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4.1  Upínanie nástrojov 

    Sústružnícke nože tvoria základnú skupinu nástrojov na obrábanie na sústruhoch. Pri obrábaní 
vznikajú veľké sily, ktoré sa snažia upnutý predmet vychýliť z vopred nastavenej polohy. Preto 
sa musí upnutiu nástroja venovať potrebná pozornosť. Nôž musí mať čo najmenšie vyloženie a 
na podložku sa musí upnúť celou základnou plochou. Na univerzálnych sústruhoch sa nože 
upínajú najčastejšie do nožovej hlavy, ktorá je otočná a umožňuje upnúť štyri nástroje. Pri 
sústruhoch s vyššou automatizáciou sa nástroje upínajú do nástrojových hláv rozličných 
konštrukcií. 

    Štvorboká nástrojová hlava je osadená väčším počtom nástrojov a pohybuje sa pred čelom 
obrobku. Hlava nie je vhodná na obrábanie hriadeľov a velké obrábané priemery spôsobujú 
ťažkosti s rozmiestením nástrojov. Uplatňujú sa pri strojoch firmy Pittler a R 40 NC. 
   Šesťboká nástrojová hlava. Do týchto nástrojových hláv sa upínajú najmä osové nástroje na 
sústruženie dier. Používa sa v kombinácii s druhou nástrojovou hlavou na krížovom suporte, na 
ktorom sú nástroje na vonkajšie sústruženie. Uplatňuje sa pri strojoch R 5 a R ,63 NC.  
    Kotúčová (bubnová) hlava s nástrojmi upnutými v držiakoch, umiestenými na čelnej ploche 
hlavy. Poloha hlavy aj nástrojov v pracovnom priestore umožňuje sústružiť prírubové a 
hriadeľové súčiastky a súčiastky z tyče. Uplatňujú sa pri strojoch SPR 63 NC. 
     Kotúčová hlava s nožmi upnutými priamo v telese hlavy, bez nožových držiakov , je určená 
na vonkajšie sústruženie. Konštrukcia hlavy vylučuje kolízie s koníkom pri sústružení 
minimálneho priemeru na hrote koníka. Uplatňuje sa pri strojoch SPT 16 NC a SPT 32 NC.  
Uvedené spôsoby upínania nástrojov do nástrojových hláv, ak sa použijú na automatizovaných 
strojoch, spravidla predpokladajú upínanie nástrojov v držiakoch vopred nastavených mimo 
stroja. Poloha reznej hrany voči držiaku sa nastaví na nastavovacom prístroji. Presnosť ustavenia 
nástroja do 2 I.lm. Väčšia chyba je v polohe upínacích plôch od osi nástrojovej hlavy, v radiálnej 
hádzavosti pri otáčania pod. Ďalšia chyba je v odchýlke polohy referenčného bodu nástroja od 
začiatku odmeriavania súradníc na stroji. Poloha začiatku je nastaviteľná a pri strojoch s jednou 
nástrojovou hlavou môže dosiahnuť vysokú presnosť. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 5 Nožová hlava pre štyri nástroje 
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3.2 KONTROLNÝ PRACOVNÝ LIST 

 

PRACOVNÝ LIST Téma:  

SÚSTRUŽNICKÉ NÁSTROJE 

Číslo: 2 

 Meno: Trieda: Dátum: 

 

Názov tematického celku: 1 SÚSTRUŽENIE                     48 h 

Názov témy: 1.4 Rozdelenie nástrojov, druhy a upínanie nástrojov                                    6 h 

Cieľ vyučovacieho dňa: Vedieť používať sústružnícke nástroje. 
                                        Vymenovať rôzne druhy sústružníckych nožov.  

 
 
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: 
 
1. Doplňte  druhy sústružníckych nožov podľa obrázku 
   

 
 

 

1. .......................................................  
2. .......................................................                      
3. ....................................................... 
4. .......................................................  
5. ....................................................... 
6. ....................................................... 
7. ....................................................... 
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9. ....................................................... 
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4.   UPÍNANIE OBROBKOV 
Ø Spôsob upínania závisí na tvare obrobku, jeho veľkosti a pomeru priemeru obrobku k jeho 

dĺžke, hmotnosti druhu obrábacieho stroja a pod. 

Ø Najčastejšie upíname obrobok do trojčeľusťového alebo štvorčeľusťového skľučovadla  

Ø  Obrobok musí byť pevne upnutý, opretý o stenu skľučovadla a upíname ho za dlhšiu časť 

Ø Ak ho upneme za krátky koniec, vyvŕtame na druhom konci strediacu jamku a oprieme ho 
hrotom koníka 

Ø Dlhšie a tenšie obrobky upíname vždy medzi hroty 

Ø Materiál nie je vždy presne vyvalcovaný a preto túto časť za ktorú budeme upínať, najprv 
osústružíme 

Ø Rôzne tvary a veľkosti obrobkov, ktoré majú byť bezpečne upnuté vyžadujú rozmanité 
upínanie a upínacie prostriedky. Musí unášať hlavné obrobok a bezpečne zachytávať 
opačné sily vznikajúce tri tvorbe triesky.  
 

 

4.1 Spôsoby upínania 
 

Trojčelusťové skľučovadlo – najčastejší spôsob upínania obrobkov pri sústružení , Používa sa 
hlavne na  upínanie valcových, trojhranných a šesťhranných obrobkov. Pri vytočení čeľustí z 
hlavy vidíme v jej vkladacích drážkach číselné označenie 1,2,3.  Toto označenie je vyrazené aj 
na čeľustiach a podľa tohto radu ich  postupne nasadíme. 

 

 
Obr. 6.  Trojčelusťové skľučovadlo 
 

 

 


