjo vprašanj in razlage.
Vajenec usvaja mehanske, fizikalne in tehnološke lastnosti kovin in zlitin, ter delitev jekel in litin glede
na njihovo uporabo. Z uporabo strojniškega priročnika zapiše standardno oznako jekla in litine.

Mentor vajencu pojasni pomen posameznega polja v glavi delavniške risbe s poudarkom na temeljnih
lastnostih materiala, kakovosti zahtevane obdelave (površinska hrapavost) in pomena posameznih črk
ali številk v nazivu ter številki risbe, ki se navezujejo tudi na druge risbe in dokumentacijo končnega
izdelka.
Glava delavniške risbe:

Mentor vajencu razloži, da se v glavi risbe na zahtevano mesto vpiše standardno oznako za material, ki
ga bomo uporabili za izdelavo sestavnega dela.
Vajenec na delavniški risbi odčita oznako za vrsto materiala, ki je predpisan za izvedbo delovne naloge.
S pomočjo strojniškega priročnika opiše standardno oznako materiala, ki je na risbi naveden za
izdelavo sestavnega dela.

Vajenec na delavniški risbi odčita zahtevo za površinsko hrapavost izdelka, ki je predpisan za izvedbo
delovne naloge. S pomočjo strojniškega priročnika opiše standardno oznako za hrapavost in njen
pomen v praksi.

Vajenec na delavniški risbi odčita zahtevo za tolerance izdelka, ki je predpisana za izvedbo delovne
naloge. S pomočjo strojniškega priročnika opiše pomen zapisanega standarda o in njegov pomen za
izdelavo izdelka v praksi.

Vajenec na delavniški risbi odčita naziv izdelka in številko risbe, ter skozi pogovor z mentorjem utrdi
razumevanje posameznih oznak, črt ali številk.

1.1.1.5 Prevzem materiala v skladišču in vrniti ostanek materiala na mesto prevzema
Mentor vajenca spremlja v skladišče materiala( v primeru, da ta postopek vajenec izvaja prvič), kjer
vajenec pri uslužbencu skladišča prevzame voziček z materialom. Mentor ga usmerja, pojasnjuje in
seznanja z vlogo in pristojnostmi sodelavcev, s katerimi sodeluje v procesu prevzema materiala. Po
končanem razrezu vajenec sam vrne preostanek materiala uslužbencu v skladišču.

1.1.1.6 Razrez materiala na strojni žagi št. 1-3
Mentor vajencu razloži zgradbo strojne žage, način delovanja stroja, uporabnost in prilagodljivost
stroja, pravila varne rabe stroja ter nevarnosti pri delu. Nato mentor vajencu postavlja vprašanja tako,
da vajenec s pomočjo vprašanj opredeli način in pomen varnega rokovanja s strojem in opredeli vrsto
ter pomen uporabe zaščitnih sredstev.
Nato mentor demonstrira, kako se preveri delovanje stroja, preveri morebitne prisotnosti poškodb in
pravilno nastavitev orodja. Vajencu razloži, kako prepoznati obrabo orodja in demonstrira, kako se ga
zamenja. Mentor demonstrira in razloži, kako določimo in nastavimo obdelovalne parametre na
stroju. Pri tem poudari pomen uporabe zaščitnih sredstev in varovanja zdravja pri delu.
Vajenec posluša in po potrebi zapisuje navodila in uporablja zaščitna sredstva. Mentor zažene glavno
stikalo strojne žage in preveri nastavitve.
Vajenec na podlagi delavniške risbe spremlja in primerja nastavitve na stroju in odčitava mere, ki so
zapisane na delavniški risbi.
Nato mentor demonstrira pravilno in varno vpenjanje materiala. Vajenec po navodilih mentorja s
pomičnim merilom ali s tračnim metrom preveri predvideno dolžino surovca.
Mentor vajencu postavlja vprašanja tako, da ponovi navodila za varno delo s strojem. Nato vklopi
glavno stikalo strojne žage in skupaj nadzorujeta stroj in spremljata odrez kosa.
Potem vajenec po navodilih mentorja sam izvede predhodno demonstrirani postopek. Samostojno
vpne material na delovno mizo stroja, mentor fizično preveri kakovost vpetja. Vajenec izvede odrez
prvega kosa surovca in odstrani odrezani izdelek na predvideno mesto.
V nadaljevanju vajenec sam načrtuje delo na stroju. V prvem letniku usposabljanja pri delodajalcu zna
po navodilih mentorja izbrati in uporabiti ustrezno orodje in obdelovalne pripomočke. Na podlagi
demonstracije in po navodilih mentorja zna pravilno in varno vpeti obdelovanec in orodje. Vajenec
zna brati podatke, ki so zapisani na delavniški risbi, uporablja strokovno terminologijo in zna nastaviti
ustrezne parametre na stroju. Ob prisotnosti mentorja nadzoruje obdelovalni stroj, ki ga po navodilih
mentorja upravlja. Vajenec po navodilih mentorja odgovorno načrtuje delovne naloge.
V tretjem letniku vajenec sam načrtuje, izvaja in kontrolira proces obdelave na stroju. Prepozna obrabo
orodja in orodje zamenja. Zna načrtovati potek izdelave kompleksnega izdelka z rabo več obdelovalnih
postopkov in samostojno izbere primerne tehnike obdelave, obdelovalne stroje in orodje. Vajenec zna
kritično razmišljati in kontrolirati lastno delo
Po zaključku razreza vajenec po navodilih mentorja ali na podlagi demonstracije mentorja očisti stroj
in pospravi delovni prostor, ter preostanek materiala samostojno vrne na odrejeno mesto
odgovornemu skladiščniku.

1.1.1.7 Kontrola mer surovca
Mentor vajencu po izvedbi razreza prvega kosa surovca demonstrira kontrolo dimenzij izdelka s
tračnim metrom ali pomičnim merilom. V nadaljevanju po vsakem novo odrezanem kosu kontrolo mer
izvaja vajenec samostojno ob nadzoru mentorja.

Mentor vajencu predstavi pomen in vpliv toleranc na tehnološki postopek, čas izdelave, izbiro stroja ,
ceno izdelka….
Mentor vajencu pokaže risbo in razloži, kje so (na risbi skladno s standardom) navedene tolerance
dimenzijskih mer, ki so potrebne za funkcionalnost izdelka. Vajencu razloži proste tolerance, ki so
navedene v glavi risbe.
Mentor preveri poznavanje in razumevanje toleranc tako, da vajenec riše in bere delavniške in sestavne
risbe ter drugo tehnično dokumentacijo. (Mentor vajencu razloži in s pomočjo delavniške risbe in
ustreznega merilnega orodja demonstrira tolerance funkcionalnih in prostih površin ter zapiše, kako
navajamo mejne mere, omejitve, številčne vrednosti in tolerančne razrede sistema toleranc).
Vajenec na delavniški risbi odčita in razloži tolerance, ki so dopustne. S pomičnim merilom izmeri
dejansko mero sestavnega dela in se z mentorjem pogovori o dopustni meri oz. skrajno dovoljeni meri
sestavnega dela glede na toleranco oz. razliko med zgornjo in spodnjo mejno mero, ki jo je odčital na
delavniški risbi. Vajenec izračuna tolerančni interval, osnovni odstopek oz. najmanjše možno
odstopanje in imensko mero oz. teoretično želeno mero sestavnega dela, ki jo določa risba.

1.1.1.8 Oddaja surovcev v nadaljnjo obdelavo na lokacijo ORODJARNA - Obdelovalni
center 2
Vajenec po navodilih in ob spremstvu mentorja z vozičkom odpelje surovce na predvideno odlagalno
polico v orodjarni ob obdelovalnem centru 2. Tam zaposlenega delavca opozori na dostavo in se
podpiše v evidenčni list dostave materiala ob stroju. Tudi delavec na stroju s svojim podpisom potrdi
prevzem.

1.1.1.9 e-potrditev izvedene naloge (potrditev 2 v delovnem nalogu)
Vajenec na predpisanem delovnem mestu odpre delovni nalog v elektronski obliki.
Mentor s pogovorom in vprašanji preveri, če je vajenec razumel vsebino zahtev vseh točk delovnega
naloga in delavniške risbe.
Nato mentor vajencu razloži in demonstrira postopek elektronskega zaključevanja delovnega naloga.
V nadaljevanju vajenec pod nadzorom mentorja v elektronski obliki zaključi delovni nalog.
Vajenec napiše delovno poročilo in delavniški dnevnik. Mentor ga pregleda, komentira, po potrebi
zahteva dopolnitev in ga oceni.

Primer ocenjevalnega lista:

