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1. Definice výrobního stroje, rozdělení. Struktura výrobních strojů. Požadavky 

kladené na výrobní stroj. Hlavní zásady pro konstrukci výrobních strojů. 
2. Pohony strojů - elektromotory, spalovací motory, pneumatické a hydraulické 

pohony. 
3. Mechanické převody. Hydraulické převody. Mechanizmy strojů. 
4. Nosné systémy výrobních strojů. 
5. Základy statické tuhosti. Vliv tuhosti na přesnost práce. 
6. Řešení vybraných konstrukčních prvků výrobních strojů - pohybové šrouby, 

přímočará vedení, ucpávky, ložiska. 
7. Přívody energií, rozvody medií, mazání. 
8. Zásady konstrukce výlisků z plastů - zaformovatelnost, tloušťky stěn - ITT, 

vstřikování slabostěnných dílů, tloušťky žeber, vruby. 
9. Zásady konstrukce výlisků z plastů - volba rádiusů, závity, otvory pro šrouby, 

konstrukce dílů při spojování svařováním, možnosti eliminace deformací stěn 
u výlisků. 

10. Vstřikování plastů - popis procesu a průběhu vnitřního tlaku v dutině formy 
během procesu vstřikování, popis a vliv jednotlivých časů vstřikovacího cyklu. 

11. Vstřikovací stroje - schéma, vstřikovací a uzavírací jednotka, formy - materiál, 
rozdělení, hlavní části, vtokový systém - zásady pro navrhování a umístění. 

12. Vytlačování trubek a profilů, schéma přetlakové a podtlakové kalibrace, výroba 
fólií vyfukováním, stroje pro vytlačování, přímé a nepřímé vytlačovací hlavy. 

13. Tvarování termoplastů - mechanické, pneumatické a kontinuální tvarování, 
princip předtvarování, tvarovací formy a stroje. 

14. Vyfukování plastů - princip vstřikovacího vyfukování s okamžitým vyfouknutím 
a vytlačovacího vyfukování, princip rotačního natavování. 

15. Technické procesy - podstata, vývoj, tendence, technologie, operátory, operandy, 
druhy procesů a obecný model technického procesu. 

16. Technické systémy - model technického systému, třídy a vlastnosti technického 
systému, cyklus jejich stanovení a zjištění. 

17. Základní poznatky o konstrukčním procesu, model konstrukčního procesu, jeho 
hierarchická struktura a základní poznatky k metodickému konstruování. 

18. Konstrukční taktiky - metody a principy. 
19. Obecný model postupu konstruování technického systému a jeho fáze. 
20. Konstrukční stadia technického systému a jejich dokumentace v průběhu 

konstrukčního procesu. 


