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SOUHRN

Materiál obsahuje úplný přehled okruhu problémů, které tvoří obsah předmětu "Úvod do 
strojírenství" pro výuku studentů bakalářského a magisterského studijního programu 
(prezenčního i kombinovaného) v 1. ročníku na strojní fakultě TU v Liberci. Cílem předmětu 
je podat základní (encyklopedickou) informaci o strojírenských oborech a seznámit studenty 
se strojní fakultou jako významnou institucí, která vychovává kvalifikované odborníky pro 
různé oblasti strojírenství a jejíž katedry současně působí jako vědecká a výzkumná 
pracoviště, která ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými ústavy a průmyslem zajišťují 
rozvojové programy aplikovaného výzkumu (často i s navazujícím vývojem pro výrobní 
realizaci). 

Pro studium předmětu jsou k dispozici učební texty jak v tištěné podobě (skripta „Úvod do 
strojírenství“, FS TUL, 2001), tak v elektronické formě na CD (Univerzitní knihovna TU 
v Liberci) a na elektronické síti LIANE (www.kvm.tul.cz). Okruhy problémů ke zkoušce 
z předmětu vycházejí z obsahu jednotlivých kapitol učebních textů a obsahu přednášek. 

Úspěšné zvládnutí předmětu a osvojení základního přehledu o strojírenství se prokazuje 
zkouškou ve formě písemného testu. Každý student, přihlášený ke zkoušce, dostane 
individuální zadání zkušebního testu, ve kterém bude příslušná problematika upřesněna 
zadáním konkrétních otázek.

Součástí zkušebního testu je řešení zadané úlohy ze vzorového souboru příkladů, připojeného 
na konci tohoto materiálu (typy příkladů pro zkušební test jsou rovněž v přednáškách č.2 a 
č.14): připomíná se tím důležitost teoretických předmětů ze základní části studia na strojní 
fakultě (zejména matematiky, fyziky) jako potřebného aparátu pro úspěšné zvládnutí a řešení 
různých technických problémů ve všech oblastech strojírenství (k vyřešení výpočtových úloh 
ve zkušebním testu ale postačí znalosti ze středoškolské matematiky a fyziky).

Pro zkoušku je připraveno několik variant zkušebního testu, v každé variantě testu je 6 otázek: 
student vypracuje odpovědi na otázky písemně (text, nákres, graf, výpočet) ve srozumitelné, 
čitelné a přehledné podobě s jasným vyznačením čísla otázky. Správnost a úplnost odpovědí 
bude hodnocena body: otázky č.1 až č. 5 budou hodnoceny max. 6 body, otázka č. 6 (řešení 
příkladu) bude hodnocena max. 20 body. Do výsledku zkoušky se započítává i hodnocení 
semestrální práce (zadání semestrální práce je na přednášce začátkem semestru), kterou musí 
student vypracovat a odevzdat podle podmínek zadání: za semestrální práci je max. 10 bodů 
(nesplnění požadavků zadání a kvality práce bude penalizováno snížením bodového 
hodnocení semestrální práce).

Klasifikace podle součtu bodů za celý test:    30 - 39 bodů  ...  dobře
40 - 49 bodů  ...  velmi dobře
50 - 60 bodů  ...  výborně

Každý student si přinese ke zkoušce psací potřeby, několik listů kancelářského (školního) 
papíru A4 a kalkulačku.
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Úvod do strojírenství - okruhy problémů ke zkoušce

Technika, její vztah k úrovni lidské společnosti, historický vývoj

Strojírenství jako nauka o strojích, o jejich funkci, materiálech a výrobě. 
Vznik strojírenského průmyslu v Čechách.
Technické školství v Čechách.
Úroveň techniky období před rokem 10 000 l. př. n. letopočtem.
Význačné technické objevy z období od roku 10 000 l. př. n. l. do počátku našeho letopočtu.
Technický rozvoj v období od počátku našeho letopočtu do r.1800.
Významné technické objevy z období let 1 800 až do současnosti.

Materiály ve strojírenství 

Kovové materiály, železné a neželezné kovy: rozdělení inženýrských konstrukčních materiálů, 
základní vlastnosti a příklady použití.
Nekovové materiály (keramické a skleněné materiály, plasty, kompozitní materiály). 
Ocel, oceli uhlíkové, oceli slitinové a oceli k tváření. 
Litiny.  
Neželezné kovy a jejich slitiny (hliník a slitiny hliníku, měď a slitiny mědi, olovo, zinek, 
hořčík, nikl a slitiny niklu, titan a jeho slitiny, molybden a wolfram).
Nástrojové materiály – druhy, použití. 
Keramika, druhy keramiky, vlastnosti, použití.
Složené materiály – tzv. kompozity (matrice, zpevňující fáze, vlastnosti, použití, .. ).
Slinuté karbidy, prášková metalurgie. 
Plasty ve strojírenství (polymerní materiály: druhy, vlastnosti, použití, …): základní způsoby 
jejich zpracování a stroje na výrobu plastových výrobků.
Kritéria volby vhodných materiálů pro praktické aplikace.

Strojírenské technologie 

Technologická příprava výroby, výrobní postupy.
Slévárenství, základní principy výroby odlitků, základní slévárenské vlastnosti kovů a slitin, 
slévárenská forma a druhy forem, slévárenský model, základní členění výrobního procesu při 
výrobě odlitků, … 
Tváření kovů: základní principy, objemové a plošné tváření, …
Svařování, princip a účel svařovacích procesů, metody svařování (hlediska pro rozdělení 
metod svařování, způsoby tavného svařování ve strojírenství, příklady tlakového svařování). 
Pájení kovů. Řezání kovů kyslíkem.
Obrábění (definice obrábění), druhy obrábění (nástroje s definovaným břitem, 
s nedefinovaným břitem, nekonvenční metody), obráběcí stroje, řezné pohyby (obrobku, 
nástroje), tvary obrobených ploch, nástrojové materiály, drsnosti povrchu, ... .
Zpracování plastů: způsoby a jejich použití pro různé materiály a výrobky, … .
Montáž, druhy montáže, hlavní činnosti při montáži, … .
Povrchové ochrany kovů.

Výrobní stroje

Rozdělení výrobních strojů podle určení a způsobu provedení, typy strojů (pružný, tvrdý, …).
Výrobní systémy, jejich typy, členění a obvyklá uspořádání.   
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Robot, a jeho uspořádání z kinematického hlediska, úchopná a technologická hlavice robotu, 
význam robota v koncepci výrobních systémů.
Vibrodiagnostika jako nástroj k zajištění přesnosti a spolehlivosti výrobních strojů.

Stroje a zařízení

Energetika a energetické strojírenství (energie a její zdroje: základní druhy energie, její 
projevy a přeměny). 
Energetické stroje, pracovní způsoby strojů na přeměnu energie (vodní turbiny, parní turbiny). 
Energie z fosilních paliv: druhy fosilních paliv, složení, výhřevnosti fosilních paliv.
Energie z jaderného paliva, energie obnovitelných zdrojů: (energie vodní, větrná, sluneční, 
…), jejich využitelnost.

Tepelné stroje a zařízení v energetice: základní typy tepelných energetických centrál (typy 
strojů a zařízení, jejich uspořádání v systému), obvyklé uspořádání tepelné elektrárny, celková 
účinnost. Uspořádání jaderné elektrárny.
Pístový spalovací motor (PSM) – nejvýznamnější zdroj mechanické energie: koncepční a 
konstrukční uspořádání PSM, technické parametry (výkonové, energetické, ekologické), 
celkové (výsledné) účinnosti pístových spalovacích motorů, provozní vlastnosti PSM.

Dopravní prostředky: základní rozdělení, konstrukční a materiálová struktura. Koncepce 
motorových vozidel, provozní vlastnosti (vč. ekologických). Zdravotní rizika z provozu 
motorových vozidel (škodliviny ve výfukových plynech motorových vozidel s pístovými 
spalovacími motory a jejich účinky na životní prostředí, stav ovzduší, …).

Sklářské a keramické stroje, vlastnosti skla a keramiky (rozdíly skla a keramiky, ... ). Výroba 
plochého skla způsobem FLOAT (plavením), uspořádání výrobního stroje. Základní způsob 
automatické výroby skleněných lahví, uspořádání výrobního stroje.
Výroba keramických talířů točením a izostatickým lisováním, uspořádání výrobní linky.

Textilní strojírenství: suroviny pro výrobu textilních materiálů. 
Přádelnické stroje (předení, princip výroby příze), přípravárenské stroje. Tkací a pletařské 
stroje: tkalcovský stav a používané konstrukce prohozních zařízení. Upravárenské a 
zušlechťovací stroje. Oděvní stroje. 
Textilní materiály a jejich využití v konstrukci strojů a zařízení.

Řešení konstrukčních a technologických úloh ve strojírenství

Řešení konstrukčních úloh ve strojírenství jako tvůrčí práce: historický vývoj, současné 
moderní nástroje pro konstrukční práce (dvourozměrné kreslení, trojrozměrné modelování, 
virtuální počítačový prototyp). Stručné vysvětlení postupu (výzkum, vývoj, výroba, užití): 
potřebné teoretické nástroje a možnosti moderních CAD programů (pružnostně-pevnostní 
analýzy, …).
Matematické modelování (simulace) fyzikálních dějů ve strojích, ve výrobních technologiích, 
v životním prostředí a pod. 
Ovládací a řídící systémy ve strojírenství a v moderních strojírenských výrobcích: 
mechanizace a automatizace funkcí a procesů, mechatronické systémy.
    
Jakost, provozní spolehlivost a bezpečnost výrobků 

Základní definice jakosti a způsoby vyjadřování jakosti výrobku, historický přehled péče o 
jakost, současná legislativa v oblasti péče o jakost, ochrana spotřebitele.
Způsob prokazování shody na výrobcích, regulovaný trh, značky na výrobcích vztahující se 
k jakosti. 
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Metrologie ve strojírenství.
Zkušebnictví jako nástroj při ověřování kvality strojírenských výrobků (kvalita výroby, 
provozní spolehlivost), měřicí a diagnostické metody v ověřování kvality výrobků.

Strojírenství a životní prostředí: životní prostředí jako systém

Ekologické vlivy strojírenství: energetické a materiálové vstupy, působení na atmosféru a 
hydrosféru (produkty spalování fosilních paliv, emise a imise, .... ), důsledky zvyšující se 
koncentrace CO2 v ovzduší, rizika emisí NOX do ovzduší. Legislativa v ochraně životního 
prostředí.
Znečišťující látky v odpadních vodách z  povrchových úprav kovů.
Ekologická likvidace výrobků po skončení jejich životnosti (recyklace, ...).
EMAS – systém enviromentálního managementu.

TYPY PŘÍKLADŮ K NUMERICKÉMU ŘEŠENÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH ÚLOH 
PRO KONTROLU MINIMA TECHNICKÝCH ZNALOSTÍ - STŘEDOŠKOLSKÁ FYZIKA

Určete velikost točivého momentu Mt na klice pístového 
spalovacího motoru (pro zakreslenou polohu kliky): 
v dané poloze kliky mají spaliny ve válci motoru 
s vrtáním D = 85 mm tlak p = 7 MPa. Vyznačte 
srozumitelně grafický model řešení, odvoďte rovnici, 
vyjadřující velikost točivého momentu na klice (poloměr 
kliky R = 45 mm) a numericky vypočítejte okamžitou 
velikost tohoto točivého momentu. 

Výsledky: Síla na píst  Fp=39,72 kN, síla na ojnici  
Fo=41,12 kN, točivý moment Mt=1 850 Nm

Popište pohyb hmotného bodu, vrženého ze země 
šikmo vzhůru pod úhlem  = 450 konstantní rychlostí 
v=150 km/h. Při pohybu působí na hmotný bod kromě 
konstantní rychlosti v  i tíhové zrychlení g. Vyznačte 
obecně (schematicky zakreslete) trajektorii tohoto 
hmotného bodu, uveďte rovnice, vyjadřující v obecné 
podobě odděleně svislou a vodorovnou složku rychlosti 
(vx, vy), numericky určete nejvyšší dosaženou výšku 
yMAX (z průměrné rychlosti vy a doby letu směrem 
nahoru) , dobu letu t do návratu  na zem a ulétnutou 
vzdálenost xMAX  (vzdálenost dopadu hmotného bodu 
na zem od místa vrhu). 
Výsledky: v vx  cos   ,  v v g ty    sin  , m2,44yMAX    ,  t sletu  6   , x mMAX  176 77,
__________________________________________________________________________________________
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Pro zakreslený časový průběh rychlosti charakteristického 
bodu (např. těžiště) vyšetřovaného tělesa zakreslete 
odpovídající časový průběh zrychlení v tomtéž 
charakteristickém bodě. Zapište matematický vztah, 
vyjadřující obecnou souvislost rychlosti a zrychlení 
v libovolném čase t.

Výsledek:  

_________________________________________________________________________

Určete síly v táhlech závěsu podle obrázku, jestliže ve 
spojnici táhel  působí síla F = 10 kN. Obě táhla závěsu 
jsou vyrobena ze stejného materiálu (ocel s modulem 
pružnosti E = 2,1105 MPa) a obě táhla mají stejný 
příčný průřez  S = 2 cm2 , prodloužení táhel závěsu při 
zatížení silou F jsou v oblasti pružných deformací. 
Vyznačte graficky rozklad sil ve spojnici táhel a 
matematicky vyjádřete velikost silového zatížení 
jednotlivých táhel. Určete numericky velikosti sil a 
napětí v jednotlivých táhlech.

Výsledky:

F1=5,176 kN,  F2=7,32 kN, 1=25,88 MPa,  2=36,6 
MPa

_________________________________________________________________________

Vyjádřete velikost práce, kterou vykoná píst čerpadla 
(průměr pístu D = 50 mm, zdvih Z = 150 mm) během 
jedné otáčky klikového hřídele při vytlačování kapaliny 
z prostředí o tlaku p1 = 100 kPa do prostředí o tlaku p2 

= 0,8 MPa. Jaký výkon je potřeba k pohonu tohoto 
pístového čerpadla, jestliže počet otáček klikového 
hřídele čerpadla je nč = 120 1/min ? 

               
Výsledky: Velikost práce pístu  Wp = - 206,167 [J]   (záporné znaménko = vynaložená práce).  
Výkon potřebný k pohonu čerpadla  (tj. příkon)  Pč = 0,412 [kW] .
___________________________________________________________________________
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V kotli se spálí každou sekundu 10 kg uhlí o výhřevnosti 25 MJ. kg-1. Jaký tepelný 
energetický) výkon tím uvolníme (v ideálním případě) ?

Výsledek: .  Tepelný výkon Pt = 25[MJ.kg-1] . 10 [kg.s-1] = 250 [MJ.s-1] =  250 MW .
__________________________________________________________________________

V elektrickým přímotopném tělese spotřebujeme za den 10 kWh elektrické práce. Kolik 
tepelné energie [MJ] tím získáme (v ideálním případě) ?

Výsledek: Tepelná energie  Wt = 10 [kWh] = 10.3600.103 [J] = 36 MJ.

Další typy příkladů v přednáškách č.2 a č.14.


