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Rozdělení technických materiálů, popis výroby surového železa, druhy, vlastnosti a
použití ocelí a litin, jejich výroba a značení.
Druhy, charakteristika, vlastnosti a použití nástrojových materiálů. Výroba slinutých
karbidů.
Rozdělení, charakteristika a vlastnosti technických materiálů. Rozdělení a popis
zkoušek materiálů.
Zásady správného měření. Druhy, popis a použití měřidel.
Značení technických materiálů, jejich složení. Výběr materiálů dle použití.
Druhy, princip a použití kování. Postup návrhu a výroby odlitku a jednotlivé druhy lití a
jejich použití.
Způsoby tváření za tepla a za studena a popis technologií.
Druhy součástí k přenosu otáčivého pohybu, jejich vlastnosti a použití v praxi. Převody.
Charakteristika a druhy rozebíratelných a nerozebíratelných spojů, jejich použití.
Účel, rozdělení a charakteristika jednotlivých druhů tepelného zpracování. Popis
diagramu Fe-Fe3C.
Tolerování rozměrů, druhy uložení, popis a použití lícovacích soustav. Geometrické
úchylky tvaru a polohy.
Rozdělení a charakteristika obráběcích nástrojů. Vysvětlení geometrie nástroje.
Rozdělení, charakteristika a stanovení řezných podmínek.
Rozdělení, popis a použití nekonvenčních způsobů obrábění.
Druhy, členění, obsah a požadavky na technologické postupy.Druhy a výroba
polotovarů.
Účel a účinky chlazení a mazání při obrábění, druhy kapalin. Vliv nástrojových
materiálů na chlazení a mazání.
Rozdělení, charakteristika a použití jednotlivých druhů dokončovacího obrábění.
Druhy obráběcích strojů, konstrukční provedení. Řezné pohyby.
Popis konvenčního a CNC stroje pro soustružení a frézování. Hlavní rozdíly
v konstrukci stroje.
Struktura programu pro číslicové řízení, tvorba programu a jednotlivé adresy a funkce.
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CAx technologie, rozdělení řídicích systémů a jejich charakteristika. Blokové schéma
CNC stroje.
Upínání materiálu a nástrojů na CNC strojích. Upínací přípravky.
Schéma a popis souřadného systému CNC stroje. Vztažné body a korekce nástroje.
Výběr nástrojů v CAM systému. Praktické řešení v programu EdgeCAM.
Stanovení nákladů pro výrobu. Normování práce.
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