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KONCOVÉ MĚRKY 

 
Koncové měrky se v dílenských podmínkách používají zejména při seřizování komparač-

ních měřidel a v omezeném rozsahu také pro měření rozměrů přesných strojírenských součástí. 

Koncová měrka je ztělesněná míra pravoúhlého průřezu s jedním párem rovinných, navzá-
jem rovnoběžných ploch, které mají schopnost přilnout k měřicím plochám jiných měrek nebo k 
pomocným rovinným destičkám. 

Průřezy koncových měrek jsou 30 x 9 mm pro (0,5≤ ln≤10) mm a 35 x 9 mm pro (10≤ 
ln≤1000) mm. Koncové měrky jsou vyrobeny z vysoce jakostní oceli nebo z jiného materiálu (ke-
ramika) s vysokou odolností proti otěru. Úprava povrchu měřicích ploch musí zajistit jejich snadné 
přilnutí. Tvrdost měřicích ploch musí být nejméně 800 HV0,5. Koeficient délkové roztažnosti kon-
cových měrek z oceli musí být (11,5 ± 1,0) x 10-6 K-1, v rozsahu teplot 10°C až 30°C.  

Koncové měrky se dodávají ve čtyřech třídách přesnosti K (kalibrační třída), 0, 1, 2. Pro ilu-
straci j

ab.1.1  Dovolené úchylky délky te v libovolném bodě měřicí plochy a tolerance délky tv pro vy-

 

sou v tab. 1.1 uvedeny některé hodnoty parametrů přesnosti vybraných koncových měrek. 
 

T
brané hodnoty jmenovitých délek koncových měrek podle ČSN EN ISO 3650 

Kalibrační tř. K Třída 0 Třída 1 Třída 2enovitá Jm

l   [µ ]
±

 
tv 

[µ ]
±  

m] 
±

[
tv 

[µ ]
délka 
a [mm]

± te tv 

[µm] m
 te 

[µm] m
 te tv

[µm] [µ
 te 

µm] m
 ≤ ln ≤ 1 0,2 0,05 0,12 0,1 0,2 0,16 0,45 0,3 

10 < ln ≤ 25 0,3 0,05 0,14 0,1 0,3 0,16 0,6 0,3 
25 < ln ≤ 50 0,4 0,06 0,2 0,1 0,4 0,18 0,8 0,3 
50 < ln ≤ 75 0,5 0,06 0,25 0,12 0,5 0,18 1 0,35
75 < ln ≤ 100 0,6 0,07 0,3 0,12 0,6 0,2 1  ,2 0,35

e – dovolená úc a dél  libov m bo tv - to nce r tí délky 

0,5 0 

t hylk ky v olné dě, lera ozpě
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Koncové měrky jsou dodávány a používány v sadách, které jsou tvořeny jednotlivými měr-
kami o určitých jmenovitých délkách - tab.1.2, obr.1.1.  

 

Tab.1.2   Skladba vybraných sad koncových měrek: n - počet kusů;   ln - jmenovitá délka [mm];  
               s - odstupňování  [mm]  

Počet koncových měrek v sadě 
32 47 87 103 

N ln s n ln s n ln s n ln s 
1 1,005  1 1,005  9 1,001-1,009 0,001 1 1,005  
9 1,01-

1,09 
0,01 21 1,00-

1,20 
0,01 49 1,01-1,49 0,01 49 1,01-

1,49 
0,01

9 1,1-1,9 0,1 8 1,3-2,0 0,1 19 0,5-9,5 0,5 49 0,5-24,5 0,5
9 1 - 9 1,0 8 3,0-10 1 10 10-100 10 4 25-100 25 
3 10-30 10 9 20-100 10       
1 60           

 
 

 
Obr.1.1 

 

 
POSUVNÁ MĚŘIDLA 

  
V dílenských podmínkách se používají zejména posuvná měřítka a hloubkoměry. Standard-

ně jsou tato měřidla vybavena noniem, kde je rozlišitelnost 0,05 mm, výjimečně 0,02 mm. Posuvná 
měřidla s kruhovým číselníkem a posuvná měřidla digitální vykazují rozlišitelnost 0,01 mm.  

 Posuvná měřítka patří k základním dílenským měřidlům, která umožňují měření vnějších 
rozměrů a hloubek. Posuvná měřítka jsou v provedení s noniem, s kruhovým číselníkem nebo digi-
tální. 
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Obr.1.2 Posuvná měřítka 

a - klasické, b - s jemným stavítkem, c - s kruhovým číselníkem, d - digitální 
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Obr.1.3 

 

 
Obr.1.4 Příklady použití posuvného měřítka 

 
Nonius je vytvořen tak, že (n-1) dílků hlavní stupnice je rozděleno na n dílků stupnice no-

nia. Běžně používaná posuvná měřidla pracují s nonickou diferencí 0,05 mm. Např. při rozdělení 19 
mm hlavní milimetrové stupnice na 20 dílků nonia vznikne nonická diference 0,05 mm a také rozli-
šitelnost daného měřidla je 0,05 mm. Při rozdělení 49 mm hlavní milimetrové stupnice na 50 dílků 
nonia vznikne nonická diference 0,02 mm a také rozlišitelnost daného měřidla je 0,02 mm. Příklady 
odečítání měřené hodnoty na posuvném měřítku jsou na obr.1.3.  
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Posuvná měřítka s kruhovým číselníkem a posuvná měřítka digitální umožňují pohodlné 
odečítání měřených hodnot s rozlišitelností 0,01 mm - obr.1.2c, 1.2d. U digitálních posuvných měří-
tek je možné nastavení nuly v libovolné poloze a při napojení miniprocesoru lze měřená data statis-
ticky zpracovat a tisknout.  
 
 Hloubkoměry slouží k měření hloubky děr, různých osazení ap. Princip měření a provedení 
měřidla je analogický jako u posuvných měřítek. 
 

  
Obr.1.5 Hloubkoměry 

a – klasický, b - s kruhovým číselníkem, c - digitální 
 

 
MIKROMETRICKÁ MĚŘIDLA 

  
Měření délek je u mikrometrických měřidel odvozeno od přesného šroubu o stoupání 0,5 

mm. V souvislosti s tím mají mikrometrická měřidla měřicí rozsahy 0÷25, 25 ÷50, 50÷75, 75÷100 
atd. milimetrů. Podle účelu použití se rozliší mikrometrická měřidla: třmenové mikrometry, mikro-
metrické odpichy, mikrometrické dutinoměry a mikrometrické hloubkoměry. 

Třmenové mikrometry jsou určeny pro měření vnějších rozměrů a liší se podle provedení. 
Třmenový mikrometr standardního provedení má rozlišitelnost 0,01 mm, digitální 0,001 mm - 
obr.1.6. Pro speciální měřicí účely se používají třmenové mikrometry zvláštního provedení - s 
prizmatickými doteky, s talířovými doteky, s bubínkem děleným na 100 dílků, na měření závitů, s 
výměnným doteky ap. 
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Obr.1.6  Třmenový mikrometr: a - standardní, b - digitální 

                 
 

Mikrometrické odpichy se používají pro měření vnitřních rozměrů větších součástí. Měřicí 
funkce je analogická jako u ostatních mikrometrických měřidel. Mikrometrické odpichy mají pro-
vedení pevné nebo skládací. U mikrometrických odpichů skládacích je měřidlo vybaveno sadou 
nástavců, které umožní celkový rozsah měření zvýšit, např. na 50 ÷ 300 mm (5 nástavků - 13, 25, 
50, 50, 100 mm). 
 

 
Obr.1.7  Pevný mikrometrický odpich 
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Mikrometrické dutinoměry jsou měřidla s pohyblivými doteky uspořádanými po 120°, které 
se dotýkají stěn měřené díry ve třech bodech. Současný radiální pohyb měřicích doteků je odvozen 
od mikrometrického šroubu - obr.1.8. 

 
Obr.1.8  Mikrometrické třídotykové dutinoměry 

 
Mikrometrické hloubkoměry (obr.1.9) jsou koncipovány jako pevné nebo v provedení se 

sadou vyměnitelných nástavců. Pevné mikrometrické hloubkoměry mají jeden standardní rozsah 
měření, 25 mm. Měřidla se sadou vyměnitelných nástavců mají celkový měřicí rozsah podstatně 
větší. 
 
 

ÚCHYLKOMĚRY 
  

Číselníkové úchylkoměry pracují s mechanickým převodem mezi pohybem měřicího doteku 
a ukazatelem měřené hodnoty na kruhovém číselníku. Vyrábí se s rozlišitelností 0,01 mm 
(obr.1.10a), 0,002 mm nebo 0,001 mm. Měřicí doteky vykonávají při měření obvykle svislý pohyb, 
u páčkových úchylkoměrů (obr.1.10c) je dotyková hlavička otočná. Pro usnadnění měření je možné 
na kotouči měřidla nastavit pomocí zvláštních ukazatelů požadované meze. Číselníkové úchylko-
měry páčkové, které mají dotykovou hlavičku otočnou, jsou výhodné např. pro kontrolu obvodové-
ho a čelního házení rotačních součástí. 

Digitální úchylkoměry jsou elektronická měřidla s možností nastavení nuly, mezních hodnot 
měřené veličiny a výstupu naměřených údajů pro jejich další zpracování. Displej je obvykle šesti-
místný, rozlišitelnost běžně 0,001 mm - obr.1.10b. 
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Obr.1.9 Mikrometrické hloubkoměry 

 
 

     
Obr.1.10  Úchylkoměry  

a - standardní, přesnost 0,01 mm 
b - digitální, přesnost 0,001 mm 
c – páčkový, přesnost 0,01 mm 
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KALIBRY 

 
 

  

 
Obr.1.11 Základní druhy mezních kalibrů 

a - válečkový,   b - třmenový,   c - na vnitřní závity 
  
 

Kalibry jsou pevná měřidla používaná zejména v sériové výrobě pro kontrolu rozměrů vněj-
ších a vnitřních ploch. Při použití kalibrů se nestanovuje skutečný rozměr kontrolované součásti ani 
úchylka tohoto rozměru, ale zjistí se zda kontrolovaný rozměr se nachází v předepsané toleranci.  

Nejčastěji se využívají mezní kalibry, které mají dobrou a zmetkovitou část. Kontrolovaný 
rozměr je dobrý, jestliže leží uvnitř daného tolerančního pole vymezeného příslušnými stranami 
mezního kalibru. Např. při kontrole průměru válcové díry válečkovým kalibrem musí dobrá strana 
válečkového kalibru lehce projít kontrolovanou dírou a špatná strana může pouze zachytit. Analo-
gické je to u dalších mezních kalibrů. 

Podle konstrukce a účelu použití se kalibry rozdělují na: 
kalibry válečkové (na vnitřní rozměry), • 

• 
• 
• 
• 
• 

kalibry třmenové (na vnější rozměry),  
kalibry na vnitřní závity,  
kalibry na vnější závity,  
kalibry na vnitřní kužely,  
kalibry na vnější kužely. 

 
 
 

KONTROLNÍ ÚHELNÍKY 
 
Pro vizuální kontrolu pravých a případně také jiných úhlů se používají kontrolní úhelníky - 

obr.1.14, 1.15. Při takové kontrole se porovnává shodnost úhlu na součásti s úhlem kontrolního 
úhelníku. Nejde tedy o měření jako takové a není tudíž možné stanovit úchylku kontrolovaného 
úhlu. 
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Obr.1.14  Kontrolní úhelníky pro kontrolu různých úhlů 

a - příložný 135°,    b - příložný 45°,  c - plochý 45 °, d - plochý 120° 

 
 

 
Obr.1.15  Kontrolní úhelníky pro kontrolu úhlu 90° 

a - příložný,    b - plochý,    c - nožový 
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ÚHLOMĚRY 
  

Pro měření úhlů se používají různé druhy úhloměrů, které obvykle umožňují měření úhlů v 
rozsahu 0° až 180°. V dílenských podmínkách se používají úhloměry jednoduché a univerzální. 
Jednoduché dílenské úhloměry mají rozlišitelnost obvykle 1° a mohou být použity jen pro méně 
přesná měření, např. při různých zámečnických pracích - obr.1.16. 
 

  
 

 
 
Obr.1.16  Jednoduché dílenské úhloměry 
a - s otevřenou polokruhovou stupnicí  0 - 180° 
b - s uzavřenou polokruhovou stupnicí  0 - 180° 
c - s podélně přestavitelným ramenem a s uzavře- 

 nou  polokruhovou stupnicí 10 - 170° 
  

                                 

Univerzální úhloměry se uplatňují pro přesnější měření úhlů. V dílenských podmínkách se nej-
častěji využívají univerzální úhloměry s noniem - obr.1.17. Některá provedení univerzálních úhlo-
měrů jsou pro snazší odečtení měřené hodnoty vybaveny panoramatickou lupou. Rozlišitelnost uni-
verzálních úhloměrů s noniem je obvykle 5 úhlových minut. Příklady použití univerzálních úhlomě-
rů jsou na obr.1.18.    

 

 
Obr.1.17 Univerzální úhloměr s noniem 
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Obr.1.18 Příklady použití univerzálního úhloměru 

 
 

SINUSOVÉ PRAVÍTKO 
 
Měření úhlů, případně jejich úchylek od jmenovité hodnoty lze provést pomocí sinusového 

pravítka ve spojení s koncovými měrkami - obr.1.19. Délka sinusového pravítka je L = 100, 200, 
300, 400 nebo 500 mm.  
 
Hodnota H se vyjádří na základě vztahu: 

H = L . sin αn 

Velikost  ∆α se určí ze závislosti: 

∆α = 
( )

l
zzarctg 12 −

−  

Pro (z2 – z1) < 0  je ∆α > 0   a pro (z2 – z1) > 0  je ∆α < 0 . 

Zpravidla  ∆α << α  a tudíž přesnost hodnoty délky l  nemá relevantní význam. 

Změřený úhel α pak je: α = αn + ∆α 
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αn – jmenovitá hodnota úhlu      
l   - měřená délka na součásti 
∆α- úchylka úhlu  α     
L   - délka sinusového pravítka   
H – hodnota sestavy konc. měrek 
α   - úhel na měřené součásti  
z1 – údaj čís. úchylkoměru v poloze 1 
z2 -  údaj čís. úchylkoměru v poloze 2  
 

 

 
Obr.1.19  Měření úchylky úhlu  ∆α  pomocí sinusového pravítka 

 
 

MĚŘENÍ TVARŮ 
 
 Při měření tvaru obrobené plochy se obecně kvantifikuje příslušná úchylka tvaru od jmeno-
vité plochy. Taková měření vyžadují velmi složité a nákladné přístroje, které se uplatní na speciali-
zovaných měřicích a kontrolních pracovištích.  

V dílenských podmínkách se obvykle neměří příslušné úchylky tvaru, ale provádí se vizuál-
ní posouzení do jaké míry se tvar obrobené plochy odchyluje od požadovaného tvaru. Požadovaný 
tvar obrobené plochy je při kontrole materializován např. příměrným pravítkem nebo šablonou a 
přesnost tvaru se posuzuje podle tzv. průsvitu. 

Příměrná pravítka: Přímost obrobené plochy se vizuálně kontroluje nejčastěji příměrnými 
pravítky - obr.1.20. Taková kontrola má pouze subjektivní charakter a může ji provádět kvalifiko-
vaný pracovník. Nicméně má uvedený způsob své uplatnění zejména při zámečnických, opraváren-
ských i montážních pracích. 

 
 

 
 

 
Obr.1.20 Příměrná pravítka pro kontrolu přímosti 

a - vlasové,    b - ploché 
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Kontrolní šablony: Pro kontrolu obecných tvarů obrobených ploch se v dílenských podmín-
kách používají různé druhy šablon, které se podle účelu člení na univerzální a speciální.  

Univerzální šablony se používají pro kontrolu tvaru specifických technologických prvků ob-
robené plochy. Např. pro kontrolu stoupání a profilu závitů se v dílenských podmínkách používají 
závitové šablony (obr.1.21) a pro kontrolu zaoblení rádiusové šablony konkávní a konvexní.  

Speciální šablony jsou šablony speciálně konstruované a vyrobené pro kontrolu speciálních 
tvarů obrobených ploch. Pracuje se s nimi podobně jako s příměrnými pravítky a tvar se posuzuje 
podle průsvitu.  

 
Obr.1.21 Kontrolní závitová šablona 

    
 

MĚŘENÍ PARAMETRŮ STRUKTURY POVRCHU 
 Měření parametrů struktury povrchu vyžaduje složitá a nákladná měřicí zařízení, jejichž 
použití v dílenských podmínkách je zcela ojedinělé. Prakticky se v dílenských podmínkách porov-
nává obrobená plocha s etalonovým povrchem nebo měří základní výškové parametry drsnosti po-
vrchu a to průměrná aritmetická úchylka Ra a největší výška profilu Rz. 

Parametry Ra, Rz se mohou vizuálně kontrolovat porovnáním s příslušnými vzorky ze 
vzorkovnice drsnosti povrchu. Vzorky ve vzorkovnici jsou zhotoveny příslušnou obráběcí metodou 
- soustružením, frézováním. V takovém případě však nejde o měření jako takové a tato kontrola 
nemá objektivně vypovídající význam. 

V poslední době nabízí výrobci měřidel relativně levné přenosné bateriové dílenské přístroje 
pro měření vybraných parametrů drsnosti povrchu - obr.1.22 (vlevo přístroj firmy Mitutoyo, vpravo 
přístroj firmy Taylor – Hobson). 

    
Obr.1.22 Přenosné bateriové přístroje na měření parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz 
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2. TECHNOLOGIE RUČNÍHO OBRÁBĚNÍ 
  

Ruční obrábění je charakterizováno úběrem materiálu obráběné součásti ve tvaru třísek ruč-
ními nástroji. Ruční obrábění se uplatní zejména v oblasti kusové výroby, zvláště pak pro práce 
zámečnického charakteru, při montážích, při údržbářských pracích a opravách. Technologie ručního 
obrábění zahrnuje často náročné a fyzicky namáhavé práce. Pro jejich usnadnění se využívají ruční 
nástroje s elektrickým nebo jiným pohonem, které však nemají charakter obráběcího stroje. V da-
ném případě jde nejčastěji o ruční elektrické nářadí. 

K základním technologiím ručního obrábění patří řezání, sekání, pilování, vrtání, vystružo-
vání, řezání závitů a lapování.  

 
 

ŘEZÁNÍ 
 Ruční dělení materiálu se provádí řezáním pilkou. Při řezání je materiál oddělován úběrem 
malých třísek jemnozubým nástrojem - pilovým listem. V rámci ručního obrábění se rozlišuje řezá-
ní ruční rámovou pilkou a řezání ruční elektrickou pilkou. Při řezání ruční rámovou pilkou je pilový 
list upnutý v nosném rámu (obr.2.1), pevná a pohyblivá hlava umožňují upnutí pilového listu poo-
točeného o 90°.  

Pilový list je opatřen zuby buď z jedné nebo z obou stran. Hustota ozubení pilového listu se 
volí v závislosti na řezaném materiálu. Pro tvrdé materiály se použijí listy s jemným ozubením, pro 
měkké materiály listy s hrubším ozubením. Pilové listy jsou vyrobeny z nástrojové oceli uhlíkové 
nebo legované. Pilový list je tepelně zpracován tak, že část se zuby je zakalena a vykazuje potřeb-
nou tvrdost a odolnost proti opotřebení a střední část listu zůstává pružná. Bimetalické listy mají 
funkční část elektronicky navařenu na část nosnou. 

 

 
 

 
Obr.2.1 Ruční rámová pilka 

 a - rám,  b - pilový list,  c - rukojeť,  d - pevná hlava,  e - pohyblivá hlava,  f - kolík 
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Při řezání ruční elektrickou pilkou je pilový list letmo upnutý v rychloupínacím systému pil-
ky a koná přímočarý vratný pohyb - obr.2.2.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                          .2 
 
 

                                                             . 
 
 
 
 
 

STŘÍHÁNÍ 
Stříhání je beztřískové dělení materiálu dvěma noži. Stříhání jako jeden ze způsobů dělení 

materiálu úzce souvisí s technologiemi ručního obrábění. Při stříhání je materiál oddělován dvěma 
noži, které se pohybují proti sobě a do materiálu vnikají současně - obr.2.3. Pro správnou funkci 
nožů je nutný těsný dotyk obou nožů v místě střihu. Materiál je noži nejdříve stlačován a následně 
oddělován. Pro ruční stříhání se využívají ruční, pákové a tabulové nůžky a ruční elektrické nůžky.  

 

               
                  Obr.2.3  Princip stříhání                                 Obr.2.4 Ruční nůžky zahnuté                                
                       1,2 - střihací nože,                                    
           t - tloušťka stříhaného materiálu 

  



 17

Ruční nůžky se používají pro stříhání plechů do tloušťky 1,5 mm a v závislosti na technolo-
gických možnostech mají různé provedení - obr.2.4, 2.5. 

 
Obr.2.5  Základní typy ručních nůžek 

a - s uzavřenými držadly, b - s otevřenými držadly, 
c - s držadly vyhnutými nahoru (dají se ovládat při stříhání nad tabulí plechu),  
d - se zahnutými noži do oblouku (vystřihování vnitřních oblouků a otvorů) 

 
 
 
 

   
 
 
Obr.2.6 
a - pákové nůžky,  
b - tabulové nůžky,  
c - ruční elektrické nůžky 

 

 

  



 18

Pákové nůžky slouží zejména pro stříhání plechů a pásů. Na pákových nůžkách univerzál-
ních je možné stříhat také profilový a tyčový materiál. Spodní nůž je nehybný a horní je ovládaný 
pákou. Pákovým převodem se vyvodí relativně velká stříhací síla. Standardní provedení pákových 
nůžek je vyobrazeno na obr.2.6a. Na pákových nůžkách se stříhají plechy do tloušťky až 8 mm, 
kruhové profily až do průměru 20 mm a čtyřhranné profily až do 18 mm. 

Tabulové nůžky se používají ke stříhání plechových tabulí - obr.2.6b. Při stříhání pásů je ta-
bule položená na stole a ručně se posouvá na narážku a ustavuje přidržovačem. Snadnější ovládání 
páky s nožem umožňuje vyvažovací závaží. 

Ruční elektrické nůžky se používají při vystřihování větších tvarových dílců z tabulí plechu 
- obr.2.6c. Nůžky se vedou podél tabule plechu tak, že materiál vstupuje mezi spodní nehybný a 
horní kmitající nůž. 
 

SEKÁNÍ 
  

Sekáním se materiál rozděluje nebo se z něho oddělují silné třísky. Sekací síla je vyvozena 
zpravidla ručním kladivem na sekáč. Z technologického hlediska se používají různé druhy a prove-
dení sekáčů - obr.2.7. 
 

 
Obr.2.7  Základní druhy sekáčů 

a – plochý, b – křížový, c – plochý se zakřiveným ostřím 
 

 

PILOVÁNÍ 
  

Při pilování dochází k úběru třísek z obrobku mnohobřitým nástrojem - pilníkem. Pilníky se 
zpravidla používají jako ruční nástroje, ve výjimečných případech jako ruční elektrické nástroje. 
Podle použití se rozlišují pilníky dílenské, precizní, na pily, jehlové, rytecké a rašple.  

Dílenské pilníky se využívají v zámečnických, montážních a opravárenských dílnách při 
různých úpravách nebo dokončování strojírenských součástí. Zuby řezné části pilníku jsou vytvoře-
ny sekáním nebo frézováním - obr.2.8. Dílenské pilníky jsou identifikovány tvarem profilu (obr.2.9, 
2.10), velikostí a provedením řezné části.  
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Sekané zuby pracují s větším úhlem řezu, ubírají menší třísky a jsou odolnější vůči tvrdému 
materiálu obrobku - základní typy seku jsou uvedeny na obrázku č.2.11. 

Na oblých plochách řezné části pilníku jsou zuby v přímých řadách a na kruhových pilnících 
jsou zuby ve šroubovici. Jednoduché zuby dávají nedělenou třísku a hodí se jen pro obrábění měk-
kých kovů.  

Hrubost resp. jemnost pilníků se vyjadřuje počtem seků na 1cm délky. Z tohoto hlediska 
jsou standardně dodávány pilníky hrubé, střední a jemné - tab.2.1. 

 

 
Obr.2.8  Tvar zubů pilníku 

                                               a - sekaných,  b - frézovaných 
 
 

 
 

Obr.2.9  Základní druhy pilníků 
a - těžký obdélníkový,  b - lehký obdélníkový, c - uběrací obdélníkový zúžený, 

d - trojúhelníkový na pily,  e - úsečový,   f - nožovitý,  g - trojúhelníkový,  h - mečovitý, 
i - čtvercový,  j - jazýčkový,  k - kruhový,  l - trojúhelníkový 
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Obr.2.10  Základní druhy pilníků 

a - těžký obdélníkový, e - úsečový,   f - nožovitý,  g - trojúhelníkový,   
h - mečovitý, i - čtvercový,  k - kruhový, 

 
 

 
Obr.2.11  Typ seku řezné části pilníku 

a - jednoduchý, b - dvojitý (křížový), c - Oberg, d - diagonální, e - Pansar, f - rašplový 
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Tab.2.1 Přehled hrubostí dílenských pilníků 
Označení seku 1 

hrubý 
2 

střední 
3 

jemný 
Délka pilníku 

[mm] 
Počet seků 

na cm 
100 17 22 28 
150 13 18 22 
200 10 14 18 
250 9 12 16 
300 8 11 14 
350 7 10 13 
400 7 9 12 
450 5 8 11 

  
 
Jehlové pilníky (obr.2.12) mají křížový sek a používají se pro jemné práce při montáži, 

opravách a údržbě různých přístrojů a zařízení.  

 

 
Obr.2.12  Základní druhy jehlových pilníků 
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VRTÁNÍ 
  

Ručním vrtáním se zhotovují díry menších průměrů do plného materiálu nebo zvětšují před-
vrtané díry. Nejčastěji se používají šroubovité vrtáky s válcovou stopkou - obr.2.13, upnuté do sklí-
čidla vrtačky - obr.2.14. 

Ve středu vrtané díry se na součásti důlčíkem zhotoví středicí důlek pro spolehlivé navedení 
vrtáku. Středicí důlek musí být dostatečně hluboký a jeho vrcholový úhel má odpovídat vrcholové-
mu úhlu špičky vrtáku. 

 
Obr.2.13 Šroubovitý vrták s válcovou stopkou 

1- těleso,  2 - stopka,  3 - šroubovitá drážka, 4 - ostří,  5 - fazetka 
 

 
Obr.2.14  Upnutí vrtáku s válcovou stopkou ve sklíčidle vrtačky 

a - tříčelisťové sklíčidlo , b - dvoučelisťové sklíčidlo 
 

 Pro ruční vrtání děr do φ10 mm se používají ruční vrtačky. Tyto ruční vrtačky se pohání 
otáčením kliky přes ozubený převod. Jednoduchou záměnou polohy kliky a opěrné rukojeti lze 
změnit převod a tím rychlost otáčení sklíčidla s vrtákem. 

Ruční elektrické vrtačky umožňují vrtání děr v oceli až do φ16 mm i více - obr.2.15. Jsou 
zpravidla opatřeny dvourychlostní převodovkou. Určitou nevýhodou je, že nastavené otáčky vřetena 
korespondují s během naprázdno a při vrtání jsou závislé na konkrétní hodnotě krouticího momen-
tu. Některé ruční elektrické vrtačky jsou vybaveny elektronickou regulací otáček. Kvůli zjednodu-
šení a zpřesnění vrtání jsou ruční elektrické vrtačky velmi často upevňovány do speciálního stojanu 
- obr.2.16. 
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             Obr.2.15  Ruční elektrická vrtačka 
                    1 - rukojeť se spínačem,  
                       2 - opěrná rukojeť,                                                                       
      3 - dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání                                               Obr.2.16 

 

Na ruční vrtání obvykle technologicky navazuje odjehlení vyvrtané díry. Pro tento účel se 
mohou použít různé ruční nástroje - obr.2.17.  

Sražení hrany se může provést také vrtákem většího průměru nebo záhlubníkem upnutým ve 
sklíčidle ruční vrtačky.  

 
 

 
 

 
Obr.2.17  Ruční nástroje pro odjehlování vrtaných děr 

a - škrabka,  b - odjehlovací hlavice 
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VYSTRUŽOVÁNÍ 
  

Dokončování válcových a kuželových děr s vyššími požadavky na parametry přesnosti se 
provádí vystružováním a technologicky navazuje na vrtání nebo vyhrubování, nebo jiné obrábění 
uvažovaných děr. 

 Ruční vystružování válcových děr se uplatní nejčastěji při dokončovacím obrábění malých 
děr (do φ10 mm), kdy vystružování technologicky navazuje na vrtání. Pro větší průměry je třeba 
před výstružníkem použít další nástroj, výhrubník. Při ručním vystružování se předpracovaná díra 
dokončuje na přesný rozměr, geometrický tvar a požadovanou drsnost povrchu. Jmenovité hodnoty 
průměrů vrtáků, výhrubníků a výstružníků pro vybrané velikostí jmenovitých průměrů válcových 
děr jsou uvedeny v tab.2.2. 
 

Tab.2.2  Jmenovité průměry vrtáků, výhrubníků a výstružníků 
pro jmenovité průměry vystružovaných děr 

Průměr 
díry 

[ mm ] 

Průměr 
vrtáku 
[ mm ] 

Průměr 
výhrubníku 

[ mm ] 

Průměr 
výstružníku 

[ mm ] 
4 3,8 - 4 
6 5,8 - 6 
8 7,8 - 8 
10 9,8 - 10 
12 11,25 11,8 12 
14 13,25 13,8 14 
16 15,25 15,8 16 
18 17,0 17,8 18 
20 19,0 19,75 20 

 
 

 
Obr.2.18  Tvar zubu ručního výstružníku pevného s přímými zuby 

 
Ruční výstružníky pro vystružování válcových děr se vyrábí jako pevné nebo rozpínací. 

Válcové ruční výstružníky mají zuby přímé nebo ve šroubovici. Podélný tvar zubu ručního výstruž-
níku pevného, s přímými zuby je na obr.2.18. Provedení ručního výstružníku se zuby ve šroubovici 
je uvedeno na obr.2.19. 
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Obr.2.19 Ruční výstružník pevný, se zuby ve šroubovici 

 
Rozteče zubů jsou obvykle nestejné, což příznivě ovlivňuje parametry přesnosti vystružené 

díry. Šroubovice zubů je zpravidla levá. Výstružníky se dodávají v rozměrech do φ40 mm a dosa-
hovaná rozměrová přesnost vystružené díry je H7.  

Válcové ruční výstružníky rozpínací jsou v podélném směru mezi jednotlivými zuby rozříz-
nuté. Vtlačováním speciálně upraveného trnu do tělesa výstružníku se zvětšuje průměr obalové 
kružnice zubů až o 1/100 jmenovitého průměru výstružníku. Je tedy možné v určitém rozmezí seři-
zovat průměr nástroje resp. eliminovat jeho opotřebení - obr.2.20. Nastavení požadovaného rozmě-
ru rozpínacího výstružníku se provádí pomocí kalibrických kroužků. 

 

 
Obr.2.20 Ruční výstružník rozpínací se zuby ve šroubovici 

 

Jiný typ stavitelného výstružníku je uveden na obrázku č.2.21. Zuby tohoto výstružníku jsou 
uloženy ve drážkách, jejichž dno má vzhledem k ose výstružníku malý sklon. Změnu rozměru lze 
pak dosáhnout přesouváním zubů podél osy výstružníku. V konečné poloze jsou zuby zajištěny 
z obou stran pomocí matic. 

 

 
Obr.2.21 Ruční stavitelný výstružník 
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Kuželové díry se po předvrtání vrtákem vystružují kuželovým výstružníkem. Např. díry pro 
kuželové kolíky se po vrtání válcové díry vystružují jedním výstružníkem (obr.2.22) a díry pro 
Morse kužely se po vrtání vystružují sadou výstružníků.  

 

 
Obr.2.22   Ruční kuželový výstružník 

k vystružování děr pro kuželové spojovací kolíky 
 

 Ruční výstružníky se při vystružování upínají do dvouramenného vratidla - obr.2.23. 

 

 

 
Obr.2.23  Stavitelné vratidlo pro upínání ručních výstružníků 

 
 

ŘEZANÍ ZÁVITŮ 
 
 Ruční řezání závitů se provádí při zhotovení závitů menších rozměrů, obvykle do 12 mm, 
výjimečně i větších. Ručně se řežou především závity ostré (metrický - M, Whitwortův - W, trub-
kový - G), přičemž výrazně převažují závity pravé. Z technologického hlediska se rozlišuje řezání 
vnějších a vnitřních závitů. Pro ruční řezání vnějších závitů se používají závitové čelisti kruhové a 
radiální. 

Při řezání závitu se závitová čelist otáčí kolem osy a současně posouvá ve směru osy; po-
stupným odebíráním třísek se vytváří závit požadovaného profilu a rozměru. Závitové čelisti kruho-
vé mají tvar kalené matice, ve které je vytvořeno 3 až 5 drážek kruhového tvaru - obr.2.24. 

 
Obr.2.24  Kruhová závitová čelist 
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Opotřebenou kruhovou čelist je možné v naznačené drážce na vnějším obvodu rozříznout a 

ve vratidle její průměr podle potřeby (v rozmezí 0,1 až 0,25 mm) upravit. Břity kruhové závitové 
čelisti jsou vytvořeny na kuželové řezné a válcové kalibrovací ploše. Řezný kužel se v prvních cho-
dech závitu zařízne a koná dále hlavní podíl práce řezání, zatímco válcová část nástroje závit doře-
zává a při práci vede. 

Při řezání dochází k plastickým deformacím materiálu obrobku a proto má být průměr dříku 
asi o 0,1 až 0,2 stoupání menší, než je velký průměr řezaného závitu. 

 

 

 
Obr.2.25 Vratidlo pro upnutí kruhové závitové čelisti 

   
  Kruhové závitové čelisti se upínají do vratidla prostřednictvím upinacích šroubů, které dose-
dají do kuželovitých důlků na čelisti  - obr.2.25. 

 Radiální závitové čelisti se využívají v ručních závitořezných hlavách zejména pro řezání 
vnějších trubkových závitů, zvláště pak při instalatérských pracích. 

Ruční řezání vnitřních závitů se provádí sadovými závitníky, přičemž sada obsazuje 2 až 3 
závitníky. První, popř. druhý závitník daný závit předřeže a třetí jej dořízne a kalibruje - obr.2.26. 

 Pro uložení ručních závitníků se využívají vratidla, která jsou konstrukčně shodná s vratidly 
pro ovládání ručních výstružníků. 

 

 
Obr.2.26   Tříčlenná sada závitníků 
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3. ORÝSOVÁNÍ SOUČÁSTÍ 
 

 Orýsování je operace, při které se na polotovaru strojírenské součásti - odlitek, výko-
vek, svarek -  vyznačují úrovně obráběných ploch, technologických základen, os, apod. Orý-
sování součásti se v případě potřeby provádí rovněž na zpracovávaných součástech mezi ně-
kterými obráběcími operacemi.  

Prakticky se orýsování provádí zejména před nebo při obrábění rozměrných a hmot-
ných součástí v kusové výrobě. Orýsování se využívá také při aplikaci technologií ručního 
obrábění, při montážních pracích, opravách, zámečnických a svářečských technologiích. V 
sériové výrobě, při stávajících technologiích výroby polotovarů a při aplikaci vyspělé obrábě-
cí techniky orýsování prakticky nepřichází v úvahu.  
 

RÝSOVACÍ NÁSTROJE 
 K základním rýsovacím nástrojům patří rýsovací jehly, kružítka, rýsovací nádrhy a 
důlčíky.  

Rýsovací jehly: Ve standardním provedení se rozliší rýsovací jehly přímé nebo zahnu-
té. Mohou být celistvé nebo s vyměnitelným vsazeným hrotem. Hrot rýsovací jehly je obvykle 
ocelový kalený, pro orýsování velmi tvrdých materiálů se používají rýsovací jehly s hrotem z 
SK. Některé rýsovací jehly jsou v kapesním provedení, kdy jehla je vysouvatelná z nosné 
části.  

 

 

 

 

 
Obr.3.1 Rýsovací jehly 

a - přímá s ocelovým hrotem,  b - zahnutá s ocelovým hrotem,   
b - zahnutá s hroty z SK, c - přímá s vyměnitelným hrotem,   

d - kapesní s vysouvatelným hrotem 

Kružítka: Kružítka se používají pro orýsování kružnic a kruhových oblouků. Kružítka 
se rovněž využívají pro přenos rozměrů na orýsovávané součásti. Pro orýsování menších 
kružnic a kruhových oblouků se používají dílenská kružítka různého provedení  - obr.3.2. 
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Obr.3.2  Dílenská kružítka 

a - pevné, b - se  zajištěním polohy ramen,     
c - se zajištěním polohy ramen a možností upnutí tužky nebo jiného rýsovacího prvku,  

d - pérové,  e - tyčové se stavitelným hrotem 
 

    
Obr.3.3  Rýsovací nádrhy 

a - standardní provedení,  b - s noniem, c - digitální 

 
Rýsovací nádrhy: Rýsovací nádrhy mají výškově přestavitelnou rýsovací jehlu a rýso-

vání součásti se pak provádí posouváním nádrhu po rýsovací desce. Standardní provedení 
nádrhu je na obrázku č.3.3a. Provedení nádrhů je často spojeno s výškoměrným ústrojím jako 
výškoměrný rýsovací přístroj s noniem (obr.3.3b) nebo digitální (obr.3.3c). 
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RÝSOVACÍ POMŮCKY 

 Orýsování součásti se provádí zpravidla na rýsovací desce, na které se součást ustaví a 
vyrovná. K tomu se využívají různé rýsovací pomůcky, které plní měřicí nebo ustavovací 
funkce. K měřicím pomůckám patří zejména pravítka, úhelníky a úhloměry. K ustavovacím 
pomůckám patří především vlastní rýsovací desky, rýsovací podložky, rýsovací úhelníky, rý-
sovací hrotové a dělicí přístroje. 

Rýsovací desky: Rýsovací desky jsou tuhé konstrukce, nejčastěji litinové a jejich 
funkční plocha je přesně obrobena. Někdy bývají rýsovací desky ze žuly. Jejich půdorysné 
rozměry určují velikost orýsovávané součásti a mohou dosahovat až několika metrů. Bývají 
ustaveny na speciálních dřevěných nebo ocelových stolech - obr.3.4.  

Rýsovací desky větších rozměrů se ustavují na zděné nebo betonové základy. 
V některých případech jsou rýsovací desky tepelně temperované na dílenskou teplotu. 
 

  
Obr.3.4 Rýsovací desky 

 
 

Rýsovací podložky: Slouží k jednoznačnému ustavení orýsovávaného polotovaru a 
obvykle se používají v páru. Jsou různého provedení a z hlediska funkce se dělí na  ploché, 
prizmatické a stavitelné. Ploché podložky jsou hranolovitého tvaru a slouží k podložení rovin-
ných ploch orýsovávané součásti. Prizmatické podložky se užívají k ustavení válcových sou-
částí - obr.3.5.  

     
Obr.3.5 Prizmatické rýsovací podložky 

a - s jedním zářezem,   b - dvojité s třmenem 
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 Rýsovací úhelníky se používají pro upnutí tvarově složitých součástí. Jsou obvykle 
litinové a mají systém upínacích drážek, případně děr. Rýsovací úhelník může být upevněn na 
rýsovací desce. V tomto případě se předpokládá, že ustavovací plocha součástí je obrobena a 
orýsování může být provedeno ze tří stran. 

Rýsovací přístroje se podle provedení dělí na hrotové a magnetické. Rýsovací hrotové 
přístroje slouží pro orýsování rotačních součástí pravidelných tvarů (hřídele, čepy, svorníky) i 
nepravidelných tvarů (kliky, výstředníky, vačky). Součásti se ustavují mezi hroty přístroje 
umístěného na rýsovací desce. Orýsovávaná součást musí být opatřena středícími důlky. Uná-
šecí vřeteno těchto přístrojů je zpravidla opatřeno dělícím ústrojím. 

Rýsovací magnetické přístroje se používají pro orýsování tvarově složitých součástí, 
kdy se orýsovávaná součást ustavuje obrobenou plochou na magnetickou desku, se kterou se 
může otáčet kolem jedné nebo i více os s možností identifikace nastavené polohy - obr.3.6.  

                                   
 

  
Obr.3.6 Magnetický rýsovací přístroj (perfektor) 
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Pracovní postup: Plochy součásti, na které se bude rýsovat se vhodně upraví tak, aby 
vyznačené rysky byly dobře čitelné. Očištěné plochy odlitků a výkovků se opatří např. nátě-
rem roztoku křídy ve vodě, obrobené plochy se opatří např. nátěrem roztoku vody a modré 
skalice. V současné době jsou na trhu k dispozici speciální barvy, které mají dobrou přilna-
vost a jsou rychleschnoucí. Dodávají se v tekutém stavu, ve spreji, nebo v tužkovém provede-
ní.  

Ustavení součásti musí být staticky určité a spolehlivé. Rovinné plochy se ustavují ob-
vykle ve třech bodech. Válcové plochy se ustavují v prizmatických podložkách, v hrotových 
přístrojích, nebo do sklíčidel. Součásti nepravidelných tvarů se ustavují na hranoly, úhelníky a 
speciální  pomůcky. Způsob práce a použité pomůcky závisí na složitosti součásti.    
 



 33

4. TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ 
  

Technologie strojního obrábění se zabývá obráběcími procesy, při kterých se realizuje změ-
na tvaru obráběné součásti odebíráním materiálu ve formě třísek. Potřebná energie je přiváděna 
obvykle ve formě elektrické energie k obráběcímu stroji, kde se transformuje v energii mechanic-
kou, využívanou pro realizaci obráběcího procesu. Úběr třísek se uskutečňuje na základě interakce 
nástroje a obrobku za určitých technologických podmínek.  
 
Obráběcí metody se člení na metody charakterizované použitým nástrojem: 

- s definovanou geometrií břitu - soustružení, vrtání, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protaho-
vání a protlačování, atd., 

- s nedefinovanou geometrií břitu - broušení, honování, lapování, superfinišování atd. 

  

4.1. ZÁKLADNÍ POJMY 
 Obráběcí proces se realizuje v obráběcím systému, jehož základní prvky jsou obráběcí stroj, 
řezný nástroj a obrobek. 
 

4.1.1. Obrobek 
 Obrobek představuje objekt obráběcího procesu a je to obráběná nebo již částečně obrobená 
součást.  

Z geometrického hlediska je obrobek charakterizován rozměry a tvary jednotlivých ploch. 
Při obrábění se rozlišuje obráběná, obrobená a přechodová plocha - obr.4.1. Dalším důležitým pa-
rametrem obrobku je kvalita obrobené plochy (drsnost povrchu, stav povrchové vrstvy). 
 

 
Obr.4.1 Identifikace základních ploch na obrobku při obrábění 

a - podélné soustružení, b - válcové frézování 
1 - obráběná plocha, 2 - obrobená plocha, 3 - přechodová plocha 

  

Obrobitelnost je technologická vlastnost materiálu obrobku, která charakterizuje jeho vhod-
nost k obrábění. Zahrnuje vliv mechanických a fyzikálních vlastností materiálu, chemického slože-
ní, tepelného zpracování, struktury a způsobu výroby polotovaru na kvalitativní, kvantitativní a eko-
nomické výsledky procesu obrábění. Obrobitelnost závisí také na způsobu obrábění a řezných pod-
mínkách. Obrobitelnost se zpravidla vyjadřuje jako relativní údaj ve vztahu k určitému etalonu a je 
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je určena příslušnou třídou obrobitelnosti v rámci dané skupiny materiálů (a - litiny, b - oceli, c - 
měď a její slitiny, d - hliník a jeho slitiny, atd.)  

Např. pro skupinu materiálů b (oceli) je etalonovým materiálem ocel 12 050.1, které je při-
řazena třída obrobitelnosti 14b. Oceli hůře obrobitelné než etalon jsou zařazeny do tříd obrobitel-
nosti 13b až 1b, oceli lépe obrobitelné než etalon do tříd 15b až 20b. Kritériem pro zařazení do pří-
slušné třídy obrobitelnosti je hodnota řezné rychlosti pro předem specifikované podmínky obrábění. 

 

4.1.2. Řezný nástroj 
 Řezný nástroj v interakci s obrobkem umožňuje realizaci úběru materiálu obrobku a vytvá-
ření obrobené plochy. 
 
4.1.2.1. Základní části 

 Řezný nástroj je tvořen řeznou částí a nosnou částí (těleso, stopka) - obr.4.2.  

 
Obr.4.2  Řezné části a tělesa různých nástrojů 

a - válcová fréza, b - soustružnický nůž, c - šroubovitý vrták 
1 - řezná část, 2 - těleso (stopka) 

 

       
Obr.4.3 Identifikace řezné části soustružnického nože 
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Řezná část nástroje má tvar klínu, který je ohraničen plochou čela, po které odchází tříska a 
plochou hřbetu. Průsečnice čela a hřbetu se nazývá ostří. Řezná část nástroje je zpravidla identifi-
kována hlavním a vedlejším ostřím - obr.4.3. 

Nosná část nástroje slouží k jeho upnutí. U nožů je to nejčastěji pravoúhlé těleso čtvercové-
ho nebo obdélníkového průřezu. U rotačních nástrojů (vrtáky, výstružníky, frézy) má nosná část 
obvykle válcový nebo kuželový tvar.  

 
 4.1.2.2. Geometrie břitu 
      Řezná část nástroje se identifikuje jako geometrie prostorového tělesa v nástrojové sou-
řadnicové soustavě určené nástrojovými rovinami - obr.4.4. 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

         Obr.4.4  Roviny nástrojové souřadnicové 
                                                                       soustavy 

   Pr - základní rovina  
   Po - ortogonální rovina 
   Ps - rovina ostří 
   A -  uvažovaný bod ostří, ve kterém 
          se určuje geometrie břitu 

                              
 
 
 
 
 

 
 
 

Nástrojová základní rovina Pr  prochází uvažovaným bodem ostří a všeobecně je orientovaná 
kolmo k předpokládanému směru hlavního pohybu. U nožů je tato rovina rovnoběžná se základnou 
nástroje, u rotačních nástrojů prochází osou nástroje. 

Nástrojová rovina ostří Ps je rovina tečná k ostří v uvažovaném bodě ostří a kolmá na zá-
kladní rovinu Pr. 

Nástrojová ortogonální rovina Po prochází uvažovaným bodem ostří a je kolmá na základní 
rovinu Pr a rovinu ostří Ps.  

Poznámka:Při podrobné identifikaci geometrie břitu se specifikují ještě další nástrojové ro-
viny (např. nástrojová zadní rovina, nástrojová boční rovina, atd.). 
 
 Geometrie břitu nástroje se vyjádří nástrojovými úhly definovanými v nástrojové souřadni-
cové soustavě - obr.4.5. 
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                                                                                                 αo - nástrojový ortogonální úhel hřbetu  
                                                                                                 βo - nástrojový ortogonální úhel břitu   
                                                                                                 γo - nástrojový ortogonální úhel čela  
                                                                                                 δo - nástrojový ortogonální úhel řezu 
 
 
                                                                                      κr - nástrojový úhel nastavení hlavního ostří  
                                                                                      κr′ - nástrojový úhel nastavení vedlejšího ostří 
                                                                                      εr - nástrojový úhel špičky 
 
 

           λs - nástrojový úhel sklonu hlavního ostří  
 

 
 
 
 
 

           Obecně platí:  αo + βo + γo = 90°  
                                                                                                            κr + εr + κr′= 180°  
                                                                                                            αo + βo  = δo  
 
 
 
 
 

 
Obr.4.5 Geometrie břitu soustružnického nože 

 

4.1.2.3. Nástrojové materiály 
 
Řezná část nástroje (případně celý nástroj) je zhotovena z nástrojového materiálu. 

K základním požadavkům na nástrojový materiál patří jeho tvrdost, pevnost v ohybu, houževnatost 
a odolnost proti otěru. Tyto vlastnosti musí nástrojový materiál zachovat při vysokých teplotách po 
dostatečně dlouhou dobu. Integrálním vyjádřením vlastností řezného materiálu je jeho řezivost. 
Hodnocení řezivosti materiálů se provádí obvykle podle řezných rychlostí, při kterých mohou ná-
stroje pracovat bez větších změn jejich tvrdosti. 

 Jako řezné materiály se využívají zejména nástrojové oceli, slinuté karbidy, cermety, řezná 
keramika, polykrystalický kubický nitrid bóru a polykrystalický diamant. 
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Nástrojové oceli (NO) jsou zařazeny ve třídě 19 a člení se na nelegované (označení 19 0xx  
až 19 2xx) a legované (19 3xx až 19 8xx). Nástrojové oceli 19 8xx se označují jako rychlořezné 
(RO, HSS) a jsou využívány pro výrobu většiny řezných nástrojů pro strojní obrábění. 

Slinuté karbidy (SK) jsou produktem práškové metalurgie a vyrábí se z různých karbidů 
(WC, TiC, TaC, NbC) a kovového pojiva (nejčastěji Co). Obsahové množství jednotlivých fází 
ovlivňuje tvrdost, houževnatost a odolnost proti otěru.  Používají se pro výrobu břitových destiček 
různých tvarů, které se mechanicky upínají k příslušnému držáku. Nástroje menších rozměrů jsou 
dodávány také jako monolitní (celý nástroj, tj., řezná i nosná část jsou vyrobeny z jednoho druhu 
slinutého karbidu). 

Základní skupiny slinutých karbidů: 
skupina K - WC+Co (struktura na obr.4.6) 
skupina P - WC+TiC+Co  (struktura na obr.4.7)  
skupina M - WC+TiC+TaC.NbC+Co 
 

  
                               Obr.4.6                                                                        Obr.4.7 

                        
                            Obr.4.8                                                                            Obr.4.9 
  Mitsubishi (Japonsko) UE6020, UE6035:                                     Valenite (USA): 
  TiCN - odolnost proti mechanickému                             62 alternujících vrstev TiN/TiCN, 
              opotřebení,                                                                    odolnost proti šíření trhlin. 
  Al2O3 - odolnost proti difúzi a adhezi, 
 TiN - snížení koeficientu tření, odolnost proti oxidaci. 
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         Pro zlepšení mechanických vlastností a řezivosti jsou SK často opatřeny jedním nebo několika 
povlaky TiC, TiCN, TiN, Al2O3, případně dalších (ukázky povlakovaných slinutých karbidů jsou na 
obrázcích č.4.8 až 4.11). Povlaky zlepšují mechanické vlastnosti a řezivost nástroje zejména 
z těchto důvodů: 

neobsahují žádné pojivo a proto mají mnohem vyšší tvrdost než základní materiál, • 
• 
• 
• 

mají jemnozrnnou strukturu, 
mají velmi málo strukturních defektů, 
tvoří bariéru proti difúznímu opotřebení nástroje. 

 

   
                               Obr.4.10                                                                      Obr.4.11 
                   Seco (Švédsko) TP35:                                            Seco (Švédsko) TP1000: 
            Povlak: alternující vrstvy TiN/TiC,                Zvýšený obsah kobaltu na povrchu podkladu 
                  oranžová barva/šedá barva                                   zlepšuje houževnatost povlaku. 

 
Řezná keramika  jako nástrojový materiál vykazuje vysokou tvrdost za tepla, avšak je po-

měrně křehká a má nízkou tepelnou vodivost. Vyrábí se ve tvaru břitových destiček, které jsou me-
chanicky upínané v tělese nástroje. Pro výrobu řezných nástrojů se používá řezná keramika na bázi 
oxidu hlinitého Al2O3, na bázi nitridu křemíku Si3N4 (obr.4.12) a kombinace obou (keramika 
typu Sialon - toto slovo vyjadřuje složení křemík-hliník-kyslík-dusík).  

 
Obr.4.12 Povlakovaná řezná keramika WSN10 firmy Walter (SRN): 

Povlak TiN/Al2O3 
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 Cermety jsou řezné materiály vyráběné práškovou metalurgií, které jsou určeny zejména pro 
dokončovací obrábění. Název cermet vznikl složením prvních tří písmen slov „ceramics“ (kerami-
ka) a „metal“ (kov), což znamená, že mechanické vlastnosti tohoto nástrojového materiálu by měly 
vykazovat výhodnou kombinaci tvrdosti keramiky a houževnatosti kovu (praxe tento předpoklad 
bohužel nepotvrdila). Cermety obsahují tvrdé částice (TiC, TiN, TiCN, TaN) v kovovém pojivu 
(Ni, Mo, Co). Ukázky struktur cermetů jsou uvedeny na obrázku č.4.13. 
  

         
Obr.4.13 

a - Mitsubishi NX1010, b - Mitsubishi NX2525, c - cermet s hrubozrnnou strukturou 
  

Polykrystalický kubický nitrid bóru (KNB, CBN) má velmi vysokou tvrdost, která se blíží 
tvrdosti diamantu. Z tohoto materiálu jsou vyráběny monolitní břitové destičky (obr.4.14a), nebo je 
ve formě segmentu připájen na špičku břitové destičky ze slinutého karbidu (obr.4.14b). KNB se 
používá pro obrábění tvrdých materiálů na bázi železa (oceli, litiny - tvrdost přes 45 HRC).  

 

        
Obr.4.14 Břitové destičky firmy Seco (Švédsko), a - CBN100, b - CBN150 

 
Polykrystalický diamant (PKD, PCD) je tvořen jemnými krystaly diamantu, spojenými za 

vysokých teplot a tlaků např. pomocí keramického pojiva. Segmenty z PKD jsou pájeny na špičku 
břitové destičky ze slinutého karbidu, podobně jako segmenty z KNB. Diamant je velmi vhodným 
materiálem pro nástroje na obrábění hliníkových slitin (při rychlosti až 5000 m min-1). 
 
4.1.2.4. Opotřebení břitu 

Při obráběcím procesu dochází ke složitému zatěžování břitu nástroje, vyvolanému mecha-
nickými, tepelnými, chemickými a abrazivními vlivy. V závislosti na době trvání daného procesu 
dochází k postupnému opotřebovávání břitu. V závislosti na podmínkách obrábění nabývá opotře-
bení břitu různých forem, zejména na hřbetu, čele a špičce - obr.4.15 (vlevo schéma, vpravo pro 
porovnání obrázek z elektronového řádkovacího mikroskopu). 
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Obr.4.15 Formy opotřebení nástroje ze slinutého karbidu 

 
 Velikost opotřebení nástroje je třeba nějakým způsobem kvantifikovat. K tomu slouží odpo-
vídající kritéria opotřebení (obr.4.16). 
 

 
Obr.4.16   Kritéria opotřebení břitu řezného nástroje 

VB - průměrná šířka fazetky na hřbetě,  KT - hloubka výmolu na čele 
KVY - radiální opotřebení špičky, 

 
Charakteristický průběh opotřebení hřbetu VB v závislosti na době trvání řezného procesu t  

je na obr.4.17.    
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Obr.4.17  Závislost  VB=f(t) 

a - etapa zrychleného záběhového opotřebení (vliv vysokého měrného tlaku) 
b - etapa lineárního opotřebení s konstantní intenzitou 

c – etapa zrychleného nadměrného opotřebení (vliv kumulace tepleného zatížení) 
 

4.1.2.5. Trvanlivost břitu 
Doba řezného procesu, po kterou je nástroj schopen efektivně plnit požadované funkce, se 

označuje jako trvanlivost T. Trvanlivost břitu je určena časovým intervalem mezi nasazením nové-
ho (nebo přeostřeného) nástroje do obráběcího procesu a dosažením kritické hodnoty jeho opotře-
bení, kdy přestává plnit své funkce. 

 
Obr.4.18 Průběh závislosti  T=f(vc) 
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Trvanlivost břitu T je obecně závislá na celé řadě technologických faktorů (způsob obrábění, 
materiál obrobku, materiál nástroje, řezná rychlost, posuvová rychlost, geometrie břitu nástroje, 
atd.). 

Závislost trvanlivosti T [min] na řezné rychlosti vc [m.min-1] se pro jinak konstantní pod-
mínky obráběcího procesu popisuje jednoduchým Taylorovým vztahem: 

 
   T = f (vc) = CT . vc

-m    [min]     
CT - konstanta [-] 
m - exponent [-] 

Konstanta CT nabývá hodnot 108 až 1012 a závisí zejména na materiálu obrobku a materiálu 
nástroje. Exponent m dosahuje hodnot 1,5 až 10 a jeho velikost je ovlivněna především vlastnostmi 
řezného nástroje. 

Grafické znázornění závislostí T=f(vc) pro různá kritéria opotřebení VB, v logaritmických 
souřadnicích, je uvedeno na obr.4.18. Logaritmické souřadnice umožňují zobrazení těchto závislostí 
ve tvaru přímky (v lineárních souřadnicích mají závislosti T=f(vc) tvar exponenciální křivky). 

 
 
 

4.1.3.  Obráběcí stroje 
 
 Obráběcí stroj představuje určující prvek obráběcího systému, který významně ovlivňuje 
parametry obrobené plochy a hospodárnost obráběcího procesu. 
 

4.1.3.1. Rozdělení obráběcích strojů 
 

   Obráběcí stroje je možné členit podle různých hledisek, z nichž nejčastěji používané jsou: 
způsob obrábění, konstrukčně-technologické provedení, stupeň mechanizace a automatizace. 

Podle způsobu obrábění se obráběcí stroje rozdělují na stroje soustružnické, frézovací, vrta-
cí, vyvrtávací, hoblovací, atd. 
 Podle konstrukčně-technologického provedení se rozliší obráběcí stroje: 
univerzální -  (univerzální soustruhy, univerzální frézky, univerzální brusky), 
speciální - (podtáčecí soustruhy, závitové brusky), 
jednoúčelové - (obráběcí stroje koncipované pro jednotlivé nasazení v oblasti velkosériové a hro-

madné výroby). 

Podle stupně mechanizace a automatizace se obráběcí stroje člení na: 
ručně ovládané - (řízení jednotlivých funkcí a činností provádí operátor ručně pomocí tlačítek, pák 

a ovládacích koleček),  
poloautomatické - (obráběcí cykly probíhají automaticky, operátor provádí upínání polotovaru, 

odepínání hotového obrobku, spuštění pracovního cyklu), 
automatické - (upínání polotovaru, obráběcí cyklus, odepínání hotového obrobku probíhá plně au-

tomaticky).  

Podle automatizace pracovních cyklů se rozdělují poloautomatické a automatické obráběcí 
stroje na stroje, u kterých je uplatněna: 
tvrdá automatizace - (křivkové bubny, křivkové kotouče), 
pružná automatizace - (NC, CNC řízení).  
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4.1.3.2. Základní subsystémy obráběcího stroje 
     Obráběcí stroj je obecně složitý systém, který je možné do větší nebo menší hloubky 
rozčlenit na subsystémy a jejich prvky - obr.4.19. 

  
SYSTÉM 
 
SUBSYSTÉMY  
 
 
PRVKY 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
   

Cé  

OBRÁBĚCÍ STROJ 

 
4.1.3.3. Technol

Obráběcí
rozměrové, výko

                           

 

Statické - nosn
lože                   -  n
základové desky          (e
rámy           h
stojany   
příčníky       -   p
konzoly           p
vřeteníky   
suporty       -  vř
stoly                      u
upínače                        

                                     -   p
         m
         p
 
     -   k
         s

 

Obr.4.19  Obec

ogické parametry obráběcí

 stroj je identifikován svý
nnostní a funkční paramet

                              Obr.4.20
Energetické
- kinetické
áhonové jednotky   -  
lektromotory,   -  
ydromotory …)   -  
     -  
řevodovky    -  
ro hlavní pohyb   -  
     -  
etena a jejich               - 
ložení                - 
                                      -  
řísuvové a posuvové  
echanismy 

ro vedlejší pohyby 

luzná a valivá uložení 
uportů a stolů 

né členění obráběcího stro

ho stroje 

mi technologickými par
ry.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 hrotový soustruh SN 40C
Regulační 
a pomocné
B
A
spouštěcí a ovládací prvky 
 dorazy 
 narážky 
 měřicí jednotky 
 řídicí systémy 
 mazací okruhy 
 chlazení 
  odvod třísek 
  kryty 
 manipulátory      

 

je 

ametry, k nimž patří zejména 

 

 



 

 

44

 

Uvedené parametry jsou podrobně uváděny v pasportu daného stroje, vybrané hodnoty jsou 
pak v různých prospektových podkladech a v katalozích obráběcích strojů. Pro ilustraci je na 
obr.4.20 uveden univerzální hrotový soustruh SN 40C a v tabulce č.4.1 jeho základní technologické 
parametry. 
 
Tab.4.1 Základní technologické parametry soustruhu SN 40C 

Charakteristika Jednotka Hodnota 
Pracovní rozsah: 
Oběžný průměr nad ložem 
Oběžný průměr nad suportem 
Vzdálenost mezi hroty 

 

 
mm 

 
400 
220 

1100, 1500, 2000 
Max. hmotnost obrobku, v hrotech/v opěrce kg 300 
Vřeteno:   
Vrtání mm 51,5 
Rozsah otáček min-1 22 – 2000 
Výkon hlavního motoru kW 5,5 
Suport: 
Pracovní posuv na otáčku 
                          - podélný 

                - příčný 
Rychloposuv na otáčku 
                      - podélný 

            - příčný 
Stoupání řezaných závitů 
          - metrických 

 
 
 
 

mm 

 
 

0,05 – 6,4 
0,025 – 3,2 

 
3000 
1500 

 
0,5 - 40 

          - Whitworthových záv./1“ 1 – 80 
          - modulových modul 0,25 – 20 
          - Diametral Pitch D.P. 2 - 72 
Stroj: 
Celkový příkon 

 
kVA 

 
6,6 

Rozměry 
- délka 
- šířka 
- výška 

 
 

mm 

 
2640 – 3630 

1100 
1450 

Hmotnost kg 1620 - 1825 
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5. TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 
 

5. 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 
  

Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pra-
cuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího procesu pro základní způsoby sou-
stružení je uvedena na obr.5.1. 

 
Obr.5.1  Kinematika obráběcího procesu při soustružení 

a - válcová plocha, b - čelní plocha 
vc - řezná rychlost, vf  - posuvová rychlost, ve - rychlost řezného pohybu 

 

Hlavní pohyb je rotační, koná ho obrobek, posuvový pohyb je přímočarý a koná ho nástroj. 
Řezný pohyb se při soustružení válcové plochy realizuje po šroubovici a při soustružení čelní plo-
chy po Archimedově spirále.  

Hodnoty řezné rychlosti vc, posuvové rychlosti vf  a rychlosti  řezného pohybu ve se vyjádří 
na základě vztahů: 

  vc = π . D . n . 10-3    [m min-1]     

    vf = f . n    [mm min-1]    

          2232
f

2
ce f)D.(.n.10vvv +π=+= −     [m min-1]   

D - průměr obráběné plochy [mm] 
n - otáčky obrobku [min-1] 
f - posuv na otáčku obrobku [mm] 

Pro standardní podmínky soustružení je  vf << vc  a  f << πD, takže  ve ≅ vc . 
 

Identifikace rozměrů průřezu třísky pro základní případy soustružení je naznačena na obráz-
ku číslo 5.2. 

Šířka záběru ostří ap [mm] se může formálně vyjádřit ve tvaru:   

   ap = 0,5 (D - d) 
        ap = L - l 

Jmenovitá šířka třísky bD [mm] a jmenovitá tloušťka třísky hD [mm] se vyčíslí:  

            bD = 
r

p

sin
a

κ
,            hD = f . sin κr 
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Jmenovitý průřez třísky AD [mm2] se stanoví dle závislosti: 

          AD = bD . hD = ap . f    

 
Obr.5.2  Identifikace průřezu třísky při soustružení 

a - válcová plocha, b - čelní plocha, ap - šířka záběru ostří, bD - jmenovitá šířka třísky, 
hD - jmenovitá tloušťka třísky, κr - nástrojový úhel nastavení hlavního ostří, D - průměr obráběné 

plochy, d - průměr obrobené plochy, L - délka obráběné plochy, l - délka obrobené plochy 
 

    5.2. SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE 
 Z technologického hlediska se rozlišují soustružnické nože radiální, prizmatické, kotoučové 
a tangenciální. 
 Radiální nože představují nejfrekventovanější skupinu soustružnických  nožů a třídí se pod-
le konstrukce, směru posuvového pohybu, způsobu obrábění a tvaru tělesa nože. 
V závislosti na konstrukci jsou radiální nože: 

celistvé (těleso i řezná část nože je z nástrojového materiálu),  • 
• 

• 

s pájenými břitovými destičkami (břitová destička z řezného materiálu je pájená tvrdou pájkou 
na těleso nože z konstrukční oceli),  
s vyměnitelnými břitovými destičkami (břitová destička z řezného materiálu je mechanicky 

upnuta v nožovém držáku - systémy upínání ISO jsou na obr.5.3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 
 
 
 
 
 

Obr.5.3  Základní systémy upínání vyměnitelných břitových destiček 
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Podle směru posuvového pohybu se rozlišují radiální nože: 
pravé (směr posuvu od koníku ke vřetenu), • 

• 

• 
• 

• 
• 

levé (směr posuvu od vřetene ke koníku).  

Podle způsobu obrábění jsou radiální nože pro: 
obrábění vnějších ploch, 
pro obrábění vnitřních ploch.  

V každé této skupině se dále nože mohou členit na uběrací, zapichovací, upichovací, kopí-
rovací, závitové a tvarové. 

Podle tvaru tělesa nože existují radiální nože: 
přímé, 
ohnuté. 

Základní druhy radiálních nožů s mechanicky upínanými vyměnitelnými břitovými destič-
kami jsou na obr.5.4, příklady radiálních nožů s pájenými břitovými destičkami ze slinutých karbi-
dů jsou na obr.5.5 (vnější nože) a obr.5.6 (vnitřní nože). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

a - uběrací nůž čelní,   
b,c - uběrací nože přímé, 
d - uběrací nůž ohnutý, 

e - uběrací nůž oboustranný, 
f,g - rohové nože, 

h - uběrací nůž stranový, 
i - hladicí nůž,   

j - rádiusový nůž,   
 

1,4,5 - vnitřní uběrací nože, 
2,6 - vnitřní rohové nože, 
3 - vnitřní kopirovací nůž 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.5.4. Základní druhy radiálních nožů s VBD 
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Obr.5.5  Vnější radiální nože s pájenými břitovými destičkami - příklady 
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Obr.5.6  Vnitřní  radiální nože s pájenými břitovými destičkami - příklady 

 
 

 
Obr.5.7  Radiální nože s vyměnitelnými břitovými destičkami firmy Pramet Tools (ČR) 
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Obr.5.8 Ukázka zapichovacích operací pomocí nožů firmy Sandvik Coromant (Švédsko) 

 

    

      
 

        Obr.5.9  Ukázky soustružnických operací 
          a - podélné soustružení,  
          b - soustružení závitu, 
          c - upichování,  

                  d - podélné soustružení mezi 
             mezi dvěma čely, 
                  e - soustružení čelního vybrání.
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Obr.5.10 Značení radiálních soustružnických nožů 
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Obr.5.11 Značení vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu - 1. část 
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Obr.5.11 Značení vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu - 2. část 
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Prizmatické, kotoučové a tangenciální nože se využívají vesměs jako nože tvarové - 

obr.5.12. Konstrukční řešení těchto nožů umožňuje relativně vysoký počet přeostření, aniž by došlo 
ke změně soustruženého tvaru. Prizmatické a kotoučové nože se posouvají do záběru radiálně 
vzhledem k obrobku, tangenciální nože tangenciálně. 

 
Obr.5.12  Tvarové soustružnické nože 

a - prizmatické;  b - kotoučové;  c - tangenciální 
 
 
 

5.3. SOUSTRUŽNICKÉ STROJE 
  

Z konstrukčně technologického hlediska se specifikují soustruhy hrotové, revolverové, svislé 
(obr.5.17d) a speciální.  
 
                                                                                                                Obr.5.13 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 
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Obr.5.14 Přehled základních soustružnických prací 

  



 56

Hrotové soustruhy se využívají především v kusové a malosériové výrobě hřídelovitých a 
přírubovitých součástí. Vyrábějí se a dodávají jako hrotové soustruhy univerzální a hrotové sou-
struhy produkční.  

Univerzální hrotové soustruhy (obr.5.13, 5.17a až 5.17c) mají široký rozsah technologic-
kých možností. Lze na nich obrábět vnější a vnitřní rotační plochy, rovinné plochy čelní a kuželové 
plochy. Jsou vybaveny velkým rozsahem otáček a posuvů a vodicí šroub umožňuje řezat závity 
závitovým nožem. Přehled základních soustružnických prací prováděných na univerzálních soustru-
zích je na obr.5.14. 

Produkční hrotové soustruhy bývají, ve srovnání s univerzálními soustruhy, vybaveny ná-
honovým elektromotorem většího výkonu, mají hrubší odstupňování otáček i posuvů a nemají vodi-
cí šroub pro řezání závitů.  
 
 

5.4. UPÍNÁNÍ NOŽŮ A OBROBKŮ 
 Soustružnické nože se na hrotových soustruzích upínají nejčastěji do různých upínek, nebo 
do otočných nožových hlav, kde je možné upnout až čtyři nástroje současně. Pro upínání obrobků 
se používají různé upínací prvky buď jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci - obr.5.15.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

             a - univerzální sklíčidlo          b - univerzální upinací deska         c - pevný hrot 
 
 
 
 
 
 
 

                       d - otočný hrot           e - unášecí deska se srdcem              f - odpružený hrot 
 g - čelní unašeč s odpruženým hrotem     h - pevná luneta                        i - posuvná luneta 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr.5.15 Základní upínací elementy pro upnutí obrobku při soustružení 
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Obr.5.16 Univerzální sklíčidla 

 

  

  
Obr.5.17 Soustruhy 

a - univerzální hrotový SN50C,  b - univerzální hrotový SN400NA, 
c - univerzální hrotový Weiler DA260, d - svislý (karusel) SKG40  
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6. TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 
 Frézování se využívá pro obrábění rovinných a tvarových ploch na nerotačních součástech, 
kdy se obráběcí proces realizuje vícebřitým nástrojem - frézou. Frézování je mladší způsob obrábě-
ní než soustružení.  

První použitelné stroje pro frézování byly postaveny koncem 19. století. V současné době 
představují frézky velmi výkonné stroje a po soustruzích jsou ve strojírenském průmyslu nejrozší-
řenějšími obráběcími stroji. 
 

6.1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 Frézovací  proces probíhá přerušovaně, kdy jednotlivé zuby nástroje odřezávají krátké třísky 
proměnlivé tloušťky. Podle použité frézy se rozlišuje frézování válcové (frézování obvodem válco-
vé frézy) a frézování čelní (frézování čelem čelní frézy) - obr.6.1. Hlavní pohyb je rotační a koná 
ho nástroj, posuvový pohyb je přímočarý a koná ho zpravidla obrobek. Řezný pohyb se realizuje po 
zkrácené cykloidě. 

 
Obr.6.1  Základní způsoby frézování 

a - válcové frézování,   b - čelní frézování 
1 - fréza, 2 - obrobek, ap - šířka záběru ostří, B - šířka frézované plochy,  

H - hloubka odebírané vrstvy, vf - posuvová rychlost, fz - posuv na zub, vc - řezná rychlost 
 

 
Obr.6.2 Kinematika válcového frézování 

a - nesousledné frézování, b - sousledné frézování 
D - průměr frézy, H - hloubka odebírané vrstvy, vc - řezná rychlost, vf - posuvová rychlost, 
ve - rychlost řezného pohybu, ϕ - úhel posuvového pohybu, η - úhel posuvového pohybu 
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Válcové frézování se převážně uplatňuje při práci s válcovými a tvarovými frézami. Zuby 
frézy jsou vytvořeny pouze po obvodu nástroje a hloubka odebírané vrstvy se nastavuje kolmo na 
osu frézy a směr posuvového pohybu. 

V závislosti na kinematice frézovacího procesu se rozlišuje frézování nesousledné (proti-
směrné) a frézování sousledné (sousměrné). Kinematika válcového frézování je uvedena na obr.6.2. 

Při nesousledném frézování je smysl rotace nástroje proti směru posuvu obrobku, obrobená 
plocha vzniká při vnikání nástroje do obrobku a tloušťka třísky se postupně mění z nulové hodnoty 
na hodnotu maximální. Při sousledném frézování je smysl rotace nástroje ve směru posuvu obrob-
ku, obrobená plocha se vytváří když zub frézy vychází ze záběru a tloušťka třísky se postupně mění 
z maximální hodnoty na hodnotu nulovou. 

 
Obr.6.3  Válcové frézování - jmenovitá tloušťka třísky hi = f (ϕi) 

 
Jmenovitý průřez třísky pro polohu zubu frézy i se označí ADi a vyjádří se na základě pomě-

rů  naznačených na obrázcích č.6.1 a 6.3: 

                    ADi = hi . ap = fz . ap . sin ϕi     
 
Maximální velikost jmenovitého průřezu třísky bude při ϕi = ϕmax 

               ADmax  = hmax . ap = fz . ap . sin ϕmax  

sin ϕmax = 2HDH
D
2

−  

Hodnoty řezné rychlosti vc, posuvové rychlosti vf  a rychlosti řezného pohybu ve se stanoví 
na základě vztahů: 

         vc = π . D . n . 10-3  [m min-1]    

    vf = z . fz . n   [mm min-1]  
2

z
23

fcc )f.z()D(10.nvvv 22 +π=+= −   [m min-1]       

Vzhledem k tomu, že vc>>vf  realizuje se řezný pohyb po zkrácené cykloidě, která se blíží 
kružnici. 

Počet zubů frézy v současném záběru nz se určí jako: 

  



 60

                      o
max

z 360
.zn ϕ

=      

 
Čelní frézování se uplatňuje při práci čelními frézami, u kterých jsou břity vytvořeny na 

obvodu i čele nástroje a hloubka odebírané vrstvy se nastavuje ve směru osy nástroje. V závislosti 
na poloze osy frézy vzhledem k frézované ploše se rozlišuje symetrické a nesymetrické frézování - 
obr.6.4. Kinematické relace pro symetrické čelní frézování jsou naznačeny na obr.6.5. 
 

   
Obr.6.4 Čelní frézování 

a - symetrické, b - nesymetrické 
 

Pro stanovení řezné rychlosti vc a posuvové rychlosti vf  se použijí stejné závislosti jako u 
válcového frézování. Maximální velikost jmenovitého průřezu třísky je pro ϕ = 90° a nabývá hod-
noty: 

                pzmaxD a.fA =   

          

 
Obr.6.5   Kinematika čelního frézování symetrického 

ap - šířka záběru ostří, vc - řezná rychlost, vf - posuvová rychlost, ϕ - úhel posuvového pohybu 
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6.2. FRÉZOVACÍ NÁSTROJE 
Pro frézování jako obráběcí metodu se využívá mnoho druhů frézovacích nástrojů. Frézy se 

v závislosti na jejich technologickém uplatnění třídí do jednotlivých skupin z různých hledisek: 

a) Podle umístění zubů na tělese nástroje se rozlišují frézy válcové (mají zuby na válcové ploše - 
a1), čelní (mají zuby na čelní ploše - a2), válcové čelní (mají zuby na čelní i válcové ploše - a3). 
Pozn.: údaj v závorce (písmeno + číslo: např. a1, d3, f2, g5, atd.) slouží pro identifikaci fréz na 
obrázcích č.6.6 až 6.16. 

b) Podle nástrojového materiálu zubů se rozlišují frézy z rychlořezné oceli (b1), slinutých kar-
bidů (b2), cermetů (b3), řezné keramiky (b4), KNB (b5) a PKD (b6).  

c) Podle provedení zubů se rozlišují frézy se zuby frézovanými (c1) nebo podsoustruženými 
(c2). U frézovaných zubů tvoří čelo i hřbet rovinné plochy, úzká fazetka o šířce 0,5 až 2 mm na 
hřbetě zpevňuje břit a ostření se provádí na hřbetě. Podsoustružené zuby mají hřbetní plochu vy-
tvořenou jako část Archimedovy spirály, čelo zubu je tvořeno rovinnou plochou a ostření se 
provádí na čele. Předností podsoustružených zubů je, že při ostření na čele se jejich profil mění 
jen nepatrně, takže se využívají především pro tvarové frézy. 

d) Podle směru zubů vzhledem k ose rotace frézy se rozlišují frézy se zuby přímými (d1) a zuby 
ve šroubovici (d2), pravé nebo levé. Zuby ve šroubovici vnikají do záběru postupně, takže řez-
ný proces je plynulý a klidnější. Sklon šroubovice je 10° až 45° a někdy i více. 

e) Podle počtu zubů vzhledem k průměru frézy se rozlišují frézy jemnozubé (e1), polohrubozubé 
(e2) a hrubozubé (e3). Pro klidný chod frézy má být počet zubů takový, aby současně řezaly 
nejméně dva zuby. 

f) Podle konstrukčního uspořádání se rozlišují frézy celistvé (těleso i zuby jsou z jednoho mate-
riálu - f1), s vloženými noži (f2) a frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami, mechanicky 
upevněnými k tělesu frézy (f3). 

g) Podle geometrického tvaru funkční části se rozlišují frézy válcové (g1), kotoučové (g2), úhlo-
vé (g3), drážkovací (g4), kopirovací (g5), rádiusové (g6), na výrobu ozubení (g7), atd. 

h) Podle způsobu upnutí jsou frézy nástrčné (upínají se na centrální otvor - h1) a stopkové (upí-
nají se za válcovou nebo kuželovou stopku - h2). 

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

Vybrané druhy fréz jsou uvedeny na obrázcích č.6.6 až 6.22. 

 

       
                                            Obr.6.6                                                                   Obr.6.7  
                          a3, b1, c1, d2, e2, f1, g1, h1, i1                              a3, b1, c1, d1, e3, f1, g3, h1, i1 
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                     Obr.6.8                                     Obr.6.9                                               Obr.6.10 
   a1, b1, c1, d1, e2, f1, g3, h1, i2                           a1, b1, c2, d1, e2, f1, g6, h1, i2 
 

  

 
 
 
 

                                                        Obr.6.11  
                                     a3, b2, c1, d2, e3, f1, g4, h2, i1 
 

       
                               Obr.6.12                                                         Obr.6.13 
            a1, b1, c2, d1, e2, f1, g6, h1, i2                    a1, b1, c2, d1, e2, f1, g7, h1, i2 
 
 

 
Obr.6.14 

a3, b2, c-, d1, e3, f3, g-, h2, i1 
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                   Obr.6.15 Čelní frézovací hlava                              Obr.6.16 Čelní frézovací hlava   
                   a2, b2, c-, d2, e2, f3, g-, h1, i1                                a2, b2, c-, d2, e3, f3, g-, h1, i1 

 
 

        
 

  
Obr.6.17 Čelní frézovací hlavy různé konstrukce  
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Obr.6.18 Frézy firmy Iscar (Israel) 

 

 

  
Obr.6.19 Frézy firmy Iscar (Israel) 
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Obr.6.20 Frézy firmy Iscar (Israel) 

 

 
Obr.21 Frézy firmy Pramet Tools (ČR) 
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Obr.6.22 Frézy firmy Walter (SRN) 

 
 

6.3. FRÉZOVACÍ STROJE 
 
Frézovací stroje - frézky jsou vyráběny a dodávány v rozmanitém sortimentu a s rozsáhlým 

zvláštním příslušenstvím.  

Podle konstrukčně-technologické koncepce se frézky člení do čtyř základních skupin - kon-
zolové, stolové, rovinné a speciální. 

Konzolové frézky jsou charakteristické výškově přestavitelnou konzolou, po které se pohy-
bují příčné sáně s podélným pracovním stolem. Tato kombinace pohybů umožňuje přestavování 
obrobku, upnutého na pracovním stole, ve třech pravoúhlých souřadnicích vzhledem k nástroji. 
Konzolové frézky se vyrábí jako: 

svislé (svislá osa vřetena) - obr.6.23, 6.24,  • 
• 
• 

• 
• 

vodorovné vodorovná osa vřetena) - obr.6.25, 6.26, 
univerzální (vodorovná osa vřetena a otočný podélný pracovní stůl rozsah natáčení ve vodorov-

né rovině: ± 45°). 
Konzolové frézky mohou být vybaveny rozsáhlým zvláštním příslušenstvím, jako jsou uni-

verzální frézovací a vrtací hlavy, otočné stoly, dělicí přístroje apod. 

Stolové frézky mají svisle přestavitelný vřeteník a pracovní podélný stůl uložený na příč-
ných saních. Vyrábějí se v provedení: 

svislém (svislá osa vřetena) - obr.6.27, 
vodorovném (vodorovná osa vřetena). 
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Obr.6.23  Konzolová frézka svislá 

1 - základna, 2 - stojan, 3 - konzola, 4 - příčné sáně, 
5 - podélný pracovní stůl,  6 - naklápěcí vřeteník, 7 - kruhová základna vřeteníku 

 
 

   
       F2VR                                                                                                            FNG40 CNC                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
                                                                               Obr.6.24 Konzolové frézky svislé 
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Obr.6.25  Konzolová frézka vodorovná 

1 - základna, 2 - stojan, 3 - konzola, 4 - rameno, 
5 - příčné sáně, 6 - podélný pracovní stůl, 7 - vřeteno,  8 - ovládací panel 

  
                                FA3B                                                                         FGS25-32  

Obr.6.26  Konzolové frézky vodorovné 
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Obr.6.27  Stolová frézka svislá 
1 - základní deska,  
2- stojan,  
3 - vřeteník,  
4 - vřeteno,  
5 - pracovní stůl,  
6 - ovládací panel 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.6.28  Rovinná frézka 
1 - lože,  
2 - stojan,   
3 - svislý vřeteník,  
4 - vodorovný vřeteník, 
5 - pracovní stůl,  
6 - vřeteno,  
7 - ovládací panel 
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Rovinné frézky mají pracovní stůl s jedním stupněm volnosti - obr.6.28. Jsou robustní kon-
strukce a obrábějí se na nich obrobky vyšších hmotností. 

Speciální frézky jsou používány pro speciálně zaměřené frézovací procesy, jako frézování 
ozubení ozubených kol, frézování závitů, apod. 

  
6.4. UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ A OBROBKŮ 

Frézy s kuželovou upinací stopkou se upínají přímo do kuželové dutiny vřetena frézky 
v případě, kdy jsou oba kužely shodné. Je-li kužel upínací stopky menší než kužel dutiny vřetena, 
použije se k upnutí vhodné redukční pouzdro. Vnější kužel redukčního pouzdra je shodný 
s kuželem dutiny vřetena a vnitřní kužel je shodný s kuželem upínací stopky frézy. Upnutí je jištěno 
šroubem, který prochází vrtáním vřetena. 

Frézy s válcovou upinací stopkou se upínají do upínacích sklíčidel s vyměnitelnými rozpi-
nacími pouzdry - obr.6.29. 

 
Obr.6.29  Sklíčidlo s upinací kleštinou pro upínání fréz s válcovou stopkou 

1 - upinací kleština,  2 - stopková fréza 
  

K velmi moderním metodám upínání maloprůměrových fréz s válcovou stopkou patří tzv. 
tepelné upínání. Tato metoda spočívá v ohřevu upinacího pouzdra, které je po vložení nástroje 
ochlazeno a tím upne nástroj s vysokou spolehlivostí a přesností. Uvolnění nástroje se rovněž pro-
vádí ohřevem, k uvolnění dojde v důsledku různé délkové roztažnosti upinacího pouzdra a frézy. 
Jednotlivé prvky systému tepelného upínání firmy Fette jsou uvedeny na obrázku č.6.30 (ukázka 
upnutí vrtáku). 
            
 
                       a                                                      b                                               c        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.6.30 Tepelné upínání firmy Fette (SRN) 
a - vzhled zařízení, b - indukční cívka pro ohřev, c - chladič  
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Nástrčné frézy se upínají na frézovací trny. Malé frézovací hlavy a čelní válcové frézy se 
upínají letmo na krátký frézovací trn - obr.6.31. Unášení frézy je zajištěno podélným perem, nebo 
příčným perem v závislosti na jejím konstrukčním provedení. Dlouhý frézovací trn se používá pro 
upnutí nástrčných fréz, případně několika nástrčných fréz. Kuželová stopka dlouhého frézovacího 
trnu je upnuta v kuželové dutině vřetena a volný konec trnu je uložen v podpěrném ložisku frézky 
(obr.6.32). 

 
Obr.6.31  Upnutí čelní válcové frézy na krátký frézovací trn 

1 - vřeteno, 2 - frézovací trn, 3 - upinací šroub, 
4 - podélné pero, 5 - příčné pero 

 

 
Obr.6.32  Upnutí válcové frézy na dlouhý frézovací trn 

1 - vřeteno, 2 - dlouhý frézovací trn, 3 - rozpěrné kroužky, 
4 - podpěrné ložisko, 5 - upinací matice, 6 - upinací šroub 

 
Obrobek se upíná přímo na pracovní stůl frézky do strojních svěráků, nebo do upinacích 

přípravků. Příklad upnutí obrobku na stůl frézky je na obr.6.33. Strojní svěráky patří do zvláštního 
příslušenství frézek a jsou ovládané ručně, pneumaticky, nebo hydraulicky. 

 
Obr.6.33  Upnutí obrobku upínkami na stůl frézky 

1 - obrobek, 2 - upínka, 3 - šroub, 4 - matice, 5 - opěrka, 6 - stůl frézky  
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7. TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, 
VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 

 
Technologie vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování mají mnoho společných tech-

nologických charakteristik a často bývají souhrnně označovány jako technologie vrtání. Uvedené 
technologie se uplatňují při obrábění válcových děr a využívají se při nich zpravidla vícebřité roz-
měrové nástroje, které svým tvarem a dalšími technologickými parametry významně ovlivňují ob-
robený povrch. 
 

7.1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 

Vrtání  je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem. Vrtáním se 
zhotovují díry do plného materiálu nebo zvětšují již předvrtané díry.  

Z kinematického hlediska je hlavní pohyb rotační a vykonává ho obvykle nástroj, posuvový 
pohyb je přímočarý a koná ho zpravidla rovněž nástroj. Řezný pohyb se realizuje po šroubovici. 
Kinematické souvislosti vrtacího procesu při vrtání šroubovitým vrtákem jsou naznačeny na obráz-
ku číslo 7.1. 
 
 

 
 
Obr.7.1  Kinematika vrtání  
           šroubovitým vrtákem 
1 -  směr hlavního pohybu 
2 -  směr posuvového pohybu 
3 -  směr řezného pohybu 
4 - obrobená plocha 
5 -  přechodová plocha 
vc -  řezná rychlost 
vf  -  posuvová rychlost 
ve -  rychlost řezného pohybu 
Pfe - pracovní boční rovina 
ϕ -   úhel posuvového pohybu 
η -   úhel řezného pohybu 

 
 
Pro základní kinematické veličiny platí: 

   vc = π . D . n . 10-3    [m min-1]                 

   vf = f . n  [mm min-1]             

   f = z . fz   [mm]              

                              2232
f

2
ce f)D.(.n.10vvv +π=+= −   [m min-1]              

 
vc  - řezná rychlost  [m min-1]                     f - posuv na otáčku [mm] 
vf  - posuvová rychlost  [m min-1]                     z - počet břitů [-] 
D  - průměr vrtáku [mm]                      fz - posuv na břit [mm] 
n  - otáčky nástroje [min-1]                                 ve - rychlost řezného pohybu [m min-1] 
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Při vrtání šroubovitým vrtákem je obvykle  vf << vc  a potom je ve ≅ vc.  

Jmenovité rozměry třísek se při vrtání šroubovitým vrtákem vyjádří na základě poměrů zná-
zorněných na obr.7.2. 

         
Obr.7.2 Jmenovité rozměry třísky při vrtání šroubovitým vrtákem 

a - vrtání do plna, b - vrtání předvrtané díry 
D - průměr vrtáku, d - průměr předvrtané díry, f - posuv na otáčku, h - jmenovitá tloušťka třísky, 

b - jmenovitá šířka třísky,   d - průměr předvrtané díry,  κre - pracovní úhel nastavení hlavního ostří 
 

Při vrtání šroubovitým vrtákem jsou v interakci s přechodovou plochou dva břity, takže         

                                                                   fz = f/2                                                                
a potom: 

             resin
2
fh κ=                                                               (1)

    

             
resin2

Db
κ

=                                                               (2)    

Jmenovitý průřez třísky odebíraný jedním břitem šroubovitého vrtáku AD se stanoví jako: 

     
4

f.Db.hAD ==                               (3) 

Při rozšiřování předvrtané díry šroubovitým vrtákem z φd na φD zůstává vztah (1) beze 
změny a vztahy (2), (3) budou mít tvar: 

     
resin2

dDb
κ

−
=   

             f.
4

dDAD
−

=       

Vyhrubování a vystružování děr (obr.7.3a) se provádí při vyšších požadavcích na parametry 
přesnosti obráběné díry. V těchto případech na vrtání vrtákem technologicky navazuje vyhrubování 
výhrubníkem a vystružení výstružníkem. Díry do průměru 10 mm se po vrtání pouze vystružují a 
vyhrubování se neprovádí. Kinematika řezného procesu při vyhrubování a vystružování je analo-
gická jako při vrtání. 
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Obr.7.3 

a - vyhrubování, vystružování, b - řezání závitu, c - válcové zahlubování, 
d - kuželové zahlubování, e - navrtávání, f - čelní zahlubování 

 

Zahlubování se uplatňuje při obrábění souosého válcového (obr.7.3c) nebo kuželového za-
hloubení děr (obr.7.3d), případně pro zarovnání přilehlé čelní plochy děr (obr.7.3f). 
  
 

7.2. NÁSTROJE 
 
Šroubovité vrtáky jsou zpravidla dvoubřité nástroje. Menší průměry šroubovitých vrtáků 

mají válcovou stopku, větší průměry  kuželovou stopku obr.7.4. 

Šroubovité drážky usnadňují odchod třísky z místa řezu. Vedení ve vrtané díře zajišťuje vál-
cová fazetka na vedlejším ostří vrtáku. Šroubovitý vrták je mírně kuželovitý, s menším průměrem u 
stopky. 

Šroubovité vrtáky se rozdělují podle směru otáčení při pohledu od stopky na pravořezné a 
levořezné, podle délky se rozliší vrtáky na krátké a dlouhé. Podle úhlu stoupání šroubovice jsou 
vrtáky s velkým, se středním a s malým úhlem stoupání šroubovice.  

Šroubovité vrtáky se vyrábí nejčastěji z RO, ale mohou být také opatřeny připájenými břito-
vými destičkami ze SK, nebo mohou být zhotoveny jako celokarbidové (monolitní SK). 

Progresivní řešení představují vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého 
karbidu - obr.7.5 až 7.12. Těmito vrtáky lze také vrtat díry o větším průměru, než je průměr vrtáku, 
vyvrtávat a zarovnávat čelo (obr.7.13). 
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Obr.7.4 Šroubovitý vrták 

 

 
Obr.7.5 Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami z SK 

1 - vyměnitelné břitové destičky, 2 - těleso vrtáku, 3 - stopka, 
4 - drážka pro odvod třísky,  5 - upinací šroub VBD 
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Obr.7.6 

 

 
Obr.7.7 Vrták firmy Walter (SRN), rozsah průměrů 16-58 mm 

 
Obr.7.8 Vrták firmy Walter (SRN), průměry 68 a 78 mm 
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Obr.7.9 Vrtáky firmy Sandvik Coromant (Švédsko), rozsah průměrů 17,5-58 mm 

 

 
Obr.7.10 Vrtáky firmy Sandvik Coromant (Švédsko), rozsah průměrů 60-80 mm 
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       Obr.7.11  Vrtáky firmy Iscar (Israel)              Obr.7.12 Vrtáky firmy Mitsubishi (Japonsko) 
 

 
Obr.7.13 

 
Výhrubníky - obr.7.14 jsou tříbřité nebo čtyřbřité nástroje s břity v pravé šroubovici. Vyrábí 

se s kuželovou stopkou (do průměru 32 mm), nebo nástrčné (od průměru 24 mm). Výhrubníky 
slouží ke zpřesnění geometrického tvaru díry a k vytvoření rovnoměrného přídavku pro vystružo-
vání. 
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Obr.7.14 Výhrubníky 

a - s kuželovou stopkou, b - nástrčný,  c - s břity ze slinutého karbidu 
1 - řezný kužel, 2 - těleso, 3 - upínací stopka, 4 - upínací otvor, 

5 - pájené břitové destičky ze slinutého karbidu, κr - nástrojový úhel nastavení hlavního ostří 
  

Strojní výstružníky mají obvykle přímé zuby s nerovnoměrnou roztečí, nebo zuby ve šrou-
bovici. Nerovnoměrná rozteč zubů zabraňuje vzniku tzv. hranatosti vystružené díry. Aby bylo mož-
né měřit průměr výstružníku, jsou vždy protilehlé zuby navzájem pootočeny o 180°. Strojní vý-
stružníky mají kuželovou stopku, nebo jsou provedeny jako nástrčné - obr.7.15. 

Strojní výstružníky se běžně vyrábí z rychlořezných ocelí, avšak mohou být opatřeny páje-
nými (obr.7.16) nebo mechanicky upínanými destičkami ze slinutých karbidů. 
 

 
Obr.7.15 Strojní výstružníky 

a - s kuželovou stopkou, b - nástrčný 
1 - řezný kužel, 2 - těleso, 3 - upinací stopka, 4 - upinací díra, 

κr - nástrojový úhel nastavení hlavního ostří 
 

 
Obr.7.16 Nástrčný výstružník s pájenými zuby z SK 

1 - břitové destičky, 2 - upinací díra 
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Záhlubníky jsou dvou- nebo vícebřité nástroje, které slouží k obrobení souosého válcového 
nebo kuželového zahloubení, nebo ke sražení hrany vrtané díry - obr.7.17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           a                                                                       b                                
 

Obr.7.17  Záhlubníky 
1 - vodicí část, 2  řezná část 

a - pro válcové hlavy šroubů,  b - pro kuželové hlavy šroubů 
 

 
Obr.7.18 Nástroje firmy Dormer (Holandsko) 
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Obr.7.19 Záhlubníky firmy Granlund (Švédsko) 
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7.3. VRTAČKY 
 
Vrtačky jsou stroje, které se využívají k vrtání, vyhrubování, vystružování, zahlubování a 

řezání závitů. Podle konstrukčně technologického řešení se rozliší vrtačky stolní, sloupové, stoja-
nové a otočné. 
 Stolní vrtačky (obr.7.20) jsou jednoduché konstrukce. Vřeteník, který nese motor, je posuv-
ný po krátkém sloupu, takže lze přestavovat jeho polohu vzhledem k pracovnímu stolu. Změny otá-
ček vřetena se dosahuje přes stupňovitou řemenici, po které se ručně přestaví klínový řemen. Posuv 
vřetene s nástrojem je ruční. 

 
             Obr.7.20  Stolní vrtačka                                         Obr.7.21 Stolní řadová vrtačka 
 

Stolní řadové vrtačky jsou tvořeny několika vrtacími vřeteníky, místěnými na společném 
stole (obr.7.21). V tomto případě se vrtaná součást přestavuje pod jednotlivými vřeteny a provádí se 
různé vrtací úseky - např. vrtání, zahlubování, vyhrubování, vystružování. 

 Sloupové vrtačky (obr.7.22) mají podobný vřeteník jako stolní vrtačky, ale mají větší sloup, 
po kterém se pohybuje výškově přestavitelný pracovní stůl. Menší součásti se upínají na tento pra-
covní stůl, větší na základovou desku 

Otočné vrtačky (obr.7.23, 7.24) se používají pro vrtání děr do hmotnějších a rozměrnějších 
obrobků. Jejich charakteristickým prvkem je otočné rameno, po které se ve vedení pohybuje ve vo-
dorovném směru pracovní vřeteník. Rameno se u většiny konstrukcí otočných vrtaček pohybuje 
svisle po vedení stojanu, který je otočně uložen na vnitřním sloupu. 
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       Obr.7.22  Sloupová vrtačka                                    Obr.7.23  Otočná vrtačka 
                                                                              1 - stojan, 2 - vřeteník, 3 - rameno,  
                                                               4 - vřeteno,  5 - upinací kostka, 6 - základová deska 
 

  
Obr.7.24  Otočné vrtačky 


