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3 Soustružení 

1 SOUSTRUŽENÍ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Řezné podmínky 
Síly při soustružení 
Jednotkový strojní čas 
Základní operace na soustruhu 
Nástroje – soustružnické nože 
Stroje – soustruhy 
Upínání obrobků 
Upínání nástrojů 

 
 

 

MOTIVACE: 

Soustružení je klasická metoda třískového obrábění pro výrobu součástí 
převážně rotačních tvarů, zejména pomocí jednobřitých nástrojů různého 
provedení – soustružnických nožů. Je to nejjednodušší a zároveň 
nejpoužívanější způsob obrábění (na klasických soustruzích se provádí 30 – 
40 % veškerých prací). Na soustruzích s ručním nebo automatickým 
ovládáním se soustruží polotovary s hmotnosti od několika miligramů až do 
několika tun.  

 
  



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

4 Soustružení 

1.1 SOUSTRUŽENÍ  

Při soustružení dochází k odřezávání přebytečné vrstvy (přídavku na obrábění) řeznou částí 
nástroje s definovanou geometrií. Odřezávaná vrstva odchází od obrobku v podobě třísky. 
Aby došlo k oddělení třísky od polotovaru, musí mít činná část nástroje klínový břit, který je 
podstatně tvrdší než obráběný materiál. Obrobek získává postupně požadovaný tvar, rozměr, 
drsnost povrchu i některé mechanické vlastnosti. Při obrábění je nezbytné stanovit a 
dodržovat určité řezné podmínky. 
Hlavní řezný pohyb (vc) je rotační a koná ho obrobek. Z povrchu rotujícího obrobku dochází 
prostřednictvím nože k odřezávání třísky.  
Posuvový pohyb (vf) je vedlejší, obvykle přímočarý a vykonává ho nástroj. Tento pohyb je 
nutný k tomu, aby nůž postupně odřezával třísky požadovaného průřezu. 
 

 

Audio 1.1 Řezné pohyby 

 
Posouvá-li se nůž ve směru osy rotace obrobku (axiálně), pak jde o podélné soustružení a 
výsledný řezný pohyb (ve) má tvar šroubovice, posouvá-li se však ve směru kolmém k ose 
rotace (radiálně), jedná se o přímé (čelní) soustružení (upichování, zapichování …) a 
výsledný řezný pohyb má tvar Archimedovy spirály. Přísuv je kolmý k posuvu – tedy při 
podélném soustružení je radiální a při čelním soustružení axiální. 

 
Animace 1.1 Soustružení čelní 
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5 Soustružení 

 
Animace 1.2 Soustružení podélné 

 
Obr. 1.1 Druhy soustružení a) podélné soustružení, b) čelní soustružení 

1.1.1 Řezné podmínky 
Při stanovení řezných podmínek jde zejména o volbu řezné rychlosti vc, posuvu f a tloušťky 
obráběné vrstvy (hloubky řezu) ap. 
Řezná rychlost je rychlost hlavního řezného pohybu a definujeme ji jako obvodovou rychlost 
měřenou na obráběné ploše. Pro různé druhy materiálů nástrojů a obrobků se používá i 
různých řezných rychlostí. Jsou v rozsahu od 5 m.min-1 do 1000 m.min-1. Obvodovou řeznou 
rychlost obrobku v místě soustružení lze určit ze vztahu: 

1000
nDvc
⋅⋅

=
π      [m.min-1]  (1.1) 

D – průměr obráběné plochy [mm] 
n – počet otáček vřetene [min-1] 
Posuv je dráha, kterou vykoná nástroj za jednu otáčku obrobku 
 

 

Audio 1.2 Řezná rychlost, posuv 

 
Při hrubování je jeho hodnota 0,4 až 3,5 mm, při dokončovacích operacích 0,06 až 0,3 mm a 
při jemném soustružení 0,03 až 0,05 mm. Při soustružení se nástroj posune během jedné 
otáčky o hodnotu posuvu, proto lze stanovit rychlost posuvu vf

  v závislosti na otáčkách 
vřetene následovně: 

nfv f ⋅=      [mm.min-1]  (1.2) 
f – posuv na otáčku [mm] 
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n – počet otáček vřetene [min-1] 
22

fce vvv +=      [m.min-1]  (1.3)  
Tloušťka obráběné vrstvy ap se při soustružení pohybuje od hodnoty několika desetin mm 
až po několik mm. Velikost posuvu, hloubka řezu, úhel nastavení a tvar úseku řezné hrany 
která je v záběru mají vliv na velikost a tvar průřezu třísky. Rozměr průřezu třísky pro 
základní druhy soustružení lze podle obr. 1.2 vypočítat ze vztahu: 
pro podélné soustružení  ( )dDa p −⋅= 5,0  [mm]   (1.4) 
D – průměr obráběné plochy [mm] 
d – průměr obrobené plochy [mm] 
pro čelní soustružení  lLa p −=  [mm]   (1.5) 
L – délka obráběné plochy [mm] 
l – délka obrobené plochy [mm] 
Jmenovitá šířka třísky bD a jmenovitá tloušťka třísky hD se vypočítají ze vztahů:  

r

p
D

a
b

κsin
=      [mm]   (1.6) 

κr – nástrojový úhel nastavení hlavního ostří 
rD fh κsin⋅=      [mm]    (1.7) 

Jmenovitý průřez třísky AD se stanoví ze vztahu: 
fahbA pDDD ⋅=⋅=     [mm2]   (1.8) 

 
Obr. 1.2 Identifikace průřezu třísky při soustružení a) válcová plocha, b) čelní plocha, 

 ap - šířka záběru ostří, bD - jmenovitá šířka třísky, hD - jmenovitá tloušťka třísky, κr - nástr. 
úhel nastavení hlavního ostří, D- průměr obráběné plochy, d - průměr obrobené plochy, L- 

délka obráběné plochy, l - délka obrobené plochy  

1.1.2 Síly při soustružení 
Celková síla řezání (obrábění) Fe má 3 složky – řeznou složku síly obrábění Fc, posuvovou 
složku síly obrábění Ff a pasivní složku síly obrábění Fp. Pro podélné soustružení lze tyto 
složky vypočítat ze vztahů: 
 

 

Audio 1.3 Síly při soustružení 
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FcFc yx
pFcc facF ⋅⋅=   [N]     (1.9) 

fFfF

f

yx
pFf facF ⋅⋅=    [N]     (1.10) 

FpFp yx
pFpp facF ⋅⋅=   [N]     (1.11) 

cFc, cFf, cFp – materiálové konstanty [-] 
xFc, xFf, xFp – exponenty vlivu ap [-] 
yFc, yFf, yFp – exponenty vlivu f [-] 
ap – hloubka obráběné vrstvy [mm] 
f – posuv na otáčku [mm] 

 
Obr. 1.3 Složky síly řezání (obrábění) a odpory při podélném soustružení 
Výsledná síla je určena rovnicí: 
 222

pfc FFFF ++=    [N]      (1.12) 
Poměr jednotlivých složek síly řezání: 
Fc : Ff : Fp = 1 : 0,4 : 0,25 při κr = 45° 
Síla řezání, která je vztažena na jednotku plochy řezu se nazývá měrná síla řezání (obrábění) 
a značí se kc. Dá se vyjádřit jako poměr řezné složky síly obrábění Fc  
a plochy jmenovitého průřezu třísky AD. 

D

c
c A

F
k =     [MPa]    (1.13) 

Potřebný výkon obráběcího stroje je vyjádřen vztahem:  

η
cc vF

P
⋅

=     [kW]    (1.14) 

η – mechanická účinnost obráběcího stroje [%] 
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1.1.3 Jednotkový strojní čas 
Poměry, které jsou patrné z obr. 1.4 jsou důležité pro stanovení jednotkového strojního času 
soustružnických obráběcích procesů. Při podélném soustružení válcové plochy (obr. 1.4a) se 
vychází ze vztahu: 

fn
L

v
Lt

f
AS ⋅

==     [min]    (1.15) 

Ln - dráha nástroje [mm] 
vf – posuvová složka síly obrábění [mm.min-1] 
n - otáčky obrobku [min-1] 
f - posuv na otáčku [mm] 
 
 
Součet jednotlivých složek nám dává dráhu nástroje ve směru posuvu L [mm]: 

pnn lllL ++=     [mm]    (1.16) 
l – délka soustružené plochy [mm] 
ln – délka náběhu [mm] 
lp – délka přeběhu [mm] 

 
Obr. 1.4 Jednotkový strojní čas 

a) podélné soustružení, b) čelní soustružení  

U soustružení čelních ploch (obr. 1.4b) je důležité rozdělení výpočtu jednotkového strojního 
času obrábění při konstantních otáčkách obrobku tASn a obrábění konstantní řeznou rychlostí 
tASv. Pro výpočet tASn se použije vztah (1.15), dráhu L (pro poměry na obrázku 1.4b) lze určit 
ze vzorce:  

( ) ( )[ ]
2

22 minmax pn lDlD
L

−−+
=   [mm]    (1.17) 

Hodnotu tAsv (pro poměry na obrázku 1.4b) lze určit ze vztahu:  
( ) ( )[ ]

fv
lDlD

c

pn

⋅⋅

−−+
=

4000
22

t
2

min
2

max
Asv

π
 [min]    (1.18) 

vc – řezná rychlost [m.min-1] 
f – posuv na otáčku [mm] 

1.1.4 Základní práce na soustruhu 
Soustružením lze obrábět vnější i vnitřní válcové plochy, kulové a všeobecné rotační plochy, 
rovinné (čelní) plochy a závity. Na soustruzích lze dále vrtat, vyvrtávat, vystružovat, řezat 
závity, vroubkovat, válečkovat, hladit, leštit, vyrábět hřbetní plochy tvarových fréz 
podsoustružováním, atd. Jednotlivé operace jsou zobrazeny na obrázku 1.5. 
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Audio 1.4 Práce na soustruhu 

 

 
Obr. 1.5 Základní práce na soustruhu 
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Animace 1.3 Sražení hrany 

 
Animace 1.4 Upíchnutí obrobku 
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Animace 1.5 Vrtání na soustruhu 

 
Animace 1.6 Zápich 
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Animace 1.7 Řezání závitů 

1.1.5 Nástroje – soustružnické nože 
Nejpoužívanějšími nástroji pro obrábění jsou soustružnické nože. Jde o jednobřité nástroje 
jednoduchých tvarů, které jsou poměrně levné a jednoduché z hlediska údržby. Základními 
charakteristikami soustružnických nástrojů jsou: 

• tvar řezného klínu, 

• materiál řezné části, 

• průřez tělesa nástroje. 

Z technologického hlediska se soustružnické nože dají dělit na: 
• radiální (nejfrekventovanější skupina nástrojů),  

• prizmatické,  

• kotoučové, 

• tangenciální.  

 
Obr. 1.6 Tvarové soustružnické nože  a)prizmatické, b)kotoučové, c)tangenciální 

Radiální soustružnické nože 
Tyto nástroje lze dále dělit podle konstrukce: 

• celistvé - těleso i řezná část jsou vyrobeny z nástrojové nebo rychlořezné oceli 
a tvoří jeden celek, 

•  s pájenými břitovými destičkami - destička z řezného materiálu je připájena tvrdou 
pájkou na (do lůžka) těleso nože z konstrukční oceli, 
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• s vyměnitelnými břitovými destičkami (VBD)- břitová destička je mechanicky upnuta 
v nožovém držáku z konstrukční oceli pomocí systémů upínání ISO (obr. 1.7).  

Mechanické upínání do nožového držáku je podstatou soustružnických nožů 
s vyměnitelnými břitovými destičkami. Existuje množství upínacích systémů, jejichž cílem 
je, aby se pevnost upínacího spojení přiblížila pevnosti, která je dosažena u pájených 
břitových destiček (obr. 1.7). 

 
Obr. 1.7 Systém upínání vyměnitelných břitových destiček 

Další dělení radiálních soustružnických nožů: 
Podle směru posuvu při obrábění: 

• pravé – nástroj pracuje od koníku k vřetenu, 

• levé – nástroje se pohybují naopak od vřetene ke koníku. 

 

Audio 1.5 Soustružnické nože 

 
Podle způsobu obrábění: 

• pro obrábění vnějších ploch (obr. 1.8), 

• pro obrábění vnitřních ploch (obr. 1.9). 

Každá z těchto skupin se dále může členit na nože: 
• ubírací, 
• zapichovací, 

• upichovací, 

• kopírovací, 

• závitové, 

• tvarové. 

Podle tvaru tělesa nože: 
• přímé,        stranové, 
• ohnuté,        rohové. 
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Obr. 1.8 Vnější soustružnické nože,  

a – ubírací nůž čelní, b – ubírací nůž přímý, c – ubírací nůž přímý, d – ubírací nůž ohnutý, 
 e – ubírací nůž oboustranný, f – rohový nůž, g – rohový nůž, h – ubírací nůž stranový,  

i – hladicí nůž, j – radiusový nůž 

 
Obr. 1.9 Vnitřní soustružnické nože,  

1 – vnitřní ubírací, 2 – vnitřní rohový, 3 – vnitřní kopírovací, 4 – vnitřní ubírací,  
5 – vnitřní ubírací, 6 – vnitřní rohový 

Materiály vhodné pro výrobu vyměnitelných břitových destiček radiálních nožů jsou: slinutý 
karbid – SK, řezná keramika, cermety, polykrystalický kubický nitrid boru – PKNB a 
polykrystalický diamant PD (obr. 1.10). Vyměnitelná břitová destička může být vyrobena 
jako jednostranná – má jednu čelní plochu nebo oboustranná destička – má 2 čelní plochy. 
Čela destiček jsou buď hladká, nebo jsou u nich předlisované (u super tvrdých nástrojových 
materiálů vybroušené) utvařeče třísky. V současnosti se téměř všechny destičky vyrábějí jako 
vícebřité. Výhodou u vícebřitých destiček je to, že po otupení jednoho břitu se mohou 
pootočit do nové polohy pro využití dalšího břitu (např. trojúhelníková oboustranná destička 
má 6 využitelných břitů). Uložení břitových destiček v držáku musí zajistit, aby řezné odpory 
byly směřovány do stěn, aby nezatěžovaly upínací mechanismus. Výměna destiček je rychlá a 
snadná a polohu břitu obvykle není třeba seřizovat. 
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Obr. 1.10 Vyměnitelné břitové destičky  

1 - SK, tvar S, oboustranné, předlisovaný utvařeč; 2 - SK, tvar W, oboustranná, předlisovaný 
utvařeč; 3 - SK, zapichovací, předlisovaný utvařeč; 4 - SK, závitové; 5 - SK, upichovací, 
před-lisovaný utvařeč; 6 - monolitní PKNB, tvar R; 7 - roubík PD, tvar C, jednostranná;  

8 - roubík PD, tvar T, jednostranná, utvařeč; 9 - roubíky PD, tvar S, oboustranná;  
10 - monolitní PKNB, tvar S, jednostranná, vybroušený utvařeč  

 
Obr. 1.11 Další tvary vyměnitelných břitových destiček 

U radiálních soustružnických nožů s vyměnitelnými břitovými destičkami se můžeme setkat 
s tím, že jsou konstruovány jako stavitelné. Rozdíl upnutí tohoto typu nože od standardních je 
v tom, že je břitová destička upnuta do speciální vložky. Je tak připevněna k základnímu 
držáku, ve kterém jsou šrouby, které umožňují posouvat vložku v podélné  
i v příčné ose. Takto lze v určitém rozsahu nastavit polohu špičky destičky. 
Výhody nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami: 

• těleso nástroje má podstatně delší životnost ve srovnání s nástroji s pájenou 
břitovou destičkou z důvodu možnosti pootočení řezné hrany nebo výměny celé 
destičky, 

• u pájených břitových destiček se vyskytují zbytková pnutí, která vznikají při pájení 
nebo ostření, pnutí se nevyskytují u mechanicky upnutých destiček, což zajišťuje 
větší trvanlivost řezné hrany, 

• místo výměny celého nože stačí přestavit či vyměnit destičku, což má velký 
význam z časového hlediska, 

• u nástrojů s vyměnitelnými destičkami se snižují nároky na skladovací prostory. 
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Nevýhodou použití nástrojů s vyměnitelnými destičkami je potřebný větší prostor pro 
mechanické upnutí než u pájených destiček. To je příčina toho, že nástroje s vyměnitelnými 
břitovými destičkami jsou rozměrově větší než pájené. Tato nevýhoda se projevuje především 
při výrobě malých součástek na automatech a revolverech, kde se používají malé nástroje. 
Pro obrábění menších tvarových součástek vyráběných sériově se používají nože tvarové 
(prizmatické a kotoučové). Použití tvarových nožů je výhodné z hlediska vysoké výrobnosti, 
přesnosti a velkého počtu ostření. 
Soustružnické nože i vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů jsou normalizovány v 
jednotném systému ISO. Přehled označení a rozměrů jsou uvedeny na obrázcích 1.12, 1.13A 
a 1.13B. Tento systém označování používají všichni významní výrobci nástrojů. Označování 
uvedené na obrázcích 1.13A a 1.13B platí i pro vyměnitelné břitové destičky z cermetů. 
Obdobný, jen velmi málo odlišný systém označování se používá u keramických destiček, a to 
platí i pro destičky ze supertvrdých materiálů.  
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Obr. 1.12 Označení nožových držáků s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutých 

karbidů dle ISO 
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Obr. 1.13A Označování VBD ze slinutých karbidů dle ISO 
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Obr. 1.13B Označování VBD ze slinutých karbidů dle ISO 

Použitím vyšších řezných rychlostí a posuvů, ale také pomocí nových a kvalitních řezných 
nástrojů lze dosáhnut zvýšení produktivity obrábění až o 60 %. Zároveň se také zvýšením 
produktivity předpokládá zvýšení jakosti obrobeného povrchu i funkční spolehlivost nástrojů, 
a to za současného snižování doby obrábění, tedy i celkové ceny výrobku. 
S přihlédnutím k ceně a kvalitě výrobků a při očekávaném vývoji lze předpokládat, že se 
modernizace řezných nástrojů projeví na snížení celkové ceny výrobku, a to takto: 

• při zvýšení trvanlivosti nástroje o 50 % se sníží celková cena výrobku o 1 %, 

• při snížení ceny nástrojů o 30 % se sníží celková cena výrobku o 1 %, 
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• při zvýšení řezné a posuvové rychlosti o 20 % by mohla celková cena výrobku 
klesnout až o 15 %. 

Z výše uvedených čísel je patrné, že předpokladem úspěšné modernizace procesu obrábění je 
nejen výkonný a spolehlivý řezný nástroj, ale také výkonný a spolehlivý obráběcí stroj. 
Soustružení kuželů 
S kuželovými plochami se ve strojírenství můžeme setkat například u upínacích hrotů, 
kuželových stopek vrtáků, uzavíracích kohoutů, kuželových kolíků atd. Základní rozdělení 
kuželových ploch je na vnější a vnitřní. 
Při vzájemném uložení odpovídajících kuželových ploch se snadno odstraňuje vůle hlubším 
zasunutím kužele do kuželové díry, což je nespornou výhodou. Výrobě kuželů se věnuje celá 
další kapitola 4. 

1.1.6 Stroje – soustruhy 
Soustružnické stroje tvoří nejpočetnější skupinu obráběcích strojů. Existuje velký počet 
různých druhů, typů a velikostí soustruhů. 
Z konstrukčního hlediska se dělí na: 

• hrotové, 

• svislé, 

• čelní, 

• revolverové, 

• speciální. 

Rozdělení podle stupně automatizace: 
• ručně ovládané, 

• poloautomatické – pracují v automatickém cyklu (zásah obsluhy je nutný na 
opakování cyklu, upnutí a odepnutí obrobku), 

• automatické – umožňují samočinné opakování pracovního cyklu po obrobení jedné 
součástky. 

U poloautomatických a automatických soustruhů se uplatňuje tvrdá nebo pružná automatizace 
pracovního cyklu. 
 

 

Audio 1.6 Soustruhy 

 
 
Hrotové soustruhy 
Používají se v kusové a malosériové výrobě pro soustružení hřídelových a přírubových 
součástí rozličných rozměrů a tvarů. V základním provedení se vyrábí dva druhy, a to 
univerzální a jednoduché (produkční). 
Univerzální mají vodicí šroub a lze na nich obrábět v podstatě cokoliv. Jsou vhodné pro 
obrábění vnějších i vnitřních rotačních ploch. Bývají vybaveny zařízením pro plynulou změnu 
otáček. Lze obrábět rovinné i čelní plochy, zapichovat při podélném i čelním soustružení, 
závitovým nožem řezat závity, soustružit kuželové plochy, případně plochy tvarové. 
Jednoduché soustruhy nemají vodicí šroub, jsou vybaveny silnějším elektromotorem a 
používají se především pro hrubovací práce.  
Velikost soustruhů je dána především tzv. točným průměrem (max. průměr obrobku, který lze 
obrobit) a délkou soustružení (vzdáleností mezi hroty).  
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Obr. 1.14 Univerzální hrotový soustruh  

1 – lože, 2 – vřeteník, 3 – suport, 4 - suportová skříň, 5 – koník, 6 - posuvová převodovka,  
7 - vodicí šroub, 8 - vodicí tyč, 9 - vodicí plochy, 10 - hrotová objímka, 11 – sklíčidlo,  

12 - otočná nožová hlava, 13 - zadní nožová hlava 

Svislé soustruhy (karusely) 

  
Obr. 1.15 Svislý soustruh jednostojanový Obr. 1.16 Svislý soustruh dvoustojanový 

Používají se v kusové a malosériové výrobě středních a velkých rotačních součástí. Vyrábějí 
se jako jednostojanové (obr. 1.15) nebo dvoustojanové (obr. 1.16). Mezi hlavní části patří 
otočný stůl, stojany a příčníky se suportem. Někdy bývají vybaveny přídavným naklápěcím 
brousicím vřeteníkem (pro broušení vnějších a vnitřních povrchů), indikací polohy obrobku a 
číslicovým řízením. 
Princip karuselu spočívá v tom, že je na vřeteníku upevněno sklíčidlo s obrobkem. Na stojanu 
se svislým vedením je umístěn jeden nebo dva příčníky s nožovou hlavou. Pohyb nástrojů je 
možný ve směru svislém i vodorovném. 
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Na svislých soustruzích se dají obrábět vnější i vnitřní válcové plochy, kuželové plochy (s 
pomocí natočení suportu), řezat závity. Je-li karusel vybaven kopírovacím zařízením lze na 
něm soustružit i tvarové plochy. 
Čelní soustruhy 
Čelní soustruhy (obr. 1.17) jsou vhodné pro obrábění deskovitých součástí velkých průměrů a 
malých délek. Bývají vybaveny jedním nebo dvěma suporty a zpravidla nemívají koník na 
podepření obrobku. K upnutí obrobku slouží svislé upínací desky upevněné na konci vřetena. 
V provozu se tyto soustruhy nevyskytují příliš často a bývají spíš nahrazovány svislými 
soustruhy. 

 
Obr. 1.17 Čelní soustruh   Obr. 1.18 Revolverový soustruh 

Revolverové soustruhy 
Jsou určeny pro malé a střední série výroby součástí, které vyžadují na obrobení větší počet 
nástrojů. Na jedno upnutí obrobku, postupně více nástrojů obrobí větší množství ploch. Tyto 
stroje soustruží podélně i příčně, vrtají v ose obrobku, vyvrtávají, vystružují, řežou závity, 
apod. Revolverová hlavice, ve které jsou upevněny nástroje, je otočná kolem horizontální 
nebo vertikální osy. Převážně se používají nástroje pro obrobení povrchů a nástroje pro 
obrábění děr. Nastavení nástrojů se provádí pro první obrobek a poté lze obrobit celou sérii 
obrobků za sebou. Celý cyklus bývá automatizován a často řízen číslicově. Celá revolverová 
hlava je vyměnitelná.  
Výchozím polotovarem bývá tyčovina (upnutá do kleštin), odlitky, výkovky apod. 
Revolverové soustruhy se podle polohy osy otáčení dělí na soustruhy s vodorovnou, svislou 
(obr. 1.20) nebo šikmou osou revolverové hlavy. 

1.1.7 Upínání obrobků 
Správné upnutí obrobků musí splňovat několik podmínek. Musí být spolehlivé, jednoduché, 
rychlé, vykazovat dostatečnou tuhost a zajistit jednoznačnou polohu obrobku vzhledem k 
nástroji. Používá se celá řada upínacích elementů nebo jejich kombinací. Způsob upnutí 
závisí především na tvaru a hmotnosti obrobku. 
 

 

Audio 1.7 Souhrn definic 

 
Nejpoužívanějším upínacím zařízením je univerzální sklíčidlo (obr. 1.19). Bývá většinou 3 
čelisťové, ale vyskytují se i sklíčidla čtyřčelisťová. Pohyb jednotlivých čelistí může být 
vzájemně vázaný (samostředící sklíčidlo) nebo se mohou pohybovat nezávisle. Obvykle se 
upíná ručně (pomocí nástrčného klíče). Méně častěji pneumaticky, hydraulicky nebo 
elektricky, které zkracují čas potřebný k upínání. 
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U soustružnických poloautomatů a automatů se používají samosvorná sklíčidla. Jakmile se 
tato sklíčidla začínají otáček, automaticky obrobek sevřou. Na těchto strojích se též používají 
čelní unašeče s odpruženým hrotem. U nich je točný moment přenášen řezným odporem 
nožíků namáčknutých do čela obrobku. Tato alternativa umožňuje soustružit obrobek v celé 
jeho délce.  

 
Obr. 1.19 Univerzální sklíčidlo  

   
Obr. 1.20 Luneta pevná (vlevo), posuvná (vpravo) 

 
Obrobky s poměrem délky a průměru větším než 2/3 se upínají mezi hroty  
(obr. 1.23) Hroty se nasouvají do středicích důlků navrtaných v čelech obrobku. Ve vřeteni je 
upnut pevný hrot a v koníku hrot otočný. Tento způsob upnutí se používá při vyšších 
požadavcích na přesnost (kde jsou předepsány minimální odchylky souososti mezi obrobenou 
plochou a osou rotace). Točivý moment přenáší unášecí deska se srdcem. 

 
Animace 1.8 Středící důlek 
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Velmi štíhlé obrobky, u kterých v průběhu obrábění hrozí nebezpeční prohnutí, se musí 
podpírat tzv. lunetami (obr. 1.20). Tyto se upevňují ve středu obrobku. Mohou být buď pevné 
(upnuty k loži stroje) nebo posuvné (posouvají se po loži).  

 
Obr. 1.21 Upínání mezi hroty 

Tyčovina (kruhového nebo šestihranného průřezu) menších průměrů se upíná do přesných 
upínacích pouzder – kleštin (obr. 1.22). Jsou rozříznuty několika podélnými drážkami a 
materiál je upínán vtahováním do kuželové dutiny. Nevýhodou je, že jsou odstupňovány po 
0,5 mm nebo 1 mm a proto jich musí být celá sada. Patří mezi velmi přesné metody upínání 
(dokáží zajistit souosost 0,01 až 0,05 mm). 
Těžší a kratší obrobky nepravidelných tvarů (odlitky apod.) se upínají do upínací desky (obr. 
1.23) se samostatně stavitelnými lištami. 
V sériové výrobě se pro upínání používají upínky. Navrhují se jednotlivě pro složité tvary 
součástek. Zabezpečují nejen přesné upnutí, ale i jednoduchou a rychlou obsluhu. 
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Obr. 1.22 Kleština   Obr. 1.23 Upínací deska 

1.1.8 Upínání nástrojů 
Upínání soustružnických nožů do soustruhů by mělo být jednoznačné, spolehlivé 
a s minimálním vyložením. Mělo by být lehce výškově přestavitelné. Nože se upínají do 
různých otočných nožových hlav (až 4 nože současně) nebo upínek. 
U revolverových a speciálních soustruhů se nože upínají do speciálních držáků umístěných 
v zásobníku. Zásobníky jsou řešeny tak, že se seřizování provádí mimo pracovní prostor. 
Odtud se pak automaticky přesouvají do obráběcího procesu. 
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2 KONTROLNÍ OTÁZKY 

• Popište, co koná hlavní a vedlejší pohyb při soustružení. 
• Napište vzorec pro výpočet řezné rychlosti. 
• Nakreslete schéma sil řezání při soustružení. 
• Jak se vypočítá jednotkový strojní čas? 
• Jaké základní práce na soustruhu znáte? 
• Vyjmenujte základní druhy soustružnických nožů. 
• Jaké znáte typy upínání soustružnických nožů? 
• Jaké znáte typy soustruhů? 
• Popište základní části hrotového soustruhu. 
• Jak se upínají součásti při soustružení? 
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3 PŘEDNÁŠKOVÝ TEXT SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM.  

• 4. Síly při obrábění 
• 11. Soustružení – princip, způsoby, nástroje 
• 12. Výrobní zařízení pro soustružení, upínání obrobků a nástrojů 
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3 Frézování 

1 FRÉZOVÁNÍ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Řezné podmínky 
Síla frézování a její složky 
Jednotkový strojní čas 
Nástroje – frézy 
Frézovací stroje – frézky 
Dělicí přístroje 
Upínání obrobků 
Upínání nástrojů 

 
 

 

MOTIVACE: 

Mezi velmi rozšířené metody obrábění patří zejména frézování. Jeho velkou 
předností je poměrně velká výkonnost při velmi dobré kvalitě obrábění. 
Frézování se využívá pro obrábění hranolovitých (prizmatických) 
rovinných, tvarových i rotačních ploch, pro obrábění drážek různých profilů 
i pro obráběními závitů a ozubení.  
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4 Frézování 

1.1 FRÉZOVÁNÍ 

Při frézování je tříska odebírána břity rotujícího nástroje - frézou. Hlavní pohyb při frézování 
je rotační a vykonává ho nástroj. Vedlejší pohyb je posuv, který je obvykle přímočarý a 
vykonává ho obrobek. U moderních strojů jsou posuvy plynule měnitelné a mohou se 
realizovat ve více směrech zároveň (víceosá obráběcí centra). Řezný proces je přerušovaný, 
protože každý zub odřezává krátké třísky většinou proměnlivé tloušťky. 
Z technologického hlediska se podle polohy osy nástroje k obráběné ploše rozlišuje frézování: 
válcové (obr. 1.24) – obvodem nástroje – osa nástroje je rovnoběžná s obráběnou plochou, 

čelní (obr. 1.25) – čelem nástroje – osa nástroje je kolmá na obráběnou plochu, hloubka 
řezu se nastavuje ve směru osy nástroje. 

 

 
Animace 1.1 Čelní frézování 

Existují některé další způsoby frézování, které se odvozují od těchto základních způsobů: 
okružní (obr. 1.26) – obvodem rotačního nástroje – na obrobku, který je rovněž rotačního 

tvaru – osy nástroje i obrobku jsou obvykle vzájemně skloněné a hloubka řezu se nastavuje 
ve směru kolmém na osu obrobku. Okružním frézováním lze obrábět vnější i vnitřní válcové 

plochy, 
planetové (obr. 1.27) – pro obrábění vnějších i vnitřních válcových ploch. 

 
Obr. 1.24 Válcové frézování, a) nesousledné, b) sousledné 
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5 Frézování 

 
Obr. 1.25 Čelní frézování 

 
Obr. 1.26 Okružní frézování, a) vnější, b) vnitřní 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.27 Planetové soustružení, a) vnější, b) vnitřní 

Při válcovém frézování se využívají válcové a tvarové frézy. Zuby jsou pouze po obvodu 
nástroje, hloubka řezu se nastavuje v rovině kolmé na osu frézy a na směr posuvu. Obrobená 
plocha je rovnoběžná s osou otáčení nástroje.  
V závislosti na smyslu otáčení nástroje rozlišujeme dva druhy válcového frézování: 
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6 Frézování 

 
Animace 1.2 Nesousledné frézování 

 
Animace 1.3 Sousledné frézování 

Při nesousledném (nesousměrném) frézování se ostří rotujícího nástroje v místě styku 
pohybuje proti směru posuvu obrobku. Obrobená plocha vzniká při vnikání nástroje do 
obrobku. Proměnlivá tloušťka třísky se mění od minimální („nulové“) hodnoty na hodnotu 
maximální. Při vnikání nástroje do materiálu z počátku břit materiál pouze stlačuje. 
K oddělování třísky dochází v okamžiku, kdy tloušťka odřezávané vrstvy dosáhne určité 
velikosti. Důvodem je skutečnost, že ostří frézy nemůže být ostrá hrana, ale ploška 
o poloměru cca R = 8 až 30 µm. Silové účinky a deformace, vznikající při nesousledném 
frézování, způsobují zvýšené opotřebení břitu.  
Výhody nesousledného frézování u klasického neboli konvenčního třískového obrábění: 

menší opotřebení stroje (šroubu a matice), 
počáteční záběr zubů nezávisí na hloubce řezu, 

na trvanlivost nástroje nemá až tak významný vliv povrch obrobku. 

Nevýhody nesousledného frézování: 
zhoršená jakost obrobené plochy, 





 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

7 Frézování 

směr síly frézování s ohledem na upnutí. 

Smysl rotace nástroje je při sousledném (sousměrném) frézování takový, že ostří se v místě 
styku pohybuje ve směru posuvu obrobku.  
 

 

Audio 1.1 Souhrn definic 

 
 
Tloušťka třísky se mění z maximální hodnoty do minimální („nulové“). K tomu, abychom 
mohli na stroji provádět sousledné frézování, musí být konvenční neboli klasická frézka 
přizpůsobena tak, že se vymezí vůle a předpětí mezi posunovým šroubem a maticí stolu. 
Pokud není tato podmínka splněna, může dojít k poškození nástroje a dokonce i stroje. 
Výhody sousledného frézování: 

vyšší trvanlivost nástrojů, 
použití vyšších řezných rychlostí a posuvů, 
potřebný nižší řezný výkon pro obrábění, 

jednodušší upínání (síla řezání přitlačuje obrobek ke stolu), 
menší sklon ke kmitání, 

obrobená plocha dosahuje vyšší jakost. 

Nevýhody sousledného frézování: 
nevhodné při obrábění polotovarů s tvrdým a znečištěným povrchem, 

silová zátěž každého zubu při záběru. 

Nástroj pro čelní frézování má břity nejen na obvodu frézy, ale i na čele (na ploše kolmé 
k ose frézy). Podle polohy osy otáčení frézy vzhledem k obráběné ploše existují  
2 základní metody: 

symetrické frézování (obr. 1.28a) – osa nástroje prochází středem frézované plochy, 
nesymetrické frézování (obr. 1.28b) – osa nástroje je mimo střed frézované plochy. 

Na obr. 1.25 je jasně znázorněno, že při čelním frézování probíhá sousledné i nesousledné 
frézování současně. 

 
Obr. 1.28 Čelní frézování, a)symetrické, b)nesymetrické 

1.1.1 Řezné podmínky 
Pro zjednodušení se za řeznou rychlost vc pokládá obvodová rychlost nástroje: 

1000
nDvc
⋅⋅

=
π     [m.min-1]  (1.19) 

D – průměr nástroje [mm] 
n – otáčky nástroje [min-1]  
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Posuv na otáčku fn [mm] je délka dráhy obrobku za dobu jedné otáčky nástroje. Posuv na 
zub fz [mm] je základní jednotkou posuvového pohybu. Je to délka dráhy obrobku za dobu 
jedné otáčky nástroje dělená počtem zubů nástroje.  

zff zn ⋅=     [mm]   (1.20) 
z – počet zubů (břitů) nástroje [-] 
Vzorec pro výpočet posuvové rychlosti vf: 

nzfnfv znf ⋅⋅=⋅=    [mm.min-1]  (1.21) 
n – otáčky nástroje [min-1] 
 
Hloubka řezu 
Při válcovém nesousledném frézování se tloušťka třísky hi mění od nulové do maximální 
hodnoty a při sousledném frézování od maxima do nuly (obr. 1.24). Jmenovitá tloušťka třísky 
hi je v libovolné fázi odřezávání vyjádřena vztahem: 

( ) izii ffh ϕϕ sin⋅==    [mm]   (1.22) 
fz – posuv na zub [mm] 
ϕi – úhel posuvového pohybu [º] 
Úhel posuvového pohybu ϕi se mění nejen v závislosti na poloze řešeného zubu, ale u fréz se 
šikmými zuby nebo zuby ve šroubovici, i podél příslušného ostří. 
Označení jmenovitého průřezu třísky pro polohu frézy i je ADi. Pro poměry naznačené 
v obrázku 1.29a a 1.29b se vypočítá ze vztahu: 

izpipDi fahaA ϕsin⋅⋅=⋅=   [mm2]   (1.23) 
ap – hloubka řezu [mm] 
Pokud ϕi = ϕmax, potom maximální velikost jmenovitého průřezu třísky bude: 

maxmaxmax sinϕ⋅⋅=⋅= zppD fahaA  [mm2]   (1.24) 

2
max

2sin HHD
D

−⋅=ϕ  

 
Obr. 1.29a Průřez třísky při válcovém fréz   Obr. 1.29b Průřez třísky při čelním fréz 

U čelního frézování také platí, že se tloušťka třísky mění v závislosti na úhlu posuvového 
pohybu ϕi. Má na něj také vliv úhel nastavení hlavního ostří κr (na obr. 1.30 je hodnota κr = 
90º). Okamžitou hodnotu lze vypočítat ze vztahu: 

rizi fh κϕ sinsin ⋅⋅=    [mm]   (1.25) 
Jmenovitá šířka třísky bi je pro libovolné ϕi konstantní a vypočítá se ze vztahu:  

r

pa
b

κsin
=     [mm]   (1.26) 

Jmenovitý průřez třísky ADi pro κr =90º:  
izpiDi fahbA ϕsin⋅⋅=⋅=   [mm2]   (1.27) 
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9 Frézování 

Maximální velikost jmenovitého průřezu třísky je při ϕi = 90º: 
zpD faA ⋅=max    [mm2]   (1.28) 

1.1.2 Síla frézování a její složky 
Při určování složek síly frézování se vychází ze silových poměru na jednom břitu, který je 
pod úhlem ϕi. Na obrázku 1.30 je znázorněno válcové frézování nástrojem s přímými zuby. 
Celková síla řezání působící na břit Fi se rozkládá na složky Fci a FcNi, respektive na složky 
Ffi a FfNi. 

 
Obr. 1.30 Rozklad síly řezání na zubu válcové frézy v pracovní rovině Pfe  

Fi - celková síla řezání, Fci - řezná složka, FcNi - kolmá řezná složka síly řezání, Ffi - posuvová 
složka síly řezání, FfNi - kolmá posuvová složka síly řezání  

Na řeznou složku síly Fci má vliv měrná řezná síla kci a průřez třísky ADi: 
izpciDicici fakAkF ϕsin⋅⋅⋅=⋅=  [N]   (1.29) 

Měrnou sílu řezání kci lze vyjádřit ze vztahu: 

( ) x
iz

Fc
x

i

Fc
ci f

C
h
C

k −− ⋅
== 11 sinϕ

  [MPa]   (1.30) 

CFc - konstanta, vyjadřující vliv obráběného materiálu [-] 
x - exponent vlivu tloušťky třísky [-] 
Po dosazení do vztahů 1.29 a 1.30:    

i
xx

zpFcci faCF ϕsin⋅⋅⋅=   [N]   (1.31) 

1.1.3 Jednotkový strojní čas  
Na obrázcích 1.31 až 1.33 jsou znázorněny poměry pro základní případy frézování, z nichž 
lze určit jednotkový strojní čas. 
Obecné vyjádření jednotkového strojního času tAs: 

f
As v

Lt =    [min]    (1.32) 

L – dráha nástroje ve směru posuvového pohybu [mm] 
vf – posuvová rychlost [mm.min-1] 
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10 Frézování 

 
Obr. 1.31 Dráha frézy pro válcové frézování 

 
Obr. 1.32 Dráha frézy pro hrubé čelní frézování asymetrické 

 
Obr. 1.33 Dráha frézy pro čelní asymetrické frézování načisto 

Vyjádření hodnoty L pro válcové frézování (obr. 1.31): 
nfpn llllL +++=    [mm]   (1.33) 

( )HDHlnf −=    [mm]   (1.34) 
Pro čelní hrubé frézování asymetrické lze L vyjádřit ze vztahu: 

pfpn lDlllL −+++=
2

  [mm]   (1.35) 

22

22






 +−






= eBDlpf   [mm]   (1.36) 

Pro čelní frézování asymetrické načisto lze L vyjádřit ze vztahu: 
DlllL pn +++=    [mm]   (1.37) 

1.1.4 Nástroje – frézy 
Frézy jsou několikabřité nástroje, na nichž jsou břity uspořádány na válcové, kuželové nebo 
jiné tvarové ploše frézy. U čelních fréz jsou i na čelní ploše. Vzhledem k velkému rozsahu 
technologie se používá velmi mnoho druhů fréz, z nichž většina je normalizovaná. 
Vyráběné frézy lze roztřídit do jednotlivých skupin podle různých hledisek. 

Podle ploch, na nichž leží ostří, se rozeznávají nástroje: 
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• válcové (ostří se nachází na válcové ploše – a1),  

• čelní (zuby se nachází na čelní ploše – a2),  

• válcové čelní (ostří se nachází na čelní i válcové ploše – a3). 
 

 

Audio 1.2 Rozdělení nástrojů 

 
 

Pozn.: Údaj v závorce (písmeno + číslo: např. a1, d3, f2, g5, atd.) slouží pro identifikaci fréz 
na obrázcích 1.34 až 1.46.  

 

 

 
 
 

 
Obr. 1.34     Obr.1.35 
a3, b1, c1, d2, e2, f1, g1, h1, i1   a3, b1, c1, d1, e3, f1, g3, h1, i1  

Podle druhu materiálu nástroje se rozlišují frézy z rychlořezné oceli (b1), slinutých 
karbidů (b2), cermetů (b3), řezné keramiky (b4), KNB (b5) a PKD (b6). 

 

 
 
 

 Obr. 1.36  Obr. 1.37  Obr.1.38 
a1, b1, c1, d1, e2, f1, g3, h1, i2   a1, b1, c2, d1, e2, f1, g6, h1, i2 

  
Podle způsobu výroby zubů se rozlišují frézy se zuby frézovanými (c1) nebo 

podsoustruženými (c2). U frézovaných zubů tvoří čelo i hřbet rovinná plocha. Úzká fazetka 
na hřbetu o šířce 0,5 – 2 mm zpevňuje břit. Ostření se provádí  

na hřbetu. Podsoustružené zuby mají vytvořenou hřbetní plochu jako část Archimédovy 
spirály. Čelo zubu je plochou rovinnou, ostření se provádí na čele.  

Při ostření podsoustružených zubů se profil mění jen nepatrně, takže se využívají hlavně pro 
tvarové frézy. 
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Obr. 1.39      Obr. 1.40  
  a3, b2, c1, d2, e3, f1, g4, h2, i1   a3, b2, c1, d2, e3, f1, g5, h2, i1 

Podle směru zubů vzhledem k ose rotace lze frézy rozdělit na frézy se zuby přímými (d1) a 
se zuby ve šroubovici (d2), pravé nebo levé. Výhodou šroubovité drážky je postupné 

vnikání zubů do záběru, a tudíž je řezný proces plynulý a klidnější. Stoupání šroubovice je 
10º až 45º, někdy více. 

    
Obr. 1.41    Obr. 1.42 

a1, b1, c2, d1, e2, f1, g6, h1, i2   a1, b1, c2, d1, e2, f1, g7, h1, i2  
Podle počtu zubů vzhledem k ose rotace lze frézy rozdělit na frézy jemnozubé (e1), 

polohrubozubé (e2) a hrubozubé (e3). Pro zajištění klidného chodu frézy má být počet 
zubů takový, aby byly v záběru nejméně 2 zuby. 

 
Obr. 1.43 - a3, b2, c-, d2, e3, f3, g1, h3, i1  

Podle konstrukčního uspořádání existují frézy celistvé (jeden materiál pro zuby i těleso – 
f1), s vyloženými zuby (f2) a s vyměnitelnými břitovými destičkami mechanicky 

upevněnými v tělese frézy (f3). 

   
Obr. 1.44  Obr. 1.45  Obr. 1.46 
a2,b2,c-,d2,e2,f3,g-, a2,b2,c-, d2, e3, f3,g-, a2, b2, c-,d1, e3, f3, g-, 
h1,i1   h1, i1   h1, i1 
 

Podle geometrického tvaru funkční části se dělí na válcové (g1), kotoučové (g2), úhlové (g3), 
drážkovací (g4), kopírovací (g5), radiusové (g6), na výrobu ozubení (g7), atd. 
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Animace 1.4 Frézování drážky 

Podle způsobu upnutí fréz na stroji se rozeznávají frézy nástrčné (upínají se na centrální 
otvor – h1) a stopkové (upínají se za válcovou – h2 nebo kuželovou stopku – h3). 

Podle smyslu otáčení při pohledu od vřetena stroje se frézy dělí na pravořezné (i1) a 
levořezné (i2). 

 
Obr. 1.47 Frézy firmy Walter 
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Obr. 1.48 Označování fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami dle ISO 
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1.1.5 Frézovací stroje - frézky 
Frézky jsou vyráběny ve velkém počtu modelů, velikostí i výkonů s rozmanitým 
příslušenstvím. Lze je rozdělit do 4 skupin: 

konzolové, 
stolové, 
rovinné, 

speciální. 

Velikost frézky určují různé technické parametry: 
šířka upínací plochy stolu, 

velikost kužele ve vřetenu pro upnutí nástroje, 
délka pohybu pracovního stolu nebo vřeteníku, 

rozsah posuvů a otáček vřetene, 
výkon elektromotorů pro otáčení vřetena, 

kvalitní parametry obrobené plochy. 

Z hlediska řízení existují: 
ručně ovládané, 

programově řízené (s tvrdou nebo pružnou automatizací). 
 

 

Audio 1.3 Frézky 

 
Konzolové frézky 
Mezi nejrozšířenější frézovací stroje patří frézky konzolové. Jsou charakterizovány výškově 
přestavitelnou konzolou, která se pohybuje ve svislém směru po vedení stojanu stroje. Na 
konzole je pohyblivý příčný stůl s podélným pracovním stolem. Proto lze přestavování 
obrobku upnutého na pracovním stole provádět ve třech pravoúhlých souřadnicích vzhledem 
k nástroji. Používají se pro obrábění rovinných a tvarových ploch menších a středně velkých 
obrobků v kusové a malosériové výrobě. 
Vyrábějí se ve třech různých variantách: 

vodorovné (horizontální), 
svislé (vertikální), 

univerzální. 

Konzolové frézky vodorovné (obr. 1.49) mají vodorovnou osu pracovního vřetene, která je 
rovnoběžná s plochou podélného stolu a současně kolmá na směr pohybu podélného stolu. 
Pro obrábění se používají především válcové, kotoučové a tvarové frézy. Podepření 
frézovacího trnu může být v jednom nebo ve dvou opěrných ložiskách. Zřídka jsou používány 
frézy s kuželovou stopkou a frézovací hlavy. Na vodorovných frézkách se obrábí převážně 
plochy rovnoběžné s upínací plochou stolu, drážky a tvarové plochy. Konzolové frézky 
univerzální se od vodorovných liší tím, že jejich podélný stůl je ve vodorovné rovině otočný 
kolem svislé osy o ± 45º. 
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1 – základna; 2 – stojan; 3 – konzola; 4 – rameno; 5 – příčný stůl; 6 – podélný pracovní stůl; 
7 – vřeteno; 8 – ovládací panel 

Obr. 1.49 Vodorovná konzolová frézka 

Konzolové frézky svislé (obr. 1.50) mají osu pracovního vřetene kolmou k upínací ploše 
stolu. Pracovní vřeteno je uloženo ve svislé hlavě připevněné na stojanu frézky nebo je 
uloženo přímo ve stojanu. Natáčení svislé hlavy je možné o ± 45º na obě strany, vřeteno je 
svisle přestavitelé. Pro obrábění se používají čelní frézy upnuté na krátkém trnu nebo frézy 
s kuželovou stopkou, upínané přímo do kužele vřetena. Frézy s válcovou stopkou se upínají 
přímo do sklíčidla. Větší frézky používají rovněž frézovací hlavy. Na svislých konzolových 
frézkách se frézují zejména rovinné plochy rovnoběžné s upínací plochou stolu, drážky 
v těchto plochách a tvarové plochy. 
 
1 – základna  
2 – stojan  
3 – konzola  
4 – příčný stůl 
5 – podélný pracovní stůl 
6 – naklápěcí vřeteník 
7 – kruhová základna vřeteníku 
 
 
 
 

Obr. 1.50 Svislá konzolová frézka 

Univerzální konzolové frézky spojují 
výhody obou výše uvedených typů. Jsou 
vybaveny výsuvným ramenem pro 

upínání trnu s válcovou frézou a také svislou hlavou pro upínání čelních fréz a frézovacích 
hlav. S výhodou se dají použít pro frézování šroubových drážek na vrtácích, zubových mezer 
na frézách a výhrubnících se zuby ve šroubovici atd. 
 
Univerzální použitelnost konzolových frézek je významně rozšířena zvláštním 
příslušenstvím. Patří sem:  
Univerzální frézovací hlava – připevňuje se na čelní plochu stojanu univerzální vodorovné 

frézky. Může se natáčet kolem dvou os, takže lze frézu nastavit do libovolné polohy a 
obrábět nepřístupné plochy. 
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Svislá frézovací hlava – je otočná kolem osy pracovního vřetene a doplňuje vodorovnou 
frézku pro práce, které by jinak vyžadovaly svislou frézku. Krouticí (točivý) moment se 

z vřetene přenáší v podstatě stejným způsobem jako u univerzální hlavy. 
Otočný stůl – se připevňuje na pracovní stůl frézky a umožňuje frézování rotačních tvarů 
stopkovými frézami. Otáčí se buď ručně, nebo je otáčení odvozeno od podélného pohybu 

pracovního stolu šroubovým teleskopickým hřídelem. 
Obrážecí hlava – velmi často je nedílnou součástí vybavení nástrojařských frézek nebo 
nadstandardním vybavením univerzálních a vodorovných frézek. Upíná se obdobně jako 

svislá frézovací hlava. Díky možnosti pootáčení umožňuje obrážet ve svislém vodorovném i 
šikmém směru. 

Dělicí přístroj – umožňuje pootáčení obrobku (dělení) o určitý úhel nebo rozteč. Využívá se 
při frézování čtyřhranů a šestihranů, vícedrážkových hřídelů, ozubených kol, vícebřitých 

nástrojů, zářezů na čelních plochách atd. (obr. 1.54). 

Stolové frézky 
Na rozdíl od frézek konzolových nemají konzolu, ale podélný příčný stůl. Svislý pohyb je 
prováděn přemísťováním vřeteníku po vedení stojanu stroje. Na stolových frézkách  
(obr. 1.51) lze produktivně a zároveň velmi kvalitně obrábět velké a těžší součásti. Existují 
jak vodorovné tak svislé. 
 
 
 
1 – základní deska 
2 – stojan  
3 – vřeteník  
4 – vřeteno  
5 – pracovní stůl 
6 – ovládací panel 
 
 
 

 

Obr. 1.51 Stolová frézka 
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Rovinné frézky 
Jsou to robustní stroje, které patří mezi nejvýkonnější ze všech druhů frézek. Je na nich tedy 
možné obrábět obrobky velkých rozměrů a hmotností. Na rovinných frézkách  
(obr. 1.52) se obrábí nejčastěji frézovacími hlavami při obrábění vodorovných, šikmých i 
svislých ploch a stopkovými frézami při frézování úzkých ploch a drážek. Pracovní stůl má 
jeden stupeň volnosti (umožňuje pohyb jen v jednom směru). Vyrábí se i s více vřeteníky, 
tedy jako portálové (obr. 1.53). 
 
1 – lože 
2 – stojan  
3 – svislý vřeteník 
4 – vodorovný vřeteník 
5 – pracovní stůl 
6 – vřeteno  
7 – ovládací panel 
 
 
 
Obr. 1.52 Rovinná portálová frézka 
 
1 – lože 
2 – stojan  
3 – svislý vřeteník 
4 – vodorovný vřeteník 
5 – pracovní stůl 
6 – vřeteno  
7 – ovládací panel 
 
 
 
Obr. 1.53 Rovinná frézka 

1.1.6 Dělicí přístroje 
Dělicí přístroje slouží k pootáčení obrobku (dělení) o určitý úhel nebo rozteč, při obrábění 
vícehranů, ozubených kol apod. 
 

 

Audio 1.4 Děličky 

 
Rozdělují se na: 

jednoduché – dělicí kotouč, který má na svém obvodu zářezy nebo díry slouží pro dělení 
obvodu obrobku. Používá se pro metodu přímého dělení. Tato metoda je založena na 

pootočení vřetena dělicího přístroje o požadovaný díl obvodu a zajištění polohy. Podle počtu 
zářezů na kotouči je možné tímto způsobem dělit obvod obrobku na násobky 1/24, 1/36 nebo 

1/48 obvodu. Upínání obrobků je možná dvěma způsoby, a to buď na desku s upínacími 
drážkami, nebo do univerzálního sklíčidla. 

univerzální – (obr. 1.54) umožňuje dělení přímou, nepřímou i diferenční metodou. Pro přímé 
dělení slouží dělicí kotouč nasazený a upevněný na předním konci dělicího vřetena. Kotouč 

má 24, 36 nebo 48 otvorů, do nichž zapadá kolík uložený v přístroji.  






 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

19 Frézování 

 
Obr. 1.54 Univerzální dělicí přístroj  

Dělení probíhá stejně jako u jednoduchého dělicího přístroje. Nepřímé a diferenciální dělení 
provádí kotouč, který má na čelní ploše v soustředných kruzích různé počty děr. Je to např. 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24…Klikou se pootáčí vřeteno přístroje přes ozubené 
soukolí z1, z2 s převodem 1:1 a šnekovým převodem obvykle 1:40. 

Příklad nepřímého dělení (obr. 1.55) – má-li se např. pootočit dělicí vřeteno o 
26
1 obvodu, 

je třeba pootočit klikou o 
26
141

26
40

+= . Protože 26 děr na dělicím kotouči není, upraví se 

zlomek 
26
14  na 

39
21  a kolíkem v rukojeti kliky se zajistí jeho poloha v některé z děr na kruhu 

s 39 dírami. Pak se otočí klikou jednou dokola ještě o 21 roztečí. Nepřímé dělení je možno 
provádět také jako složené z roztečí na dvou kruzích s různým počtem děr.  

 
Obr. 1.55 Nepřímé dělení  
 Obr. 1.56 Diferenciální dělení   
Zjednodušené kinematické schéma univerzálního dělicího přístroje. 1 – vřeteno,  
2 – šnekový převod, 3 – dělicí klika, 4 – dělicí kotouč, 5 – výměnná ozubená kola 
Příklad diferenciálního dělení (obr. 1.56) – diferenciální dělení se používá tam, kde nestačí 
nepřímé dělení nebo když je třeba dělit obvod na počty dané některými prvočísly. Přístroj je 
opatřen doplňkovými převody z1 až z2. Otáčením dělicí kliky se pootáčí vřeteno dělicího 
přístroje přes šnek a šnekové kolo jako při nepřímém dělení. Současně se však zpětným 
převodem z1 až z4 otáčí dělicí kotouč. Je-li převod mezi dělicí klikou a pracovním vřetenem 
tvořen koly z1 až z4, otáčí se dělicí kotouč ve stejném smyslu s dělicí klikou. Pokud je ještě 
vloženo další mezikolo, bude se dělicí kotouč otáčet opačně než dělicí klika. 
K dělicím přístrojům jsou vypracovány tabulky, s jejichž pomocí lze snadno řešit rozličné 
případy dělení. Univerzální dělicí přístroje se používají také při frézování šroubovitých 
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drážek. Vřeteno přístroje má v tomto případě pohon odvozený od pohybového šroubu 
podélného stolu univerzální frézky. Stůl je natočen o úhel stoupání šroubovice.  

1.1.7 Upínání nástrojů 
Válcové nástrčné frézy se upínají na frézovací trny. Upínací kužel frézovacích trnů 
a pracovního vřetene se vyrábí buď metrický s kuželovitostí 1:20, Morse 1:19 až 1:20, nebo 
strmý 1:3,5. Tím, že jsou metrický a Morse kužel samosvorné, přenášejí krouticí moment 
z vřetena na trn. Pro dokonalý přenos krouticího momentu má konec vřetena obdélníkové 
vybrání do něhož zapadá zploštělý nákružek na konci frézovacího trnu. U strmého kužele se 
krouticí moment přenáší dvěma kameny upevněnými na čele vřetena. Ten přímo zapadá do 
vybrání nákružku frézovacího trnu. Strmý kužel pouze středí trn v pracovním vřetenu.Volně 
navlečený rozpěrný kroužek zajišťuje polohu frézy na dlouhém trnu (obr. 1.57). Na trnu je 
také vodicí pouzdro. To je součástí posuvného podpěrného ložiska, které je umístěno na 
výsuvném rameni vodorovné frézky. Je důležité, aby pouzdro bylo ustaveno v poloze, kde 
bude trn ložiska podepřen. Abychom zajistili tuhé upnutí nástrojů je důležité upnout frézy co 
nejblíže k vřetenu a výsuvné rameno přisunout k fréze co nejblíže. Pro upnutí čelních 
nástrčných fréz a frézovacích hlav se používají krátké upínací trny letmo upnuté do vřetena 
stroje (obr. 1.58). 

1 – vřeteno  
2 – trn  
3 – rozpěrné kroužky 
4 – podpěrné ložisko 
5 – upínací matice 
6 – upínací šroub 
 
Obr. 1.57 Dlouhý frézovací trn 

1 – vřeteno  
2 – trn  
3 – upínací šroub 
4 – podélné pero 
5 – příčné pero 
Obr. 1.58 Krátký frézovací trn  
Pro upnutí fréz s kuželovou stopkou se používají 
redukční pouzdra, která jsou umístěna přímo ve vřeteni frézky. Redukční pouzdra se používají 
i v případě, že se neshoduje kužel frézovacího trnu s kuželem vřetene. Pro upnutí fréz 
s válcovou stopkou do vřetene frézky se použije sklíčidlo s upínacím pouzdrem. 
Pro upínání fréz s válcovou stopkou (průměr 3-50 mm) se velmi často používají speciální 
tepelné nebo hydraulické upínače (obr. 1.59). Princip tepelného upínače spočívá v ohřívání 
nástroje, který je vložen do tělesa upínače, magnetickým polem cívky vysokofrekvenčního 
generátoru. Proces ohřevu je tak rychlý, že zvýšení teploty nástroje v důsledku vedení tepla je 
minimální. Následně je upnutý nástroj ochlazen obvykle proudem vzduchu. Proces smrštění 
materiálu zajistí spolehlivé upnutí. Uvolnění nástroje se provádí opět ohřevem ve stejném 
zařízení. 
  



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

21 Frézování 

 
 
1 – hydraulický upínač 
2 – pouzdro  
3 – dutina upínače 
4 – šroub  
5 – píst  
6 – těsnění  
7 – drážky  
8 – válcová stopka nástroje 
 
 
 
 
Obr. 1.59 Hydraulický upínač 

1.1.8 Upínání obrobků 
Při frézování dochází k záběru několika zubů v jednom okamžiku, což způsobuje velkou 
řeznou sílu. Z tohoto důvodu je důležité, aby byl obrobek řádně upnut. Při upínání je 
nezbytné, abychom splnili několik podmínek: 

obrobek nesmí být při upnutí deformován, 
upnutí musí být pevné a spolehlivé, 

upínací plocha musí být co nejblíže k vřetenu. 

 

Audio 1.5 Upínání obrobků 

 
Menší obrobky se obvykle upínají do běžných strojních svěráků, otočných a sklopných 
svěráků (obr. 1.60), speciálních svěráků pro upínání válcových součástí  
(obr. 1.61) atd. Všechny tyto svěráky mohou mít ovládání ruční, pneumatické nebo 
hydraulické. 

 
 

Obr. 1.60 Otočný sklopný svěrák  Obr. 1.61 Samostředicí svěrák pro upínání 
válcových součástí 

Rozměrnější obrobky se upínají různými upínacími pomůckami, jako jsou upínky, opěrky, 
podpěrky, atd. (obr. 1.62). Upínací pomůcky se upevňují do T-drážek stolu frézky pomocí 
speciálních šroubů s čtvercovou hlavou. 
Na číslicově řízených frézkách při přesném obrábění slouží k upínání technologické palety, se 
kterými se obrobek může pohybovat mezi jednotlivými obráběcími stroji. 
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Obr. 1.62 Základní upínky a podpěry obrobků 
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2 KONTROLNÍ OTÁZKY 

• Popište, co koná hlavní a vedlejší pohyb při frézování. 
• Nakreslete schéma sil řezání při frézování. 
• Jaké znáte druhy frézování? 
• Nakreslete sousledné a nesousledné frézování a popište rozdíly, výhody a nevýhody. 
• Napište vzorec pro určení jednotkového strojního času při frézování. 
• Jaké znáte frézovací nástroje? 
• Jaké znáte druhy upnutí frézovacích nástrojů? 
• Jaké znáte typy frézovacích strojů? 
• Nakreslete schéma a popište dělicí přístroj. 
• Jaké znáte druhy dělení obvodu na dělicím přístroji? 
• Jaké znáte upínání obrobků při frézování? 
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3 PŘEDNÁŠKOVÝ TEXT SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM 

• 4. Síly při obrábění 
• 13. Frézování – princip, způsoby, nástroje 
• 14. Výrobní zařízení pro frézování, univerzální dělící přístroj, upínání obrobků a 

nástrojů 
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3 Vrtání 

1 VRTÁNÍ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Vrtání 
Síla řezání a její složky Jednotkový strojní čas 
Nástroje – vrtáky 
Vyhrubování 
Vystružování 
Zahlubování 
Stroje – vrtačky 
Nástroje – vrtáky 
Vyvrtávání 

 
 

 

MOTIVACE: 

Jedná se o technologie sloužící k obrábění děr. Tato operace je ve 
strojírenské výrobě poměrně velmi častá. Obrábění děr patří mezi způsoby 
obrábění vnitřních ploch strojních součástí. Jejich tvary mohou být různé a 
odvíjí se od jejich funkce. Nejméně náročná je výroba rotačních děr, které 
se zároveň objevují ve strojírenství nejčastěji. 
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4 Vrtání 

1.1 VRTÁNÍ 

Je to výrobní metoda, kterou se zhotovují otvory do plného materiálu nebo se zvětšují již 
předpracované díry (předvrtané, předlité, předlisované, atd.). Jako nástroj se používá vrták, 
který koná hlavní pohyb - rotační. Ve výjimečných případech vykonává hlavní pohyb 
obrobek. Vedlejší pohyb je přímočarý posuvný (ve směru osy nástroje), který vykonává také 
nástroj. 
 

 

Audio 1.1 Vrtání 

 
Při samotném obrábění je osa vrtáku nejčastěji kolmá k obráběné ploše. 
Při vrtání záleží na tom, zda jde o díry průchozí nebo neprůchozí (slepé). Průchozí díry se 
z technologického hlediska obrábí poměrně snadno. U neprůchozích děr se musí brát zřetel na 
její zakončení, na zabezpečení přesné hloubky vrtání, na nutnost odřezávání zbytku třísky na 
dně díry atd. Třísky se ze dna díry odřezávají tak, že vrták po zastavení posuvu udělá ještě 
několik otáček. 
Charakteristickým rysem nástrojů na díry je, že se řezná rychlost zmenšuje od obvodu 
směrem ke středu nástroje, přičemž v ose nástroje má hodnotu nulovou. Za řeznou rychlost se 
proto považuje obvodová rychlost na maximálním průměru ostří nástroje  
a určujeme ji podobně jako u soustružení. 

1000
nDvc
⋅⋅

=
π      [m.min-1]  (1.38) 

nfv f ⋅=      [mm.min-1]  (1.39) 
22

fce vvv +=      [m.min-1]  (1.40) 
vc – řezná rychlost [m.min-1] 
vf – posuvová rychlost [mm.min-1] 
ve – rychlost výsledného řezného pohybu [m.min-1] 
D – průměr obráběné díry (maximální průměr ostří nástroje) [mm] 
n – otáčky vrtáku (případně obrobku) [min-1] 
f – posuv nástroje na jednu otáčku [mm] 
Hodnotu posuvu na zub lze určit ze vztahu: 

z
ffz =       [mm]   (1.41) 

z – počet zubů (břitů) nástroje [-] 
Technologie vrtání, druh konstrukce a geometrie použitého vrtáku jsou důležité aspekty pro 
rozdělení vrtání na: 

• Navrtávání začátku díry středicím vrtákem do plného materiálu obr. 1.63. 
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5 Vrtání 

 
Obr. 1.63 Středicí vrtáky 

 

 
Animace 1.1 Středicí důlek 

 
• Vrtání krátkých děr, kde poměr D/L = 1/5÷1/10 (D – průměr díry, L – délka díry) do 

plného materiálu. K těmto operacím se využívají vrtáky šroubovité, kopinaté, 
s vyměnitelnými špičkami a s vyměnitelnými břitovými destičkami. 
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6 Vrtání 

 

Animace 1.2 Vyvrtávání vrtákem 

• K vrtání děr do předpracovaných otvorů se používají stejné nástroje jako při vrtání 
krátkých děr do plného materiálu. Výjimečně se využívají dělové (hlavňové) vrtáky. 

• K vrtání hlubokých děr, kde je poměr L/D >1/10, se do plného nebo 
předpracovaného materiálu používají vrtáky dělové (hlavňové), ejektorové, BTA, 
STS. Při vrtání děr malých průměrů se mohou použít vrtáky šroubovité. 

• Vrtání „na jádro” – jedná se o odřezávání obráběného materiálu ve tvaru mezikruží 
jednobřitým nebo vícebřitým korunkovým (trepanačním) vrátkem (obr. 1.64). 
Používá se pro vrtání průchozích děr převážně větších průměrů. 

 
1.64 Korunkový vrták 

• Speciální druhy vrtání, např. vrtání děr do plechu termálním tvářecím vrtákem  
(obr. 1.65), vrtání odstupňovaných děr odstupňovaným vrtákem (obr. 1.66), vrtání 
díry se současným vystružováním, závitováním, zahlubováním (obr. 1.67) nebo 
hlazením sdruženými nástroji. 
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7 Vrtání 

 
Obr. 1.65 Termální vrtání díry v tenkostěnném ocelovém profilu 

 

 
Obr. 1.66 Odstupňovaný vrták 

 
Obr. 1.67 Sdružený nástroj pro vrtání a dvojité zahlubování 
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8 Vrtání 

 
Animace 1.3 Vrtání - sražení hrany 

• Vrtání do těžkoobrobitelných, kompozitních a nekovových materiálů jako jsou např.  
pryž, beton, kámen, cihly, pomocí vrtáků se provádí nástroji se speciální konstrukcí 
nebo geometrií. 

1.2 VÝPOČET PRŮŘEZU TŘÍSKY 

Při výpočtu průřezu třísky AD pro vrtání do plného materiálu a při zvětšování předvrtané 
díry vycházíme z parametrů uvedených na obr. 1.68, kdy je tříska odebírána jedním břitem 
šroubovitého vrtáku. 

2
fahbA pDDD ⋅=⋅=    [mm2]   (1.42) 

bD – jmenovitá šířka třísky [mm] 
hD – jmenovitá tloušťka tříky [mm] 
ap – šířka záběru ostří [mm] 

 
f – posuv na otáčku [mm] 

Obr. 1.68 Průřez třísky při vrtání dvoubřitým šroubovitým vrtákem 

Šířka záběru při vrtání do plného materiálu je ap = D/2, pro vrtání do předpracované díry 
(předvrtané, přelité, přelisované apod.) ap = (D - d) / 2. Na základě těchto skutečností můžeme 
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9 Vrtání 

vyjádřit vztah pro výpočet průřezu třísky jedním břitem nástroje při vrtání do plného 
materiálu: 

4
fDAD

⋅
=      [mm2]   (1.43) 

Při vrtání do předpracované díry vypadá vztah takto: 
( )

4
fdDAD

⋅−
=      [mm2]   (1.44) 

Pro dvoubřitý nástroj se celkový průřez třísky pří vrtání do plného materiálu vypočítá ze 
vztahu: 

2
fDAD

⋅
=      [mm2]   (1.45) 

Při vrtání do předpracované díry: 
( )

2
fdDAD

⋅−
=      [mm2]   (1.46) 

Výpočty parametrů průřezu třísky při obrábění šroubovitým vrtákem: 
• jmenovitá šířka třísky při vrtání do plného materiálu 

r
D

Db
κsin2 ⋅

=      [mm],    (1.47) 

• jmenovitá šířka třísky při vrtání do předpracované díry 

r
D

dDb
κsin2 ⋅

−
=      [mm],    (1.48) 

• jmenovitá tloušťka třísky 

rD
fh κsin
2
⋅=      [mm],    (1.49) 

1.3 SÍLA ŘEZÁNÍ A JEJÍ SLOŽKY 

Aby mohl vrták překonat odpor vznikající při obrábění, 
musí na něj působit síla řezání a její složky. Standardní 
šroubovitý nebo kopinatý vrták mají 2 břity, které jsou 
symetricky postaveny vůči jeho ose. Pro získání výsledné 
síly řezání musíme uvažovat složky působící na obou 
břitech nástroje (obr. 1.69). 
Posuvová složka síly vrtání:  

21 ff FFF
f

+=    [N]  (1.50) 
Pasivní složka síly vrtání: 

21 ppp FFF +=   [N]  (1.51) 
Řezná složka síly vrtání: 

21 ccc FFF +=   [N]  (1.52) 
Při správném a přesném naostření jsou síly na obou břitech 
stejné: 

2/21 fff FFF ==  [N]  (1.53) 
2/21 ppp FFF ==  [N]  (1.54) 

Fp je tedy 0 1.1 
2/21 ccc FFF ==   [N]  (1.55) 
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Obr. 1.69 Složky síly řezání při vrtán 
 
Při vrtání, stejně jako při soustružení, lze stanovit jednotlivé složky síly vrtání pro celý nástroj 
pomocí empirických vztahů: 

fFfF

f

yx
Ff fDCF ⋅⋅=     [N]   (1.56) 

FcFc yx
Fcc fDCF ⋅⋅=     [N]   (1.57) 

CFf, CFc – konstanty vyjadřující zejména vliv obráběného materiálu [-] 
xFf, xFc – exponenty vyjadřující vliv průměru vrtáku [-] 
yFf, yFc – exponenty vyjadřující vliv posuvu na otáčku [-] 
D – průměr vrtáku [mm] 
f – posuv na otáčku [mm] 
Pro výpočet krouticího momentu využijeme vztahy 1.55 a 1.57 a získáme tak vztah (1.58). 

( ) FccFFcFc yx
Fc

yx
Fck fDCDfDCDFcDFcM ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅= +1

4
1

4
1

4
1

42
2  (1.58) 

Pro zjednodušení: MFc CC =⋅
4
1 , MFc xx =+1  

FcM yx
Mk fDCM ⋅⋅=     [Nmm]   (1.59) 

Pro zjištění řezného výkonu při vrtání existuje vztah: 

5102,11000602 ⋅
⋅

=
⋅⋅
⋅

= cccc
c

vFvFP    [kW]   (1.60) 

vc – řezná rychlost stanovená podle vztahu (1.38) [m.min-1] 

1.4 JEDNOTKOVÝ STROJNÍ ČAS 

Vyjádření vztahu jednotkového strojního času při vrtání průchozí díry na základě  
obr. 1.70: 

fn
lll

v
Lt pn

f
AS ⋅

++
==   [min]  (1.61) 

ln – náběh vrtáku [mm] 
l – délka vrtané díry [mm] 
lp – přeběh vrtáku [mm] 
vf – posuvová rychlost [mm.min-1] 
n – otáčky vrtáku [min-1] 
f – posuv na otáčku [mm] 
Pro standardní vrtáky s úhlem špičky 2κr = 118º: 

( ) ( )0,15,03,00,15,0º315,0 ÷+≅÷+⋅= DtgDlp  [mm] ln= 
(0,5÷1,0)    [mm]  (1.62) 
 Obr. 1.70 Dráha vrtáku 

1.5 NÁSTROJE - VRTÁKY 

Technologie a druh vrtání, konstrukce a geometrie použitého vrtáku jsou důležité aspekty pro 
rozdělení vrtáků do několika skupin. 
Středicí vrtáky (obr. 1.68), nebo jinak nazývané vrtáky na středicí důlky, slouží k navrtávání 
začátku díry do plného materiálu. Velmi často jsou používány k navrtávání středicího otvoru 
pro uchycení materiálu do soustruhu (koníku). 
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Šroubovité vrtáky (obr. 1.76) jsou nejčastějším nástrojem pro vrtání krátkých děr. Mají na 
válcovém těle vytvořeny dvě protilehlé šroubové drážky, které nám slouží k odvodu třísky, 
ale např. i k přívodu procesní kapaliny do místa řezu. 
 

 

Audio 1.2 Dělení vrtáků 

 
Úhel stoupání šroubovice je pro vrtáky určené k vrtání ocelí a litin běžných pevností a 
tvrdostí 27º±5º. Pro vyvrtávání materiálů s vysokou houževnatostí (měkké oceli, slitiny 
hliníku, termoplasty) mají vrtáky větší úhel (42º±5º). Úhel 12º±5º mají vrtáky pro vrtání 
tvrdších materiálů (bronz, mosaz, tvrdá pryž, plexisklo).  
Hlavní ostří vrtáků jsou spojena příčným ostřím, které nám nepříznivě ovlivňuje pracovní 
podmínky (zvětšuje krouticí moment a posuvovou sílu). Proto se snažíme příčné ostří 
různými úpravami odstranit (např. podbroušením) nebo se nástroj konstruuje tak, aby bylo 
příčné ostří odstraněno. 

  
Obr. 1.71 Základní parametry šroubovitého vrtáku 

Jádro šroubovitého vrtáku (0,25÷0,5 D) zajišťuje pevnost v krutu, popř. ve vzpěru. Aby bylo 
zajištěno menší tření vrtáku ve vrtané díře, jsou vedlejší hřbety odlehčeny na menší průměr a 
tělo vrtáku se směrem ke stopce mírně kuželovitě zužuje. Původní rozměr se ponechává 
pouze na úzké ploše (fazetce) u hrany každé drážky. Pro běžné nelegované oceli střední 
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pevnosti a litin střední pevnosti se používají vrtáky s úhlem špičky εr = 2κr = 118º, pro vrtání 
težkoobrobitelných materiálů 140º , pro vrtání plastů a tvrdých pryží 90º. Je možné také 
vybrousit vrták pod dvojitým úhlem např. 90º a 120º. Tím dosáhneme snížení opotřebení 
nástroje v důsledku snížení jeho tepelného namáhání a zmenšuje se i posuvová složka síly 
řezání. Toto se používá hlavně pro vrtání materiálů s horší obrobitelností. 
Proměnné nástrojové úhly hřbetu i čela podél hlavního ostří napovídají, že šroubový vrták má 
poměrně složitou geometrii břitů. Průběh úhlů hřbetu i čela podél hlavního ostří je ovlivněn 
způsobem podbroušení hlavního hřbetu, které může být realizováno podle kuželové, válcové, 
šroubovité nebo rovinné plochy (obr. 1.72). 

 
Obr. 1.72 Způsoby podbroušení hřbetních ploch 

Materiál pro šroubovité vrtáky se obvykle volí: rychlořezná ocel, pro těžší podmínky obrábění 
s pájenými destičkami z SK, slinuté karbidy na vrtáky z monolitních materiálů bez povlaků 
nebo s povlaky proti otěruvzdornosti, většinou na bázi TiN (obr. 1.73). Šroubovité vrtáky 
mohou mít díry pro centrální přívod řezné kapaliny (obr. 1.74) a vyrábějí se  
i v provedení se třemi břity (obr. 1.75).  

 
Obr. 1.73 Monolitní vrták s povlakem TiN 

 

 
Obr. 1.74 Vrták s centrálním přívodem 

řezné kapaliny 

 
Obr. 1.75 Tříbřitý šroubový vrták 
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Kopinaté vrtáky (obr. 1.81) jsou také dvoubřité nástroje s příčným ostřím a s vnějším 
odvodem třísek. Mají velkou tuhost a umožňují vrtat do plného materiálů díry o průměru  
10 ÷ 128 mm. Důležité je dodržet poměr délky k průměru maximálně L/D = 3/1. Nyní se 
většina těchto vrtáků vyrábí s vnitřním přívodem procesní kapaliny. 
Současné typy těchto vrtáků tvoří těleso, do něhož se upínají vyměnitelné břitové destičky 
speciálních tvarů vyrobené z rychlořezných ocelí nebo slinutých karbidů. Nástrojový úhel 
nastavení hlavního ostří je obvykle κr = 66º. Spolehlivé oddělení třísky je zajištěno 
vybroušením dělicích drážek na obou hlavních hřbetech. Na hlavních hřbetech destiček jsou 
vytvořeny fazetky, které snižují tření. Drsnost povrchu obrobené plochy je horší než po 
šroubovitém vrtáku. 

 
Obr. 1.76 Kopinaté vrtáky 

Vrtáky s vyměnitelnou špičkou vyrábíme ve formě břitové destičky (obr. 1.77) nebo hlavice 
(obr. 1.78). Materiál pro výrobu destiček a hlavic se volí většinou slinutý karbid (obvykle 
povlakovaný). Hlavice existují s různou geometrií podle obráběného materiálu a dalších 
technologických požadavků. 

 
Obr. 1.77 Vrtáky s vyměnitelnými destičkami 

 
Obr. 1.78 Vrtáky s vyměnitelnou hlavicí 
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Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami (obr. 1.79) – destičky ze slinutých karbidů 
jsou upnuty v tělese držáku pomocí šroubů přímo nebo u větších vrtáků pomocí kazet, které 
usnadňují výměnu a chrání lůžko před opotřebením. Z důvodu rozdílné řezné rychlosti se u 
některých vrtáků používají na obvodu destičky s povlakovaného SK a středové destičky se 
volí z nepovlakovaného SK. Trvanlivost takto zvolených destiček je přibližně stejná a použité 
se vyměňují současně. 
Nepříznivé pracovní podmínky vznikající při vrtání se zlepšují použitím různých destiček, 
které jsou opatřeny utvařeči třísek (řeší problémy s dělením třísky a jejím odvodem z místa 
řezu, tepelné a mechanické zatížení vrtáku, …). Téměř všechny vrtáky s vyměnitelnými 
břitovými destičkami mají centrální přívod řezné kapaliny a většina může být použita i pro 
soustružení vnitřních nebo vnějších válcových ploch. 

 
Obr. 1.79 Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami 

 
Obr. 1.80 Pracovní možnosti vrtáku s vyměnitelnými břitovými destičkami 

Dělové a hlavňové vrtáky jsou vhodné pro obrábění méně hlubokých děr, protože se nástroj 
musí po odřezání určité hloubky vytáhnout, aby se z díry odstranila tříska. Hlavňové vrtáky 
(obr. 1.81) umožňují vrtání přesnějších děr. Konstrukce nástroje je taková, že na trubku nebo 
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tyč potřebné délky je připájena řezná část, která je z rychlořezné oceli nebo slinutého karbidu. 
Někdy se vyskytují s připájenými břitovými destičkami. Spolehlivé středění u těchto vrtáků 
zajišťují vodítka rovněž připájená k tělesu vrátku. Procesní kapalina je do místa řezu 
přiváděná otvory v tělese vrtáku a zajišťuje vyplavování vznikajících třísek (obr. 1.82). Pro 
obrábění dělovými a hlavňovými vrtáky jsou využívány speciálně upravené soustruhy (obr. 
1.83). Těmito vrtáky se dají obrábět díry o průměru 4÷250 mm, délky až několik metrů. 

 
Obr. 1.81 Geometrie hlavňových vrtáků D = 4 ÷32 mm 

 

 
Obr. 1.82 Odvod třísky při vrtání hlavňovým vrtákem 

 

 
Obr. 1.83 Zařízení pro vrtání hlavňovým vrtákem 

Ejektorové vrtáky jsou vhodné pro vrtání otvorů, jejichž hloubka převyšuje pětinásobek 
průměru. Skládají se z vrtací hlavice (obr. 1.84) našroubované do vnější vrtací trubky. 
Ejektorová hlavice se vyrábí s vyměnitelnými destičkami. Procesní kapalina přichází k místu 
řezu mezikružím mezi vnější a vnitřní trubkou. Malé množství odchází štěrbinami v zadní 
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části vnitřní trubky což způsobuje ejektorový efekt – nasávání kapaliny směrem od břitů 
vrtáku a strhávání vznikajících třísek (obr. 1.85). K obrábění využíváme konvenční obráběcí 
stroje (obr. 1.86), CNC soustruhy i obráběcí centra. 

 
Obr. 1.84 Hlavice ejektorových vrtáků 

 

 
Obr. 1.85 Princip ejektorového vrtání 

 

 
Obr. 1.86 Zařízení pro ejektorové vrtání 

BTA nebo STS vrtáky (obr. 1.87) se dají použít pro větší rozsah vrtaných průměrů než 
vrtáky ejektorové. Jejich nespornou výhodou je, že se s nimi dají obrábět jak díry 
předpracované, vrtat do plného materiálu, tak i metodou „na jádro“. Do plného materiálu se 
dají vrtat díry až do průměru 180 mm a metodou „na jádro“ dokonce i průměry 120 až 300 
mm. Princip odvodu třísky od místa řezu spočívá v přivádění procesní kapaliny mezerou mezi 
stěnou vrtané díry a trubkou vrtáku. Společně s třískou je kapalina odváděna středem trubky 
(obr. 1.87). Mechanismus musí být opatřen těsněním (obr. 1.89). 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

17 Vrtání 

 
Obr. 1.87 Princip funkce BTA a STS vrtáku 

 
Obr. 1.88 BTA vrták (vlevo), STS vrtací hlavice (vpravo) 

 
Obr. 1.89 Zařízení pro STS vrtání 

Dále existují speciální druhy vrtáků jako jsou vrtáky do plechu (obr. 1.65), odstupňované 
vrtáky na vrtání dvou i více průměrů současně (obr. 1.66) a speciální sdružené nástroje 
(obr. 1.67). 

1.6 VYHRUBOVÁNÍ 

Po obrobení vrtáním mají díry obvykle vysokou drsnost obrobeného povrchu a zpravidla 
nepoužitelné geometrické parametry: např. nepřesná kruhovitost a válcovitost, nedodržení 
jmenovitého průměru… Proto se po vrtání otvory zdokonalují dokončovacími operacemi 
jakými jsou vyhrubování a vystružování. Těmito operacemi se zpřesňuje tvar díry, snižuje 
drsnost povrchu a také upřesňují otvory. 
 

 

Audio 1.3 Vyhrubování 

 






 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

18 Vrtání 

U menších děr (do průměru 10 mm) se používá pouze vystružování. Větší rozměry se 
předběžně vyhrubují a pak vystružují – z toho vyplývá, že vyhrubování není zpravidla 
poslední obráběčskou operací, protože ještě následuje vystružování. Vyhrubování tedy slouží 
ke zpřesnění geometrických požadavků a vystružování k dokončení přesné díry se všemi 
požadovanými geometrickými parametry i drsností povrchu otvoru. Při výrobě musíme 
dodržet přídavky na vyhrubování a vystružování. Jejich velikost závisí na druhu obráběného 
materiálu, na požadované kvalitě obrobené díry i na konstrukci nástroje. 

 
1 – řezný kužel; 2 – tělo; 3 – upínací stopka; 4 – upínací díra; 5 – pájené břitové; destičky z 
SK 

Obr. 1.90 Výhrubníky a) stopkový, b)c) nástrčný 

 
Obr. 1.91 Tvar a geometrie zubu výhrubníku z rychlořezné ocele 

Klasické výhrubníky jsou tříbřité až čtyřbřité (výjimečně pětibřité) nástroje s břity ve 
šroubovici (obr. 1.90). Pro vyhrubování průměrů do 30 mm se používají stopkové výhrubníky 
(obr. 1.90a) a pro větší průměry nástrčné (obr. 1.90b). Tělo nástroje je obvykle z konstrukční 
oceli a řezná část, vyrobena z rychlořezné oceli je k tělu přivařena. Existují i výhrubníky 
s připájenými břitovými destičkami z SK. 
Na obrázku 1.91 je zakreslena geometrie břitu výhrubníku z rychlořezné oceli. Doporučené 
hodnoty geometrie břitu jsou uvedeny v tabulce 1.1. Délka řezného kužele se volí na základě 
průměru nástroje, a to l1 = 1÷3 mm, délka vodicí části l2 = (0,75÷0,8)l a šířka fazetky ba = 1÷3 
mm. Geometrie břitu pro výhrubník z SK je ω (úhel sklonu šroubovice) = 10º, γo (nástrojový 
úhel čela v ortogonální rovině) = 5º. Ostatní parametry jsou stejné jako u výhrubníků 
z rychlořezné oceli. 
Tab. 1.1 Doporučená geometrie břitu výhrubníku z RO 

Obráběný materiál 
Úhel 

ω [º] αo [º] κr [º] κr' [°] 

Oceli Rm=600÷800 MPa 8 ÷ 12 8 
60 2 ÷ 5 

Oceli Rm=00÷1200 MPa 0 ÷ 5 6 
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Šedé litiny 6 ÷ 8 8 
45 

Tvrzené litiny 0 ÷ 5 6 

Hliníkové slitiny 25 ÷ 30 10 60 

 
Při vyhrubování i vystružování na vrtačkách a vyvrtávačkách vykonává hlavní pohyb nástroj 
a posuv obrobek (u vyvrtávaček nástroj). Na soustruzích vykonává hlavní pohyb obrobek a 
posuv nástroj. 

1.7 VYSTRUŽOVÁNÍ 

Patří mezi dokončovací operace výroby přesných děr a zajišťuje předepsanou drsnost povrchu 
a geometrické parametry díry. Pro kvalitní vystružování musí být přídavek na vystružování 
dostatečně velký, aby nedocházelo k vytlačování materiálu, ale k jeho odřezávání. 
 

 

Audio 1.4 Vystružování 

 
V takovém případě by díra nedosahovala požadovaný kruhový průřez a životnost nástroje by 
se podstatně zkracovala. Vztah pro výpočet průměru s přídavkem na vystružování má tvar: 

Dp ⋅+= 005,01,0    [mm]   (1.63) 
D – jmenovitý průměr vystružované díry [mm] 
Pro zajištění schopnosti výstružníků obrábět velmi přesně musí být jejich břity co nejostřejší 
s poloměrem zaoblení ostří menším než r = 10 µm. Toho lze dosáhnout pečlivým broušením a 
lapováním břitů. 
 

 

Animace 1.4 Vystružování 

Výstružníky jsou (na rozdíl od výhrubníků) strojní i ruční. Zuby mají přímé nebo ve 
šroubovici a skládají se z řezné části ve tvaru kužele a válcové části. U ručních výstružníků, 
jejichž stopka je zakončena čtyřhranem pro vratidlo, řeže kužel se sklonem  
1 ÷ 3º. Strojní výstružníky mají kuželovou nebo válcovou stopku většího průměru. Bývají 
stopkové i nástrčné a materiál je odřezáván kuželem s úhlem κr. Pro zabezpečení náročných 
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požadavků na kruhovitost a kvalitu povrchu se výstružníky vyrábění s nerovnoměrnou roztečí 
zubů. Počet zubů u výstružníku bývá zpravidla 4 až 18 (odvíjí se od průměru). 

 
Obr. 1.92 Tvar a geometrie zubu ručního výstružníku 

 
Obr. 1.93 Tvar a geometrie zubu strojního výstružníku 

Tab. 1.2 Doporučené hodnoty vybraných parametrů zubů strojních výstružníků z RO 
Průměr  

výstružníků 

Rozměry [mm] Úhly 

l1 l2 bα bα1 αo1 [º] αo2 [º] κr' ['] 

2 ÷ 3 0,3 

0,75 x l 

0,1 0,15 
8 25 

1 ÷ 3 

3,0 ÷ 5,5 0,5 0,2 0,25 

5,5 ÷ 8,0 0,8 

0,3 0,35 

7 16 

8 ÷ 30 1,0 6 12 

30 ÷ 60 1,5 5 10 

60 ÷ 125 2,0 
0,4 0,40 

4 
8 

125 ÷ 200 2,5 3 

 
Pro opravu a renovaci strojních dílů existují rozpínací výstružníky. Jsou konstruované tak, že 
mají duté těleso a v podélném směru jsou mezi jednotlivými zuby rozříznuté. Při vtlačování 
kužele do kuželové díry v tělese dochází k rozpínání a zvětšování průměru kružnice zubů. 
Dále existují stavitelné výstružníky se zuby posuvnými v drážkách na kuželové ploše tělesa. 
Zvětšování a zmenšování kružnice zubů se provádí právě posouváním zubů v jednom nebo ve 
druhém směru. Jednobřité výstružníky mají v tělese mechanicky upevněnou břitovou destičku 
ze slinutého karbidu a 2 až 3 vodítka, rovněž ze slinutého karbidu. Díry o průměru 15 ÷ 80 
mm se vyrábějí loupacími výstružníky, které umožňují řeznou rychlost vc = 15 ÷ 20 m.min-1 a 
posuv na otáčku f = 0,4 ÷ 1 mm. 
Tab. 1.3 Doporučené hodnoty úhlů hřbetu a čela pro strojní výstružníky z RO 
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Obrábění materiál α [º] γ[º] Sklon zubů 

Oceli Rm = 700 MPa 5 ÷ 7 0 přímé zuby 

Oceli Rm = 1000 MPa 5 ÷ 6 3 ÷ 5 levá šroubovice ω = 6º 

Austenitické oceli  5 ÷ 6 pravá šroubovice ω = 6º 

Slitiny hliníku, tvářené 8 ÷ 10 8 ÷ 10 levá šroubovice ω = 10º 

Slitiny hliníku, slévárenské 10 ÷ 12 0 přímé zuby 

1 . 8  ZAHLUBOVÁNÍ 

Slouží k obrábění děr pro hlavy zapuštěných šroubů a k obrobení souosého válcového nebo 
kuželového zahloubení. Patří sem také zarovnání čela, kde lze použít i ploché dvoubřité 
záhlubníky. 
 

 

Audio 1.5 Zahlubování 

 
Podle tvaru ploch, které vyrábí rozlišujeme záhlubníky válcové, kuželové a ploché. Válcové 
záhlubníky existují se stopkou nebo jako nástrčné. Oproti kuželovým záhlubníků, které mají 
samostředicí efekt, jsou válcové a ploché záhlubníky vedeny v předvrtané díře vodicím 
čepem. Vyrábí se s přímými zuby nebo zuby ve šroubovici jejichž počet je obvykle 4 
(kuželové záhlubníky na zkosení hran 6 - 10). Záhlubníky mají řeznou část vyrobenou z RO 
nebo SK bez povlaku i s povlakem nebo jsou vyráběny s vyměnitelnými břitovými destičkami 
z SK. 
 

 
Animace 1.5 Vrtání - sražení hrany 

Na obr. 1.95 jsou zobrazeny zpětné záhlubníky, které slouží pro obrábění v nepřístupných 
místech. Jejich řezná část je umístěna excentricky vůči upínací stopce. Nástroj je zasunut do 
předvrtané díry. Poté se obrobek přesune ve směru kolmém k ose vřetena obráběcího stroje o 
příslušnou hodnotu e a po spuštění rotace je pomocí zpětného osového posuvu vytvořeno 
požadované obrobení. 
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Obr. 1.94 Způsoby zahlubování a základní druhy záhlubníků 

 
Obr. 1.95 Zpětné zahlubování 

 
Obr. 1.96 Princip funkce zpětného záhlubníku 

Na obr. 1.96 je znázorněn zpětný záhlubník, který využívá principu sklopeného ramena 
s mechanicky upnutou vyměnitelnou břitovou destičkou. 
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1 . 9  STROJE – VRTAČKY 

K vrtání, vystružování, vyhrubování, ale i zahlubování se nejčastěji používají vrtačky. Díry 
lze vytvářet i na soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách a obráběcích centrech. Velikost 
vrtacích strojů se rozděluje podle maximálního průměru, který lze na daném stroji do plného 
materiálu z oceli o střední pevnosti vyrobit. Podle konstrukce dělíme vrtačky na: 

• ruční, 

• stolní, 

• sloupové, stojanové, otočné, 

• vodorovné na hluboké díry, 

• speciální. 
 

 

Audio 1.6 Vrtačky - rozdělení 

 
Stolní vrtačky (obr. 1.97) jsou svou konstrukcí nejjednodušší. Posuv vřetena po krátkém 
sloupu je ruční a velmi snadno s ním lze nastavit výšku vzhledem k pracovnímu stolu. Pro 
změnu otáček se používá stupňovitá řemenice na níž se ručně přemísťuje klínový řemen. 
Stolní vrtačky vrtají otvory maximálně do průměru 20 mm.  
Sloupové vrtačky (obr. 1.98) mají obvykle vřeteník vertikálně posuvný po pracovním stole i 
po sloupu, který je jejich základním konstrukčním prvkem. Vrtačka má převodovku, kterou je 
možné regulovat otáčky vřetena. Jeho posuv je mechanický. Menší obrobky se upínají na stůl, 
větší přímo na základovou desku vrtačky. Narozdíl od sloupové mají stojanové vrtačky 
výškově posuvný stůl i vřeteník, a to po vedení stojanu. 

   
Obr. 1.97 Stolní vrtačka  Obr. 1.98 Sloupová vrtačka 

Otočné vrtačky (radiální) (obr. 1.99) provádějí téměř všechny vrtací operace. Používají se 
pro vrtání děr do větších a rozměrnějších obrobků. Jejich charakteristickým rysem je rameno, 
na němž se po vedení pohybuje ve vodorovném směru pracovní vřeteník.  
Montážní vrtačky jsou přenosné a jejich velkou výhodou je, že mohou obrábět díry i v 
těžkých součástech. V podstatě jde o zvláštní provedení vrtaček otočných. Je možné libovolné 
vyložení vřeteníku na rameni, a tím i možnost natáčení ramene o 360º. To umožňuje provádět 
vrtací operace ve velkém prostoru kolem vrtačky. 
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1 – stojan; 2 – vřeteník; 3 – rameno; 4 – vřeteno; 5 – upínací kostka; 6 – základová deska 

Obr. 1.99 Otočná vrtačka 

Speciální vrtačky jsou určeny pro speciální vrtací operace. Patří zde: vrtačky na vrtání 
hlubokých děr, vícevřetenové vrtačky, stavebnicové vrtačky, souřadnicové vrtačky, atd.  

1.10 VYVRTÁVÁNÍ 

Vyvrtávání je výrobní způsob, při kterém se převážně rozšiřují předpracované otvory na 
požadovaný rozměr a tvar vyvrtávacím nožem. Jedná se o metodu používanou pro práci 
načisto i pro hrubování. Obrábí se tak otvory ve tvaru válce, kužele, čelního mezikruží, 
rotační tvarové plochy nebo vnitřní zápichy a dají se řezat vnitřní závity. V případě potřeby je 
možné všechny uvedené tvary obrábět i na vnějším povrchu. 
Existují 3 základní způsoby plynoucí z kinematiky vyvrtávání: 

• pro výrobu válcových ploch – nástroj vykonává řezný pohyb, vyvrtávací nůž je 
pevně uložen v nástroji a nástroj koná podélný posuv, 

• pro výrobu zápichů – nástroj vykonává řezný pohyb, vyvrtávací nůž se vysouvá 
z nástroje v radiálním směru, 

• pro výrobu tvarových rotačních ploch – nástroj nebo obrobek vykonává hlavní 
pohyb i podélný posuv. 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

25 Vrtání 

 
Obr. 1.100 Příklady ploch obráběných vyvrtáváním 

 
Obr. 1.101 Kinematika vyvrtávání 

1.11 NÁSTROJE 

Téměř u všech vyvrtávacích nástrojů se používají vyvrtávací nože, které jsou konstruovány 
jako soustružnické nože. Požaduje se u nich možnost seřízení nástroje na předepsaný rozměr 
před upnutím. Na seřízení řezné části se využívají základní dílenská měřidla nebo se provádí 
na souřadnicových seřizovacích přístrojích. Rozdělení se provádí na základě několika 
hledisek. Podle upnutí známe letmý vyvrtávací nástroj a podepřený vyvrtávací nástroj. Podle 
konstrukce – vyvrtávací tyče, vyvrtávací hlavy a podle charakteru operace – hrubovací, 
dokončovací, pro jemné vyvrtávání, apod. 
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Obr. 1.102 Způsoby upnutí vyvrtávacích tyčí 

 
Obr. 1.103 Vyvrtávací tyč firmy W&V Vsetín, 

 a) nože s pájenou břitovou destičkou ze slinutého karbidu,  
b) nože s vyměnitelnou břitovou destičkou ze slinutého karbidu 

Vyvrtávací obráběcí stroje 
Vyvrtávačky se konstruují jako horizontální nebo vertikální. Mimo vyvrtávaček lze 
vyvrtávání provádět na soustruzích, vrtačkách, souřadnicových vrtačkách, jednoúčelových 
strojích, soustružnických a frézovacích obráběcích centrech. Známe několik druhů 
vyvrtávaček: 

• stolové vyvrtávačky – charakteristický je pracovní stůl, který se otáčí až o 360º, 

• deskové vyvrtávačky – obrobek se upíná na desku, 

• jemné vyvrtávačky – jsou vybaveny jedním nebo více vřeteníky, obrobek se upíná 
na pracovní stůl, 
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• souřadnicové vyvrtávačky – pro vrtání přesných děr a přesných roztečí. Vyrábějí se 
buď s pevným ložem nebo jsou souřadnice nastavitelné v obou směrech. 

 

Audio 1.7 Vyvrtávání 

 
 

 
Obr. 1.104 Vodorovná desková vyvrtávačka 
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2 KONTROLNÍ OTÁZKY 

• Popište, co koná hlavní a vedlejší pohyb při vrtání. 
• Nakreslete schéma sil řezání při vrtání. 
• Napište vzorec pro určení jednotkového strojního času při vrtání. 
• Jak se vypočítá řezná rychlost při vrtání? 
• Jaké znáte způsoby vrtání? 
• Jaké znáte vrtací nástroje? 
• Jaké znáte způsoby vrtání hlubokých otvorů? 
• Jaký je rozdíl mezi vystružováním a vyhrubováním? 
• Co je to zahlubování? 
• Jaké znáte typy vrtaček? 
• Co je to vyvrtávání? 
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3 PŘEDNÁŠKOVÝ TEXT SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM.  

• 4. Síly při obrábění 
• 15. Vrtání – princip, způsoby, nástroje – hluboké vrtání 
• 16. Vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, zahlubování – princip, způsoby, nástroje 
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1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ, PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ, 
DĚLENÍ MATERIÁLU 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Hoblování 
Obrážení 
Protahování 
Protlačování 
Dělení materiálu 

 
 

 

MOTIVACE: 

Jde o metody obrábění dlouhých rovinných a tvarových ploch jednobřitým 
nástrojem, při kterém je hlavní pohyb přímočarý vratný. Vedlejší pohyb je 
přerušovaný posuv a koná ho nástroj. Při vratném, zpětném pohybu nástroj 
obvykle nepracuje. 

Jde o velmi produktivní výrobu převážně tvarových děr nebo vnějších 
tvarových ploch. Tyto metody obrábění jsou vhodné především pro 
hromadné a velkosériové výroby, a to z důvodu vysoké ceny protahovacího 
nástroje. U těchto operací bývá obrobek nehybný a nástroj koná přímočarý 
pohyb (u protahování je tažen a u protlačování tlačen). 

Tyčový válcovaný i tažený materiál se musí před vlastním obráběním 
rozřezávat na potřebné délky, podle požadovaných rozměrů konečného 
obrobku. Dělit obráběné materiály nebo součásti je však třeba i v případě 
litých nebo tvářených polotovarů, a to např. při odstraňování otřepů, švů, 
výronků, někdy i při oddělování několika součástí z desek, pásů nebo jiných 
rozměrnějších polotovarů. 
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1.1 HOBLOVÁNÍ 

Jde o metodu obrábění dlouhých rovinných a tvarových ploch jednobřitým nástrojem, při 
kterém je hlavní pohyb přímočarý vratný a koná ho obrobek. Vedlejší pohyb je přerušovaný 
posuv a koná ho nástroj (obr. 1.105). 
 

 

Audio 1.1 Hoblování 

 
Při vratném, zpětném pohybu nástroj obvykle nepracuje. V krajní poloze se nástroj posune o 
hodnotu f na zdvih. Obráběné plochy mohou být vodorovné, svislé nebo skloněné pod 
určitým úhlem. Nízké hodnoty úběru odsouvají (např. frézování) tuto technologii do pozadí. 
Kvůli částečnému potlačení této nevýhody se hoblovky i obrážečky konstruují tak, aby zpětný 
pohyb vz byl vyšší než rychlost řezného pohybu vc. 
Výpočet jmenovitého průřezu třísky AD pro hoblování i obrážení lze vyjádřit: 

DDdzpD bhfaA ⋅=⋅=     [mm2]   (1.64) 
ap – šířka záběru ostří [mm] 
fdz – posuv na dvojzdvih [mm] 
hD – jmenovitá tloušťka třísky [mm] 
bD – jmenovitá šířka třísky [mm] 

 
Obr. 1.105 Kinematika řezného procesu při hoblování a obrážení 

Pro výpočet jednotkového strojního času tAS na základě obr. 1.106 existuje vztah, který platí 
pro obrážení i pro hoblování: 









+

⋅
+

⋅
⋅= r

zcdz
AS t

v
L

v
L

f
Dt 33 1010

   [min]   (1.65) 

B – výpočtová šířka hoblování, B = b + bn + bp [mm] 
L – výpočtová délka hoblování, L = l + ln + lp [mm] 
b – šířka hoblované plochy [mm] 
bn – délka náběhu ve směru šířky hoblované plochy [mm] 
bp – délka přeběhu ve směru šířky hoblované plochy [mm] 
l – délka hoblované plochy [mm] 
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ln – délka náběhu ve směru délky hoblované plochy [mm] 
lp – délka přeběhu ve směru délky hoblované plochy [mm] 
fd z – posuv na dvojzvih [mm] 
vc – řezná rychlost [m.min-1] 
vz – rychlost zpětného chodu [m.min-1] 
tr – čas reverzace (v závislosti na velikosti hoblovacího stroje tr = 0,02÷0,08 min) [min] 
Hodnota jednotkového strojního času při hoblování je vždy velmi vysoká. Je to způsobeno 
hlavně zpětným pohybem obrobku naprázdno, ale také nízkou hodnotou posuvu na jeden 
dvojzdvih (tato hodnota je ovlivněna výkonem stroje, tuhostí stroje i nástroje, nástrojovým 
materiálem, atd.) 

 
Obr. 1.106 Výchozí poměry pro výpočet času tAS při hoblování 

Síly při hoblování a obrážení 
Složky síly při hoblování jsou analogické jako u soustružení.  

 
Obr. 1.107 Sily při hoblování a obrážení 

Hoblovací nože (obr. 1.107) jsou podobné soustružnickým nástrojům s tím, že mají větší 
průřez, protože jsou navíc namáhány mechanickými rázy. Proto i jejich geometrie je stejná 
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jako u soustružnických nožů až na úhel sklonu hlavní řezné hrany, který je záporný vzhledem 
k prvnímu záběru při přerušovaném řezu.  
Hoblovací nože se obvykle vyrábí z rychlořezné oceli a jsou celistvé nebo mají těleso 
z konstrukční oceli s připájenými nebo mechanicky připevněnými břitovými destičkami ze 
slinutých karbidů.  

 
a – uběrací  
b – uběrací stranový 
c – na šikmé plochy 
d – drážkovací 
e – hladicí  
f – prohnutý 
 
 

Obr. 1.108 Základní typy 
hoblovacích nožů 

Stroje pro hoblování 
(hoblovky obr. 1.113) mají, stejně jako ostatní obráběcí stroje, tyto základní části: lože, 
pracovní stůl, stojany, příčník a suporty. Obrobek se upíná na stůl pomocí různých typů 
upínek, podložek a podpěr. Pohon stolu je buď ozubeným hřebenem nebo hydraulický. Tímto 
způsobem se mohou obrábět drážky různých profilů a při využití kopírovacího zařízení i 
různé tvarové plochy. Pro obrábění šikmých ploch se využívají nožové saně suportů, které je 
možné naklápět na obě strany až o 60º. Nožové držáky se při zpětném pochybu stolu 
mechanicky nebo hydraulicky odklápějí od základní desky suportu, čímž je zaručeno, že 
nedojde ke styku hřbetu nástroje s obrobenou plochou. 
Charakteristickým rozměrem, který určuje velikost hoblovek je šířka pracovního stolu, popř. 
hoblovací šířka (maximální šířka obrobku, který projde mezi stojany hoblovky. Dalšími 
charakteristickými hodnotami jsou délka pracovního stolu a maximální průtažná síla. Podle 
konstrukce se dělí na: 

• Jednostojanové hoblovky – mají jeden stojan, na kterém je vedení, po kterém se 
posouvá příčník s jedním nebo dvěma suporty. Na těchto hoblovkách lze obrábět  
i rozměrnější obrobky, které přesahují na jedné straně stůl. Jejich nevýhodou je 
menší tuhost příčníku. 

• Dvoustojanové hoblovky – mají příčník posouvatelný po vedení dvou stojanů 
spojených nahoře mostem. Jsou vybaveny obvykle jedním až dvěma suporty. Mají 
mnohem tužší konstrukci než jednostojanové hoblovky a někdy bývají vybaveny 
frézovacím nebo brousicím vřeteníkem. 

• Deskové hoblovky – mají pevnou desku, na kterou se upíná obrobek. Upínací 
deska může být o polovinu kratší než je délka stolu. Podélný posuvový pohyb 
vykonávají stojany s příčníkem. Suporty mají tu nevýhodu, že stroj dosahuje nižší 
tuhosti. Můžeme se setkat i s jámovým provedením tohoto stroje, a to v případě, že 
se obrábí příliš vysoké obrobky, jejichž upínání se provádí do země. 
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Obr. 1.109 Dvoustojanová hoblovka  

1.2 OBRÁŽENÍ 

Obrážením se obrábí rovinné, vodorovné, svislé, šikmé a tvarové plochy jednobřitým 
nástrojem. Oproti hoblování jsou obráběcí plochy mnohem menší. Lze jimi obrábět i vnitřní 
plochy (drážky, nerotační tvary), které se jinak vyrábí protahováním. Hlavní pohyb je 
přímočarý vratný a koná ho nástroj. Vedlejší pohyb je přerušovaný posuv a koná ho obrobek. 
Posuvový pohyb probíhá vždy na konci pracovního dvojdvihu a je vždy kolmý na směr 
hlavního pohybu. 
 

 

Audio 1.2 Obrážení 

 

Vzhledem k nízké produktivitě se obrážení používá jen v kusové a malosériové výrobě. 
Existují však plochy, které se dají obrobit jen tímto způsobem (drážky v slepých otvorech). 
V posledních desetiletích je obrážení zpravidla nahrazováno frézováním. 
Protože při obrážení vznikají velké rázy, je důležité zaobírat se otázkou upínání obrobků. 
Obrobky se upínají přímo na stůl stroje opěrnými a přítlačnými upínkami. Hlavní řezná složka 
síly obrábění musí směřovat do opěrných upínek nebo proti pevné čelisti při upínání pomocí 
strojových svěráků. 
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Obr. 1.110 Řezná kinematika při obrážení 

 
Obr. 1.111 Obrážecí nože, a) drážkovací, b) drážkovací příčný, c ) dvoubřitý 

Výhodou obrážení je, že pro obrábění nejsou nutné speciální nástroje a upínače ani při výrobě 
složitých tvarů. Obrážecí nože (obr. 1.111) jsou vyrobeny jako celistvé z rychlořezné oceli 
nebo mají řeznou část ze slinutých karbidů. Pro vodorovné obrážečky se nože volí s krátkou 
upínací částí (geometrie břitu je stejná jakou u soustružnických nožů) a pro svislé obrážečky 
mají stopku delší. 
Obrážecí stroje se podle směru pohybu rozdělují na vodorovné a svislé. 
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1 – stojan  
2 – smykadlo 
3 – hnací kolo   
4 – kulisa 
5 – výkyvné rameno 
6 – kámen  
7 – šroub pro nastavení 
podélné polohy smykadla 
vůči pracovnímu stolu  
8 – páka pro pohon příčného 
posuvu pracovního stolu  
9 – západka  
10 – šroub příčného posuvu  
11 – pracovní stůl  
12 – šroub pro ruční výškové 
nastavení stolu  
13 – nožový suport 

Obr. 1.112 Schéma vodorovné obrážečky 

 
Obr. 1.113 Schéma svislé obrážečky 

• Vodorovná obrážečka (obr. 1.112) je konstrukčně velmi jednoduchý stroj. Jejím 
charakteristickým pohybem je vodorovný pohyb smykadla s nástrojem. Obrážení 
velkých obrobků se provádí na obrážečkách s příčným posuvem smykadla, což 
znamená, že smykadlo koná hlavní řezný pohyb i příčný posuvový pohyb 
a obrobek je nehybný. 

• Svislá obrážečka (obr. 1.113) je vhodná pro obrábění svislých rovinných vnějších 
i vnitřních (hlavně tvarových) ploch, což zajišťuje svislý pohyb smykadla 
s nástrojem. Smýkadlo obrážečky nejčastěji pohání klikový mechanismus 
a u některých strojů se může pootáčet kolem osy. Obrobky jsou upnuty na 
pracovním stole svislé obrážečky a všechny jeho pohyby jsou buď strojní nebo 
ruční. Největší délka zdvihu smykadla určuje základní technický parametr těchto 
strojů. 
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1.1 PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ 
Jde o velmi produktivní výrobu převážně tvarových děr nebo vnějších tvarových ploch. Tyto 
metody obrábění jsou vhodné především pro hromadné a velkosériové výroby, a to z důvodu 
vysoké ceny protahovacího nástroje. U těchto operací bývá obrobek nehybný a nástroj koná 
přímočarý pohyb (u protahování je tažen a u protlačování tlačen). Protože u protlačování je 
nástroj velmi namáhán na vzpěr, vyrábí se protlačovací nástroje mnohem kratší než 
protahovací. 
 

 

Audio 1.3 Protahování, protlačování 

 

 
Obr. 1.114 Princip protahování a protlačování 

Podstatou protahování je současný záběr zubů protahovacího několikaklínového 
(mnohozubého) nástroje (protahovacího trnu) po celé obrážené ploše, při relativní řezné 
rychlosti proti pohybu obrobku. V záběru je vždy tolik zubů protahovacího nástroje, kolikrát 
je jejich rozteč obsažena v délce obráběné plochy. Tloušťku odebírané vrstvy materiálu 
jedním zubem určuje posuv při protahování a udává se jako posuv na zub. Odpovídá rozdílu 
výšek řezných hran dvou po sobě následujících zubů. Velikost posuvu závisí na druhu 
obráběného materiálu, tvaru a délky obrobku, ale i na konstrukčím provedení funkční části 
trnu. Je důležité, aby se tříska vtěsnala do zubové mezery. 
Při protahování vnitřních ploch je otvor obvykle předpracovaný a protahovací nebo 
protlačovací trn mu dávají konečný požadovaný rozměr, tvar a drsnost povrchu. Do 
předpracované díry se vloží upínací část protahovacího trnu, upne se do tažného zařízení 
protahovačky a následuje vlastní operace protahování. Tvar obráběné díry se postupně mění 
z původního tvaru na tvar požadovaný. Pro některé obrobky, kde je velký přídavek na 
protahování se vyrábějí protahovací trny sadové (2 až 3 trny v jedné sadě), protože jediný 
protahovák (vzhledem k malému fz) by byl velmi dlouhý. Potřebný počet zubů se pak rozdělí 
na dva až tři nástroje. 
Strojní čas protahování lze určit ze vzorce: 

c

z
AS v

iLt
⋅

⋅
=

1000
     [min]   (1.66) 

L – nastavený zdvih smykadla [mm] 
iz – počet zdvihů [-] 
vc – řezná rychlost [m.min-1] 
Protahování se vyznačuje jednoduchou kinematikou, a proto má zásadní význam pouze složka 
Fc, která určuje velikost průtažné síly. Dá se vyjádřit jako součet všech sil působících na 
jednotlivé břity. 

∑=
n

FciFc
1

 

Např. při protahování vícedrážkových profilů platí vzorec: 
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inbfcFc Fcy
zc ⋅⋅⋅⋅=     [N]   (1.67) 

cc – konstanta závislá hlavně na druhu obráběného materiálu [-] 
fz – posuv na zub [mm] 
b – šířka drážky [mm] 
n – počet drážek [-] 
i – počet současně zabírajících zubů [-] 
yFc – exponent vlivu tloušťky třísky [-] 

NÁSTROJE PRO PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ 

Jsou to nástroje několikabřité, u nichž se počet zubů řídí velikostí posuvu na zub, šířkou 
odebírané vrstvy a celkovou délkou protahované plochy. Protahovací nástroje (protahovací 
trny) mají zuby řezací, kalibrovací a při vyšších nárocích na drsnost obrobené plochy ještě 
hladicí. Kalibrovací zuby určené pro dokončovací protahování mají fazetku  
0,2 – 1 mm širokou. Při vnějším protahování nebo u trnů s delším záběrem břitu mají většinou 
řezací zuby vybroušené drážky. Díky tomu se tříska lépe dělí i utváří, nástroj pracuje klidněji, 
což zlepší jakost obrobené plochy. Nástroj dlouhý až 2000 mm je téměř výhradně namáhán 
tahovým napětím. Nejužší místo trnu je krček a to proto, aby se nástroj při případném 
přetížení přerušil v tomto místě a ne mezi zuby. 

 
Obr. 1.115 Protahovací nástroj 

Protlačovací trny se z důvodu namáhání na vzpěr vyrábí kratší (250 až 500 mm),  
a proto pro výrobu plochy požadovaného tvaru a drsnosti potřebujeme větší množství 
nástrojů. Výroba, údržba i ostření protlačovacích nožů je však levnější. Skládají se rovněž 
z části upínací, vodicí a řezací. Protahování je méně produktivní než protlačování, ale jeho 
výhodou je, že obrábění může být prováděno na různých typech pomaluběžných lisů. 
Nejdůležitější roli při konstrukci protahovacích i protlačovacích nástrojů je tvorba třísky. 
Pokud vzniká drobivá tříska, tak je zubová mezera zaplněna celá, pokud vzniká plynulá tříska, 
tak se svinuje do spirály a zaplňuje jen částečně zubovou mezeru. Nástroj pak pracuje dál a 
další vznikající tříska stlačuje třísku předešlou, až se zaplní celá mezera. Pěchování třísky a 
tření obrobenou plochou způsobuje nárůst teploty a řezného odporu. To může vést až 
k poškození nástroje. Proto je důležité stanovit dostatečnou rozteč zubů i velikost zubové 
mezery. 
Materiál pro protahovací a protlačovací trny je obvykle rychlořezná ocel (19 816) nebo 
„slinutá ocel“. Zvýšení trvanlivosti lze dosáhnout pomocí povlaků (např.TiN), ale i použitím 
procesní kapaliny při obrábění. 

STROJE NA PROTAHOVÁNÍ 

Protahovačky se vyrábějí ve dvou základních provedeních jako svislé nebo vodorovné. Oba 
tyto typy jsou vhodné pro obrábění vnějších i vnitřních ploch. Obrobek se upíná na pracovní 
stůl i s upínacím zařízením. Vodorovná protahovačka je levnější, ale mimo jiných nevýhod 
klade větší nároky na prostor ve výrobní hale. 
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Obr. 1.116 Svislá protahovačka 

 
Obr. 1.117 Vodorovná protahovačka 

1.2 DĚLENÍ MATERIÁLU 
Tyčový válcovaný i tažený materiál se musí před vlastním obráběním rozřezávat na potřebné 
délky, podle požadovaných rozměrů konečného obrobku. Dělit obráběné materiály nebo 
součásti je však třeba i v případě litých nebo tvářených polotovarů, a to např. při odstraňování 
otřepů, švů, výronků, někdy i při oddělování několika součástí z desek, pásů nebo jiných 
rozměrnějších polotovarů. K nejpoužívanějším metodám dělení materiálu patří:  

• dělení rozřezáváním (pilový list, pilový kotouč, pilový pás),  

• dělení rozbrušovacím kotoučem,  

• dělení třecím (frikčním) kotoučem,  

• dělení rotačních součástí upichovacím nožem na soustruhu,  

• dělení stříháním a lámáním,  

• tepelné dělení (plamen, elektrický oblouk, plazma, laser, elektronový paprsek),  

• dělení nekonvenčními metodami obrábění (elektrojiskrové řezání, vodní paprsek, 
atd.).  

 

 

Audio 1.4 Dělení materiálu 
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DĚLENÍ ROZŘEZÁVÁNÍM  

Rozřezávání na rámových, kotoučových nebo pásových pilách patří k nejužívanějším 
metodám dělení materiálů, vybrané charakteristiky jednotlivých typů strojních pil jsou 
uvedeny v tabulce 1.10.  
Tab. 1.10 Parametry strojních pil  

Charakteristika RP KP PP 

Pořizovací cena stroje N V S 

Instalovaný příkon S V N 

Produktivita dělení N S V 

Univerzálnost použití N S V 

Cena nástroje N S V 

Životnost nástroje N V S 

Přesnost přířezu N V S 

Ztráta materiálu řezáním V S N 
RP - rámové pily, PP - pásové pily, KP - kotoučové pily 
Hodnota parametru: N – nízká, S – střední, V – vysoká 

DĚLENÍ NA RÁMOVÝCH PILÁCH  

Dělení materiálu na rámových pilách prokáže své přednosti zejména v kusové a malosériové 
výrobě. Nízká cena nástroje a stroje, spolu s poměrně nízkou spotřebou energie zaručují 
vysokou hospodárnost této metody pro dané typy výroby. Za výhodu lze považovat i 
jednoduchost obsluhy, snadnou výměnu pilového listu, nízkou poruchovost a nízké náklady 
na opravu stroje (jednoduchá konstrukce). Mezi nevýhody lze zařadit zejména nízkou 
produktivitu řezání, špatnou přesnost řezu a relativně vysoké ztráty děleného materiálu.  
Nástroj - pilový list (je vyroben z rychlořezné oceli a může mít zuby na jedné nebo obou 
stranách) - se upíná do rámu, který je veden v ramenu pily a pomocí klikového mecha-nizmu 
vykonává přímočarý vratný pohyb. Při zpětném (nepracovním) pohybu se rameno stroje 
nadzvedne pomocí vačky nebo jednoduchého hydraulického mechanizmu, aby hřbety zubů 
nedřely po odřezávaném materiálu. Posuv pilového listu do řezu je určován hmotností ramene 
nebo je nastaven hydraulicky (v tomto případě jej lze plynule měnit). Kvůli snížení 
mechanického a tepelného namáhání musí být zuby listu vhodným způsobem rozvedeny do 
stran. 
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Obr. 1.157 Rámová pila  

DĚLENÍ NA KOTOUČOVÝCH PILÁCH  

Hlavními přednostmi dělení na kotoučových pilách jsou poměrně vysoká univerzálnost 
použití, produktivita, vysoká kvalita řezné plochy (vysoká přesnost řezné spáry a nízká 
drsnost povrchu obrobené plochy) a vysoká životnost pilového kotouče.  

 
Obr. 1.158 Kotoučová pila 

Vzhledem k charakteru práce a kinematice pohybů (řezný, posuvný a výsledný) lze tuto 
metodu dělení materiálu považovat prakticky za frézovací operaci (válcové frézování), která 
využívá jemnozubý nástroj malé tloušťky a velkého průměru. Řezný pohyb vykonává nástroj 
(pilový kotouč) a lze jej vyjádřit hodnotou jeho obvodové rychlosti vc [m.min-1]. Posuvný 
pohyb může vykonávat nástroj nebo obrobek a jeho elementární, na ostatních podmínkách 
nezávislou hodnotu lze vyjádřit parametrem fz [mm] (posuv na zub - dráha, o kterou se 
relativně vůči sobě posunou nástroj a obrobek po dobu, po kterou je zub nástroje v záběru).  
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DĚLENÍ NA PÁSOVÝCH PILÁCH  

Patří k nejproduktivnějším metodám dělení materiálu a dochází zde k nejmenším ztrátám 
materiálu „prořezem“ (řezná spára je o jednu až dvě třetiny menší než u kotoučových nebo 
rámových pil), což se výrazně projeví zejména při dělení drahých materiálů. K dalším 
výhodám patří vysoká kvalita řezné plochy. Mezi nevýhody lze zařadit zejména poměrně 
vysokou cenu nástroje. Touto metodou lze provádět i tvarové řezy. Dělení na pásových pilách 
se v současné době velmi intenzivně rozvíjí.  
Nástrojem je pilový list, svařený na obou koncích tak, že vytváří nekonečný pás, který je přes 
hnací a napínací kotouč veden v místě řezu rovnoměrným přímočarým pohybem (rychlost 
pohybu pásu tedy odpovídá zvolené řezné rychlosti). Z materiálového hlediska jsou nejčastěji 
používány tyto druhy pilových pásů:  

• pásy z pružné nebo tvrdé uhlíkové oceli , 

• bimetalové pásy,  

• pásy z pružné oceli s pájenými zuby ze slinutého karbidu (druh K podle ISO).  

 
Obr. 1.159 Pásová pila  

Podobně, jako u jiných metod obrábění, je i při dělení na pásových pilách jedním 
z nejdůležitějších pracovních parametrů hodnota řezné rychlosti vc, která závisí zejména na 
fyzikálních a mechanických vlastnostech děleného materiálu, tvaru a rozměrech řezaného 
profilu a počtu řezaných součástí (jedna součást, nebo několik součástí ve svazku). Nastavená 
hodnota posuvu na zub fz je u pásové pily konstantní. U převážné většiny pásových pil je 
pilový pás posouván do řezu hydraulicky (případně pomocí závaží a pákového mechanismu).  

DĚLENÍ ROZBRUŠOVACÍM KOTOUČEM  

Patří mezi velmi produktivní metody, jeho použití je však omezeno pouze pro specifické 
případy dělení těžkoobrobitelných materiálů, slabostěnných profilů nebo trubek, 
těžkoobrobitelných plastů, pro odstraňování otřepů tvářených nebo litých polotovarů, 
odřezávání vtoků, nálitků nebo ztracených hlav odlitků. Obecně je tato metoda vhodná pouze 
pro menší průměry nebo průřezy děleného materiálu, protože rozbrušovací kotouč se velmi 
rychle opotřebovává a tím zmenšuje svůj průměr. Rozbrušování by nemělo být používáno  
u takových materiálů, které mají sklon k zakalení, či naopak popuštění povrchové vrstvy 
(některé legované samokalitelné oceli, kalené rychlořezné oceli), nebo které mají nízkou 
kritickou teplotu, při níž dochází k porušení struktury (titanové slitiny, většina plastů).  
Rozbrušovací kotouč má velmi malou tloušťku, pro běžné případy 1 až 3 mm, pro speciální 
případy však jen několik desetin milimetrů. Brusivem může být Al2O3, SiC, polykrystalický 
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diamant nebo kubický nitrid boru (KNB). Pojivem je pro klasické brusivo nejčastěji pryž 
(dělení ocelí nebo litin „za mokra“, vc= 60 m s-1) nebo pryskyřice (pro dělení 
těžkoobrobitelných materiálů nebo vyšší řezné rychlosti, až do 120 m.s-1). Pryskyřičné 
kotouče mohou být nevyztužené (do průměru 500 mm), nebo vyztužené sklotextilem  
(nad průměr 500 mm).  
Diamantové kotouče a kotouče z KNB mají obvykle kovové pojivo (bronz, slitiny hli-níku). 
Na rozdíl od kotoučů z klasického brusiva, které mají plný profil, je činná vrstva těchto 
kotoučů vytvořena pouze v malé tloušťce na obvodu kotouče a může být nepřerušovaná nebo 
přerušovaná (tato varianta je výhodnější, protože kotouč se mnohem méně zanáší 
odřezávanou třískou).  
Výhodou tohoto způsobu dělení je úzký řez a z něj vyplývající malý odpad materiálu a dobrá 
kvalita plochy řezu (rovinnost, drsnost povrchu). Nevýhodou je velká spotřeba nástrojů a 
relativně vysoká energetická náročnost procesu.  

DĚLENÍ TŘECÍM KOTOUČEM  

Metoda je podobná dělení rozbrušovacím kotoučem, kde však nástroj nemusí mít tvar 
kotouče. Lze zde použít i pilové pásy nebo dráty. 
 Kotouče nebo pásy pro frikční řezání mají nízké zuby, obvykle s úhlem čela γo= +30o a 
úhlem hřbetu αo = 10º až 20º, v některých případech jsou však i bez ozubení na obvodě (jen 
hladké nebo zdrsněné). Princip řezání spočívá v tom, že při vysokých hodnotách řezné 
rychlosti (vc = 60 ÷ 150 m.s-1) se povrchová vrstva děleného materiálu v místě styku 
s nástrojem velmi rychle ohřívá na vysokou teplotu, a tím dochází k podstatnému snížení 
tvrdosti i pevnosti obráběného materiálu, který se pak snadno odděluje.  
Oblast užití této metody je obdobná, jako v případě dělení rozbrušovacím kotoučem, její 
výhody se projeví zejména při řezání tenkostěnných obrobků. K dalším přednostem patří úzký 
a přesný řez a levný nástroj (nástroj je v řezu poměrně krátkou dobu, není proto příliš tepelně 
namáhán a může být vyroben z běžné konstrukční oceli).  

DĚLENÍ STŘÍHÁNÍM A LÁMÁNÍM  

Stříhání a lámání patří k nejproduktivnějším metodám dělení polotovarů v kovárnách a 
válcovnách. Stříhání se používá pro dělení plechů, pásů tyčí a profilů. Provádí se za studena, 
u málo plastických ocelí za tepla (nelegované oceli až 300 ºC, slitinové oceli až 650 ºC).  

 
Obr. 1.160 Tabulové nůžky  

Tenké plechy (do tloušťky 1 mm) a menší kusy se stříhají ručnímu nůžkami, plechy a pásy do 
tloušťky 40 mm, s maximální délkou až 6000 mm, tabulovými nůžkami (obr. 1.160). 
Nůžkami se rovněž dělí tyče do průměru 50 mm a profily s maximálním průřezem až 2500 
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mm2. Na lisech se stříhacími přípravky nebo na speciálních stříhacích strojích se dělí tyče do 
průměru 150 mm za studena, tyče s průměrem až 250 mm za tepla.  
Dělení lámáním se provádí pouze za studena na lamačích (lisech), viz obr. 1.161, u materiálů 
s pevností v tahu Rm> 600 MPa, do průměru polotovaru d = 300 mm. Před lámáním je 
vhodné v místě lomu vytvořit vrub (o šířce 5 až 7 mm a hloubce 0,1d) naseknutím, naříznutím 
nebo plamenem. Lámání je vysoce produktivní, umožňuje dělení na krátké kusy (lmin = 0,8d), 
podle vzhledu lomové plochy lze navíc provádět kontrolu kvality děleného materiálu.  

TEPELNÉ DĚLENÍ  

Všechny metody tepelného dělení materiálu využívají soustředěné tepelné energie působící v 
místě řezu. K nejčastěji využívaným patří metoda dělení kyslíko-acetylenovým plamenem 
(acetylén - C2H2), která je založena na spalování ohřátého materiálu v místě řezu. Řezání se 
provádí ručně nebo na speciálních strojích. Podmínkou řezitelnosti je, aby zápalná teplota 
materiálu byla menší než je jeho teplota tavení. Tato metoda je vhodná pro dělení 
nelegovaných ocelí do tlouštěk až 500 mm, je velmi produktivní a umožňuje i tvarové řezy. 
Slitinové oceli lze řezat s předehřevem, nebo se do proudu kyslíku přidává kovový prášek, 
který se spaluje a zvyšuje tak teplotu řezání. K nevýhodám dělení materiálu plamenem patří 
velký prořez a špatná kvalita řezu (vysoká drsnost povrchu a silné tepelné ovlivnění 
povrchové vrstvy).  

 
Obr. 1.161 Hydraulický lis pro děrování a stříhání  

Dělení elektrickým obloukem je založeno na protavování materiálu v místě řezu pomocí 
obalených hlubokozávarových elektrod a vysokých hodnot protékajícího elektrického proudu. 
Produktivita dělení je nízká, kvalita řezu velmi špatná. Při řezání dutou elektrodou dochází k 
protavování a spalování materiálu v kyslíku, přiváděném dutinou elektrody do místa řezu. 
Tento způsob se používá pro dělení litin a slitinových ocelí, dosahovaná produktivita a kvalita 
řezu jsou vyšší než v předchozím případě.  
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Obr. 1.162 CNC stroj MAXI 4500 pro řezání plamenem a plazmou  
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2 KONTROLNÍ OTÁZKY 

• Popište, co koná hlavní a vedlejší pohyb při obrážení a hoblování. 
• Popište, co koná hlavní a vedlejší pohyb při protahování a protlačování. 
• Nakreslete schéma sil řezání při protahování, protlačování, obrážení a hoblování. 
• Jaký je rozdíl mezi obrážením a hoblováním? 
• Jaký je rozdíl mezi protahováním a protlačováním? 
• Jaké znáte způsoby dělení materiálu? 
• Jaké znáte hoblovací a obrážecí stroje? 
• Popište protahovací nebo protlačovací trn. 
• Vyjmenujte typy pil pro řezání materiálu. 
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3 PŘEDNÁŠKOVÝ TEXT SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM.  

• 4. Síly při obrábění 
• 17. Hoblování a obrážení – princip, způsoby, nástroje, stroje 
• 18. Protahování, protlačování – princip, způsoby, nástroje, stroje 
• 19. Dělení materiálů – princip, způsoby, nástroje 
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3 Broušení a dokončovací operace obrábění 

1 BROUŠENÍ A DOKONČOVACÍ OPERACE OBRÁBĚNÍ 

 

 
 

OBSAH KAPITOLY: 

Kinematika broušení 
Síla řezání při broušení 
Jednotkový strojní čas 
Přehled základních brousicích metod 
Brousicí stroje a nástroje 
Honování 
Lapování 
Superfinišování 

 
 

 

MOTIVACE: 

Velmi přesných a jakostních povrchů se v současnosti dosahuje početnými 
technologiemi, např. mechanickým, chemickým a elektrochemickým 
vyrovnáváním nerovností. Patří mezi ně i abrazivní metody obrábění, které 
jsou charakterizovány použitím nástrojů s nedefinovatelnou řeznou 
geometrií břitu, a to konkrétně broušení, honování, lapování a 
superfinišování. 

 
  



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

4 Broušení a dokončovací operace obrábění 

1.1 BROUŠENÍ A DOKONČOVACÍ OPERACE OBRÁBĚNÍ 

Velmi přesných a jakostních povrchů se v současnosti dosahuje početnými technologiemi, 
např. mechanickým, chemickým a elektrochemickým vyrovnáváním nerovností. Patří mezi ně 
i abrazivní metody obrábění, které jsou charakterizovány použitím nástrojů 
s nedefinovatelnou řeznou geometrií břitu, a to konkrétně broušení, honování, lapování a 
superfinišování. Parametry, kterých můžeme dosáhnout použitím těchto metod jsou uvedeny 
v tabulce 1.4. 
Tab. 1.4  Dosahované parametry obrobených ploch pro abrazivní metody obrábění 

Metoda obrábění 

 

Přesnost rozměrů Drsnost povrchu 

IT Ra [μm] 

střední rozsah střední rozsah 

vnější rotační 

Broušení 

hrubovací 10 9 ÷11 2,40 0,80 ÷3,20 

dokončovací 5 5 ÷6 0,40 0,20 ÷0,60 

jemné 4 3 ÷5 0,20 0,05 ÷0,40 

Lapování 
dokončovací 4 3 ÷4 0,10 0,05 ÷0,20 

jemné 2 1 ÷2 0,03 0,012÷0,050 

Superfinišování 
dokončovací 4 3 ÷5 0,20 0,05 ÷0,40 

jemné 3 2 ÷4 0,06 0,025÷0,100 

vnitřní rotační 

Broušení 

hrubovací 10 9 ÷11 2,40 1,60 ÷3,20 

dokončovací 6 5 ÷7 0,80 0,40 ÷1,60 

jemné 5 3 ÷6 0,20 0,05 ÷0,40 

Honování 

hrubovací 7 6 ÷8 0,40 0,20 ÷0,80 

dokončovací 6 5 ÷7 0,15 0,10 ÷0,20 

jemné 4 3 ÷5 0,07 0,05 ÷0,10 

Lapování 
dokončovací 4 3 ÷5 0,20 0,01 ÷0,40 

jemné 2 1 ÷3 0,03 0,012÷0,050 

Rovinné 

Broušení 

hrubovací 10 9 ÷11 2040 1,60 ÷3,20 

dokončovací 6 5 ÷7 0,80 0,40 ÷1,60 

jemné 5 3 ÷6 0,20 0,05 ÷0,40 

Lapování 
dokončovací 4 3 ÷5 0,20 0,10 ÷0,40 

jemné 2 1 ÷3 0,03 0,012÷0,050 

V současné době jsou nároky na výrobky s vysokou kvalitou povrchu čím dál častější, a to z 
důvodu vyšších požadavků na jejich životnost, zejména pak z důvodu vyšší odolnosti proti 
opotřebení. 
Broušení je hlavní dokončovací metoda, která umožňuje získat vysokou přesnost obrobené 
plochy. Je to tedy metoda obrábění mnohobřitým nástroji s geometricky nedefinovatelnými 
řeznými hranami (zrna brusiva), které jsou spojeny pojivem. 
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5 Broušení a dokončovací operace obrábění 

Patří mezi nejstarší metody obrábění vůbec. V současnosti se díky možnostem rozšiřuje 
z původního pouze dokončovacího obrábění i do oblasti hrubování a se svou produktivitou je 
srovnatelná s ostatními metodami obrábění. Velký význam má převážně při výrobě valivých 
ložisek. 
Charakteristické znaky procesu broušení: 

•  z důvodu různé geometrické formy zrn a jejich nepravidelnému rozmístění 
v brousicím nástroji se odebírá nepravidelná tříska, 

 
 

  Obr. 1.118     Obr. 1.119 
 Nepravidelný úběr třísky    Úhly jednotlivých zrn brusiva 

• záporné úhly čela jednotlivých zrn jsou různé a obvykle velké (ovlivňují oblast 
primární plastické deformace), 

• zrna jsou schopna přenášet pouze malé řezné síly (slabé upevnění zrn pojivem), 
při obrábění dochází k samovolnému uvolňování jednotlivých zrn nebo jejich částí 
(„samoostření“ brousicího kotouče), 

 
Obr. 1.120 Ukázky vylamování zrn 

• třísky mají malý průřez (asi 10-3 mm2), řez je přerušovaný a třísky mají proměnlivý 
průřez (obdoba s frézováním), při broušení dochází v důsledku velkých plastických 
deformací a tření třísky k takovým vysokým teplotám (až 1500 ºC), že se některé 
třísky roztaví a shoří (jiskření), 

• působení velkých měrných řezných sil (odporů) až do výše několika desítek tisíc 
MPa, vysoká řezná rychlost (30÷100 m.s-1) a z toho vyplývající krátká doba záběru 
jednotlivých zrn, 

• z důvodu vzniku velkého tepla při broušení je nutné chladit obrobek i řezný kotouč; 
teplo vznikající při broušení oduhličuje povrch obrobku, tak dochází ke vzniku trhlin 
a ke změnám struktury a také má za následek vznik nepříznivých tahových 
zbytkových napětí v povrchové vrstvě obrobené plochy, 
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6 Broušení a dokončovací operace obrábění 

 
Obr. 1.121 Tvorba třísky při broušení ve srovnání se soustružením a frézováním 

• otupování ostří jednotlivých zrn brusiva a zanášení pórů třískami způsobuje ztrátu 
řezivosti; řezivost se obnovuje pomocí orovnávačů (jednokamenové, 
vícekamenové, ploché, tvarové). 

 
Obr. 1.122 Jednokamenové orovnávače 

Brousit se dají různé povrchy v různých polohách, proto existuje velké množství druhů 
broušení. Podle tvaru obrobené plochy se rozlišuje: 

• rovinné broušení (pro rovinné plochy), 

• broušení dokulata (pro rotační plochy), 

• broušení na otáčivém stole (broušení s rotačním posuvem), 

• tvarové broušení (výroba ozubených ploch, závitů,...), 

• kopírovací broušení (na NC a CNC strojích), 

• broušení tvarovými brousicími kotouči (pro tvarové plochy). 
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7 Broušení a dokončovací operace obrábění 

 
Obr. 1.123 Vícekamenové orovnávače 

Rozdělení podle aktivní části brousicího kotouče: 
• obvodové broušení (broušení obvodem kotouče), 

• čelní broušení (broušení čelem kotouče). 

 
Obr. 1.124 Obvodové (vlevo) a čelní (vpravo) broušení 

Rozdělení podle hlavního pohybu posuvu stolu vzhledem k brousicímu kotouči: 
• axiální broušení (osa kotouče je rovnoběžná s posuvem stolu), 

• radiální broušení (brousicí kotouč je radiální k hlavnímu posuvu stolu ve zvoleném 
bodě D), 

• tangenciální broušení (hlavní posuv stolu je rovnoběžný s vektorem obvodové 
rychlosti kotouče ve zvoleném bodě D), 

• obvodové zapichovací broušení (posuv stolu je plynulý radiální), 

• čelní zapichovací broušení (posuv stolu je plynulý axiální). 
 

 

Audio 1.1 Broušení 
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8 Broušení a dokončovací operace obrábění 

 
Obr. 1. 125 Obvodové broušení 

 
Obr. 1.126 Čelní broušení 

Broušení jako dokončovací operace má tyto hlavní přednosti: 
• velkou přesnost (1 až 3 µm), správnost geometrických tvarů (kruhovitost i pod 

0,2 µm) a malou drsnost obrobené plochy (Ra = 0,8 až 0,2 µm), 

• broušením lze obrábět i velmi tvrdý materiál (kalenou ocel, slinuté karbidy, tvrzenou 
litinu atd.), 
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9 Broušení a dokončovací operace obrábění 

• broušením se dají na součásti obrábět velké plochy najednou, zejména při 
rovinném broušení čelním, 

• broušení je velmi produktivní, jak ukazuje velikost plochy součásti, obrobené za 
jednotku času. 

1.1.1 Kinematika broušení 
Stejně jak při jiných způsobech obrábění určuje kinematika broušení hlavní řezný a vedlejší 
posuvný pohyb. Obrobek vykonává přímočarý nebo rotační vedlejší pohyb a nástroj pracovní 
rotační pohyb, definovaný jako hlavní, respektive řezný pohyb. Výsledný pohyb je tedy dán 
většinou výslednicí pohybu obrobku a brusného kotouče.  
Charakteristikou jednotlivých způsobů broušení jsou jeho pohyby a rychlosti při broušení – 
např. pro obvodové vnější broušení „dokulata“ (broušení rotačních, zejména válcových ploch) 
radiálním způsobem. 

 
Obr. 1.127 Obvodové vnější broušení „dokulata“ radiálním způsobem 

Vyjádření řezné rychlosti 

100060 ⋅
⋅⋅

= ss
c

ndv π     [m.s-1]   (1.68) 

ds – průměr brousicího kotouče [mm] 
ns – frekvence otáčení brousicího kotouče [min-1] 
Při běžném broušení se dosahuje rychlostí 30 až 35 m.s-1. Při rychlostním broušení, kdy řezná 
rychlost přesahuje 80 m.s-1, je nutné použít kotouč se speciálním druhem pojiva nebo zcela 
jiné konstrukce. 
Obvodová rychlost brusného kotouče je mnohokrát větší než rychlost posuvu obrobku. Proto 
se za řeznou rychlost považuje obvodová rychlost brusného nástroje. Posuv je definován jako 
posun brusného kotouče za jednu otáčku obrobku. 
Vyjádření obvodové rychlosti vw při broušení „dokulata“: 

1000
ww

w
ndv ⋅⋅

=
π     [m.min-1]  (1.69) 

dw – průměr obrobku [mm] 
nw – frekvence otáčení [min-1] 
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10 Broušení a dokončovací operace obrábění 

1.1.2 Ekvivalentní tloušťka broušení 
Při broušení je velmi složité vypočítat tloušťku třísky ubírané jednotlivými zrny brusného 
kotouče. Proto se při broušení počítá teoretická hodnota ekvivalentní tloušťky broušení heq. 
Různé rozbory a výzkumy prokázaly, že tato hodnota pomáhá stanovit např. síly a odpory při 
broušení, měrné řezné síly a odpory, měrnou práci a výkon.  
Pro vnější obvodové tangenciální broušení dokulata existuje vztah: 

r
c

w
eq f

v
vh ⋅
⋅

=
60

    [mm]   (1.70) 

fr – radiální posuv stolu brusky [mm]. 
Pro vnější obvodové axiální broušení „dokulata“ má vztah tvar: 

wc

faw

w

fa

c

w
a

c

w
eq nv

vv
n

v
v

vf
v

vh
⋅⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅

⋅
=⋅

⋅
=

6
1001000

6060
  [mm]  (1.71) 

fa – axiální posuv stolu brusky na jednu otáčku obrobku [mm] 
vc – řezná rychlost [m.s-1] 
vw – obvodová rychlost obrobku [m.min-1] 
nw – frekvence otáčení [min-1] 
vfs – axiální rychlost posuvu stolu brusky [m.min-1] 
Hodnota ekvivalentní tloušťky broušení se pro rovinné obvodové tangenciální broušení 
s přímočarým pohybem stolu vyjádří podle vztahu: 

e
c

ft
eq a

v
v

h ⋅
⋅

=
60

    [mm]   (1.72) 

ae – pracovní záběr [mm] 
vc – řezná rychlost [m.s-1] 
vft – tangenciální rychlost posuvu stolu brusky [m.min-1] 

 
Obr. 1.128 Rovinné obvodové tangenciální broušení s přímočarým pohybem 
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11 Broušení a dokončovací operace obrábění 

1.1.3 Síla řezání při broušení 

 
Obr. 1.129 Silové poměry při obvodovém axiálním broušení „dokulata“ 

Při procesu broušení vznikají dynamické jevy, které se v čase stále mění. V ploše styku 
brusných zrn kotouče s obrobkem působí složky síly brušení, které se rozkládají do třech 
vzájemně kolmých směrů. 
Výsledná síla řezání F, působící na nástroj, je součtem tří složek na sebe kolmých sil: 

• hlavní Fc – leží ve směru řezné rychlosti, 

• pasivní Fp – je kolmá k broušené ploše,  

• posuvová Ff – působí ve směru podélného posuvu (kolmo na rovinu otáčení 
kotouče). 

Na velikost síly broušení má vliv především obráběný materiál, způsob broušení, řezné 
podmínky, zrnitost brusiva, druh a tvrdost pojiva a struktura brusného kotouče. Velikost síly 
řezání se zvětšuje se zvětšujícím se otupováním brousicího kotouče. 
Pro obvodové axiální broušení vnějších rotačních ploch se řezná složka síly broušení Fc 
vypočítá ze vztahu: 

5,06,06,025 eawc afvF ⋅⋅⋅=    [N]   (1.73) 
vw – obvodová rychlost obrobku [m.min-1] 
fa – axiální posuv stolu brusky na jednu otáčku obrobku [mm] 
ae – pracovní záběr [mm] 
 
Pro výpočet řezné složky Fc lze použít také vztah: 

Dcc AkF ⋅=     [N]   (1.74) 
kc – měrná řezná síla [MPa] 
AD – průřez třísky [mm2] 
Hodnoty měrné řezné síly kc = 10000 až 35000 MPa (pro oceli) a kc = 4000 až 12000 MPa 
(pro litiny), vyšší hodnoty platí pro broušení na čisto a jemné broušení. 
Způsob broušení má také vliv na průřez třísky AD. U vnějšího obvodového axiálního broušení 
„do kulata“ existuje vztah: 

w

eqfa
eqaD n

hv
hfA

⋅⋅
=⋅=

310
   [mm2]   (1.75) 

fa – axiální posuv stolu brusky na jednu otáčku obrobku [mm] 
heq – ekvivalentní tloušťka broušení [mm] 
vfa – axiální rychlost posuvu stolu brusky [m.min-1] 
nw – frekvence otáčení obrobku [min-1] 
Výpočet průřezu třísky pro rovinné obvodové tangenciální broušení s přímočarým pohybem 
stolu: 
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eqDD hbA ⋅=     [mm2]   (1.76) 
bD – šířka aktivní části brousicího kotouče [mm] 
heq – ekvivalentní tloušťka broušení [mm] 

1.1.4 Jednotkový strojní čas 
Stejně jak i předcházející výpočty i zde je výpočet hodnoty jednotkového strojního času 
závislý na způsobu broušení. Např. vnější axiální broušení „do kulata“ s radiálním posuvem 
stolu o hodnotu fr na každý zdvih stolu, bez vyjiskřování má vztah pro výpočet jednotkového 
strojního času: 

rfa

a

rwa

a
AS fv

pl
f

p
nf

lt
⋅⋅⋅

⋅
=

⋅
⋅

⋅
= 31022

 [min]   (1.77) 

la = lna + lw + lpa – dráha prohybu stolu brusky v axiálním směru [mm] 
lna = 3 mm – délka náběhu v axiálním směru [mm] 
lpa = lna + bs/2 – délka přeběhu v axiálním směru [mm] 
bs – šířka brousicího kotouče [mm] 
lw – délka obrobku [mm] 
fa – axiální posuv stolu brusky na jednu otáčku obrobku [mm] 
nw – frekvence otáčení obrobku [min-1] 
p – přídavek na broušení [mm] 
fr – radiální posuv stolu brusky na jeden axiální zdvih stolu [mm] 
vfa – axiální rychlost posuvu stolu brusky [m.min-1] 

 
Obr. 1.130 Schéma pro výpočet jednotkového strojního času pro obvodové axiální broušení  

Výpočet jednotkového strojního času pro rovinné obvodové broušení s přímočarým ohybem 
stolu při axiálním posuvu stolu o hodnotu Fa na každý zdvih stolu, bez vyjiskřování: 

ea

a

ft

t
AS a

p
f
l

v
lt ⋅⋅
⋅

= 310
   [min]   (1.78) 

lt = lat + lw + lpt – dráha pohybu stolu brusky v tangenciálním směru [mm] 
93 +⋅= sat dl  - délka náběhu v tangenciálním směru [mm] 

ds – průměr brousicího kotouče [mm] 
lpt = lat – délka přeběhu v tangenciálním směru [mm] 
lw – délka obrobku [mm] 
vft – tangenciální rychlost posuvu stolu brusky [m.min-1] 
la = lna + bw + lpa – dráha pohybu stolu brusky v axiálním směru [mm] 
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lna = bs/2 – délka náběhu v axiálním směru [mm] 
bw – šířka broušené plochy [mm] 
lpa – délka přeběhu v axiálním směru [mm] 
fa – axiální posuv stolu brusky na jeden zdvih v tangenciálním směru [mm] 
p – přídavek na broušení [mm] 
ae – pracovní záběr [mm] 

 
Obr. 1.131 Schéma pro výpočet jednotkového strojního času pro rovinné obvodové broušení 

1.1.5 Přehled základních metod broušení 
Vnější broušení „dokulata“: 

• s podélným posuvem, 

• s příčným posuvem (zapichovací), 

• kotoučem nastaveným na rozměr, 

• krokové (s příčným i podélným posuvem), 

• bezhroté (průběžné, zapichovací, broušení na doraz), 

• bezhroté v tuhých opěrách. 

Vnitřní broušení „dokulata“: 
• bezhroté, 

• bezhroté v tuhých opěrách. 

Broušení na plocho (broušení rovinné): 
• obvodem brusného kotouče, 

• čelem brusného kotouče. 

Axiální obvodové broušení vnějších ploch „dokulata“ 
Toto broušení je často využíváno především při obrábění dlouhých rotačních součástek 
válcového nebo kuželového tvaru (dlouhé a štíhlé součástky jsou podepřeny lunetou). Popis 
samotného procesu obrábění: obrobek se otáčí mezi hroty (nw) a současně koná posuvový 
pohyb rovnoběžný s osou obrobku (vfa) nebo obrobek koná jen otáčivý pohyb a nástroj koná 
posuvový pohyb podél osy obrobku. Kotouč nebo obrobek se radiálně posouvá (fr) o hodnotu 
pracovního záběru (ae = fr) na každý zdvih nebo dvojzdvih stolu, a to zajišťuje úběr 
obráběného materiálu. 



 

 
MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD 
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 

 

14 Broušení a dokončovací operace obrábění 

 
Obr. 1.132 Broušení s podélným posuvem 

Hloubkové obvodové broušení vnějších ploch „dokulata“ 

  
Obr. 1.133 Hloubkové broušení  Obr. 1.134 Rozložení rychlostí při 

bezhrotém broušení 

Při tomto způsobu broušení se při jednom záběru odebírá vrstva 0,1 ÷ 0,5 mm a volí se velmi 
malý posuv. Patří mezi nejproduktivnější metody broušení. Výkon broušení se oproti jiným 
metodám zvýší o 25 % až 75 %. Nevýhodou této metody obrábění je zvýšená spotřeba 
brusných kotoučů. 
Následkem rychlého opotřebování kotouče vzniká přechodová kuželová plocha, která 
v průběhu obrábění postupuje k druhé straně kotouče. Kotouč je potřeba srovnat a opakovat 
postup obrábění s odstraněním korekce. 
Radiální (zapichovací) obvodové broušení vnějších ploch „dokulata“ 
U tohoto způsobu broušení je velmi důležité mít tuhý obrobek. Je možné využít i šikmý posuv 
a to v případě, že se současně brousí několik ploch. Řezná i obvodová rychlost je srovnatelná 
s axiálním broušením, ale výkon broušení je až o 80 % vyšší než u axiálního broušení. 
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Obr. 1.135 Radiální obvodové broušení vnějších ploch 

Při broušení válcových, kuželových nebo tvarových ploch se obvykle upíná obrobek (stejně 
jako při soustružení) mezi hroty. Hlavní řezný pohyb ale vykonává brusný kotouč. 
Bezhroté broušení 
Mezi další způsoby broušení patří bezhroté broušení, které charakterizuje to, že obrobek není 
upnutý, ale vložen mezi 2 kotouče, z kterých jeden je brusný a druhý podávající (obr. 1.136). 
Střed obrobku podpírá vodicí lišta. Osa obrobku je nad osami obou kotoučů. 
Jedná se o velmi produktivní způsob broušení a využívá se v hromadné i velkosériové výrobě. 
Často je využíván při broušení součástí valivých ložisek (základní průměry oběžné dráhy 
vnějších a vnitřních kroužků radiálních ložisek, aj.). 
Při natočení podávacího kotouče se rozloží jeho obvodová rychlost vpk na dvě složky: - 
vodorovnou vfa (zajišťuje axiální posuvový pohyb) - svislou vw (otáčí obrobkem příslušnou 
obvodovou rychlostí) (obr. 1.134). Při zvětšování nebo zmenšování úhlu α se řídí rychlost 
posuvu. 

 
Obr. 1.136 Bezhroté průběžné broušení 

Další způsob bezhrotého broušení je bezhroté zapichovací broušení, které se používá u 
součástí, které mají nákružek, u kuželových nebo tvarových ploch, popřípadě  
i u souosých válcových ploch bez středicích důlků. 
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Obr. 1.137 Bezhroté zapichovací broušení válcových ploch 

Obvodové axiální broušení vnitřních ploch a „dokulata“ 
Využití této metody je především při obrábění obrobku, kdy jeho délka je větší než šířka 
brousicího kotouče. Kotouč se otáčí uvnitř obráběné díry a posouvá ve směru osy. Obrobek se 
otáčí kolem své osy proti směru pohybu brousicího kotouče.  
Pomocí vnitřního broušení se obrábí především díry. Maximální velikost brousicího kotouče 
je 0,7 ÷ 0,9 násobek průměru broušené díry. Z toho vyplývá, že u malých děr je nutné použít 
velmi malé průměry brusných kotoučů. Dochází k velkému namáhání brousicích zrn, které 
vstupují do procesu oddělování třísky. Kotouč se také velmi rychle opotřebovává, zanáší se, a 
tím ztrácí řeznou schopnost i geometrický tvar. Podmínky vnitřního broušení jsou z tohoto 
důvodu nepříznivé, a proto se používají jen v případě, kdy nelze použít jiný způsob výroby 
přesné díry. Existují mnohem efektivnější způsoby výroby přesných otvorů, např: 
vystružování, vyvrtávání, honování atd. 

 
Obr. 1.138 Axiální broušení vnitřních válcových ploch 

U malých brousicích kotoučů je nutné zajistit velmi vysoké otáčky, které se realizují obtížně. 
Proto se malé díry brousí nízkými řeznými rychlostmi, což má za následek zhoršení jakosti 
povrchu a snížení výrobnosti.  
Zvýšení obvodové rychlosti obrobku zlepšuje odvod tepla, kdy také klesá možnost tvorby 
opalů na broušeném povrchu. Z toho však vyplývá kratší doba doteku součásti s kotoučem, 
což má špatný vliv na drsnost obrobené plochy. Zhoršují se také některé technologické 
podmínky stroje (zvětšení rozstřiku procesní kapaliny). 
Bezhroté broušení 
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Bezhroté broušení je srovnatelné s axiálním broušením (jsou zachovány veškeré základní 
pohyby obrobku i brousicího kotouče). Rozdílné je upínání obrobku, kdy je součást vložena 
mezi 3 kotouče (obr. 1.139) (podávací (2) – zajišťuje otáčení součásti, opěrný (3) – určuje 
polohu součásti, upínací (4) – přitlačuje součást ke kotoučům 2 a 3 a zajišťuje tak upínání 
během broušení). Při bezhrotém vnitřním broušení je možné dosáhnout větší přesnosti ve 
srovnání s axiálním vnitřním broušením. 

 
Obr. 1.139 Bezhroté obvodové broušení vnitřních ploch „dokulata“ 

Planetové broušení 
Otvory velkých a těžkých obrobků, které jsou upnuté do sklíčidla a případné obrábění je 
obtížné, se obrábí planetovým broušením. V tomto případě obrobek stojí a brusný nástroj 
koná všechny pracovní pohyby – otáčí se okolo vlastní osy, posouvá se ve směru osy 
broušeného otvoru a současně obíhá okolo osy obrobku. Přesnost planetového broušení je 
z důvodu malé tuhosti vřetena nižší. 

 
Obr. 1.140 Planetové broušení vnitřních válcových ploch 

Obvodové rovinné broušení 
Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění „načisto“ po předcházejícím frézování 
nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi tvrdých materiálů. 
Broušení se realizuje obvodem nebo čelem brousicího kotouče. 
Při broušení obvodem kotouče vykonává obrobek přímočarý vratný nebo kruhový pohyb. 
Pracovní stůl brousicího stroje s upnutým obrobkem se posouvá v přímočarém směru o 
hodnotu příčného posuvu, který závisí na šířce kotouče (obr. 1.144). Výjimečně vykonává 
obrobek otáčivý pohyb (obr. 1.145).  
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Obvodové broušení patří mezi nejpřesnější způsob broušení rovinných ploch. Používá se 
hlavně při broušení přesných rovinných ploch, při výrobě nástrojů, měřidel, přípravků. Je 
možné brousit i tvarové plochy. 

 
Obr. 1.141 Posuvný pohyb obrobku   Obr. 1.142 Rotační pohyb obrobku 

Čelní broušení 
Pro broušení širších ploch se používá broušení čelem kotouče. Není tak přesné jako broušení 
obvodové, ale je mnohem výkonnější. Při tomto způsobu broušení je obvykle průměr kotouče 
větší než je šířka broušené plochy. Stejně jako u obvodového broušení, tak i u čelního 
broušení může obrobek vykonávat pohyb otáčivý nebo přímočarý.  

   
Obr. 1.143 Otáčivý pohyb obrobku  Obr. 1.144 Přímočarý pohyb obrobku 

Přímočarý pohyb stolu se využívá především pro sériovou a hromadnou výrobu především 
malých součástí jakými jsou např. čelní plochy ozubených kol, pístní kroužky, atd. Pro 
výkonné čelní broušení se používají speciální brusky se dvěma protilehlými brousicími 
kotouči.  
Při broušení kotouči větších rozměrů se obvykle používají segmentové hlavice. Výhodou 
těchto hlavic je, že lépe dokážou využít brusný materiál, lépe se odstraňuje tříska, procesní 
kapalina má lepší přístup k místu broušení a broušená součást se méně zahřívá. 
Tvarové broušení 
Ve strojírenství se kromě rovinných, válcových a kuželových ploch často vyskytují  
i tvarové plochy (někdy značně složité). Tyto tvary se brousí tvarovými kotouči nebo kotouči 
běžných tvarů kopírováním. Broušení kopírováním se provádí pomocí šablon a pantografů. 
Při tomto způsobu broušení vykonává pracovní pohyb brusný kotouč nebo obrobek na 
speciálně upravených (kopírovacích) hrotových, bezhrotých i rovinných bruskách.  
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1.1.6 Brousicí nástroje 
Brousicí nástroj se skládá z brusných zrn, pojiva a pórů. Brusná zrna tvoří řezné klíny, póry 
mají funkci zubových mezer, ve kterých se hromadí třísky a pojivo spojuje brusná zrna 
dohromady, čímž tvoří pevné těleso různých tvarů a velikostí. Podle geometrického tvaru 
rozdělujeme brousicí nástroje na: 

• kotouče (nejčastěji požívané), 

• segmenty, 

• kameny. 

Brusné nástroje posuzujeme podle: 
• druhu brusného materiálu, 

• zrnitosti brusiva, 

• tvrdosti nástroje, 

• struktury nástroje, 

• druhu pojiva. 

 

Audio 1.2 Brousicí nástroje 

 
Typ, tvar a rozměry kotouče 
Tab. 1.5 Označování tvarů a rozměrů standardních brousicích kotoučů 

Typ Vyobrazení Název,  
základní rozměry 

1 

 

Kotouče ploché 

D x T x H 

2 

 

Kotouče prstencové 

D x T x W 

3 

 

Kotouče kuželové 

D/J x T/U x H 

4 

 

Kotouče oboustranně 
kuželové 

D/J x T/U x H 

5 

 

Kotouče s jednostranným 
vybráním 

D x T x H – P, F 
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6 

 

Kotouče hrncovité 

D x T x H – W, E 

7 

 

Kotouče miskovité 

D/J x T x H – W, E 

 
Materiál brusných zrn 
Brusné materiály se podle způsobu výroby rozdělují na přírodní a syntetické. Pro výrobu 
brousicích kotoučů se nejčastěji používá oxid hlinitý – Al2O3 – umělý korund, elektrolyt – 
může být bílý, růžový, hnědý, barevný, manganový, zirkoniový, mikrokrystalický, 
polokřehký. Karbid křemíku – SiC – karborundum – černý nebo zelený. Druh materiálu se 
volí v závislosti na vlastnostech obráběného materiálu. Pro broušení oceli, oceli na odlitky, 
temperované litiny a tvrdé bronzy je vhodný umělý korund. Karbid křemíku se používá pro 
šedé litiny, mosazi, měď, lehké kovy a jejich slitiny, slinuté karbidy, sklo a keramiku. 
Zrnitost brusiva 
Jakost brusného nástroje také závisí na velikosti brusných zrn, což má vliv na drsnost 
obrobeného povrchu. Při volbě zrnitosti všeobecně platí: 

• tvrdý a křehký materiál vyžaduje jemnější zrno než materiál měkký a houževnatý, 

• velikost dotykové plochy nástroje s obrobkem má vliv na vývin tepla a zanášení 
kotoučů, proto se při rovinném broušení volí větší zrno než při broušení „dokulata“, 

• čím vyšší jakost povrchu, tím jemnější zrno, 

• na úběr většího množství materiálu se volí větší zrno a naopak. 

 
Tvrdost kotouče 
Jedná se o vlastnost, která charakterizuje odpor brusných zrn proti vylomení z nástroje, 
vyjadřuje tedy míru houževnatosti a pružnosti pojivových můstků mezi jednotlivými zrny 
brusiva. S tím souvisí uvolňování otupených brusných zrn, a to především u měkkých 
kotoučů, u kterých se uvolňují snadněji než u tvrdých. 

 
Obr. 1.145 Podmínky volby kotouče 

Struktura kotouče 
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Struktura určuje poměr brusných zrn, pojiva a pórů v 1 cm3. Čím vyšší je číslo, tím je 
vzdálenost mezi zrny větší.  
Pro volbu struktury všeobecně platí: 

• čím tvrdší a křehčí je materiál, tím hutnější je kotouč, 

• čím větší je dotyková plochy, tím pórovitější musí být kotouč, 

• čím větší je množství odebraného materiálu, tím pórovitější musí být nástroj, aby se 
nezanášel. 

 
Obr. 1.146 Struktura kotouče 

Pojivo kotouče 
Pojivo stmeluje brusné zrna, aby měl brusný nástroj požadovaný tvar, rozměr a vhodnou 
mechanickou pevnost. Má také velký vliv na samoostření nástroje. Pojivo musí splňovat velké 
množství podmínek, např. odolávat vlivům teploty, chladicích kapalin, apod. Základní druhy 
pojiv: 

• Keramické pojivo (V) – je nejčastěji používané pro jeho univerzálnost. Maximální 
obvodová rychlost se volí 35 až 50 m.s-1. 

• Silikátové pojivo (S) – je méně pevné než keramické pojivo, ale je pružnější. 

• Magnezitové pojivo (O) – nesnáší vlhko, proto se používá jen pro broušení za 
sucha. Je vhodné na jemný výbrus. 

• Pojiva z umělé pryskyřice jsou méně citlivá vůči nárazům a bočním tlakům. Jsou 
vhodná k hrubování, broušení vnějších i vnitřních válcových ploch. 

Upínání nástrojů 

 
Obr. 1.147 Upínání brusného kotouče pomocí přírub 
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Brusné kotouče se upínají na vřeteno brousicího stroje pomocí přírub. Ty jsou nejčastěji 
upevněny mechanickým sevřením. Mezi brusný kotouč a příruby se vkládá pružná vložka 
z gumy nebo měkké lepenky. Malé brusné kotouče se upínají „za díru“.  
Před upnutím do stroje je potřeba kotouče vyvažovat, a to staticky i dynamicky, aby byl 
zaručen klidný chod vřetene bez vynucených kmitů, které způsobují zhoršení jakosti broušené 
plochy. Statické vyvažování se provádí na vyvažovacím stojánku přestavováním 
vyvažovacích tělísek. Existují i brusky s vyvažovacím zařízením, kterým se kotouč vyvažuje 
při chodu stroje. 

1.1.7 Brousicí stroje – brusky  
Podle účelu a způsobu práce existují různé brusky. 
Hrotové brusky – používají se především pro broušení válcových rotačních obrobků 
upnutých mezi hroty. Umožňují brousit kužele, čelní rovinné plochy a s použitím přídavného 
zařízení i otvory. Nejrozšířenější jsou univerzální hrotové brusky, které se skládají z lože, na 
kterém je umístěn pohyblivý stůl s pracovním vřeteníkem na obrobek. Stůl má 2 části, 
ze kterých horní je možné natáčet, což se využívá při broušení táhlých kuželů. 
Bezhroté brusky – mají 2 vřeteníky, a to vřeteník, na kterém je brusný kotouč a podávací 
vřeteník. Každý vřeteník má svůj vlastní elektromotor. Brusný vřeteník je pevně spojený se 
stojanem a má konstantní otáčky. Podávací vřeteník je uložený posuvně, má měnitelné otáčky 
a je sklopný, aby byla možná mimoběžnost os proti ose brusného kotouče. Bezhroté brusky 
umožňují běžně brousit i zapichovacím způsobem nejčastěji vnější plochy, ale dají se brousit 
také rotační plochy. 
Brusky na díry – jsou sklíčidlové, planetové a bezhroté. Sklíčidlová bruska na díry je velmi 
významným představitelem těchto brusek. Používá se pro broušení válcových nebo 
kuželových otvorů obrobků menších rozměrů, které se mohou při broušení otáčet. Upínání 
obrobků umožňuje sklíčidlo pracovního vřeteníku uloženého na příčných saních. Otáčky 
vřetena je možné plynule měnit. 
Vodorovné rovinné brusky – patří mezi nejrozšířenější druhy broušení. Slouží k broušení 
rovinných ploch a jejich charakteristikou je vodorovná osa brousicího vřetene. Upínání 
obrobků nejčastěji umožňuje elektromagnetická deska umístěná na pracovním stole. Na 
vedení stojanu se pohybují příčné saně a na nich vedení podélného stolu. Nejrozšířenějším 
představitelem rovinných brusek jsou brusky s přímočarým vratným pohybem. Šířka 
pracovního stolu je základním ukazatelem velikosti stroje. 
Svislé rovinné brusky – jsou vhodné pro úběr většího množství materiálu. Jsou 
charakterizovány svislu osou brousicího vřetena a vysokými výkony broušení na úkor 
přesnosti a drsnosti obrobené plochy. U těchto brusek je brusné vřeteno zároveň hřídelí 
elektromotru a brusný kotouč může být prstencovitý, hrncovitý nebo segmentový. Pracovní 
stůl se pohybuje přímočarým vratným pohybem, takže průměr brusného kotouče musí být 
větší než je šířka broušené plochy. 
Speciální brusky – slouží pro broušení obrobků se speciálním technologickým zaměřením. 
Jsou to brusky na ostření, brusky pro broušení závitů, brusky na broušení ozubení, pro 
broušení klikových a válečkových hřídelí, atd. 

1.2 DOKONČOVACÍ OPERACE 

1.2.1 Honování  
Honování je dokončovací metoda obrábění, při které se obráběný materiál odebírá abrazivním 
účinkem brusiva honovacích kamenů a lišt nebo kartáčků, upevněných v honovací hlavě, 
případně tělísek nebo vláken, nesených tenkou válcovou stopkou. Honování se nejčastěji 
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používá pro dokončování vnitřních válcových ploch, méně často se honují vnější válcové 
plochy. 
 

 

Audio 1.3 Honování 

 
Honovat lze válcové díry průchozí i neprůchozí, s drážkami různých tvarů a velikostí 
v poměrně velkém rozsahu průměrů i délek. 
Honováním se dokončují např. hydraulické, pneumatické a brzdové válce, válce spalovacích 
motorů, kliková ložiska motorových bloků a ojnic, bubny, pouzdra, ložiska vřeten, ozubená 
kola, apod. Honovat lze kalené i nekalené oceli, litiny, hliníkové slitiny, neželezné kovy, 
slinuté karbidy, tvrdé povlaky a další materiály. Podle požadované přesnosti honovaného 
povrchu se honování také rozlišuje.  
Princip honování spočívá v broušení jemným brusivem při malých řezných rychlostech s 
intenzivním využitím řezných kapalin. Při vnitřním honování vykonávají honovací kameny v 
díře složený šroubovitý pohyb, který je tvořen kombinací rotačního pohybu honovací hlavy 
obvodovou rychlostí vc a jejího přímočarého vratného pohybu ve směru osy honované díry 
posuvovou rychlostí vf. Dráhy zrn brusiva se přitom překrývají a na honovaném povrchu se 
objevují charakteristické křížové stopy, které svírají úhel 2αz. Hodnota úhlu αz (doporučený 
rozsah 20° až 55°) závisí na posuvové rychlosti vf a řezné rychlosti vc, přičemž platí: tg αz = vf 
/ vc. Při větších úhlech je výsledná drsnost povrchu obrobené plochy nižší.  

 
Obr. 1.148 Schéma principu honování a stop po brusivu 

Řezné podmínky honování jsou ovlivňovány především obráběným materiálem, výchozími a 
požadovanými parametry přesnosti tvaru a drsnosti povrchu, použitým brusivem, průměrem 
díry a přídavkem na honování (tab. 1.6 dle doc. Humára).  
Honování zajišťuje velmi vysokou jakost povrchu obrobené plochy (tab. 1.7) i vysokou 
přesnost geometrického tvaru (kruhovitost, válcovitost, kuželovitost). Pro dosažení přesného 
tvaru je důležité, aby byla správně nastavena velikost náběhu a přeběhu honovacích kamenů 
(1/4 až 1/3 délky kamene) přes okraje obráběné díry. Malý (velký) přeběh má za následek 
vznik vypouklého (vydutého) soudkovitého tvaru, při nestejném náběhu a přeběhu vznikne 
díra kuželovitá. Při honování slepých děr je třeba upravit kinematiku honovací hlavy, nebo 
použít honovací kameny, které mají v okrajové části vyšší tvrdost.  
Tab. 1.6 Přídavky na honování  
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Průměr díry 

[mm] 

Velikost přídavku na průměr [mm] 

oceli litiny 

20 ÷ 50 0,01 ÷ 0,02 0,02 ÷ 0,04 

50 ÷ 100 0,015 ÷ 0,030 0,02 ÷ 0,06 

100 ÷ 200 0,02 ÷ 0,05 0,04 ÷ 0,08 

200 ÷ 300 0,025 ÷ 0,080 0,06 ÷ 0,16 

300 ÷ 500 0,04 ÷ 0,12 0,12 ÷ 0,25 

Tab. 1.7 Dosahovaná přesnost honování vnitřních rotačních ploch  

Honování 
Přesnost rozměrů IT Drsnost povrchu Ra [μm] 

střední rozsah střední rozsah 

hrubovací 7 6 ÷ 8 0,4 0,2 ÷ 0,8 

jemné 6 5 ÷ 7 0,2 0,1 ÷ 0,2 

dokončovací 4 3 ÷ 5 0,1 0,05 ÷ 0,10 

Řezné (procesní) kapaliny (média) mají při honování významný vliv nejen na produktivitu 
procesu, ale i na dosahovanou kvalitu obrobené plochy. Odebírají vzniklé teplo, snižují složky 
síly řezání a odpory, ale především vyplachují oblast řezání a odvádějí částečky třísky, 
brusiva i pojiva z pórů honovacích kamenů, čímž udržují jejich řezivost. Pro dosažení 
vysokého úběru při honování kalených ocelí se volí „procesní média“ s menší viskozitou, 
kapaliny s větší viskozitou zaručují lepší drsnost povrchu obrobené plochy.  
Honovací nástroje  
Standardní honovací hlava má sadu radiálně stavitelných honovacích kamenů, které jsou v 
rovnoměrných roztečích ustaveny po jejím obvodě. Pro honování děr s drážkami musí být 
šířka honovacích kamenů větší než je šířka dvou drážek. Kameny jsou k povrchu honované 
díry přitlačovány určitým tlakem pk [MPa], který tvoří součást řezných podmínek. 
Mechanizmus honovací hlavy umožňuje malý radiální posuv kamenů a regulaci tlaku pk mezi 
kameny a honovaným povrchem na mechanickém, hydraulickém nebo pneumatickém 
principu.  
Honovací kameny jsou vyráběny z Al2O3 (pro obrábění kalených ocelí) nebo z SiC (pro 
obrábění měkkých ocelí, litin, slitin Al a slitin Cu). Pojivo honovacích kamenů je obvykle 
keramické, pro velmi jemné honování pryskyřičné (bakelitové). Pro vysoké požadavky na 
kvalitu honovaných děr se používají kameny ze syntetického diamantu a kubického nitridu 
boru. Pojivo diamantových kamenů bývá nejčastěji kovové.  
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Obr. 1.149 Honovací hlava s honovacími kameny 

Honovací stroje  
Honovací stroje se vyrábějí v širokém rozsahu provedení a rozměrů, podle velikosti a počtu 
honovaných součástí. Podle polohy vřeten se rozlišují stroje svislé a vodorovné. Podle počtu 
vřeten jsou to stroje jednovřetenové a vícevřetenové. Nejčastěji používané jsou svislé 
jednovřetenové stroje. Vykazují různý stupeň automatizace pracovního cyklu. Při 
automatickém řízení pracovního cyklu jsou stroje vybaveny systémem aktivní kontroly.  
Při honování děr v těžkých a rozměrných součástech, u nichž nelze realizovat volný pohyb 
(např. bloky válců spalovacích motorů), je honovací hlava vedena obráběnou dírou a krouticí 
(točivý) moment se na ni přenáší z vřetene stroje hnací hřídelí s jedním nebo dvěma klouby 
(při větší nesouososti).  

  
Obr. 1.150 – Honovací stroje firmy Gehring 

1.2.2 Lapování 
Lapování je dokončovací metoda obrábění, kterou se dosahuje nejvyšší rozměrové přesnosti a 
nejmenší drsnosti povrchu obrobené plochy (tab. 1.8). Používá se pro dokončování vnějších i 
vnitřních rovinných, válcových a tvarových ploch. 
 

 

Audio 1.4 Lapování 
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Lapují se funkční plochy měřidel (např. koncové měrky, kalibry), důležitá závitová spojení, 
ozubení, součásti motorů automobilů apod. Lapováním lze dokončovat měkké i tvrdé 
materiály, ručně v kusové výrobě (s použitím lapovacích past) nebo strojně v sériové a 
hromadné výrobě.  
Tab. 1.8 Dosahovaná přesnost lapování rovinných a vnitřních rotačních ploch  

Lapování 
Přesnost rozměrů IT Drsnost povrchu Ra [μm] 

střední rozsah střední rozsah 

hrubovací 4 3 ÷ 5 0,2 0,16 ÷ 0,40 

jemné 2 1 ÷ 3 0,1 0,08 ÷ 0,16 

velmi jemné  0,03 0,01 ÷ 0,04 

 
Lapování je zvláštní druh velmi jemného broušení, při němž k úběru materiálu dochází 
volným brusivem, které se přivádí mezi vzájemně se pohybující lapovací nástroj a obrobek (u 
měkkých lapovacích nástrojů mohou být zrna brusiva zamačkána nebo jinak upevněna v 
lapovacím nástroji).  
Z technologického hlediska se lapování rozděluje na hrubovací, jemné a velmi jemné. Při 
hrubovacím lapování dochází k odřezávání nerovností a výstupků obráběného povrchu 
velkým počtem zrn brusiva. Při velmi jemném lapování dochází k plastické deformaci 
povrchové vrstvy lapované plochy. Nevýhodou lapování je velká pracnost, malá produktivita 
a vysoké náklady v porovnání s ostatními dokončovacími metodami obrábění.  

 
Obr. 1.151 Schéma lapovacího procesu 

Lapovací nástroje  
Lapovací nástroje mají negativní tvar lapovaných ploch. Nosným médiem pro brusivo je buď 
kapalina nebo pasta. Vyrábějí se z jemnozrnné perlitické nebo feritické litiny, z mědi, měkké 
oceli, olova, plastických hmot apod. Při ručním lapování se používají lapovací desky pro 
lapování rovinných ploch, lapovací trny pro lapování děr a lapovací prstence pro lapování 
vnějších válcových ploch.  
Pro strojní lapování se pro rovinné plochy používají litinové lapovací kotouče nebo brousicí 
kotouče s brusivem vázaným keramickým pojivem. Pro vnější rotační plochy se používá 
bezhrotý zapichovací nebo průběžný způsob, kdy nástrojem je kotouč s brusivem v keramické 
vazbě.  
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Obr. 1.152 Lapovací kotouče 

Lapovací stroje  
Lapovací stroje jsou buď univerzální, pro lapování rovinných i válcových ploch, nebo 
speciální, pro lapování určitého druhu ploch - boky zubů kol, čepy klikových hřídelí, valivá 
tělíska valivých ložisek apod. Pro lapování vnějších válcových a rovinných ploch se používají 
dvoukotoučové lapovací stroje se svislými osami lapovacích kotoučů. U typického 
představitele těchto strojů jsou otáčky obou kotoučů různé. Hnací kotouč je výkyvný, takže 
jeho funkční plocha se může ustavit do roviny rovnoběžné s plochou dolního kotouče. 
Unášecí desky jsou poháněny, aby se lapované součásti pohybovaly po takových drahách, 
které pokrývají celý povrch lapovacího kotouče (kvůli rovnoměrnému opotřebení kotouče).  

 
Obr. 1.153 Stroj na lapování firmy Stahli 

1.2.3 Superfinišování  
Superfinišování je vysoce produktivní metoda dokončovacího obrábění vnějších a vnitřních 
rotačních, tvarových a rovinných ploch s vysokou přesností a nízkou drsností povrchu. 
Nejčastěji se uplatňuje při dokončování valivých ložisek a součástí v automobilovém 
průmyslu. Superfinišovat lze součásti z kalených i nekalených ocelí, slitin těžkých kovů, litin 
a plastů.  
 

 

Audio 1.5 Superfinišování 

 
Superfinišování je zvláštní druh broušení, při němž se z dokončovaného povrchu odřezávají 
vrcholky nerovností abrazivním účinkem velmi jemných zrn superfinišovacích kamenů. 
Superfinišování je charakterizováno malými řeznými rychlostmi a kmitavým (oscilačním) 
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pohybem superfinišovacího nástroje, přitlačovaného silou F na obráběnou plochu (síla vytváří 
požadovaný tlak pk). Řezný pohyb při superfinišování vzniká superpozicí rotačního pohybu 
součásti s obvodovou rychlostí vc = 10 ÷ 80 m.min-1 a kmitavého přímočarého posuvového 
pohybu superfinišovacího. Superfinišovací kameny (1 až 4) jsou na obráběnou plochu 
přitlačovány tlakem pk = 0,1 ÷ 0,4 MPa, který během superfinišování neustále klesá (v 
důsledku zvyšování hodnoty nosného podílu povrchu obrobené plochy) tak, že kameny 
začnou „plavat“ na vrstvě procesní kapaliny a řezný proces se tak v určitém okamžiku 
automaticky zastaví, přestože pracovní pohyby neustanou.  

 
Obr. 1.154 Schéma superfinišování 

Pokud by v této fázi nedosáhl obrobený povrch požadovaných parametrů, může 
superfinišovací proces pokračovat, je ale nutné zvýšit přítlačnou sílu F, aby se tlak pk znovu 
zvýšil hodnotu, při které jsou zrna brusiva schopna odebírat třísky z obráběného materiálu. 
Jako procesní kapalina se nejčastěji používá petrolej, směs petroleje s 10 až 15 % minerálního 
oleje nebo různé oleje s aditivy. Pro jemné superfinišování (dosažení vysokého lesku) a měkčí 
materiály jsou vhodné kapaliny s vyšší viskozitou (oleje), pro větší úběry kapaliny s nižší 
viskozitou (např. petrolej).  
Tab. 1.9 Dosahovaná přesnost superfinišování vnějších rotačních ploch  

Superfinišování Přesnost rozměrů IT Drsnost povrchu Ra [μm] 
střední rozsah střední rozsah 

dokončovací 4 3 ÷ 5 0,2 0,05 ÷ 0,40 

jemné 3 2 ÷ 4 0,05 0,025 ÷ 0,100 

 
Průběh superfinišování ovlivňuje především rychlost posuvového pohybu (vf), obvodová 
rychlost obrobku vc, velikost tlaku pk a viskozita procesní kapaliny. Superfinišování má 
hrubovací a lešticí fázi, pro které je důležitý poměr rychlosti kmitavého pohybu nástroje a 
obvodové rychlosti obrobku, který určuje úhel křížení drah zrn brusiva 2α (podobně jako u 
honování platí tg α = vf / vc). Operaci superfinišování obvykle předchází broušení, případně 
jemné soustružení nebo vyvrtávání.  
 
Superfinišovací nástroje  
Superfinišovací kameny jsou vyráběny z Al2O3, s keramickou, nebo bakelitovou vazbou (pro 
obrábění ocelí), nebo z SiC, pro obrábění litin a ocelí nižších pevností, korozivzdorných ocelí, 
neželezných kovů a slitin. Pro obrábění vysoce legovaných ocelí se používají kameny z 
kubického nitridu boru s keramickým pojivem, pro obrábění slinutých karbidů kameny ze 
syntetického diamantu s organickým pojivem. Kameny všech typů jsou  
v superfinišovacích hlavách upevňovány mechanicky, nebo se lepí na ocelové podložky.  
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Obr. 1.155 Superfinišovací kameny firmy Cheil 

Superfinišovací stroje  

 
Obr. 1.156 Stroje na superfinišování firmy FAG  

Stroje pro superfinišování se vyrábějí jako jednovřetenové nebo vícevřetenové, nejčastěji pro 
obrábění vnějších a vnitřních rotačních ploch. Jsou určeny především pro dokončování 
součástí valivých ložisek (kroužky, válečky), pístních čepů, dříků ventilů a jiných součástí 
hromadné výroby. V kusové a malosériové výrobě se velmi často používají speciální přídavná 
zařízení se samostatným, nezávislým pohonem pro přímočarý oscilační pohyb nástroje, která 
se upínají na suporty hrotových soustruhů, nebo na hrotové brusky.  

1.2.4 Beztřískové dokončovací metody  
Beztřískové metody dokončování obrobené plochy spočívají v plastické deformaci povrchové 
vrstvy obrobku. Některé metody mají i čisticí účinek. Plastické deformace probíhají do 
hloubky maximálně desetin milimetru Dochází tím ke zlepšení parametrů struktury povrchu a 
ke zvýšení pevnosti a tvrdosti.  
 

 

Audio 1.6 Beztřískové dokončovací metody 
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V povrchové vrstvě vzniknou příznivá tlaková zbytková napětí a zvýší se tak mez únavy, 
odolnost proti opotřebení a korozi. Všechny tyto aspekty kladně ovlivňují spolehlivost a 
životnost součástí. 
K beztřískovým metodám dokončování povrchů vyrobených otryskáváním (vrhání 
abrazivních částic proti povrchu obrobku), kuličkování (vrhání kovových nebo keramických 
kuliček proti povrchu obrobku), balotinování (vrhání skleněných kuliček proti povrchu 
obrobku), válečkováním (úprava povrchu obrobku rotujícím prvkem - kuličkou, válečkem 
nebo soudečkem při valivém tření) a hlazení (úprava povrchu obrobku pevným diamantovým 
hrotem při kluzném tření). 
 
Otrýskávání, kuličkování, balotinování  
Tyto metody beztřískové úpravy ploch jsou založeny na principu vrhání aktivních částic 
(abrazivní zrna, kovové, skleněné nebo keramické kuličky) proti povrchu upravovaného 
předmětu pomocí proudu stlačeného vzduchu nebo kapaliny. Výsledná kvalita povrchu a čas 
potřebný na jeho úpravu závisí na rozměrech, tvaru, hmotnosti a materiálu částic. Abrazní 
zrna pro otryskávání mohou být vyrobena z různých organických nebo minerálních materiálů, 
pro kuličkování se nejčastěji používají litinové nebo ocelové kuličky o průměru 0,3 až 3 mm, 
pro balotinování skleněné kuličky o průměru 0,03 až 0,8 mm.  
K výhodám kovových kuliček patří jejich vyšší pevnost (při nárazu na upravovanou součást 
se tolik nepoškozují), nevýhodou je, že na upravovaném povrchu zanechávají stopy otěru, 
mohou způsobit korozi. Keramické a skleněné kuličky nezanechávají na povrchu součásti 
žádný otěr, vzhledem k vysoké křehkosti se však při nárazu do značné míry poškozují. 
Poškozené aktivní částice a ostatní odpad mají nižší hmotnost a proto se dají z pracovního 
procesu odstranit pomocí recyklačního zařízení.  
Dosahovaná drsnost povrchu se pohybuje v rozmezí Ra = 0,8 až 1,6 μm. Částice narážejí na 
předmět rychlostí až 150 m.s-1

.  
Pro všechny tyto metody se používají speciální komory, ve kterých probíhá celý cyklus s 
ručním naváděním trysky, s automatizovaným pohybem trysky nebo upravované součásti, 
často i s CNC řízením. Uvedenými metodami lze upravovat jednoduché i tvarově složité 
povrchy velkého počtu rozmanitých strojních součástí - ozubených kol, podvozkových 
náprav, spojovacích a hnacích hřídelí, spojovacích tyčí, klikových a vačkových hřídelů, pístů, 
motorových bloků, ventilů, turbínových disků, lopatek a hřídelů, hlav válců, apod. 
 
Válečkování  
Válečkováním se dokončují vnější i vnitřní, před touto úpravou obrobené plochy (většinou 
rotační, někdy i rovinné) metodou tváření za studena. Působící plastická deformace zahlazuje 
nerovnosti po předchozím obrábění a vyvolává zpevnění povrchových vrstev (zvyšuje tvrdost, 
pevnost a mez únavy, mění nepříznivá tahová zbytková napětí z předchozího obrábění na 
tlaková). Realizuje se rotujícími tvářecími prvky (válečky nebo kuličkami, někdy i soudečky), 
které jsou k upravovanému povrchu přitlačovány konstantní silou (statické válečkování), nebo 
na upravovaný povrch působí dynamickými rázy (dynamické válečkování). Vnější rotační 
plochy lze válečkovat na soustruzích, rotační plochy a rovinné plochy na obráběcích strojích s 
hlavním pohybem rotačním (frézky, frézovací centra, vyvrtávačky, atd.). 
 
Hlazení  
Pro beztřískové dokončování povrchu součástí vyrobených z tepelně zpracovaných ocelí se 
používá vyhlazování pomocí diamantu s kuželovou špičkou. Tato má definovaný poloměr 
zaoblení a je konstantní silou přitlačována k povrchu součásti. Na rozdíl od válečkování 
nedochází u této metody v místě styku nástroje a dokončované součásti k odvalování, čímž 
jsou zde vytvořeny podmínky pro kluzné tření. Nejvyššího účinku se dosahuje u tepelně 
zpracovaných ocelí s tvrdostí 50 až 55 HRC. Drsnost vyhlazené plochy závisí na materiálu 
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součásti a pracovních podmínkách. Tato drsnost může po jednom až třech průchodech 
nástroje dosáhnou hodnot kolem Ra = 0,2 μm.  
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2 KONTROLNÍ OTÁZKY 

• Popište, co koná hlavní a vedlejší pohyb při broušení. 
• Nakreslete schéma sil řezání při broušení. 
• Napište vzorec pro určení jednotkového strojního času při broušení. 
• Jakou geometrii mají brousicí kotouče? 
• Vyjmenujte druhy broušení. 
• Z čeho se skládá brousicí kotouč? 
• Co je to a jak funguje bezhroté broušení? 
• Vyjmenujte typy brousicích kotoučů. 
• Co je to tvrdost a zrnitost kotoučů? 
• Jaké znáte druhy brusek? 
• Popište funkci honování. 
• Popište funkci lapování. 
• Popište funkci superfinišování. 
• Jakých stupňů přesnosti můžeme dosáhnout broušením? 
• Jakých stupňů přesnosti můžeme dosáhnout dokončovacími metodami? 
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33 Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám. 

3 PŘEDNÁŠKOVÝ TEXT SE VZTAHUJE K TĚMTO OTÁZKÁM.  

• 4. Síly při obrábění 
• 20. Broušení – princip, způsoby, nástroje, stroje 
• 21. Dokončovací operace – principy, způsoby 
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