
Test – Technológia – prvý ročník – I.Ad- druhý polrok

1. Plastifikácia je ?
a/ účinok plastifikačných činidiel na drevo
b/ účinok moridiel na drevo
c/ účinok sušenia na drevo

2. Hydroremická úprava je ?
a/ spôsob chemickej výroby
b/ spôsob plastifikácie pôsobením vodnej pary alebo horúcej vody
c/ spôsob opracovania dreva

3. Pariace jamy sú ?
a/ zariadenia na parenie preglejkárskej guľatiny
b/ zariadenia na sušenie dreva
c/ zariadenia na uskladnenie reziva

4. Základné druhy porezov sú ?
a/ porez s prizmovaním a Moreau porez
b/ porez na ostro a štvrťkový porez
c/ porez na ostro, porez s prizmovaním a s segmentový porez

5. Čo sú to prírezy ?

6. Aký je rozdiel medzi komorovou a tunelovou sušiarňou ?

7. Definujte ohýbanie dreva



8. Vysvetlite pojem dýhovanie ?

9. Povrchová úprava dreva je ?
a/ nanášanie náterovej látky za účelom súvislého náterového filmu na ochranu
a estetickú úpravu povrchu
b/ nanášanie náterovej látky za účelom použitia výrobku
c/ nanášanie náterovej látky za účelom zníženia vlhkosti dreva

10. Povrchová úprava dreva môže byť ?
a/ surová, prírodná, sušenie, farebná
b/ surová, farebná, biela, mechanizačná
c/ surová, prírodná, pigmentová, morená

11. Dýha je ?
a/ tenký list dreva , vyrobený lúpaním , krájaním, rezaním
b/ tenký list dreva , vyrobený ohýbaním
c/ tenký list dreva- rezivo

12. Preglejka je ?
a/ doska preglejená z dvoch vrstiev dýh, nesymetricky uložených
b/ doska preglejená z troch alebo viacerých dýh, lepených na seba symetricky kolmo
na smer vlákien
c/ doska preglejená z troch alebo viacerých dýh, lepených na seba nesymetricky

13. Latovka je ?
a/ druh reziva vyrobený priečnym a pozdĺžnym rezaním
b/ preglejovaná doska vyrobená obojstranným preglejením latovkového stredu dýhami
kolmo  na smer vlákien
c/ aglomerovaná doska na nábytok

14. Akým spôsobom sa vyrába latovkový stred ?
a/ vyrába sa frézovaním a dokončením povrchovou úpravou
b/ blokovým spôsobom, tyčinkový spôsob, lepenie latiek, špagátový spôsob
c/ blokový spôsob, tabuľkový spôsob, drevotrieska

15. Drevotriesková doska a drevovláknitá doska patria medzi ?
a/ preglejované materiály
b/ aglomerované materiály
c/ preglejované aj aglomerované materiály



16. Zakreslite dýhové zosadenky- podľa spôsobu zosadzovania tavným vláknom
a lepiacou páskou

17. Charakterizujte nekonečný vlys- postup výroby

18. Navrhnite ľubovoľný rám – konštrukciu / načrtnite / a popíšte postup výroby


