VÝ ROBNÍPROVOZ tavba, odlévánía tvář eníkovů
Lákal by vás pocit „vítě zství“ člově ka nad materiálem?
Chtě li byste ř ídit složité procesy př emě ny materiálů ?
Líbíse vám, když ze surového materiálu vzniká ně co nového, ně co co
př ináš íužitek, nebo se dá dále opracovávat, aby to nakonec plnilo účel?
Př itahujívás dů myslné stroje?
Je pro vás potě š ením, když je mů žete uvést do chodu, ovládat je?
Uvě domujete si, že tyto stroje nestačíjen ovládat,
ale i o ně pečovat, provádě t jejich údržbu?
Jste smíř eni s tím, že svů j pracovníživot strávíte
př evážně v prostř edívýrobních provozů – často horkých a hlučných?
Bude vám vyhovovat pracovníkolektiv složený témě ř výhradně z mužů ?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO, mohla by pro vás bý t
vhodná právě oblast TAVBA, ODLÉ VÁ NÍ A TVÁ Ř ENÍ KOVŮ .

Myslíte si, ž e jste celý „chlap“, který
zvládne i tě ž šífyzickou práci?
Jste připraveni stále stát u stroje?
Jste schopni rychlé reakce?
Máte v plánu jít do učení?

Vhodná uplatně ní:
- slé vač - slé vač–tavič - koksař - hutník vysokopecař - hutník ocelář - hutník neželezný ch kovů - modelář - modelář –formíř - valcíř kovů - tažec - kovář -

Zvládáte jednánís lidmi?
Umíte si podrobně rozplánovat práci
do jednotlivý ch etap?
Bavívás plánovat, organizovat?
Máte v plánu jít na středníodbornou
nebo na vysokou školu?
Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohla by se pro vás
hodit ně která z povolání:
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Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
Kovy jsou jedním z hlavních materiá lů, které lidstvo již odedá vna využívá . Kovy se získá vajíz rud, které se
těží v dolech. V technické praxi se kovové materiá ly nevyskytují jako čisté prvky, které zná me z chemie,
ale především jako různé slitiny. Ty vznikají přidá vá ní různý ch přísadový ch prvků, aby vý sledné materiá ly
měly určité žá doucí vlastnosti (např. pevnost, tvrdost, pružnost odolnost proti korozi apod.). Zkrá ceně se
těmto vý sledný m materiá lům ale také říká kovy. Dělíme je do dvou zá kladních skupin:
Kovy
ž elezné
Kovy
než elezné

Materiály, jejichž základním prvkem je železo, které je obohaceno některý mi dalšími
přísadový mi prvky. Nejpoužívanějšímateriály této skupiny jsou ocel a litina.
Materiály, jejichž základním prvkem jsou jiné kovy než železo (měď , hliník, cín, olovo,
křemík, stříbro, zlato aj.). Známý mi slitinami zde jsou např. mosaz, bronz, dural apod.

Tyto kovové materiá ly vznikají smíšením příslušný ch kovový ch rud a přísad za vysoký ch teplot
v roztaveném stavu. Vý sledné materiá ly se pak nechá vají ztuhnout již do předem daný ch tvarů, aby pak
mohly bý t dobře využívá ny a dá le zpracová vá ny. Prá vě proto, že jsou určeny ještě k dalšímu zpracová ní
neříká se jim vý robky, ale polotovary (čili polový robky). Jsou to zejména plechy, trubky, tyče, drá ty, lana,
pružiny, různé cihly, hranoly apod.
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Většina kovový ch vý robků má velmi přesné rozměry, který ch je dosahová no ízení
soustružení
frézová ním, broušením, vrtá ním apod. Dříve než dojde k tomuto přesnému opracová ní, je třeba
vyrobit tvary, které se již konečnému vý robku dost podobají, aby bylo možno jejich přesné
dokončení. Těmto tvarům se opět říká polotovary (v některý ch případech se takto vyrá bějí již
hotové vý robky) a vý robní postupy, který mi jsou zhotovová ny se dělído dvou zá kladních skupin:

slé vač - tavič
koksař
hutník vysokopecař
hutník ocelář
hutník neželezný ch kovů

SLÉ VÁ RENSTVÍ KOVŮ

TVÁ Ř ENÍ KOVŮ

Roztavený materiá l se nalije do formy nebo se tam
vstřikuje pod tlakem a po ztuhnutí a vychladnutí se
vyjme hotový odlitek.
Formy se vyrábějí z různý ch formovacích směsí,
nejprve je ale třeba zhotovit model odlitku (např. e
dřeva), pole něhož se vyrobíforma.

Existuje tváření za studena a tváření za tepla –
podle toho, jestli se materiál před tvářením ohřeje
na teploty, při nichž začíná měknout nebo ne.
Vlastní tvá ření probíhá buď tlakem nebo údery.
Podle toho se rozlišují různé technologie tváření:
Kování, lisování, válcování, taž ení apod.
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Jaký je hlavní charakter činnosti?
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Jakévzdělání vede k jednotlivým uplatněním?
Obory vzdělání
Jsou tu nejběžnějšía relativně nejvhodnější
obory školního vzdělá nípodle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiný ch oborů.
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Metalurgická technologie
Strojírenská technologie
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Hutnívý roba a druhový roba

vyučení

Slévárenská vý roba

modelář- formíř
Strojníkovář, kovářské práce
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Modelář, modelářské práce
Formíř, formířské práce
Slévač, slévačské práce
Hutník, hutnické práce
Chemik, práce v chemické vý robě
Základnívzdě lání,
případně zaučení, kurs nebo instruktáž v podniku

Jestliže pro vý kon určitého povolá nístačí určitý stupeň vzdělá ní (např. zá kladní vzdělá ní, vyučení apod.), nejsou
uvá děny obory vyššího stupně, i když jejich absolvová nísamozřejmě nenína škodu.

