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Upínání a ustavení obrobků

• Pro správné ustavení obrobku se musí před obráběním jeho

poloha zajistit vhodným upínačem, který vyvine dostatečně

velkou upínací sílu.

• Upínací plochamá být dostatečně velká a tvarově vhodná.

• Před upnutím musí být obrobek v přípravku správně ustaven.

• Drsnost upínací plochy ovlivňuje přesnost obrobku a tím i výběr

upínače.

• Při výběru upínače se musí počítat také s jeho ovladatelností.

• Také prostor pro odcházející třísky a čištění je důležitý.



Základna obrábění

Před upnutím musí být obrobek v

přípravku správně ustaven.

Obrobek se uloží se na základní plochu

(základnu) a opře o opěrné plochy.

Obrobek je ve stabilní poloze, je–li

omezen pohyb v 6 stupních volnosti (v

osách x, y, z a rotacích kolem nich).

Obrobek je ustaven uložením na 6

opěrek – 3 v ustavovací základně a 3 v

bočních plochách.



Technologická základna

Ustavovací (technologická) základna

určuje polohu obrobku v přípravku

vůči nástroji.

Hlavní (konstrukční) základna = je

plocha nebo osa, která určuje polohu

součásti při její funkci.

Je–li konstrukční základna i ustavovací

= hlavní technologická základna.

Pomocná technologická základna

(středící důlky) není funkční, slouží

pro výrobu.



Základna pro obrábění díry



Plochy a základny na obrobku

Při určování sledu operací se vychází od určité plochy, která se nazývá 

ustavovací (technologické či výchozí) základna.



Úkoly:

• Co to je technologická základna. Vysvětlete na příkladu.

• Popište plochy a základny na obrobku podle obrázku.
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