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Soustružení

Definice soustružení

Soustružení je způsob obrábění

především rotačních ploch.

Hlavní řezný pohyb je rotační, koná ho

obrobek, vedlejší řezné pohyby, posuv

a přísuv koná nástroj, tj. soustružnický

nůž.

Soustava stroj – nástroj – obrobek

musí být stabilní (pevné upnutí) pro

získání přesného a kvalitního povrchu.

Schéma soustružení



Druhy soustruhů

Soustruh: Poznámky:

Univerzální hrotový
Umožňuje všechny práce včetně řezání závitů.

Součásti lze upnout mezi hroty.

Revolverový Má revolverovou upínací  hlavu.

Svislý - karusel
Má svislou osu otáčení, hodí se pro těžké a rozměrné 

obrobky.

Čelní soustruh Hodí se velké průměry, nerotační obrobky, nemá koníka.

CNC soustruh
Počítačovým programem jsou řízeny řezné podmínky –

posuv, přísuv nástroje, otáčky obrobku.

Kopírovací soustruh



Univerzální hrotový a svislý soustruh (karusel)



Svislý a revolverový soustruh

Svislý soustruh Revolverová  hlava



Upínání obrobků a nástrojů

Upínání obrobků

• Do univerzálního sklíčidla –

3 nebo 4 čelisťového.

• Mezi hroty.

• Do kleštiny.

• Na lícní desku.

Upínání nástrojů

• Do nožové hlavy pomocí

upínek a šroubů.

• Do revolverové hlavy.

• Do koníku – vrtáky,

výhrubníky, výstružníky,

závitníky.

• Speciální přídavná zařízení –

pro rýhovací a válečkovací

kolečka.



Upnutí mezi hroty s unášecím srdcem

Používá se při upnutí dlouhých hřídelů mezi hroty.



Upnutí na lícní desku

Používá se pro upnutí nerotačních součástí na soustruhu.



Nástroje

Nástroje používané na soustruhu:

• Soustružnické nože.

• Vrtací a vyvrtávací nástroje – většinou jsou 

upevněny v koníku.

• Válečkovací hlavy.

• Rýhovací hlavy.

Soustružnické nože :

a) Ploché – mají plochou upínací část.

b) Tvarové kotoučové – mají tvar kotouče – na 

rádiusy, závity a  různé tvary.



Válečkování a vroubkování 

Válečkováním 

Se zlepšuje kvalita povrchu, zpevňují se

povrchové vrstvy materiálu a zvyšuje se

odolnosti proti korozi.

Vroubkování 

Je obdoba válečkování, pouze přítlačný

váleček má na povrchu vroubky. Používá se

na držáky, měřidla, důlčíky, průbojníky,

šrouby, matice a jiné součásti, aby

neklouzaly.



Soustružnické nože



Soustružnické nože



Vnitřní soustružnické nože



Kotoučové soustružnické nože

Střed nože je posunut 

nad středem obrobku o 

hodnotu „h“– zdvih.

α = úhel	hřbetu;

R
N 

– poloměr nože.

h = sin ∙
N 



Úkoly:

• Uveďte způsoby upnutí obrobků na soustruhu. Popište nože na obrázku.

• Popište válečkování a vroubkování součástí na soustruhu? Proč tyto operace

provádíme?
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