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ČČo je strojo je strojáárska technolrska technolóógia?gia?
TechnolTechnolóógiagia: : techntechnéé –– vedomosvedomosťť, , ššikovnosikovnosťť napr. v remeselnej prnapr. v remeselnej práácici

logoslogos –– veda, nveda, nááukauka
-- vedný odbor zaoberajvedný odbor zaoberajúúci sa skci sa skúúmanmaníím a vývojom zm a vývojom zíískavania surovskavania surovíín, n, 
polovýrobkov a výrobkov, vyupolovýrobkov a výrobkov, využžíívajvajúúc pritom prc pritom príírodovedeckrodovedeckéé poznatky,poznatky,
-- mmáá teoretickteoretickúú aj praktickaj praktickúú ččasasťť..

PodPodľľa ekonomických krita ekonomických kritééririíí rozlirozliššujeme stavebnujeme stavebnúú, chemick, chemickúú, strojn, strojníícku atcku atďď..

InInéé delenie rozlidelenie rozliššuje technoluje technolóógiu oddegiu oddeľľovania, spovania, spáájania, zmeny jania, zmeny šštrukttruktúúry ry 
materimateriáálu, zmeny tvaru, zmeny rozmerov a zmeny povrchu.lu, zmeny tvaru, zmeny rozmerov a zmeny povrchu.

-- mechanickmechanickáá technoltechnolóógiagia sa zaobersa zaoberáá len tvarom, velen tvarom, veľľkoskosťťou a povrchom ou a povrchom 
materimateriáálu (nezaoberlu (nezaoberáá sa zlosa zložženeníím, aby ho menila, pokladm, aby ho menila, pokladáá ho za ho za 
nemennnemennéé v v ččase svojej pôsobnosti, musase svojej pôsobnosti, musíí ho vho vššak reak reššpektovapektovaťť,,

-- jej jej ččasasťťou je ou je strojstrojáárska technolrska technolóógiagia (zlievanie, zv(zlievanie, zvááranie, tvranie, tváárnenie, rnenie, 
obrobráábanie, tepelnbanie, tepelnéé spracovanie, montspracovanie, montáážž), ktorej významnou ), ktorej významnou ččasasťťou je ou je 
obrobráábaniebanie,,

-- patrpatríí sem aj sem aj strojstrojáárska metrolrska metrolóógia.gia.



ČČo je obro je obráábanie?banie?
Zmena geometrie a výroba sZmena geometrie a výroba súúččiastky môiastky môžže nastae nastaťť rôznymi metrôznymi metóódami:dami:
1.1. SpSpáájanjaníím materim materiáálu. lu. 
2.2. PremiestPremiestňňovanovaníím materim materiáálu z jednej oblasti do druhej.lu z jednej oblasti do druhej.
3.3. OdstraOdstraňňovanovaníím nepotrebnm nepotrebnéého materiho materiáálu.lu.
Tieto operTieto operáácie môcie môžžu prebiehau prebiehaťť na na úúrovni makro, rovni makro, mikromikro alebo atalebo atóómovej.movej.

ObrObráábaniebanie –– technologický proces, ktorým sa vytvtechnologický proces, ktorým sa vytváára povrch sra povrch súúččiastky poiastky požžadovanadovanéého ho 
tvaru, rozmerov a kvality oddetvaru, rozmerov a kvality oddeľľovanovaníím m ččasti materiasti materiáálu vo forme triesok, lu vo forme triesok, 
neforemných neforemných ččastastííc alebo kvapiek roztavenc alebo kvapiek roztavenéého kovu.ho kovu.

Spôsoby obrSpôsoby obráábania môbania môžžu mau maťť charakter: charakter: 
11. Fyzik. Fyzikáálny: lny: 

a) mechanický a) mechanický –– odoberanie materiodoberanie materiáálu 1 alebo viacerými reznými klinmi lu 1 alebo viacerými reznými klinmi 
nnáástroja,stroja,

b) termický b) termický –– mechanickmechanickéé obrobráábanie s vyubanie s využžititíím tepla z plastickej deformm tepla z plastickej deformáácie cie 
alebo z vonkajalebo z vonkajššieho zdroja ieho zdroja -- predohrevpredohrev, , 

c) optický c) optický –– odoberanie materiodoberanie materiáálu laserovým llu laserovým lúúččom, om, 
d) akustický d) akustický –– odoberanie materiodoberanie materiáálu ultrazvukovým nlu ultrazvukovým náástrojom, strojom, 
e)e) elektrický elektrický –– odoberanie materiodoberanie materiáálu elektrlu elektróódou v prostreddou v prostredíí dielektrika alebo dielektrika alebo 

elektrolytu, elektrolytu, 
f) atomistický f) atomistický –– odoberanie materiodoberanie materiáálu elektrlu elektróónovým lnovým lúúččom alebo plazmou.om alebo plazmou.

2. 2. ChemickýChemický –– nnáástrojom je chemicky aktstrojom je chemicky aktíívna lvna láátka (kyselina, hydroxid a pod.)tka (kyselina, hydroxid a pod.)
3. 3. KombinovanýKombinovaný..



Ako vznikalo obrAko vznikalo obráábanie?banie?
-- zazaččalo ualo užž v dobe kamennej, svedv dobe kamennej, svedččíí o tom tvar kamenných no tom tvar kamenných náástrojov,strojov,

-- v dobe bronzovej uv dobe bronzovej užž bolo poubolo použžititéé pomocnpomocnéé zariadenie na otzariadenie na otááččanie predmetu (sluanie predmetu (sluččka ka 
lukovej tetivy),lukovej tetivy),

-- doba doba žželezneleznáá –– rráámovmováá ppííla s kovovým listom,  la s kovovým listom,  

-- SumeriSumeri (koleso), Gr(koleso), Grééci (valivci (valivéé loložžisko), isko), LeonardoLeonardo dada VinciVinci (jednosmern(jednosmernéé ototááččanie anie 
vretena) vretena) –– zzáásadnsadnéé medznmedznííky vo vývoji obrky vo vývoji obráábania,bania,

-- priemyselnpriemyselnáá revolrevolúúcia cia –– parný stroj, elektromotor, vývoj nparný stroj, elektromotor, vývoj náástrojov technolstrojov technolóógii gii 
((TaylorTaylor, , EdisonEdison),),

-- 2. pol. 20. storo2. pol. 20. storoččia ia –– kybernetika kybernetika –– automatickautomatickéé riadenie strojov, novriadenie strojov, novéé metmetóódy dy 
obrobráábania, vysokorýchlostnbania, vysokorýchlostnéé a ekologicky a ekologicky ččististéé obrobráábanie.banie.



ZZááklady obrklady obráábaniabania
ZZáákladnkladnéé pojmypojmy zz obrobráábania sbania súú definovandefinovanéé vv norme STN 22 0010.norme STN 22 0010.
Plochy pri obrPlochy pri obráábanbaníí
Plochy pri obrPlochy pri obráábanbaníí vznikajvznikajúú pohybom reznej hrany npohybom reznej hrany náástroja vstroja v obrobráábanom materibanom materiááli. li. 
Na Na obrobkuobrobku rozoznrozoznáávame obrvame obráábanbanúú, obroben, obrobenúú aa reznreznúú plochu (obr. 4). plochu (obr. 4). 

ObrObráábanbanáá plochaplocha je vje v procese rezania procese rezania 
nahradennahradenáá obrobenou plochou.obrobenou plochou.
ReznReznáá plochaplocha vznikvznikáá bezprostredne za bezprostredne za 
reznou hranou.reznou hranou.
ZvyZvyššky reznej plochy vytvky reznej plochy vytváárajrajúú obrobenobrobenúú
plochuplochu..
SkutoSkutoččný profilný profil obrobenobrobenéého povrchu pri ho povrchu pri 
obrobráábanbaníí geometricky urgeometricky urččenou reznou enou reznou 
hranou je urhranou je urččovaný:ovaný:

1.1. Prenosom tvaru reznej hrany na Prenosom tvaru reznej hrany na 
obrobenobrobenúú plochu.plochu.

2.2. Prenosom deformovanPrenosom deformovanéého materiho materiáálu z lu z 
reznej plochy na obrobenreznej plochy na obrobenúú, opotreben, opotrebeníím m 
a stavom reznej hrany, materia stavom reznej hrany, materiáálom lom 
obrobkuobrobku..

3.3. NNááhodnými javmi, napr. lomom reznej hodnými javmi, napr. lomom reznej 
hrany, nepresnoshrany, nepresnosťťou vyhotovenia ou vyhotovenia 
nnáástroja, postroja, pošškodenkodeníím povrchu trieskou a m povrchu trieskou a 
pod.pod.

4. 4. TuhostnýmiTuhostnými pomermi pri   pomermi pri   
obrobráábanbaníí, napr. vibr, napr. vibrááciami.ciami.



Pohyby pri rezanPohyby pri rezaníí
Rezný pohybRezný pohyb -- vzvzáájomný pohyb jomný pohyb obrobkuobrobku aa nnáástroja. Zvystroja. Zvyččajne pozostajne pozostááva va 

zz hlavnhlavnéého pohybu aho pohybu a posuvu (obr. 5).posuvu (obr. 5).
Hlavný pohybHlavný pohyb –– pohyb, na ktorý sa pri obrpohyb, na ktorý sa pri obráábanbaníí spotrebuje prevaspotrebuje prevažžnnáá ččasasťť

energie dodanej obrenergie dodanej obráábaciemu stroju. Niekedy oznabaciemu stroju. Niekedy označčovaný hlavný rezný ovaný hlavný rezný 
pohyb.pohyb.

MôMôžže bye byťť: : -- rovnomerný priamorovnomerný priamoččiary,iary,
-- rovnomerný pohyb po krurovnomerný pohyb po kružžnici,nici,
-- priamopriamoččiary vratný,iary vratný,
-- nerovnomerný (pri kopnerovnomerný (pri kopíírovanrovaníí).).

Vektor rýchlosti výslednVektor rýchlosti výslednéého reznho reznéého pohybu je:ho pohybu je:
(m.s(m.s--11), (m.min), (m.min--11))

vvcc -- vektor rýchlosti hlavnvektor rýchlosti hlavnéého pohybu,ho pohybu,
vvff -- vektor rýchlosti posuvu.vektor rýchlosti posuvu.

Pri rotaPri rotaččnom hlavnom pohybe rýchlosnom hlavnom pohybe rýchlosťť hlavnhlavnéého ho 
pohybu vpohybu v bode Abode A reznej hrany je:reznej hrany je:

(m.s(m.s--11), (m.min), (m.min--11))

ddAA --priemer otpriemer otááččania bodu Aania bodu A vv mm.mm.
RýchlosRýchlosťť hlavnhlavnéého reznho reznéého pohybu bodu najviac ho pohybu bodu najviac 
vzdialenvzdialenéého od osi otho od osi otááččania (bod B) vania (bod B) v praxi praxi 
volvolááme reznou rýchlosme reznou rýchlosťťou:ou:

(m.s(m.s--11), (m.min), (m.min--11))

DD -- maximmaximáálny priemer lny priemer obrobkuobrobku alebo nalebo náástroja.stroja.
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RýchlosRýchlosťť posuvu pri plynulom posuve aposuvu pri plynulom posuve a kruhovom hlavnom pohybe (obr. 6) kruhovom hlavnom pohybe (obr. 6) 
je:je:

vvff = = f.nf.n = = ffzz.z.n.z.n (mm.min(mm.min--11))

kde:kde: zz je poje poččet zubov net zubov náástroja,stroja,
nn ssúú ototááččky za minky za minúútu,tu,
ff je posuv,je posuv,
ffzz je posuv na zub.je posuv na zub.



RozdelenieRozdelenie obrobráábaniabania

Kritériá:

1. Tvar obrobenej plochy:

- rovinné

- rotačné

- vonkajšie

- vnútorné

2. Technológie:

- sústruženie

- frézovanie

- brúsenie

- hobľovanie

- vŕtanie

- preťahovanie

- iné

3. Nositeľ rezného pohybu:

- obrobok

- nástroj

4. Druh pohybu:

- priamočiary

- rotačný

5. Cyklus práce:

- vratný

- plynulý

6. Princíp odoberania materiálu:

- trieskové (mechanické)

- nekonvenčné (fyzikálno-
chemické)



HlavnHlavnéé typy obrtypy obráábacbacíích strojovch strojov
rozlirozliššujeme podujeme podľľa:a:
-- druhu hlavndruhu hlavnéého pohybu (kruhový, priamoho pohybu (kruhový, priamoččiary),iary),
-- druhu posuvov (kruhový, priamodruhu posuvov (kruhový, priamoččiary, resp. viary, resp. v rovine hlavnrovine hlavnéého pohybu alebo ho pohybu alebo 
vv smere kolmom na rovinu hlavnsmere kolmom na rovinu hlavnéého pohybu),ho pohybu),
-- priradenia hlavnpriradenia hlavnéého pohybu aho pohybu a posuvu kposuvu k obrobkuobrobku alebo nalebo náástroju.stroju.
Pohyby prvkov obrPohyby prvkov obráábacieho stroja, ktorbacieho stroja, ktoréé majmajúú vzvzťťah kah k vytvvytvááranej ploche, opranej ploche, opíšíšeme eme 
pomocou pomocou ššestice zestice záákladných kruhových akladných kruhových a priamopriamoččiarych pohybov:iarych pohybov:

((vvxx, v, vyy, , vvzz, , wwxx, , wwyy, , wwzz))
Na obr. 7 sNa obr. 7 súú vyznavyznaččenenéé pohyby niektorých obrpohyby niektorých obráábacbacíích strojov. Prvkami ch strojov. Prvkami nn--ticetice ssúú
symboly symboly IpIp,, IhIh,, DpDp,, DhDh,, 0. I0. I znamenznamenáá, , žže pohyb je priradený ne pohyb je priradený náástroju, D kstroju, D k obrobkuobrobku, , 
p je posuv, h je hlavný rezný pohyb. p je posuv, h je hlavný rezný pohyb. 
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Obr. 8  Rezné pohyby pri základných metódach obrábania

vc – rezná rýchlosť, f – posuv, ap, ah – prísuv (hĺbka rezu), vp – rýchlosť pracovného zdvihu, vz

– rýchlosť vratného zdvihu, vk – obvodová rýchlosť brúsiaceho kotúča, vo – obvodová

rýchlosť brúseného obrobku, fz – hrúbka triesky odoberanej jedným zubom.



HlavnHlavnéé typy ntypy náástrojovstrojov
ZZ hhľľadiska vytvadiska vytváárania plôch obrrania plôch obráábanbaníím rozhodujm rozhodujúúcou cou ččasasťťou nou náástroja je rezný klin. stroja je rezný klin. 
Rezný klinRezný klin -- ččasasťť nnáástroja, ktorstroja, ktoráá vnikvnikáá do obrdo obráábanbanéého materiho materiáálu. lu. 
Plochy reznPlochy reznéého klina sho klina súú: : ččelnelnáá, , 

chrbtovchrbtováá,,
vedvedľľajajššia chrbtovia chrbtováá..

PodPodľľa poa poččtu rezných klinov rozozntu rezných klinov rozoznáávame nvame náástroje:stroje:
jednoklinovjednoklinovéé (no(nožže), e), 
viacklinovviacklinovéé (vrt(vrtááky, ky, výstruvýstružžnnííkyky, fr, fréézy, zy, prepreťťahovacieahovacie ttŕŕne, zne, záávitnvitnííky),ky),
mnohoklinovmnohoklinovéé (br(brúúsne nsne náástroje).stroje).

ReznReznáá hranahrana -- prieseprieseččnica chrbtovej plochy anica chrbtovej plochy a plochy plochy ččela ela ⇒⇒ hlavnhlavnáá aa vedvedľľajajššia ia r.hr.h. . 
SSúú spojenspojenéé polomerom hrotu alebo prechodovou reznou hranou. Tvar reznej hrpolomerom hrotu alebo prechodovou reznou hranou. Tvar reznej hrany any 
nnáástroja kreslstroja kreslííme vme v rovine kolmej na hlavný rezný pohyb. rovine kolmej na hlavný rezný pohyb. 
Tvar reznej hrany urTvar reznej hrany urččííme uhlami nastavenia hlavnej ame uhlami nastavenia hlavnej a vedvedľľajajššej reznej hrany ej reznej hrany 
aa polomeru hrotu.polomeru hrotu.

a a –– frfrééza,za,

b b –– skrutkový vrtskrutkový vrtáák,k,

c c –– výstruvýstružžnnííkk..



Parametre odrezParametre odrezáávanej vrstvyvanej vrstvy
Parametre odrezParametre odrezáávanej vrstvy svanej vrstvy súú posuv, hposuv, hĺĺbka rezu abka rezu a prierez, prierez, ďďalej hralej hrúúbka abka a šíšírka rka 
odrezodrezáávanej vrstvy.vanej vrstvy.
Posuv fPosuv f je premiestnenie nje premiestnenie náástroja vzhstroja vzhľľadom na adom na obrobokobrobok za urza urččititúú udalosudalosťť: : 
pootopootoččenie enie obrobkuobrobku alebo nalebo náástroja za otstroja za otááččku, oku, o rozstup zubov alebo po vykonanrozstup zubov alebo po vykonaníí
zdvihu. Rozmer posuvu je mm.zdvihu. Rozmer posuvu je mm.
RozoznRozoznáávame posuv na:vame posuv na:
-- ototááččku ku ffoo, , 
-- zub zub ffzz,,,,
-- zdvih zdvih ffzdzd..
HHĺĺbka rezu bka rezu aapp -- vzdialenosvzdialenosťť medzi obrmedzi obráábanou abanou a obrobenou plochou vobrobenou plochou v smere smere 
prpríísuvusuvu. Inak povedan. Inak povedanéé hhĺĺbka rezu je rozmer odoberanbka rezu je rozmer odoberanéého materiho materiáálu vlu v smere smere 
kolmom na hlavný pohyb akolmom na hlavný pohyb a posuv. posuv. 

ŠíŠírka odrezrka odrezáávanej vrstvy bvanej vrstvy b je je 
jej rozmer vjej rozmer v smere stopy reznej smere stopy reznej 
plochy vplochy v rovine kolmej na hlavný rovine kolmej na hlavný 
pohyb. Pre npohyb. Pre náástroje sstroje s priamou priamou 
reznou hranou areznou hranou a bez polomeru bez polomeru 
hrotu plathrotu platíí::

(mm)(mm)

r

pa
b

χsin
=



Prierez odrezPrierez odrezáávanej vrstvy pri svanej vrstvy pri súústrustružženeníí, hob, hobľľovanovaníí aa obrobráážžananíí pre nulový uhol pre nulový uhol 
nastavenia vednastavenia vedľľajajššej reznej hrany je:ej reznej hrany je:

S = S = aapp . f. f (mm(mm22))
Pri viaczubových nPri viaczubových náástrojoch sstrojoch s konkonšštantným prierezom odreztantným prierezom odrezáávanej vrstvy (vrtvanej vrstvy (vrtááky, ky, 
výhrubnvýhrubnííkyky, , výstruvýstružžnnííkyky, , prepreťťahovacieahovacie ttŕŕne):ne):

S = S = aapp . . ffzz (mm(mm22))

Pri frPri fréézovanzovaníí prierez odrezprierez odrezáávanej vrstvy zvanej vrstvy záávisvisíí od uhla zod uhla zááberu:beru:

S = S = aapp . . ffzz . sin. sinαα (mm(mm22))

HrHrúúbka odrezbka odrezáávanej vrstvy hvanej vrstvy h je jej rozmer vje jej rozmer v smere kolmom ne reznsmere kolmom ne reznúú plochu. plochu. 
Meriame ju vMeriame ju v rovine kolmej na hlavný pohyb (obr.rovine kolmej na hlavný pohyb (obr. 9). Hr9). Hrúúbka odrezbka odrezáávanej vrstvy vanej vrstvy 
pre jednoduchpre jednoduchéé nnáástroje sstroje s priamou reznou hranou apriamou reznou hranou a bez polomeru hrotu je:bez polomeru hrotu je:

h = f . h = f . sinsin ζζrr (mm)(mm)

pre viaczubovpre viaczubovéé nnáástroje sstroje s výnimkou frvýnimkou frééz:z:

h = h = ffzz . . sinsin ζζrr (mm)(mm)

aa pre frpre fréézy:zy:

h = f . h = f . sinsin ζζrr sinsinφφ (mm)(mm)



UpUpíínanie ananie a upupíínanaččee
ÚÚlohou uplohou upíínanaččov je ov je ustaviustaviťť, , upnupnúúťť aa podopriepodoprieťť obrobokobrobok. . 
UstaviUstaviťť znamenznamenáá presne urpresne urččiiťť polohu polohu obrobkuobrobku vv ssúúradnicovom systradnicovom systééme stroja. Na me stroja. Na 
to slto slúúžžia ia ustavovacieustavovacie elementy elementy upupíínaciehonacieho prpríípravku (uppravku (upíínanačča). a). UpUpíínacnacíímimi
elementmi pritlaelementmi pritlaččííme me obrobokobrobok kk ustavovacustavovacíímm elementom aelementom a zabezpezabezpeččííme jeho me jeho 
polohu proti pôsobeniu vonkajpolohu proti pôsobeniu vonkajšíších sch sííl. Opornl. Opornéé elementy podopierajelementy podopierajúú obrobokobrobok, , 
zvýzvýššia jeho tuhosia jeho tuhosťť (obr.(obr. 11).11).

Stupne voStupne voľľnosti nosti obrobkuobrobku

Teleso vTeleso v priestore mpriestore máá 6 stup6 stupňňov voov voľľnosti. nosti. UstavenUstaveníímm na rovinu (1) odoberieme 3 na rovinu (1) odoberieme 3 
stupne vostupne voľľnosti (obr.nosti (obr. 12), li12), lišštou (2) tou (2) –– 2 stupne, oporným bodom (3) 2 stupne, oporným bodom (3) –– 1 stupe1 stupeňň. . 

RadiRadiáálne plochy lne plochy ččeeľľustustíí samostrediacehosamostrediaceho skskľľuuččovadla ovadla ustavujustavujúú obrobokobrobok vzhvzhľľadom adom 
na os, uberajna os, uberajúú 4 stupne vo4 stupne voľľnosti. Opretnosti. Opretíím m obrobkuobrobku o o ččelnelnúú plochu plochu ččeeľľustustíí uberieme uberieme 
ďďalalšíší stupestupeňň vovoľľnosti. Zvislnosti. Zvisláá a vodorovna vodorovnáá ustavovaciaustavovacia zzáákladkladňňa zvera zverááka uberie 5 ka uberie 5 
stupstupňňov voov voľľnosti hranolovitnosti hranolovitéému mu obrobkuobrobku. Hroty uberaj. Hroty uberajúú tietiežž 5 stup5 stupňňov voov voľľnosti. nosti. 



FyzikFyzikáálne modely rezanialne modely rezania
VoVoľľnnéé rezanie:rezanie: -- zjednoduzjednoduššený fyzikený fyzikáálny model procesu rezania (obr.lny model procesu rezania (obr. 13a, 14a), 13a, 14a), 

-- odrezodrezáávanie materivanie materiáálu s konlu s konšštantou hrtantou hrúúbkou priamkovou bkou priamkovou 
reznou hranou reznou hranou šširirššou ako ou ako šíšírka odrezrka odrezáávanej vrstvy vanej vrstvy b b kolmou kolmou 
na hlavný pohyb (na hlavný pohyb (ortogonortogonáálnelne vovoľľnnéé rezanie),rezanie),
-- trieska odchtrieska odcháádza po dza po ččelnej ploche, je deformovanelnej ploche, je deformovanáá len len 
rovinným spôsobom.rovinným spôsobom.

KosouhlKosouhléé ((ššikmikméé)) rezanie: rezanie: -- reznreznáá hrana zviera so smerom hrana zviera so smerom vvcc uhol uhol λλss,,
-- šíšírka triesky = rka triesky = bb,,
-- tvar triesky je priestorový a tvar triesky je priestorový a zzáávisivisi od uhla od uhla λλss. . 

trieska

obrobok

rezný
klin

trieska

obrobok rezný
klin

uhol sklonu 
rezného klina



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť..
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