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1. ZAPNUTÍ STROJE 

Na zadní stěně soustruhu je hlavní vypínač stroje, tento zapneme 

z polohy 0 do polohy 1. 

 

 
 

2. VIZUÁLNÁ KONTROLA STROJE A MOŽNÉHO POŠKOZENÍ 

Před započetím práce vždy vizuálně zkontrolujeme možné a  viditelné 

poškození stroje, poškození kabelů, ovládacích a bezpečnostních prvků a 

pák. V případě, že najdeme nějakou chybu, ihned nahlásíme učiteli 

odborného výcviku a na stroji nesmíme pracovat!!! 

   

CENTRÁLNÍ STOP TLAČÍTKO + NOŽNÍ NOUZOVÉ VYPNUTÍ STROJ 



3. PŘÍPRAVA NÁSTROJŮ – soustružnických nožů.  

 
Pro upínání nástrojů nám slouží NOŽOVÁ HLAVA, kde máme možnost 

upnutí až 4 soustružnických nožů najednou. To se nejčastěji využívá 

v případě nějaké sériové výroby. V praxi ale nejčastěji upínáme stranový 

přímý a stranový vyhnutý nůž, Pravou verzi.  

 

 

 

  

 

 

Touto pákou vždy 

zajišťujeme/povolujeme polohu 

nožové hlavy!!! 



4. NASTAVENÍ VÝŠKY NÁSTROJŮ (soustružnických nožů) 

 

Pro soustružení musíme vždy nastavit správnou výšku ostří 

nástroje (soustružnického nože), kdy je na tomto stroji tato vždy 

26mm od základní ustavovací plochy nožové hlavy. To znamená, 

že od spodní upínací plochy v nožové hlavě musí mít výška ostří 

soustružnického nože tuto výšku (26mm). Nepleteme si to 

s výškou upínací části nože. Nůž podkládáme podložkami na 

stanovenou výšku, měříme. Podložky musí být zároveň s plochou 

nožové hlavy a co nejvíce i bočně zasunuty v nožové hlavě, aby 

nepřesahovaly ostří nože do strany. Ostří nože je z nožové hlavy 

vysunuto cca 25% celkové délky, v praxi to znamená optimálně 

cca 25 – 30 mm. Upínáme pevně na první 2 šrouby (1+2). 
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25 – 30 mm 

PODLOŽKY 

PODLOŽKY ČELNĚ ZAROVNÁNY 

 



 

 

1 2 

25 – 30 mm 

ZDE PODLOŽKY NESMÍ MOC BOČNĚ PŘESAHOVAT !!! 

Správná poloha nože 

bez většího bočního 

přesahu, nůž je téměř 

zároveň s boční 

stranou nožové hlavy. 



ZÁKLADNÍ NOŽE PRO OBRÁBĚNÍ 

 

-stranový vyhnutý nůž 45° – slouží k soustružení čel obrobků. 

Tímto nožem přetáčíme obrobek vždy jako první krok po upnutí, 

následně pokračujeme soustružením průměrů a dále. 

 

                         

 

-stranový přímý nůž – slouží k soustružení průměrů. 

 

                         



-upichovací-zapichovací nůž – slouží k soustružení drážek nebo 

oddělování-upichování dílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. UPÍNÁNÍ OBROBKŮ DO 3 ČELISŤOVÉHO SKLÍČIDLA 

    Na soustruhu v našem případě upínáme do 3 čelisťového 

sklíčidla. Sklíčidla mají různé velikosti dle průměru (100mm, 

250mm aj.) Toto sklíčidlo se používá nejvíce. Máme i 4 čelisťové, 

které slouží k upínání 4 hranných obrobků. Na soustruhu můžeme 

díly upínat také do kleštin, kdy se sundá sklíčidlo a do vřetena se 

vloží redukce pro kleštiny. Kleštiny se upínají a obrobky utahují 

šroubem, který je zaveden přes vnitřní otvor vřetena.  

   U sklíčidla se dají otáčet čelisti, v případě, že jsou oboustranné. 

Vlastní postup bude ukázán při vlastní výuce. 

 

   Obrobky pevně upínáme za nejméně 3 zoubky na čelistech (cca 

19mm), viz foto. Vždy volíme pouze možnost bezpečného upnutí 

obrobku, pokud si nejsme jisti, zeptáme se učitele!!! 

Optimálně obrábíme do max. 100mm délky před sklíčidlem, jinak 

nutno opřít obrobek otočným hrotem. 

  

3 zoubky 



Obrobek upínáme pomocí upínací kličky se čtyřhranem. Po upnutí 

kličku vždy vyndáme ze sklíčidla!!!  

                                

   Po upnutí obrobku zavřeme ochranný kryt, který má zabudován 

ochranné čidlo proti zapnutí otáček (slyšíme cvaknutí při zapnutí).       

Pokud je kryt otevřený, nesmí se otáčky spustit, pokud by se tak 

stalo, ihned tuto závažnou chybu nahlásit učiteli!!! 

                                 



Takto upínáme delší díly pomocí koníku. U kulatin musí tato být 

navrtána kuželovým otvorem 60°pro možnost opření koníkem, u 

trubek se upíná za vnitřní průměr trubky. 

 

 

 



ZVOLENÍ A NASTAVENÍ OTÁČEK 

 

K nastavení rychlosti vřetena nám slouží 2 páky a jeden přepínač.  

     

U páky rychlostí máme 3 možné polohy, kdy v každé poloze máme 

4 možnosti volby rychlosti. Máme polohy H a L (spodní přepínač 

ovládání. Na pravé páce volíme mezi polohou A a B.  

 



SPUŠTĚNÍ OTÁČEK A ZAHÁJENÍ OBRÁBĚNÍ 

 

Otáčky spustíme pákou vpravo dole u suportu. Máme 2 možnosti 

směru otáček a to na pravé a levé. My pro naši výuku používáme vždy 

pravé, to znamená, že páka bude vždy spuštěna dolů a otáčky 

sklíčidla budou směrovat u obsluhy směrem dopředu a dolů. 

V případě chybného použití levých otáček by docházelo k poškození 

nástrojů a díl by nebyl správně obráběn.  

                                   



NASTAVENÍ DISPLEJE A NULOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OS POSUVŮ 

Na stroji máme možnost nulování jednotlivých os a to buď sledování 

pomocí elektronického displeje, anebo mechanicky přímo na 

jednotlivých osách na noniusech. Pro nás jsou důležité tři osy: 

 

X – příčná osa 

Y – podélná osa 

Z – podélná osa na pomocném suportu 

 

 

 

 

 

X Z 

Y 



MECHANICKÉ NULOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH NONIUSŮ 

U každé osy je mechanický nonius, který slouží k vynulování osy při 

najetí. Na noniusu máme označeno rozdělení na jednotlivé dílky a i 

to, kolik je od jednoho dílku k dalšímu. Pokud je potřeba nonius 

vynulovat a natočit, musíme povolit pojistný šroub, poté pootočit 

nonius a zlehka dotáhnout pojistný šroub, abychom zajistili nastavení 

noniusu. U pomocného suportu pro osu Z pojistný šroub není, 

přidržíme kličku ručního otáčení a natočíme stupnici dle potřeby. 

 

                              

 

   

 

POJISTNÝ ŠROUB osa X a Y 
Osa Z 



ELEKTRONICKÝ DISPLEJ PRO OSY X – Y – Z, NASTAVENÍ 

Další možností nastavení jednotlivých os je pomocí elektronického 

displeje na stroji. Pokud máme najetou pozici na obrobku, displej si 

vynulujeme tlačítkem vpravo od číselné hodnoty jednotlivých os X – Y 

– Z. Stlačíme tlačítko a osa se nám vynuluje. Vždy je dobré používat 

jak elektronickou polohu osy, tak i nastavení mechanické. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DALŠÍ TLAČÍTKA ZÁKLADNÍHO OVLÁDÁNÍ STROJE 

 

 

Zapnutí chlazení 



DALŠÍ TLAČÍTKA ZÁKLADNÍHO OVLÁDÁNÍ STROJE 

                          

             

Přepínání strojního 

posuvu pro osu X a Y 

Zapnutí strojního posuvu 


