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Sústruženie
Sústruženie – technológia používaná predovšetkým na obrábanie valcových tvarov pri odoberaní materiálu 

obrobku jednoklinovým nástrojom pohybujúcim sa rovnobežne s osou rotácie obrobku upnutého v 
skľučovadle, medzi hrotmi a pod.

Na sústruhu je však možné tiež rezať závity, sústružiť kužele, guľové plochy, rovinné (čelné plochy), vŕtať, 
vyvrtávať, kopírovať tvary podľa šablóny, vytvárať všeobecné tvary, príp. frézovať, brúsiť. 

Obr. 1 Príklady sústružníckych prác



Podstata sústruženia – rotačný pohyb obrobku a priamočiary pohyb noža. 

Pohyby pri sústružení

Metódy sústruženia: - pozdĺžne (axiálne) sústruženie – smer pohybu noža rovnobežný s osou rotácie obrobku,
dráha ľubovoľného bodu reznej hrany noža: skrutkovica,

- radiálne (čelné) sústruženie – smer pohybu noža je kolmý na os obrobku,
dráha noža: špirála,

- tvarové sústruženie (kopírovanie) – okamžitý smer pohybu noža je rovnobežný s osou obrobku,
dráha noža: všeobecná krivka.

Obr. 2 Metódy sústruženia: a – axiálne, b – radiálne, c - tvarové



Hlavný pohyb – otáčavý, koná ho väčšinou obrobok. 

Vedľajší pohyb – posuv (pozdĺžny, priečny, kombinovaný) – vykonáva ho väčšinou nástroj.

Prísuv – pohyb nástroja v smere kolmom na sústruženú plochu. Nastavuje sa ním hĺbka rezu. 
Rezná rýchlosť – zjednodušuje sa na rýchlosť hlavného pohybu, je daná obvodovou rýchlosťou obrobku. Udáva sa v 
m.min-1. 

Rezná rýchlosť – vc (m.min-1).

Posuv – fn (mm).

Prísuv – ap (mm).

Rezná rýchlosť:
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D – priemer obrábanej plochy v mm,

n –otáčky obrobku v min-1.

Podľa hrúbky triesky sústruženie delíme na: - hrubovanie,

- hladenie (dokončovanie), resp.

- jemné sústruženie.

Hrubovanie – prvotná operácia, súčiastka dostane svoj tvar, nie však rozmery. Vyrobíme ním súčiastku väčšiu 
ako udáva výkres o prídavok na hladenie. Aby bol využitý výkon stroja, používame najväčší možný 
prierez triesky. Na drsnosť neberieme ohľad.

Hladenie – súčiastka dostáva presný tvar, rozmery a predpísanú drsnosť povrchu. Posuv sa volí podľa 
predpísanej drsnosti a veľkosti zaoblenia hrotu nástroja. 



Obr. 3 Pohyby pri rôznych operáciách sústruženia

Obr. 4 Príklad práce na niekoľkonožových sústruhoch



Jemné sústruženie – špeciálny postup dokončovania súčiastok, ktoré majú úzke pole tolerancie rozmerov, 
presný geometrický tvar a malú drsnosť povrchu. Používa sa na dokončovanie súčiastok z ľahkých a 
farebných kovov. Z environmentálnych dôvodov sa používa namiesto brúsenia, ako tzv. suché alebo 
tvrdé sústruženie. Robí sa na presných sústruhoch, napr. diamantovými nástrojmi.

Hospodárna presnosť sústruženia v závislosti na priemere obrobku
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F – celková rezná sila v N,
Fc – rezná sila v N,
Ff – sila posuvu v N, 
Fp – pasívna sila (sila prísuvu) v N.

Pc – rezný výkon vo W,

vc – rezná rýchlosť v m.min-1.

Sily a výkon pri sústružení

Veľkosť zložiek sa najčastejšie určuje podľa empirických vzťahov:
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cFc, cFf, cFp – empirické konštanty,
xF, yF – empiricky zistené exponenty.

Hodnoty konštánt a exponentov je možné nájsť v tabuľkách. 

Obr. 5  Rezné sily pri viazanom  rezaní



Sústružnícke nástroje
Existuje mnoho typov vzhľadom na množstvo a univerzálnosť prác vykonávaných na sústruhoch.

Rozdelenie:

1. podľa materiálu reznej časti nástroja:

a) nástrojové ocele: - uhlíkové,

- legované,

- rýchlorezné.

b) spekané karbidy: - nepovlakované: I. jednokarbidové (WC – kobaltové spojivo),

II. dvojkarbidové (WC, TiC, Co-spojivo).

III. viackarbidové (WC, TiC, NbC)

- povlakované – jednovrstvové,

– dvoj a viacvrstvové povlaky. 

c) nekovové rezné materiály: i) keramika:

na báze nitridu kremíka Si3N4 - nitridy,

na báze oxidu hlinitého Al2O3 - oxidy: I. čisté oxidy hliníka (čistá keramika)

II. cermety (asi 60 % Al2O3 +kovy alebo karbidy kovov)

III. karbidové oxidy (asi 75 % Al2O3 + karbidy kovov)

ii) CBN – kubický nitrid bóru,

iii) PKD – polykryštalický diamant. 



2. podľa tvaru noža  (rezného klina) a celistvosti noža:

Nože: a) radiálne,

b) prizmatické,

c) kotúčové,

d) tangenciálne.

Celistvosť: a) celistvé (monolitické) nože

b) držiak s reznou časťou pripevnenou: - spájkovaním,

- mechanicky.

Obr. 6  Sústružnícke nože: a – prizmatické, b – kotúčové, c - tangenciálne



3. podľa umiestnenia voči obrobku: - radiálne,

- tangenciálne.

Obr. 7  Sústružnícke nože: a – uberací nož čelný, b – rohový nôž, c – uberací nôž priamy, d – uberací nôž vyhnutý,                
e – hladiaci nôž, f – zapichovací nôž, g – uberací nôž stranový, h – naberací nôž, i – závitový nôž, j – rádiusový nôž,             

k – vnútorný uberací nôž, l – vnútorný rohový nôž, m,n – vnútorné nože zapichovacie, o – vnútorný nôž závitový,                  
p,r – vyvrtávací nôž kolmý, šikmý

Obr. 8  Rôzne tvary rezných platničiek 



Stroje na sústruženie
Sústruhy delíme z dvoch hľadísk: a) konštrukčno-technologického,

b) z hľadiska riadenia pracovného cyklu.

Ad a) 1. hrotové: - univerzálne,

- produkčné.

2. čelné

3. revolverové: - so zvislou osou revolverovej hlavy,

- s vodorovnou osou revolverovej hlavy,

- so šikmou osou revolverovej hlavy.

4. zvislé: - jednostojanové,

- dvojstojanové.

5. špeciálne.

Ad b) 1. ovládané ručne

2. poloautomaty (napr. kopírovacie, niekoľko nožové atď.)

3. automaty (napr. revolverové, zapichovacie atď.)

4. riadené programovo: - riadené číslicovo,

- riadené náražkovo.



Obr. 9  Hlavné časti sústruhu
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Lôžko – spája jednotlivé časti sústruhu navzájom a zachytáva rezné sily. Na hornej časti lôžka je prizmatické
vedenie, vonkajšie slúži na pozdĺžny suport, vnútorné pre koník a lunetu. 

Vreteník – je upevnený v ľavej hornej časti lôžka. Od jeho presnosti závisí presnosť práce sústruhu. Vreteno má na 
konci kužeľovú dutinu pre upínací hrot a presne brúsenú valcovú plochu pre stredenie upínacích hláv a závit pre jej 
naskrutkovanie. Vreteno dostáva otáčavý pohyb od elektromotora cez prevodovú skriňu a lamelovú spojku. 

Koník – podopiera voľný koniec dlhých súčiastok. Upevňuje sa na vnútornom vedení lôžka príložkou a 
výstredníkom. Presnejšia poloha hrotu sa nastavuje vysúvaním pinoly z telesa koníka. Pinola má vpredu kužeľový 
otvor na upnutie hrotu. 

Suport – časť sústruhu, ktorá umožňuje upnutie a pohyb nástroja v pozdĺžnom a priečnom smere. Musí zachytávať
aj rezné sily, namáhajúce nástroj pri práci. Skladá sa z pozdĺžnych a priečnych nožových saní, upínacieho 
zariadenia nástrojov a suportovej skrine. 



Obr. 13  Revolverový sústruh so zvislou osou revolverovej 
hlavyObr. 12  Revolverový sústruh s vodorovnou osou revolverovej 

hlavy

Obr. 11  Čelný sústruhObr. 10  Univerzálny hrotový sústruh



Obr. 16  Zvislý poloautomatický kopírovací sústruh Obr. 17  Sústružnícke obrábacie centrum

Obr. 14  Zvislý jednostojanový sústruh

Obr. 15  Zvislý dvojstojanový sústruh



Upínanie pri sústružení

Obr. 18  Strediace jamky a nástroj na ich vŕtanie

Obr. 19  Základné upínacie pomôcky pre upínanie obrobkov: a) pevný hrot, c) variant unášacej dosky so srdcom

Upínanie pri sústružení: - medzi hroty,

- na tŕne,

- pomocou čelustí,

- do univerzálnych skľučovadiel,

- na upínacie dosky,

- do klieštin,

- do špeciálnych prípravkov.



Obr. 19 pokr.  Základné upínacie pomôcky pre upínanie obrobkov: b) otočný hrot, d) variant unášacej dosky so srdcom, 
e) odpružený hrot, f) samosvorné skľučovadlo, g) čelný unášač, h) univerzálne skľučovadlo, i) univerzálna upínacia doska,

j) upínací uholník, k) upínanie klieštinou, l,m) pevná a posuvná luneta



Obr. 20  Spôsoby upínania nástrojov na sústružníckych 
strojoch: a) úpinky, b,c,d) nástrojové hlavy rôznej 

konštrukcie pre poloautomaty

Obr. 21  Detail revolverovej hlavy s priečnymi suportami

Obr. 22  Lunety používané na podopretie pri sústružení
dlhých štíhlych súčiastok



Ďakujem vám za pozornosť.


