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technické kreslení

pravoúhlé promítání

technický výkres

kótování

mezní úchylky

2D kreslení v softwaru 
AutoCad

3D CNC obrábění pomocí 
systémů CAD/CAM

3D bezdotykové měření 
a skenování dílů 

3D dotykové měření v softwaru 

3D konstrukce strojních 
zařízení

tisk 3D dílců na 3D tiskárně 

software AutoCAD 

CAM programování, CAD/CAM 
software, Autodesk Inventor, 
InventorCAM

 
měření na 3D souřadnicových 
strojích

lícování

технічний кресленик

прямокутна проекція

технічний кресленик

позначення розмірів

граничні відхилення

2D креслення в програмі 
AutoCad

3D обробка з ЧПУ за 
допомогою систем CAD/CAM

3D безконтактне 
вимірювання та сканування 
деталей

3D контактне вимірювання  
в програмному забезпечені

3D конструювання машин 

друк 3D деталей  
на 3D принтері

програмне забезпечення 
AutoCAD

CAM програмування, 
CAD/CAM програмне 
забезпечення, Autodesk 
Inventor, InventorCAM

вимірювання на 3D  
координатних машинах

припасування

Obsluha 
a seřizování 

výrobních strojů 
a linek / technická 

dokumentace 
 

Експлуатація та 
налагодження 

виробничих 
машин і ліній 

/ технічна 
документація

23-45-L/01 Mechanik 
seřizovač

Механік 
наладчик
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technologické postupy

třískové obrábění

tlakové lití

nekonvenční metody obrábění

soustružnický nůž

fréza

přípravek

výroba oceli

konstrukční ocel

nástrojová ocel

nerezová ocel

neželezné kovy

nekovové materiály

odlitek

výkovek

výroba oceli

drsnost povrchu

povrchová úprava

rozebíratelné spoje

 
nerozebíratelné spoje

 
potrubí

pojišťování spojů

технологічні процеси

обробка різанням

лиття під тиском

нетрадиційні методи обробки

різець (токарний)

фреза

пристосування

виробництво сталі

будівельна сталь

інструментальна сталь

нержавіюча сталь

кольорові метали

неметалеві матеріали

відливок

кована деталь

виробництво сталі

шорсткість поверхні

оздоблення поверхні

з’єднання, що можливо 
розібрати

з’єднання, що неможливо 
розібрати

труби

запобіжники у з’єднань

Obsluha 
a seřizování 

výrobních strojů 
a linek / obrábění 

 
Експлуатація та 

налагодження 
виробничих 

машин і ліній / 
обробка

Výrobní stroje  
a linky / 

strojírenské 
materiály 

 
Виробничі 

машини та лінії 
/ машинобудівні 

матеріали

Výrobní stroje 
a linky / 

strojírenské 
metalurgie 

 
Виробничі 

машини та лінії 
/ машинобудівні 

матеріали

Výrobní stroje 
a linky / strojní 

součásti a spoje 
 

Виробничі 
машини та лінії / 
деталі машин та 

з’єднання
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soustruh

vrtačka

obrážečka

bruska

frézka

CNC obráběcí stroje

токарний верстат

дриль

відбійний апарат

шліфувальний верстат

фрезерний верстат

верстати з ЧПУ

Výrobní stroje 
a linky / obráběcí 

stroje 
 

Виробничі 
машини та лінії / 

верстати
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Poznámky 

Примітки


