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FyzikFyzikáálne modely rezanialne modely rezania
Voľné rezanie: - zjednodušený fyzikálny model procesu rezania (obr. 1a, 2a), 

- odrezávanie materiálu s konštantou hrúbkou priamkovou 
reznou hranou širšou ako šírka odrezávanej vrstvy b kolmou 
na hlavný pohyb (ortogonálne voľné rezanie),
- trieska odchádza po čelnej ploche, je deformovaná len 
rovinným spôsobom.

Kosouhlé (šikmé) rezanie: - rezná hrana zviera so smerom vc uhol λs,
- šírka triesky = b,
- tvar triesky je priestorový a závisí od uhla λs. 
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Ako vznikAko vznikáá trieska?trieska?
Oblasť rezania, kde rezný klin (nástroj) deformuje a oddeľuje obrábaný materiál od 

obrobku vo forme triesky (obr. 3, 4) – zóna rezania (koreň triesky).
V zóne rezania rozoznávame tri oblasti deformácie:
a) primárna oblasť deformácie:

- javy spojené so vznikom a utváraním triesky a s účinkom reznej sily a jej zložiek,
- nedeformované zrná sú od deformovaných oddelené zreteľnou hranicou,
- deformované zrná sú ohraničené hranicou pod uhlom φ2.

b) sekundárna oblasť deformácie povrchovej vrstvy triesky pri čele noža:
- javy spojené s trením a opotrebením rezného klina, ako aj s generovaním 
tepla/teploty,
- trecie napätia a tvorba nárastku.

c) oblasť terciálnej deformácie - povrchová vrstva obrobenej plochy
- javy spojené s tvorbou obrobeného povrchu, jeho profilom, topografiou, 
vlastnosťami a integritou.

Obr. 4Obr. 3



V koreni triesky môžeme rozoznať tieto geometrické charakteristiky (obr. 4):
– medzný uhol deformácie φ1 - uhol medzi smerom rezného pohybu a medznou 
rovinou deformácie, oddeľuje deformované a nedeformované zrná,
– uhol textúry φ2 - uhol medzi smerom rezného pohybu a smerom deformovaných 
zŕn v trieske,
– hrúbku odrezávanej vrstvy h - vzdialenosť obrábanej a obrobenej plochy,
– hrúbku (deformovanej) triesky ht - vzdialenosť okrajov horného a spodného 
povrchu triesky.
- hrúbka (deformovanej) triesky ht je vždy väčšia ako hrúbka odrezávanej vrstvy h. 
Stlačenie (stláčanie) triesky – tlakom čela nástroja sa trieska stáva hrubšou 
(priečne stláčanie) a kratšou (pozdĺžne stláčanie), šírka triesky sa prakticky nemení. 

Stlačenie (koeficient stláčania):
K = hc / h, K > 1 
V anglicky hovoriacich krajinách používaný termín „chip ratio“ (pomer pri trieske):
rc = h / hc = 1 / K

Obr. 5 Experimentálna (plná čiara) a teoretická (prerušovaná čiara) závislosť stlačenia triesky 
od: a - reznej rýchlosti, b - posuvu (hrúbky odrezávanej vrstvy), c - uhla čela, d - hĺbky rezu 
(šírky odrezávanej vrstvy).



Tvorba triesky – pretváranie materiálu odrezávaného z obrobku rezným klinom na 
triesku. 

Proces rezania môžeme rozdeliť do 3 základných fáz:

1. Nukleácia triesky (pružná deformácia, plastická deformácia – primárna v oblasti 
vymedzenej klzovými čiarami AB a AC – obr. 6, začiatok porušovania kryštalickej 
mriežky materiálu).

2. Oddeľovanie triesky (ukončenie procesu plastickej deformácie). Plastický lom 
nastáva pôsobením šmykového napätia τ, krehký pôsobením normálového σ.
Podmienka vzniku trhaných triesok:

Pre strihané triesky platí:

3. Utváranie oddelenej triesky (významný vplyv na tvar triesky majú vlastnosti 
obrábaného materiálu, vc, rezné podmienky, z geometrie rezného nástroja hlavne 
uhol čela).
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Príklad klasifikácie triesok vznikajúcich pri sústružení a vŕtaní (ISO 3685)

TRIESKY Stuhovité Rúrkové Špirálové
Skrutkovico-
vé
podložkové

Skrutkovico-
vé kužeľové Elementárne ihlové

Dlhé Dlhé Ploché Dlhé Dlhé

Krátke Krátke Spojité Krátke Krátke
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Obr. 7 Tvary triesok v závislosti na 
prísuve ap a posuve f

NNáárastokrastok
- zreteľné rozdiely v textúre spodnej vrstvy triesky pri reznej hrane vznikajúce pri 
rôznych vc. 
- časť materiálu v tvare palca na koreni triesok získaných pri rezných rýchlostiach 
20 až 50 m.min-1 odolná voči leptaniu (obr. 8)  je silne deformovaná časť obrábaného 
materiálu,

-niekedy po prerušení rezania ju  nájdeme 
aj na čelnej ploche noža pozdĺž reznej hrany 
útvar s podobným profilom 
- označujeme ho názvom nárastok a 
hovoríme o vzniku nárastku. 
Nárastok je silne deformovaná časť
obrábaného materiálu prilipnutá k čelnej 
ploche nástroja pozdĺž reznej hrany, ktorá
je taká tvrdá, že je schopná rezať. Stopy 
nárastku nájdeme na reznej ploche, na 
obrobenej ploche, na noži a na trieske.



Vznik nárastku:
- odstraňovanie adsorbčných a oxidových filmov na čele nástroja na začiatku 
rezania,
- vznik nepohyblivej vrstvy (silne deformovaná, plastická kvôli teplote) – základ pre 
nárastok,
- spodná vrstva deformovanej triesky priľne a za priaznivých podmienok sa oddelí od 
triesky,
- pevný vzniká pri veľmi malých vc resp. nízkych t. 

Obr. 10 Vplyv teploty rezania 
na výšku nárastku pre rôzne 
hrúbky odrezávanej vrstvy

Obr. 9 Vplyv reznej rýchlosti na výšku nárastku pre rôzne 
uhly čela (a) a hrúbky odrezávanej vrstvy (b)



Rezný nástroj
Obrábací nástroj – aktívny prvok obrábacej sústavy. Uskutočňuje rezanie tým, 
že svojou pracovnou časťou, teda rezným klinom vniká do obrobku a oddeľuje z 
neho postupne častice v tvare triesky. 

Skladá sa z tela, resp. telesa nástroja a rezného klina.

Hlavné časti: 

- rezná časť nástroja – časť nástroja umožňujúca proces rezania. Tvorí ju rezná
hrana, čelná a chrbtová plocha. Pozostáva z jedného, dvoch alebo viacerých rezných 
klinov. 

Podľa počtu rezných klinov rozdeľujem nástroje na:

- jednoklinové (sústružnícke, hobľovacie nože),

- dvojklinové (vrtáky, niektoré frézy),

- viacklinové: - pravidelné - s definovanou reznou hranou - (frézy, závitníky),

- mnohoklinové: - nepravidelné (brúsne nástroje).



Nástrojový držiak (stopka) – časť nástroja, slúžiaca k jeho upevneniu 
vonkajším povrchom.

Upínací otvor – časť nástroja, slúžiaca k jeho upevneniu (stredeniu) vnútorným 
povrchom.

Teleso nástroja – časť nástroja, na ktorej sú vytvorené alebo upevnené rezné
časti nástroja.

Rezný klin – časť nástroja vytvorená čelnou a chrbtovou plochou. Je to klinová
časť nástroja vnikajúca do obrobku.

Os nástroja – teoretická priamka, ktorá prechádza stredovou čiarou stopky 
alebo upínacieho otvoru. 

Rezný klin tvoria plochy: - čelná plocha Aγ,

- hlavná chrbtová plocha Aα,

- vedľajšia chrbtová plocha A´α. 

Rezné hrany – priesečnice čelnej plochy a plôch chrbtových. 

Hlavná rezná hrana S – priesečnica čelnej a hlavnej chrbtovej plochy. Zvyčajne 
koná hlavnú reznú prácu.

Vedľajšia rezná hrana S´ - priesečnica čelnej a vedľajšej chrbtovej plochy. 

Hrot – časť nástroja ležiaca na spojnici hlavnej a vedľajšej reznej hrany 
(zaoblený, zrazený a pod.).



Obr. 11 Plochy na rozličných typoch nástroja: 1- čelná plocha, 2 – hlavná chrbtová plocha, 3 –
vedľajšia chrbtová plocha, 4 – hlavná rezná hrana, 5 – vedľajšia rezná hrana, 6 – hrot. 

Obr. 12 Nástrojové roviny na pravom uberacom Obr. 13 Roviny pracovnej súradnicovej 
sústružníckom noži sústavy 



Nástrojové a pracovné uhly
Geometria reznej časti nástroja sa určuje v dvoch súradnicových sústavách:

1. Nástrojová súradnicová sústava (statická) – používa sa pre stanovenie 
geometrie nástroja pri konštrukcii, výrobe a kontrole.

2. Pracovná súradnicová sústava (kinematická) – používa sa pre stanovenie 
geometrie nástroja počas rezného procesu. 

Prvky geometrie rezného klina môžeme definovať z dvoch hľadísk:

- nástrojové uhly obrábacieho nástroja – z hľadiska geometrického tvaru,

- pracovné uhly obrábacieho nástroja – z hľadiska polohy rezného klina voči
obrobku.

Roviny súradnicového systému pre určovanie nástrojových uhlov:

- základná nástrojová rovina Pr – rovina prechádzajúca uvažovaným bodom reznej 
hrany,    kolmá na vektor rýchlosti hlavného rezného pohybu,

- bočná nástrojová rovina Pf – rovina prechádzajú uvažovaným bodom reznej 
hrany v predpokladanom smere rýchlosti hlavného rezného pohybu a posuvu,

- zadná nástrojová rovina Pp – rovina prechádzajúca uvažovaným bodom reznej
hrany, kolmá na základnú rovinu Pr a nástrojovú bočnú rovinu Pf. 

- nástrojová rovina reznej hrany Ps – rovina dotyčnicová k reznej hrane v 
uvažovanom bode a kolmá na základnú nástrojovú rovinu Pr.

- normálna rovina Pn – rovina kolmá na reznú hranu v uvažovanom bode. 



- ortogonálna nástrojová rovina Po – rovina prechádzajúca uvažovaným bodom reznej hrany, 
kolmá na nástrojovú záklanú rovinu Pr, aj na nástrojovú rovinu reznej hrany Ps.

- nástrojová rovina najväčšieho spádu čela Pg – rovina prechádzajúca uvažovaným bodom 
reznej hrany, kolmá na nástrojovú základnú rovinu Pr a čelo Aγ. 

- nástrojová rovina najväčšieho spádu chrbta Ph – rovina prechádzajúca uvažovaným bodom 
reznej hrany, kolmá na nástrojovú základnú rovinu Pr a hlavný chrbát Aα. 

Nástrojové uhly

Obr. 14

Obr. 15



Určenie

Názov Označenie Uhol medzi 
rovinami V rovine

Nástrojový uhol nastavenia κr Ps – Pf Pr

Nástrojový uhol nastavenie doplnkový ψr Ps – Pp Pr

Nástrojový uhol sklonu reznej hrany λs S – Pr Ps

Nástrojový uhol hrotu εr Ps – P´s Pr

Nástrojový ortogonálny uhol čela γo Aγ – Pr Po

Nástrojový normálový uhol čela γn Aγ – Pr Pn

Nástrojový bočný uhol čela γf Aγ – Pr Pf

Nástrojový zadný uhol čela γp Aγ – Pr Pp

Nástrojový uhol vedľajšieho spádu γg Aγ – Pr Pg

Nástrojový ortogonálny uhol  chrbta αo Aα – Ps Po

Nástrojový normálov uhol chrbta αn Aα – Ps Pn

Nástrojový bočný uhol chrbta αf Aα – Ps Pf

Nástrojový zadný uhol chrbta αp Aα – Ps Pp

Nástrojový uhol najväčšieho spádu chrbta αb Aα – Ps Pb

Nástrojový ortogonálny uhol rezu klina βo Aγ – Aα Po

Normálový uhol rezného klina βn Aγ – Aα Pn

Nástrojový bočný uhol rezného klina βt Aγ – Aα Pf

Nástrojový zadný uhol rezného klina βp Aγ – Aα Pp



Pracovné rezné uhly – uhly vznikajúce priamo v procese obrábania medzi rezným 
klinom a obrobkom. Sú zvyčajne iné ako nástrojové uhly. Ich veľkosť závisí na:

- polohe rezného klina voči obrobku,

- kinematických pomeroch pri obrábaní.

Nástrojové a pracovné roviny:

- pracovná základná rovina Pre – rovina prechádzajúca uvažovaným bodom reznej
hrany, kolmá na směr výsledného rezného pohybu. 

- pracovná bočná rovina Pfe – rovina prechádzajúca uvažovaným bodom reznej
hrany, zhodná so smerom rýchlosti hlavného rezného pohybu a posuvu.

- pracovná zadná rovina Ppe – rovina prechádzajúca uvažovaným bodom reznej
hrany, kolmá na pracovnú základnú rovinu Pre a pracovnú bočnú rovinu Pfe.

- pracovná rovina reznej hrany Pse – rovina dotyčnicová k reznej hrane v 
uvažovanom bode a kolmá na pracovnú základnú rovinu Pre. V tejto rovine leží
výsledný rezný pohyb.

- pracovná rovina normálová Pne – rovina kolmá na reznú hranu v uvažovanom 
bode reznej hrany.

- pracovná ortogonálna rovina Poe – rovina prechádzajúca uvažovaným bodom 
reznej hrany kolmá na pracovnú základnú rovinu Pre.



Určenie

Názov Označenie Uhol medzi 
rovinami V rovine

Pracovný uhol nastavenia κre Pse – Pfe Pre

Pracovný uhol nastavenie doplnkový ψre Pse – Ppe Pre

Pracovný uhol sklonu reznej hrany λse S – Pre Pse

Pracovný uhol hrotu εre Pse – P´se Pre

Pracovný ortogonálny uhol čela γoe Aγ – Pre Poe

Pracovný normálový uhol čela γne Aγ – Pre Pne

Pracovný bočný uhol čela γfe Aγ – Pre Pfe

Pracovný zadný uhol čela γpe Aγ – Pre Ppe

Pracovný ortogonálny uhol  chrbta αoe Aα – Pse Poe

Pracovný normálov uhol chrbta αne Aα – Pse Pne

Pracovný bočný uhol chrbta αfe Aα – Pse Pfe

Pracovný zadný uhol chrbta αpe Aα – Pse Ppe

Pracovný ortogonálny uhol rezu klina βoe Aγ – Aα Poe

Pracovný uhol rezného klina βne Aγ – Aα Pne

Pracovný bočný uhol rezného klina Βte Aγ – Aα Pfe

Pracovný zadný uhol rezného klina βpe Aγ – Aα Ppe



Vplyv nástrojových a pracovných  uhlov na rezný proces

Obr. 16 Vplyv uhla nastavenia na tvar prierezu rezu
Obr. 17 Vplyv uhla sklonu hlavnej reznej 

hrany na smer odchodu triesky

Obr. 19 Zmena zložiek reznej sily s 
uhlom nastavenia hlavnej reznej 
hrany

Obr. 18 Vplyv vedľajšieho uhla nastavenia na 
drsnosť obrobenej plochy



Silu, ktorou vtláčame nástroj do materiálu pri rezaní, voláme reznou silou. 
Odpor, ktorý kladie materiál proti porušeniu rezaním, je rezný odpor. Rezná sila 
a rezný odpor majú rovnakú veľkosť a smer, ale opačný zmysel.

ReznReznéé silysily

Obr. 20 Rovnováha 
síl na čele noža

Obr. 21 Rovnováha síl na 
chrbte noža (a) a 
výslednicová sila na chrbát 
(b) 
F1 - sila, ktorá stláča 
obrábaný materiál,
F2 - sila, ktorá deformuje 
obrobený materiál,
F3 - sila pružných 
deformácií a trenia

321 FFFFch

rrrr
++=



Sily na čele F a na chrbte Fch pôsobia pri voľnom rezaní v rovine yz. Ich výslednica je 
sila Fv (obr. 22a)

ktorú môžeme rozkladať do smerov z a y. Dostaneme silu hlavnú (tangenciálnu)

a normálovú

chv FFF
rrr

+=

ψcos.vc FF =

ψsin.vh FF =

Obr. 22
Výslednicová rezná sila a jej zložky: a, b - pri voľnom rezaní, c - pri viazanom rezaní



Viazané rezanie si môžeme predstaviť ako zoskupenie elementárnych voľných rezaní
(obr. 23), kde elementárne normálové sily Fh,e pôsobia kolmo na reznú hranu.
Pri viazanom rezaní (obr. 22c) sila Fh nepôsobí kolmo na priemet reznej hrany, 
prakticky je kolmá na uhlopriečku prierezu rezu.
Pri viazanom rezaní zložku Fh môžeme rozkladať na zložky Ff a Fp. Zložka Ff pôsobí v 
smere posuvu, preto ju nazývame posuvovou zložkou reznej sily alebo jednoducho 
silou posuvu

Zložka Fp pôsobí v smere prísuvu. Tento smer obvykle je kolmý na smer posuvu, 
preto túto zložku voláme normálovou zložkou reznej sily alebo niekedy aj 
jednoducho silou prísuvu

Rozmery b, h prierezu odrezávanej vrstvy pri voľnom rezaní zodpovedajú hrúbke a 
šírke odrezávanej vrstvy pri viazanom rezaní, preto zo sily Fh možno vypočítať zložky 
Ff a Fp.

ϕsin.hf FF =

ϕcos.hp FF =

Obr. 23 Elementárne prierezy a zložky rezných síl
Obr. 24 Elementárne prierezy a zložky rezných 
síl pre tvarový nástroj



Merný rezný odpor a práca rezania
Merný rezný odpor je podiel hlavnej zložky reznej sily Fc a prierezu odrezávanej 
vrstvy S :

(N.mm-2) 1 N.mm-2 = 1 MPa

Vynásobením pravej strany rýchlosťou vc (m.s-1) dostaneme
(W.s.cm-3)

kde: P - výkon rezania,
Os - sekundové množstvo odrezávaného materiálu, t.j. výkon na jednotku 

odrezávaného objemu, čo je aj fyzikálny význam merného rezného odporu.
Práca rezania má tieto zložky:
– práca plastickej deformácie Ad
– práca trenia na čele Ač
– práca trenia na chrbte Ach
– práca na vytváranie nových povrchov Ap
Rozhodujúci význam má práca plastickej deformácie. Prácu na vytvárania nových 
povrchov prakticky môžeme zanedbať. Práca trenia na čele a na chrbte závisí najmä
od rýchlosti vzájomného pohybu.
Merný rezný odpor umožní univerzálny výpočet výkonu alebo práce rezania. Pretože 
výkon rezania je

úpravou dostaneme
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V tejto rovnici sekundové množstvo odrezávaného materiálu Os počítame z 
geometrických a kinematických pomerov. Merný rezný odpor kc v tejto rovnici nie 
je konštanta, ale závisí od parametrov rezania, najmä od pevnosti obrábaného 
materiálu a od hrúbky odrezávanej vrstvy.

Vplyv vybraných parametrov na merný rezný odpor
Uvedené sú typické závislosti reznej rýchlosti, posuvu, hĺbky rezu, uhla čela a 
nastavenia hlavnej reznej hrany na merný rezný odpor. Platia pre obrábanie 
kovových materiálov.

Obr. 25 Závislosť merného rezného odporu kc od: a-reznej rýchlosti, b-posuvu, c-hĺbky
rezu, d-uhla čela, e-nastavenia hlavnej reznej hrany



Vplyv vybraných parametrov na rezné sily
Typické závislosti reznej rýchlosti, posuvu, hĺbky rezu, uhla nastavenia a polomeru 
hrotu na rezné sily pre sústruženie a hobľovanie sú uvedené na obr. 28. Platia pre 
pomer šírky a hrúbky odrezávanej vrstvy b/h = 4 a pre uhol nastavenia 60° až 70° pre 
obrábanie kovových materiálov.
V týchto podmienkach približne platí tento pomer zložiek rezných síl:

Fc : Fp : Ff = 1 : 0.4 : 0.25
Pomer zložiek rezných síl výrazne závisí od uhla nastavenia hlavnej reznej hrany a od 
pomeru hĺbky rezu k posuvu (alebo šírky a hrúbky odrezávanej vrstvy). Vyplýva to z 
toho, že uhol φ, pomocou ktorého prepočítame Fh na Ff a Fp, bezprostredne závisí od 
posuvu, hĺbky rezu a uhla nastavenia (obr. 27).
Experimentálne výsledky potvrdzujú, že priebeh zložky Fc plne zodpovedá priebehu 
merného rezného odporu (porovnaj obr. 25 a 28). Vyplýva to z rovnice

Fc = fc.f.ap

Obr. 26 Vplyv polomeru hrotu na polohu uhlopriečky 
prierezu

Obr. 27 Schéma pre výpočet uhla φ



Obr. 28
Závislosť zložiek rezných síl 
od a-reznej rýchlosti, b- uhla 
čela, c-hĺbky rezu, d-
posuvu, e-nastavenia
hlavnej reznej hrany, f-
polomeru hrotu

Pri zmene reznej rýchlosti 
a uhla rezu alebo čela 
(obr. 28a, b) pomer f/ap
a uhol nastavenia κr sa 
nemenia, preto zložky Ff
a Fp sú pomernou časťou 
zložky Fc v celom rozsahu 
zmeny týchto 
parametrov.

Zmena hĺbky rezu pri f/ap ≥ 4 pomerne málo vplýva na hodnotu uhla φ. Preto pomer 
zložiek Ff a Fp pre rôzne hĺbky rezu zostáva prakticky konštantná (obr. 28c).
S rastom posuvu (obr. 28d) zložka Fp sa mení rýchlejšie a zložka Ff pomalšie, ako by 
to zodpovedalo prijatému pomeru zložiek síl Fc : Fp : Ff. Prejavuje sa tu práve vplyv 
posuvu na uhol φ.
Výrazný vplyv má na priebeh zložiek Ff a Fp uhol nastavenia κr skoro úmerne rastie aj 
uhol φ. Preto zložka Fp s rastom uhla nastavenia klesá a Ff stúpa.
S rastom polomeru hrotu sa zmenšuje stredná hrúbka rezu. Preto zložka Fc rastie (obr. 
28f). S rastom polomeru hrotu zložka Fp rastie rýchlejšie, zložka Ff pomalšie, ako by to 
zodpovedalo priemernému pomeru zložiek síl. Vyplýva z toho, že so zväčšením 
polomeru hrotu uhol φ sa zmenšuje (obr. 26).



ŠŠtatisticktatistickéé modely rezných smodely rezných sííll
Strednú hodnotu reznej sily v závislosti od parametrov prierezu odrezávanej vrstvy 
vyjadrujeme pri rezaní kovov s všeobecnými mocninnými rovnicami Pre voľné rezanie 
(s parametrami prierezu odrezávanej vrstvy b, h) dostaneme:

(N)

(N)
kde: CFh, CFc - konštanty, ktoré vyjadrujú vplyv obrábaného materiálu, geometrie 

nástroja a ostatných konštantných podmienok rezania okrem šírky b 
a hrúbky h odrezávanej vrstvy,

xFh, yFh, xFc, yFc - konštanty, ktoré vyjadrujú mieru vplyvu šírky, resp. hrúbky 
odrezávanej vrstvy na zložky rezného odporu.

Pre viazané rezanie (s parametrami prierezu ap, f) dostaneme:
(N)

(N)

(N)

Význam konštánt je tu podobný ako v predchádzajúcich rovniciach. Konštanta C 
vyjadruje vplyv všetkých parametrov, ktoré nie sú explicitne v rovnici uvedené.
Na rezné sily vplýva aj celý rad ďalších činiteľov, ktorých vplyv vyjadrujeme obvykle 
vo forme opravných súčiniteľov K indexovaných symbolom závislej premennej a 
symbolom tohto parametra, ktorého vplyv opravný súčiniteľ vyjadruje. Napr. opravný 
súčiniteľ KFp,r je opravným súčiniteľom konštanty CFp vzhľadom na polomer hrotu rε. 
Všeobecný tvar empirickej rovnice zapíšeme ako súčin základnej rovnice a opravných 
súčiniteľov. Napr. pre zložku Fc všeobecný tvar je

FhFh yx
Fhh hbCF ..=

FcFc yx
Fcc hbCF ..=

FcFc yx
pFcc faCF ..=

FpFp yx
pFpp faCF ..=

FfFf yx
pFff faCF ..=

∏= Fci
yx

pFcc KfaCF FcFc ...



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť..
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