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HobHobľľovanie a ovanie a obrobráážžanieanie
Technologická charakteristika

- používa sa pre obrábanie plochých povrchov jednoklinovým rezným nástrojom.

Hlavný pohyb: priamočiary vratný. Pri hobľovaní vykonávaný obrobkom, pri 
obrážaní nástrojom.

Posuvový pohyb: prerušovaný, vždy na konci pracovného dvojzdvihu, je kolmý 
na smer hlavného pohybu (obr. 1).

Menovitý prierez triesky AD (obr. 2):

ap– šírka záberu rezného klina, mm,

fdz – posuv na dvojzdvih, mm,

hD – menovitá hrúbka triesky, mm,

bD – menovitá šírka triesky, mm,
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Obr. 2 Menovitý prierez triesky pri hobľovaní
a obrážaní

Obr. 1 Kinematika rezného procesu: 

a – hobľovanie, b – obrážanie.



Rezné podmienky – na základe odporúčaných podmienok pre sústruženie, vc o 10 –
30%   nižšia.

Technologické špecifiká hobľovania a obrážania:

- pri vstupe nástroja do materiálu obrobku dochádza k nárazom,

- jeden zdvih obrobku, resp. nástroja prebieha naprázdno,

- pri spätnom zdvihu obrobku, resp. nástroja sa nástroj odďaľuje od obrobenej 
plochy,

- rýchlosť spätného zdvihu je vyššia než pri pracovnom zdvihu.

Jednotkový strojový čas:

)(,.. NfakF zdpcc = kc– merný rezný odpor, mm2 (z tabuliek).

Ostatné zložky celkovej reznej sily sa vyjadrujú na základe približných pomerov k 
hlavnej reznej sile Fc, napr. pri fdz : ap = 1:3 je Ff = 0,4Fc, Fp = 0,6Fc.
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Bt B – výpočtová šírka hobľovania, mm,

L – výpočtová dĺžka hobľovania, mm,

fdz – posuv na dvojzdvih, mm,

vc – rezná rýchlosť (m.min-1),

vr – rýchlosť spätného pohybu (m.min-1),

tr – čas reverzácie (min).

Obr. 3 Schéma rozmerov pre výpočet tAS

Rezná sila Fc:



Hobľovacie a obrážacie nástroje

- geometria podobná ako geometria sústružníckych nástrojov, 

- uhol λs väčšinou záporný kvôli rázovému namáhaniu nástroja,

- pre spevnenie sa používa negatívna fazetka čela,

- prehnutý držiak (obr. 4f) zabraňuje zaseknutiu rezného klina do obrobenej plochy 
pri nabehnutí na miesto so zvýšenou tvrdosťou.

Obr. 4 Základné typy hobľovacích a obrážacích nožov:
a – uberací, b – uberací stranový, c – na šikmé plochy, 
d – drážkovací, e – hladiaci, f – prehnutý, g - obrážací

Obrábaný 
materiál Nástroj αo (°) γo (°) λo (°) 

Oceľ Rm = 500 
až 1 000 MPa 

RO 
SK 

6 až 8 
6 

20 až 8 
8 až 10 

-6 až –8 
-6 až –10 

Oceľ Rm = 1 000 
až 1 300 MPa 

RO 
SK 

6 
5 

8 až 6 
2 až 5 

-8 až –10 
-12 až –15 

Sivá liatina 200 
HB 

RO 
SK 

8 
6 

12 
10 

6 
-6 

Meď a jej 
zliatiny 

RO 
SK 

8 
6 

15 až 20 
10 až 15 

6 
-6 

Ľahké kovy RO 
SK 

10 
10 

18 až 25 
20 

6 
-6 

Tab. 1 Odporúčaná geometria rezných klinov 
hobľovacích nožov



Hobľovačky 

Základné časti sú stôl, lože, stojany, priečnik a  suporty. Pohon stolov hydraulický 
alebo mechanicky (hrebeň, pastorok). Posuv – pohybové skrutky. Prísuv –
mechanický alebo ručný. Nožové sane – naklápateľné (⇒ šikmé plochy). Nožové
držiaky – odklápané od zákl. dosky mechanicky alebo hydraulicky ⇒ nedochádza k 
opotrebovaniu nástroja pri reverze. Char. veličiny: šírka pracovného stola (800-4 
000 mm), maximálna sila (20-120 kN).

Obr. 5 Jednostojanová hobľovka Obr. 6 Dvojstojanová hobľovka

Rozdelenie:

-jednostojanové – možnosť obrábať rozmernejšie obrobky presahujúce na jednej 
strane stôl,

– nevýhoda: menšia tuhosť priečnika. 

-dvojstojanové – vyššia tuhosť, 
– niekedy vybavené frézovacím alebo brúsnym vreteníkom ⇒

lepšie využitie stroja.



Obrážačky

-vodorovné – vodorovný pohyb šmýkadla s nástrojom. Pohon šmýkadla
mechanický / hydraulický. Posuv stola – pomocou rohatky a západky od pohybovej 
skrutky. Výhoda: možnosť obrábať zložité plochy jednoduchým nástrojom. 
Nevýhoda: nízka produktivita ⇒použitie v opravovniach, náraďovniach a pomocných 
prevádzkach. 

-zvislé – zvislý pohyb šmýkadla s nástrojom. Obrábanie predovšetkým vonkajších a 
vnútorných tvarových plôch a zvislých rovín. Pracovné stoly – priečny, pozdĺžny a 
otočný. Pohyby obrobku upnutého na stole – ručné alebo mechanické. Veľkosť
obrážačiek – najväčšia dĺžka zdvihu šmýkadla.

Obr. 7 Vodorovná obrážačka
Obr. 8 Zvislá obrážačka: a – menšie vyhotovenie, b- väčšie 

vyhotovenie



Upínanie obrobkov pri hobľovaní a obrážaní

- zvýšená pozornosť vzhľadom na rázový záber nástroja,

- pomocou rôznych úpiniek, podpier a upínacích skrutiek.

Obr. 9 Príklady upínania obrobkov na 
hobľovkách

Obr. 10 Typické práce na hobľovkách a 
obrážačkách



Preťahovanie a pretláčanie
Technologická charakteristika

- dokončovací obrábací proces, vysoko produktívne obrábanie tvarovej diery 
(vnútorné preťahovanie a pretláčanie), al. vonkajších plôch (vonkajšie preťahovanie 
a pretláčanie).

- rozdiely preťahovanie – pretláčanie: konštrukcia nástroja, spôsob jeho upnutia, 
veľkosť úberu materiálu na jeden zdvih.

- podstata: postupný záber jednotlivých po sebe nasledujúcich zubov 
preťahovacieho tŕňa do materiálu pri relatívnom pohybe nástroja voči obrobku (obr. 
11). Obrobok spravidla stojí, nástroj sa pohybuje; v zábere je zvyčajne toľko zubov, 
koľkokrát sa ich rozstup opakuje na dĺžku obrábanej plochy.

Obr. 11 Princíp preťahovania

Rezná sila Fc: ∑=
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CFc– konštanta,

fz – posuv na zub, mm,

bd – šírka drážky viacdrážkového profilu, mm,

nd – počet drážok viacdrážkového profilu

nz – počet súčasne zaberajúcich zubov,

yFc – exponent vplyvu menovitej hrúbky triesky.



Nástroje pre preťahovanie a pretláčanie

- nástroje pre preťahovanie: preťahovacie tŕne (dĺžka až 2 000 mm) – rezacie, 
kalibrovacie a hladiace zuby (obr. 12, 13). 

- ak je prídavok príliš veľký (⇒ príliš dlhý tŕň) – sada nástrojov, potrebný počet zubov 
na 2 až 3 nástrojoch. Tŕne s dlhším záberom zubov al. pre vonk. preťahovanie –
drážky na zuboch ⇒ lepšie delenie a utváranie triesky, pokojnejšia práca nástroja, 
lepšia kvalita povrchu a nižší objemový súčiniteľ triesky. 

- nástroje pre pretláčanie: pretláčacie tŕne – kratšie (250 – 500 mm; namáhanie na 
vzper) ⇒ väčší počet tŕňov ⇒ menej výhodné z hľadiska produktivity. Výroba a 
údržba nástrojov lacnejšia, možnosť pretláčať na bežných hydraulických lisoch, 
preťahovať iba na preťahovacích strojoch.

Obr. 12 Tŕne: a – preťahovací, b – pretláčací. 
1 – rezacia časť, 2 – kalibrovacia časť, 
3 – zavádzacia časť, 4 – zadná časť. Obr. 13 Geometria zubov preťahovacieho nástroja: 

a- rezací zub, b – kalibrovací zub, c – hladiaci zub. 

Obr. 14 Drážky v 
zuboch 
pretláčacieho tŕňa



Stroje pre preťahovanie a pretláčanie 

Stroje pre preťahovanie (obr. 15): 
– vodorovné,
– zvislé – aj pre prácu niekoľkých tŕňov súčasne.

Veľkosť a rozsah podľa sily prieťahu (20 až 600 kN).

Stroje pre pretláčanie: rôzne typy pomalobežných lisov.

Obr. 15 Preťahovacie stroje: a – vodorovná preťahovačka, b – zvislá
preťahovačka, c – zvislá preťahovačka pre prácu s troma nástrojmi.

Obr. 16 Preťahovanie náboja ozubeného kolesa



Obr. 17 Príklady preťahovania vnútorných plôch

Preťahovacie a pretláčacie práce 

-hospodárne uplatnenie hlavne vo veľkosériovej a hromadnej výrobe (vzhľadom na 
relatívne vysokú cenu nástrojov),

-v malosériovej iba za predpokladu dôslednej typizácie technologických prvkov
(drážky pre perá, viacdrážkové profily a pod.),

-hospodárne do Rm = 950 MPa, horná hranica obrobiteľnosti Rm = 1 350 MPa. Priemer
otvorov 3 až 300 mm, pomer L/D < 3. Prídavok na jeden prieťah 2 až 6 mm. 



Obrábanie závitov
- vyrábajú sa pomocou závitníkov, závitových čeľustí a závitových hláv, 

sústružením a frézovaním, presné sa brúsia alebo lapujú. 

Rozdelenie z technologického hľadiska: - obrábanie vonkajších závitov,
- obrábanie vnútorných závitov. 

Rezanie závitov

A) Vonkajšie závity

- závitové čeľuste (rôzne druhy) - ručné aj strojové rezanie, pre vonkajšie závity. Závitové
čeľuste sa otáčajú okolo osi a v posúvajú v smere osi; postupným odoberaním triesky 
vytvárajú závit predpísaného profilu a rozmeru. 

- automatové závitové čeľuste – pre strojové rezanie závitov na sústruhoch. Rezný kužeľ
majú na jednej strane. 

- automatické závitové hlavy – vysoko produktívne rezanie na sústruhoch; hlavy s 
radiálnymi čeľusťami, tangenciálnymi alebo kotúčovými nožmi.  

B) Vnútorné závity

- závitníky – v podstate skrutky, na ktorých sú rezné kliny vytvorené jednou alebo až
ôsmymi priamymi alebo skrutkovitými drážkami. Rezanie: 

- ručné: sada 2 až 3 závitníkov,
- strojové: 1 závitník s kratším rezným kužeľom, 1 alebo viac 

priebežných alebo nepriebežných drážok (pre rezanie závitov do materiálov s vyššou 
pevnosťou. 

- maticové závitníky – ručná aj strojová výroba matíc. Dlhý rezný kužeľ, krátka závitová
časť a priechodná stopka. 



Obr. 18 Automatické závitové hlavy
a – s radiálnymi závitovými hlavami, b – s 
tangenciálnymi nožmi, c – s kotúčovými 
nožmi

1 – obrobok, 2 – radiálna čeľusť, 3 – objímka, 
4 – nastavovacia skrutka, 5 – tangenciálny 
nôž, 6 – držiak, 7 – kotúčový nôž. 

Obr. 19 Profil sadových závitníkov: 
1 – predrezávací, 2 – rezací, 3 – dorezávací a kalibrovací

Sústruženie závitov

- posuv nástroja na otáčku = stúpanie 
závitu.

- špeciálne závitové nože, ktorých profil 
je odvodený od profilu daného závitu Obr. 20 Vybrané druhy závitových nožov: 

a – radiálny, b – prizmatický, c - kotúčový



Spôsoby sústruženia:

- postupne na niekoľko záberov – jednoprofilové nože (obr. 21),

- na jeden záber – hrebeňové nože so skosenými prvými profilmi.

Vnútorné závity väčších priemerov – vhodnými závitovými nožmi vnútornými (obr. 22).

Obr. 21 Spôsoby postupného sústruženia závitu

a – radiálny, b – bočný, c – radiálno-bočný. 

Obr. 22 Závitové nože pre sústruženie vnútorných závitov

a – radiálny, b – kotúčový radiálny, c – kotúčový hrebeňový.Frézovanie závitov

A) vonkajšie závity: 

- závitové kotúčové frézy – jednoprofilový nástroj, frézovanie dlhých závitov 
(špeciálne stroje, resp. konzolová frézka + deliaci prístroj – kratšie závity),

- závitové hrebeňové frézy – nástrčné alebo s kužeľovou stopkou – frézovanie kratších   
závitov (do 75 mm, priemer 10 až 150 mm), fréza o 3 závity širšia ako dĺžka závitu,   
1,25 až 1,5 otáčky obrobku.



- okružné frézovacie hlavy – veľmi produktívne frézovanie dlhých závitov. Hlava má
1 až 4 profily závitu, vc = 100 – 300 m.min-1, obrobok vo = 0,5 – 5 m.min-1. 
Posuv za otáčku = stúpanie závitu. Vykonáva sa na špeciálnych strojoch alebo 
hrotových sústruhoch so špeciálnym zariadením.

B) vnútorné závity: 

- podobne ako vonkajšie, isté obmedzenia. Najčastejšie hrebeňová fréza, jej 
priemer menej ako 2/3 priemeru závitu.

Obr. 23 Základné metódy frézovania vonkajších závitov

a – kotúčová fréza, b – hrebeňová fréza, c – okružná
frézovacia hlava

Obr. 24 Brúsenie vonkajších závitov: a –
jednoprofilový kotúč, 2 – hrebeňový kotúč



Brúsenie závitov

- pre presné skrutky (drsnosť, profil, stúpanie); špeciálne závitové brúsky.

- jednoprofilový kotúč – vyklonený o uhol stúpania závitu, plná hĺbka závitu; obrobok –
otáčanie a posúvanie v osovom smere 1 stúpanie na 1 otáčku obrobku ⇒ najvyššia 
presnosť, malá produktivita,

- hrebeňový kotúč – niekoľko negatívnych profilov závitu na obvode, otáča sa vc, 
rovnobežne s osou obrobku. Zapichovací spôsob: kotúč o 2 až 3 závity širší ako 
dĺžka závitu, postupný prísuv v radiálnom smere. Väčšia produktivita: hrebeňový 
kotúč so skoseným profilom, až 4. alebo 5. hrebeň – plná výška, brúsenie 
priebežné (axiálny posuv obrobku). 

- vnútorné závity – podobne ako vonkajšie, malé priemery kotúčov. Nastavenie 
kotúča do predrezaného závitu náročné. Jednoprofilové kotúče – iba najpresnejšie 
závity na meradlách od priemeru 25 mm. 

- zložitý obrábací proces, 

- presnosť ovplyvňuje kinematika obrábania, nástroj, technologické základne, spôsob 
upnutia obrobku a rezné prostredie. 

- najčastejšie obrábanie čelných kolies, menej kužeľových s priamymi a šikmými 
zubami a kužeľové kolesá so zakrivenými zubami. Náročnosť výroby stúpa tiež v 
tomto poradí. 

Obrábanie ozubených kolies



Spôsoby obrábania:

A) Čelné ozubené kolesá:

- frézovanie deliacim spôsobom,

- frézovanie odvaľovacím spôsobom,

- obrážanie hrebeňovým nožom,

- obrážanie kotúčovým nožom,

- preťahovanie,

- ševingovanie,

- brúsenie: - deliacim spôsobom tvarovými kotúčmi,

- deliacim spôsobom s odvaľovaním boku zuba,

- odvaľovacím spôsobom.

- lapovanie.

B) Kužeľové ozubené kolesá s priamymi a šikmými zubami:

- frézovanie tvarovou frézou,

- obrážanie podľa šablóny,

- obrážanie dvoma nožmi,

- frézovanie dvoma kotúčovými nožovými hlavami,

- preťahovanie.



C) Obrábanie kužeľových kolies so zakrivenými zubami

- spôsob Gleason - kruhové zakrivené zuby (ozubenie Zerol, Hypoid),

- spôsob Oerlikon – zuby zakrivené podľa predĺženej epicykloidy (eloidné
ozubenia),

- spôsob Klingenberg – zuby zakrivené podľa predĺženej evolventy (paloidné
ozubenia) alebo epicykloidy (cyklopaloidné ozubenia).

Obr. 25 Frézovanie čelného ozubenia deliacim spôsobom: 

a – čapovou modulovou frézou, b – kotúčovou modulovou frézou

Obr. 26 Odvaľovacia
fréza: p – rozstup, m –
modul, 2α - uhol profilu

Obr. 27 Princíp vytvorenia 
evolventy pri odvaľovacom
frézovaní

A) Čelné ozubené kolesá
Frézovanie deliacim spôsobom: profil zubovej medzery pre daný modul závislý na 
počte zubov kolesa ⇒ sada fréz pre 1 modul (8-15 ks); m = 0,2 – 16 mm. 
Stroje: odvaľovacie, univerzálne alebo špeciálne frézky, kusová výroba.
Šikmé zuby: pracovný stôl stroja natočený o uhol sklonu zubov.



Frézovanie odvaľovacím spôsobom: princíp – záber valcovej závitovky s ozubeným 
kolesom. Nástroj – odvaľovacia fréza, tvar evolventnej závitovky, profil v 
normálovej rovine – základný hrebeň. 1 otáčka frézy – pootočenie obrobku o rozstup.
Rýchly otáčavý pohyb kolesa – diferenciálny prevod. 

Obr. 28 Odvaľovacie frézovanie čelných kolies s 
priamymi zubami ľavochodou frézou
nf – otáčky odvaľovacej frézy, nk – otáčky 
obrábaného kolesa, ωf = uhol stúpania 
odvaľovacej frézy, ηf = uhol nastavenia 
odvaľovacej frézy

Obr. 29 Odvaľovacie frézovanie čelných kolies 
so šikmými zubami – pravochodé koleso, 
pravochodá fréza

Stroje: odvaľovacie frézky vybavené zariadením na prácu v automatickom cykle.
Poskytujú možnosť obrábať reťazové a závitovkové kolesá. 

Obrážanie hrebeňovým nožom (systém Maag): princíp – záber ozubeného hrebeňa s 
ozubeným kolesom. Rezný pohyb – priamočiary vratný. Odvaľovanie je zložené z 
otáčavého a posuvného pohybu obrobku. 
Pracovný cyklus – prerušovaný, po obrobení niekoľkých zubových medzier (podľa 
dĺžky hrebeňového noža sa pohyby zastavia, obrobok sa presunie do východiskovej 
polohy. Nástroj sa nastavuje na hĺbku zuba. 



Rozsah použitia: 1 nástrojom daného modulu ozubené
kolesá s ľubovoľným počtom zubov, s priamymi i šikmými 
(vyklonenie šmýkadla z uhol sklonu zubov), šípové ozubenie 
(stroje vybavené dvoma protibežnými šmýkadlami). 

Výhoda: relatívne lacný nástroj.
Nevýhoda: relatívne vysoké náklady na obrábací stroj.

Obr. 30 Princíp odvaľovacieho obrážania
hrebeňovým nožom
1 – obrážací hrebeňový nôž,
2 – obrážané koleso.

Obrážanie kotúčovým nožom (systém Fellows): princíp: 
záber 2 ozubených kolies bez vôle, nástroj i obrobok sa po 
sebe odvaľujú tak, akoby spolu zaberali dve čelné kolesá. 
Pohyby: nástroj v šmýkadle koná priamočiary vratný pohyb 
v smere osi. Výsledný profil – obálka evolventných bokov 
zubov obrážacieho kotúčového noža. Spätný pohyb: nôž sa 
odďaľuje od obroku, aby rezné kliny netreli o obrobenú
plochu. 
Nástroje: spojito korigované ozubené kolesá s reznými 
klinmi na čele, stopkové, nástrčné. 
Použitie: výroba dvojkolies a vnútorného ozubenia. 
Šikmé ozubenie – nástroj sa natáča pod uhlom sklonu 
ozubenia pomocou skrutkových vodidiel. 

Obr. 31 Schéma odvaľovacieho
obrážania
1 – obrážací kotúčový nôž,
2 – obrážané koleso.



Preťahovanie: výhodné použitie vo veľkosériovej a hromadnej výrobe oz. kolies. 
Nástroj: preťahovací tŕň, väčšinou monolitný, pre väčšie moduly skladaný, jeho 
kalibrovacia časť má presný tvar zubovej medzery kolesa.
Po obrobení 1 zubovej medzery na obrobok pootočí o jeden rozostup a cyklus sa 
opakuje.
Nevýhoda: Pre každý priemer, modul, tvar zuba treba zvlášť nástroj.

Obr. 32 Preťahovanie vnútorného ozubenia
1 – obrábané koleso, 2 – otočná hlava, 3 – ťažné
ústrojenstvo, 4 – preťahovací nástroj.

Obr. 33 Kruhový preťahovací tŕň pre 
preťahovanie čelného ozubenia

Ševingovanie: dokončovanie čelných ozubených kolies, hlavne nekalených –
odoberanie jemných triesok z bokov zubov ⇒ zlepšenie kvality povrchu, profilu a 
zmenšenie odchýlok v rozstupoch. 
Podľa kinematických pomerov: - pozdĺžne,

- diagonálne,
- priečne,
- zapichovacie.

Podobný proces je honovanie ozubených kolies (nástroj koleso zo zmesi plastu a 
brusiva.



Obr. 34 Princíp ševingovania
a – rýchlostné pomery, b – záber ševingovacieho a obrábaného kolesa, 1 – smer posuvu pri 
pozdĺžnom ševingovaní, 2 – smer posuvu pri diagonálnom ševingovaní, 3 – smer posuvu pri priečnom 
ševingovaní, vc – rýchlosť otáčania ševingovacieho kolesa, vw – rýchlosť otáčania obrobku, ve –
rýchlosť ševingovania, γ - uhol skríženia osí,  βw – uhol sklonu zubov ševingovacieho kolesa,  δ - uhol 
posuvu.

Brúsenie: odstraňovanie nepresností po predchádzajúcom obrábaní a deformácii po 
tepelnom spracovaní ozubených kolies.

Obr. 35 Brúsenie čelných ozubených kolies 
deliacim spôsobom
a – jeden obojstranne tvarovaný kotúč,
b – dva jednostranne tvarované kotúče.



Obr. 36 Brúsenie čelného ozubenia s odvalom boku 
zuba po dvoch brúsiacich kotúčoch – systém Maag
a – princíp odvalovacieho brúsenia, b –
modifikovaný bok zuba, c – brúsenie kotúčmi 
sklonenými pod uhlom záberu, d – brúsenie kolmo 
postavenými kotúčmi, 1 – obrobok, 2 – brúsiaci 
kotúč, 3 – priečny suport, 4 – pozdĺžny suport, 5 –
odvalovací kotúč, 6 – oceľový pás, 7 – stojan 
odvalovacieho zariadenia

Obr. 35 Brúsenie čelného ozubenia s odvalom boku 
zuba po brúsiacom kotúči s lichobežníkovým 
profilom – systém Niles.



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť..
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