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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

ČERMÁK, M. Tangenciální upínání vyměnitelných břitových destiček: diplomová práce.  

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2015, 56 s. Vedoucí práce: Vrba, V. 

Tématem diplomové práce je obrábění materiálu z litiny nástrojem s tangenciálním 

upínáním vyměnitelných břitových destiček. Úvodní teoretická část se zabývá problematikou 

obrábění materiálu z litiny, dále zkouškou její tvrdosti a chemickou úpravou před začátkem 

obrábění. Další část zahrnuje způsoby upínání pro opracování daného materiálu, jejich 

nastavení a seřízení. Nedílnou součástí práce jsou také způsoby ochrany obráběcích nástrojů a 

břitových destiček před opotřebením a poškozením. Výstupem je vyhodnocení vhodnosti 

návrhu výroby pro konkrétní firmu a také technicko-ekonomické vyhodnocení, které popisuje 

úsporu navržené operace.  

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

ČERMÁK, M. Tangential Clamping of Indexable Cutting Inserts: Master Thesis.        

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of  Mechanical Technology, 2015, 56 p. Thesis head: Vrba, V.   

 

 The topic of this Master thesis is the machining cast iron with a  cutting tool equiped 

with tangential clamping of indexable cutting. The theoretical part includes problems of 

machining cast iron and testing of hardness and chemical surface working before machining. 

The other part mentions some methods of clamping for shaping the material, the settings and 

adjustment. Protecting of machining tools and indexable cuttings from wear and damage is 

also integral to the dissertation. The conclusion presents the evaluation of suitability of the 

proposed production for the specific firm and also technical – economic evaluation  of saving 

due to the suggested operation. 
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Seznam použitého značení 
 

Zkratka / Symbol                          Popis                                                                   Jednotka 

 

              teplotní hranice odpovídající eutektoidní přímce             [deg ] 

              teplotní hranice určující rekristalizaci                 [ deg ] 

f                                  posuv na otáčku                    [ mm∙ot. 1 ] 

L                                 dráha nástroje                                         [ mm ] 

n                                 otáčky obrobku                                   [ min 1 ] 

                              jednotkový strojní čas                              [ min]   

                                celkový výrobní čas                            [ min ]     

U                                 úběr za minutu                         [ ot/min] 

V                                 řezná rychlost                                                                     [ m∙s 1 ] 

HB                              tvrdost podle Brinella                                                            [daN mm 2 ] 

VB                              opotřebení na hřbetě                                                                       [ mm ]     

VBD                           vyměnitelná břitová destička                                                              --- 

SK                              slinutý karbid                                                                                       --- 
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1. Úvod 

Chceme-li v dnešní době, kdy dochází velmi rychle k rozvoji nových technologií a 

moderní techniky, získat produktivní nástroje na obrábění, je potřeba nejdříve navrhnout 

správné obráběcí materiály. Tyto materiály musí být dostatečně přesně zpracovány a 

navrhnuty, abychom z nich získali a vyrobili přesné obráběcí nástroje.  

 V dnešní době totiž záleží na přesnosti výrobku v tisícinách. To znamená, že čím je 

obrobek přesněji obroben, tím lze dosáhnout přesnější kvality a tím pádem také zákazníkovy 

spokojenosti. Tímto způsobem si podniky budují dobrou pověst a zákazníci i jiné firmy potom 

takový podnik vyhledávají. Když je výroba natolik přesná a výrobek je stoprocentní, pro 

podnik to znamená mnoho zakázek. Pro přesnou výrobu je ale také důležité mít nejen přesné 

obráběcí nástroje, ale také nové moderní obráběcí stroje a přístroje pro přesnou kontrolu 

obrobků. Tím lze dosáhnout žádané kvality a přesnosti. Je také důležité brát v potaz obráběné 

materiály, suroviny, polotovary, které budeme dále zpracovávat a znát o nich vše potřebné. Je 

to nezbytné pro správné opracování materiálu. Mnohdy se můžeme setkat s materiály, které se 

špatně obrábí, protože jsou moc tvrdé nebo mají špatnou strukturu materiálu, jsou v nich tvrdé 

vměstky a tím je obrobení takového materiálu ztížené. Proto je potřeba vědět o obráběném 

materiálu vše a případně kovárnám nebo slévárnám navrhnout, který materiál je třeba ještě do 

polotovaru přidat a jak ho dále po vykování či odlévání upravovat tepelnými změnami, aby 

byl lépe obrobitelný. [8] 

Když máme takový materiál, který můžeme obrábět, je zapotřebí se soustředit na obráběcí 

materiály, které nám umožní snadné a co nejjednodušší a nejrychlejší obrobení daného kusu. 

Je důležité také umět správně ovlivnit mechanizmy poškození a opotřebování těchto 

obráběcích materiálů. Je také vhodné, aby nástroje nebyly hodně přetěžovány a odchod třísek 

byl co nejlepší a nejjednodušší. Nezbytné je zvolit správné řezné podmínky a tloušťky třísek, 

aby se řezné nástroje rychle netupily a jejich životnost byla co nejdelší. Když dodržíme 

všechny tyto podmínky, dosáhneme přesného opracování obrobku. Poté můžeme už jen 

experimentovat a navrhovat jiné způsoby upínání řezných nástrojů, jiné volby řezných 

destiček, úpravy obráběcích programů. Daná výroba se pak může stále zlepšovat 

zrychlováním a zjednodušováním daných operací. [8] 
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2. Obecná charakteristika daného problému 

V této kapitole bude popsána hlavní problematika původního radiálního upínání VBD a 

použití při obrábění. Dále bude v této části práce zmínka o firmě UVAX s.r.o., pro kterou je 

práce vytvořena, o problematice obrábění daného materiálu a o nástrojích, které jsou při této 

operaci používány. 

 

2.1 Hlavní cíl diplomové práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnutí firmě UVAX s.r.o. výrobní operace pro 

rozšíření její výroby a nabídky pomocí nových moderních technologií a strojů – konkrétně 

strojů na těžké obrábění. Firma se totiž zabývá pouze kovodrátěným programem a do 

budoucna by měla zájem nabídku rozšířit o více operací, tzn. zřídit ve firmě větší obrobnu a 

zaměřit pozornost na obrábění na CNC strojích – a to z důvodu větší produktivity na trhu, 

následných kooperací s jinými firmami a rozšíření sortimentu nabízených výrobků. Firma 

UVAX s.r.o. již nyní spolupracuje se zahraničními firmami (např. s Německem) a otevřením 

nové výrobní linky by své výrobky mohla nabídnout i dalším větším firmám. 

Tato práce popisuje pokus týkající se zrychlení obrábění obrobku z litiny a následné 

technicko-ekonomické vyhodnocení vhodnosti operace a úspory času i financí. Pokus je 

prováděn ve firmě, která si nepřála být v této práci zveřejněná. Tato firma chtěla zjistit, zda by 

firma UVAX s.r.o. byla vhodná pro spolupráci při výrobě a proto k tomuto pokusu nabídla 

své prostory a technické zázemí (stroj a nástroje). Měla by do budoucna zájem o případné 

kooperace, jelikož sama výrobu nestíhá a s firmou UVAX s.r.o. má dobré zkušenosti již 

z minulosti. 

V dané nejmenované firmě byl pokus prováděn v plném provozu v sériové výrobě 

technologickým postupem, který bylo zapotřebí inovovat a modernizovat novými řeznými 

nástroji. Problematika byla v obrábění průměru, kdy stávající fréza (s radiálním upínáním 

VBD) obrobek opracovávala příliš dlouhou dobu. Proto byla navrhnuta fréza novějšího typu 

s novým upínáním VBD, která byla efektivnější než fréza původní. Díky tomuto nově 

navrhnutému nástroji byla část obráběcí operace urychlena a tím vznikla úspora nejen času, 

ale i financí.  
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V následujících kapitolách bude mimo jiné uveden také návrh pro firmu UVAX s.r.o. 

týkající se pořízení nových konkrétních strojů a nástrojů a také úpravy technologických 

postupů a obráběcích operací, aby byla následná výroba co nejproduktivnější. 

 

2.2 Problematika týkající se původních nástrojů a obráběného materiálu 

 Při obrábění původními nástroji byla použita fréza s radiálním upínáním, která 

obráběný materiál opracovávala dlouho dobu a nebyla proto příliš efektivní. Bylo zapotřebí 

navrhnout frézu nového typu s novým způsobem upínání VBD a zaměřit se také na obráběný 

materiál, s kterým byly při opracovávání problémy. Více je o návrhu na nový obráběcí postup 

s novými nástroji zmíněno v jedné z následujících kapitol.  

Při obrábění materiálu z šedé litiny se objevily problémy s obráběným materiálem, který 

býval mnohdy málo zažíhaný, a proto byl tvrdý a obráběcí nástroje se lámaly a rychle tupily.  

Docházelo také ke kroucení a borcení obrobených průměrů. Výrobní čas na opracování 

obrobku byl příliš dlouhý a bylo zapotřebí jej zrychlit a navrhnout efektivnější postup 

opracování obrobku. Proto byla navrhnuta jiná obráběcí fréza s tangenciálním upínáním 

VBD, která daný problém vyřešila rychlejším výrobním časem. Návrh nového způsobu 

opracování řeznými destičkami a způsobu upínání má větší životnost oproti původnímu 

stávajícímu postupu.  

 

2.3 Úvodem o firmě UVAX s.r.o. 

Firma byla založena v roce 1989 a začala pracovat pod názvem Václav Jurčík – UVAX. 

Od založení podniku byla zrealizována spousta projektů po cele České republice, ale také 

v zahraničí. Firma se zabývá kovovýrobou v oblasti nábytku, příslušenstvím do kuchyní a 

zakázkovou výrobou z kovových a drátěných materiálů pro potravinářský, chemický a 

farmaceutický průmysl. Veškerý firemní sortiment produktů a výrobků byl vyroben a 

odzkoušen před uvedením na trh domácí i zahraniční.  

Firma UVAX se také snaží provádět inovace technologického vybavení výroby, aby 

vyhověla co nejlépe přáním zákazníků. V březnu roku 2002 se UVAX stal společností (s.r.o.), 

která kompletně převzala výrobní program. Zavedla novou obchodní politiku, především 

zaměřenou na velkoobchodní odběratele. V dnešní době je firma držitelem certifikátu ČSN 



Bc. MARTIN ČERMÁK                                                                        DIPLOMOVÁ PRÁCE 

13 

 

EN ISO 9001: 2009. Společnost disponuje velkou výrobní halou, administrativní budovou a 

dokonce i vzorkovou prodejnou nedaleko od centra města. 

 

2.4 Problematika obrábění daného materiálu 

Při zadání diplomové práce pod názvem tangenciální upínání VBD bylo potřeba pomoci 

podniku vhodně zvolit nástroje pro opracování obrobku, který je z litiny. Hlavním úkolem 

bylo snížit náklady a urychlit výrobu. Při konzultacích s vedoucím technikem byla pozornost 

zaměřena hlavně na obráběcí nástroje a řezné destičky z SK, kterými je obrobek obráběn. 

U třískového obrábění vzniká pracovní proces, z kterého je vytvořena finální strojní 

součást o požadovaném tvaru úběrem materiálu z povrchové vrstvy. Z různých hledisek 

můžeme třískové obrábění rozdělit na strojní a ruční metody obrábění. Klasická metoda 

obrábění je soustružení a frézování, ve které je potřeba vytvořit součásti (obrobky) 

vyměnitelnými břitovými nástroji různého provedení. „Při soustružení dochází k odřezávání 

přebytečné vrstvy (přídavku na obrábění) řeznou částí nástroje s definovanou geometrií. 

Odřezávaná vrstva odchází od obrobku v podobě třísky. Aby došlo k oddělení třísky od 

polotovaru, musí mít činná část nástroje klínový břit, který je podstatně tvrdší než obráběný 

materiál. Obrobek získává postupně požadovaný tvar, rozměr, drsnost povrchu i některé 

mechanické vlastnosti. Při obrábění je nezbytné stanovit a dodržovat určité řezné podmínky.“ 

[9, str. 3]  

U frézování je poměrně velká výkonnost při velmi vysoké kvalitě obrábění. Využívání 

této metody se používá pro obrábění rotačních, rovinných i tvarových ploch, dále také pro 

obrábění profilů a různých drážek a pro výrobu závitů a ozubení. Tříska je při frézování 

odebírána břity rotujícího nástroje (frézou). Při frézování je hlavní pohyb rotační, který 

vykonává nástroj. Obrobek vykonává vedlejší posuv a je přímočarý. Posuvy jsou plynule 

měnitelné u moderních strojů a realizovat se mohou ve více směrech (víceosá obráběcí 

centra). Řezný proces je přerušovaný vzhledem k tomu, že krátké třísky proměnlivé tloušťky 

odřezává každý zub zvlášť. [4] 
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Podle polohy osy nástroje se z technologického hlediska rozlišuje frézování k obráběné 

ploše na: 

 válcové – obvodem nástroje 

 čelní – čelem nástroje 

 okružní – obvodem rotačního nástroje 

 planetové – pro obrábění válcových ploch vnitřních i vnějších [4] 

 

2.5 Nástroje pro obrábění daného materiálu 

Frézy jsou několikabřité nástroje, břity jsou na nich uspořádány na válcové, kuželové 

nebo jiné tvarové ploše. Na čelní ploše jsou i u čelních fréz. Používá se velmi mnoho druhů 

fréz - vzhledem k velkému rozsahu technologie - a většina z nich je normalizována. 

V našem případě nás budou zajímat frézy pro obrábění planetové (vnitřní). Jsou to frézy 

s vyměnitelnými břitovými destičkami mechanicky upevněnými v tělese frézy. [4] 

 

Obr. 1 : Frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami [4] 

       Daný problém není v opracování obrobku (litiny), ale v úspoře času, produktivitě 

obrábění a zrychlení jednotlivých operací. Produktivitu obrábění můžeme hodnotit počtem 

vyrobených kusů za jednotku času, nebo čas potřebný pro jejich vyrobení. Nejlépe se určuje 

produktivita obrábění druhým kritériem, tj. délkou výrobního času. Celkový čas pro obrábění 

součásti (hřídele) se dá určit pomocí vzorečku, kde At  je celkový čas výroby určité součásti a 

je složen z vlastního času 12At  , kdy je obráběna součást nástrojem. Vedlejší čas 11At  je 

potřebný k upínání, měření obrobku, k seřízení a obsluze stroje atd. [8] 
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Obr. 2 : Výpočet výrobního času [8] 

 

Určení výrobního času součásti (celkového času) závisí hlavně na konstrukci obráběcího 

stroje. Ten má velký rozsah pracovních možností. Využití možnosti stroje je potřeba ke 

správné volbě pracovních podmínek. Práce se může s ohledem na pracovní podmínky 

vyhodnotit nejlépe úběrem materiálu za daný čas. Může se vyjádřit v 3cm  za minutu a také 

2cm  za minutu, ale to jen u operací, které jsou dokončovací, a není už u nich téměř žádný 

úběr materiálu. U obrábění se dá určit úběr materiálu za minutu vzorečkem. [8] 

tsvU   

 Obr. 3: Úběr za minutu [8] 

 

Z tohoto vzorečku lze zvýšit výrobní čas, nebo také snížit zvětšením / zmenšením úběru 

materiálu za minutu, nebo zvětšením / zmenšením posuvu, hloubky odřezané vrstvy materiálu 

nebo řezné rychlosti. Nesmíme ale zapomenout také na hospodárnost, která je důležitá při 

volbě stroje, pracovních podmínek a výrobního času. Pro obrobení polotovaru je proto 

potřeba zvolit vhodný stroj a pracovní podmínky, které budou mít nejmenší náklady na 

výrobu součásti. [8] 

Výrobu součásti a jejich celkové náklady lze rozdělit do tří složek: 

a) náklady na strojní práci 

b) náklady na vedlejší práci 

c) náklady na nástroje 

 

Sečtením se zjistí celkové výrobní náklady. [8] 
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2.6 Ocel na odlitky 

Odlitky se v zásadě vyrábějí jako výkovky nebo tvářené polotovary z obdobných typů 

ocelí. S výhodou se především uplatňují ocelové odlitky tam, kde je potřeba vytvořit složité 

tvary. Některé odlitky se vyrábějí o kusové váze od několika dekagramů až do váhy přes 200 

tun. O volbě správného odlitku nebo výkovku nerozhodují jen technická hlediska, ale je to 

také záležitost podrobné ekonomické rozvahy. [1] 

Vlastnosti ocelových odlitků a strukturu můžeme ovlivnit tepelným zpracováním. 

Nemůžeme ale samozřejmě počítat s příznivým vlivem tváření jako u výkovků. Technologie 

slévání klade zvláštní požadavky na vlastnosti kovů. Chemické složení ocelí na odlitky je 

proto většinou ve srovnání s obdobnou tvářenou ocelí určitým způsobem modifikováno. Ze 

slévárenských důvodů je obvykle zvýšen obsah uhlíku, křemíku a manganu. [1]. 

 

2.6.1 Obráběný materiál z litiny 

Slitiny s větším obsahem uhlíku než 2% tvoří významnou skupinu surových želez a slitin. 

Litiny se na rozdíl od surových želez získávají přetavováním ve vhodných slévárenských 

pecích. Hlavním představitelem je především šedá litina, která bude v tomto případě 

obráběna. Ale existují také litiny temperované, které se vyrábí tepelným zpracováním 

(temperováním) z litiny bílé. [1] 

K litině šedé se dnes řadí několik druhů, které se od sebe liší strukturou materiálu (hlavně 

formou vyloučeného grafitu) a také mechanickými vlastnostmi:  

 litina šedá s lupínkovým grafitem 

 očkovaná litina  

 tvárná litina.  

 Nejvíce odlitků z litiny šedé se vyrábí z litiny s lupínkovým grafitem. Podíl litiny tvárné 

je u nás poměrně malý, takže se nijak podstatně kvantitativně neprojevuje. Ale její význam 

ovšem roste. Proto lze očekávat, že vzhledem k příznivým vlastnostem zaujme větší podíl, 

hlavně na úkor oceli a popřípadě šedé litiny s lupínkovým grafitem. Z výroby odlitků, kterých 
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je u nás zhruba 20% z celkové váhy strojírenských výrobků, na odlitky z šedé litiny připadá 

asi 74%. Zbytek tvoří odlitky z litiny temperované (2%) a z oceli (asi 24%). [1] 

To je dáno především širokým použitím litiny temperované hlavně v sériové výrobě 

vozidel a hospodářských strojů, ale i uplatněním litiny tam, kde se u nás používají odlitky 

z oceli. Zvětšením podílu odlitků z litiny temperované a šedé má značný hospodářský význam 

a je zapotřebí mu věnovat plnou pozornost. K uplatnění obou materiálů lze přispět rozšířením 

výroby jakostních litin a zvýšením stejnosměrnosti vlastností jednotlivých vyráběných druhů. 

[1] 

2.6.2 Obrobky z litiny šedé a její krystalizace a složení 

Šedá litina se vyznačuje nízkou cenou, dobrou slévatelností a dobrými mechanickými 

vlastnostmi, což patří mezi její přednosti. Je možno z ní odlévat i složité součásti 

nejrůznějších tvarů o kusové hmotnosti od několika dkg až do 250 tun, délky od několika mm 

až do 15m a tloušťce stěn od několika mm po několik set mm. U výroby šedé litiny 

v kuplovnách se dosahuje obvykle obsahu uhlíku v rozmezí 2,5% až 3,6%. Snížení obsahu 

uhlíku pod 2,5% je většinou z provozních důvodů velmi obtížné. Obsah nad 3,6% není moc 

vhodný, jelikož takové litiny mají horší mechanické vlastnosti. Se zřetelem na složení lze 

považovat litiny - až na malé výjimky - za slitiny podeutektické. Tuhnutí těchto litin začíná 

vylučováním dendritických krystalů austenitu a pokračuje, dokud tavenina nedosáhne 

eutektické teploty, kdy zbytek ztuhne eutekticky. Vznik eutektika začíná krystalizací grafitu, 

který je vedoucí fází. Poté se jeho zárodky mohou tvořit přímo v tavenině nebo na povrchu 

vyloučených krystalů austenitu. Grafit potom roste z jednotlivých zárodků ve tvaru 

prostorových útvarů a společně vytváří současně vznikající druhou fázi eutektika s austenitem 

tzv. eutektické buňky. Tyto buňky rostou poměrně rychle. Grafitové lupínky, jejichž okraje 

jsou ve styku s taveninou, rostou přednostně do délky. Příčný růst lupínků grafitu je brzděn 

tím, že je izolován lupínek od tekuté litiny krystalu austenitu vyloučenými po obou stranách. 

Přísun uhlíku z tekuté litiny je tím velmi ztížen – uskutečňuje se pouze difuzí zrna austenitu. 

Velikost a počet buněk má základní význam pro vlastnosti a strukturu šedé litiny. [1] 

Průběh krystalizace litin nadeutektických a eutektických se proti popsanému postupu 

neliší. Litiny eutektické výhradně krystalují vytvářením eutektických buněk. U druhů litin 

nadeutektických začíná krystalizace vyloučením přebytečného uhlíku ve tvaru hrubých 

lupínků grafitu, které jsou nezdeformované. Konfigurace grafitových útvarů vzniklých při 

krystalizaci závisí na složení litiny a podmínkách ochlazování. [1] 
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Když litina není příliš přehřátá a ochlazování probíhá pomalu, vytváří se hrubé, málo 

rozvětvené lístky grafitu. U velkého přehřátí taveniny a rychlého ochlazování dojde k většímu 

přechlazení a vznikají drobné, hodně zohýbané lupínky grafitu. Přidáním malého množství 

vhodných přísad (například ferosilicia) do dostatečně přehřáté litiny můžeme značně snížit 

teplotu podchlazení. Díky tomu se zvětšuje počet eutektických buněk vzniklých při 

krystalizaci a tím se zjemňuje vznikající lupínkový grafit. [1] 

V litině, která je ztuhlá, můžeme podle literatury Strojírenské materiály [1], zjistit řadu 

strukturních složek: 

1. Grafit – jeho tvar a množství má význačný vliv na vlastnosti litiny. Pro hodnocení má 

přidělenou normu ČSN a rozděluje se na tyto čtyři hlavní druhy: lupínkový, lupínkový 

mírně přechlazený, přechlazený a temperovaný. Podle velikosti je každý druh grafitu 

rozdělen do osmi skupin. Délka grafitových lupínků může být od několika µm do 

několika mm. 

2. Perlit – tvoří základní hmotu (matrici) v perlitické šedé litině. Struktura perlitu, hustota 

destiček cementitu a feritu a jejich velikost určuje houževnatost a pevnost litiny a také 

její odolnost vůči opotřebení. 

3. Ferit – je v litině v podstatě tuhým roztokem křemíku v železe. Tím je pevnost feritu 

zvětšena, ale jeho tažnost je zhoršena. Litiny, které mají větší množství feritu ve 

struktuře, mají pevnost v tahu, tvrdost a odolnost proti opotřebení menší než litiny 

perlitické.  

Tuhne-li litina podle rovnovážného metastabilního diagramu, objevuje se ve struktuře 

také: 

4. Cementit - podle rychlosti ochlazování a složení může být pouze část uhlíku 

přeměněna na cementit; pak tvoří související krystaly, nebo je veškerý uhlík vázán na 

železo jako karbid, který ve struktuře tvoří souvislou síť. Proto je taková litina na 

lomu bílá, velmi křehká a tvrdá. A v takové struktuře litiny se může konečně objevit 

při větším obsahu fosforu (nad 3%) i fosfid železa. 
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5. Fosfid železa (jako eutektikum PFeCFeFe 33   kterému se říká steadid) -  

eutektikum fosfidové má pak velmi nízkou teplotu tání (asi 950°C) a při krystalizaci 

pak litina tuhne jako poslední. 

Přísadové a doprovodné prvky, zvlášť když jsou přítomny v litině ve větším množství 

podobně jako u ocelí, mohou znatelně ovlivnit základní strukturu litiny. Legováním pak lze 

získat litiny se strukturou feritickou, austenitickou, martenzitickou, karbidickou. Uplatňují se 

výrazně i podmínky krystalizaci a lití i ochlazovací způsob po ztuhnutí litiny. [1] 

Výsledná struktura litiny závisí značně na složení, to znamená na obsahu uhlíku, křemíku 

a popřípadě i jiných prvků. Kromě složení mají značný vliv na strukturu i některé výrobní 

podmínky, jako jsou tavení (teplota a doba přehřátí litiny), dále způsob ochlazování odlitků a 

teplota lití (druh formy, tvar a rozměr odlitků). Vyšší teplotou přehřátí roztavené litiny se dá 

zmenšit počet cizích zárodků v tavenině. Pak krystalizace probíhá s větším podchlazením. Za 

těchto podmínek se potom grafit vyloučí ve formě jemnějších lupínků. [1] 

Přehřátá litina má ale sklon ke krystalizaci grafitu v denditrické formě a ta je nepříznivá 

k mechanickým vlastnostem materiálu. Proto se grafitizace u přehřátých litin musí 

usměrňovat malým přídavkem vhodné přísady – tj. očkováním. Dále je po krystalizaci 

důležitá také teplota lití. Ta totiž velice ovlivní podmínky ochlazování. Když je teplota lití 

vysoká, rychle se ohřívají stěny formy a litina se potom ve formě ochlazuje pomaleji, než 

když se odlévá při nižší teplotě. Na strukturu materiálu má také vliv rychlost ochlazování po 

odlití. Její zvětšování vede k zvyšování podílu vázaného uhlíku. Při dostatečně pomalém 

ochlazování však naopak podporuje grafitizaci a tím vzniká litina měkčí a s menší pevností. 

Vliv rychlosti ochlazování je možné si dobře ověřit klínovou zkouškou, která se používá ke 

kontrolování jakosti vyráběné litiny. [1] 

 

2.6.2.1 Vlastnosti šedé litiny 

Na mechanické vlastnosti šedé litiny má veliký vliv tvar, velikost, rozložení grafitu a také 

struktura základní hmoty - čili matrice. Grafitové lístky potom zmenšují především aktivní 

průřez a způsobí vznik místních koncentrací napětí při namáhání dané součásti. Tyto špičky 

napětí mohou dosahovat 10 násobku až 20 násobku normálních napětí, a jsou tím větší, čím je 

menší poloměr zakřivení lupínků grafitu a čím je lupínek delší. Plocha průřezu dané litiny se 
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zmenší nejen přítomnými lupínky, ale i tím, že některé části matrice jsou jimi zcela izolovány 

a napětí nemohou přenášet. Potom se dá předpokládat, že u lupínkového grafitu se efektivně 

využívá jen asi 30% až 50% pevnosti matrice a pak se prakticky nevyužije jejích plastických 

vlastností. Když se grafitové lupínky zjemňují, roste i pevnost litiny. [1] 

Je charakteristické, že se pro šedou litinu modul pružnosti v tahu mění s napětím, proto 

tedy Hookův zákon pro šedou litinu neplatí. Modul pružnosti je ovlivňován množstvím 

grafitu. Kvůli tomu je litina poměrně křehký materiál a nemá téměř žádnou tažnost. Při 

působení vnější síly lom nastává bez znatelné deformace. U šedé litiny je pevnost v tlaku asi 

3krát až 4krát větší než v tahu a litina pak je méně ovlivněná množstvím a tvarem grafitu než 

pevnost v tahu. Výhodnějším konstrukčním materiálem pro tlaková namáhaní, než pro tahová, 

je tedy litina. Pevnost v ohybu je také 1,5krát až 2krát větší než v tahu a je také funkcí 

struktury. Pevnost v ohybu ovlivňuje přítomnost grafitu méně než pevnost v tahu. Metodou 

Brinellovou se obvykle zjišťuje tvrdost a ta je u čisté perlitické litiny asi 220 HB. Když 

v litině přibývá množství feritu anebo grafitu, tvrdost se zmenšuje, až u čisté feritické litiny 

klesá na hodnotu asi 120 HB. Při přítomnosti cementitu se tvrdost litiny zvětšuje, u bílých 

litin až na 500 HB. U šedých litin je proto velice důležitou vlastností dobrá schopnost útlumu. 

[1] 

Ve srovnávání s ocelí jsou litiny proto v tomhle směru konstrukčním materiálem 

podstatně vhodnějším. Na tvaru a velikosti grafitu u šedé litiny značně závisí schopnost 

útlumu. Grafit, který je vyloučený ve tvaru lupínků, tlumení zvětšuje, ale grafit, který je 

zrnitý, působí na útlum mírněji. Také proto je litina se zrnitým grafitem mnohem výhodnější 

než ocel. Ve struktuře potom grafitové lupínky snižují velmi podstatně citlivost litiny 

k účinkům vrubů. Při dynamických namáháních je proto šedá litina často rovnocenným, ale 

mnohdy i dokonce výhodnějším konstrukčním materiálem než ocel. Tyto okolnosti umožňují 

použití šedé litiny například u složitých zalomených konstrukčních materiálů, kde se 

v některých případech s úspěchem touto litinou nahradila tvářená slitinová ocel. [1] 

 

2.6.3 Žíhání obráběného materiálu 

K dosažení rovnovážného vztahu směřují všechny postupy žíhání. Proto je jejich 

společným znakem malá rychlost ochlazování a proto lze také podle použité teploty všechny 
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postupy žíhání rozdělit do dvou skupin. Žíhání bez rekrystalizace a žíhání s překrystalizací. 

[1] 

V první skupině se používají teploty nižší než teploty eutektoidní přeměny 1Ac , v druhé 

skupině teploty vyšší než je horní kritická teplota 3Ac . A proto je potřeba u odlitků šedé litiny 

žíhání bez překrystalizace. Při tomto žíhání pod 1Ac  probíhají strukturní změny, které nejsou 

obvykle spojeny s přeměnami fází (růst karbidových částí a koagulace, zotavování, růst 

feritických zrn a rekrystalizace). Nastává současně relaxace napětí, ať již je původu 

strukturního, mechanického nebo tepelného. U nízkých teplot žíhání tyto děje probíhají 

většinou pomalu. Je potřeba tedy volit dostatečně dlouhé trvání žíhacího cyklu. [1] 

Hlavními žíhacími postupy bez překrystalizace jsou:  

 žíhání ke snížení pnutí,  

 rekrystalizační žíhání,  

 žíhání k odstranění křehkosti po moření, 

  žíhání naměkko, 

 protivločkové žíhání.  

V případě odlitku z šedé litiny je zapotřebí žíhání ke snížení pnutí. [1] 

K žíhání ke snížení pnutí je zapotřebí pomalý ohřev materiálu a výdrž na teplotě, pří níž 

je mez kluzu a mez tečení nízká tak, že vnitřní pnutí ve výrobku se může z valné části 

vyrovnat místní plastické deformaci. U oceli to bývá teplota 500 až 650°C. Na této teplotě se 

výrobky udržují po dobu 1 až 10 hod - podle tvaru a velikosti součásti. U vznikání nových 

tepelných pnutí při chladnutí součásti po žíhání je potřeba zabránit jejich pomalejšímu 

ochlazování. To začíná už ochlazováním v peci až na teplotu v místnosti, popřípadě až do 

teploty 200°C a dochlazováním na vzduchu. Na výdrži a žíhací teplotě ovšem závisí hladina 

zbytkových napětí. Toto žíhání ke snížení pnutí se používá hlavně tam, kde by vysoká vnitřní 

pnutí (způsobená např. tvářením za studena, rychlým a nestejnoměrným ochlazováním z vyšší 

teploty, odebíráním veliké třísky u obrábění nebo u svařování) mohla způsobit deformaci 

nebo zmenšit únosnost součásti. [1] 
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 Žíhání ke snížení pnutí je velmi časté jako mezioperační u složitějších součástí, které se 

mají například kalit. Proto se zařazuje před dokončovací obráběcí operace, aby zbytková pnutí 

během ohřevu nerelaxovala na kalící teplotu a nezpůsobila nepřípustné trvalé deformace. Tak 

je tomu i při obrábění šedé litiny, kdy u nevhodného nebo žádného žíhání dochází 

ke špatnému obrábění (materiál je moc tvrdý), a po obrábění se mnohdy průměr zdeformuje. 

Tím pádem není průměr přesný a díra, která má být obrobena na přesné kalibry, je zmetková. 

[1] 

 

2.6.4 Zkoušení tvrdosti obrobku 

Při dovezení do firmy je na kontrole zapotřebí zkontrolovat daný počet kusů, zda se 

shoduje s protokolem, a dále zda nejsou v odlitcích návarky na špatně dolitých plochách nebo 

v místech kde dochází ke smršťování odlitku. Tyto návarky, které mnohdy bývají zbroušené, 

se dají poznat lesklou částí. Přítomnost této lesklé části se musí ihned zapsat nebo nahlásit 

kontrole, která tento problém zapíše do protokolu, jelikož by u obrábění mohly návarky 

značně poškodit nástroj (vylámané destičky, zlomené vrtáky). Obrobky jsou poté podle 

velikosti návarku obráběny, nebo úplně vyřazeny a vráceny slévárně, která škodu uhradí. 

Musí se tedy čekat na nové litinové obrobky. Po téhle kontrole se dále kontroluje tvrdost šedé 

litiny, kdy se musí značně očistit zkoušený povrch od nečistot a okují. Na litině se jemným 

pilníkem vypiluje ploška až do hladka a vyčistí se. Potom se začne měřit tvrdost dle Brinella - 

tato metoda je velmi používána ke kontrole a zkoušení materiálu. Zkouší se kladívkem Poldy. 

Přiloží se na daný povrch a ťukne se. Potom se dle mikroskopu zkoumá, jak je vrub hluboký. 

Znovu se zkouška kladívkem opakuje kousek vedle, jak předepisuje norma. Odlitky vycházejí 

na tvrdost od 170 HB až po 210 HB, což je v normě a mohou se obrábět bez jakýchkoliv 

závad. Když je tvrdost větší a překračuje normu, je obrobitelnost složitější. 
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Obr. 4 : Zkouška tvrdosti na odlitku 

 Zkoušení tvrdosti má celou řadu výhod oproti ostatním zkouškám, např. rychlost a 

jednoduchost zkoušení, možnost zkoušení hotových součástí bez jejich znehodnocení. U této 

zkoušky tvrdosti lze často zkoušet a hodnotit i ostatní vlastnosti (pevnost v tahu, 

obrobitelnost). Tvrdost se dá definovat jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Lze 

stanovit, že těleso jiného vhodného tvaru – indentor (kulička, kuželník, jehlan), který je 

zhotoven z dostatečně tvrdého materiálu (slinutý karbid, diamant, kalená ocel), se zatlačí do 

zkoušeného materiálu. Z velikosti deformace povrchu se potom posuzuje tvrdost materiálu. 

Existuje spousta metod pro zjištění tvrdosti materiálu. Rozlišujeme nejčastěji vrypové, 

vnikací a rázové. Můžeme je dělit na statické a dynamické - podle toho jak je vyvozován tlak. 

Zkoušky se dají provádět a mají význam, když se provádí za vyšších nebo nižších teplot. 

Pokud se při zkoušce tvrdosti ve zkušebním tělese vytvoří vtisk o ploše několika 2mm  nebo 

desítek 2mm , mluvíme o makrotvrdosti. Nejčastěji nás však zajímá tvrdost jednotlivých 

strukturních složek nebo malých objemů materiálu. V tomto případě se tedy jedná o 

mikrotvrdost. [1] 

Na podmínkách do značné míry závisí tvrdost podle Brinella, za kterých byla zkouška 

prováděna. Proto, aby výsledky byly srovnatelné, je potřeba při zkoušce dodržovat určité 

podmínky, které uvádí norma ČSN. Na výsledek má vliv zejména velikost zatížení pro daný 

průměr kuličky, velikost vtisku a doba zatížení se zřetelem na rozměry zkoušeného materiálu. 

Průměr vtisku se potom měří vhodným měřicím přístrojem (mikroskopem) ve dvou 

vzájemných kolmých směrech. Rozdíl měření by neměl být větší než 5%. Velikost vtisku 

potom může být v mezích d= (0,2 – 0,6). Zkoušený povrch by měl být dostatečně rovný a 
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čistý. Materiál, který je zkoušený, by neměl být menší než osminásobek hloubky vtisku, 

protože potom by měření bylo ovlivněno tvrdostí podložky, na které leží zkoušený materiál. 

Rovněž je i předepsána nejmenší vzdálenost mezi jednotlivými vtisky i mezi vtiskem od 

okraje zkoušeného materiálu. Podmínky zkoušení tvrdosti se připojují k značce tvrdosti HB 

v pořadí: průměr kuličky, velikost a doba zatížení. [1] 

 

2.6.5 Chemická úprava materiálu před obráběním 

Šedá litina má korozní odolnost poněkud větší než uhlíkové oceli. Je to zásluhou licí 

kůry, která má určité ochranné vlastnosti, větší tloušťky stěn a větší obsah uhlíku. Ale i přesto 

je mnohdy obrobek rezavý, a proto potřebuje chemickou úpravu jako otryskávání, odmaštění 

a nástřik základovou barvou. [2] 

Mechanický způsob úpravy kovového povrchu je otryskávání, při kterém se tryskací 

materiál vrhá velkou rychlostí proti povrchu součásti. Otryskaný povrch z hlediska uspořádání 

nerovností patří do skupiny neorientovaných - izotropních - povrchů, jejichž charakter bývá 

dán tvarem tryskacích prostředků (zrna). Nejen tvar zrn, ale také tvrdost zrn, zrnitost, 

hmotnost zrn a druh materiálu má vliv na charakter mikrogeometrie. Účinek tryskání je dán 

jeho režimem – tj. především rychlostí letu zrna, jakostí substrátu, úhlem dopadu a hlavně 

tvrdostí. U předúpravy povrchu pod následné povlaky se tryskáním má docílit dokonalého 

očištění povrchu od mastnot, okují, korozních zplodin a jiných nečistot. Při otryskávání je 

intenzita čištění povrchu závislá na tvaru zrn a na druhu otryskávacího materiálu. Důležitý je 

také úhel dopadu a vzdálenost tryskače od předmětu. [2] 

Čištění a odstranění částic kovu z povrchu se provádí tvrdými ostrými zrny, které se do 

povrchu zasekávají. Povrch je po otryskání drsný. Tryskáním vody a brusiva na povrch 

materiálu se tryskací účinek zmenšuje a dochází k vyhlazování materiálu. Povrch se zpevňuje 

a čistí kulatými zrny. Při otryskávání je potom pokryt mělkými důlky a úběr kovu je nepatrný. 

Do povrchu mohou být ale zatlačeny zbytky nečistot, což představuje určité nebezpečí. Je tu 

lepší odolnost vůči korozi, protože povrch je hladší a zpevněný, ale je méně vhodný pro 

zakotvení ochranného povlaku. Vyleštěného povrchu lze docílit pouze měkkými zrny. Pro 

otryskávání materiálu se používá křemičitý písek, méně vhodný je sklářský písek. Je možné 

použít také litinovou drť, která je ovšem dražší, ale 60x trvanlivější (jakost a zrnitost je 

rovnoměrnější a schopnost úběru materiálu je větší). Mohou se používat i brusiva (umělý 
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korund, karbid křemíku), které mají ostřejší zrno, jsou trvanlivější a více stejnoměrné než 

křemičitý písek. Při používání těchto brusiv je provoz méně prašný. Otryskávání tímto 

brusivem se provádí ve vodní suspenzi nebo pneumaticky. [2] 

Po případné operaci (otryskávání), se obrobky z litiny odmašťují daným odmašťovacím 

roztokem proti mastnotám, olejům a tukům. Tomuto odmašťování se říká odmaštění 

v organických rozpouštědlech; jedná se o velice rozšířenou a používanou metodu.  Tato 

rozpouštědla rozpustí všechny mastnoty, které jsou na povrchu, ale i další nečistoty. Tento 

způsob odmašťování je velice rychlý a jednoduchý, hodí se pro čištění hrubých vrstev a také 

součástí, kde je veliký a členitý povrch. [2] 

 Taková rozpouštědla by měla být ideální a rozpustit všechny mastnoty a nečistoty na 

povrchu. Odmašťovací prostředek by neměl být dráždivý pro sliznici, jedovatý, naopak by 

měl být nehořlavý a regenerovatelný. S těmito rozpouštědly ale může nastat častý problém, 

jelikož jsou hořlavá. Za to ale výborně čistí a odmašťují povrch obrobku. Jediným problémem 

je sušení (dlouho usychá). [2] 

Po odmašťování a uschnutí se odlitky stříkají, ponořují a natírají základovou barvou 

proto, aby chránila povrch proti korozi a impregnovala ho. Je důležité zvolit správnou 

základovou barvu a počet vrstev vzhledem k tomu, aby se povrch neloupal a nezpůsobil 

nějakou chemickou reakci při obrábění, kdy je barva ostřikována chladící emulzí, která se 

používá pro chlazení obrobku i nástroje. [2] 

Při natírání štětcem je důležité, aby natěrač nanášel dostatečnou vrstvu a natíral i tam, kde 

je přístup složitější. Důležité je to proto, aby potom obrobek při styku s chladicí emulzí 

nekorodoval na skladech, kde čeká na montáž. U namáčení je to jednodušší, jelikož máme 

předepsanou vanu pro namáčení, kde je obrobek zachycen, a do vany, kde je barva, se ponoří 

a následně vytáhne. Potom se nechá nad vanou odkapat a mírně usušit. Poté se nemusí, ale 

může dát do sušičky, kde je vyšší teplota, proudí zde vzduch a namočený obrobek zde uschne. 

[2] 

 Namáčení se provádí většinou s více kusy, které jsou zavěšené a zároveň se ponořují do 

lázně. Tato metoda se používá u rozměrnějších výrobků. Tak jako u stříkání, kdy je 

v stříkacím boxu upnut, položen nebo zavěšen kus, který je stříkán barvou, a po nanesení 

potřebných vrstev se nechá uschnout. Když jsou obrobky nastříkané a vysušené, všechny 

kusy, které jsou vždy přivezeny v určitém počtu dle výrobního příkazu, se vozí na sklad, ze 
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kterého se potom přebírají k dalším operacím, jako třeba k obrábění. Nebo se také vozí na 

kooperaci do jiných firem, kde se provádí případné operace, které nemůže firma provést, 

jelikož například nevlastní případné obráběcí stroje nebo možnosti, jak dále obrobky 

upravovat. Když některý z podniků nemá potřebná zařízení, podniky mezi sebou mohou 

kooperovat. 

 Dalším důvodem kooperace může být také to, aby se zaměstnaly i stroje, které vlastní 

jiný podnik, a tím se výroba zhospodárnila. Stroje se využijí a případně pomohou, když je 

výroba složitá a hrozí nesplnění doby dodání, jelikož je mnoho zakázek. 
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3. Způsoby upínání VBD pro hrubovací operace 

Na začátku je vždy velmi důležité zvolit správný a vhodný systém upínání VBD. Je to 

důležité pro správné opracování obrobku. Podle druhu operace a dané velikosti obrobku 

existují činitelé, kteří ovlivňují správnou volbu upínacího systému. U obrábění malých 

součástek je tomu jinak, než u obrábění velkých obrobků, kde máme požadavky na obráběcí 

nástroje a jejich upínání úplně jiné. Je potřeba volit správný tvar řezných destiček a 

obráběcích nástrojů, které jsou mnohdy různě prodloužené nebo všelijak nastavované. [5] 

V dnešní době jsou všechny moderní systémy upínání VBD u řezných nástrojů řešeny 

mechanicky. A to nám umožňuje celou řadu výhod: 

 řezné nástroje se nemusí přeostřovat, ani letovat a pájet 

 máme na výběr z dokonalejších řezných materiálů, které mají lepší geometrii 

 veškerá manipulace s obráběcími nástroji je jednoduší a také bezpečnější 

 je dána také snadná a velice rychlá výměna VBD [5] 

 

Zkonstruováno bývá většinou těleso držáku tak, aby směr řezných sil, který je hlavní, byl 

zachycen do lůžka pro břitovou destičku. Mechanismus upínání potom zachycuje jenom 

řádově malé síly, které působí při záběru břitu do materiálu. U zvláštních podmínek při 

obrábění to jsou periodické síly, které působí při práci nástroje v oblasti, kde dochází 

k chvění. [3] 

 

Obr. 5: Typy lůžek pro vložení SK destiček [3] 

Ustanovení VBD na dvou plochách je nejjednodušší, ovšem nezaručuje přesnou polohu 

břitové destičky, a to vzhledem k základním plochám nástroje. Také se kromě tohoto ustavení 

přenáší namáhání od řezných sil na upínací mechanismus. Nejpoužívanější typ lůžka 
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představuje ustanovení na tři plochy. Krásně může zachytit řezné síly destička, která se přesně 

ustanoví a nezatěžuje nástroj. [3] 

Určitou a častou alternativou je vybrání pro tangenciálně uloženou břitovou destičku. 

Záleží i na výšce břitové destičky, která potom zvyšuje odolnost proti praskání, a je vhodná 

pro nástroje, po kterých se požadují vysoké výkony. Lůžko pro VBD je ustáleno téměř u 

všech běžně užívaných držáků jako uzavřené. Při dodržení ustavení ke třem plochám tvarově 

odpovídá tvar destičky. Řezné geometrii potom odpovídá provedení negativní nebo pozitivní. 

[3] 

 

Obr. 6: Lůžko pro negativní destičky [3] 

 

Při správné úpravě bočních ploch lze zamezit zvedání destičky. Toto použití je vhodné 

pro držáky, kde není použita podložka pod břitovou destičku. [3] 

 

 

Obr. 7 : Lůžko zamezující zvednutí destičky [3] 

 

Dodržená rovinnost, která je dána vybráním, by měla být u všech typů lůžek. Pro vydutost 

plochy platí maximální dovolená úchylka 0,1 mm. Destička by v lůžku neměla být labilní. 

Aby se tak nestalo, je stanovena poloha upínacích elementů, která je odvozena od upínací 
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síly. Mechanismus, který upíná VBD, by měl zabezpečit spolehlivé upnutí v celém rozsahu 

předpokládaných řezných podmínek a neměl by bránit odchodu třísky. Také by měl umožnit 

snadné otočení a výměnu opotřebované břitové destičky. [3] 

 Ještě se klade požadavek jednoduchosti a velké univerzálnosti. Většiny upínacích 

systémů jsou chráněny patentově. Je proto složité vytvořit nový upínací mechanismus. [3] 

 

3.1 Rozdělení upínacích systémů 

Systémy upínání jsou dle ISO rozděleny do sedmi skupin. Správná volba upínacího 

systému se potom určuje zejména podle druhu operace, kterou požadujeme, vzhledem 

k velikosti obrobku a souvisejícím řezným silám. [6] 

 

Upínání ISO P 

 Tímto systémem se upínají negativní typy destiček, které mají válcový otvor. U tohoto 

upnutí jde vidět uhlová páka, kterou je zatlačována VBD do lůžka držáku utahováním šroubu. 

Systém je rychlý, spolehlivý a používá se pro soustružnické operace vnitřní a vnější, ale může 

se použít i pro operace dokončovací. Tento systém upínání je v praxi nejčastější. [6] 

 

Obr. 8 : Systém upínání ISO P [5] 

 

Upínání ISO D 

U tohoto systému je upínání obdobné jako u systému ISO P, ale destička se upíná přes 

páku, která má uprostřed otvor pro šroub. Utahováním tohoto šroubu přitlačujeme destičku do 

lůžka a utahujeme ji. Použití tohoto upínání je stabilní a v praxi se používá u soustružení 

velkých průměrů, které mohou být vnější i vnitřní. [6] 
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Upínání ISO M 

Upínání tohoto typu se shoduje s upínáním typu ISO P. U soustružnických operací se 

tento typ používá při soustružení, kde je zvýšené dynamické namáhání. Je možno v něm 

upínat negativní oboustranné VBD s válcovým otvorem. Destička je nasazena na čep, na 

který tlačí upínka. Tím je destička úplně doražena a fixována shora. [6] 

 

Obr. 9 : Systém upínání ISO M [5] 

 

Upínání ISO S 

Toto upínání se používá spíše u nožů s menšími průřezy. Lze vidět, že destička je 

uprostřed stahována speciálním šroubem, který ji stlačuje do lůžka držáku, a tím ji pevně 

fixuje. V praxi je u tohoto typu výhodou, že tříska může bez problému odcházet, jelikož nemá 

žádnou překážku. [6] 

 

Obr. 10 : Systém upínání ISO S [5] 

Upínání ISO C 

Tento typ je charakteristický pro upínání pozitivních i negativních VBD, které jsou bez 

otvoru. Tyto VBD musí ale mít vybroušený nebo předlisovaný utvařeč. Páka, která je 

stahována šroubem, přitlačuje a stabilizuje destičku. Utvařeč se často ještě podkládá dalším 
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příložným utvařečem mezi koncem páky nosu a VBD, ale to jen u některých typů VBD, které 

jsou menší. Tento systém bývá často nahrazen systémem ISO S. [6] 

 

 

Obr. 11 : Systém upínání ISO C [5] 

 

Upínání ISO X 

Tento systém upnutí se vyznačuje speciálním upínáním, které je u každého výrobce jiný. 

U firmy Pramet Tools, která tento typ upínacích držáků vyrábí, se pod tímto označením 

uvádějí držáky pro upichování a pro zápichy. Destička se v těchto držácích upíná 

zatlačováním pasivní složkou řezné síly do samosvorného lůžka, které VBD drží. [6] 

 

Obr. 12 : Systém upínání ISO X [5] 

 

Upínání ISO G 

Rovněž jako u upínání ISO X se tato metoda upínání používá pro upichování a 

zapichování a u nožů pro kopírovací soustružení. Upínka, která je umístěna shora, slouží pro 

dotlačení destičky do lůžka. Proto, aby posuvovou složkou řezné síly nedocházelo 

k případnému vyvracení, jsou dosedací plochy v držáku, VBD a upínce takto profilovány. [6] 
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Obr. 13 : Systém upínání ISO G [5] 

 

Jinak u dalších typů upínání jde o další různé kombinace a také o různé obměny upínek 

s různým druhem upnutí VBD - například za vnitřní otvory, které jsou průchozí nebo 

neprůchozí, či za hrany destiček. Záleží na tom, od jakého výrobce je zakoupen obráběcí 

nástroj, jelikož se u každé firmy upínání liší různým stylem uchycení VBD. [6] 

  

3.2 Způsob upínání VBD u frézování 

Výběr VBD u frézování je daleko složitější než u soustružení, jelikož je těsněji spjat se 

správnou volbou tělesa nástroje, čili se správnou volbou frézovací hlavy. U frézování je velice 

důležitá geometrie břitu, která tvoří hned několik úhlů, které jsou dány uložením VBD 

v tělese obráběcího nástroje. Úhly jsou velice důležité vzhledem k tomu, že ovlivňují 

potřebný příkon stroje, a tím i správný odchod a utváření třísky, aby nedusila nástroj nebo se 

špatně nelámala a při odchodu tím neničila i VBD. Proto správný úhel, nastavení a sklon 

VBD udává správný způsob vnikaní ostří do materiálu a odchod třísky. [5] 

U frézování se upíná VBD víceméně stejně. Upíná se za střed VBD, kde je díra pro 

určený šroub, který je dán výrobcem i se speciálními hvězdičkovými klíči. Důležité je, jaké 

používáme typy fréz (frézy do rohu 90°, čelní frézy s úhlem nastavení 75° - 45°, ponorné 

čelní frézy s úhlem 10°, frézy pro tvarové frézování, frézy pro vnitřní zapichování a řezání 

závitů, monolitní frézy stopkové karbidové, a jiné další). Záleží také na druhu a typu VBD, 

které používáme, a pod jakým úhlem je upínáme pro dané frézování. Ovlivnit frézování může 

také druh obráběného materiálu. [6] 

Proto je důležité těleso nástroje, které musí být vyrobeno přesně. Jeho výroba je velmi 

pracná a také drahá. Takový nástroj by totiž měl výkonně a spolehlivě pracovat po dobu 
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několika let. Také by nemělo být složité vyměňování elementů, z kterých je obráběcí nástroj 

vyroben. [6] 

Takové přesné výrobky se hodnotí při měření házivosti, kterou u obráběcího nástroje 

máme axiální a radiální. Házení může ovlivňovat umístění VBD vůči upínacím elementům. 

Házení na nástroji by mělo jít vymezit a být seřiditelné užitím axiálních dorazů. Upínání VBD 

pomocí klínu na čele nástroje ovlivňuje její toleranci tloušťky a to se většinou projeví jako 

radiální nepřesnost. [6] 

 

Obr. 14: Upnutí SK destičky s klínem na čele [3] 

 

Tolerance tloušťky u upínání VBD za základní plochu, která je zezadu, nemá žádný vliv 

na radiální nepřesnost. Těleso frézovací hlavy chrání vhodný opěrný element. A správný 

upínací element také chrání těleso nástroje proti otlačení. [3] 

 

 

Obr. 15 : Opěrný element chránicí těleso frézovací hlavy [3] 
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Radiální házení VBD u frézování lze odvodit, vezmeme-li v úvahu toleranci VBD, tělesa 

a mezivložky. Potom můžeme docílit minimální házivosti do 0,02 – 0,04 mm. Tyto 

mezivložky poté chrání těleso frézy a tím se prodlužuje jeho životnost. Pomocí plné 

mezivložky firmy COROMANT lze zabránit styku destičky s tělesem. Ochranu na čele a 

základní ploše zase řeší firma WALTER. Spodní plocha VBD se opírá o těleso. Užitím 

opěrek ze slinutého karbidu řeší radiální a axiální ochranu firma SECO. Čelní i spodní plochy 

VBD se dotýkají přímo tělesa nástroje a proto konstrukce nástrojů chrání zadní opěrnou 

plochu. [3] 

Pro uložení VBD destiček u hrubování je proto výhodnější konstrukce frézovacích hlav s 

pevnými axiálními a radiálními opěrkami. Takový nástroj bývá vyroben přesně a už ho nelze 

dostatečně seřizovat. Vymezení axiální házivosti VBD umožňují nástroje zkonstruované pro 

menší úběry třísek (firma COROMANT, WALTER), které dovolují seřídit axiální opěrky. U 

frézování v praxi je potřeba obrábět materiál při různých hloubkách úběru. Tím lze získat 

různé využití ostří VBD, které je často menší než 50%. [3] 

 

3.3 Seřízení obráběcích nástrojů 

 U obrábění daného materiálu je také důležité seřízení frézovací hlavy s VBD. U takového 

seřizování frézovací hlavy je zapotřebí mít přípravek, do kterého vložíme měřený nástroj, a 

dále magnetický stojánek, který lze různě seřídit a natočit a do něj pak vložit setinové nebo 

tisícinové indikátorové hodinky. Nástroj musí být dobře očištěn. Do drážek se vkládají VBD, 

které jsou správně dotlačeny do lůžka a staženy. Potom otáčíme nástroj kolem dokola a 

indikátorové hodinky ukazují odchylku měřených VBD, které případně dotahujeme, abychom 

dosáhli minimální házivosti a tím také minimální odchylky na indikátorových hodinkách. Po 

tomhle přesném zaměření nástroje a přesném ustavení VBD do lůžka lze obráběcí nástroj 

použít k dané operaci. [3] 
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Obr. 16 : Měření házivosti SK destiček [3] 
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4. Návrh nového způsobu upínání 

Při obrábění daného obrobku z šedé litiny, kdy se obráběly vnitřní průměry, probíhaly 

hrubovací operace příliš dlouhou dobu. Bylo zapotřebí daný čas zkrátit a tuto operaci zrychlit. 

Proto se musela zvolit jiná fréza pro obrábění oproti původní. Ta totiž byla obyčejná radiální s 

vyměnitelnými destičkami, a tím docházelo k dlouhému procesu. Při otupení frézy se otáčely 

řezné destičky a kontrolovala se kruhovitost.  

 

 

 

Obr. 17: Původní fréza s radiálním upínáním 

 

4.1 Návrh vhodného nástroje a VBD 

Při volbě nástroje je důležité zvolit obráběcí nástroj se správnou konstrukcí, která nám 

umožní použít tangenciální upnutí VBD. Důležitá je i volba VBD, která umožňuje obrábět 

daný materiál s co nejminimálnějšími problémy. Tangenciální VBD dříve představovalo 

polotovar bez utvařeče. Ale díky rychlému vývoji a konstrukci těchto nástrojů se v dnešní 

době při rozvoji nových technologií ve výrobě forem a procesu lisování velice rozšiřuje 

výroba komplikovanějších tvarů VBD a také jejich utvařečů. VBD jsou přesně a kompletně 

broušené s velikou kontrolou na provedení řezné hrany, a to má za následek stabilní proces 

opotřebení a zaručení jistoty u obrábění. [10]  

Díky tangenciálnímu upínání, které má robustní způsob uložení VBD v lůžku nástroje, se 

nástroj považuje za vysoce stabilní, což umožňuje obrábět vysokými posuvy a odebírat větší 

tloušťku obráběného materiálu. Proto se toto uložení VBD používá u frézovacích nástrojů 
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(kotoučové frézy, rohové, rovinné, ježkovité frézy), ale okrajově je lze použít i u 

soustružnických operací. [10] 

 

 

Obr. 18 : Rotační obráběcí nástroje [12] 

 

Kvalitní a výkonné obrábění je umožněno vzhledem k velkému množství slinutého 

karbidu, směru řezné síly Fc a také velké stabilitě tělesa kolem jádra otvoru. Díky tomu je zde 

také možnost, že se může zvýšit počet zubů v tělese nástroje a tím se zvýší produktivita 

obrábění. Ale tento typ nástroje by měl být nasazován při středních až stabilních podmínkách, 

které značíme stroj – nástroj – obrobek. U špatně upínatelných (labilních) obrobků a velkých 

vyloženích nástroje se stále doporučuje nasazení standardních nástrojů s pozitivními VBD a 

sníženým počtem zubů. [10] 

Při nasazování těchto nových nástrojů bývá mýtem, že by se měly nasazovat pouze do 

nových obráběcích center, ale není tomu tak. Mohou se nasadit i do starších, kde je dokázáno, 

že jejich účinnost zvýší produktivitu a zrychlí jednotlivé operace. [10] 
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Na základě práce s původním obráběcím nástrojem u jedné z operací byla navržena byla 

navržena nová fréza – a to fréza s tangenciálním upínáním VBD, která je vhodná pro čelní 

frézování litiny a oceli v těžkých podmínkách při obrábění. Výsledkem je vysoká odolnost 

destiček proti přetížení. Produktivita nových fréz snižuje náklady na obrábění, a to díky 

vysokým posuvům a hloubce řezu. Tato fréza je také vhodná pro frézování velkých odlitků a 

výkovků. Geometrie destiček umožňuje dosahování nízkých řezných sil a zvyšování 

trvanlivosti a spolehlivosti. Hladší chod a účinné odvádění třísek zaručuje optimalizovaný 

tvar řezné hrany, což se projevuje ve velmi vysoké kvalitě obráběného povrchu. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 : Radiální a tangenciální upínání VBD [10] 

 

4.2 Volba tvaru a velikosti VBD 

Správná volba VBD závisí na obráběném materiálu, kdy volíme tvar a velikost VBD a 

také držák. To vše volíme v souladu s úhlem nastavení VBD a přístupností obráběné plochy, 

ale i s požadovaným univerzálním a mnohostranným použitím, kdy lze tvar posoudit 

s ohledem na řezné podmínky a stabilitu celého řezného procesu. Když se zvětšuje úhel 

špičky tak se zvětšuje stabilita břitu a za nejvhodnější se pak považují VBD kruhového tvaru. 

Ale naopak s nejmenším úhlem špičky se umožnuje použití s lepší přístupností a 

mnohostranností. Protože když je u VBD větší úhel špičky, tak se zvýší potřebný výkon, dá se 

ale také očekávat nebezpečí vzniku vibrací. [6] 

 Je proto důležité správně zvolit typ a tvar VBD, abychom dosáhli spolehlivosti obrábění.  

Každý výrobce má jiné velikosti a ceny, které je potřeba také zohlednit při nákupu. U větších 

velikostí VBD se bude zvyšovat cena, avšak spolehlivost obrábění bude větší. Při hrubování 
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velkých obrobků nebo obrábění s přerušovanými řezy je zapotřebí zvolit odpovídající 

velikosti destiček. [6] 

 

4.3 Typy a geometrie VBD 

Každý výrobce nabízí různé tvary VBD pro plnění různých operací při obrábění. Záleží 

na druhu operace, zda jde o soustružení, frézování, hoblování atd. Pak je potřeba správně 

zvolit typ VBD, jejichž typickým znakem je geometrie. Řezné podmínky a různé druhy 

materiálu určují požadavek na břit, který je rozdílný. Správnou volbu geometrie břitu určí 

materiál obrobku a pracovní oblast. Činitelé, kteří mohou ovlivnit geometrii břitu, mohou být 

výkon, stav stroje, režim obrábění, přesnost upnutí, sklony nástroje a obrobku k vibracím. [5] 

Důležitý je také obráběný materiál a jeho složení. Nejdůležitější je jeho tvrdost a to proto, 

zda bude dobře obrobitelný. Je to důležité pro zvolení správné tvrdosti VBD která má daný 

materiál obrobit. Řezné destičky jsou výrobci určeny pro obrábění různých druhů a tvrdostí 

materiálu, které se značí podle dané tabulky.  

 

Materiál, který bude obráběn Označení SK dle normy ISO 

ocel  P 

korozivzdorná ocel M 

litina  K 

neželezné kovy N 

žárupevné slitiny S 

kalené zušlechtěné oceli H 

 

 

4.4 Opotřebení břitu nástroje 

U obrábění pokaždé vzniká velké množství tepla na ploše čela nástroje a na jeho hřbetu. 

U frézování, kdy břit materiálu vystupuje a zase vniká do obráběné součásti a tak vytváří 

dynamický faktor, je materiál břitu nástroje téměř vždy velmi namáhán tepelným zatížením. 

Při vysokém tlaku a vysokých teplotách se utvářením třísky vytváří čistý kovový povrch, 

mající sklon k chemickým reakcím, případně ale i k difuzním procesům. Materiály, které jsou 

obráběné, často obsahují tvrdé částice různých druhů a mohou v sobě mít i různé nečistoty, 
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které mají stejnou tvrdost jakou má materiál břitu nástroje. Tyto částice, které jsou tvrdé, u 

nástroje vyvolávají abrazivní a případně také brousící efekt. [11] 

K velkému zatížení břitu nástroje, které se následně projeví opotřebením, dochází kvůli 

kombinacím tepelných, abrazivních, chemických a mechanických faktorů. [11] 

 

4.4.1 Mechanismus opotřebení 

 

Obr. 20: Schéma mechanizmů opotřebení břitu [11]  

 

Abrazivní otěr je velmi rozšířený a častý. Vzniká nejčastěji působením tvrdých částic v 

materiálu, který je obráběn. Při broušení je to obdobné, mezi povrch nástroje a obrobku 

vnikají tvrdé částice. Břit řezného nástroje je schopen odolávat abrazivnímu otěru nejčastěji v 

závislosti na jeho tvrdosti. Tento řezný nástroj obsahující strukturu tvrdých částic bude 

odolávat abrazivnímu otěru dobře, ale neznamená to, že musí odolávat jiným mechanizmům 

opotřebení. Abrazivní otěr vzniká především a nejčastěji při nízkých řezných rychlostech, kdy 

se materiály stýkají na vrcholcích mikronerovnosti. Tento brusný otěr vzniká hlavně při 

obrábění nástroji z nástrojových ocelí nebo rychlořezných ocelí. [11] 

Difuzní otěr vzniká působením chemických vlivů při procesu obrábění. Na difuzní 

opotřebení mají velký vliv chemické vlastnosti řezného materiálu proti materiálu obrobku. 
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Tady má tvrdost materiálu relativně malý významný podíl. O podílu difuzního opotřebení 

rozhoduje chemické složení obráběného materiálu a materiálu řezného nástroje. 

Některé materiály obrobku nejsou vůbec schopné reagovat s řeznými materiály, ale jiné 

materiály mají vysoký stupeň afinity ve vztahu k materiálu obrobku. 

Ke vzniku difuzního opotřebení vede afinita mezi slinutým karbidem a ocelí. Díky tomuto 

se na čele břitu břitové destičky vytvoří žlábek - největší žlábek se vytvoří při vysokých 

řezných rychlostech, neboť toto opotřebení souvisí s teplotou. [11] 

Oxidační otěr přímo souvisí u řezného procesu s teplotami, které jsou velmi vysoké. S 

okolním vzduchem tvoří oxidaci nástrojového materiálu. Třískou jsou snadno odnášeny 

porézní filmy oxidů tvořených z wolframu a kobaltu. Oxid hlinitý je výrazně tvrdší. Kvůli 

tomu jsou k oxidačnímu opotřebení některé řezné nástrojové materiály náchylnější. Do 

řezného procesu má vzduch přístup v místě kontaktu břitu a tam, kde končí šířka třísky, pak 

vlivem působení oxidace vznikají typické žlábky. [11] 

Adhezní otěr vzniká na čele břitu nástroje nejčastěji při nízkých teplotách obrábění. Tento 

otěr se může vyskytnout jak u materiálů s krátkou třískou, tak i u ocelí, které tvoří dlouhou 

třísku. Adhezní otěr je způsoben vytrháváním částic břitu mezi obrobkem a nástrojem 

v důsledku adhezních spojů. Významný vliv má při nízkých řezných rychlostech - mezi 

třískou a nástrojem vzniká bodový styk a je umožněno adhezní spojení obou materiálů. 

Nejčastěji vzniká adhezní otěr při obrábění, ke kterým je potřeba rychlořezných a 

nástrojových ocelí. Proto tento jev nejčastěji vede k vytvoření nárůstku mezi břitem a třískou, 

avšak jedná se pouze o dynamický průběh, který je narůstající s počtem vrstev. Ty jsou 

vytvrzovány a navařovány z třísky a poté se stávají součástí břitu. Břit, který je vytvořený 

nárůstkem, tvoří základ pro nárůstky na břitu a to způsobuje poškozování původního břitu -

vylomením či vydrolením. [11] 

 

4.4.2 Formy opotřebení 

Při opotřebování břitu v řezném procesu nabývá opotřebení několika různých forem, které 

jsou uvedeny v obr. 21. [11]  

Opotřebení hřbetu je nejčastějším typem opotřebení. Příliš velké opotřebení hřbetu má za 

následek zhoršení jakosti povrchu, který je obráběn, nepřesnost rozměrů a narustající tření, 

které vzniká změnou geometrie břitu.[11] 



Bc. MARTIN ČERMÁK                                                                        DIPLOMOVÁ PRÁCE 

42 

 

Opotřebení čela ve tvaru žlábku je důsledkem abraze a difuzního opotřebení. Žlábek, 

který vzniká úběrem materiálu nástroje, má tvrdé částice, které jsou obsažené v materiálu 

obrobku, ale hlavně v místě břitu s nejvyšší teplotou. [11] 

 

 

 Obr. 21: Formy opotřebení břitu nástroje [11] 

 

Plastická deformace břitu vzniká díky kombinaci vysokých teplot a řezných tlaků na 

břitu. Při obrábění všemi nástrojovými materiály se vyskytuje plastická deformace břitu po 

dosažení určité teploty v místě, kde se plochy mezi obrobkem a nástrojem stýkají. Volbou 

správného zaoblení a vhodné geometrie břitu ostří lze zmenšit plastickou deformaci břitu. 

[11] 

Opotřebení hřbetu ve tvaru vrubu může souviset s jevem oxidačního opotřebení. 

Opotřebení hřbetu patří k typickým adhezním opotřebením. V místě kontaktu břitu řezného 

nástroje s bokem třísky vznikají vruby. Utváření třísky ovlivňuje opotřebení hřbetu ve tvaru 

vrubu a vede až k lomu destičky. [11] 
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Hřebenovité trhliny na ostří vznikají tepelnými šoky - formou únavového opotřebení. 

Kolmo na ostří se tvoří trhliny a přitom se z řezného nástrojového materiálu mohou mezi 

jednotlivými trhlinami vylamovat částice a vyvolat tak náhlý lom břitu. U obrábění se teploty 

mění změnou tloušťky třísky. Teplotní rozdíly se mění při použití řezných kapalin, při záběru 

břitu do materiálu a při výstupu břitu z materiálu ven. [11] 

Únavový lom, vzniká, když dochází ke změně velikosti řezných sil. Paralelně s ostřím 

probíhají také lomové plochy. [11] 

Vydrolování ostří je druh opotřebení, při kterém se břit rozdrolí. Na vznik křehkého lomu 

břitu upozorňují například příznaky trhlin či odlupování materiálu. [11] 

Lom břitu je okamžitá porucha a znamená konec životnosti nástroje. Většinou bývá 

křehký lom způsobený různými faktory - nejčastěji je málo houževnatý zvolený materiál 

břitu, který by mohl zvládnout všechny požadavky na obrábění. [11] 

 

4.4.2.1 Kvantifikace opotřebení 

Opotřebení břitu je významným parametrem řezného procesu. Kvantifikuje se 

rozměrovými charakteristikami vztaženými k postupnému opotřebovávání břitu řezného 

nástroje.[11] 

 

 Obr. 22: Opotřebení břitu řezného nástroje [11] 

Vysvětlivky: 

VB - průměrné opotřebení hřbetu  

VBc - opotřebení hřbetu v oblasti špičky 

VBn - vrubové opotřebení hřbetu 
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VBmax - maximální opotřebení hřbetu  

KT - opotřebení čela, hloubka žlábku  

KB - opotřebení čela, šířka žlábku  

KM - opotřebení čela, poloha středu žlábku  

VR - opotřebení špičky radiální 

Měřením na různých mikroskopických přístrojích a jejich následné vyhodnocení 

provádíme pro zjištění parametrů opotřebení břitu. [11] 

 

4.4.2.2 Časový průběh opotřebení 

Při nasazení přeostřeného nebo nového nástroje do řezného procesu se postupně při 

používání tohoto nástroje řezná hrana opotřebovává. [11] 

Průběh závislostí VB=f(t), který lze rozdělit do tří oblastí: 

 

a) opotřebení rychlé záběhové – toto opotřebení souvisí se zaběhnutím nástroje a 

vysokým měrným tlakem na povrchu hřbetu, může vznikat ostřením nástroje nebo při 

výrobních procesech (výroba nástrojů např. slinování SK) 

b) lineární opotřebení – k lineárnímu opotřebení dochází v oblasti znázorněné na grafu  

c) opotřebení rychlé nadměrné – rychlé opotřebení tzv. lavinovité opotřebení, ke kterému 

dochází, je v počátečním bodu této oblasti a je spojen s limitní teplotou řezání a 

velkým poklesem tvrdosti řezného materiálu [11] 

 

 

Obr. 23: Průběh závislostí opotřebení VB=f(t). [11] 
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4.5 Trvanlivost břitu nástroje 

Označení pro trvanlivost je provozuschopný stav břitu korespondující s dobou, kterou 

trvá řezný proces. Je možné ji určit jako dobu trvání, po které je nástroj schopen plnit 

efektivně požadované funkce. Trvanlivost nástroje určujeme intervalem od nasazení nástroje 

do procesu obrábění, až po vznik nějaké poruchy, kdy je nástroj odstaven z provozu. Porucha 

nástroje se dá rozdělit do několika hledisek. Z hlediska technologického se rozlišuje na 

postupnou poruchu (vznikající opotřebením nástroje), nebo poruchu náhlou (vznikající 

vylomením břitu nástroje). Různými kritérii vzniku poruch nebo ukončení provozuschopnosti 

nástroje mohou být parametry diagnostikovány například jako drsnost povrchu obrobené 

plochy, velikost řezné síly, opotřebování břitu, úchylka rozměrů obrobené plochy a tak 

podobně. K opotřebení břitu se v technologické praxi velmi často vztahuje tzv. trvanlivost. 

Řezný nástroj se z hlediska teorie spolehlivosti posuzuje jako neobnovovaný objekt, kdy po 

vzniku poruchy se již neobnovuje jeho provozuschopný stav (vyměnitelná břitová destička 

s jedním břitem). Může se také posuzovat jako obnovovaný objekt, kdy po vzniku poruchy se 

provozuschopný stav obnovuje (šroubovitý vrták- přeostření). U neobnovovaných nástrojů 

trvanlivost koresponduje s dobou do poruchy a je identická s životností. Pro obnovované 

nástroje koresponduje trvanlivost s dobou mezi poruchami a životnost s dobou technického 

života, která můžeme zjistit součtem trvanlivosti za celou dobu používání. [11] 

 

4.6 Řezné prostředí 

V místě, kde je řez, vzniká působením tepla a tlaku prostředí, které má následný vliv na 

řezný proces kvalitativními, kvantitativními a ekonomickými parametry. Často používanými 

řeznými médii jsou pasty, mlhy, plyny a kapaliny. [11] 

 

4.6.1 Technologické požadavky na řezné prostředí 

Na řezné prostředí jsou z provozního a technologického hlediska specifikované určité 

požadavky: jsou to například čistící účinek, ochranný účinek, chladící účinek, mazací účinek 

či zdravotní nezávadnost. [11]  
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Chladící účinek 

Tento účinek zaručuje schopnost odvádět z místa řezu teplo. Každé prostředí má tuto 

schopnost. Ta se projevuje tím, že smáčí povrch kovů za předpokladu, že mezi povrchem 

obrobků a médiem existuje tepelný spád. Při řezání se uskutečňuje odvod tepla tím, že je 

řezné prostředí obklopeno nástrojem, třískou i obrobkem a následně přejímá část tepla. 

Chladící účinek má za důsledek snížení teploty řezání a to má pak vliv na opotřebení nástroje 

a jeho trvanlivost. [11] 

Mazací účinek 

Vyjadřuje schopnost vytvoření na povrchu obrobku a nástroje vrstvy, která je schopna 

zabránit styku kovových povrchů a tím také snížit tření, ke kterému dojde mezi nástrojem a 

obrobkem. Při vysokém tlaku, který vzniká při řezání, nemůže ke kapalnému tření dojít. 

Vzniknout může tření mezní, když má řezné prostředí velkou afinitu ke kovu. Mazací účinek 

znamená zmenšení spotřeby energie, zmenšení řezných sil a také zlepšení jakosti obráběného 

povrchu. Tento účinek se uplatní také u dokončovacích obráběcích operací a při provádění 

náročných obráběcích operací. [11] 

Čistící účinek 

Z řezného prostředí přívodem odstraňuje z místa řezání třísky. Řezné prostředí chrání 

před slepováním částic - ty vznikají při řezání a usnadňují jejich usazení. [11]  

Ochranný účinek 

Ochrana řezného prostředí se projeví tím, že nezpůsobí korozi a nenapadá kovy. Je to 

důležitý požadavek pro to, aby nemusely být výrobky mezi operacemi konzervovány, a také 

pro to, aby se chránily stroje proti korozi. Aby byl vytvořen antikorozní účinek, je potřeba do 

řezného prostředí přidávat přísady, které budou schopny pasivovat kovy proti nežádoucím 

účinkům. [11] 

Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost je důležitá, aby při práci na obráběcím stroji obsluhující pracovník 

nebyl ohrožen na zdraví škodlivými látkami. Tyto látky nesmí dráždit sliznici, pokožku a 

nesmí být jedovaté. Dále také nesmí zamořovat ovzduší. Proto je velmi důležité dodržovat 

všechna hygienická opatření - jako jsou například větrání a umývání. [11] 
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4.7 Návrh nového obráběcího stroje 

  

K návrhům nového obráběcího nástroje je zapotřebí zvolit také vhodný obráběcí stroj, 

který bude schopen provádět požadované operace. Na základě pokusu byl firmě doporučen 

obráběcí stroj, na kterém byl pokus proveden – tzn. Daewoo ACE HC500. Tento stroj 

vyhovuje všem požadovaným parametrům, které jsou potřeba pro dané výrobní operace.  

 

Obr. 24: Nově navržený obráběcí stroj Daewoo ACE HC500 [15] 
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5. Vyhodnocení vhodnosti návrhu 

Při obrábění původním nástrojem byla výroba zdlouhavá a trvala téměř hodinu. Problém 

byl při otupení nástroje, kdy se často musely vyměňovat řezné destičky. Bylo zapotřebí 

navrhnout jiný a lepší postup. Obráběly se dva průměry - jeden větší a druhý menší. Proto 

byla zvolena na větší i menší průměr fréza nová - tangenciální fréza s břitovými destičkami. 

Na větším průměru fréza odebírala méně materiálu a na menším více. Tyto operace byly 

pouze hrubovací, takže se nechával ještě přídavek na šlichtování. Hrubovací operace byla 

zdlouhavá a návrh nového způsobu zkrátil výrobu téměř o třetinu. 

Zvolená fréza pro frézování do rohu byla zvolena správně, ale bylo důležité také upravit 

obráběcí program, kde se zvýšily posuvy nástroje a tím se obráběcí čas zrychlil.  

 

Obr. 25: Ilustrační foto nově zvolené tangenciální frézy [14] 

 

5.1 Úprava obráběcího programu 

Hlavní obráběcí program má ještě psané podprogramy a u těch bylo zapotřebí upravit 

úběr materiálu a posuvy, aby byla zrychlena operace hrubování. Zvýšit to bylo možné pomocí 

nového obráběcího nástroje a nové břitové destičky pro tangenciální upínání. Díky tomuto 

nástroji a řezné destičce se obráběcí čas dané operace zkrátil. 
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Obráběcí program 

B0 

G0G90G54.1P1G43H102D102Z300 

M3S700 

M8T1 

G0X-53.3Y0 

G0Z50 

G1Z0.1F2000 

M98P900003 

 

G1G90Z1 

G1Z0.1F1000 

M98P910002 

 

 

 

G0G90Z10 

G0Z300 

M5 

M9 

M01 

Podprogramy jsou pro průměry D=99 (podprogram P900003) a pro průměr D=109 

(podprogram P910002). 

 

0003 

G1G91Z0.3F3000               Úprava úběru třísky na 0.4 a posuvu na F7000 

G90 

 

G1Y9.7 

G2J-9.7F4000                      Úprava posuvu F8000 

G1Y0 

M99 
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0002 

G1G91Z-0.3F3000                     Úprava úběru třísky na 0.4 a posuvu na F7000 

G90 

G1Y14.7 

G2J-14.7F4000                           Úprava posuvu F8000 

G1Y0 

 

M99 
 

Parametr P je počet opakování - ten je u prvního průměru D=99, P=90 opakování. A u 

druhého průměru D=109, P=91 opakování. Opakování udává počet, kolikrát fréza najíždí, než 

celou díru obrobí. 

 

Obr. 26: Původní fréza s radiálním upínáním z jiného pohledu 

 

Původní řezné destičky typu APKX 1505PDER-F, 8230 jsou vhodné pro obrábění litiny a 

jiných ocelí. Životnost destiček vydržela na obrobení 25 kusů. 
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Obr. 27: Původní řezné destičky 

 

Obr. 28: Původní řezná destička 

 

Při obrábění původní radiální frézou s těmito destičkami, které mají dvě řezné hrany, bylo 

možné obrobit 25 kusů obrobků. Porušení řezné destičky bylo opotřebením hřbetu. 

Novou tangenciální frézou s radiálním upínáním VBD bylo možné obrobit 38 kusů. 

Řezné destičky jsou oboustranné se čtyřmi břity. Tato fréza je určená k těžkému hrubování, 

takže úběr materiálu je přibližně jednou tak velký oproti fréze původní. Je tedy očividné, že 

tangenciální fréza je účinnější a mnohem efektivnější. 

 

 

 

 

 



Bc. MARTIN ČERMÁK                                                                        DIPLOMOVÁ PRÁCE 

52 

 

6. Technicko-ekonomické zhodnocení 

Při obrábění obrobku z šedé litiny byla použita tangenciální fréza s vyměnitelnými 

břitovými destičkami oproti původní radiální fréze. Původní řezná destička zvládla jednou 

řeznou hranou obrobit 25 kusů. Nově navržená destička obrobila jednou řeznou hranou 38 

kusů. 

U obrábění litiny původní frézou, byla doba obrábění 43 minut. Při vynásobení 

hodinovou sazbou, která činí 594 Kč, dostaneme částku na dobu obrábění. Navrhnutou frézou 

byly obrobeny za 31 minut. Když se tento čas vynásobí hodinovou sazbou, pak dostaneme 

částku na dobu obrábění. Úspora činí 12 min/kus (tj. 0,20 hod) a 118, 80 Kč/kus. 

 

Obrobení 1 kusu Čas obrábění 

Cena výrobku při hod. 

sazbě 594 Kč 

Původní radiální fréza 43 min (0, 72 hod) 427, 68 Kč 

Tangenciální fréza s 

VBD 31 min (0, 52 hod) 308, 88 Kč 

Úspora 12 min (0, 20 hod) 118, 80 Kč 

 

Při ročním obrábění, které činí ve firmě cca 400 kusů, je úspora v čase obrábění 80 hodin. 

Ve financích úspora činí 47 520 Kč. 
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Obrobení 400 kusů Čas obrábění 

Cena při hod. sazbě 

(594) Kč 

Původní radiální fréza 17 280 min (288 hod) 171 072 Kč / rok 

Tangenciální fréza s 

VBD 12 480 min (208 hod) 123 552 Kč / rok 

Úspora 4 800 min (80 hod) 47 520 Kč / rok 

 

V tabulce je uvedený ušetřený čas při obrábění tangenciální frézou a celková úspora při 

obrábění jednoho kusu. Je zde také uvedena úspora při ročním obrábění cca 400 kusů a 

ušetřená částka za rok. 

 

Uspořený čas u obrábění 1 kusu 12 min 

Uspořený čas u ročního obrábění 400 kusů 4 800 min (80 hod) 

 

Ušetřená částka u obrábění 1 kusu 118, 80 Kč 

Ušetřená částka u ročního obrábění 400 kusů 47 520 Kč / rok 
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7. Závěr 
 

Při celkovém vyhodnocení je viditelné, že návrh nové frézovací hlavy s tangenciálním 

upínáním VBD se jeví jako vodný. Při použití této nové frézy bylo ušetřeno 12 minut a 118 

Kč při obrobení jednoho kusu obrobku. Při ročním obrábění, které činí v dané firmě cca 

400ks, bylo uspořeno 80 hodin a 47 520 Kč. Musíme ale brát v potaz, že se jednalo pouze o 

jednu konkrétní výrobní operaci, u každé jiné operace by se samozřejmě úspory času i financí 

lišily. 

Na základě předpokladu se jeví tento typ frézy pro firmu UVAX s.r.o. jako vhodný také 

z hlediska úspor a efektivity obrábění. Firma by ale měla investovat nejen do obráběcích 

nástrojů, ale také do obráběcího stroje. V dnešní době je relativně vysoká poptávka a zájem 

po firmách, které jsou schopny těžké výroby na programovatelných obráběcích strojích 

(CNC), proto je pravděpodobné, že by se investované náklady do obráběcího stroje a nástrojů 

firmě UVAX s.r.o. v brzké době vrátily. Tímto by firma mohla rozšířit sortiment nabídky a 

kooperací s jinými firmami, což bylo původním záměrem a cílem této diplomové práce. 
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