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VVŕŕtanietanie
Vŕtanie - druh obrábania, pri ktorom sa nástroj voči obrobku otáča a súčasne do 
neho v smere osi otáčania posúva tak, aby jeho rezné hrany odoberali z materiálu 
triesku. Zvyčajne hlavný i posuvný pohyb vykonáva nástroj.

Hlavný rezný pohyb - relatívny pohyb vrtáka alebo obrobku, obvykle sa určuje 
reznou rýchlosťou. Je rotačný, na vŕtačkách ho vykonáva nástroj, na sústruhoch 
obrobok. 

Posuv - zložka výsledného rezného pohybu, daná pohybom nástroja alebo 
obrobku. Spolu s hlavným rezným pohybom umožňuje obrábanie. 

Výsledným pohybom, ktorý vykonávajú všetky body rezných hrán okrem bodu 
ležiaceho v osi otáčania je skrutkovica. Stúpanie skrutkovice sa rovná veľkosti 
posuvu za jednu otáčku.

Vŕtaním sa dajú zhotoviť diery presnosti IT 11 až IT 14 s drsnosťou povrchu 
12,5 až 6,3 mm Ra.
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Rezná rýchlosť vc – rýchlosť hlavného rezného pohybu – pri vŕtaní obvodová
rýchlosť bodu reznej hrany, ktorý je najviac vzdialený od osi otáčania:

vc – rezná rýchlosť (m.min-1),

D – priemer vŕtacieho nástroja (mm),

n – počet otáčok nástroja za minútu (min-1).



Rýchlosť posuvu vf, (okamžitá relatívna rýchlosť uvažovaného bodu v smere 
posuvu, pri výpočte vf zanedbávame):

vf = fn.n
fn – posuv (mm),

n – otáčky vretena (min-1).

Obr. 1 Rezné sily pri vŕtaní

Rezné sily: Fz – hlavná rezná sila v smere hlavného pohybu,

Fy – radiálne rezné sily (navzájom sa rušia),

Fx – zložka sily v smere posuvu,

Fp – sila posuvu,

Fo – osová sila (2Fx + Fp) – prekonáva ju 
posuvový mechanizmus.
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CFz´´, xFz, yFz – konštanta a 
exponenty získané empiricky,

d – priemer vrtáka (mm),

fn – posuv (mm).

M – krútiaci moment prenášaný na 
vreteno vŕtačky.
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Posuv – vyjadruje sa najčastejšie ako posuv za minútu fm (mm), posuv na otáčku 
fn (mm).

n – otáčky nástroja (min-1).



Rozmerové charakteristiky prierezu rezu
Prierezy rezu pri vŕtaní do plného materiálu znázorňuje obr. 2a), pri zväčšovaní
predvŕtanej diery obr. 2b). Plocha prierezu rezu, odrezaná jedným rezným 
klinom:

S1 = ab

Pre vŕtanie do plného materiálu platí (obr. 3):

r
nfa κsin

2
=

r

Db
κsin2

= fn – posuv (mm),
D – priemer vrtáka (mm),
κr - uhol nastavenia vrtáka.

a – hrúbka prierezu rezu (mm),
b – šírka prierezu rezu (mm).

Obr. 3 Zmena šírky a hrúbky 
triesky pri zmene uhla κr

a b

Obr. 2 Prierezy rezu a) pri vŕtaní do plného 
materiálu, b) pri zväčšovaní predvŕtanej 
diery



Po dosadení týchto vzťahov do vzorca S1 = ab dostaneme
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Plocha prierezu rezu, odoberaná súčasne dvoma reznými klinmi vrtáka sa udáva:
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Veľkosť plochy prierezu rezu pri zväčšovaní dier:
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Plocha prierezu rezu odoberaná jedným rezným klinom vrtáka:

Celková plocha prierezu rezu odoberaná súčasne dvoma reznými klinmi vrtáka:
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Rozdelenie vRozdelenie vŕŕtaniatania
Základné druhy vŕtania
§ Bežné vŕtanie, pri ktorom pomer priemeru diery D ku dĺžke otvoru l je menší ako 

1:10 (až 1:15); vŕta sa bežnými vrtákmi, ktoré sa pri práci otáčajú aj posúvajú.
§ Vŕtanie kratších dier, ktoré boli predliate, predkované, vystrihnuté a pod., 

technológia je podobná ako pri predchádzajúcom vŕtaní.
§ Vŕtanie hlbokých dier s pomerom D:l > 1:15; používajú sa špeciálne vrtáky, 

ktoré sa pri práci otáčajú, pričom posuv vykonáva obrobok.
§ Vŕtanie spôsobom medzikružia; používa sa pri obrábaní otvorov s väčším 

priemerom, hlavný rotačný aj posuvový pohyb vykonáva špeciálny nástroj 
upnutý obyčajne vo vŕtacej hlave.

Najpoužívanejším vŕtacím nástrojom je skrutkový vrták (obr. 4)

Základný tvar a geometria vrtáka

Obr. 4 Hlavné časti vrtáka: 1 – hrot, 2 – rezná hrana, 3 – fazetka na rebre, 4 – skrutková
drážka, 5 – kŕčik, 6 – stopka, 7 - vyrážač

Vrtáky

Vrták - nástroj, ktorý sa používajú na vyhotovenie slepých alebo priebežných 
otvorov do plného materiálu alebo predvŕtaného otvoru tam, kde sa nevyžaduje ani 
vysoká rozmerová a tvarová presnosť, ani malá drsnosť povrchu. 



Teleso vrtáka - časť, na ktorej je rezná a vodiaca časť nástroja s drážkami pre 
odvod triesok.

Kŕčik je umiestnený medzi funkčnou a upínacou časťou; zabezpečuje funkčnú časť
proti poškodeniu krútiacom momentom.

Stopka - kužeľová alebo valcová časť, pomocou nej sa nástroj upína do upínača, 
kužeľové stopky ukončuje unášač. 

Zubová medzera - priestor medzi rebrami vrtáka, slúži na odvod triesok. Na rebrách 
sú vybrúsené fazetky, ktoré zabezpečujú lepšie vedenie nástroja v diere. 

Geometria vrtáka je daná uhlami (obr. 5)

Veľkosť jednotlivých rezných uhlov vŕtacích nástrojov sa volí v závislosti od spôsobu 
vŕtania, od druhu vŕtacích nástrojov, od druhu obrábaného materiálu, od 
požadovanej presnosti diery a drsnosti jej povrchu a pod.

Obr. 5 Geometria 
skrutkového vrtáka

D – priemer vrtáka, 
a – výška hrotu, 
ω - uhol sklonu
skrutkovice (pre oceľ
27±5°), 
εr – uhol hrotu (118°), 
α0 – uhol chrbta, 
γ0 – uhol čela, 
dj – priemer jadra 
vrtáka

Obr. 6 Tvary strediacich vrtákov



Ploché vrtáky

Kopijovitý vrták (obr. 7)
- najstarší druh vŕtacieho nástroja,
- jednoduchý tvar a výroba, pomerne značná tuhosť,
- používa sa najmä pri vŕtaní predliatych a predkovaných otvorov. 
Kopijovitý vrták - valcová tyč, na konci upravená do tvaru hrotu plochej kopije s 
dvoma reznými hranami. 
- uhol hrotu ε sa volí podľa obrábaného materiálu v rozpätí 90 až 140°, 
- uhol čela γ býva nulový alebo záporný, 
- uhol chrbta α = 5 až 10° (výnimočne až 20°). 

Nevýhody:
- nepriaznivé tvorenie triesky , najmä na hrote vrtáka, kde sa materiál v dôsledku 
nulovej reznej rýchlosti nereže ale len otiera a vytláča,
- malá výrobnosť rezania (vŕtanie je zdĺhavé a rezné hrany sa rýchle otupujú), 
- zlé odvádzanie triesky,
- v dôsledku nepresného vedenia nástroja malá rozmerová a geometrická presnosť
dier.

Prednosťou plochých vrtákov pôvodných konštrukcii je jednoduchá výroba, údržba a 
nízke výrobné náklady.

Strediace vrtáky

- na vŕtanie strediacich otvorov v súčiastkach, ktoré sa budú obrábať v hrotoch, 
- najčastejší tvar uvádza STN 22 1110 a STN 22 1112 (obr. 6)
- materiál - rýchlorezná oceľ, priemer vrtákov D = 0,75 až 5 mm.

Obr. 7 Kopijovitý vrták



Ploché vrtáky sa vyrábajú od priemerov 0,1 do 3 mm, odstupňované po 0,01 mm. 
Vrtáky veľkých priemerov (nad 25 mm) sa vyrábajú s mechanicky upnutou reznou 
platničkou (obr. 7).

Plochý vrták modernej konštrukcie s rotačnou prípojkou na prívod reznej kvapaliny sa 
používa hlavne na NC strojoch. 

Výhoda: do jedného držiaka možno upínať rezné platničky viacerých priemerov a 
tvarov. 

Rezné platničky: z RO alebo SK. Diery sa môžu vŕtať do hĺbky päťnásobku ich 
priemeru. Práca týmito vrtákmi je veľmi hospodárna a ich výkon prevyšuje výkon pri 
vŕtaní skrutkovými vrtákmi.

Skrutkové vrtáky

Skrutkový vrták - dvojklinový rezný nástroj so skrutkovými drážkami na odvod 
triesok a prívod reznej kvapaliny do oblasti rezania. Vŕtajú sa ním valcové diery, 
ktorých hĺbka dosahuje najviac päťnásobok priemeru diery. Vrtáky sa vyrábajú z RO
a s reznými platničkami z SK (malé priemery vrtákov aj ako celokarbidové). 

Skrutkový vrták - najvýkonnejší vrták, najčastejšie používaný. 

Prednosti:
- v otvore ľahko vedie, 
- veľký prierez jadra, smerom ku stopke sa zväčšuje (s kužeľovitosťou 1:70), 
dovoľuje veľké namáhanie,
- skrutkovité žliabky dobre odvádzajú triesku z miesta rezu,
- jeho priemer sa s ostrením takmer nemení. 
Príklady konštrukčného vyhotovenia sú na obr. 9. 



Rozdelenie skrutkových vrtákov:

- s valcovou alebo kužeľovou stopkou,

- krátke a dlhé,

- pravorezné a ľavorezné,

- s veľkým, stredným a malým uhlom sklonu skrutkovice (žliabku),

- špeciálne vrtáky (napr. vrtáky pre automaty, vrtáky pre revolverové sústruhy a 
pod.).

Uhly skrutkových vrtákov závisia od druhu obrábaného materiálu a volia sa podľa 
STN 22 1101.

Obr. 9 Skrutkové vrtáky

a – normalizovaný, b – skrátený (pre revolverové stroje), 
c – odľahčený, d – predĺžený, e - dlhý

Obr. 8 Skrutkové vrtáky na zhotovenie 
odstupňovanej diery



Obr. 10 Skrutkové vrtáky s 
vnútorným prívodom reznej 

kvapaliny a novou geometriou 
(Sandvik Coromant Delta C a 

Delta)

Obr. 11 Celokarbidové skrutkové vrtáky 
a skrutkové vrtáky so spájkovanými 

reznými klinmi tvrdou spájkou



Obr. 12 Vrták s reznými 
platničkami z SK

Obr. 13 Vrtáky s reznými platničkami z SK rôznych tvarov pre 
rôzne vŕtacie práce

Obr. 14 Vrták pre vŕtanie na 
jadro s reznými platničkami

Obr. 15 Príklad odporúčaného prietoku a tlaku reznej kvapaliny 
pre vrtáky s vnútorným prívodom RK



Stopka vrtákov - valcová (vrtáky do ∅ 20 mm) alebo kužeľová. 

Uhol hrotu vrtáka εr,  a uhol sklonu skrutkovice ω sa volí podľa druhu obrábaného 
materiálu. 

Uhol čela γo je závislý od uhla sklonu skrutkovice a vzdialenosti miesta reznej hrany, 
v ktorom ho určujeme, od osi vrtáka. Najväčšiu hodnotu má na obvode vrtáka, kde 
je uhol sklonu skrutkovice najväčší a najväčšia je aj vzdialenosť miesta merania. 
Smerom do stredu vrtáka sa hodnota uhla čela zmenšuje, až v okolí priečnej reznej 
hrany nadobúda záporné hodnoty. Tvrdé a vysokopevné materiály vyžadujú malý 
uhol čela, preto je aj uhol sklonu skrutkovice malý a naopak.

Uhol chrbta ao vytvoríme podbrúsením hrotu vrtáka. Na obvode má najmenšiu 
hodnotu (6 až 18°), smerom k stredu vrtáka sa zväčšuje. Zväčšenie býva až 25 %. 
Veľké uhly chrbta, ako aj čela znižujú mechanickú pevnosť rezných klinov, čo je 
zvlášť nebezpečné pri vŕtaní tvrdých a vysokopevných materiálov.

Priečna rezná hrana je prienikom kužeľových chrbtových plôch rezných klinov. 
Spája obe hlavné rezné hrany vrtáka. Stredový uhol ϕp, ktorý s nimi zviera v rovine 
kolmej na os vrtáka, má byť 55 až 60°.

Skrutkové vrtáky s reznými platničkami zo spekaných karbidov sa od vrtákov 
z rýchlorezných ocelí líšia:

a) konštrukčným riešením hrotu vrtáka. Rezná platnička je v lôžku telesa vrtáka 
prispájkovaná. 

b) telesom vrtáka, ktoré sa robí kratšie a so zosilneným jadrom, aby sa zvýšila 
torzná tuhosť nástroja. 



Na pracovné vlastnosti vŕtacích nástrojov a použitú technológiu sa kladú tieto
požiadavky:
a) geometria reznej časti nástroja musí zabezpečiť utváranie triesky, ktorá sa musí
z priestoru otvoru ľahko odstraňovať,
b) konštrukcia nástroja musí umožniť plynulý odvod triesky z priestoru otvoru, aby 
sa dalo vŕtať a aby sa vrták nezlomil,
c) nástroj musí byť dostatočne tuhý, aby sa mohlo výkonne vŕtať a aby vŕtanie 
prebiehalo bez škodlivých vibrácii,
d) konštrukcia nástroja musí zabezpečiť dobré vedenie nástroja v otvore,
e) konštrukcia nástroja musí zabezpečiť predpísanú presnosť rozmeru, 
geometrického tvaru a kvalitu povrchu,
f) technológia musí vhodnou voľbou stroja a ďalších pracovných podmienok 
zabezpečiť priaznivý vzťah medzi výrobnosťou rezania a hospodárnosťou výroby pri 
dodržaní všetkých technických podmienok na presnosť vŕtanej súčiastky.

Postupne sa vyvinuli rôzne druhy nástrojov na vŕtanie hlbokých otvorov. 
Z technologického hľadiska ich možno rozdeliť na: 

1. nástroje pracujúce s prerušovaným pracovným cyklom, (vrtáky skrutkové, 
puškové čiže delové, staré konštrukcie plochých vrtákov);

2. nástroje pracujúce s neprerušovaným pracovným cyklom, ktoré môžu byť:

a) s núteným vonkajším odvodom triesok (vrtáky hlavňové, korunkové),

b) s núteným vnútorným odvodom triesok (hlavňové vrtáky do plného 
materiálu, hlavňové vrtáky vypichovacie).

Vŕtanie hlbokých otvorov



Skrutkové vrtáky na hlboké otvory

Na vŕtanie hlbokých otvorov sa používajú dlhé skrutkové vrtáky STN 22 1130 a 
STN 22 1150, alebo vrtáky s vnútorným chladením STN 22 1154 (obr. 16).

Aby sa vrták nepreťažoval, volí sa pracovný cyklus pre vrtáky v rozsahu priemerov 
10 až 30 mm podľa pravidla: otvor na prvý záber sa vŕta do hĺbky 2,5 až 4D (D je 
priemer otvoru), pri ďalších záberoch sa otvor prehlbuje o 2D, 1,5D, 1D a každý 
ďalší záber o 0,5D (obr. 17). 

Rezné pomery sa znižujú oproti hodnotám pri vŕtaní krátkych dier na (0,9 až 0,4)
vc a posuvy na (0,3 až 0,6) fn.

Obr. 16 Skrutkový vrták s vnútorným chladením

Obr. 17 Schéma prerušovaného spôsobu 
vŕtania hlbokých otvorov



Puškové vrtáky (obr. 18) 

- pracovná časť polkruhového prierezu, ktorej valcová plocha vedie vrták,
- len jedna rezná hrana, obyčajne kolmú na os otvoru, takže radiálna zložka rezného 
odporu je malá a nástroja neodtláča,
- dieru je možné predvŕtať skrutkovým vrtákom na zlepšenie rezania, volia sa malé
posuvy (0,02 až 0,1 mm) a väčšie rezné rýchlosti ako pri vŕtaní skrutkovými vrtákmi. 
- obrobok sa otáča, nástroj sa v smere jeho osi iba posúva, vhodný nástroj pre prácu 
na sústruhoch,
- pri vŕtaní veľmi dlhých otvorov sa musí delový vrták častejšie vysúvať z otvoru, aby 
sa mohli odstrániť triesky, ktoré neodstránila chladiaca kvapalina.

Obr. 18 Delové vrtáky

Obr. 19 Hlavňový vrták

Obr. 20 Ejektorový vrták

Ploché vrtáky na hlboké otvory

- výkonné a hospodárne vŕtanie hlbokých otvorov v súčiastkách, ktoré sa pri vŕtaní
nemôžu krútiť - ploché vrtáky s dlhou vŕtacou tyčou,
- triesky možno vyplachovať reznou kvapalinou alebo kombináciou reznej kvapaliny a 
stlačeného vzduchu. 



Hlavňové vrtáky

Nástroje obvykle s jedným rezným klinom (obr. 19), ktorý má lomený tvar. Pri vŕtaní
hlavňovými vrtákmi treba do obrobku predvŕtať presnú vodiacu dieru na zavedenie 
vŕtacej hlavy do pracovnej polohy. Predvŕtaná diera musí mať rozmery vŕtanej diery, 
jej hĺbka závisí od priemeru vrtáka (zvyčajne býva 0,5D).

Rezné pomery závisia od viacerých faktorov, hlavne od materiálu obrobku, rezného 
materiálu, rozmeru diery, spôsobu odvádzania triesok, ako aj tlaku reznej 
kvapaliny. Pre nástroje s reznou platničkou zo spekaných karbidov volíme reznú
rýchlosť v rozsahu 60 až 100 m/min, posuv na otáčku 0,01 až 0,04 mm. Malé
posuvy pri vŕtaní hlbokých otvorov bývajú často podmienkou priamočiarosti osi 
vŕtanej diery a stability procesu rezania.

Konštrukcia hlavňových vrtákov zabezpečuje nútený odvod triesok z oblasti otvoru, 
pracovný cyklus sa teda pri vŕtaní neprerušuje. Tlak reznej kvapaliny k odvádzaniu 
triesok má široký rozsah: 1 až 17 MPa. Podľa spôsobu odvádzania triesok poznáme 
konštrukcie hlavňových vrtákov

a) s vonkajším odvodom triesok,

b) s vnútorným odvodom triesok.

Korunové trepanačné hlavy

- široké rozpätie priemerov – 30 – 500 mm,
- niekoľko rezných klinov, rezná kvapalina privádzaná vnútrom, 
- triesky odchádzajú medzi jednotlivými reznými klinmi a vonkajškom nástroja.



Obr. 21 Korunový vrták
Obr. 22 Nástroje BTA: a – vŕtacia halva pre vŕtanie do 

plného materiálu, b – vŕtacia halva pre vŕtanie na jadro, 
c – vŕtacia hlava pre zväčšovanie predvŕtanej diery

Nástroje BTA (Bohring and Trepanning Association) (obr. 22)

- najproduktívnejšie vŕtanie hlbokých dier,
- vŕtať je možné do plného materiálu, na jadro alebo zväčšovať predvŕtanú dieru.
- doplna Ø 20 – 60 mm, rezné platničky prispájkované alebo priskrutkované, hlavná
rezná hrana odstupňovaná, aby došlo k deleniu triesky,
- na jadro Ø 60 – 200 mm, rezná platnička odoberá iba medzikružie, uprostred 
zostáva jadro, výhodné z energetického hľadiska,
- zväčšovanie dier – v prednej časti má hlava vodiace platničky z SK,
- v zadnej časti vodiace lišty z plastu.



Obr. 23 Základné druhy 
vŕtačiek: 
a – stolová,

b – stĺpová,

c – stojanová,

d – otočná.

Obr. 24 Stĺpová vŕtačka



Obr. 25 Montážna vŕtačka

Obr. 26 Viacvretenová
vŕtačka



VVyhrubovanieyhrubovanie, , vystruvystružžovanieovanie, zahlbovanie, zahlbovanie

-obmedzená kvalita, dosiahnuteľná vŕtaním (IT 11 až IT 14, drsnosť povrchu 12,5 
až 6,3 mm Ra),
- väčšia presnosť diery dokončovaním napríklad vyhrubovaním, vystružovaním, 
preťahovaním, brúsením, honovaním a pod. 

Vŕtaním, vyhrubovaním, vystružovaním a zahlbovaním zhotovujeme diery rôznych 
veľkostí, presností rozmerov a tvarov, drsnosti a vzájomných polôh plôch.

Pre uvedené spôsoby obrábania je spoločná kinematická schéma rezania a z nej 
vyplývajúce spoločné znaky:

- pracovné pohyby pri obrábaní (hlavný pohyb, posuvný pohyb),

- rozmerové charakteristiky prierezu rezu triesky,

- silové pomery, charakterizované okrútiacim momentom a osovou silou,

- charakteristické prvky reznej časti nástrojov,

- spôsob upínania nástrojov atď.

Prierez rezu pre vyhrubovanie, vystružovanie a zahlbovanie:

z
ff n

z = f – posuv (mm),
z – počet rezných klinov nástroja.



-obrábanie, ktorým zväčšujeme predvŕtané, predliate alebo predlisované diery,
- diery po vyhrubovaní dosahujú stupeň presnosti IT11 až IT12,
- nástroj má na tri až štyri zuby, takže sa v diere dobre vedie,
- rezné sily vzhľadom na prídavok na vyhrubovanie sú pomerne nízke. 

Výhrubníkmi sa zhotovujú diery od priemeru 10 mm:

- na hotovo (na predpísaný rozmer diery) vtedy, ak presnosť IT11 až IT12 vyhovuje 
konštrukčným a funkčným požiadavkám. V takomto prípade majú výhrubníky
priemer konečného rozmeru diery;

- s prídavkom 0,2 až 0,4 mm, ak sa ešte budú dokončovať presnejšími spôsobmi 
obrábania, napríklad vystružovaním, brúsením, preťahovaním apod.;

- v odliatkoch a výkovkoch na spresnenie predliatych či predkovaných dier, kde sa 
vrták pre svoje nedostatočné pevnostné a dynamické charakteristiky nehodí, pretože 
sleduje os upravovanej diery, nezávisle od upnutia v osi vretena stroja. 

Podľa konštrukcie a použitia poznáme výhrubníky:

1. s kužeľovou stopkou, ktoré sa vyrábajú v rozmeroch priemeru od 9,8 do 31,7 mm 
(STN 22 1414);

2. nástrčné, ktoré sa vyrábajú v rozmeroch od 23,75 do 99,6 mm (STN 22 1414);

3. špeciálne, ktoré sa používajú len vo zvláštnych prípadoch obrábania, kde sa 
s výhodou nedajú uplatniť normalizované druhy nástrojov.

Vyhrubovanie



- rezné hrany výhrubníka sú na reznom kuželi,
- uhol nastavenia rezných hrán κr býva zvyčajne 60°,
- zuby na valcovej časti výhrubníka nerežú, ale prostredníctvom 
valcových fazetiek vedú nástroj v diere. aby sa zmenšilo trenie medzi 
výhrubníkom a stenou diery, zadná časť výhrubníka sa robí mierne 
kužeľovitá.

Obr. 27 Celistvý výhrubník Obr. 28 Nástrčné výhrubníky

Obr. 29 Časti výhrubníka

1 – hlavná rezná hrana, 2 – vedľajšia rezná hrana, 3
– telo nástroja, 4 – upínacia stopka, 5 - vyrážač

Obr. 30 Nastaviteľný 
výstružník



- dokončovací spôsob obrábania, ktorým predvŕtané alebo vyhrubované diery 
dostávajú výstružníkmi presnejšie rozmery, geometrický tvar a menšiu drsnosť
povrchu,
- dosahovaná presnosť dier IT7 až IT8 a drsnosť obrobených plôch 0,8 až 1,6 µm Ra.

- výstružníky sú viacklinové rezné nástroje, 
- väčší počet zubov ako výhrubníky (4 až 12),
- menší uhol nastavenia reznej hrany κr (20 až 45°),
- zvyčajne párny počet zubov s nerovnomerným rozstupom, pričom vždy dva 
protiľahlé zuby sú oproti sebe pootočené o 180°. 
- zuby výstružníkov sa vyrábajú priame (ω = 0°), s ľavou skrutkovicou (uhol čela je 
záporný) a s pravou skrutkovicou na vystružovanie húževnatých materiálov (ω = 5°
až 6°).

Výstružníky môžu byť

a) strojové so stopkou a nástrčné. Vyrábajú sa z nástrojovej ocele uhlíkovej, 
rýchloreznej a s reznou časťou zo spekaného karbidu,
b) ručné. Môžu byť z nástrojovej ocele uhlíkovej alebo rýchloreznej.

Oba druhy sa vyrábajú ako pevné (celistvé) a nastaviteľné.

- uhol nastavenia rezných hrán však býva menší (κr = 20 až 45°), 
- zuby za rezným kužeľom majú vybrúsené malé valcové plochy – vodiace fazetky, 
ktoré po vrezaní rezného kužeľa do diery vedú výstružník v smere jej osi,
- zadná časť výstružníka je mierne kužeľová, aby sa zmenšilo trenie medzi ním a 
otvorom, 

Vystružovanie



Obr. 31 Druhy výstružníkov

a – ručný, b – strojný so stopkou, c
– strojný nástrčný, d – ručný 
rozpínací, e – nastaviteľný, f –
jednoklinový z SK, g – lúpací.

Obr. 32 Sortiment rezných 
nástrojov na otvory (Sandvik

Coromant)



- rezná rýchlosť - v závislosti od obrobiteľnosti materiálu, priemeru výstružníka a 
materiálu reznej časti nástroja,
- podstatne menšia ako pri vŕtaní alebo vyhrubovaní, pre výstružníky z RO 3 až 12 
m.min-1, z SK 8 až 15 m.min-1,
- hĺbku rezu - prídavok na vystružovanie - býva 0,2 až 0,4 mm pre bežné materiály, 
pre ľahké kovy sa ráta až s dvojnásobným prídavkom, 
- posuv volíme so zreteľom na presnosť diery a drsnosť povrchu. Čím je posuv menší, 
tým sa drsnosť povrchu diery zlepšuje, ale priemer sa zväčšuje. Pri vystružovaní
väčšími posuvmi je to naopak.  

- RK - emulzia vŕtacieho oleja - 95 % vody a 5 % vŕtacieho oleja, lepšie výsledky 
dosahuje rezná kvapalina Akvol pri 2,5 % koncentrácii.

Vystružovanie nie je vhodné na obrábanie 

- dier veľkého priemeru,

- dier vysokej presnosti a malej drsnosti povrchu,

- veľmi krátkych slepých a prerušovaných dier.

Vystružovaním nemožno dosiahnuť presnú polohu osi diery, preto túto požiadavku 
treba splniť už pri predvŕtaní diery.

- ručné výstružníky majú predĺžený rezný kužeľ, uhol nastavenia rezných hrán je 
malý (κr = 1 až 3°), aby sa výstružník dal v diere dobre viesť. Rezný kužeľ v časti s 
κr = 45° nereže, iba napomáha viesť nástroj do diery. Stopka má štvorhran pre 
vratidlo. 



- spôsob obrábania odstupňovaných dier na zapustenie valcových a kužeľových hláv 
skrutiek, zrážanie hrán apod.,
- nástroje - záhlbníky – viacklinové rezné nástroje s reznou časťou z RO alebo zo SK. 
- podľa tvaru: na diery pre valcové a kužeľové hlavy skrutiek, podľa upínania:
s kužeľovou a valcovou stopkou alebo nástrčné, na vedenie v predvŕtanej diere: 
pevné alebo výmenné vodiace čapy. 

Kužeľové zrazenie hrán pod uhlom 60, 90 a 120° sa robí kužeľovými záhlbníkmi.

Zahlbovanie dier veľkých priemerov (72 až 200 mm) a zarovnávanie čelných plôch 
nábojov, náliatkov apod. sa robí zahlbovacími a zarovnávacími nožmi (STN 22 1655 
a STN 22 1657). 

Zahlbovanie, zarovnávanie

Vŕtacie nástroje sa rozdeľujú predovšetkým podľa toho, či sa používajú na 
vyhotovovanie, úpravu alebo dokončovanie otvorov. Podľa toho hľadiska poznáme 

- vrtáky,

- výhrubníky,

- výstružníky,

- záhlbníky,

- vŕtacie hlavy,

- vyvrtávacie tyče,

- špeciálne vŕtacie nástroje.

Rozdelenie vŕtacích nástrojov



Vyvrtávanie

- metóda obrábania, ktorou sa rozširujú predliate, predkované, predlisované, 
predvŕtané alebo inými spôsobmi vopred zhotovené otvory,
- obrába sa vyvrtávacími nožmi alebo nožmi upevnenými vo vyvrtávacích tyčiach 
alebo hlavách,
- obrábané plochy majú tvar valcový, kužeľový, čelného medzikružia alebo rotačnej 
tvarovej plochy. 

Vyvrtávanie je podobné sústruženiu v kinematike, charaktere aj hlavných rezných 
podmienkach i druhu rezného nástroja. 
Rozdiely: - vyvrtávajú sa vnútorné plochy, čelné aj tvarové,

- horšie utváranie a odvod triesky, 
- väčšie spevnenie obrobenej plochy.

Rozdelenie vyvrtávania podľa kinematiky

1. Hlavný pohyb – nástroj, posuv – obrobok, prísuv – nulový (nástroj pevne 
uložený vo vyvrtávacej tyči alebo hlave),

2. Hlavný pohyb – nástroj, posuv – nulový, prísuv – nástroj vysúvajúci sa z 
vyvrtávacej tyče alebo hlavy plynulo alebo krokovo (zvyčajne po každej otáčke),

3. Hlavný pohyb – nástroj alebo obrobok, posuv – nástroj alebo obrobok, prísuv –
nástroja vysúvajúci sa v radiálnom smere.



Základné charakteristiky metód 
vyvrtávania

Pri vyvrtávaní sa obrába priamo vyvrtávacími
nožmi alebo nožmi upevnenými vo vyvrtávacích
tyčiach alebo hlavách. 

Obr. 34 Spôsoby vyvrtávania

a – jednostranný vyvrtávací nôž kruhového 
prierezu, b – nôž upnutý vo vyvrtávacej tyči, c

– nôž upnutý vo vyvrtávacej hlave

Obr. 33 Kinematika vyvrtávania

a – pozdĺžny posuv nástroja, 
b – s priečnym posuvom nástroja, 
c – s pozdĺžnym i priečnym posuvom 
nástroja

Vyvrtávacie nástroje

- vyvrtávacie tyče,
- vyvrtávacie hlavy.



Obr. 36 Upnutie 
vyvrtávacej tyče

a – letmo, 
b – jednostranne 
podopretá,
c – obojstranne 
podopretá, spojená
s vretenom 
dvojitým kĺbom.

Obr. 35 Rezné sily pri vyvrtávaní

Upínanie nástrojov

Obr. 37 Stredenie nástrojových 
držiakov na kužeľ alebo valec

Vyvrtávací nástroj je upnutý a stredený vo vretene vyvrtávacieho stroja 
nástrojovým držiakom a v tyči alebo hlave je upnutá hlavná rezná časť nástroja –
vyvrtávací nôž.

Obr. 38 Letmo upínaná vyvrtávacia tyč



Obr. 39 Nastaviteľná nožová
vložka pre letmo upínanú
vyvrtávaciu tyč:

1 – vyvrtávací nôž, 
2 – mikrometrická matica, 
3 – polohovacie pero, 
4 – upínacia skrutka

Obr. 40 Dvojdielna vyvrtávacia hlava

Obr. 41 Hlavné časti vyvrtávacieho nástroja

1 – unášacia časť, 2 – strediaca časť, 3 – upínacia časť, 4 – teleso nástroja, 5 – odmeriavacia
základňa, 6 – vodiaca časť, 7 – vlastná rezná časť, 8 – upínanie reznej časti.



- dokončovanie otvorov väčších rozmerov - vyvrtávacie tyče, v ktorých je upevnený 
vyvrtávací nôž s podobnou konštrukciou ako sústružnícky nôž. Vyvrtávacie tyče sa 
pri práci otáčajú, pozdĺžny posuv môže vykonať nástroj alebo obrobok. Vyvrtávacie
tyče sa rozdeľujú podľa:

- spôsobu uloženia na letmo uložené alebo vedené, prípadne podopreté ložiskom

-počtu rezných hrán na tyče s jednou reznou hranou alebo s dvoma reznými 
hranami,

- upnutia noža: upínacou skrutkou, upínacím kolíkom atď. 

Geometria vyvrtávacieho noža závisí najmä od obrábaného materiálu: γ = 5 až 20°, 
α = 15 až 20°, κ = 60 až 90°. Nástroje na vyvrtávanie, podobne ako vŕtacie nástroje 
sa vyrábajú z rýchloreznej ocele alebo majú rezné platničky zo spekaných karbidov. 

Obr. 42 Vyvrtávací nôž pre malé priemery dier



Obr. 45 Schéma nastavovania vyvrtávacieho noža v 
nastavovacom prípravku číselníkovým 

odchýlkomerom

Obr. 43 Príklady rotačných plôch obrobených 
vyvrtávaním

Obr. 44 Príklady obrábacích prác na 
vodorovnej stolovej vyvrtávačke
a – vyvrtávanie a zarovnávanie čela,
b, c, f – frézovanie,
d, i – zarovnávanie čela,
e – vyvrtávanie kužeľovej diery, 
g – vnútorné a vonkajšie obrábanie 
valcových plôch, 
h – brúsenie vonkajšie a vnútorné



Obr. 46 Vodorovná stolová vyvrtávačka

Obr. 47 Jemná vyvrtávačka

Obr. 48 Vodorovná dosková vyvrtávačka



Obr. 49 Súradnicová vyvrtávačka



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť..


