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Druhy koroze a její důsledky. Kovové a nekovové povrchové úpravy.
Druhy, charakteristika, značení a použití nástrojových materiálů, výroba slinutých
karbidů. Způsoby chlazení nástrojů.
Rozdělení obráběcích strojů, jednotlivé stupně automatizace. Hlavní konstrukční
prvky konvenčních a CNC strojů.
Rozdělení technických kovových materiál. Popis výroby surového železa, druhy,
vlastnosti a použití ocelí a litin, jejich výroba a značení.
Rozdělení a charakteristika vlastností technických materiálů.Rozdělení a popis
zkoušek materiálů.
Technologie a teorie soustružení, tvorba třísky. Druhy a popis nástrojů a strojů.
Technologie a teorie frézování, tvorba třísky. Druhy a popis nástrojů a strojů.
Technologie a teorie vrtání, vyvrtávání, tvorba třísky. Druhy a popis nástrojů.
Technologie a teorie broušení, druhy nástrojů a jejich popis. Základní práce na
bruskách.
Kovové materiály a jejich slitiny a nekovové materiály. Jejich vlastnosti a použití v
praxi.
Druhy a charakteristika tepelného zpracování s překrystalizací. Schéma a popis
diagramu Fe-Fe3C.
Druhy a charakteristika tepelného zpracování bez překrystalizace. Schéma a popis
diagramu Fe-Fe3C, chemicko-tepelné zpracování.
Tolerování rozměrů, druhy uložení a popis a použití lícovacích soustav. Geometrické
úchylky tvaru a polohy.
Rozdělení technické dokumentace, výrobní výkresy a technologické postupy, jejich
druhy, forma a obsah.
Rozdělení, popis a použití nekonvenčních způsobů obrábění.
Automatizace výroby a pružné výrobní systémy.
Rozdělení, vlastnosti a použití plastů, jejich zpracování.
Zásady správného měření, druhy, popis a použití měřidel.
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Rozdělení, charakteristika a použití jednotlivých druhů dokončovacího obrábění.
CNC stroje a tvorba NC kódu, struktura programu, souřadný systém a vztažné body.
Polotovary a výroba polotovarů odléváním.
Druhy tváření za tepla, jejich princip a použití.
Druhy tváření za studena, jejich princip a použití.
TPV, CAx, TG a práce technologa, normování práce.
Druhy a charakteristika montáží a svařování, značení svarů.
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