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Materiál byl vytvořen v prosinci 2013.

Prezentace jako podpora k výkladu o metodách a 
pomůckách pro kontrolu vybraných obráběcích nástrojů
především po jejich ostření. Problematika je zmiňována
ve strojních a technologických laboratořích středních 
průmyslových škol.
DUM je určen pro čtvrté ročníky Technického lycea a 
třetí ročníky všech ostatních oborů.
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Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Osnova:

• Kontrola geometrického rozměru (úhlů, tvaru) nástroje:

– Kontrola soustružnických (a hoblovacích) nožů

– Kontrola fréz

– Kontrola vrtáků

– Kontrola výhrubníků a výstružníků

– Kontrola závitořezných nástrojů

• Kontrola mechanických vlastností materiálu nástroje:
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Kontrola soustružnických (a hoblovacích) 
nožů:

• Základní pojmy
• Řezné úhly
• Druhy soustružnických nožů
• Kontrola úhlu čela
• Kontrola úhlu hřbetu
• Stojánkové a křidélkové měřidlo
• Kontrola úhlu břitu šablonkami
• Úhel sklonu ostří λ
• Kontrola úhlu nastavení κ:
• Kontrola  vyměnitelných břitových destiček
• ..



4

Základní pojmy:
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Řezné úhly
soustružnických a 
hoblovacích nožů:
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Názvy soustružnických nožů:
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Kontrola úhlu čela:
(lomené čelo nože)
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Kontrola úhlu hřbetu:
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Stojánkové měřidlo:
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Křidélkové měřidlo na nože s břity se slinutých 
karbidů:
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Kontrola úhlu břitu šablonkami:
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Změna geometrie vlivem nárůstku:
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Úhel sklonu ostří λ:
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Kontrola úhlu nastavení κ:
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Úhel nastavení hlavního ostří :



16

Kontrola  vyměnitelných břitových destiček:
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Kontrola fréz, vrtáků. výhrubníků a výstružníků. 
závitořezných nástrojů:

• Kontrola fréz
– Ostření fréz
– kontrola házení fréz
– kontrola řezných úhlů

• Kontrola vrtáků
– Řezné úhly
– Kontrola průměru
– Kontrola házení
– kontrola řezných úhlů

• Kontrola výhrubníků a výstružníků
– Řezné úhly
– Kontrola průměru a kuželovitosti

• Kontrola závitořezných nástrojů
– Řezné úhly
– Měřidla na kontrolu úhlů čela závitořezných nástrojů
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Ostření kotoučové
frézy na hřbetě:
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Rozšíření fazetky na 
hřbetě:
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Kontrola házení fréz:
(házivost boční a obvodová)
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Měřidlo na úhly kotoučových fréz:
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Měřidlo na úhly hřbetu válcových fréz:
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Měřidlo na úhel podbroušení frézy:
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Kontrola válcovitosti frézy:
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Měřidlo na nastavení lopatky při ostření fréz:
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Kontrola odvalovací frézy
(základní rozteč je vždy měřena kolmo na šroubovici)
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Geometrie břitu
šroubovitých vrtáků:
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Řezná část šroubovitého vrtáku:



29

Řezné úhly šroubovitého vrtáku:
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Řezné úhly šroubovitých vrtáků:



31

Kontrola průměru šroubovitých vrtáků:
(Zpravidla u špičky mikrometrem)
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Kontrola obvodového házení šroubovitých vrtáků:
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Kontrola  vrcholového úhlu šablonkou:
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Kontrola  vrcholového úhlu šroubovitých vrtáků:
(kapličkou, úhloměrem)
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Úhloměr na vrtáky:
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Šablona středicí:
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Kontrola délky ostří vrtáku šablonkou :
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Kontrola příčného ostří šablonkou:
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Kontrola šroubovitých vrtáků
optickým měřidlem Somet:
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Pozn.: kontrola tvrdosti šroubovitých vrtáků:

• Diamantový kužel se vtláčí do fazetek až ¾ řezné hrany od 
špičky (61-64HRC)



41

Řezné úhly výstružníků:
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Odchylky výstružníků v soustavě jednotné díry:
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Kontrola průměru a kuželovitosti výstružníků:
(za řeznou hranou na fazetce)
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Řezná část 
závitníku:
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Měřidlo na kontrolu úhlu čela závitníků:
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Měřidlo na radiální závitové čelisti:
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Měřidlo na úhly čela kruhových závitových 
čelistí:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, pro 
svůj názor formulujte argumenty;
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