
Obrábanie- vypracované otázky 
 
1.Definícia obrábania. SNOP. 
Obrábanie je časť výrobného procesu, ktorým zhotovujeme súčiastky takým spôsobom, že 
z polotovaru odoberáme vhodným spôsobom materiál vo forme triesok, iskier alebo 
neforemných častíc. 
Obrábanie zasahuje do účelových technológií a to do technológie zmeny tvaru a rozmerov, 
delenia a úpravy povrchov. 
Obrábanie sa realizuje v rámci technologickej sústavy obrábania SNOP 
S- stroj /obrábací stroj/- privádzanú energiu mení na pohyb a tento sa dodáva nástroju 
a obrobku, tak aby mohol prebiehať proces obrábania t.j. /odoberanie triesok/ predpísaným 
spôsobom. 
Prvky obrábacích strojov:-    funkčné prvky prenosu a využitia energie  
                                         -    nosné a vodiace prvky /na ktoré sa pripevnia alebo sa po nich 
pohybujú ostatné prvky/ 

- pracovné prvky -/vykonávajú pohyby potrebné na obrábanie/ 
- ovládacie a riadiace prvky 
- prvky na vykonávanie iných požadovaných funkcií stroja 

Základné skupiny prvkov, z ktorých obrábací stroj pozostáva: -   pevné 
                                                                                                    -   posuvné 

- prestaviteľné 
- rotačné  

Typy obrábacích strojov. -     sústruhy 
- revolverové sústruhy 
- frézovačky 
- hobľovačky 
- obrážačky  
- vŕtačky 
- vyvŕtavačky 
- preťahovačky  
- hrotové brúsky 
- rovinné brúsky  
- brúsky na rovinné brúsenie 

Rozdelenie OS podľa druhu prác alebo stupňa dosahovanej presnosti :-   hrubovacie 
- na prácu na čisto 
- na jemné obrábanie 
- na dokončovacie operácie 

Rozdelenie podľa toho či:-    pracujú s pravidelnou 
- nepravidelnou geometriou nástroja 

Rozdelenie podľa  pracovných možností a produktivity:-   univerzálne /najmä v kusovej 
výrobe/ 

- produkčné /sú určené pre sériou výrobu  a na určité operácie/ 
- špeciálne /sú určené pre jeden obrobok a jednu alebo viac 

operácií/ 
- jednoúčelové /sú určené pre jeden obrobok a jednu alebo viac 
činnosti/ 

- obrábacie centrá /sú viac profesné obrábacie stroje určené na 
obrábanie rôznych obrobkov v kusovej, malosériovej i sériovej 
výrobe/  



Rozdelenie podľa stupňa automatizácie a z hľadiska riadenia pracovného cyklu: 
- neautomatizované 
- poloautomatizované 
- plnoautomatizované 

N- rezný nástroj slúži priamo k odoberaniu triesok. Slúži k tomu hlavne rezný klin- rezná časť 
nástroja. Rezný klin pri vniknutí do obrobku priamo odoberá prebytočný materiál vo forme 
triesky. Každý rezný nástroj sa skladá z dvoch častí: - 1  upínacia časť /nástroj sa upína 
pomocou upínača/ buď    -     za vonkajšiu plochu –nástrojový držiak /nôž/ 

-  za vonkajšiu časť – stopka /vŕtak/ 
-     diera- upínací otvor /fréza/ 
                                            -  2  rezná časť /pracovná časť/: 
- rezná časť nástroja /rezná hrana, čelo, chrbát/ 
- teleso nástroja, na ktorom sú vytvorené alebo upevnené rezné 

kliny nástroja 
Najdôležitejšou časťou rezného nástroja je rezný klin /je tá časť nástroja, ktorá vniká do 
obrobku a odoberá triesku. Podľa počtu rezných klinov rozdeľujeme rené nástroje na: 

- jednoklinové /sústruh. nože, obrábacie a hoblovacie nože/ 
- dvojklinové /skrutkové vrtáky, drážkovacie stopkové frézy/ 
- viacklinové s pravidelnou geometriou rezných hrán /frézy, 

výstružniky.../ 
- viacklinové s nepravidelnou geometriou rezných hran /brusné 

kotúče. 
 
 

        
A γ -plocha čela: odchádza po nej trieska 

A α - hlavná chrbtová plocha. je najbližšie priklonená k prechodovej ploche obrobku 

A α ´- vedľajšia chrbtová plocha: je najbližšie priklonená k obrobenej ploche obrobku 

S – hlavná rezná hrana /pretína sa tu Aα +A γ / 

S´- vedlajšia rezná hrana /pretína sa tu Aγ +A α ´/ 

hrot rezného klina /kde sa pretína S+S´ / -pod polomerom re 

                                                                                               - pod zrezaním bε  



 
 
 
 
 
 
 

     
 
1 - čelná plocha,  2 - hlavná chrbtová plocha, 3 - vedľajší chrbát, 
4 - hlavná rezná hrana, 5 - vedľajšia rezná hrana,  6 - hrot, 

γA  - plocha čela RK., je to plocha, po ktorej odchádza trieska, 

αA  - plocha chrbta RK, je priklonená k reznej ploche, 

´αA  - vedľajšia chrbtová plocha priklonená k obrobenej ploche, 

S - hlavná rezná hrana prienik γA  a αA , 

S´ - vedľajšia rezná hrana prienik γA  a ´αA . 

O-obrobok : predmet, ktorý sa opracováva /obrába/  V procese obrábania ho nazývame 
polovýrobok /polotovar/ a po výstupe z procesu obrábania sa nazýva súčiastka. 
P- prípravok- upínací prípravok: slúži k upínaniu obrobku na stroji a tiež jeho správnej 
orientácii /ustavenia/. 
 
2. Plochy na obrobku. Pohyby pri obrábaní. 
Plochy na obrobku sú tri: -    obrábaná plocha – treba ju odstrániť /prídavok na opracovanie/ 

- obrobená plocha – vznikla obrábaním profilujúcou časťou 
nástroja 

- prechodová vrstva /rezná/ - je vytvorená pri obrábaní reznou 
hranou nástroja 

Pohyby pri obrábaní: -    1. hlavný rezný pohyb je určovaný reznou rýchlosťou a podmieňuje         
                                         rezný proces. Vykonáva ho – obrobok 
                                                                                      - nástroj 
                                         Môže byť: - rotačný 
                                                           - priamočiary /translačný/ 



                                    -    2. posuv je pohyb do záberu, závisí od neho hrúbka. Vykonáva ho  
                                                                                                                                     - nástroj 
                                                                                                                                     - obrobok 
                                         Môže byť: - rotačný 
                                                           - priamočiary         
                                    -     3. prísuv závisí od neho hĺbka odoberanej triesky 
 
3. Rezný nástroja jeho časti + príklady 
Viď. otázka č.1- rezný nástroj 
 
4. Geometria nástroja- pracovné uhly sústružníckeho noža. 
Viď. otázka č.1- rezný nástroj +  
uhol β – uhol rezného klina Aα + A γ    

uhol α  - uhol chrbta – 50 tvrdý materiál 
                                  - 120 mäkký materiál 
uhol δ - uhol rezu βα +    
uhol γ - uhol čela – 400 mäkký materiál 
                             - záporne orientovaný pre tvrdý materiál 
uhol χ - uhol nastavenia noža 350- 850 
uhol χ ´- závisí od uhlaχ  
uhol λ - sklon reznej hrany 30- 50 
 
5. Sústruženie: nástroj, stroj, hlavný a posuvný pohyb, vyrobiteľné plochy, drsnosť 
stupeň presnosti. 
nástroj: sústružnícky nôž –    priamy  

- stranový 
- vyhnutý 
- upichovací 
- bočný 
- vnútorný sústružnický nôž 
- vnútorný dražkový nôž 
- vnútorný zapichovací , závitový, rohový, uberací...nôž 

stroj.- sústruh -    hrotový 
                       -    čelný 
                       -    kopírovací 
                       -    zvislé 
                       -    revolverové 
hlavný pohyb:  rotačný vykonáva obrobok 
posuvný pohyb:  translačný, priamočiary vykonáva nástroj 
vyrobiteľné plochy: -   valcová 
                                -    kužeľová 
                                -    tvarová  
                                -    rovinné 
                                -    vnútorné 
                                -    vonkajšie 
                                -    skrutkové 
stupeň presnosti  IT 7- IT 9 jemné sústr., IT 8-11 sustr.na čisto, IT 9-12 sústru. hrubovacie 
drsnosť: Ra = 1,6 – 6,3µm pri sústruž načisto 
               Ra = 0,2- 1,6µm sústruž. jemné 



               Ra = 6,3 - 25µm sústruž. hrubé 
 
 
6. Príklady sústružníckych nožov. 
podľa smeru posuvu pri sústružení delíme nože na: - pravé 
                                                                                   - ľavé 
                                                                                   - radiálne 
                                                                                   -  tangenciálne 
podľa tvaru rezného klina ich delíme na: - priame 
                                                                  - vyhnuté 
                                                                  - osadené 
podľa použitia ich delíme na: - uberacie  
                                                - hladiace 
                                                - zapichovacie 
                                                - upichovacie 
                                                - tvarové-osobitná skupina nože závitové, ploché, 
prizmatické,kotúčové                                                                                
                                                - nože s vymeniteľnými reznými platničkami 
                                                - nože závitové  
 
 
7. Hlavné časti sústruhu + obr.  
 Každý obrábací stroj sa skladá:-z funkčných prvkov systému prenosu a využitia energie 

- z nosných a vodiacich prvkov, na ktoré sa pripevnia alebo po 
ktorých sa pohybujú ostatné prvky 

- z pracovných prvkov, ktoré vykonávajú pohyby potrebné na 
obrábanie 

- z ovládacích a riadiacich prvkov, ktoré majú význam 
určovanštruktúry časových intervalov pracovných cyklov, 
časových priebehov funkcie prvkov pohonu a pracovných 
prvkov stroja 

- z prvkov na vykonanie iných požadovaných funkcií obrábacieho 
stroja 

stojan-rám, pohony, vreteno, suport, pinola koníka  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
8. Príklady upínania obrobku 
Upínanie má zabezpečiť polohu a prenášanie krútivého momentu na obrábanú súčiastku. musí 
byť dostatočne tuhé, jednoduché a rýchle.  
Pri sústružení poznáme tieto spôsoby upínania: -  medzi hroty 
                                                                            -   na sústružnícky tŕň 
                                                                            -   do sklučovadla 
                                                                            -   na upínaciu platňu 
                                                                            -   do klieštin 
                                                                            -   do úpiniek 
 
 
9. Rezné materiály na obrábacie nástroje 
Materiály používané na zhotovenie rezných klinov nástrojov voláme nástrojovými alebo 
reznými materiálmi. tieto materiály odolávajú mechanickému namáhaniu, tepelným účinkom, 
chemickým účinkom, oteru. 
V súčasnosti na výrobu rezných materiálov používame: -   nástrojové ocele /uhlíkové ocele, 
zliatinové ocele, rýchlorezné ocele, ocele na odlievané nástroje/ 
                                                                                          -   spekané karbidy /sústavy WC-Co 
druhy G a H, sústavy WC-TiC-Co druhy S a F, univerzálne spekané karbidy, ktoré obsahujú 
navyše TaC a Cr3C2. Spekané karbidy delíme do troch skupín P, M, K /  
                                                                                          -   minerálno- keramické materiály 
/základný prvok Al2O3 – korund, patria sem keramické platničky a kermety 
                                                                                          -   diamanty /prírodné alebo umelé/ 
                                                                                          -    brusné materiály prírodné a umelé 
Niektoré nástroje sa zhotovujú celé z ocele iné majú len reznú časť z kvalitného materiálu, 
ktorá je prispájkovaná , privarená alebo priskrutkovaná k držiaku nástroja, ktorý je z menej 
hodnotného materiálu . 
Najlacnejšími nástrojovými oceľami sú uhlíkové ocele, ktoré sú určené pre malé rezné 
rýchlosti a malé výkony, pri teplote 2000C sa rýchlo otupujú. Kvalitnejšie ocele sú 
rýchlorezné ocele vydržia teploty až do 6000C. Ďalší materiál sú spekané karbidy. Robí sa 
z nich len rezná doštička. Tvrdosť uchovávajú do 9000C. Ich tvrdosť sa blíži k tvrdosti 
diamantu a nevýhodu majú v krehkosti – neznesú nárazy. Ďalší materiál keramické materiály 
vlastnosťami sa podobajú spekaným karbidom, sú však lacnejšie lebo sa robia z Al2O3. Ďalej 
je to diamant- najtvrdší materiál v technickej praxi sa používa umelý diamant.  
 
 
10. Vznik triesky 
Na triesku sa mení materiál , ktorý rezným klinom berieme z obrobku. Vrstvu, ktorú 
odoberáme môžeme charakterizovať jej prierezom   Sr = f . ap  [ mm2] 
                                                                                    f- posuv v mm 
                                                                                    ap- hĺbka rezu 
Vzniknutá trieska môže byť drobivá alebo celistvá. Výhodnejšia je drobivá – elementárna 
/zaberie málo miesta, ľahko sa odstraňuje a nepoškodzuje povrch obrobku/ 
                                                                                                                         - článková /skladá 
sa z 2-3 elementov/ 
Nepriaznivá je celistvá – stuhová                      -oddelená 
                                     -  skrutková                   - zmotaná  
                                     -  špirálová  



je nepriaznivá preto, že sa namotáva na rezný nástroj. A tým môže poškodiť opracovanú 
plochu a obrábací proces sa musí viac ráz prerušiť pre jej odstránenie. 
 
 
11. Frézovanie: nástroj, stroj, hlavný a posuvný pohyb, vyrobiteľné plochy, drsnosť, 
stupeň presnosti. 
nástroj: - fréza – stopková  -  tvarová 
                                            -  kotúčová 
                                            -  valcová 
                                            -  kuželová 
                                            -  čelná 
                          -  nástrčná 
stroj: - frézovačka: -  konzolová 
                                -  stolová 
                                -   rovinná 
                                -   špeciálna 
                                -   NC 
hlavný pohyb: - rotačný vykonáva ho nástroj 
posuvný pohyb: - translačný vo všetkých osiach /x, y, z/ vykonáva ho obrobok 
vyrobiteľné plochy: - rovinná 
                                 - tvarová 
drsnosť:  - frézovanie hrubé Ra = 6,3-25 µm 
                - frézovanie polohrubé Ra = 1,6-6,3 µm 
                - frézovanie jemné  Ra = 0,8-1,6 µm 
stupeň presnosti:  IT6 – IT12 
 
 
12. Rozdelenie frézovania podľa spôsobu záberov zubov frézy. 
frézovanie delíme na : -  valcové /rezné kliny sú rozložené len na valcovom obvode nástroja. 
Os otáčania nástroja je rovnobežná s obrobenou plochou. Podľa toho či sa obrobok posúva 
v smere frézy alebo proti smeru, hovoríme o – súbežnom 
                                                                        - protibežnom frézovaní / 
                                     - čelné / rezné hrany sú rozložené predovšetkým na čele nástroja t.j. na 
ploche kolmej na os frézy a čiastočne aj na valcovom obvode. Podľa smeru pohybu a posuvu 
možno čelné frézovanie rozdeliť na.: - súbežné 
                                                            - protibežné 
podľa polohy osi otáčania frézy voči obrábanej ploche na : - symetrické 
                                                                                               - nesymetrické / 
                                      - čelné valcové frézovanie / pri tomto spôsobe frézovania sa používajú 
frézy s reznými hranami na obvode i čele nástroja. patria sem frézy kotúčové, stopkové, 
drážkovacie.../  
 
 
13. Vŕtanie : nástroj, stroj, hlavný a vedľajší pohyb, vyrobiteľné plochy, drsnosť, stupeň 
presnosti. 
nástroj: - vrtáky – kopijovité 
                          - skrutkové 
                          - špeciálne 
                          - strediace 
                          - ploché 



stroj: - vŕtačka – stolová 
                         - stĺpová 
                         - stojanová 
                         - radiálna 
                         - súradnicová 
                         - špeciálna 
                         - viacvretenová 
                         - NC 
hlavný pohyb: - rotačný vykonáva ho nástroj 
posuvný pohyb: - translačný vykonáva ho nástroj 
vyrobiteľné plochy: - valcová – priebežná /otvor cez celú hrúbku obrobku/ 
                                                - nepriebežná /otvor len do určitej hrúbky obrobku/ 
drsnosť: Ra = 3,2-12,5 µm 
stupeň presnosti: IT 10- IT12 
 
 
14. Výhrubník, výstužník, záhlbník. 
výhrubník – rezný nástroj, ktorý na rozdiel od vrtáka má tri až štyri zuby. Zväčšujú sa s ním 
predvŕtané, predliate alebo predlisované diery. Vyhrubníkmi sa zhotovujú diery od priemeru 
10 mm – na hotovo /na predpísaný rozmer diery/ 
            - s prídavkom 0,2-0,4 mm ak sa budú dokončovať ešte presnejšími spôsobmi 
obrábania 
            - v odliatkoch a výkovkoch na spresnenie predliatych či predkovaných dier 
Podľa konštrukcie a použitia ich delíme na vyhrubníky : - s kuželovou stopkou 
                                                                                           - nástrčné 
                                                                                           - špeciálne 
výstružník: - rezný nástroj, ktorý sa od výhrubníka odlišuje väčším počtom zubov. 
Výstružníkmi dostávajú predvŕtane alebo vyhrubované diery presnejšie rozmery. Konštrukciu 
výstužnikov charakterizuje to, že má zvyčajne párny počet zubov s nerovnomerným 
rozostupom, pričom vždy dva protiľahlé zuby sú oproti sebe pootočené o 1800C. Výstužníky 
môžu byť: - ručné 
                  - strojové – so stopkou 
                                   - nástrčné 
záhlbník:_- viacklinový rezný nástroj s reznou časťou z rýchloreznej ocele alebo spekaných 
karbidov. Záhlbníkmi sa zhotovujú odstupňované diery na zapustenie valcových a kuželových 
hláv skrutiek, na zrážanie hrán...Podľa tvaru môžu byť záhlbníky na diery pre: - valcové 
                                                                                                                               - kuželové 
hlavy skrutiek. 
Podľa ľa upínania: - s valcovou stopkou 
                               - s kuželovou stopkou 
                               - nástrčné 
Majú pevné alebo vymeniteľné vodiace čapy. 
Zahlbovanie veľkých dier sa robí zahlbovacími alebo zarovnávacími nožmi 
 
 
15. Hobľovanie: nástoj, stroj, hlavný a posuvný pohyb, vyrobiteľné plochy, drsnosť, 
stupeň presnosti. 
nástroj: hobľovací nôž podobá sa sústružnickému nožu, má jeden rezný klin.  
Poznáme hobľovacie nože : - priame            - hrubovacie 
                                              - vyhnuté         - hladiace 



stroj:  hobľovačka – jednostojanová 
                               - dvojstojanová 
hlavný pohyb: translačný ,vratný vykonáva ho obrobok 
posuvný pohyb: translačný prerušovaný vykomáva ho nástroj 
vyrobiteľné plochy: - rovinné 
                                 - tvarové 
                                 - rozvinuteľné 
drsnosť: hrubé hobľovanie Ra = 12,5-50 µm 
               polohrubé hobľovanie  Ra = 1,02-12,5 µm 
               jemné hobľovanie   Ra = 1,6-3,2 µm 
stupeň presnosti: IT7 – IT12 
 
 
16. Obrážanie: nástroj, stroj, hlavný a posuvný pohyb, vyrobiteľné plochy. 
nástroj:  obrážací nôž – priamy         - hrubovací 
                                    - vyhnutý        - hladiací 
stroj: obrážačka – vodorovná 
                           - zvislá 
hlavný pohyb: translačný vratný vykonáva ho nástroj 
posuvný pohyb: translačný prerušovaný vykonáva ho obrobok 
vyrobiteľné plochy:  - rovinná 
                                 - tvarová 
                                 - rozvinuteľná 
 
 
17. Preťahovanie: nástroj, stroj, hlavný a posuvný pohyb, vyrobiteľné plochy. 
nástroj:  preťahovací tŕň – je namáhaný na ťah 
stroj:  preťahovačka – vodorovná 

- zvislá 
preťahovací pohyb nástroja ja najčastejšie zabezpečený hydraulickým mechanizmom. 
hlavný pohyb: priamočiary aperiodický /neopakujúci sa/ vykonáva ho nástroj 
posuvný pohyb: je daný konštrukciou nástroja / je realizovaný rozdielom výšky dvoch po sebe 
idúcich zubov nástroja/ vykonáva ho nástroj. 
vyrobiteľné plochy: - rovinné                - vnútorné 
                                - skrutkové             - vonkajšie 
                                - rotačné 
Pri preťahovaní je nástroj po obrobku ťahaný. 
 
 
18. Pretláčanie: nástroj, stroj, hlavný a posuvný pohyb, vyrobiteľné plochy. 
nástroj: pretláčací tŕň – je namáhaný na tlak a vzoper preto nemôže mať ľubovolnú dĺžku ako 
preťahovací nástroj. 
stroj, pohyby a vyrobytelné plochy   viď. otázka 17 
rozdiel len vo 4 riadku    pre pretlačovanie sa používajú lisy 
a v poslednej vete     pri pretláčaní je nástroj po obrobku tlačený 
 
 
19. Brúsenie: nástroj, stroj, hlavný a posuvný pohyb, drsnosť, stupeň presnosti.  
nástroj:  - brúsne, rezacie, lapovacie, leštiace kotúče /ploché, hrncový, profilový, diskovitý.../ 
               - brúsne segmenty /vkladajú sa do brúsnej hlavy / 



             - honovacie, lapovacie, superfinišovacie kamene 
             - orovnávacie kamene a kladky 
             - brusné pilníky a telieska 
             - brúsne pásy, papiere, prášky a plasty 
stroj:  brúska – univerzálne hrotové 
                      - vodorovné rovinné 
                      - otvorové 
                      - bezhrotové 
                      - zvislé rovinné 
                      - dvojkotúčové 
hlavný pohyb: rotačný vykonáva ho nástroj 
posuvný pohyb: vykonáva ho obrobok môže byť – priečny  
                                                                              - pozdĺžny 
                                                                              - kruhový 
vyrobyteľné plochy: - rotačné         - vonkajšie 
                                 - rovinné        - vnútorné 
                                 - skrutkové 
                                 - grafické 
drsnosť: - hrubé brúsenie Ra = 1,6-3,2 µm 
              - polohrubé brúsenie Ra = 0,4-1,6 µm 
              - jemné brúsenie Ra = 0,1-0,4 µm 
stupeň presnosti: IT3-IT10 
 
 
20. Dokončovacie spôsoby obrábania – rozdelenie. 
patrí sem: - brúsenie 
                 - honovanie 
                 - leštenie 
                 - lapovanie 
                 - superfinišovanie 
                 - netradičné metódy !/obrábanie ultrazvukom, rezanie vodným prúdom, chemické 
metódy, elektrochemické metódy, elektrické metódy,  obrábanie laserom, obrábanie 
elektrónovým lúčom/ 
  

 
 
                                   


