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Základy třískového obrábění. 

 

Třískové obrábění je jedna z nejdůležitějších technologií 

používaných ve strojírenství. Obrábět můžeme ručně i 

strojně.  

Mezi základní způsoby strojního obrábění patří – 

soustružení, frézování, broušení, vrtání. 

Všechny způsoby obrábění řezáním mají společné to, že  

řezný nástroj (soustružnický nůž, fréza, vrták) vniká do 

materiálu a břitem odděluje třísku. 

Existují další způsoby obrábění  

 - elektrojiskrové obrábění 

 - ultrazvukové broušení 

 - laserové obrábění 

tyto způsoby slouží pro obrábění velmi tvrdých, 

žáruvzdorných a křehkých materiálů v oblasti velmi přesného 

a jemného obrábění, ovšem nemohou nahradit klasické 

obrábění.  

 

Základní pojmy. 

 

Obrobek je obráběný nebo obrobený předmět. 
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Řezný nástroj (soustružnický nůž, vrták, fréza) se skládá 

z řezné části (břit) a tělesa (upínací část). 

 

       

 

                            

             

 

                     

        

 

 

 

 

Pracovní část nástroje se nazývá břit, který je tvořen dvěma 

plochami – čelem a hřbetem. 

 

 
 

Obráběcí stroje – soustruh, frézka, vrtačka, bruska, hoblovka. 

 

Řezné pohyby. 

  

Pohyb vykonává buď nástroj nebo obrobek, nebo oba 

současně. Rozlišujeme pohyby hlavní a vedlejší. 
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Hlavní řezný pohyb – může být otáčivý, přímočarý nebo 

složený. 

Řezná rychlost – je rychlost mezi nástrojem a obrobkem. 

Řezná rychlost při otáčivém pohybu nástroje nebo obrobku se 

vypočítá ze vzorce: 

 

 
 

Velikost řezné rychlosti se řídí: 

 - materiálem obrobku 

 - materiálem nástroje 

 - velikosti posuvu 

 - trvanlivostí břitu nástroje 
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Je důležité zvolit vhodnou řeznou rychlost, aby pracovní časy 

byly co nejkratší a životnost nástroje co nejdelší. Optimální 

řezné rychlosti jsou uvedeny ve Strojnických tabulkách. 

 

  

Vedlejší řezný pohyb je posuv, buď podélný, příčný, nebo 

složený (soustružení kuželů) a může jej vykonávat nástroj 

nebo obrobek. U frézek používáme i posuv svislý. 

Velikost posuvu se udává v mm. 

 

 

   

 

 

 

 

Nástrojové materiály. 

Při obrábění dochází k mechanickému a tepelnému namáhání 

nástroje. Aby nástroj mohl plnit svoji funkci (odebírat třísku) 

musí být jeho řezná část z vhodného materiálu. 

Tyto materiály musí zajišťovat:  

 - tvrdost i za vyšších teplot 

 - odolnost proti opotřebení 

 - pevnost v tlaku a ohybu 

 - dobrou tepelnou vodivost 

 - řezivost (schopnost udržet ostrý břit) 

 - dostupnost a cena 

Nástroje na obrábění se vyrábí z nástrojové oceli, rychlořezné 

oceli, slinutých karbidů, cermetů a keramických materiálů. 
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Nástrojové oceli – pro výrobu vrtáků, fréz, soustružnických 

nožů, sekáčů, pilníků apod. Číselné značení=19 xxx.xx  

 

Nástrojové oceli uhlíkové (nelegované)-jejich vlastnosti jsou 

dány obsahem uhlíku. Pro malé řezné rychlosti s teplotami do 

200˚C. 
Značí se: 19 0xx.xx 

  19 1xx.xx 

  19 2xx.xx 

Uhlíkové nástrojové oceli mají třetí číslo 0, 1 nebo 2. 

 

Nástrojové oceli nízkolegované obsahují legující prvky 

(chrom, vanad, křemík, wolfram a molybden) do 2,5 %. Řezné 

rychlosti s teplotami do 260˚C. 

Značí se: 19 3xx.xx   

           až 19 7xx.xx 

Nízkolegované oceli mají třetí číslo 3, 4, 5, 6 a 7. 

 

Nástrojové oceli vysokolegované-rychlořezné (RO) 

legujícími prvky jsou chrom, wolfram, vanad, molybden a 

kobalt. Můžeme obrábět do teplot až 600˚C.   

Značí se: 19 8xx.xx 

Rychlořezné oceli mají třetí číslo 8. 

 

 

Poldi RADECO výkonná       

 rychlořezná ocel 
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Legováním vylepšujeme vlastnosti oceli k obrábění (pevnost, 

tvrdost, houževnatost a odolnost vyšším teplotám a proti 

opotřebení).  

 

Slinuté karbidy – jsou vyrobeny ze spékaných prášků,        

lisováním za vysokých teplot a tlaků. Prášky jsou směsi kovů 

s wolframem, titanem, tantalem a niobem. 

Odolávají teplotám 800 až 1000˚C. SK mají podstatně vyšší 

tvrdost a odolnost proti opotřebení. Jsou křehké.  

 

            

            

     Soustružnický nůž s vyměnitelnou 

     břitovou destičkou z SK 

            

            

            

     Soustružnický nůž s pájenou břitovou 

     destičkou z SK 

 

Cermet – je tvrdý řezný materiál obsahující tvrdé částice 

(TiC, TiN, TiCN). Vyrábí se jako SK.  

Cermety mají dobrou odolnost proti opotřebení, vysokou 

odolnost za tepla a chemickou stabilitu. 

 

Keramické materiály – keramika obohacená různými 

částicemi (např. TiC, kysličník hlinitý, karbid křemíku nebo 

nitridu). 

Používají se především pro obrábění litin a obrábění bez rázů, 

protože jsou křehké.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LatheCarbideTippedTool.jpg
http://www.jonasek.cz/katalogy/08/denas_decin01soustruznicke_noze_s_pajenou_destickou.pdf
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Kontrolní otázky. 

1. Jaké jsou základní způsoby strojního obrábění? 

2. Jaké znáš řezné nástroje pro strojní obrábění? 

3. Z jakých částí se skládá řezný nástroj? 

4. Jakými plochami je tvořen břit nástroje? 

5. Jaké znáš hlavní a vedlejší řezné pohyby? 

6. Napiš vzorec pro výpočet řezné rychlosti při soustružení! 

7. Z jakých materiálů se vyrábí nástroje pro obrábění? 

 
Použité zdroje. 
FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 3. díl, Praha: Parta, 2007 

13. 3. 2012 


