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MATURITNÍ TÉMATA 

OBOR: 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 

ŠVP: Síťový analytik ve strojírenství 

TECHNOLOGIE VÝROBY A KONTROLY 

1. Technické slitiny Fe s C do 2,14 % - výroba surového Fe a oceli, přehled a značení ocelí, 

charakteristika jednotlivých tříd 

2. Technické slitiny Fe s C nad 2,14 % - výroba litiny, její značení, druhy a charakteristika 

včetně použití 

3. Nekovové materiály zejména plasty - vlastnosti, rozdělení plastů, zpracování plastů 

4. Neželezné kovy a jejich slitiny - vlastnosti, rozdělení, použití 

5. Krystalizace čistých kovů a slitin - stavba kovů, krystalová mřížka a její vady, křivka 

tání a tuhnutí čistého kovu a slitiny, metastabilní diagram Fe-Fe3C 

6. Normalizované polotovary - co je polotovar, rozdělení a výroba hutních polotovarů 

7. Polotovary vyráběné tvářením za tepla - kování, volné a zápustkové, tvářecí stroje 

8. Lití kovů a slitin - přehled výroby, druhy forem, formovací směsi, jednotlivé způsoby lití 

9. Polotovary vyráběné svařováním - druhy svarů, jednotlivé způsoby, hlavně svařování 

tavné (plamenem, elektrickým obloukem, v ochranných atmosférách) 

10. Strojní obrábění rotačních ploch - stroje, nástroje, řezné podmínky, jednotlivé způsoby 

11. Strojní obrábění rovinných ploch - stroje, nástroje, řezné podmínky, jednotlivé způsoby 

(frézování, obrážení a hoblování) 

12. Strojní obrábění kruhových a tvarových ploch - stroje, nástroje, řezné podmínky 

(vrtání, vyvrtávání, protahování a protlačování) 

13. Dokončovací operace obrábění - stroje, nástroje, jednotlivé způsoby (broušení, honování, 

superfinišování, lapování) 

14. Vlastnosti materiálů a jejich zkoušky - mechanické zkoušky statické a dynamické, 

zvláště zkouška tahem a zkoušky tvrdosti 

15. Výroba ozubených kol - základní parametry čelního ozubeného kola, výroba frézováním, 

obrážením a protahováním (stroje, nástroje) 

16. Pevná měřidla - charakteristika; základní rovnoběžné měrky; kalibry; úhelníky; šablony 

– závitové, spárové, rádiusové 

17. Přímá a nepřímá délková měřidla - charakteristika; posuvná měřidla – části, přesnosti, 

použití; kontrola posuvných měřidel; mikrometrická měřidla – druhy, přesnosti, kontrola 

mikrometrů 
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18. Komparační měřidla - princip porovnávacích měřidel; číselníkové úchylkoměry – 

konstrukce, rozsahy, přesnosti a jejich kontrola; pasametr; měřidla s kombinovaným 

převodem) 

19. Měření úhlů a kontrola drsnosti povrchu - jednotky; úhloměry; sinusové pravítko; 

kontrola svislé a vodorovné polohy – libela; kontrola pravého úhlu; úhlové měrky; nepřímá 

měřidla úhlů; charakteristika drsnosti povrchu, etalony drsnosti; drsnoměry 

20. Statické zkoušky materiálů - druhy zkoušek – schémata; zkušební vzorek; univerzální 

trhací stroj – popis a vyhodnocení zkoušky 

21. Dynamické zkoušky materiálů - druhy dynamických zkoušek; zkouška vrubové 

houževnatosti – vzorek, přístroj; nárazová práce, výpočet vrubové houževnatosti; zkoušky 

opakovanými rázy – únavové zkoušky, mez únavy – diagram 

22. Zkoušky tvrdosti materiálů - druhy dynamických zkoušek; definice tvrdosti; rozdělení 

zkoušek tvrdosti – HB, HV, HRA, HRB, HRC; indentory; síly; použití v praxi; zkouška 

Poldi kladívkem 

23. Měření a kontrola závitů - charakteristika závitu; rozdělení závitů; kreslení závitů; určení 

druhu závitu – závitové měrky; kontrola středního průměru závitu – tří drátková metoda; 

závitový mikrometr; kontrola závitů kalibry; optická kontrola závitu 

24. Kontrola ozubených kol - základní pomy ozubeného soukolí; určení modulu z hlavové 

kružnice a počtu zubů; kreslení ozubených kol; měření tloušťky zubu; rozměr přes zuby; 

optická kontrola ozubení 

25. Kontrola řezných nástrojů - tvary soustružnických nožů; geometrie břitu – schéma; 

křidélkové měřidlo; stojánkový úhloměr; kontrola fréz; házivost – hrotový přístroj, 

kruhový diagram odchylek; druhy vrtáků; stopky vrtáků; kontrola vrtáků – měření úhlu 

špičky 

Ing. Ivana Hermannová v. r. 

ředitelka školy 


