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 Hoblování a obrážení 

 

• Strojní hoblování a obrážení kovů se podobá ručnímu 
hoblování dřeva. Hoblování je obrábění přímočarým vratným 
pohybem. Třísku odřezává nůž, který je podobný 
soustružnickému. 

 

• Způsoby hoblování. 

 a) posuv do řezu koná materiál, hoblovací nůž má přísuv 
do záběru; tento způsob se nazývá hoblování. 

 b) posuv do řezu koná hoblovací nůž, materiál má přísuv, 
aby se zabrala nová tříska; tento způsob se nazývá obrážení. 
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 Hoblovací nože. 

 Hlavní druhy hoblovacích nožů jsou podobné 

soustružnických nožů. Materiály nožů jsou také stejné jako 

soustružnické nože. 



Základní operace strojního obrábění – 

hoblování a obrážení 

 Upínání nožů. 
 Na hoblovkách i na vodorovných obrážečkách se nože upínají na klapku, která je na 

suportu. Při pohybu do řezu je klapka opřena o suport. Při zpětném pohybu se klapka 

odklopí, aby se neotupil břit. Odklápí se třením hřbetu nože, mechanicky nebo hydraulicky. 

Nože upínáme s malým vyložením, aby nepružil. 
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    Upínání materiálu při obrážení a hoblování. 

 Obráběný materiál upínáme přímo na stůl, nebo do 

strojního svěráku. Strojní svěrák upínáme na stůl, aby ležel 

podélně posuvu nože 

 do řezu. 
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 Otázky. 

 

1. Jak se jmenuje nástroj pro hoblování kovů? 

2. Při hoblování na hoblovce se posouvá …. 

3. Proč je stojanová hoblovka vhodná pro hoblování dlouhých 

obrobků 

4. Čím je poháněno smýkadlo  a proč se pohybuje dopředu 

pomaleji než dozadu. 

5. Co je kulisový mechanizmus 

6. Které práce se dají provádět na vodorovné obrážečce. 
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