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Rozvoj vědy a techniky má značný vliv na vývoj nových materiálů v oblasti ob-
rábění kovů. Došlo ke značnému rozvoji technologií výroby nových nástrojů 
k obrábění kovových součástí. Rozhodující úlohu sehrávají technologie nástrojů vyro-
bených z nových materiálů a vytváření materiálových vrstev. V minulosti se ke zvyšo-
vání produktivity práce používalo tzv. silového obrábění. Zvyšování tuhosti  strojů  mě-
lo za následek zvyšování mohutnosti stroje,  a tím i tuhosti celé obráběcí soustavy. 
Používaly se nástroje z rychlořezné oceli a nástroje s destičkami ze slinutých karbidů. 
Přestože současný vývoj v oblasti obrábění výrazně ovlivňuje rozvoj technický i tech-
nologický, stále nejsou nové technologie plně využívány. 

V oblasti odpadového hospodářství zpravidla jsou ve strojírenských   podni-
cích   naplňována ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zejména 
v problematice třídění odpadů, které vznikají obráběním, a jejich následného odesí-
lání k recyklaci a efektivního zavedení do další výroby. Dosud malá efektivnost je 
důsledkem podcenění technického a technologického rozvoje především 
v promyšleném konstruování strojů, ve  volbě  vhodných  materiálů  a volbou  tvarů  
a rozměrů, které již nevyžadují další obrábění. Důsledným dodržením všech ustano-
vení  bezpečnosti  práce  vytváříme  předpoklady pro značnou efektivitu práce v pří-
pravě, provedení i skončení obráběcího procesu.  
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1  Dodržování bezpečnosti práce, správné pou-
žívání pracovních pomůcek 

         Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a hygieny práce existují pro každé odvětví předpisy, které 
jsou vydávány ve spolupráci s Českým úřadem bezpečnosti 
práce. Těmito předpisy se musí řídit každý pracovník dané-
ho odvětví v souladu se svou funkcí, kvalifikací a kompe-
tencí. Proto i každý pracovník závodu musí být proškolován 
v oblasti BOZP v pravidelných intervalech.  Na základě 
těchto školení je usměrňováno jednání zaměstnanců a je 
efektivně snižováno takové jednání, které odporuje bezpeč-
nostním předpisům, a tím se předchází onemocněním, úra-
zům nebo i věcným škodám.  Jednání proti pravidlům bez-
pečnosti se považuje za porušování pracovní kázně, které 
může vést k vyvození postihu vůči zaměstnanci. 
 K dennímu informování zaměstnanců k směřované-
mu dodržování bezpečnosti slouží, tak jako v silniční dopra-
vě, značky. Jedná se o značky: 
příkazové -  jsou kruhové, na modrém podkladu je bílou barvou znázorněno určité 
naléhavé varování pracovníka. 
 
 Obr. 1 Ukázky značek  

zákazové - jsou kruhové s červeným okrajem s červeně 
přeškrtnutým černým symbolem zakázané činnosti nebo  
nepřípustnosti  nějaké činnosti nebo stavu (např. zákaz 
hašení vodou, nebo zákaz chůze). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 výstražné - jsou ve tvaru rovnostranné-
ho trojúhelníka s jednou stranou vodo-
rovně dole, s černým okrajem a s černým 
výstražným symbolem na žlutém podkla-
dě. Tyto značky varují před možným ne-

bezpečím. 

 nouzového východu nebo místa první  
pomoci - jsou značky informativní obdél-
níkové nebo čtvercové s bílými symboly 
na zeleném podkladu. Informují o úniko-
vých cestách, o umístění bezpečnostních 
a zdravotnických zařízení apod. 
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1. 1 Základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění 

Každá pracovní činnost je poznamenaná vyšší či menší mírou rizika. Lze tuto míru 
rizika eliminovat? Ano, lze, i když jen do určité míry. Riziko nelze vyloučit zcela. Naší 
snahou, a nejen naší, by mělo být riziko snížit na nejnižší možnou úroveň. Obráběcí 
stroje a technologie prodělávají rychlý rozvoj, který vede jak ke zlepšování jejich pa-
rametrů, tak ke stálému zvyšování pohodlí a bezpečnosti obsluhy. I tak však stále 
platí elementární pravidla, která by měla být v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci dodržována.  

Měli bychom si také uvědomit, že svým riskantním chováním neohrožujeme 
sami sebe, ale také své okolí.  V současném období je míra pracovní zátěže  mnoh-
dy enormní, neumíme odpočívat, pracujeme pod tlakem a ve stresu, bojíme se 
o zaměstnání, proto jsme ochotni i riskovat. Toto jednání míru rizika násobí 
a pracovní úraz je jen otázkou času. Proto si návyky bezpečné práce musíme umět 
vypěstovat, pak už nám nepřijdou tak zatěžující. 

K bezpečnosti práce má povinnosti nejen samotný pracovník, ale také každý za-
městnavatel. 

1. 1. 1  Základní povinnosti zaměstnavatelů 

Každý zaměstnavatel, který se zabývá obráběním kovů, je povinen prokaza-
telně seznámit každého pracovníka s bezpečnostními požadavky pro obráběcí  stroje  
na  kovy, (viz. učební  text,  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a obecnými zá-
sadami bezpečnosti práce a požární ochrany, ale také s návodem výrobce k obsluze 
a údržbě stroje a se všemi riziky, která z prováděné činnosti na daném typu stroje 
vyplývají.  

Rozhodující požadavky bezpečnosti práce pro práci na obráběcích strojích ze strany 

zaměstnavatele jsou: 

• povinnost zajistit, aby žádné stroje nebo strojní zařízení neobsluhoval pracov-
ník, jemuž obsluha nepřísluší z titulu přikázané práce. Odpovídá za to, že je zařízení 
používáno jen k činnostem, pro které je výrobcem určeno, a že je po celou dobu po-
užívání bezpečné.  

• zodpovědnost za bezchybnou funkci bezpečnostních a ochranných zařízení 
obráběcích  strojů a   kontrolu  zaměstnanců,  zda je v  plném  rozsahu   používají    
a nevyřazují je svévolně z činnosti. Vyřazení těchto zařízení z činnosti je závažným 
porušením bezpečnostních předpisů a pracovní kázně ze strany zaměstnanců.  

     • prosazovat do praxe opatření snižující nebezpečí zachycení zaměstnance 
pohybujícími se částmi stroje přidělením správného pracovního ustrojení, tj. nepo-
škozeným pracovním oblekem (pracovní kalhoty a pracovní blůza nebo pracovní 
kombinéza). Je zakázáno používat pracovní plášť nebo zástěru.  
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Obr. 2 Správné oblečení obráběče kovů  a  ochranné pomůcky 

 

 

 

• povinnost přidělit zaměstnanci správnou obuv. Kožená pracovní obuv pod-

statně snižuje nebezpečí proříznutí podrážky třískami, pořezání chodidla a prstů no-

hy. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech.  

Nesprávnou pracovní činností  každý pracovník ohrožuje  své zdraví, ale i zdraví 

svých spoluzaměstnanců. 

1. 1. 2  Zaměstnanci před zahájením práce jsou povinni : 

 odložit veškeré součásti volného oděvu a součásti upevněné na těle pracovní-
ka (prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod.), které by mohly 
zapříčinit zvýšené nebezpečí zachycením rotujícími částmi stroje. Proti zachy-
cení vlasů se musí obsluha chránit čepicí nebo správně uvázaným šátkem.  

 před zahájením práce na stroji je obsluha povinna prohlédnout stroj, zkontrolo-
vat jeho jednotlivé části, zejména ochranné části (kryty rotujících součástí), 
spouštěcí a vypínací zařízení, očistit a promazat nekryté vodicí plochy 

 prověřit, zda ovládací páky jsou ve správných polohách; odemknout hlavní vy-
pínač, správně nastavit řezné podmínky (otáčky pracovního vřetene, případně 
posuv a přísuv)  

 prověřit, zda na funkčních částech stroje neleží nějaké předměty  

 překontrolovat funkci upínacího zařízení obrobku; uložit použité nářadí  

 zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebení a správné  upnutí; nastavit 
a překontrolovat funkci chlazení nástroje 
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 po upnutí materiálu nastavit vždy ochranná zařízení do činné polohy, pokud 
není jejich aktivace řešena výrobcem stroje automaticky  

 u číslicově řízených strojů překontrolovat základní funkce podle dodaného tes-
tovacího programu, zkontrolovat běh stroje naprázdno, vymezit výchozí polohu 
nástroje na obrobku pro započetí obrábění 

 překontrolovat zásobník nástrojů a průběh jejich výměny podle požadovaného 
technologického postupu a zadaného programu 

 zkontrolovat, nastavit a funkčně připravit přídavné roboty a manipulátory 

 provést zápis do záznamníku provozu, kontroly a údržby stroje, pokud nevede 
tyto záznamníky mistr nebo údržba 

1. 1. 3   Povinnosti pracovníka obsluhujícího  za  provozu  stroj 

 Obsluha (zaměstnanec) musí pracovat na stroji předepsaným technologickým 
postupem, který byl označen zaměstnavatelem za správný.   

 Při výměně obrobků a nástrojů, při měření polotovarů, kontrole jakosti jejich 
povrchu apod. musí obsluha (pokud toto neprobíhá automatizovaně) zastavit 
vřeteno stroje nebo celý stroj.  

 Do upínacího zařízení smí obsluha upínat pouze takové předměty, pro které je 
určeno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí.  

 Při výpadku elektrické energie, poklesu hydraulického nebo pneumatického 
tlaku musí dojít nezávisle na obsluze k zastavení stroje a nesmí se samovolně 
uvolnit obrobek nebo nástroj.  

 Hrozí-li při upínání nebo při výměně obrobků a nástrojů nebezpečí pořezání 
nebo popálení rukou, či silné znečištění, může obsluha pro tyto operace použí-
vat ochranné rukavice. Stroj nebo příslušná strojní část (vřeteno) musí být 
v klidu. Při vlastní obsluze stroje (během obrábění nebo dělení materiálu) musí 
být vždy rukavice sejmuty.  

 Při výměně těžších obrobků, upínacích zařízení a přípravků (o hmotnosti větší 
než  20 kg) je nutno používat zdvihací manipulační zařízení a případně vhodné 
podpěry.  

 Není-li stroj vybaven ochranným zařízením (obvykle průhledným krytem) proti 
odletujícím třískám nebo není-li z technologických důvodů možné toto ochran-
né zařízení použít, je obsluha povinna použít jako ochranu zraku dostatečně 
odolné uzavřené brýle nebo vhodné obličejové štíty.  

 

 

Obr. 3 Rotující části stroje jsou opatřeny 

kryty, které nesmí být sejmuty v průběhu 

obrábění 

 

 

 Obsluha musí udržovat pracoviště v pořádku a čistotě. K odstraňování třísek musí  
používat správné pracovní pomůcky, např. háčky, štětce, smetáky, škrabky apod. 
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Čištění strojů stlačeným vzduchem je zakázáno. Vhodná vzduchová pistole se 
může použít pouze k čištění obrobků, pokud je to technologickým postupem sta-
noveno (vzduchová pistole musí být opatřena ochranným krytem a výstupní tlak 
musí být zregulován na 0,2 MPa). 

 

2  Zákon o odpadech – přijímání opatření k efektivnímu hospodaře-
ní s odpady 

V souladu s bezpečností práce úzce souvisí problematika nakládání s odpady, které 
vznikají při obrábění. Ve smyslu zákona č. 185/2001 vyplývá povinnost každého při 
své činnosti předcházet vzniku odpadů: 
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předchá-

zet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, je-
jichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, kte-
rý neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto záko-
nem a se zvláštními právními předpisy. Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny.  

(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, 
je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů 
z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. 

(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh 
výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku (na obalu, v návodu 
na použití nebo jinou vhodnou formou) informace o způsobu využití nebo odstra-
nění nespotřebovaných částí výrobků. 

Při výrobě strojních součástek má vliv na vznik odpadů již konstruktér navrhova-
ného stroje. Především vychází z předpokladu, že uvedená součást se bude vyrábět 
z polotovarů vyrobených například přesným litím nebo využitím tyčového materiálu 
vyrobeného válcováním. Takto navrhovanou součást vzhledem k vzniku odpadu mů-
že ovlivnit technolog výroby, který navrhne postup výroby vzhledem ke strojnímu 
parku, který se v daném závodě nachází. Při navrhování postupu výroby  ovlivní i 
velikost přídavku na obrábění, a tím  může značně snížit množství vznikajícího od-
padu.  Samotný dělník, který vyrábí dané součásti, vzniklý odpad třídí podle daného 
materiálu do předem připravených nádob a připravuje jej na další recyklaci, viz citace 
zákona o odpadech.  

2. 1  Povinnosti původců odpadů: 

(1) Původce odpadů je povinen: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a 

c) odpady, které  sám  nemůže  využít  nebo  odstranit v souladu  s tímto  zákonem  
a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zří-
zené právnické osoby (např. zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách).  
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d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle 
jejich skutečných vlastností 

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 
odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném  
zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a za-
řízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci 
archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpi-
sem. 

h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí 
v souladu se zvláštními právními předpisy 

i) ustanovit  odpadového  hospodáře  za  podmínek stanovených tímto zákonem 
podle § 15 

j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném 
v tomto zákoně 

(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není 
třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se sou-
hlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami 
v kompetencích. 

(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu 
věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami 
v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení pod-
le § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. 

(4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich pře-
vedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopra-
vu odpadů odpovídá dopravce (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě). Na kaž-
dou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, 
přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmene i). 

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti žádosti o souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady. 

3   Základní kovoobráběčské práce  

Různé  části  strojů,  přístrojů  zařízení  se  
vyrábějí  vedle  ručního  obrábění a zpracování 
kovových materiálů a plastů strojním obráběním. 
Mezi základní kovoobráběcí práce prováděné na 
obráběcích strojích jsou soustružení, frézování, 
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vrtání, broušení a další. Obecně můžeme definovat, že obrábění je technologický 
proces, kterým vytváříme povrchy obrobku určitého tvaru, rozměrů a jakosti  vtlačo-
váním nástroje ve tvaru řezného  klínu do povrchu polotovaru a odebíráním částic 
polotovaru v podobě třísky. K uvedenému jevu dochází při vzájemném pohybu  ob-
robku a ostří nástroje (řeznou hranou nástroje). 

Obr. 4 Podstata obrábění 

1.tělo nože 

2.řezná část nože 

4.řezaná plocha 

5.obráběná plocha 

6.obrobená plocha 

  

 

 

 

Obráběný předmět je nazý-
ván obrobek, hrana odřezávající 
třísku – ostří nástroje. Jejich vzá-
jemný pohyb je pohybem řezným.  

Je realizován mezi obrobkem, nástrojem, strojem a upínací soustavou (svěrák, sklí-
čidlo, upínací přípravek). 

1.upínací síla 

2.řezná síla stroje 

3.řezný odpor 

Tyto síly působí na tuhost obráběcí soustavy a stroje. Vzniká chvění, které má 
vliv na to, jak dlouho bude nástroj odebírat třísku v optimálních podmínkách.                

Obráběná plocha je část obrobku přetvářená obráběním a odstraňuje se z ní 
přebytečný materiál (přídavek). Při tomto procesu vzniká řezná plocha , která vznikne 
při obrábění břitem nástroje a tvoří přechod mezi obráběnou plochou a plochou ob-
robenou, vzniká vnikáním hlavního ostří nástroje do obrobku. Pohyb nástroje nebo 
obrobku, který je určován řeznou rychlostí, a tím i  řezný proces, je pohyb hlavní. 
Může být otáčivý, přímočarý,  nebo složený. Vedlejším pohybem nazýváme posuv, 
který může být  podélný, příčný nebo složený. Slouží k tomu, aby tříska byla odřezá-
vána po celé délce obráběné plochy. 
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 Obr.5  Základní druhy obrábění 

 

Posuv koná: 

a) nástroj při soustružení, vrtání, hoblování 

b) obrobek při frézování, rovinném broušení, obrážení 

Posuv může být: 

a) plynulý - probíhá společně s pohybem hlavním (při soustružení, frézování, 

broušení, vrtání) 

http://eluc.cz/uploads/images/8246/content_UC1-1270-rezne-pohyby.jpg
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b) přerušovaný po přítržích v době, kdy není hlavní pohyb prováděn např. při 

hoblování a obrážení je posuv prováděn mezi jednotlivými zdvihy (v úvratích mezi 

pracovními zdvihy) 

Uvádí se v: 

a) mm na jednu otáčku obrobku nebo nástroje, 

b) mm na jeden zdvih nebo dvojzdvih pracovního stolu, 

c) mm/min jako posuvová rychlost pracovního stolu, 

d) mm na jeden zub nástroje. 

Nástroj však může vykonávat ještě jeden pohyb, a to přísuv. Jedná se o po-
hyb, kterým se nastavuje hloubka řezu. Je to vzdálenost naměřená mezi obráběnou 
a obrobenou plochou. Udává se v mm.  

3.1  Stanovení řezných podmínek 

3. 1. 1  Geometrie obráběcího nástroje  

Geometrie řezného nástroje má značný vliv na velikost síly řezání a její rozložení  do 
jednotlivých složek, na utváření a odvod třísky, drsnost, přesnost a kvalitu výsledné 

obrobené plochy, trvanlivost břitu nástroje a 
obráběcího procesu. Pokud chceme maximál-
ně využít nástroj a tím minimalizovat ztráty, je 
třeba znát vhodné pracovní geometrie  břitu a 
jejich vliv na proces obrábění. 

Geometrické parametry řezných nástro-
jů jsou charakterizovány  pomocí úhlů, které 
jsou  mezi jednotlivými pracovními plochami: 

a/ úhel α (alfa) je úhel mezi hlavním hřbetem 
nože a tečnou k řezné  ploše obrobku. Má vliv na velikost tření mezi hřbetem nože a 
obrobkem. Čím je tento úhel větší, tím menší je tření mezi těmito plochami a nůž se 
méně zahřívá.  Jeho velikost je volena podle tvrdosti obráběného materiálu nejčastěji  
6°- 10°. 

 Obr. 6 Geometrie břitu nástroje, jednotlivé úhly 

b/ úhel β (beta) je úhel břitu, který  svírá hřbet s čelem nože. Velikost tohoto úhlu  má 
vliv na odpor, který klade materiál. Čím je velikost úhlu menší, tím lépe nůž proniká 
do materiálu, avšak  je  méně  pevný  a  hodně  se zahřívá,  a tím se rychleji otupí 
zejména pří obrábění tvrdších materiálů. Z toho plyne, že při obrábění měkčích mate-
riálů   může  být  úhel  menší a při obrábění tvrdších materiálů využíváme menších 
úhlů. Jeho velikost je nejčastěji 45°- 90°. 

c/ úhel   ∂  (gama) je úhel čela, je mezi čelem nože  a rovinou procházející hlavním 
ostřím, která je kolmá k řezné ploše obrobku. Velikost úhlu má vliv na směr a odvá-
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dění třísky a na odpor materiálu obrobku proti vnikajícímu břitu nože. Při větším úhlu 
lépe odchází tříska po čele nože, nůž se méně zahřívá, je však zeslaben a jeho pev-
nost je menší.  Větší úhel se používá při obrábění měkčích materiálů. K obrábění 
tvrdých materiálů se proto používá menších úhlů gama, někdy i záporných při využití 
řezných materiálů ze slinutých karbidů nebo řez-
ných materiálů keramických. 

d/ úhel řezu δ (delta) je úhel mezi čelem nože a a 
tečnou k řezné ploše obrobku. Je to součet úhlu 
hřbetu a břitu  ∂ = α + β. Je zpravidla menší než 
90°. 

Změny úhlů dosáhneme: 

a/ nastavením nože nad osu  - změní se úhel čela 
- větší, hřbetu - menší, řezu - menší, viz obr. 7 

Výhoda: nůž se lépe zařezává, využití především 
při obrábění měkčích materiálů 

Nevýhoda: hřbet  nože dře o obráběnou plochu. 
Vzniká horší kvalita obráběné plochy.   

b/ nastavení nože  pod osu – změní  se  úhel  čela 

- menší, hřbetu – větší, řezu – větší, viz obr. 8 

Výhoda: hřbet nože nedře o obráběnou plochu, menší drsnost a lepší kvalita povrchu 

obráběné plochy 

Nevýhoda: horší odvod třísky po čele nože 

Využití: při obrábění noži s destičkami ze slinutých karbidů nebo keramických desti-
ček je    možno využívat až záporných úhlů čela.  

c/ správným nastavením nože do osy soustružení, neporušeným ostřím nože, hlad-
kým čelem a hřbetem nože a  za předpokladu, že jsou úhly na noži nabroušeny dle 
hodnot uvedených v tabulce, dosáhneme správné geometrie ostří. Při stanovení dal-
ších rozhodujících veličin, jako je velikost řezné rychlosti, posuvu a hloubky záběru  
docílíme odpovídající kvalitu povrchu při efektivní trvanlivosti břitu  nože. 

Doporučené řezné úhly pro nože z nástrojové oceli rychlořezné 

Tabulka obr. 9 

Obráběný materiál Pevnost 

(MPa)nebo tvr-

dost (HB) 

Řezné úhly 

α° β° X

° 
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Uhlíková ocel 

 

 

 

Slitinová ocel 

chrómmolybdenová 

ocelová litina 

 

Šedá litina měkká 

 

Šedá litina 

středně tvrdá 

 

Temperovaná litina 

středně tvrdá 

Měď 

Mosaz měkká 

           tvrdá 

Bronz měkký 

           tvrdý 

Hliník čistý 

Hliník – slitiny 

Elektron 

<35 

45 -50  

60 -70 

85 -100 

100 – 140 

 

35 – 50 

50 – 60 

12 – 18 

HB < 160 

 

18 – 25 

HB = 160 – 250 

 

< 40 

22 – 35 

HB = 80 – 120 

HB > 120 

 

 

HB < 50 

HB < 50 

14 - 25 

8 

8 

8 

6 

8 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

10 

10 

8 

8 

6 

– 

8 

10 

10 

10 

20 

18 

16 

12 

10 

 

14 

 

12 

 

 

10 

 

 

12 

25 

15 

8 

8 

2 

40 

35 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5 

  

Dalším důležitým úhlem soustružnického nože je úhel nastavení hlavního ostří 
(úhel kapa) nože směrem k jeho posuvu. Jedná se o úhel, jehož hodnoty se pohybují 
v rozsahu 45°- 90°, ovlivňuje  zejména tvar třísky (sílu odřezávané vrstvy), zvětšuje 
obráběnou plochu, a tím i plynulost obrábění. Projevuje se i v tuhosti špičky nástroje  
a jeho opotřebení a v neposlední řádě má vliv na drsnost obrobeného povrchu.  

Vedle úhlu nastavení hlavního ostří je i úhel vedlejšího 
ostří kapa1, který ovlivňuje tuhost nástroje a opotřebení 
špičky nástroje s následkem vlivu na drsnost obráběné-
ho povrchu. Při menším úhlu kapa1 je nůž celkově tužší 
a lépe odvádí teplo z místa řezu viz obr. 

Obr. 10 Doplňkové úhly na soustružnickém noži 

3. 1. 2 Tvorba třísky a její druhy 

Odřezávání  materiálu  z  obrobku  můžeme  rozdělit  do 
3 fází. 

1. Vznikajícím tlakem mezi obráběcím nožem a obrobkem začne nůž postupně stla-
čovat a přetvářet ubíranou vrstvu materiálu těsně před čelem nože. Stále se jedná o 
plastickou deformaci, která však způsobuje to, že v místě působení nože se začne 
struktura materiálu měnit a zřetelně se odlišovat od základního materiálu a ve směru 
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pohybu nástroje se od něj odkloní o úhel β1.  Vlivem dalšího zvyšování napětí se do-
sáhne překročení hranice napětí ve střihu. 

2. Tato fáze se nazývá smykem částic třísky. Dochází k prodlužování krystalů 
v místě řezu, ale i ke změně krystalů pod povrchem obráběné plochy. Při smyku se 
vytvářejí částice třísky ve směru kolmém na rovinu střihu a částice vznikající v třísce  
tlakem čela břitu nástroje, jenž zabraňuje  odchodu třísky. 

3. Poslední fází je druhotný deformační proces, který vzniká vlivem napětí v rovině 
střihu. Měněním částic se mění i původní tvar třísky z kosodélníku na lichoběžník, 
proto se třísky začínají stáčet do spirály. Pokud dovolené napětí ve střihu nedosahu-
je v celém průřezu třísky, dochází k jejímu vylamování v podobě nepravidelných 
kousků různé velikosti a tvaru – tříska je elementární, vytrhovaná. Druhým extrémem 
je tříska vznikající při obrábění houževnatých materiálů, kdy nedochází k lámavosti 
materiálu a tříska vzniká plynulá. 

3. 1. 3  Tvary třísek 

Tvar třísek závisí především na druhu obráběného mate-
riálu a na tvaru ostří nože. Při obrábění houževnatých ma-
teriálů vznikají plynulé třísky, které nejsou vhodné pro ob-
sluhu stroje, ale i samotný stroj a obrobek. Mohou zranit 
obsluhu, namotávají se na obrobek (poškozují jeho povrch 
i samotný stroj). Proto je nejvýhodnější tříska elementární. 
Vzniká obráběním tvrdších a křehčích materiálů. Při obrá-
bění obrobků z houževnatých materiálů proto upravujeme 
čelo nože, které má vliv na tvar třísky. Vhodným tvarová-
ním čela nástroje docílíme příznivějšího tvaru třísky. 
K jejich tvarování používáme tzv. utvářeče, lamače třísek 
nebo také děliče třísek.   

                                                                                 Obr. 11 Tvary třísek 

3. 1. 4  Utvářeče třísek 

 

  Utvářeče třísek se vyrábějí vybroušením drážky na čele nože její rozměry jsou 
stanoveny v závislosti na posuvu, hloubce řezu a na jakosti obráběného matriálu. 
Pokud se vytváří stupínek, jeho rozměry ovlivňuje řezná rychlost a geometrie nástro-
je, především pak úhel čela. Lamače třísek vznikají připevněním příložky na čelo no-
že. 

obr. 12 Utvářeče třísek                             

    a) utvářeč třísky žlábkový 

    b) lamač třísky – příložka     
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    c) utvářeč třísky stupínkový 

 

     

                

                                    

3. 1. 5  Vznik nárůstku                            

                                                                                                      Obr. 13 Tvorba nárůstku 

Mezi čelem nástroje a třískou vzniká velká třecí síla, 
která brzdí část třísky přiléhající k čelu řezného ná-
stroje. Zde vzniká další plastická deformace, která je 
příčinou vzniku nárůstku. Jeho velikost a tvar závisí 
na fyzikálních vlastnostech materiálu (u litin je menší 
pravděpodobnost vzniku, protože mají menší  plastici-
tu) a na řezných podmínkách.  Vzniká při větších řez-
ných rychlostech od 80 m min -1. Nárůstek je daleko 
tvrdší než obráběný materiál, který je schopen čás-
tečně přebírat funkci břitu nástroje. Tím se mění i ge-
ometrie břitu nástroje. Po dosažení určité velikosti 
dochází k deformaci nárůstku. Vytváří se a rozrušuje 
periodicky. Část odchází s třískou a část ulpívá na 
povrchu obráběné plochy, tím nastává zhoršení kvali-
ty povrchu a rychlejší otupování břitu nástroje. 
V důsledku toho může být obráběná plocha drsnější 
než je plocha obráběná nožem bez nárůstku. Dalším nežádoucím jevem je chvění 
mezi obrobkem a nožem. To má za následek další zhoršení kvality povrchu a rych-
lejší otupování břitu nástroje. 

 

Obr. 14 Rozrušování nárůstku 

3. 1. 6  Volba optimálních řezných podmínek 
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Každé obrábění je jedinečné. To znamená, že je určitým kompromisem mezi hloub-
kou řezu, posuvu a řezné rychlosti. Přičemž se sleduje hospodárnost tohoto procesu. 
Tyto podmínky lze stanovit: 

1) výpočtem 

2) vyhledáním v tabulkách 

3) pomocí normativů 

4) pomocí kalkulátorů 

Hloubku řezu stanovíme s ohledem na přídavek materiálu. Zpravidla ji stanovíme na 
jeden záběr, a to jak u hrubování, tak při obrábění načisto. 

Posuv určujeme z empirických vztahů nebo nomogramů. Posuv je dráha, kterou vy-
koná nástroj za jednu otáčku obrobku. Při hrubování je jeho hodnota 0,4 až 5 mm, při 
dokončovacích operacích 0,06 až 0,3 mm a při jemném soustružení je hodnota po-
suvu stejná jako při dokončovacích operacích. Posuv stanovujeme vzhledem 
k předepsané hodnotě drsnosti povrchu obráběné plochy. Zpravidla platí, že při 
menší hodnotě posuvu je kvalita povrchu obráběné plochy kvalitnější. 

Řezná rychlost je v podstatě rychlost hlavního řezného pohybu a definujeme ji jako 
obvodovou rychlost měřenou na obráběné ploše. Pro různé druhy materiálů ná-
strojů a obrobků se používají hodnoty zjištěné jako u posuvu experimentálně  se-
stavené do tabulek nomogramů. Pro různé druhy matriálů je řezná rychlost stano-
vena  od 5 -1000 m min-1 . 
 
Pro výpočet používáme tento vzorec, ze kterého stanovíme počet otáček vřetene.  
 
 
V = π . D . n  / 1000 
 
π = Pí  ….konstantní číslo 
D…,.. průměr obráběného materiálu při soustružení (průměr nástroje při frézování,   
          a vrtání) 
n…,…otáčky obráběného materiálu, (nástroje) 
1000.. konstanta pro převod  hodnot 
 
 Stanovení řezných podmínek výpočtem nebo podle tabulek je  nepřesné, 
lze je předem těžko určit. Proto vždy je nejspolehlivější, provede-li se zkouška 
přesně definovatelných podmínek stanovených pro materiál obrobku i nástroje.   
   
         Pro obrábění je třeba, aby nástrojové materiály splňovaly tyto požadavky: 
- tvrdost musí být vyšší než je tvrdost obráběného materiálu i za vysokých teplot 
- odolnost proti opotřebení 
- vyhovující pevnost v tlaku a ohybu 
- dobrá tepelná vodivost 
- dostupnost a cena 
 Souhrnně tyto vlastnosti nazýváme řezivost.   
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3. 1. 7  Pro výrobu běžně používaných nástrojů používáme tyto ma-
teriály: 

 
- nástrojové  oceli ČSN 42 0002 
- slinuté karbidy   ČSN 22 0801 
- keramické řezné materiály  
- diamanty, kubický nitrid boru – KNB 
- brusiva ČSN 22 4010. 
 

Nástrojové oceli  
se označují pětimístným číslem. První dvojčíslí označuje třídu oceli (19).Třetí číslo 
vyjadřuje přísady legujících prvků u nástrojových oceli nelegovaných (0-1-2-3). Použí-
vají se výhradně pro výrobu nástrojů určených pro ruční obrábění, pro strojní se téměř 
nepoužívají. 
   U nástrojových ocelí nízkolegovaných mají na 3. místě označení (3-7) označuje 
množství legujících prvků. Jejich součástí jsou prvky – chrom, křemík, vanad, wolfram, 
molybden s obsahem uhlíku 0,6 – 1,3 %. Nazývají se uhlíkové.  Tyto nástroje mají 
řeznou schopnost do teploty až do 260 °C. 

Číslo 8 je vyhrazeno pro rychlořezné oceli, jsou to legované oceli mají rozdíl-
né vlastnosti od ocelí uhlíkových. Po zakalení a popuštění mají vysokou tvrdost a 
odolnost proti otěru za tepla i za studena, vykazují vysokou odolnost proti otěru za 
studena. Lze s nimi obrábět do teplot 600 °C. Kalí se při teplotách 1200 - 1300 °C, 
popouští se při teplotě 560 °C, kdy se zbytkový austenit mění na martenzit.  

 Číslo 9 pro oceli na odlévané nástroje. Jako přísad se používá bóru a titanu 
jsou to 19 901 a 19 902, kdy místo wolframu a chromu obsahují nikl a uhlíku mají 
velmi málo, řádově  do 0,02 %. 

 

Slinuté karbidy /SK/  
jsou nekovové materiály vyráběné práškovou metalurgií z karbidů wolframu, titanu, 
tantalu, nízkotavitelného slinovadla – kobaltu. Slinovadlo tvoří tuhý roztok karbidů 
v kobaltu. Se zvyšováním kobaltu roste pevnost a tažnost slinutých karbidů, ale kle-
sá jejich tvrdost.  Jejich vlastnosti závisí na:  

- chemickém složení 
- výrobní technologii 
- zrnitosti 
- čistotě suroviny. 
Tvrdost slinutých karbidů je tím větší, čím je větší jejich obsah karbidů. Jejich 

tvrdost je stálá i při teplotě 800 -1000 °C. Řezné části nožů se vyrábějí v destičkách 
daných rozměrů, které se upevňují do držáků nástrojů. Po otupení se dá destička 
otočit na další řeznou plochu. Takovým destičkám říkáme vyměnitelné břitové des-
tičky. Označování slinutých karbidů se provádí podle  ČSN 22 0801 a dělí se do tří 
skupin označovaných písmeny P,M,K.  

 
 
 

Keramické řezné materiály 
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Vyrábějí se práškovou metalurgií slinováním lisovaných prášků do tvaru řez-
ných destiček. Výchozí surovinou je oxid hlinitý Al2O 3.  Zachovávají si tvrdost při tep-
lotách 1000 – 1200 °C. Nemají však dostatečnou pevnost v ohybu, proto jsou vhod-
nější pro obrábění  přerušovaným řezem s většími průřezy třísek. Destičky se vyrá-
bějí pro uchycení v nožových držácích, kdy po otupení se destička otočí. Po otupení 
všech řezných hran se destička vyřadí a nahradí novou. Nebrousí se. Dalším vývo-
jem je snaha zlepšit pevnost v ohybu a zvýšit houževnatost. Nevýhodou je i malá 
tepelná vodivost, která je asi 40x menší než u rychlořezných ocelí a asi 10x menší 
než u slinutých karbidů. Z toho vyplývá, že vzniklé teplo musí být odváděno  materiá-
lem obrobku a třískou. Jsou vhodné k obrábění litin. 

 

Diamanty 
  
Jedná se o nejtvrdší materiál, jehož chemické složení odpovídá čistému uhlí-

ku. Nevýhodou je jeho velká křehkost a z toho plynoucí nevhodnost použití 
k obrábění přerušovaným řezem, kdy může dojít k poškození nástroje. Využívá se 
k jemnému obrábění a k obrábění houževnatých materiálů. Nesmí se však během 
obrábění měnit posuv ani hloubka řezu. Dále není vhodný k obrábění materiálů 
s malou tepelnou vodivostí. Hrozí jeho oxidace.  Využívá se především v hromadné  
výrobě k obrábění načisto neželezných kovů. 

 

Kubický nitrid boru /KNB/ 
 
Jeho vlastnosti se blíží keramickým destičkám. Jedná se především o tvrdost. 

Snesou však podstatně vyšší teploty až 1500 °C. 
 
 
 

3. 1. 8  Obrobitelnost kovových materiálů 

Obrobitelnost je souhrn fyzikálních a mechanických vlastností obráběného 
materiálu, uplatňujících se při vlastním řezání. Jedná se především o  chemické slo-
žení a strukturu předchozího mechanického a tepelného zpracování. Nevýznamnou 
úlohu přitom má i  předchozí  způsob  obrábění (např. vrtání, soustružení, frézová-
ní), ale i druh materiálu břitu nástroje  a jeho geometrie spolu s řeznými podmínkami. 

 Posuzování obrobitelnosti se provádí z několika hledisek, přičemž je důležité 
jejich pořadí: 
           Při hrubování se jedná o: 

- řeznou rychlost 
- řezný odpor 
- utváření třísek 
- drsnost obráběné plochy 
 
Při obrábění načisto se jedná o: 
- drsnost obráběné plochy 
- řeznou rychlost 
- způsob utváření třísek 
- řezný odpor. 
Vzhledem k efektivnosti výroby se v praxi stupeň obrobitelnosti posuzuje pře-

devším podle řezné rychlosti a zbylá kritéria se uvádějí pouze jako doplňková. Stu-
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peň obrobitelnosti se určuje jako poměr řezné rychlosti obráběného materiálu ku  
řezné rychlosti etalonu. Pak  ko = vo  /  ve , kdy materiál etalonu  má stupeň obrobitel-
nosti  1. 
 
Činitelé kteří ovlivňují obrobitelnost materiálu jsou: 
- fyzikální vlastnosti obráběného materiálu 
- jeho chemické složení 
- mikrostruktura 
- způsob výroby 
- tepelné a jiné zpracování. 
 

Z fyzikálních vlastností se především jedná o pevnost materiálu, tvrdost, taž-
nost, měrné teplo, a tepelnou vodivost.  

Chemické složení má vliv především na velikost otírání břitu, tvar vznikající 
třísky a velikost řezného odporu. 

Mikrostruktura rovněž závisí na chemickém složení, způsobu tepelného, che-
mického a mechanického zpracování, tvaru vznikající třísky, silových poměrech, ale i 
kvalitě obráběné plochy.  

V běžné praxi se součinitel obrobitelnosti posuzuje přímo řeznou rychlostí, kte-
ré je však dána určitá trvanlivost břitu nástroje podle předem stanovených podmínek 
nebo podle součinitele obrobitelnosti (jak bylo vysvětleno dříve). Je udávána 
v m/min. Vzhledem ke specifickým podmínkám jednotlivých způsobů obrábění, a tím 
i různé obrobitelnosti byly zpracovány normativy pro jednotlivé druhy materiálů ob-
robků. Materiály jsou potom děleny do devíti kategorií, označených písmeny: 

 
 
a/ litiny 

               tvárné (třída norem 23) 
               šedé a slitina železa (třída norem 24) 
               temperované (třída norem 25) 
           b/ oceli 
               tvárné a lité  (třídy 10 – 19, 26 – 29) 
               lité ocelové válce (ON 43 5228) 
           c/ těžké kovy (měď a slitiny mědi) 
               mědi a bronzu (třída norem 30,31) 
               mosazi (třída norem 32,33) 
           d/ lehké kovy 
               hliník a slitiny hliníku (třída norem 40, 42 – 45) 
           e/ tvrzené litiny na válce 
           f/ plasty 
           g/ přírodní nerostné hmoty 
           h/ vrstvené hmoty 
          ch/ pryže 
 
 
 
         Obr. 15 Tabulka  součinitele obrobitelnosti  
 

Součinitel ob-
robitelnosti 

Skupiny obrobitelnosti 

Ocel etalon Litiny etalon Neželezné ko- Lehké kovy 
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kv 12 O51.1 42 2420 vy etalon 
42 3212.21 

etalon 
42 4380.11 

0,050 
0,063 
0,080 
0,100 
0,126 
0,160 
0,200 
0,250 
0,310 
0,400 
0,500 
0,630 
0,800 
1,000 
1,260 
1,600 
2,000 
2,500 
3,150 
4,000 
5,000 
6,300 
7,900 

1b 
1b 
3b 
4b 
5b 
6b 
7b 
8b 
9b 

10b 
11b 
12b 
13b 
14b 
15b 
16b 
17b 
18b 
19b 
20b 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1a 
2a 
3a 
4a 
5a 
6a 
7a 
8a 
9a 

10a 
11a 
12a 
13a 
14a 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

2c 
3c 
4c 
5c 
6c 
7c 
8c 
9c 

10c 
11c 
12c 
13c 
14c 
15c 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4d 
5d 
6d 
7d 
8d 
9d 

10d 
11d 
12d 
13d 
14d 
15d 
16d 
17d 

- 
- 

 
Skupiny obrobitelnosti podle způsobu obrábění dělíme na 2 skupiny: 
  
1) – soustružení, hoblování, obrážení, hoblování a  obrážení ozubení, řezání závitů    
       závitovými noži 
2) – frézování, vrtání, vystružování, řezání závitů závitníky, závitovými čelistmi,   
       frézování ozubení, frézování závitů a protahování 
 Kategorie a, b, c, d   jsou podle těchto způsobů obrábění zařazovány do  
20  skupin  obrobitelnosti.  Nejhůře  obrobitelné  materiály  jsou řazeny do skupiny 1 
a nejlépe obrobitelné do skupiny 20, a  to za předpokladu, že za stejných podmínek 
obrábění je i stejná trvanlivost břitu nástroje.  
K zachování této podmínky musíme především dodržet: 

- hloubku řezu, 
- velikost posuvu, 
- geometrii břitu nástroje, 
- rozměr a tvar nástroje, 
- druh řezaného materiálu, 
- velikost opotřebení břitu, 
- rozměr a tvar obrobku, 
- stejnou tuhost obráběcího stroje. 

 
Základními třídami opotřebitelnosti materiálů s koeficientem 1 byly  stanoveny  jed-
notlivé třídy materiálů s nejhorší obrobitelností třídy 11a, 14b, 12c, 12d.  
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To umožnilo stanovit optimální řezné podmínky pro základní skupiny obrobitelnosti. 
Ve skutečnosti se hodnoty stanoví vynásobením tabulkových hodnot  základního 
stupně se stupněm obrobitelnosti daného materiálu. 
 Obrobitelnost  vybraných základních druhů materiálů je stanovena do normati-
vů, které udávají druh materiálu dle ČSN, mechanické vlastnosti, třídu obrobitelnosti. 
 Rozdělení v normativech se vztahuje podle obrábění na: 

- soustružení (tyto hodnoty lze využít i na obrážení a hoblování) 
- vrtání  (získané hodnoty lze aplikovat i na vyvrtávání, vystružování za-

hlubování a řezání vnějších i vnitřních závitů) 
- frézování čelní, kotoučovou i tvarovou frézou 
- broušení různými způsoby.    

 
 
 
Obr. 16 Ukázka normativu stupně obrobitelnosti: 

Strojírenství norma-
tivy 

Soustruhy Oběžný průměr 

 RO- P 20 Vnější -  hrubování - volba Výkon el. moto-
ru 

Nástroje: 
Nože SK s destičkami pájenými 
nebo vyměnitelnými max. otu-
pení hřbetu:VB = 0,8 mm, trvan-
livost břitu T = 30 min do prů-
měru 25 mm, také nože  RO, 
ubírací přímé, ohnuté, stranové 
a rohové, max. otupení  VB = 
0,4  T = 45 min 

Podmínky práce: upnutí sklíčidla,upínací deska, 
upínaní mezi hroty do d:l = 1:15, při upnutí letmo 
do průměru 50 d:l = 1:2 
Otáčky se počítají z průměru (2D+d)/3= Ds 
 

Výkreso-
vý průměr  
od - do  

Hloub-
ka řezu 
h  
v (mm) 

  
Obrobitelnost 

8b 9b 10b 11b 12b 13b 14b 15b 16b 

RO 8-
10 

1,5 v 
s 

10 
0,25 

12 
0,25 

16 
0,25 

20 
0,25 

26 
0,25 

32 
0,25 

40 
0,25 

51 
0,25 

65 
0,25 

3 v
s 

9 
0,18 

12 
0,18 

0,18
0,18 

19 
0,18 

24 
0,18 

31 
0,18 

38 
0,18 

48 
0,18 

60 
0,18 

11-
16 

1,5 V
s 

9 
0,35 

11 
0,35 

14 
0,35 

18 
0,35 

22 
0,35 

28 
0,35 

36 
0,35 

46 
0,35 

58 
0,35 

3 v
s 

8 
0,25 

10 
0,25 

13 
0,25 

17 
0,25 

21 
0,25 

26 
0,25 

34 
0,25 

42 
0,25 

53 
0,25 

 5 V 
s 

8 
0,18 

10 
0,18 

13 
0,18 

17 
0,18 

21 
0,18 

26 
0,18 

34 
0,18 

42 
0,18 

53 
0,18 

 1,5 v
s 

9 
0,35 

11 
0,35 

14 
0,35 

18 
0,35 

22 
0,35 

28 
0,35 

36 
0,35 

46 
0,35 

58 
0,35 

 3 v
s 

7 
0,35 

9 
0,35 

12 
0,35 

15 
0,35 

19 
0,35 

24 
0,35 

31 
0,35 

38 
0,35 

49 
0,35 

 5 v
s 

7 
0,25 

9 
0,25 

12 
0,25 

14 
0,25 

18 
0,25 

23 
0,25 

29 
0,25 

37 
0,25 

48 
0,25 
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P 
20 

 1,5 v
s 

48 
0,18 

62 
0,18 

77 
0,18 

97 
0,18 

122 
0,18 

155 
0,18 

194 
0,18 

223 
0,18 

236 
0,18 

 3 v
s 

45 
0,12 

58 
0,12 

73 
0,12 

81 
0,12 

89 
0,12 

97 
0,12 

107 
0,12 

122 
0,12 

129
0,12 

 

Na základě znalostí materiálu a jeho obrobitelnosti můžeme určit ideální řezné 
podmínky stanovením správné řezné rychlosti posuvu případně chlazení pro daný 
způsob obrábění, se správně zvolenými nástroji a nabroušenými odpovídajícími úhly.  
To vše za předpokladu, že daný způsob obrábění bude  stále  efektivní ( rozměrová  
a tvarová přesnost, odpovídající drsnost povrchu, hospodárnost výroby součásti). 

  
 



 24 

3. 1. 9  Vznik řezného tepla a jeho vliv 

 

 Při oddělování třísky z obrobku břitem nože vzniká  velké řezné teplo,  vzniká 
přeměnou vynaložené práce při obrábění (95 – 98 %). Teplota se zvyšuje třením 
hřbetu nože o obrobek, zvláště je-li nůž upnut v nožové hlavě nad osou obrobku při 
soustružení, třením odcházejících třísek po čele nože, prvotní plastickou deformací 
obrobku nožem nástroje.  Celkové množství tepla, které vzniká  za jednu sekundu při 
obrábění lze spočítat ze vztahu:  
 
  Qc = Fz .  v/ 60           Qc….celkové množství vzniklého tepla 
                                      Fz….řezná síla udávaná v N 
                                      v……řezná rychlost v m/min 
 
Teplo vznikající při obrábění   obr. 17 
            Qt                  Qn 

Obr.18 Místa vzniku tepla při obrábění:  

 
Q1 = oblast prvotní plastické deformace 
Q2 = oblast čela nástroje 
Q3 = oblast hřbetu nástroje 
Pro celkové teplo pak platí: 
Qc = Q1 + Q2 + Q3    /W/ 

Qo 
Vzniklé teplo obráběním se odvádí: 

- do třísky Qt 
- do obrobku Qo 
- do nástroje Qn 
- do okolního prostředí Qp a to můžeme dělit:  
                         - teplo odvedené chladící kapalinou Qp1 
                         - teplo odvedené okolním vzduchem Qp2. 
 
 

Teplo vzniklé a odváděné  musí být v rovnováze  =  tepelná bilance 
                                       Q1 + Q2 + Q3 = Qt + Qo + Qn + Qp1 + Qp2  
 

Velikost teploty je závislá především na : 
- velikosti řezné rychlosti 
- geometrii břitu nástroje 
- tvrdosti materiálu obrobku a tvrdosti materiálu nástroje.  
Obecně platí, čím je větší řezná rychlost, tím jsou větší deformace částic obráběného 
materiálu a tím je větší řezná teplota. Nůž (břit nože) se rychleji zahřívá, a tím klesá 
jeho tvrdost. Přestoupí-li tato teplota mezní řeznou teplotu (tj. teplota popouštění), 
ztrácí tento nůž  řezací schopnost. U nožů vyrobených z rychlořezné oceli tato teplo-
ta nesmí překročit 560 °C, ze slinutých karbidů 1000 °C, z keramických materiálů do 
1200 °C. Pokud nejsme schopni tuto zásadu dodržet, musí se řezná teplota snížit 
chlazením. 
 Chlazením za stejných řezných podmínek prodloužíme trvanlivost břitu nástro-
je nebo při stejné trvanlivosti břitu můžeme zvýšit řeznou rychlost. Při obrábění měk-

břit

tříska
čelo

hřbet
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kých ocelí můžeme  řeznou  rychlost  zvýšit  až o 40 %,  středně  tvrdé  oceli o 30 %  
a u tvrdé oceli o 20 %. Při chlazení také zamezíme větší tepelné roztažnosti obrobků, 
která může mít vliv při obrábění na přesné rozměry. K chlazení se používá řezných 
kapalin,  jejich složení a volba se řídí podle druhu obráběného materiálu (viz tabul-
ka), druhem práce a předepsanou jakostí povrchu.  
 
Tabulka:  Druhy chladících kapalin dle druhu obráběného materiálu 
 

Druh obráběného materiá-
lu 

Způsob obrábění 

Hrubování Obrábění načisto 

Ocel Emulze Emulze 

Ocel automatová řezný olej řezný olej 

Šedá litina -- -- 

Mosaz, bronz emulze, vzduch  

Měď, hliník Emulze emulze nebo petrolej 

Elektron 4% roztok kuchyňské soli -- 

 
 K chlazení především houževnatých materiálů používáme emulzi (složení – 
voda a olej). Chladící kapaliny mají funkci chladící, ale i mazací. Čím více je oleje 
v kapalině, tím je menší tření hřbetu nože po obrobku a třísky po čele nože. Nástroj 
se  méně opotřebovává a povrch obrobku je hladší. Při hrubování používáme chladí-
cí kapalinu s menší koncentrací oleje než při obrábění načisto.  Křehké kovy se zpra-
vidla nechladí. Při málo účinném chlazení mohou praskat, proto musí být chlazení od 
počátku  obrábění  účinné s dostatečným přívodem  chladící  kapaliny od  počátku 
obrábění (tj. 10 – 12 l / min). 
   

 

3. 2   Základními  způsoby  třískového  obrábění  na  obráběcích 
strojích jsou: 

- soustružení 
- vrtání 
- frézování 

 
 

3. 3. 1   Soustružení  –  definice,  podstata,  řezné  podmínky, sou-
stružnické nože a jejich geometrie  
 

Soustružení je třískové obrábění. Soustružením lze obrábět vnější a vnitřní 
válcové i kuželové plochy, tvarové plochy i obecné (soudkovité, podsoustružené zu-
by fréz apod.). Na soustruzích lze vrtat, vystružovat, řezat závity, soustružit rovinné i 
kulovité plochy. Kromě toho lze na nich konat zvláštní práce jako vroubkování, váleč-
kování, okružní frézování závitů apod. 
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Podstata soustružení  
 

  
Obr. 18 Podstata soustružení 
 

Obrobek se otáčí, nástroj se pohybuje přímočaře. Hlavní pohyb je vždy rotační 
a koná jej obrobek. Pracovní pohyb nástroje: pohyb vedlejší ve směru osy obrobku - 
podélný posuv ve směru kolmém na osu obrobku - příčný posuv - přísuv je pohyb 
nástroje, kterým se nastavuje hloubka záběru, nebo se využívá při soustružení čela 
obrobku. 
Obvodová rychlost obrobku - v- je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem: 

  
v……….řezná rychlost udávaná v m/min 
D…… ...průměr soustružené součásti v mm 
n…….…otáčky vřetene ot/min 
π…    …3,14( konstanta) 
1000….. konstanta pro přepočet jednotek. 

 
• řezná rychlost – v – je  měřítkem hlavního pohybu. Optimální velikost řezné     
           rychlosti závisí hlavně: 
• na mechanických vlastnostech materiálu obrobku 
• na druhu materiálu nože, tj. na jeho řezivosti 
• na velikosti průřezu třísky, tj. na velikosti posuvu a hloubky odebírané vrstvy    
           materiálu 
• na zvolené trvanlivosti nástroje 
• na geometrii břitu (úhlech α, β, ∂,∆,) 
• na druhu soustružnické práce (např. při řezání závitů se volí menší řezné   
           rychlosti) 
• na tuhosti soustruhu a chlazení 
•          na velikosti průměru soustružené součásti 
 

3. 3. 2  Základní druhy soustruhů a druhy prací 

 

Druhy prací prováděných na soustruzích: 
● vnitřní a vnější válcové či kuželové plochy 
● řežeme či soustružíme vnitřní i vnější závity 
● vnitřní a vnější tvarové plochy 
● zapichujeme, upichujeme a vypichujeme 
● provádíme veškeré osové operace – vrtáme, vyhrubujeme, vystružujeme,     
   zahlubujeme  

http://kvalifikace.sosasource.cz/files/servis50.png
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● smirkujeme, pilujeme, rýhujeme, vroubkujeme 
 

Rozdělení soustruhů 
 

1. Dle konstrukce 
 

Soustruhy a) hrotové 
         b) čelní 
          c) svislé (karusely) 
         d) revolverové 
         e) speciální 
                                                                                                     
2. Z hlediska automatizace 
 

Soustruhy a) ovládané ručně 
         b) poloautomaty 
         c) automaty - křivkové 
         d) programově řízené    
                      (NC, CNC) 
 
a) Hrotové soustruhy                                

 univerzální 
-  mají kromě vodícího hřídele pro 
posuvy rovněž vodící šroub, který 
umožňuje na stroji řezat závity 
-  mají široký rozsah otáček a po-
suvů, lze na nich provádět veškeré 
technologické operace 
                                                       
                                                                         
Obr. 19 Univerzální soustruh 
 

 jednoúčelové 
- nemají vodící šroub 
- proti univerzálním bývají vybavovány motorem  většího výkonu (hrubovací práce) 
- používají se hlavně pro hrubovací práce 
 

                                                                                  Obr. 20 Čelní soustruh 
b) Čelní soustruhy 
- jsou určeny pro soustružení obrobků vel-
kých průměrů a malé výšky jako setrvační-
ků, lanových kotoučů, apod. (průměr ob-
robku je delší než je jeho délka) 
- obrobky se na nich upínají na lícní desku 
s radiálními drážkami a představitelnými 
čelistmi, obrábíme především součásti, kte-
ré mají tvar příruby 
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Obr. 21 Svislý soustruh 
 

c) Svislé soustruhy (karusely)                                                                  
- osa upínaného obrobku je svislá 
 
- jednostojanové (do průměru stolu    
    2 m) 
- dvoustojanové  (průměr stolu   
   nad18 m) 
 
Obrábíme především  součásti pří-
rubovitého tvaru. Svislá osa umož-
ňuje lepší manipulaci s obrobkem. 
 
 

 
 
d) Revolverové soustruhy 
 

 
velký počet nástrojových míst v revolverové hlavě umožňuje obrábění i nejsložitěj-
ších obrobků jednoduchými nástroji 

 
Podle polohy osy revolverové hlavy: 
 

Obr. 22 Revolverový soustruh                             Obr. 23 Revolverový soustruh 
             s vodorovnou osou (RN)                                           se svislou osou  (R) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Obr. 24 Speciální soustruhy  
 
e) Speciální soustruhy 
- jsou určeny pro speciální soustružnic-
ké práce (např.soustružení vaček, kli-
kových hřídelů, podsoustružování zubů 
fréz)  

http://d1bwdd6xglc35q.cloudfront.net/media/catalog/product/cache/16/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/100826_hpt_fs_1.jpg
http://d1bwdd6xglc35q.cloudfront.net/media/catalog/product/cache/16/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/100826_hpt_fs_1.jpg
http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/4324/4324622-prodam-revolverovy-soustruh-1k-341-poloautomat-po-go-2.jpg
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Základní části univerzálních hrotových soustruhů:            Obr. 25 

 
 

a) lože (vodící plocha) je základní část soustruhu, na níž jsou uloženy všechny 
ostatní části. Je vyrobené ze šedé litiny  a musí: 
- být tuhé v ohybu a krutu 
- umožňovat volný odchod třísek. 
 
Součástí levého stojanu 
je vřeteník. 
   b) vřeteník  
- ve vřeteníku je uloženo 
vřeteno, které uděluje 
obrobku hlavní řezný po-
hyb,  na jeho  provedení  
a uložení závisí přesnost 
práce. 
- ve vřeteníku mají mo-
derní soustruhy  převodo-
vou skříň pro řazení otá-
ček vřetena a převodová 
skříň pro řazení rychlosti 
posuvu. 
H1 - vřeteno 
H2 - řadicí páky otáček  
H3 - předloha 
H4 - vřeteno se sklíčidlem                 
H5 – reverzace soustruhu  
H6 - řazení posuvu          
H7 - vodicí šroub                           Obr. 26 Vřeteník s příslušenstvím univerzálního 
H8 - posuvový hřídel  
H9 - reverzační hřídel 
H10 - kryt výměnných kol 
                                                     

http://vyuka.odbornaterminologie.cz/multimedia/photo/strojirenstvi/5-11/5-11-4-1-1-univerzalni-hrotovy-soustruh-popis-en.jpg
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c) rychlostní převodovka 
- slouží k nastavení otáček vřetena 
- má 21 otáčkových stupňů (14 – 2500) 
- má dvě stupnice (otáčky 1 : 1 a 1 : 8) 
 
d) posuvová převodovka  
- slouží k pohybu ,,suportu “ s osou obrábění a v příčné ose, současně lze zapnout 

pouze jeden posuv 
- otáčí se buď pohyblivým šroubem (při soustružení závitů) nebo pohybovým hříde-

lem (při soustružení válcových ploch nebo zarovnávání čelních ploch)    
 
 
e) saně (suport). 
 - zajišťují příčný a podélný posuv   
   nože, skládá se z  :  

1 - nožového držáku 

2 - nožových saní s kličkou (2a) 

2b - natáčení nožových saní  

3 - příčné saně s kličkou (3b) 

4 - hlavní saně 

5 – skříně 

5a - pojezdového kola                             

5b - páky spojky  závitového              

       posuvu                                                       

5c - páky spojky posuvu                                                Obr. 27 Suport 

                                                              

                                                                                                      

f) koník - podpírá dlouhé ob-
robky, v pinole je kuželový ot-
vor, do kterého je vkládán pod-
pěrný hrot, případně lze upínat 
vrtáky, výstružníky a jiné nástro-
je potřebné pro obrábění děr 
T1 - kolo se stupnicí  
T2 - dvourychlostní převod  
T3 - vrchní část příčně posuvná  
T4 - spodek (vedení v loži)  
T5 - pinola s vnitřním kuželem  
T6 - stavěcí páka (aretace k 
loži) 
                                                                                   Obr. 28 Koník 
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3. 3. 3  Základní práce na soustruzích 

a) soustružení vnitřních a vnějších válcových ploch 

 - dělíme je na vnitřní a vnější. K vyrobení součástky s odebráním větší části 
materiálu (přídavku na obrábění) využíváme hrubování.  
Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za co nejkratší čas. Ponechává se přídavek na 
další operace ( hlazení… ). Velikost přídavku se stanovuje podle vzorce: 

 

  
                                                    
                d   =  velký průměr obrobku. 
Při  hrubování  se  nekladou  žádné zvláštní požadavky na drsnost obrobené plochy 
a to proto, že po něm následují další operace. Při hrubování se používají hrubovací 
(ubírací ) nože, které  odebírají  materiál  při  větším  průřezu  třísky, velkém posuvu 
a menší řezné rychlosti.  
 
Nože pro hrubování 

 ubírací nůž přímý – pro soustružení vnějších a delších ploch většího průměru  

 ubírací nůž ohnutý – velmi výkonný ( podélné i příčné soustružení ) 

 ubírací nůž stranový – k soustružení kratších hřídelů, obrábí také i čelní plo-
chy 

 
Správně upnutý nůž má mít co nejmenší vyložení, aby nebyl namáhán na ohyb. Kon-
troluje se výškové nastavení špičky nástroje s osou obrobku. Dokončení odpovídají-
cího průměru, tvaru a drsnosti povrchu provádíme hlazením. 
           
                                                                                                          

Soustružení hlazením (na čisto)  
 

Odstraňujeme tak nerovnosti způsobené hrubováním a obrobku dodáváme konečný 
rozměr, tvar i drsnost povrchu.  
 

 
Obr. 29 Vliv zaoblení špičky nože na kvalitu povrchu 

 

Čím menší drsnost má být dosažena, tím menší posuv nebo větší zaoblení nože po-
užíváme. 
Složky  řezných podmínek : 
- hloubka řezu h závisí na velikosti přídavku. Volí se co nejmenší, abychom dosáhli   

http://bcache.jxs.cz/~nd06/jxs/cz~/802/284/64d45a7f21_100530255_o2.jpg?1
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  přesné geometrie rozměru a kvalitní opracování. Nůž musí být ostrý. 
 
- volba řezné rychlosti : 
  Vyšší než při hrubování. Hodnoty jsou uvedeny v tabulkách. 
 
 
- volba posuvu : 
  Volí se nižší hodnoty. Jsou uvedeny také v tabulkách. Posuv při soustružení    
  válcových ploch by měl směřovat k místu upnutí obrobku.   
 
Nástroje pro vnitřní soustružení musejí mít co nejtužší těleso a měly by být upnuty 
s co nejmenším vyložením. Špička nože musí vždy směřovat do osy obrábění, proto-
že malé odchylky výrazně změní geometrii nástroje. 
 
                                                               Obr. 30 Čelní soustružení - ubírací nůž pravý 
b) Soustružení čelních ploch 

Soustružením čelních ploch 
se vyrábějí plochy, které jsou kolmé 
k ose otáčení. Ostří nože musí být 
nastaveno do osy, protože jinak zů-
stane ve středu součásti výstupek. 
Pokud upneme nůž nad osu, hřbet 
nože dře o materiál a více se zahřívá 
a zkracuje se trvanlivost ostří. Čelní 
a osazené válcové plochy se sou-
struží jednak na předepsaný tvar s 
požadovanou drsností povrchu, ale 
také na potřebnou délku. Při čelním 
soustružení má nůž posuv kolmý na 
osu vřetena. Plocha takto vytvořená 
je výchozí technologickou základnou pro další soustružnické úkony. 
Volba nožů pro čelní soustružení závisí na způsobu upnutí obrobku, na 
tvaru a velikosti obráběné plochy, na velikosti přídavku  a na materiálu 
obrobku. 
K čelnímu soustružení se používá nejčastěji ubíracích nožů ohnutých. Menší čelní 
plochy a těžce přístupné plochy se soustruží ubíracími noži stranovými. Nože se na-
stavují přesně do osy soustružení. Posuv při čelním soustružení je buď strojní nebo 
ruční, obvykle směrem od obvodu ke středu obrobku. Drsnost povrchu při soustruže-
ní závisí na zvolených řezných podmínkách. Řezná rychlost se směrem ke středu 
zmenšuje, proto se u novějších strojů používá plynulá regulace otáček. To znamená, 
že při pohybu nástroje směrem ke středu rotace se otáčky stroje zvětšují, čímž zů-
stává zachována konstantní řezná rychlost. 

 
 

b) Zapichováním 
 se soustruží drážky různého profilu na vnějším obvodu obrobku nebo v dírách 

(např. drážky pro klínové řemeny na řemenicích) drážky se vyrábějí proto, aby se od-
dělila např. závitová část od ostatních ploch hřídele, a tím je závit doříznut v plném 
profilu, nebo se rozdělí válcové plochy  se stejným rozměrem, ale s jinou tolerancí. 
Uvedené drážky sloužící tomuto účelu jsou vyráběny dle norem. Proto se na výkre-
sech nekótují, ale označují se dle ČSN. 
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Význam upichování a zapichování, vypichování a soustružení drá-
žek:  

 upichování se provádí u rozměrově krátkých obrobků  

 většinou se využívá upichování z tyčového materiálu  

 je to účelové a rychlé oddělování součásti 
od polotovaru  

 zapichování se provádí u osazených hřídelů 
z důvodů broušení osazených ploch  

 u osazeného hřídele se závitem  je nutný 
zápich na konci závitu, aby matice dosedla 
na čelo osazeného hřídele  

 zápich se používá také jako mazací drážka  

 při vypichování se odděluje větší průměr 
materiálu, který nelze upíchnout z čela ob-
robku 

 vypichuje se z tenčího materiálu, který nelze 
upnout do sklíčidla  

 při vypichování z polotovaru bývá méně od-
padu  

 soustružením drážek na obvodu obrobku 
vznikne kuželová drážka pro klínový řemen          Obr. 31 Zapichování 

  

Zápichy mohou být: 
 

1) Nenormalizované – na technických výkre-
sech jsou prokresleny (zpravidla detailním 
zobrazením) a podrobně zakótovány 

2) Normalizované – na technických výkresech 
jsou kresleny zjednodušeně, jejich tvar je 
udán normou, jejich rozměry najdeme ve 
strojnických tabulkách. 

 

Nenormalizované zápichy 

Zápichy za závitem – soustružíme především kvůli do-
sednutí matice k čelu osazeného hřídele. Hlavním důvo-
dem je možnost vyjetí závitového nože ze záběru při sou-
stružení závitů velkých průměrů. 
 
Zápichy pro pojistné kroužky a pístní kroužky 
 
Z hlediska produktivity je možno upnout více zapichova-
cích nožů do speciálních držáků a soustružit všechny zá-
pichy naráz. Tím je zabezpečena dokonalá přesnost, pou-
žívá se v sériové výrobě. 
  
Obr. 32 Zápichy - produktivita 
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Zápichy pro klínové řemeny 
Drážka na řemenicích pro klínové řemeny se soustruží postupně několika noži. Závě-
rečnou třísku pak dokončujeme nožem, který má tvar hotového profilu. 
 
Obr. 33 Postup výroby řemenice - drážky pro klínový řemen 

    

 
        Hrubování upich. nožem    hrubování boků drážky  dokončení tvarové drážky 

 
c)  Upichováním 
 se oddělí část obrobku (nebo tyčového materiálu) od upnuté části obrobku. 

Upichovací nože jsou podobné nožům zapichovacím, jsou velmi slabé, proto je třeba 
upichovat materiál velmi pozorně. Jsou náchylné k zasekávání a následnému zlome-
ní. Využíváme zapichovacích nožů pokud možno co nejkratších s nejmenším vylože-
ním a konstrukčně s nejdelší řeznou plochou. Ostří upichovacích nožů  se zbrušuje do 
šikma. Tím se dosáhne toho, že se součástka nejprve upíchne a následně se zarovná 
zbytek materiálu další součásti. Tohoto efektu lze dosáhnout i tím, že je čelo nože 
zbroušeno stupňovitě.  

 
nůž přímý                           nůž  šikmo nabroušený          stupňovitě nabroušený nůž 
  
Obr. 34 Broušení upichovacích nožů 
 

http://mlgeardesigns.blog.cz/1503/zapichovani-upichovani-a-vypichovani
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Přesné středění nože do osy a správné nastavení: 
 nůž se v nožové hlavě středí přesně do osy, musí být dobře naostřený 

 podle čela upnutého obrobku vyrovnáme nůž tak, aby byl s čelem rovnoběžný 
(zabráníme tím tření o materiál při soustružení a možnosti ulomení nože) 

 nůž musí být ustaven nakrátko, aby nedocházelo ke chvění 

 pokud se používá nůž z RO, doporučuje  se mezi  horní část  nože a  šrouby  
v nožové hlavě, položit silnější podložku (zabrání se tím uštípnutí, případně 
prasknutí nože) 

 nožová hlava a ostatní části podélného a příčného suportu by měly být dosta-
tečně utáhnuté, aby nedocházelo ke chvění nože 

 

 Upnutí materiálu do sklíčidla, na lícní desku, zajištění nožové hla-
vy:  

 při upichování musí být materiál upnut s co nejkratším vyložením  

 pokud se upichuje delší obrobek, tak lze využít podepření koníkem, případně 
upraveným pouzdrem v koníku  

 pokud se upichuje čtyřhran nebo šestihran, musí se při záběru do materiálu 
posouvat velmi opatrně, aby nedošlo k tzv. nakopnutí obrobku  

 nožová hlava musí být dostatečně utažena, zamezí se tím chvění, nerovnému 
upíchnutí, podpíchnutí  

 

 

 

 

 
  Obr. 35 Způsob upnutí materiálu do    
               sklíčidla s podepřením hrotem 
 
 
 

 Řezné podmínky:  
 při upichování, zapichování, vypichování a soustružení drážek, se volí řezná 

rychlost nižší, než při běžném soustružení  

 pro rychlořeznou ocel asi 1/4 z hrubování a podle tvaru součásti  

 posuv asi o 1/5 – 1/10 menší než při hrubování  

 upichování se provádí ručním posuvem, který musí být plynulý  

 nože se musí při všech operacích dostatečně chladit, tím se předchází zahřátí 
a opotřebení nožů, chladí se obrobek  

 

Volba nástrojů:  
 nože musejí mít správně naostřen žlábek, aby tříska odcházela mimo drážku 

a zápich, jinak může dojít k ulomení nože  

 pro upichování se volí nože z RO, méně s destičkami ze SK (pro menší prů-
měry obrobků)  

 zapichovací a drážkovací nože vnější a vnitřní, pravé a levé z RO a s destič-
kami ze SK  
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 pro vypichování se nože podbrušují, aby bok břitu nedřel o vnější průměr vy-
pichovaného obrobku  

 podle způsobu vypíchnutého materiálu se čelo břitu brousí šikmo (na vypích-
nutém obrobku nesmí zůstat zbytek vypichovaného materiálu), úhly na noži se 
převážně brousí dle hodnot uvedených na obrázku 

                                                                                                                                          
 
 

 Druhy zapichovacích a upichova                                                       
Obr. 36  Geometrie upichovacího nože                 hrubovací nože a dokončovací no-  

           že  

 zapichovací nůž pravý, přímý, rá-
diusový, tvarový  

 nože pro upichování, zapichování 
při použití zpětných otáček  

 tangenciální, vyhnutý a upravený 
nůž  

 

 
 Zapichování materiálu na povrchu, druhy zápichů s použitím na-
rážky:  

 pro soustružení úzkých drážek, se použije zapichovací nůž stejné šířky  

 při soustružení širší a přesnější drážky, se musí drážka nejdříve vyhrubovat, 
teprve pak se dokončuje na přesný rozměr  

 zápichy pro ukončení závitu a pro broušení (osazené hřídele a vnitřní díry), se 
doporučují rádiusové zapichovací nože (zvýší se pevnost součásti)  

 při upichování a zapichování většího počtu stejných součástí se doporučuje 
nastavit dorazy (na loži, ve vřetenu, v pinole koníka)  

 drážky řemenic pro jeden a více klínových řemenů  

 
 
 d) Vypichování materiálu      

Používá se pro výrobu kovových kroužků, úzkých pouzder a součástí větších 
průměrů. Při vypichování se ubírá nejnutnější materiál (oproti vrtání). Vedlejší hřbety 
vypichovacího nože jsou podbroušeny.  
Velikost podbroušení se volí v závislosti na průměru obrobku. Nůž upínáme na krát-
ko správné nastavení nože kolmo na vypichovaný materiál  provádíme pomocí čela 
sklíčidla, případně podle přiloženého úhelníku lze kolmost nože upravit. 
 

 Vypichování provádíme když: 
 se odděluje větší průměr materiálu, nelze upíchnout  

 se šetří  materiál, méně odpadu, rychlost provedení vlastní práce, možnost 
dalšího využití odpadního materiálu  

 se upíná tenký materiál (plechy, různé desky, které nelze upnout do sklíčidla)  

 se upnutí provádí na lícní desky, možnost podepření koníkem (zabrání se 
chvění při vypichování)  
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 se vypichovací nůž upíná do osy obrábění rovnoběžně s osou obrobku a s co 
nejmenší délkou vyložení  

 nože mají podbroušenou vedlejší hřbetní plochu  

 při dokončování vypichované díry se  dbá na to, aby se nůž nezasekl a ne-
zlomil  

 se dbá  na bezpečnost práce  

 se dodržují zásady bezpečného upínání na lícní desku  
  

 
 

3. 4   Vrtání děr na soustruhu  
     Díry v obrobcích lze vrtat i na soustruhu. Jedná se o zhotovování děr do plného 
materiálu. Takto zhotovované díry zpravidla nejsou konečnou operací, vrtání slouží 
pouze jako přípravná operace k dalšímu soustružení – vyvrtávání a vystružování. 

Vrtání   děr na soustruhu je přesnější než na vrtačce, protože  obrobek při 
otáčení tlačí vrták stále do osy soustružení. Při vrtání se používá klasický spirálový 
vrták, který je pevně upnut v pinole koníku, kdežto obrobek se otáčí. Na špičce vr-
táku je řezná rychlost nulová. Za hlubokou se považuje díra, jejíž délka je více než 
patnáctkrát větší než její průměr (L/d >15). Hluboké díry se někdy vrtají dělovým 
vrtákem. Kromě vrtáků se používají výhrubníky ruční nebo strojní, používají se na 
vyrobení hrubého tvaru otvoru, pro dokončení otvoru na čisto se používá výstruž-
ník. Pro vyvrtávání otvorů o velkých průměrech se používá nůž, kterým se rozšiřu-
je předvrtaný otvor. 

 

3. 4. 1  Upínání vrtáků 

Menší vrtáky s válcovou stopkou se upínají v dvoučelisťových, tříčelisťových 
nebo kleštinových rychloupínacích  hlavičkách, které se i s vrtákem upevňují 
v hrotové objímce pinoly koníku, velikost kuželové stopky a její kuželovitost se řídí 
průměrem vrtáku. Vrtáky se vyrábí s tzv. kuželem Morse, jehož velikost je normalizo-
vána a značí se číslicemi 0 – 6 ( rozdíly kuželů se vyrovnávají redukční vložkou)  

3. 4. 2  Způsoby vrtání   

1. Při vrtání se vrták podepře opěrou upnutou v nožové hlavě, která se po zavrtání 
vrtáku odsune nebo se předem navrtá do čela středicí důlek, jinak by se vrták vychýlil 
z osy soustružení. Posuv vrtáku musí být plynulý a nesmí překročit doporučené hod-
noty, jinak se vrták zasekne a zlomí. 

2. Při dovrtávání se musí zmenšit posuv vrtáku, řezná kapalina se přivádí na vrták 
těsně u čela obrobku. 

3. Při vrtání delších děr je třeba posuv přerušit, vrták vysunout z díry a z jeho drážek 
odstranit třísku, aby nedošlo k ucpání drážky, a tím ke zlomení vrtáku. 

4. Při vrtání slepé díry si musíme označit její délku na hřbetní ploše vrtáku nebo vrtat 
podle milimetrové stupnice na horní části hrotové objímky koníku. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98ezn%C3%A1_rychlost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDhrubn%C3%ADky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstru%C5%BEn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstru%C5%BEn%C3%ADk
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5. Větší vrtáky se zajišťují upínacím srdcem  opřeným o nožovou hlavu, aby se chvě-
ním neuvolnily a neotáčely se v hrotové objímce koníku. 

6. Díry velkého průměru lze vrtat i strojním posuvem vrtáku => práce se urychlí. 

7. Větší a těžší obrobky lze upnout na příčných saních suportu, a tím je strojně po-
souvat do záběru. Vrták je upnut ve vřetenu soustruhu a otáčí se.  

     

Obr. 37 Způsoby 
vrtání 
 
a) upnutí vrtáku 
ve zvláštním   
    přípravku 
b) spojení koníku 
se suportem   
    třmenem 
 
 

 

 

3. 4. 3   Příčiny lámání vrtáků 

 nesprávně naostřený vrták 
 špatné upnutí a vedení vrtáku 
 nesprávné upnutí obrobku 
 ucpání drážek vrtáku třískami 
 příliš velký posuv 
 vrtání do šikmé (nakloněné) roviny 
 nesprávné dovrtávání děr v obrobcích 
 dutina nebo pecka v materiálu 
 uhýbání vrtáku z osy 
 nesprávné a nedostatečné chlazení a mazání 

 

3. 5  Vyvrtávání 

 Vyvrtáváním provádíme zvětšování děr, které již byly vyrobeny předlitím, 
předkováním nebo vrtáním. Můžeme jej provádět těmito způsoby: 

 vrtáním vrtáky větších průměrů (šroubovými vrtáky, kopinatými vrtáky nebo 
u zvlášť hlubokých děr vrtáky dělovými 

 výhrubníky  i  výstružníky  slouží  k  úpravě  povrchu  tvarové, rozměrové  
a zhotovení požadované drsnosti povrchu 

 výstružníky 
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 vyvrtávacími tyčemi, hlavami, kterými se vyrábí otvory větších průměrů. Na 
vyvrtávací tyč se připevňují soustružnické nože nebo destičky, případně 
vyvrtávací hlava. Nastavení polohy nože nám určuje velikost zhotovované-
ho rozměru dále, ovlivňuje  tvar i vyráběnou drsnost povrchu. 

3. 6  Řezání ostrých závitů kruhovými závitovými čelistmi 

 

3. 6. 1  Vnější závity  

se na soustruhu vyrábí závitovým nožem nebo efektivněji řežou  kruhovými závito-

vými čelistmi (závitovým očkem). 

Kruhová závitová čelist  

 je kalená ocelová matice 
 aby se břity snadno zařízly do dříku šroubu, má dřík šroubu sraženou  hranu  

a závitová čelist má na počátku závitu tzv. řezný kužel  - celkový průřez odře-
závané třísky se rozdělí na několik zubů čelisti  -  zuby vznikajícím odporem 
materiálu tolik netrpí a vyříznutý závit má hladký povrch 

 čelistí lze vyříznout celý závit najednou 
 nejlépe se hodí k řezání závitů malého průměru 
 lze řezat i závity většího průměru do stoupání 3 mm 
 čelisti mohou být    

o celistvé 
o rozříznuté 

 vyrábí se z nástrojové oceli uhlíkové nebo rychlořezné 
 čelist se upíná v držáku a zajišťuje se několika stavěcími šrouby 
 rozříznuté čelisti lze v držáku v jistých mezích sevřít a tak nahradit opotřebení 

jejich zubů => tím se čelist zakřiví => proto se hodí jen k řezání méně přes-
ných závitů 

  

3. 6. 2  Postup při řezání závitu kruhovými závitovými čelistmi 

 dřík šroubu se osoustruží na žádaný průměr (velký průměr šroubu, označení 
závitu) a srazí se náběhová hrana pod úhlem 45o na délku stoupání závitu 

 při nepřesné práci bude průměr dříku 

 

o  menší, vyřízne se závit s neúplným profilem 
o  větší, odřezává se příliš velký průřez třísky, zuby jsou namáhány vel-

kými odpory a mohu se snadno vylámat - závit je velmi hrubý a potrha-
ný 

o  dřík šroubu je  vyroben z  měkkého materiálu a pěchováním se zvětšu-
je velký průměr šroubu 
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  zvolená řezná rychlost pro řezání závitu čelistmi a průměru závitu se vypočítá 
nebo určí z tabulek vhodný počet otáček vřetena  soustruhu (zpravidla co ne-
jmenší za důkladného chlazení nebo mazání) 

 

Materiál Řezná kapalina 

Konstrukční ocel Emulze vrtacího oleje, řepkový olej, terpentýn 

Slitinová ocel Emulze, směs terpentýnu a petroleje (5:1), benzol 

Šedá litina Za sucha, emulze, řepkový olej, petrolej 

Ocelová litina Emulze, terpentýn 

Mosaz Minerální olej, emulze, za sucha 

Bronz Za sucha, řepkový olej 

Slitiny hliníku Řepkový olej, emulze, mýdlová voda 

Tabulka vhodných chladících řezných kapalin dle obráběného materiálu 

 čelist se upne v držáku a po celou dobu řezání závitu mírně přitlačuje čelem 
pinoly koníku k  obrobku - tím se dosáhne souososti čelisti s obrobkem -
vyříznutý závit bude mít správný profil 

 rukojeť držáku je opřena o nožovou hlavu nebo nožové saně suportu, nebo se 
drží v ruce 

 při řezání závitu se čelist samočinně posouvá a našroubovává na dřík 
 po vyříznutí závitu se změní smysl otáčení vřetena a závitová čelist se vy-

šroubuje 
 pro dosažení hladkého povrchu závitu se používá vhodná řezná kapalina 

                                
 
 
Obr. 38 Závitové čelisti                                     Obr. 39 Ustavení čelistí na soustruhu 
 

 

http://zozei.sssebrno.cz/userdata/imagelibrary/upload/zavitove-oeko.png
http://zozei.sssebrno.cz/userdata/imagelibrary/upload/zavitove-oeko-na-soustruhu.png
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3. 6. 3  Řezání ostrých závitů závitníky 

Vnitřní závity menšího průměru se řežou závitníky. 

Závitníky 

 zubové drážky závitníků mohou být  
o přímé x šroubovité 
o zubovými drážkami se odvádějí třísky a přivádí řezná kapalina k břitům 
o menší závitníky mají 3 - 4 zubové drážky 
o větší závitníky mohou mít až 8 zubových drážek, čím více má závitník 

drážek, tím lépe je v díře veden a řeže kratší třísky 
 řezná část závitníku se skládá z řezného kužele a vodicí části 
 závitníky se vyrábí z nástrojové oceli uhlíkové nebo rychlořezné, u závitníků 

od průměru 12 mm se řezná část vyrábí z RO a upínací z konstrukční uhlíko-
vé oceli 

 většina závitníků je zakončena čtyřhranem 

 
Obr. 40 Přímý a šroubovitý závitník 

a) sadové závitníky  

 jsou určeny hlavně k řezání závitů v neprůchozích dírách 
 závit v průchozích dírách se řeže jen tehdy, nepřesahuje-li délka díry 1,5 prů-

měru závitu (platí pro maticové závitníky) 
 v sadě jsou 2 – 7 závitníků, kterými se řeže postupně (při řezání závitů do 

běžných konstrukčních materiálů používáme tří sadové závitníky, u tvrdších 
materiálů lze užít i sedmičlennou sadu) 

 nejčastěji se používají trojčlenné sady závitníků, jednotlivé závitníky v sadě se 
liší od sebe délkou řezného kužele a velikostí velkého průměru závitu  

  
o předřezávací – odebírá asi 70 %  materiálu 
o řezací – odebírá asi 20 % materiálu 
o dořezávací – odebírá asi 10 % materiálu 

 

                                                Obr. 41 Sadové závitníky 

http://zozei.sssebrno.cz/userdata/imagelibrary/upload/zavitnik.png
http://zozei.sssebrno.cz/userdata/imagelibrary/upload/sadove-zavitniky.pn


 42 

 

 dvojčlennou sadu závitníků tvoří pouze  závitník přeřezávací a  dořezávací  
používá se k řezání jemných závitů 

 vícečlenné sadové závitníky se používají k řezání závitu ve velmi tvrdých ma-
teriálech 

 závitníky se ostří na čelech břitů tvarovým brusným kotoučem, velikost úhlu 
čela γ se řídí podle materiálu obrobku 

 b) maticové závitníky    Obr. 42 Maticový závitník 

 pro řezání závitů v průchozích dírách 
 má dlouhý řezný kužel 
 některé závitníky mají na řezném kuželu kuželový závit v délce 3 - 4 stoupání, 

vzniklé zoubky umožňují snazší zaříznutí do materiálu 
 mají dlouhou stopku, aby se daly řezat delší závity v průchozích dírách 
 závit se řeže při jednom záběru 

 Postup při řezání závitu závitníky 

 vyvrtá se  díra správného průměru,  vrtaná díra = 0,8 . D (u menších závitů, 
přesněji určíme dle tabulek) 

 srazí se hrana díry, aby se usnadnilo zaříznutí závitníku do materiálu 
 podle zvolené řezné rychlosti a průměru řezaného závitu se vypočte nebo 

z tabulek určí počet otáček vřetena 
 závitník se nasadí řezným kuželem na počátek díry a podepře upínacím hro-

tem koníku, aby se zajistila souosost závitníku s dírou 
 proti otáčení se zajistí vratidlem, které  se drží v ruce nebo se opře o nožové 

saně, popř. se vratidlo nahradí unášecím srdcem 
 po celou dobu musí být závitník podepřen hrotem koníku 
 použitím řezných kapalin se dosáhne malého opotřebení závitníku a hladkého 

povrchu závitu 
 v neprůchozích dírách se musí závit řezat opatrně, aby se závitník nezlomil 
 před řezáním se označí na závitníku délka, před koncem se stroj zastaví a zá-

vit ručně dořízne 
 při častém řezání vnitřního závitu se závitníky upínají ve zvláštní pojistné hla-

vě, kde je posuvně uloženo upínací pouzdro a v něm je upnut závitník 
 při řezání závitu se vysouvá upínací pouzdro z pojistné hlavy a sleduje pra-

covní přímočarý pohyb závitníku 

 
Obr. 43 Ustavení  maticového závitníku na soustruhu 
 

http://zozei.sssebrno.cz/userdata/imagelibrary/upload/maticovy-zavitnik.png
http://zozei.sssebrno.cz/userdata/imagelibrary/upload/zavitnik-na-soustruhu.png
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3. 7  Frézování 

Provádí se na obráběcích strojích  -  frézkách. Obrábění na těchto strojích je 
frézování. Vznikají tak  rovinné, tvarové a při použití zvláštního příslušenství i rotační 
plochy a  závity. Hlavní pohyb je rotační, který vykonává fréza. Je to vícebřitý nástroj 
souměrného tvaru. Vedlejší pohyb (posuv) vykon ává obrobek. Posuv může být pro-
váděn v několika rovinách současně. 
 Pro provádění základních kovoobráběčských prací nejvíce používáme konzo-
lové frézky, které  dělíme na: 
  -    svislé (vertikální) 

-    vodorovné (horizontální) 
-    univerzální 

                                                                                   
 

 
 
 
Obr. 44 Vertikální frézka                  Obr. 45 Horizontální frézka                      
 
Mají tyto hlavní části: 

- základnu s nádrží na chladící kapalinu 
- stojan 
- motor vřeteníku 
- převodovka 
- vřeteník mají u horizontálních a univerzálních 

vodorovný, vertikálních jsou vřeteníky svislé 
- konzolu s motorem posuvů 
- příčný stůl 
- podélný stůl u univerzálních frézek lze tento 

stůl pootočit o 45°na každou stranu a umožňu-
je spojit tento stůl s dalším příslušenstvím,  
např. dělícím přístrojem nebo otočným stolem  
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3. 7. 1  Základními obráběcími pracemi na frézkách jsou: 

- frézováni spojených 
pravoúhlých ploch 
- frézování šikmých ploch 
 Plochy se obrábí 
čelními válcovými fréza-
mi, které obrábí obrobek 
zpravidla čelem,  válco-
vými frézami, které opra-
covávají obrobek svým 
obvodem. 
 
 
 

Obr. 46 Frézování válcovou frézou, čelní válcovou frézou 
     a), b) 1 hlavní pohyb       

         2 pohyb vedlejší posuv 
                         3 velikost třísky 
                         4 obrobek 
                         5 nástroj – fréza 
 
Frézování sousledné, nesousledné 
Podle nastavení nástroje a obrobku můžeme frézovat sousledně nebo nesousledně.  
Při nesousledném frézování se obrobek pohybuje proti směru otáčení nástroje.  
Při sousledném frézování se obrobek pohybuje stejným směrem jako nástroj. 
 
 
 
 
1 nástroj 
2 pohyb obrobku 
3 obrobek 
4 nástroj 
 
 
 
 
 
                                                     

          
                                    Obr. 47   Frézování nesousledné, sousledné 

3. 7. 2  Frézování spojených pravoúhlých ploch  

Nejčastějším případem je frézování čtyřbokého hranolu, kde je nutno dodržet: 
- kolmost a rovnoběžnost obrobených ploch 
- předepsanou jakost obrobených ploch 
- rozměrovou přesnost - dodržet dovolené tolerance (výrobní úchylky) 
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Stroj, nástroje a pomůcky : 
- stroj: svislá frézka 
- nástroj: čelní válcová nástrčná fréza RO 
- nářadí: krátký frézovací trn letmý, strojní svěrák, váleček, upínací šrouby,         
              ochranné plechy. 
- měřidla: posuvka, úhelník, nožové (vlasové) pravítko 
 
Frézování rovinných ploch válcovými frézami 
Osa frézy je rovnoběžná s obráběnou plochou. Šířka frézy musí být větší než šířka 
frézované plochy. Používáme dva způsoby frézování: sousledné a nesousledné. 
Nesousledný způsob - fréza se otáčí proti smyslu pohybu obrobku. Tříska tvaru 
ohnutého trojúhelníku je tvořena od minimální tloušťky po maximální tloušťku při vy-
jetí zubu ze záběru. 
Výhody: práce frézy je klidná bez rázů, uplatňuje se při frézování odlitků a výkovků  
s tvrdou povrchovou kůrou. 
Nevýhody: břit zpočátku neřeže, klouže po materiálu obrobku, než dosáhne mini-
mální tloušťky třísky 0,01 až 0,03 mm, čímž se zvyšuje řezný odpor a teplota řezání a 
tím se zvyšuje opotřebení břitu nástroje a zhoršuje se kvalita obrobené plochy. Dále 
je obrobek řeznou silou vytahován z upínače, proto je nutné použít vetší upínací síly, 
což se nehodí pro tenkostěnné obrobky s malou tuhostí. 
 
Sousledný způsob – fréza se otáčí ve stejném smyslu s pohybem obrobku. Tříska 
se tvoří od maximální tloušťky po minimální tloušťku při výjezdu zubu frézy ze zábě-
ru.  
 
Výhody: fréza po  materiálu  neklouže, tím vzniká  méně   tepla, fréza se nezahřívá, 
a proto je možné volit vyšší řeznou rychlost, větší posuv. Obrobek je řeznou silou 
přitlačován do opěrných ploch upínače, což umožňuje upínat tenkostěnné obrobky 
při velkých hloubkách řezu.  
Nevýhody: frézování  je  nárazové, vyžadující  vymezení  vůlí ve vodících plochách  
a posuvových mechanismech, aby vznikající chvění nezhoršilo kvalitu povrchu obrá-
běné plochy a popřípadě zničení nástroje.   
 
3. 7. 3 Možné nedostatky  při frézování rovinných ploch 
a) rozměry součásti neodpovídají rozměrům na výkrese - příčina: nesprávné upnutí   
    obrobku, špatné měření, nebo špatně nastavená hloubka řezu 
b) horší kvalita povrchu než je předepsána – příčina: házení frézy, tupá fréza, malý  
    neb velký posuv  
c) povrch obrobku se stopami po nástroji způsobuje protočení frézy na jednom místě,    
    přemístění obrobku do výchozí polohy pod otáčející se frézou - opačný pohyb než     
    při frézování 
d) vlnitý a nerovný povrch obrobené plochy způsobuje házení frézy nebo frézovacího   
    trnu 
e) poškozený otlačený povrch součásti bývá způsoben nepoužitím paličky z měkkých    
     kovů při doklepávání obrobku nebo upnutí bez ochranných vložek z plechu 
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3. 7. 4  Postup práce při frézování spojených pravoúhlých     

        ploch čelní válcovou frézou  

 
Podle výkresu obrobku  určíme technologickou základnu, je to plocha, od které vy-
cházíme při stanovení pracovního postupu a vztahujeme k ní všechna měření – ofré-
zujeme ji jako první.  
Obrobek upneme do strojního svěráku, který musí být vyrovnán  a upnut na podél-
ném stole, aby jeho pevná čelist byla rovnoběžná s čelní plochou stojanu frézky, kte-
ré docílíme s použitím kamenů na spodní straně svěráku, nebo použitím číselníko-
vého úchylkoměru(je přesnější).  
Potom ofrézujeme  kolmou úzkou plochu. Obrobek upneme, tak aby se první obro-
bená plocha (technologická základna) opírala o pevnou čelist svěráku a první strana 
délky obrobku vyčnívala ze svěráku. Technologická základna musí správně dosed-
nout k pevné čelisti svěráku, mezi pohyblivou čelist a obrobek vložíme váleček, tím 
zabráníme zpříčení upínaného obrobku tlakem pohyblivé čelisti.  
 

 
 

Obr. 48 Frézování spojených pravoúh-
lých ploch 
 
 
 
Po ofrézování obrobku čelem frézujeme bokem 
frézy zabezpečíme kolmost ploch).  
 
Jako třetí budeme frézovat druhou úzkou plo-
chu. Obrobek upneme tak, že opřeme první ob-
robenou plochu o pevnou čelist a druhou obro-
benou plochu položíme na podložku ve svěrá-
ku. Mezi obrobek a pohyblivou čelist vložíme 
opět váleček. Při upínání obrobek necháme 
druhou délkou obrobku vyčnívat ze svěráku tak, 

abychom po ofrézování čelem mohli za-
rovnat délku, po sevření obrobku jej sou-
časně doklepáváme.  Po ofrézování obou 
stran dále budeme frézovat širokou plochu 
rovnoběžnou s první plochou. Při upínání 
položíme obrobek první plochou na pod-
ložky ve svěráku a při utahování jej dokle-
páváme. Obrobené plochy se při upínání 
chrání   před poškozením ochrannými ple-
chy na čelistích svěráku. Nastavení ob-
robku kontrolujeme rýsovadlem nebo 
úhelníkem. Kolmost kontrolujeme úhelníkem a rovinnost kovovým pravítkem. 
          Vady, které se mohou vyskytnout: nedodržení předepsaných rozměrů, kolmos-
ti a rovnoběžnosti ploch, jakosti povrchu - drsnosti obrobené plochy.  
Příčinou vad: chybné nastavení obrobku a málo pevné upnutí obrobku. 
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3. 7. 5  Frézování šikmých ploch 

Šikmé plochy jsou takové, které svírají se základní vodorovnou plochou jiný úhel než 

je 0°(rovnoběžné plochy) nebo 90° (kolmé plochy). 

 

3. 7. 6   Frézovat šikmé plochy lze vyrábět několika způsoby, použití 
jednotlivých způsobů je závislé: 

1. na velikosti obrobku 
2. na počtu vyráběných součástí 
3. umístění šikmé plochy na obrobku 
4. na velikosti šikmé plochy 
5. na tuhosti soupravy (stroj, upnutí obrobku, nástroje) 

 
3. 7. 7  Tyto plochy můžeme frézovat: 

- podle orýsování 
- s použitím úhlových podložek 
- natočením nebo sklopením svěráku 

                                                    -   úhlovými frézami 
                                                    -   vykloněním vřeteníkové hlavy (vřetena) 
 
 Frézování šikmých ploch podle orýsování  

- používáme většinou pro obrábění jednotlivých obrobků v kusové výrobě. Obrobek se 
nejdříve orýsuje, aby bylo zřejmé, které plochy 
se budou obrábět a jak velký bude přídavek 
na frézování. Při upínání nastavíme obrobek 
tak, aby ryska označující šikmou plochu byla 
ve vodorovné poloze. Osa čelní frézy je při 
frézování na svislé frézce na obráběnou šik-
mou plochu kolmá, osa válcové frézy je při 
frézování na vodorovné frézce s obráběnou 
šikmou plochou rovnoběžná. Obrobek může-
me při nastavování vyrovnat podle čelisti svě-
ráku. Velmi často obrobek nastavujeme po-
mocí rýsovadla. 
 
                                    Obr. 49 Frézování šikmých ploch pomocí orýsování  
 
 

Frézování šikmých ploch pomocí úhlových podložek  

 

Na svislých frézkách můžeme frézovat šikmé plochy vál-

covými i čelními frézami. Sklon obrobku zajišťujeme tím, že 

ve svěráku použijeme úhlových podložek se šikmou opěr-

nou plochou, na niž obrobek pokládáme. Těchto podložek 

má frézař většinou celou sadu, při předpokládané velkový-
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robě ji  frézař    vyrobí pro různé úhly dle sklonu šikmé plochy. Obr.50 Frézování 

šikmých ploch pomocí úhlových podložek 

  Použitím otočného a sklopného svěráku 

Nastavení obrobku do šikmé polohy je možno docílit i natočením nebo sklopením 

svěráku. Oba znázorněné druhy svěráku patří k příslušenství frézek. Rozsah natoče-

ní bývá 0° až 44° na obě strany. Úhel natočení se odečítá na úhlové stupnici. 

 Obr. 51 Frézování šikmých ploch pomocí otočného svěráku  

                        

 

 

Vykloněním výklopného svěráku 

 Tento svěrák lze jako svěrák otočný 

naklonit v půlkruhovém vedení. Roz-

sah vyklonění je od -30° až +60°. 

 

                                  

 

 

   Obr. 52 Frézování šikmých ploch pomocí sklopného svěráku 

 

 

 

 Vykloněním vřeteníku 

 

Svislé frézky mají vřeteník uložený otočně, což umožňuje vyklonit frézu 

upnutou ve vřetenu do šikmé polohy v rozsahu 0° až 45° na obě strany. Úhel 

vyklonění se odečítá na úhlové stupnici. Frézovat se může buď břity na válco-

vé ploše (na obvodu), nebo břity na čelní ploše. Při použití válcové frézy, kdy 

řežou břity na válcovém plášti frézy, je úhel vyklonění frézovacího vřetena do-

plňkovým úhlem do 90°. 

 

  

http://mlgeardesigns.blog.cz/1503/frezovani-sikmych-ploch
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Obr. 53 Frézování šikmých ploch vykloněním vřeteníku 

 

Úhlovými frézami  

se frézují úzké šikmé plochy. Protože tyto frézy mají poměrně krátké zuby s „krátkou 

délkou ostří zubů“, délka ostří je omezená – čím delší ostří v záběru tím, větší mož-

nost vzniku chvění. Úhel břitu úhlových fréz musí být shodný s úhlem šikmé plochy. 

Obrobky upínáme do strojního svěráku. 

Úhlové frézy se vyrábějí normalizované jako stopkové nebo nástrčné. 

 

Obr. 54 Frézování šikmých ploch pomocí úhlových fréz 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vrtání a vyvrtávání 

Vrtání je vyrábění otvorů do plných matriálů a vyvrtávání je rozšiřování  stáva-

jícího otvoru zhotoveného vrtáním, předkováním nebo litím. Při vrtání pohyb hlavní je 

otáčivý a provádí jej nástroj, pohyb vedlejší je přímočarý posuv, kterým je vrták vtla-

čován do vyráběného otvoru. 

 

Operace vrtání se provádí vrtačkami, které podle jejich velikosti konstrukce 

dělíme na: 

- ruční 

http://mlgeardesigns.blog.cz/1503/frezovani-sikmych-ploch
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- stolní 

- sloupové 

- stojanové 

- radiální 

- portálové 

 

4. 1. 1  Rozdělení vrtaček dle konstrukce                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                             

4. 1. 2  Sloupová vrtačka        Obr. 55 

Hlavní části: 

 
1. základová deska 
 
2. svisle přestavitelný konzolový stůl 
 
3. vřeteno 
 

4. vřeteník 
 
5. sloup 
 
6. vratidlo 
 
7. ozubená tyč 
 
8. motor 
 
9. stupnice 
 
10.hlavní vypínač 
 

 

4. 1. 3   Stojanová vrtačka  

                Hlavní části: 

1. základová deska 
2. konzolový pracovní stůl 
3. vřeteno 
4. svisle přestavitelný vřeteník 
5. posuvová převodová skříň 
6. vratidlo ručního posuvu 
7. stojan 

8. elektromotor 
9. čerpadlo chladící kapaliny 
10. hlavní vypínač                          Obr. 56 Stojanová vrtačka 
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                                  4. 1. 4  Radiální vrtačka 

 

  

 

 

 

 

Hlavní části: 

1. základová deska 
2. upínací plocha 
3. výsuvné vřeteno 
4. vřeteník 
5. výkyvné rameno 
6. narážky  
7. stojan 

Obr. 57 Radiální vrtačka 

 

 

4. 1. 5  Horizontální vyvrtá-

vačka 

Hlavní části 

1. lože 
2. stojan 
3. pracovní vřeteno 
4. lícní deska 
5. otočný pracovní 

stůl (křížový) 
6. podélné saně 
7. říčné saně 
8. pomocný stojan 
9. svisle přestavitel-

né ložisko 
10. vřeteník 
11. centrální ruční 

kolo 
12. elektromotor 
13. hlavní vypínač 

                                                                           Obr. 58 Horizontální vyvrtávačka          
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5. 2  Otvory se vrtají a vyvrtávají těmito nástroji 

- středící vrtáky 

- šroubovité vrtáky 

- kopinaté vrtáky 

- dělové vrtáky  

- vyvrtávací hlavy 

 

5. 2. 1   Středící vrtáky 

- se používají k navrtávání středících důl-
ků při výrobě hřídelů a čepů. K výrobě 
otvorů na velkých obrobcích na vrtač-
kách, zejména na šikmých a kulových 
plochách. Pro lepší uchycení vrtáků na 
těchto plochách k vymezení jejich přesné 
polohy. Jsou to krátké silné vrtáky 
s jednoduchým nebo lomeným břitem. Při 
vrtání těmito nástroji se volí vyšší otáčky 
než při běžném vrtání ke snížení půso-

bení sil, které vychylují běžné  vrtáky ustanovené do místa  vrtaného otvo-
ru. 

 
Obr. 59      Středící vrtáky     

5. 2. 2  Šroubovité vrtáky  

 
Jsou  vrtáky, které jsou nejpoužívanější . 
Jedná se o dvoubřitý nástroj se šroubovitými 
drážkami, které slouží k odvádění třísek a 
přívod chladící kapaliny. Jsou vyráběny v 
normalizovaných rozměrech. K upínání vrtá-
ků slouží stopka, která může být válcová 
k upínání do vrtacích hlaviček případně rych-
loupínacích hlaviček pomocí kleštin nebo  se 
stopkou kuželovou (Morse), dle velikosti vrtá-
ku je volena i velikost kužele pro upnutí.  
 
Obr. 60 Šroubovitý vrták 
 
Průřez materiálu, který zůstal mezi drážkami, 
se nazývá jádro. Oba hlavní břity vznikají při-
broušením špičky. Mezi oběma  hřbetními 
plochami je příčný spojovací břit, jenž 
s oběma hřbetními břity svírá  úhel příčného 
břitu. Tento břit neřeže, ale vytlačuje materiál 
ze středu díry před hlavními břity. Fasetky 
vedou vrták v díře a zabraňují tření hřbetu 
vrtáku. Při vrtání hlubokých děr se vrtáky  
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směrem k upínací stopce zužují, asi o 0,05 mm na každých 100 mm délky. 
 Vrtáky jako jiné obráběcí nástroje mají na každém břitu úhly hřbetu, čela, břitu 
a vrcholový úhel, který svírají oba hlavní břity, který se volí podle tvrdosti obráběného 
materiálu.  
Úhel - hřbetu měřený v rozích břitu má hodnoty 5 - 8°, 

- čela je tvořen stoupáním šroubovice 
- úhlem hřbetu a úhlem šroubovice je dán úhel břitu. 

Vyrábějí se vrtáky se třemi druhy velikosti šroubovice: 

Strmá šroubovice  pro vrtání křehkých matriálů, střední pro vrtání oceli a litiny, pro 
měkké a houževnaté materiály se používá nejméně strmé šroubovice (větší počet 
závitu na pracovní ploše vrtáku). 

 

 

 5. 2. 3  Kopinatý vrták 

  

Je nejstarší a nejjednodušší a dnes již málo použí-
vaný vrták. Obě ostří svírají úhly 90 - 140°. Břity 
jsou nabroušeny pod úhlem hřbetu 5 - 10°. Úhel 
čela je 0°. Pro plynulejší odchod třísek se na čele 
vybrušuje drážka.  
Výhodou je jednoduchá výroba. 
 
 
 
Nevýhodou:  
– špatný odvod třísek, zejména při vrtání hlubokých 
děr, musí se často vytahovat z otvoru a čistit  od 
třísek 
-  vrtané díry 
nemají  přesný 
rozměr 
-  brzy dochází 
k otupování 
ostří 
 
 
Obr. 61 Kopinatý vrták 
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5. 2. 4  Dělový vrták 

 

 Obr. 62 Dělový vrták 
 
Dělovými vrtáky se vrtá malými posuvy  0,02 do 0,1 mm/ot a řeznou rychlostí větší 
než u šroubových vrtáků. 
Vrtané díry jsou přesné, 
tvarově kruhové, mají 
správné rozměry 
s kvalitním povrchem. Při 
vrtání dlouhých děr se mu-
sí vrták často vysunovat 
z otvoru a čistit vzniklé 
třísky. Tyto vrtáky jsou ob-
vykle  podélně provrtány 
pro přívod řezné kapaliny. 
  

 5. 2. 5  Vyvrtávací tyče a hlavy  

 
K dokončování předvrtaných a jinak vyrobených děr větších průmě-

rů se používají vrtací tyče a vrtací hlavy. Do vyvrtávacích tyčí je upínán 
nástroj, jedná se většinou o soustružnický nůž. Do vyvrtávacích hlav se 
upínají destičky z RO, SK nebo jiných řezných materiálů (řezné keramiky, 
syntetických diamantů, KNB materiálů. 

Podle způsobu uložení je dělíme na uložené letmo nebo podepřené 
ložiskem. 

Podle počtu břitů používáme jednobřité nebo vícebřité nástroje. Bři-
ty jsou upevňovány šrouby nebo upínacími kolíky. Vyžitím destiček ze SK 
a dalších řezných materiálů zvyšujeme produktivitu práce. Geometrie vyvr-
távacích nožů závisí především na druhu obráběného matriálu 
 (ᵞ = 5 - 20°,ᾳ = 15 – 20°,  ᵡ = 60 – 90°,většího úhlu se nedoporučuje uží-
vat, protože tím narůstá radiální síla, která způsobuje průhyb vyvrtávací 
tyče).  
Vyvrtávací tyče  
               a) bez podpory ložiskem – letmé uložení 

a) s podporou jednoho  ložiska 
b) podpora vyvrtávaní tyče se dvěma ložisky 
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Obr. 63 Vyvrtávací tyče                                          Obr. 64 Vyvrtávací hlavy 
 

Pro obráběče kovů je podle  NSK  nezbytné  

6. Orientace v technických normách – tolerovaných rozmě-
rech a způsobech zobrazení na výkresech 

6. 1. Lícování 

Je všeobecné označení pro přesnost obrobení navzájem spojovaných součás-
tí pro jejich vzájemný vztah daný vůlí přesahem nebo přechodné. 

Nelze vyrobit součást s absolutní přesností rozměrů. Nepřesnost je způsobe-
na stroji, nástroji, které během obrábění ztrácejí přesnost i chybami pracovníka a 
dalšími vlivy.       

 Obr. 65 Lícování uložení s vůlí, přesahem a přechodné 

 
a)uložení s vůlí           b)uložení s přesahem             c)uložení přechodné 
Základní pojmy 
 
Rozměr uvedený na výkrese se nazývá kóta. Je to rozměr zjištěný měřením a 

bereme ho  jako jmenovitý rozměr. Leží mezi dvěma mezními rozměry, které jsou 
předepsány mezními úchylkami nebo toleranční značkou. Vztahují se k němu oba 
mezní rozměry. 

 
Toleranční soustava 
Pro všechna uložení téhož jmenovitého rozměru a tolerančního stupně se po-

nechají stále stejné rozměry jednotné díry a podle požadovaného uložení se mění 

http://slideplayer.cz/slide/1917599/
http://slideplayer.cz/slide/1917599/
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mezní rozměry hřídele. (V soustavě jednotné díry jsou na základě dohovoru řešen 
vnitřní rozměr, značí se velkými písmeny H). 

Pro všechna uložení téhož jmenovitého rozměru a tolerančního stupně se po-
nechají stále stejné rozměry jednotného hřídele a podle požadovaného uložení se 
mění mezní rozměry díry (jedná se o dohovořené vnější rozměry  označované ma-
lými písmeny h).  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                        
      Obr. 66 uložení      a) jednotné díry                            b) jednotného hřídele 
 
Úchylka je algebraický rozdíl mezi rozměrem skutečným, popřípadě mezním 

příslušným jmenovitým rozměrem. 
 
Horní mezní úchylka (ES,es) je početní rozdíl mezi horním mezním rozmě-

rem a jmenovitým rozměrem. 
 
Dolní mezní úchylka (EI, ei) je početní rozdíl mezi dolním mezním rozměrem 

a jmenovitým rozměrem. 
 
Tolerance (T) je rozdíl mezi horním a dolním mezním rozměrem nebo alge-

braický rozdíl mezi horní a dolní mezní úchylkou. T = HMR – DMR = ES – EI 
Nulová čára při grafickém znázorňování tolerancí vycházíme od této čáry   

vztahujeme polohu mezních úchylek. Kladné se znázorňují nad tuto čáru, záporné 
pod tuto čáru. 

 
Toleranční pole je poloha obdélníku, jehož  vodorovné strany příslušejí horní 

a dolní mezní úchylce která je blíže nulové čáře. Druhá je úchylka přidružená. Sou-
stava tolerancí a uložení ISO stanoví 28 tolerančních polí, jejich poloha k nulové čáře 
jsou určovány písmeny latinské abecedy. 

 
Toleranční stupeň slouží pro přesné provedení jednotlivých rozsahů jmenovi-

tých rozměrů. Lícovací soustava stanovuje 20 tolerančních stupňů běžně označova-
ných IT1-IT18 
 
 
 
 

6. 2. Technické kreslení 

Jeho úkolem je zobrazení trojrozměrných předmětu ve dvojrozměrné rovině. 
Zobrazení se provádí na výkresech podle stanovených technických norem, které řeší 
danou část její práci nebo činnost. 
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Základním formátem výkresu je  formát A 0 o ploše 1 m2 o poměru stran  

1 :  . Jedná se o tyto formáty: 

  

A0 841 × 1189 
A1 594 × 841 
A2 420 × 594 
A3 297 × 420 
A4 210 × 297 
A5 148 × 210 
 
 
rozměry se zaokrouhlují dolu na celé mm 
 Používají se čáry: 
         - plné 
         - přerušované – čárkované, tečkované 
        - střídavé – čerchované  

 
V tloušťkách 0.18,  0.2, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.00 mm 
Ve skupinách 
 

Název čáry Skupiny a podskupiny čar 

 

tenká 

a b a b a b 

0,18 0,25 0,25 0,35 0,35 0,5 

tlustá 0,5 0,7 1,0 

Velmi tlustá 1,0 1,4 2,0 

 
 

Podskupina  a se používá ve stavebnictví s poměrem čar 1 : 3 : 6 
Podskupina  a se používá ve strojnictví s poměrem čar  1 : 2 : 4 
Ve strojírenství se na většině výkresů používají tenká tlustá čára. Velmi tlustá se po-
užívá pro zvýraznění specifického významu např. lepené nebo pájené spoje. 
Kótovací čáry se kreslí slabě a ohraničují se uzavřenými šipkami s popisem zpravidla 
uprostřed. Popis se nesmí dotýkat kótovací ani obrysové čáry. Svislé kóty se popisují 
vždy vlevo s čitelností odzdola nahoru. 
Popisování výkresů se provádí velikostí písma: (1,8) 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 (20,00) 
Typ písma kolmé  typu A: výška = 14 x tloušťka 
                                   B: výška = 10 x tloušťka je přednostně používán 
 

Charakteristika písma rozměr Příklad (mm) 

výška písmen  velké abecedy 10d 5,0 

výška písmen  malé abecedy 7d 3,5 

šířka písmen  velké abecedy 6d 3,0 

šířka písmen  malé abecedy 5d 2,5 
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mezery mezi písmeny 2d 1,0 

mezery mezi slovy 6d 3,0 

nejmenší řádkování 17d 8,5 

tloušťka písmena 1d 0,5 

 
 
 

7.Ruční obrábění kovových materiálů a plastů 

7.1.Řezaní 

 

     Řezání patří mezi základní druhy třískového obrábění, kdy dochází k oddělování 
materiálu mnohozubým nástrojem – pilovým listem nejrůznějšího tvaru. 
Má základní řezné úhly: 
ᾳ =  úhel hřbetu, 
 β = úhel břitu, větší pro tvrdé  materiály, menší pro měkké 
 γ = úhel čela, 0 – 10°, zde vzniká tříska  tříska  
 δ = úhel řezu 
pro ruční zpracování: a) rámová s pilovým listem 
Pro ruční řezání se používá  rámová s  pilovým listem 

 
Obr. 67 pila pro ruční řezání kovů  

 
Pilový list má zuby rozvedeny, zuby jsou střídavě vyhnuty vpravo vlevo u 

hrubších zubů na měkké materiály nebo je skupina zubu vyhnuta vlevo a skupina 
vpravo pro řezání tvrdších materiálu s pilovým listem který má jemnější zuby. Vychý-
lení zubů slouží k provádění širší drážky než je pilový list tím bok pilového listu nedře 
o dělený materiál.  Pilový list vždy upínáme do rámu zuby od sebe. 
K uchycení materiálu používáme  různých druhů svěráků. Pohybem od sebe oddělu-
jeme materiál a při zpěrném pohybu netlačíme na pilu aby nedocházelo k otupení 
pilového listu. 
 

7. 2. Pilování 

Při ručním pilování dochází k oddělování třísek vícebřitým nástrojem = pilníkem, je-
hož tvar a velikost se volí podle charakteru obráběné plochy, druhu materiálu obrob-
ku, tloušťky ubírané vrstvy a podle požadované jakosti povrchu 

http://www.rzk.xf.cz/rezani.html


 59 

  
Základní druhy pilníků: 
a) těžký obdélníkový b) lehký obdélníkový c) uběrací 
obdélníkový zúžený 
d) trojúhelníkový na pily e) úsečkový f) nožovitý  
g) trojúhelníkový h) mečovitý i) čtvercová  
j) jazýčkový k) kruhový 
U běžných ručních pilníků rozlišujeme:  
1.…tělo pilníku, označován někdy jako list 
2…stopku 
3….rukojeť 
Různé druhy pilníků rozlišujeme i podle tvaru zubů.     
                                                                               Obr.68 druhy  pilníků a hlavní části 

 
Ty mohou být:  
- jednoduché 
- křížové 
- frézované 
- tzv. rašple 
A) pilníky s jednoduchým sekem používají se většinou k obrábění k měkčích kovo-
vých materiálů, plastů  
B) s křížovým sekem mají 2 seky: první (spodní sek), který je mělký je překryt dru-
hým (vrchní křížovým sekem) to umožňuje lepší oddělování i odvádění vznikajících 
třísek 
C) s frézovanými zuby se vyrábějí nejčastěji ve dvojím provedení: 
1. provedení se zuby přímými, které se používají na měkké materiály (hliník, plasty)  
2. provedení se zuby obloukovými, které jsou pro tvrdší materiály (dural, tvrzený pa-
pír). 
D) rašple: používají se při obrábění nejměkčích kovových materiálů (olova, cínu, slitin 
hliníku...) plastů i dřeva 
HUSTOTA ZUBŮ PILNÍKŮ (tzv. sek) se udává počtem zubů na 1 anglickém palci 
délky 
 
 
 

http://www.rzk.xf.cz/pilovani.html
http://www.rzk.xf.cz/pilovani.html
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Druhy profilů pilníků dále dělíme dle jejich profilu:  
plochý, obdélníkový - kulatý - trojúhelníkový  
půlkulatý - zkosený - čtvercovaný  

 
Zásady pilování 
- základním předpokladem správného pilování je vhodně upevněný svěrák 
- při pilování se stavíme šikmo ( bokem) ke svěráku 
- při práci se snažíme využívat celou délku pilníku 
- při zpětném pohybu musíme pilník odlehčovat, popř. i nadzvedávat, protože jinak   
  se rychle otupuje 

7. 3. Střihání 

je beztřískové dělení materiálu dvěma noži, které vnikají proti sobě do materiálu.  
Ke stříhání materiálu používáme nůžky:  
Ruční nůžky: pracují na principu dvouramenné páky    Obr. 69. Druhy ručních nůžek 

 
Postup při stříhání různých tvarů: musíme postupovat tak, aby ryska zůstala ne-
zakrytá.  

 
 
Obr. 70 Správné držení materiálu a ručních nůžek 

http://ucivozs.sweb.cz/kov/kov22.jpg
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Obr. 71 Postup při vystřihování vnitřních oblouků 

                                                                 
1.  .hrubé odstřižení materiálu 
               
2...další odstřižení pro přiblížení  se 
k rysce   
                                                                  
3…vystřižení konečného tvaru  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8. Měření a kontrola délkových rozměrů 

 
Existují dva druhy měření: 
1. Ke měření skutečných hodnot – používáme měřidla na kterých můžeme přímo 
odečítat velikosti v absolutních jednotkách – metry stupně 
2. Měření porovnáním – provádíme, nepřesahují-li hodnoty mezních hodnot 

 
 

8. 1. Měření skutečných hodnot 

Ocelová měřítka slouží k měření délek s přesností 0,2 až 0,5 mm. Jsou plochá se 
sešikmenou hranou. Obvyklé jsou délky od 200 do 
2000 mm. Pro méně přesná měření  se hodí  skládací  
a svinovací  metry, pro větší délky pak pásma dlouhá 
až 50 m.  
Měříte tak, že přiložíte hranu, jejíž délku chcete zjistit, 
k měřítku. Vyrovnáte měřítko tak, aby u jednoho konce 
hrany byla na stupnici nula. Potom na druhém konci 
této měřené hrany odečtete hodnotu z měřítka. 
 

Obr. 72 Ocelové měřítko 
 
 

Univerzální posuvné měřítko 
Umožňuje měřit jak vnější míry, tak průměry otvorů i jejich hloubku. Toto je vybaveno 
noniem s diferencí 1/10, což znamená, že je schopna měřit s přesností na desetinu 
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milimetru. Má také výstředník, díky kterému se dají lépe odečítat přesné hodnoty. 
Noniová diference může být až 1/50,   
 

 
Obr. 73 Pouvné měřítko 
 
což umožňuje měření již se značnou přesností. Používání tohoto měřidla je, zvláště s 
přihlédnutím k jeho přesnosti a univerzalitě, velmi jednoduché a pohodlné. Může mě-
řit vnější i vnitřní rozměry a hloubku. Počet celých milimetrů udává nulová ryska no-
niové stupnice části udává ta ryska noniové stupnice, která se shoduje s kteroukoli 
ryskou hlavní stupnice. 
 

Hloubkoměr 
Funguje úplně stejně jako univerzální posuvné měřítko, avšak je určeno pouze k mě-
ření hloubky.  
 

Mikrometr       
Mikrometr je velmi přesné měřicí 
zařízení, obvyklá přesnost je na 
setiny milimetru. Měřený rozměr 
se u nich určuje počtem otáček a 
pootočením mikrometrického 
šroubu. Hlavní stupnice na bubín-
ku je dělena tak, že jeden dílek 
odpovídá posunutí pohyblivého 
dotyku o 0,01 mm. Vedlejší stup-
nice na trubce je dělena tak, že 
jeden dílek odpovídá úplně otáčce 
mikrometrického šroubu posunu-
tím dotyku o 0,5 mm. 
 
 
 
 

http://eluc.cz/verejne/lekce/1116
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8. 2. Měření porovnáním 

Hmatadla  
Obkročná a dutinová hmatadla jsou určena 
pro přenášení rozměrů při výrobě jednotli-
vých kusů, kde nelze použít přímo pusuv-
ného měřítka. Skládají se ze dvou ramen 
spojených kloubem. Mohou mít také stavě-

cí šroub, který umožňuje fixaci naměreného rozměru. Obvykle jsou uzpůsobena pro 
měření do 100 až 300 mm. Pro rychlejší zjišťování rozměrů se používají hmatadla se 
stupnicí 
Mezi ramena hmatadla uchopíte měřenou část. Pokud má hmatadlo stavěcí šroub, 
jeho utažení vám podstatně zjednoduší přenášení tohoto rozměru. Potom přiložíte 
ramena na libovolné k tomu vhodné měřítko a z něj potom odečtete délku. Samozře-
jmě, pokud má hmatadlo vlastní stupnici, odečtete délku z ní.  
 

Dílenské kalibry  
měřidlo je vždy v páru. Jedna část je jakoby prstenec. Ten se používá k měření částí 
válcovitého tvaru - podle toho, jestli jde prstenec nasunout, aniž by byla po nasazení 
kdekoli mezera, má měřená část stejný průřez, jako kalibr, který na ni takto pasuje. 
Druhá část kalibrů je jakási válcovitá součástka, která se zasune do měřeného kru-
hového otvoru. A opět - pokud po zasunutí není patrná žádná mezera, má otvor prů-
řez stejný, jako kalibr, jenž do něj pasuje.  
 

   
 

Obr. 74 Vnitřní a vmější kalibry 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uvp3d.cz/drtic/?page_id=1955
http://uvp3d.cz/drtic/?page_id=1955
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Videa: 
Ukázka vnějšího a vnitřního soustružení 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3rCaj0S_vnA 
 
Ukázka konvenčního frézování 
https://www.youtube.com/watch?v=ndIratg_h6A 
 
Ukázka vrtání 
https://www.youtube.com/watch?v=iJlwroB3IRg

https://www.youtube.com/watch?v=3rCaj0S_vnA
https://www.youtube.com/watch?v=ndIratg_h6A
https://www.youtube.com/watch?v=iJlwroB3IRg
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