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Prizmatická podložka

• Prizmatická podložka se

používá k ustavení a upnutí

hřídelů a rotačních

obrobků.

• K ustavení například ve

skladech materiálu.

• K upnutí se používá jako

část upínacího přípravku v

kombinaci s dalšími prvky,

například šroub, upínka atd.



Použití prizmatické podložky

• Vrtání středících důlků.

• Frézování drážky pro pero na hřídeli.

• Frézování rovinné plochy na hřídeli.

• Obrábění ojnice:   

o frézování plošky;

o vrtání děr ∥ s osou;

o vrtání děr⊥	na osu.



Vrtání děr kolmo na osu hřídele

V tomto případě není nutný

jiný prvek upínače, protože

obrobek na prizmatickou

podložku přitlačuje nástroj –

vrták. Obrobek je upnut mezi

prizmatem a nástrojem.



Upnutí pomocí dvou prizmatických podložek

Tímto způsobem - dvěma

prizmatickými podložkami

sevřenými šrouby je

obrobek pevně upnut. Je

zamezeno pohybu

obrobku ve všech směrech

a je možno jej obrábět.



Frézování drážky pro pero a rovinné plošky

• Prizmatickou podložku je možno použít při upnutí rotačního obrobku –

hřídele na frézce při výrobě drážky pro pero nebo frézování plošky.

• V těchto případech počítáme povrchovou odchylku. Tím zjistíme, s

jakou chybou vyrobíme dané rozměry.



Ustavení ojnice

Na prizmatickou podložku ustavujeme i obrobky – odlitky, výkovky s

rotačními plochami.

Na obrázku je znázorněno ustavení ojnice na dvě prizmatické podložky.

Podle druhu obráběné plochy počítáme středovou nebo povrchovou

odchylku prizmatické podložky.



Použití prizmatické podložky v praxi

• Jednoduchý přípravek

vytvořený pro vrtání díry

kolmo na osu hřídele.

• Hřídel je ustavená do

prizmatické podložky a

upevněna vrtákem.

• Součástí přípravku je

vrtací pouzdro.



Úkoly:

• Uveďte příklady použití prizmatické podložky.

• Jaký je rozdíl mezi upnutím a ustavením na prizmatickou

podložku.
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