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OTÁZKY KE ZKOUŠCE 
 

 
1) Co je plasticita kov� ?  
2) Jak vzniká plastická deformace ? 
3) Co jsou to dislokace ? 
4) Na �em závisí  tva�itelnost materiálu ? 
5) Co je to anisotropie materiálu ? 
6) P�i jaké teplot� probíhá tvá�ení za studena ? 
7) P�i jaké teplot� probíhá tvá�eni za tepla ? 
8) Kdy vzniká zpevn�ní ? 
9) Jak se zpevn�ní projevuje ? 
10) Co to je rekrystalizace ? 
11) Jaká je rekrystaliza�ní teplota  pro ocel, pro Pb nebo Sn ? 
12) Co p�edchází rekrystalizaci p�i oh�evu ? 
13) Jak se vyjad�uje velikost deformace ? 
14) Jaké zákony platí p�i deformaci kov� ? 
15) �ím se vyzna�ují hranice zrn v materiálu ? 
16) Jaké jsou deformace v okolí hranic zrn ? 
17) Co je deforma�ní stárnutí kov� ? 
18) Co zp�sobuje deforma�ní stárnutí kov� ? 
19) Jak se deforma�ní stárnutí projevuje ? 
20) Jaký druh nap�tí p�ízniv� ovliv�uje tvárnost materiálu ? 
21) Na �em závisí p�irozený p�etvárný odpor materiálu ? 
22) Co je deforma�ní odpor materiálu ? 
23) Jaké jsou možnosti d�lení materiálu ?  
24) Jak je velká st�ižná mezera ? 
25) Co je st�ižná v�le ? 
26) Co je hloubka vniku nože ? 
27) Jaký je vzhled st�ižné plochy ? 
28) Na �em závisí velikost st�ižné síly ?  
29) Co je odpor ve st�ihu ? 
30) Jak se vypo�te st�ižná síla ? 
31) Jak se vypo�te  st�ižná práce ? 
32) Z �eho se vychází pro stanovení ší�ky pásu ? 
33) Jak se ur�uje velikost m�stku ? 
34) Jak se ur�uje velikost okraje pásu ? 
35) Jak se ur�uje procento využití pásu ( tabule ) ? 
36) Co je st�íhání gumou ? 
37) Jaké jsou metody k dosažení kvalitn�jší st�ižné plochy ? 
38) Jaký je princip p�esného st�íhání ? 
39) Jak se d�lí trubky st�íháním? 
40) Jak se d�lí ty�e nebo profily ? 
41) Jaká je napjatost v ohýbaném pr��ezu ? 
42) Jak se projeví zpevn�ní p�i ohýbání ? 
43) Jaké jsou zp�soby ohýbání ? 
44) Jak se vypo�te délka rozvinutého polotovaru ? 



45) Pro� vzniká odpružení ? 
46) Co ovliv�uje velikost odpružení ? 
47) Co je minimální polom�r ohybu ? 
48) Na �em závisí minimální polom�r ohybu ? 
49) Jaký je vliv anisotropie na Rmin ?  
50) Co je maximální polom�r ohybu ? 
51) Jak se ur�í velikost odpružení ? 
52) Jaký je pr�b�h ohýbací síly ? 
53) Jak se stanoví ohýbací síla a práce ? 
54) Co je kontinuální válcování ? 
55) Jak se provádí zakružování drobných výlisk� ? 
56) Jak se provádí zakružování tabulí ? 
57) Jaký je princip hlubokého tažení plechu ? 
58) Jak se vypo�te rozm�r výchozího p�íst�ihu ? 
59) Co je celkový koeficient tahu ? 
60) Co je koeficient tahu ? 
61) Co je stupe� tažení ? 
62) Pro� se používá p�idržova� ? 
63) Jaká jsou kriteria pro použití p�idržova�e ? 
64) �ím je zp�sobena  cípatost  ? 
65) Jak se cípatost projeví na výtažku ? 
66) Jak se stanoví po�et tah� ? 
67) Co je deforma�ní stárnutí materiálu ? 
68) Jak se vypo�te tažná síla pro dimenzování lisu ? 
69) Jaký je pr�b�h tažné síly ? 
70) Jak se vypo�te tažná práce ? 
71) Co je zp�tné tažení ( s p�evrácením ) ? 
72) Co je tažení ze zeslabením st�ny ? 
73) Jaké jsou nekonven�ní metody tažení ? 
74) Jaké jsou zvláštnosti p�i tažení nekruhových nádob ? 
75) Jak se táhne komolý kužel ? 
76) Jak se táhne polokoule ? 
77) Co je to technologi�nost ? 
78) Jaký je možný p�chovací pom�r  L/D p�i p�chování ? 
79) Jak probíhá p�chování p�i p�ekro�ení p�chovacího pom�ru ? 
80) Jaké jsou druhy protla�ování ? 
81) Jak se stanoví rozm�r výchozího polotovaru ? 
82) Jak se stanoví velikost pom�rné deformace p�i protla�ování ? 
83) Jak se stanoví velikost logaritmické deformace p�i protla�ování ? 
84) Jaké materiály jsou vhodné pro protla�ování ? 
85) Jaký je technologický postup p�ípravy polotovar� ? 
86) Jak se vypo�te protla�ovací síla a práce ? 
87) Jaká je p�esnost pr�tla�k� ? 
88) Jaký je princip hydrostatického protla�ování ? 
89) Pro� se používá tvá�ení za tepla ? 
90) Jak se provádí oh�ev kov� pro kování ? 
91) Pro� se provádí oh�ev ? 
92) Pro� vznikají na povrchu kovu okuje ? 
93) Jaká frekvence se používá pro oh�ev kov� ? 
94) Jaké množství okují vzniká p�i oh�evu v plynových pecích ? 



95) Jaké množství okují vzniká p�i oh�evu v induk�ních pecích ? 
96) Jaké jsou kovací teploty pro ocel t�. 10 a 11 
97) Na �em závisí velikost p�ídavk� na obráb�ní  na výkovku ? 
98) Jaké jsou technologické p�ídavky na výkovku ? 
99) Jak se ur�í d�licí rovina výkovku ? 
100) K �emu slouží úkosy na výkovku ? 
101) Jak jsou velké úkosy v zápustce pro buchar ? 
102) Jak jsou velké úkosy v zápustce pro svislý kovací lis ? 
103) Jaký je rozdíl mezi vnit�ním a vn�jším úkosem ? 
104) Pro� se zaoblují hrany výkovku ? 
105) Co ovliv�uje smršt�ní výkovku ? 
106) Jak velké je smršt�ní výkovku ? 
107) Z �eho se stanoví rozm�r výchozího polotovaru ? 
108) Co je metoda pr��ezových obrazc� ? 
109) Co je ideální p�edkovek ? 
110) Z �eho se ur�í velikost výchozího polotovaru ? 
111) Jaká je výronková drážka na bucharových zápustkách ? 
112) Jaká je výronková drážka na zápustkách pro svislé kovací lisy ? 
113) Jak se ur�í tlouš�ka m�stku u výronkové drážky u zápustky pro buchar ? 
114) Jak se ur�í tlouš�ka m�stku u výronkové drážky u zápustky pro svislý kovací lis ? 
115) Jaký je zp�sob kování na bucharu ? 
116) Jaký je zp�sob kování na svislém kovacím lisu ? 
117) Jaké je srovnání výkovku kovaného na bucharu a na svislém kovacím lisu ? 
118) Jak se upínají zápustky na bucharu ? 
119) Jak se upínají zápustky na svislém kovacím lisu ? 
120) Jak se liší bucharová zápustka od zápustky pro svislý kovací lis ? 
121) Jak se zápustky renovují ? 
122) Pro� se zápustky p�edeh�ívají ? 
123) Jak se kove na vodorovném kovacím lisu ? 
124) Co je kování do uzav�ené dutiny ? 
125) Co je p�í�né klínové válcování ? 

 
 
 
 
 


