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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka/symbol Význam Jednotka 

135 / MAG Technologie obloukového svařování v aktivní ochranné 
atmosféře 

– 

CNC Počítačové číslicové řízení – 

SK Slinutý karbid – 

HRC Tvrdost podle Rockwella – 

PVD Fyzikální metoda nanášení povlaku – 

CVD Chemická metoda nanášení povlaku – 

MTCVD Chemická metoda nanášení povlaku za středních teplot – 

LPCVD Chemická metoda nanášení povlaku za nízkého tlaku – 

LICVD Chemická metoda nanášení povlaku laserem 
indukovaná 

– 

HFCVD Chemická metoda nanášení povlaku se žhavícím 
vláknem 

– 

PKD Polykrystalický diamant – 

CBN Kubický nitrid bóru – 

Rz Největší výška profilu µm 

f Posuv na otáčku mm 

vc Řezná rychlost m . min-1 

ap Hloubka řezu mm 

L Délka řezu mm 

D Průměr obrobku mm 

n Otáčky stroje min-1 

ts Hlavní strojní čas min 
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Úvod 

Tato bakalářská práce řeší problematiku obrábění třecích bubnů lodních vrátků pro 

offshore aplikace ve firmě MOSTÁRNA Lískovec, spol. s.r.o. v průmyslové zóně Ostrava - 

Hrabová. Tyto bubny jsou poté dodávány Německé firmě BRÖHL, která je kompletuje a 

posléze dodává na různá námořní plavidla, popřípadě ropné plošiny a jiné. 

Společnost MOSTÁRNA Lískovec s.r.o. se zabývá výrobou součástí ocelových 

konstrukcí, dílů kolejových vozidel a součástí pro námořní plavidla a offshore, včetně 

řešeného bubnu lodního vrátku.  

Práce konkrétně řeší problematiku obrábění tvarových drážek bubnu pro ocelová 

lodní lana, jejichž povrch musí dle specifikací dosahovat hodnoty tvrdosti 45 až 50 HRC 

ve vrstvě o tloušťce 6 mm, a to minimálně do hloubky 4 mm v této vrstvě. Dodržení těchto 

hodnot je důležité jak z důvodů funkce, tak životnosti bubnu. Tato vrstva je na buben 

navařována technologií svařování 135 ( MAG). 

Z důvodů požadovaných vlastností, hlavně požadované tvrdosti, se tento obráběný 

materiál řadí mezi těžko obrobitelné materiály, a proto jsou na jeho obrábění kladeny 

vysoké nároky, které jsou ještě více umocněny faktem, že se jedná o velkorozměrný 

obrobek, pro který je nutno použít odlišné technologie než pro menší obrobky. Dalším 

faktorem znesnadňující obrábění je fakt, že obráběná vrstva je vytvářena navařováním, 

proto je výsledný povrch nerovnoměrný a v důsledku této nerovnoměrnosti, způsobené 

rozdílným převýšením návarů, vznikají při obrábění přerušované řezy a s tím spojené 

následky. 

Cílem této bakalářské práce je navržení nové technologie obrábění navařované vrstvy 

vysoce tvrdého kovu na povrchu bubnu lodního vrátku a její zhodnocení a porovnání        

s technologií stávající, co se týče úspor a nákladů pro její zavedení. Tento návrh nové 

technologie bude zahrnovat návrh obráběcího nástroje s vhodným řezným materiálem a 

návrh řezných podmínek. Tyto návrhy budou mít za cíl snížení či eliminaci prostojů 

způsobených lámáním výměnných břitových destiček, popřípadě poškození držáků          

v důsledku vzniku rázů při hrubování nesouměrné vrstvy návaru a zefektivnění celého 

procesu obrábění těchto bubnů a hlavně snížení celkového času nutného pro obrobení 

jednoho bubnu. 
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1 Prostředky soustružení 

Tato kapitola se zabývá prostředky pro soustružení velkorozměrných obrobků a 

soustružení těžko obrobitelných materiálu s vysokou tvrdostí v návaznosti na 

problematiku obrábění řešenou v této práci.  

Hlavními prostředky pro soustružení jsou tyto: 

 Stroje pro soustružení velkorozměrných obrobků 

 Řezné materiály pro obrábění tvrdých materiálů 

 Nástroje pro soustružení 

 Procesní prostředí 

Tyto prostředky pro soustružení souvisí s danou řešenou problematikou v této práci a 

jsou více rozebrány v následující kapitole. 

1.1 Stroje pro soustružení velkorozměrných obrobků 

Soustruhy jsou jedny z nejpoužívanějších strojů v procesu obrábění a jsou určeny 

zejména pro obrábění rotačních součástí a jsou jedny z nejrozšířenějších strojů ve 

strojních parcích mnoha podniků zabývajícími se procesem obrábění. Proto rozlišujeme 

různé druhy a konstrukce soustruhů v závislosti na tom, jaký obrobek mají obrábět 

zejména z hlediska rozměrů a hmotnosti.  

Tyto zmíněné parametry jsou důvodem, proč pro obrábění velkorozměrných obrobků 

připadají v souvislosti s touto prací v úvahu pouze tři typy soustruhů, a to: 

 Čelní soustruhy 

 Svislé soustruhy 

 Hrotové soustruhy 

Většina těchto soustruhů je v dnešní době vybavena CNC řízením, které umožňuje 

přesné obrábění a operátor stroje se může plně věnovat kontrole procesu a popřípadě v 

průběhu dle potřeby upravovat řezné podmínky, vyhodnocovat, kdy je potřeba vyměnit 

nástroj a podobně. 
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1.1.1 Čelní soustruhy 

Čelní soustruhy jsou soustruhy, jež mají osu rotace obrobku ve vodorovné poloze a 

obrobek je upínán na upínací desku, která je upevněna na konci vřetene. Většinou 

nebývají vybaveny koníkem pro podepření obrobku a mívají jeden či dva suporty. 

Jsou určeny zejména pro rozměrné obrobky přírubových či deskovitých tvarů. Nejsou 

příliš vhodné pro delší obrobky, a to především kvůli zajištění tuhého a přesného upnutí a 

kvůli zajištění, že nedojde k průhybu obrobku v důsledku jeho hmotnosti. Proto jsou tyto 

soustruhy v dnešní době často nahrazovány soustruhy svislými. 

 

Obr. 1.1: Schéma čelního soustruhu [15] 

1.1.2 Svislé soustruhy 

Svislé soustruhy (také zvané karusely), jsou soustruhy, které mají osu rotace obrobku 

ve svislé poloze a obrobek je upnut do vřetene, který je ve vodorovné poloze. Tyto 

soustruhy jsou konstruovány jako jedno stojanové nebo dvou stojanové se svislým 

vedením, kdy na tomto vedení jsou umístěny příčníky s nožovými hlavami pro umístění 

nástrojů. Díky tomu je pohyb nástrojů možný ve svislém i vodorovném směru. 

Tyto soustruhy se používají pro obrábění rozměrných a těžkých obrobků v kusové a 

malosériové výrobě, mohou obrábět jak vnitřní, tak vnější válcové, kuželové nebo tvarové 

plochy, pokud to dovoluje vybavení stroje.  
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Obr. 1.2: Schéma svislého soustruhu [15] 

1.1.3 Hrotové soustruhy 

Hrotové soustruhy jsou takové soustruhy, jež mají osu rotace obrobku ve vodorovné 

poloze. Obrobek je upnut do čelistí popřípadě jiného upínacího systému a může být 

podepřen koníkem, kterým bývají tyto soustruhy vybaveny.  

Užívají se k obrábění vnějších a vnitřních válcových ploch, k obrábění kuželů, různě 

tvarovaných rotačních těles a k řezání závitů. Pro obrábění rozměrných obrobků mohou 

být použity jejich největší varianty. 
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1.2 Řezné materiály pro obrábění tvrdých materiálů 

Řezný proces při obrábění a jeho parametry jsou nejvíce závislé na volbě řezného 

materiálu nástroje, který nám ovlivňuje volbu řezných podmínek a celou efektivitu a 

ekonomiku procesu obrábění a výslednou kvalitu obrobené plochy. Proto je správná volba 

vhodného řezného materiálu velice důležitá, protože nástroj z tohoto materiálu musí 

odolávat mnoha vnějším vlivů spojeným s obráběním. 

Charakteristické vlivy na nástroj při procesu řezání: 

 mechanické namáhání 

 tepelné účinky  

 chemické účinky 

 otěr a difuze 

Z těchto charakteristických vlivů, které mají za důsledek vznik opotřebení, vyplývají 

následující požadavky na řezné materiály: 

 vysoká tvrdost 

 vysoká houževnatost 

 chemická stálost a stabilitu, a to i při vysokých teplotách 

 žárupevnost a žáruvzdornost, včetně zachování vysoké tvrdosti při vysokých 

teplotách 

 odolnost proti teplotnímu namáhání, hlavně teplotním rázům 

Toto jsou hlavní požadavky na řezné materiály v procesu obrábění, jejich volba je 

závislá na obráběném materiálu a prováděné operaci a použité technologii, volba řezného 

materiálu poté ovlivňuje volbu řezných podmínek a s tím související trvanlivost nástroje,   

z toho materiálu zhotoveného.  

Proto je vývoj nových moderních řezných materiálu jedním z klíčových témat 

strojírenství, a to nejen s cílem dosažení vyšší efektivity obrábění, ale také v důsledku 

vývoje nových konstrukčních materiálu, pro které nemusí být, z pohledu obrábění, 

stávající řezné materiály nadále dostačující. Tímto vývojem se zabývá každý výrobce 

řezných nástrojů a snaží se dosáhnout co nejvyváženějších vlastností materiálů. 
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V dnešní době je na výběr spousta řezných materiálu, každý se svými specifickými 

vlastnostmi a použití. V kontextu této práce byly vybrány materiály, jež splňují vlastnosti 

pro obrábění tvrdých materiálů v souvislosti s řešenou problematikou, a proto byly 

vynechány nástrojové oceli z důvodů jejich nepříliš dostačujících vlastností pro obrábění 

tvrdých materiálů a také z hlediska ekonomiky provozu nástrojů z nástrojové oceli.           

Z těchto důvodů byly vybrány následující materiály splňující požadavky na obrábění 

tvrdých materiálů: 

 slinuté karbidy 

 řezná keramika 

 cermety 

 diamant 

 kubický nitrid bóru 

1.2.1 Slinuté karbidy 

Slinuté karbidy (SK) jsou dvoufázové či vícefázové materiály na bázi karbidových 

částí spojených v kovové vazbě a jsou vyráběny zejména práškovou metalurgií. 

Představují nejrozšířenější a nejpoužívanější řezný materiál pro obrábění kovů v dnešní 

době. 

Základní částice SK jsou tvořeny karbidy, a to zejména karbidem wolframu (WC), 

karbidem titanu (TiC), karbidem niobu (NbC) a karbidem tantalu (TaC). Prostor mezi 

těmito částicemi je vyplněn pojivem, kterým je nejčastěji kobalt (Co). 

Specifické vlastnosti SK: 

 vysoká pevnost v tlaku a vysoká tvrdost 

 odolnost proti korozi 

 nízká tepelná roztažnost 

 vysoká měrná hmotnost 

 špatná tepelná a elektrická vodivost 

Tyto specifické vlastnosti SK dovolují obrábění také kalených ocelí, bílé litiny, skla a 

další tvrdých a těžkoobrobitelných materiálů. Podle jejich použití v závislosti na 
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obráběném materiálu a jejich chemickém složení se poté dělí dle normy ISO 513 na tři 

skupiny, a to P, M a K. 

SK skupiny P (modré označení) jsou určeny pro obrábění materiálů vytvářející 

dlouhou třísku. Jsou vhodné pro případy obrábění, kdy dochází k nadměrnému difuznímu 

a chemickému otěru, a jsou schopny odolávat vysokým teplotám řezání. Skládají se 

zejména z WC+TiC+Co, popřípadě také ještě TaC a NbC. 

SK skupiny M (žluté označení) jsou určeny pro obrábění materiálů vytvářející jak 

dlouhou, tak krátkou třísku. Jsou vhodné pro případy obrábění, kdy dochází k adheznímu 

otěru, a jsou dostatečné odolné proti abrazivnímu opotřebení. Z tohoto důvodu jsou 

vhodné pro obrábění většiny těžkoobrobitelných materiálů. Skládají se zejména                

z WC+TiC+Co a dále TaC nebo NbC. 

SK skupiny K (červené označení) jsou určeny pro obrábění materiálů vytvářejících 

krátkou třísku. Jsou vhodné pro případy obrábění, kdy dochází k převaze abrazivního 

otěru. Tato skupina je vhodná zejména k obrábění litin nebo obrábění ocelí při snížených 

řezných rychlostech. Skládají se zejména z WC+Co, případně také TaC nebo NbC. 

Výroba SK 

SK je typickým představitelem materiálu produkovaného technologií práškové 

metalurgie. Tato technologie výroby se silně odráží na vlastnostech a kvalitě výsledného 

materiálu. Základní princip technologie práškové metalurgie je lisování prášků karbidů a 

pojiva a poté následuje proces slinování, jehož podstatou je zahřívání slisovaných prášků 

na teplotu blízkou teplotě tavení pojiva. Pro dosažení homogenity složení SK je nutno 

dodržovat přesné řízení a proces přísně kontrolovat. 

Posloupnost procesů výroby SK: 

 výroba práškového wolframu, práškových karbidů a pojiva 

 příprava směsi prášků 

 formování směsi (lisování, vytlačování) 

 předslinování zaformované směsi (700 ÷ 850°C) 

 úprava tvaru předslinované směsi 

 slinování (1350 ÷ 1650°C) 
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Prášek wolframu se vyrábí z nerostných surovin, jako jsou wolframit a scheelit. 

Posléze se získaný prášek wolframu mísí se sazemi a při procesu zvaném karbonizace 

se vytváří karbid wolframu. Tento proces je založen na slučování atomů wolframu a uhlíku 

v ochranné atmosféře za vysokých teplot. Společně s karbidem wolframu se také vyrábí 

karbid titanu. Karbidy tantalu a niobu vznikají obdobnými způsoby. Pojivo ve formě 

kobaltového prášku se vytváří mletím kobaltu získaného z oxidu kobaltu.  Následně se 

prášky karbidů a kobaltu mísí v přesných poměrech dle požadovaných vlastností 

výsledného SK. 

Formování směsi se nejčastěji provádí lisováním směsí prášků ve formě 

požadovaného tvaru. Při tomto lisování se prášek zmenší až 8 krát, přitom se musí počítat 

s přídavky na smrštění směsi při procesu slinování, tento přídavek je přibližně 20 %, ale 

mění se v závislosti na složení směsi. 

Slinování zaformovaných směsí probíhá ve slinovacích pecích při teplotách  od 

1350°C do 1650°C. Pro tento proces je nutné udržení přesné teploty po dobu nutnou pro 

slinování daného SK a použití vhodné atmosféry. Tomuto procesu předchází 

předslinování při teplotách od 700°C do 850°C a úprava tělesa předslinuté směsi. Po 

ukončení procesu slinování má výsledný materiál požadované výsledné vlastnosti 

(mechanické, fyzikální a chemické). 

Vliv jednotlivých složek na vlastnosti SK 

SK se skládají z jednotlivých karbidů (popřípadě jejich kombinací) a pojiva ve formě 

kobaltu. Výše podílu jednotlivých složek SK nemá pouze vliv na jeho výsledné vlastnosti, 

ale také na jeho strukturu, která je mimo jiné ovlivňována také kvalitou vstupního 

materiálu pro výrobu SK a také množstvím a velikostí strukturních vad. 

Složení SK musí být vytvořeno takové, aby si výsledný SK zachoval své specifické 

vlastnosti a z nich nejdůležitější zachování vysoké tvrdosti i při vysokých teplotách. Tato 

vlastnost je propůjčena karbidovými složkami (WC, TiC, TaC, NbC), tyto jednotlivé složky 

mají následující účinky na vlastnosti SK: 

 WC - poskytuje abrazivní odolnosti proti opotřebení řezného klínu 

 TiC - snižuje houževnatost a pevnost v ohybu, snižuje odolnost proti otěru, 

zvyšuje odolnosti proti vymílání čela nástroje 

 TaC/NbC - tyto karbidy ve spojení s WC zvyšují odolnost proti opotřebení při 

vysokých řezných teplotách, dále zvyšují houževnatost, pevnost řezného klínu 

a odolnost vůči tepelným rázům 
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Tvrdost a odolnost proti opotřebení je propůjčena zmíněnými karbidy, ovšem 

houževnatost a pevnosti v ohybu, které jsou taktéž velmi důležité pro řezný materiál, jsou 

propůjčeny pojivem ve formě kobaltu, jehož množství taktéž ovlivňuje i ostatní vlastnosti 

SK. Pro zachování požadovaných vlastností na řezný materiál obsahuje Co v rozmezí od 

2% do 13%.  

S rostoucím obsahem Co v SK  klesá:  

 měrná hmotnost 

 tvrdost 

 abrazivní odolnost 

 pružnost v tahu a ve smyku 

 pevnost tlaku 

 tepelná vodivost 

S rostoucím obsahem Co v SK roste: 

 pevnost v ohybu a v tlaku 

 vrubová houževnatost 

 Poissonovo číslo 

 tepelná roztažnost 

Z těchto faktů vyplývá, že SK s nižším podílem Co mají vyšší tvrdost. Dále nezávisle 

na složení daného SK platí, že čím je zrno ve struktuře jemnější, tím je vyšší tvrdost a 

také pevnost v ohybu. 

Povlakované SK 

Povlakované SK jsou v dnešní době jedny z nejdůležitějších a nejrozšířenějších 

řezných materiálů, proto je většina dnešních nástrojových materiálů, včetně SK, vybavena 

také povlaky, jež zlepšují jejich řezné vlastnosti a zmenšují opotřebení. Od svého 

zavedení značně zvýšily spolehlivost a oblast použití stávajících SK. Jako povlaky se 

používají následující látky: 

 TiC - karbid titanu, nejtvrdší a má nejvyšší odolnost proti opotřebení abrazí 
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 TiN - nitrid Titanu, méně tvrdý než TiC, ale vyznačuje se menším součinitelem 

tření na čele nástroje, taktéž je odolný proti oxidaci a difuzi 

 Al2O3 - oxid hlinitý, vyznačuje se nejvyšší otěruvzdorností při vysokých 

teplotách 

 TiCN - karbonitrid titanu, vyznačuje se velice dobrou přilnavostí a odolnosti 

proti opotřebení, z těchto důvodů se používá jako podkladová vrstva nanesená 

přímo na SK 

Povlaky se vytvářejí na povrchu SK a jsou tvořeny jednou nebo více vrstvami 

povlakové látky. Tyto vrstvy jsou nanášeny přímo na povrch běžného SK, ovšem v dnešní 

době k tomuto účelu existují taktéž určité SK, které jsou přímo určeny k povlakování. 

Povlaky jsou velice tenké a jednotlivé vrstvy, mají pouze několik µm, přesto poskytují 

vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení povrchu řezného nástroje a zabraňují 

opotřebení a namáhání SK samotného. Taktéž se povlaky vyznačují o několik řádů 

jemnější strukturou a menším výskytem strukturních vad. Podle stupně vývoje a použitých 

povlaků se technologie dělí na 4 generace. 

1. generace - Jednovrstvé povlaky (téměř výhradně TiC), tlouška povlaku cca 6 µm, 

špatná přilnavost a soudržnost povlaku a povlakovaného materiálu. Hrozí odlupování 

povlaku. 

2. generace - Jednovrstvé povlaky (TiC, TiCN, TiN), vylepšená technologie dovolující 

povlaky o tloušťce až 13 µm. Odstraněno nebezpečí odlupování. 

3. generace - vícevrstvé povlaky (většinou dvě až tři, v některých případech i více 

vrstev), první jsou podkladové vrstvy s lepší přilnavostí zajišťující dokonalou fixaci            

k povlakovanému materiálu a následují vrstvy s větší odolností proti opotřebení a vyšší 

tvrdosti, na které už není kladen takový nárok na přilnavost jako na vrstvy předchozí. 

Vyznačuje se ostrými přechody mezi jednotlivými vrstvami povlaku. 

4. generace - speciální vícevrstvé povlaky (velmi často 10 a více vrstev), méně 

výrazné přechody mezi jednotlivými vrstvami, užívají stejných látek jako povlaky 3. 

generace. Mezi tuto generaci povlaků se také řadí diamantové, nanokompozitní, 

gradientní, supermřížkové a "inteligentní" povlaky. 

Technologie Povlakování 

Technologie povlakování lze na základě jejich základních principů rozdělit do dvou 

následujících skupin: 
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 PVD (technologie povlakování pomocí fyzikálních metod) 

 CVD (technologie povlakování pomocí chemických metod) 

Technologie nanášení povlaků PVD se vyznačuje nízkými pracovními teplotami (do 

500°C). Povlaky se nanášejí kondenzací v prostředí se sníženým tlakem (0,1 ÷ 1,0 Pa), 

kondenzační částice jsou uvolňovány z takzvaných targetů (terčů). Tato technologie je 

vhodná k nanášení povlaků na složité součásti a velmi ostré nástroje. Tloušťka jedné 

vrstvy nanesené touto technologií je 3 až 5 µm. PVD technologie může být založena na 

principu napařování nebo principu naprašování. Lze vytvořit jak jednovrstvé (nejčastěji 

TiN), tak vícevrstvé (TiN - TiC/N, TiN - TiAl/N, TiC - TiC/N - TiN) povlaky. 

Technologie nanášení povlaků CVD se vyznačuje procesy za vysokých teplot (1000 ÷ 

1200°C) v atmosféře, která obsahuje plynné částice povlaku. Povlak se nanáší na 

principu reakcí plynných sloučenin v plazmě, která vzniká na povrchu povlakovaného SK. 

Jedním z důležitých předpokladů je, aby výchozí plyny obsahovaly stabilní, ale přitom 

dostatečně těkavou sloučeninu, která se za pomoci převedené energie chemicky rozkládá 

a výsledné produkty tohoto rozkladu se poté ukládají na rozehřátý povlakovaný povrch a 

zde působí jako urychlovač. Pro úspěšné vytvoření povlaku je také nutné, aby plyn 

obsahoval taktéž nekovový reaktivní plyn (N2 NH4 CH4). Tato metoda je zvláště vhodná 

pro tvorbu vícevrstvých povlaků, a to díky možnosti snadno regulovat množství a složení 

přiváděných plynů. Tloušťky povlaků se pohybují od 2 do 15  µm. 

Výhody technologií PVD a CVD spojuje technologie s názvem PCVD (plazmaticky 

aktivovaná technologie CVD). U této technologie dochází jako u technologie CVD             

k vylučování povlaku z plynné fáze, ovšem tento proces probíhá při podstatně nižších 

teplotách (400 ÷ 600°C). Částice reaktivního plynu jsou při užití této technologie 

ionizovány plazmovým výbojem při zvýšeném tlaku (100 ÷ 300 MPa). 

Mezi další technologie patří také MTCVD (CVD za střeních teplot), LPCVD (nízkotlaká 

CVD technologie), HFCVD (technologie CVD se žhavícím vláknem) a LICVD (laserem 

indukovaná CVD technologie). 

1.2.2 Řezná keramika 

Řezná keramika je v dnešní době definována jako moderní řezný materiál a je 

charakterizována jako materiál s převážně krystalickou strukturou, skládající se                

z anorganických sloučenin nekovového charakteru. Takto lze nazvat také klasickou 

tradiční keramiku (cement, porcelán, cihly), ale také brusný materiál, popřípadě brusivo 

samotné obsažené v brusných elementech.  
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První materiály charakterizované jako řezná keramika na bázi Al2O3 nevynikaly příliš 

příznivými vlastnostmi pro použití v procesu obrábění, jelikož se vyznačovaly velice malou 

houževnatostí a vysokým rozptylem vlastností. Od těchto dob díky intenzivnímu výzkumu 

a vývoji v této oblasti došlo ke značnému rozvoji a v tomto důsledků k dosažení podstatně 

lepších vlastností moderní řezné keramiky. Proto je dnešní moderní řezná keramika 

považována za velice výkonný řezný materiál, ovšem její použití si žádá dodržení řady 

podmínek, které vyplývají z její charakteristiky. Při dodržení těchto podmínek umožňuje 

řezná keramika využití vysokých řezných rychlostí, vysokých řezných teplot, popřípadě 

také řezání za sucha.  

Charakteristické vlastnosti moderní řezné keramiky: 

 vysoká tvrdost a odolnost proti plastické deformaci 

 odolnosti proti mechanickému namáhání, zejména v tlaku 

 vysoká tepelná odolnost a odolnost vůči tepelným rázům 

 vysoká chemická stabilita a nereaktivní chování vůči obroku 

 odolnost proti korozi, chemickým vlivů a opotřebení 

 nízká měrná hmotnost 

 velice dostupné základní suroviny a nízká cena 

Řezná keramika, dle jejího chemického složení a zejména látek, na kterých je 

založena, se rozděluje na dva základní typy, a to na oxidickou keramiku, založenou na 

Al2O3, a nitridovou (neoxodickou) keramiku založenou na Si3N4. Dále se také rozděluje do 

těchto čtyř skupin: 

 Čistá oxidická keramika 

 Směsná oxidická keramika 

 Vyztužená oxidická keramika 

 Nitridová keramika 

Čistá oxidická keramika 

Tato skupina keramik je nejstarší ze všech skupin a je tvořena keramikou založenou 

na velice čistém a jemnozrnném Al2O3, které je doplněno jen velmi malým množstvím 
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látek usnadňujících proces slinování při výrobě. Oxidická keramika má poměrně nízkou 

houževnatost a odolnost vůči teplotním rázům, ovšem vyznačuje se vysokou odolností 

proti opotřebení a chemickou stálostí. Je vhodná zejména pro hrubování a dokončování 

obrobků z šedé litiny. 

Směsná oxidická keramika 

Tato skupina keramik je tvořena směsí Al2O3 a neoxodickými materiály (TiC, TiN a 

jinými) v obsahu 20 až 40%. Tato skupina řezných keramik se vyznačuje (oproti čisté 

keramice) znatelně lepší tepelnou vodivostí a v tomto důsledku lépe odolává teplotním 

rázům, taktéž poskytuje vyšší pevnost v ohybu. Pro zvýšení houževnatosti se může přidat 

ZrO2. Tato skupina keramik je vhodná pro obrábění všech materiálů, které lze obrábět 

řeznou keramikou. 

Vyztužená oxidická keramika 

 Tato skupina keramik představuje obvykle čistou keramiku, která je vyztužena 

whiskery. Obsah těchto whiskerů SiC se pohybuje od 25 do 45%. Whiskery jsou 

monokrystalická vlákna, jež mají průměr 0,1 až 1 µm a délku 20 až 30 µm. V důsledku 

vyztužení struktury keramiky roste podstatně houževnatost a snižuje se riziko vzniku 

trhlin, jež vedou k znehodnocení řezného materiálu. Tato vlákna také lépe rozprostírají 

napětí a napomáhají zlepšení tepelné vodivosti a tím zlepšují odolnost proti teplotním 

rázům. Touto keramikou zle obrábět za použití řezných kapalin. Nevýhodu představuje 

reaktivita s železem, popřípadě ohrožení zdraví operátorů strojů používající nástroje          

s těmito řeznými materiály. 

Nitridová keramika 

Tato skupina keramik představuje neoxdické řezné keramiky založené na Si3N4, jež 

se vyznačují vyšší lomovou houževnatostí ve srovnání se směsnou keramikou i lepší 

tepelnou vodivostí a také lepší odolností vůči tepelným rázům. Tento druh keramiky se 

osvědčil při takovém obrábění, kdy vznikají přerušované řezy a mění se hloubka řezu. 

Nitridová keramika je vhodná zejména pro obrábění šedé litiny, a to i při vysokých 

rychlostech, není ovšem příliš vhodná k obrábění oceli, jelikož má nižší chemickou 

stabilitu a reaguje s Fe obsaženém v oceli. 

Výroba řezné keramiky 

Výroba řezné keramiky je obdoba procesu výroby slinutých karbidů. Hlavním a 

podstatným rozdílem je fakt, že řezná keramika neobsahuje žádnou látku, jež by plnila 

funkci pojiva jako u SK. Pro výrobu keramiky slouží jako základní materiál oxidy (Al2O3, 
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ZrO2) pro výrobu oxidické keramiky, nitridy (Si3N4, TiN) pro výrobu nitridové keramiky a 

karbidy (TiC, SiC) jako doplňkové složky. Díky těmto látkám je řezné keramice propůjčena 

chemická stabilita, vysoká tvrdost, vysoká pevnost v tlaku a odolnost proti vysokým 

teplotám. 

Postup výroby řezné keramiky: 

 příprava práškové směsi, mletí a míchání 

 tvarování 

 sušení 

 předslinování 

 slinování 

 úprava povrchu (broušení diamantovým brusivem) 

Při výrobě řezné keramiky jsou podobně jako při výrobě SK kladeny vysoké 

požadavky na dodržování přesného technologického postupu výroby, zejména pak teplot 

a výdrže na těchto teplotách. Toto musí být důsledně dodrženo, pokud mají mít výsledné 

materiály požadované vlastnosti. 

Mikrostruktura řezné keramiky může být ovlivněna přidáním některých anorganických 

látek za účelem získání specifických požadovaných vlastností a výslednou mikrostrukturu 

a vlastnosti materiálu. Popřípadě je možno na povrch řezné keramiky nanést povlak jako 

v případě SK, ovšem toto povlakování není u řezné keramiky příliš obvyklé. Pro 

povlakování se požívá jednovrstvý povlak karbidu či nitridu kovů (nejčastěji TiC, TiN, 

TiCN), toto povlakování je prováděno technologií CVD. 

1.2.3 Cermety  

Název Cermet je odvozen ze spojení anglických výrazů pro keramiku a kov, jelikož 

tento materiál se má vyznačovat vysokou tvrdostí keramiky a houževnatostí kovů, toto 

bohužel není pravda. Cermety prakticky představují materiál vyráběný práškovou 

metalurgií, jenž je téměř shodný se slinutými karbidy, ovšem má jiné chemické složení, 

proto se také nazýval bezwolframový SK, ovšem později se tento název také stal 

nepřesným, jelikož se začal jako doplňkový prvek přidávat wolfram (Wo). Cermety jsou 

založeny na bázi TiC, TiCN a Mo2C, jako pojivo je použit Ni, Co nebo Mo. 
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Cermety se vyznačují zejména vysokou odolností proti opotřebení hřebu i čela 

nástroje, vysokou chemickou stabilitou a tvrdostí za vysokých teplot. Mají ovšem sklon     

k vytváření nárůstků a oxidačnímu opotřebení. Dosahují vysoké životnosti, ovšem mají 

nižší houževnatost než slinuté karbidy a jsou méně odolné vůči tepelným rázům. Dále 

mají velice nízkou hustotu. 

Cermety jsou vhodné zejména k použití pro dokončovací operace, při použití 

vysokých řezných rychlostí a nízkých posuvech, při rovnoměrné hloubce řezu a bez 

vzniku přerušovaných řezů. Houževnatější druhy cermetů dovolují obrábění 

korozivzdorných ocelí, včetně těch austenitických. 

Výroba cermetů 

Technologie výroby cermetů je velice podobná technologii výroby slinutých karbidů, 

hlavní rozdílem jsou základní vstupní materiály. Tyto materiály do procesu výroby vstupují 

ve formě prášků, jako je tomu při výrobě SK. Jedná se zejména o TiC, TiN, Ti(CN), Mo2C, 

(Ta,Nb)C, VC, WC, NbC, TaC, ZrC a další. Tyto prášky se následně mísí s kovovým 

pojivem (Ni, Co, Mo) také ve formě prášků. Poměry, ve kterých se mísí prášky 

jednotlivých látek, musí být přesně dodrženy, a to kvůli zajištění vzniku jemnozrnné, 

homogenní práškové směsi nitridů, karbidů a pojiva. 

Výsledné směsi prášků se následně lisují. Tato vylisovaná tělesa posléze procházejí 

procesem slinování. Cermety na bázi TiCN se slinují při teplotách 1400 až 1600°C. Výdrž 

na této teplotě je krátká, a to kvůli zabránění hrubnutí zrna tvrdých fází. Pokud by             

k tomuto jevu došlo, vedlo by to ke zhoršení mechanických vlastností výsledného 

materiálu. 

Nejčastěji používané metody výroby cermetů: 

 vysoko teplotní lisování 

 vysokoteplotní izostatické lisování 

 slinování 

 slinování v kombinaci s vysokoteplotním izostatickým lisováním 

Povlakování cermetů 

  Povlakování cermetů se provádí za účelem prodloužení trvanlivosti břitu, případně 

zvýšení řezné rychlosti při zachování původní trvanlivosti. Pro povlakování cermetů se 
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používá výhradně technologie PVD.  Technologie CVD není vhodná, jelikož při nanášení 

povlaků touto technologií vznikají (v jejím důsledku) vlasové trhliny v cermetu samotném. 

1.2.4 Diamant 

Diamant je ve své podstatě čistý prvek uhlík (C), který se v přírodě může ve své čisté 

formě vyskytovat ve dvou podobách, a to buď ve formě grafitu, nebo právě diamantu. Tyto 

formy se od sebe liší pouze krystalografickou modifikací uhlíku samotného. Diamanty se 

dají dělit na přírodní nebo syntetické (uměle vyrobené). Jak přírodní, tak syntetické 

existují ve stavu monokrystalickém i polykrystalickém. Velkou nevýhodou diamantu je jeho 

vysoká křehkost, nízká teplotní odolnost (při teplotách nad 650°C se přeměňuje na grafit) 

a afinita k železu (vytváření sloučenin Fe a C). 

Pro obrábění se téměř nevyužívá přírodních diamantů, a to z důvodů jejich vysoké 

ceny a také horších technologických vlastností, než mají diamanty syntetické. Přírodní 

diamant umožňuje vytvoření velice malého poloměru ostří (10 nm), proto se používá 

pouze při velmi přesném obrábění, kdy je třeba zajistit vysokou jakost povrchu. 

Syntetické diamanty se používají jak ve formě monokrystalu, tak ve formě 

polykrystalu. Monokrystalické diamanty obsahují vyšší obsahy nečistot než jejich přírodní 

protějšky, ovšem i přesto tyto nečistoty mají pouze neznatelný účinek na jejich vlastnosti. 

Nevýhodou monokrystalů je vyšší počet kluzných rovin a tím větší náchylnost                   

k deformacím, popřípadě trhlinám a vyštipování. Použití najdou v oblasti vysoce přesného 

obrábění. 

Polykrystalický diamant (PKD) má nižší tvrdost než monokrystalický diamant, ovšem 

dosahuje lepších technologických vlastností v důsledku toho, že má ve všech osách 

stejnou pevnost. Výměnné břitové destičky z PKD jsou tvořeny podkladovým materiálem   

z SK, na který jsou připájeny nebo naneseny vrstvy PKD. PDK se používá zejména pro 

obrábění abrazivních neželezných a nekovových materiálů. Dále se používá k obrábění, 

kdy je kladen důraz na vysokou rozměrovou přesnost a jakost obrobené plochy. To se 

týká hlavně obrábění mědi, bronzu, mosazi, slitin hořčíku, slitin zinku a olova. Dále je         

s PKD možno obrábět keramické materiály, kompozity a umělé hmoty. 

1.2.5 Kubický nitrid boru 

Kubický nitrid boru (CBN) je synteticky vyrobený materiál, který je vyráběn podobně 

jako syntetický diamant, a to transformačním procesem za vysokých teplot a vysokých 

tlaků. Podobně jako diamant se vyznačuje vysokou tvrdostí a také vysokou pevností za 
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tepla (až 1300°C), má také vysokou odolnost proti opotřebení a chemickou stabilitu, a to i 

k železným kovům. Nevýhodou CBD je jeho vysoká křehkost. 

CBN lze pro obrábění použít jako: 

 povlak, nanesený na podklad z tvrdokovu 

 masivní VBD 

 řezné těleso, připájené k podkladu z tvrdokovu 

CBN najde použití při obrábění ocelových výkovků, kalených ocelí, litin, žárupevných 

a žáruvzdorných slitin a také kovů vyrobených práškovou metalurgií. Nástroji z CBD je 

možno obrábět materiály až do tvrdosti 65 HRC, ovšem není doporučeno obrábět 

materiály s menší tvrdostí než 45 HRC, a to kvůli hrozícímu opotřebení nástroje. 

1.3 Nástroje pro soustružení 

Nejpoužívanějšími a nejrozšířenějšími nástroji pro potřeby soustružení a pro obrábění 

vůbec jsou v dnešní době soustružnické nože. Tento fakt souvisí s historickým vývojem 

strojního obrábění, kdy soustružení je společně s vrtáním nejstarším způsobem strojního 

obrábění. Z těchto důvodů byla vývoji v oblasti soustružnických nožů věnována značná 

pozornost. 

V současnosti je k dostání široké množství provedení soustružnických nožů, a to jak   

z hlediska materiálu, tak i konstrukce a tvaru ostří a účelu nože samotného. Z hlediska 

konstrukce soustružnických nožů je můžeme rozdělit následovně: 

 monolitní soustružnické nože 

 soustružnické nože s pájenou břitovou destičkou 

 soustružnické nože s mechanicky upínanou břitovou destičkou 

Volba různých provedení nožů závisí na použití, řezném materiálu, velikosti nástroje, 

objemu výroby, ale také závisí na dispozicích podniku, konkrétně zdali je zařízen pro 

údržbu nástrojů a jejich přeostřování a podobně.  

1.3.1 Monolitní soustružnické nože 

Tato skupina soustružnických nožů se vyznačuje tím, že jak řezná část, tak těleso 

nástroje (upínací část) jsou zhotoveny ze stejného materiálu (nejčastěji nástrojová či 

rychlořezná ocel). Mezi hlavní výhody této skupiny patří jejich jednoduchá konstrukce, 
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možnost velmi tuhého upnutí a vysoký počet přeostření. Hlavní nevýhody jsou vysoká 

spotřeba řezného materiálu, složité tepelné zpracování, renovace a potřeba vybavení pro 

přeostřování. 

Tyto nože mohou být různých provedení (kotoučové, přímé, prizmatické apod.), 

mohou být také povlakovány za účelem zlepšení řezných vlastností a prodloužení 

trvanlivosti. 

Monolitní soustružnické nože najdou dnes uplatnění spíše v kusové výrobě, a to kvůli 

jejich technologickým nevýhodám oproti nožům s VBD a také náročnosti na potřeby 

přeostření (stroje, nástroje, kvalifikovaný personál). Ovšem například pro obrábění 

tvarových ploch tvarovými noži jsou i nadále nenahraditelnými nástroji v procesu 

soustružení. 

1.3.2  Soustružnické nože s pájenou břitovou destičkou 

Tato skupina soustružnických nožů představuje nože, které mají těleso nástroje 

(upínací část) zhotovenou z cenově dostupného materiálu (nejčastěji konstrukční či jiná 

ocel) a k tomuto tělesu mají nerozložitelným spojením (pájením) připevněnou břitovou 

destičku z řezného materiálu (nejčastěji SK). 

Výhodami těchto nožů je úspora řezného materiálu, tuhé spojení břitové destičky a 

tělesa nástroje a možnost renovace nástroje. Mezi nevýhody se řadí vlivy spojené            

s procesem fixace břitové destičky k tělesu nástroje, a to vlivy zejména spojené                

s teplotními jevy, jako jsou vzniky pnutí, v jejich důsledku mohou vznikat trhliny, vzniky 

teplotních deformací a tepelné ovlivnění řezného materiálu i materiálu tělesa nástroje. 

1.3.3 Soustružnické nože s mechanicky upínanou břitovou destičkou 

Tato skupina nožů může být také nazývána jako nožové držáky s mechanicky 

upínanou břitovou destičkou. Tyto soustružnické nože jsou založeny na principu 

mechanického upínání břitových destiček, které jsou zhotoveny z řezného materiálu, 

zatímco tělo nože (držáku) je zhotoveno z běžného dostupného materiálu. Břitové 

destičky mají různá provedení a dovolují nejen jejich úplnou výměnu, ale také jejich 

otočení a použití jiné z mnoha jejich řezných ostří. Tento fakt z technologického hlediska 

značně snižuje časy potřebné pro výměnu nástrojů, jelikož po otočení či výměně destičky 

nemusíme znova nastavovat stroj pro upnutý nástroj. Tohoto je využito v hromadné a 

velkosériové výrobě, taktéž ve výrobách s malým objemem a kusové výrobě, kdy 

nepotřebuje podnik žádné vybavení pro přeostřování klasických nástrojů. Z těchto důvodů 

je tato skupina soustružnických nožů jednou z nejrozšířenějších na světě. 
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Nože s VBD jsou zhotoveny v téměř všech možných provedeních, z toho důvodu 

najdou uplatnění při téměř všech procesech soustružení, prakticky všech možných 

materiálů, díky možnosti volit si VBD z různých řezných materiálů a různých provedení. 

VBD jsou provedeny v mnoha tvarech s různými geometriemi a s různými způsoby upnutí 

k nožovému držáku. Za zmínku stojí upnutí VBD pomocí upínky, pomocí vnitřního otvoru 

nebo kombinovaný způsob upnutí. Každý nožový držák je vhodný k upnutí pouze jednoho 

druhu VBD, která může být ovšem zhotovena z různých řezných materiálů, popřípadě 

může být vybavena různými povlaky dle potřeb obrábění. 

Mezi hlavní výhody nožů s VBD patří jednoduchost a rychlost výměny VBD v nástroji 

bez nutnosti seřizování nástroje, neexistující nutnost přeostření, neznehodnocování 

nožového držáku, úspora řezného materiálu, menší nároky na skladování nástrojů, 

možnost použití řezných materiálů, které jiné soustružnické nože nedovolují. Hlavní 

nevýhody nožů s VBD jsou vyšší cena nožového držáku, složitější konstrukce a horší 

tuhost upnutí. 

1.4 Procesní prostředí 

Procesní prostření neboli řezné prostředí je prostředí, které vzniká při procesu 

obrábění v místě řezu. Toto prostředí značně ovlivňuje kvalitu, efektivitu a ekonomiku 

celého procesu řezání. Procesní prostředí jsou vytvářena (při procesu řezání) procesními 

médii. Procesní média můžeme rozdělit do těchto čtyř skupin: 

 pasty 

 plyny 

 mlhy 

 kapaliny 

Všechna procesní média musí splňovat několik klíčových požadavků, mezi hlavní 

požadavky patří chladící, mazací a čistící účinek daného média. Procesní média taktéž 

musí splňovat řadu dalších specifických požadavků. 

1.4.1 Požadavky na procesní média 

Chladící účinek 

Chladícím účinkem se rozumí schopnost odvádět teplo vzniklé při procesu řezání       

z místa řezu. Chladící účinek závisí jak na zvoleném procesním médium, tak na jeho 
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distribuci do místa řezu. Chladící účinek zabraňuje teplotnímu opotřebování nástrojů a 

také teplotnímu ovlivnění materiálu obrobku. 

Mazací účinek 

Mazacím účinkem se rozumí eliminace podmínek pro vznik suchého tření (nástroje, 

obrobku či třísky). Tohoto je docíleno vytvořením vrstvy média na povrchu obrobku a 

nástroje a tím je zabráněno přímému styku mezi nimi, popřípadě styku s třískou. Díky 

tomuto je snížena velikost abrazivního opotřebení nástroje a dosažena lepší kvalita 

povrchu obrobku. 

Čistící účinek 

Čistícím účinkem se rozumí schopnost odstraňovat nečistoty a třísky vzniklé při 

procesu řezání z místa řezu. Pokud by tyto nečistoty a třísky nebyly odstraněny, mohly by 

mít za následek poškození nástroje či povrchu obrobku. Čistící účinek závisí na použitém 

médiu a značně také na způsobu chlazení. 

Provozní stálost 

Jako provozní stálost je možno nazvat dobou od výměny do další výměny procesního 

média. Tato doba je ovlivněná provozem i přirozeným stárnutím média. Tato provozní 

stálost se dá charakterizovat také jako doba, po kterou si procesní médium zaručeně 

zachovává své specifické vlastnosti. 

Ochranný účinek 

Ochranným účinkem se rozumí hlavně ochrana proti korozi a nekorozivní vlastnosti 

procesního média vůči obráběným materiálům a také vůči stroji a nástrojů samotným. 

Zdravotní nezávadnost 

Pod tímto pojmem se rozumí fakt, že procesní médium nesmí neblaze působit na 

pracovníky, kteří se dostávají do styku s procesním médiem v průběhu obrábění či při 

údržbě stroje, proto musí být procesní média snadno odbouratelná a bez toxických přísad. 

Jejich nezávadnost musí být dodržena s přihlédnutím k dodržování ochranných a 

hygienických předpisů pracovníků. 
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Provozní náklady 

Provozní náklady představují spotřebu procesního média, ovšem také představují 

vlivy, jaké má médium na proces řezání a výslednou jakost obrobků a opotřebení 

nástrojů. Náklady také souvisí s provozní stálostí a s náklady spojenými s likvidací média. 

1.4.2 Procesní kapaliny 

Procesní kapaliny lze rozdělit do dvou skupin podle jejich převažující specifické 

vlastnosti, a to na procesní kapaliny s převažujícím chladícím účinkem nebo na procesní 

kapaliny s převažujícím mazacím účinkem. Toto rozdělení je ovšem pouze zavádějící, 

proto lze procesní kapaliny rozdělit také následovně: 

 vodní roztoky 

 emulzní kapaliny 

 zušlechtěné řezné oleje 

 syntetické a polosyntetické kapaliny 

Procesní kapaliny jsou dnes nejrozšířenější druh procesního média, a to díky svým 

specifickým vlastnostem, hlavně mazacímu, chladicími a čistícímu účinku. 

1.4.3 Přívod procesní kapaliny do místa řezu 

Způsob přívodu procesní kapaliny do místa řezu je možné provést mnoha způsoby. 

Přívod procesní kapaliny může také ovlivnit spoustu významných faktorů, jako jsou řezné 

podmínky, trvanlivost nástrojů a s tím spojené opotřebení, kvalitu výsledného obrobeného 

povrchu, navíc eliminuje teplotní změny v materiálech. 

Přívod procesní kapaliny do místa řezu lze provést následujícími způsoby: 

 standartním chlazením 

 tlakovým chlazením 

 podchlazování procesní kapaliny 

 chlazením mlhou 

 vnitřním chlazením 
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2 Stávající stav technologie 

Tato kapitola se zabývá samotnou stávající technologií obrábění trvdokovu bubnu 

lodního vrátku a problematikou vznikající při tomto obrábění. Dále tato kapitola obsahuje 

základní popis a specifikace bubnu a tvrdokovu navařeného na jeho obvodový povrch na 

vytvořený profil drážek. 

Tato kapitola obsahuje následující části: 

 Buben lodního vrátku 

 Stávající technologie 

 Problematika 

2.1 Buben lodního vrátku 

Tělo bubnu lodního vrátku je zhotoveno z běžné konstrukční oceli (S355J2G3), na 

které je soustružením na svislém soustruhu vytvořen profil drážky pro ocelová lana. 

Průměry tohoto profilu jsou zvětšeny o tloušťku vrstvy navařovaného tvrdokovu (6mm). 

Polotovarem pro tělo bubnu je hutní polotovar s průřezem mezikruží (trubka). Na tento 

polotovar je, po základním opracování a vytvoření profilu drážek, navařena vrstva 

tvrdokovu dle požadovaných specifikací pomocí technologie 135 (MAG) s použitím aktivní 

ochranné atmosféry. Po tomto navařování buben samotný chladne v izolačním obalu na 

hale po dobu 4 až 5 dní, dokud není jeho teplota nižší než 45°C. 

 

Obr. 2.1: Navařování tvrdokovu 
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Obrábění tvrdokovu je možno provádět, jakmile klesne teplota bubnu pod 45°C, kdy je 

buben s navařenou vrstvou tvrdokovu na profilu drážek znova upnut na svislý soustruh a 

poté na jedno upnutí je obroben soustružením na požadované rozměry a požadovanou 

drsnost (viz. výkresy součásti 125001-10 a 125001-11V1). 

Následně je obrobený tvrdokovový profil drážek bubnu očištěn od nečistot a podroben 

kapilární penetrační zkoušce ke zjištění možných vad profilu (zejména trhlin). Pokud jsou 

zjištěny některé z nepřípustných vad profilu (VIZ Obr. 2.2), je nutno tyto vady odstranit, a 

to buďto odstraněním celé navařené vrstvy a její opětovné navaření a obrobení 

(používáno pouze v krajních případech), nebo, pokud nám to dovoluje tolerance profilu, 

provedeme soustružení na dolní mez rozměrové tolerance a opakujeme penetrační 

zkoušku. 

 

Obr. 2.2: Trhliny odhalené penetrační metodou 

Pokud obrobený profil drážek bubnu je po penetrační zkoušce vyhodnocen jako 

vyhovující, pokračuje se v jeho dalším obrábění funkčních částí, sestavení, přivařování a 

následné obránění dalších jeho komponentů(brzdový kroužek, rohatka,atd.), které vytváří 

jeho celek. Buben poté jako celek má celkovou hmotnost 10 911 kg, respektive 12 282 kg 

v případě bubnu s rohatkou (při řešeném obrábění má hmotnost 9 285 kg - viz. sestava 3-

M0-182 034). Posléze je buben ošetřen povrchovou úpravou a připraven pro expedici. 

Po svém dodání objednavateli je buben montován jako komponent do celku lodního 

vrátku. 
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2.1.1 Specifikace materiálu bubnu 

Tělo bubnu je tvořeno opracovaným hutním polotovarem s průřezem mezikruží 

(trubka), jenž je tvořen konstrukční ocelí S355J2G3. 

Tab. 2.1: Chemické složení základního materiálu S355J2G3 [16] 

Prvek C Mn Si P S 

Obsah prvku 

[%] 

0,240 1,700 0,600 0,035 0,035 

Samotná navařovaná vrstva, která je následně obráběna a která je předmětem této 

práce, je vytvářena navařováním za pomoci technologie 135 (MAG) s použitím 

přídavného materiálu EN 14700: T Fe 6. Tento přídavný materiál byl podroben 

chemickému rozboru tavby dle EN 10204 a zkoušek tvrdosti navařeného kovu, zdali 

dosahuje požadované výše tvrdosti, samozřejmě dle specifikovaných požadavků. 

Zkouškou bylo zjištěno chemické složení (viz. Tab. 2.2) a průměrná tvrdost na povrchu 

navařeného kovu 51 HRC (naměřené hodnoty v rozmezí 50÷52 HRC). 

Tab. 2.2: Chemické složení přídavného materiálu EN 14700: T Fe 6  

Prvek C Mn Si P S Cr Mo 

Obsah prvku 

[%] 

0,270 1,362 0,324 0,014 0,002 5,200 0,410 

 

2.1.1 Požadavky na provedení bubnu 

Na provedení bubnu a zejména touto prací řešeného profilu drážek jsou kladeny 

nejen požadavky na rozměrovou přesnost a dodržení daných tolerancí, ale také 

požadavek na dodržení tloušťky vytvořené vrstvy tvrdokovu s garantovanou tvrdostí do 

určité hloubky této vrstvy. V neposlední řadě je také kladen požadavek na určitou drsnost 

profilu drážek, a to kvůli zajištění správné funkce bubnu. Požadavky jsou následující: 

 dodržení rozměrů a rozměrových tolerancí (viz. výkres 125001-10) 

 tloušťka vrstvy tvrdokovu 6 mm s garantovanou tvrdostí 45÷50 HRC do 

hloubky minimálně 4 mm 

 drsnost povrchu profilu drážek Rz 63 
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2.2 Stávávající technologie 

Buben lodního vrátku je obráběn na svislém soustruhu (karuselu) VTL-RST-TG 40/45, 

kde jsou realizovány všechny procesy soustružení při výrobě tohoto bubnu. Použitým 

nástrojem je nůž s VBD od firmy ISCAR, který je upnut do držáku nástroje, jenž je upnut 

ve stroji přes upínací prvek stroje samotného. V noži je použita VBD firmy Sandvik 

Coromant z řady Coromill 200. 

2.2.1 Charakteristika stroje  

Stroj VTL-RST-TG 40/45 je svislý dvoustojanový soustruh s 1 hlavním a 1 bočním 

suportem. Svislý suport je vybaven frézovacím a vrtacím vřetenem. Tento stroj je 

největším strojem ve vybavení strojového parku společnosti a je určen zejména pro 

velkorozměrné a těžké rotační obrobky. Díky frézovacímu vřetenu mohou být tyto obrobky 

také opracovány technologií frézování a popřípadě vrtání. Tento stroj může vykonávat jak 

hrubovací, tak i dokončovací operace a je řízen CNC systémem Sinnumeric 840. 

Technické parametry stroje: 

Maximální průměr obrobku [mm]                                                                             4500 

Maximální výška obrobku [mm]                                                                               3000 

Maximální váha obrobku [kg]                                                                                 30000 

Průměr upínací desky [mm]                                                                                     4000 

Maximální otáčky upínací desky[min-1]                                                                       45 

Výkon motoru upínací desky [kW]                                                                             100 

Maximální otáčky frézovacího vřetene [min-1]                                                        2200 

Výkon motoru frézovací hlavy [kW]                                                                             37 

Přívod procesní kapaliny do místa řezu                                vnitřní i vnější vysokotlaké 

Maximální tlak procesní kapaliny [bar]                                                                         20 

Řídící systém                                                                                          Sinnumeric 840 
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Obr. 2.3: Svislý soustruh VTL-RST-TG 40/45 při obrábění [17]                                                                              

2.2.2 Charakteristika nástroje a držáku nástroje 

Stávající technologie využívá nástroj SRDCN 3225P-16 od firmy ISCAR. Jedná se o 

soustružnický nůž s výměnnými břitovými destičkami kruhového tvaru, vhodný zejména 

pro zapichovací operace a pro obrábění zaoblených profilů, jako v případě řešení drážek 

bubnu lodního vrátku. VBD jsou do toho nástroje upínány za vnitřní otvor pomocí 

upínacího šroubu a je možno použití všech VBD o příslušném průměru s upínacím 

otvorem o průměru 5,5 mm a úhlu hřbetu 7°. 

Soustružnický nůž SRDCN 3225P-16 je upnut do držáku nástroje CAPTO C6-ASHA-

50071-32M od firmy WALTER, který umožňuje upnutí do stroje samotného. Tento držák 

se upíná do upínacího otvoru stroje o průměru 63 mm. 

Tab. 2.3: Rozměry soustružnického nože SRDCN 3225P-16 [18]                                                                              

h [mm]                                                                              b [mm]                                                                              l1 [mm]                                                                              l2 [mm]                                                                              f [mm]                                                                              

32 25 170 50 12,5 
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Obr. 2.4: Soustružnický nůž SRDCN 3225P-16 [18]                  

 

 

Obr. 2.5: Držák nástroje CAPTO C6-ASHA-50071-32M [19]                        

                                                       

2.2.3 Charakteristika břitové destičky 

Stávající technologie využívá jak pro hrubovací, tak dokončovací operace břitové 

destičky RCKT 16 06 M0-PH 1030 z řady CoroMill 200 od firmy SANDVIK Coromant. Tato 

břitová destička má kruhový tvar a je určená pro těžké frézovací operace a popřípadě pro 

obrábění profilových drážek.  Tato VBD je vybavena povlakem nanášeným technologií 

PVD. Tuto destičku je možno otočit 8 krát, jelikož je vybavena 8 řeznými hranami 

(ostřími). 
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Tab. 2.4: Rozměry břitové destičky CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 1030 [20] 

RE 

 [mm]                                                                              

S  

[mm]                                                                              

IC 

 [mm]                                                                              

Úhel hřbetu 

 [°]                                                                              

Průměr 
upínacího 

otvoru 

 [mm]                                                                              

Počet 
řezných 

hran 

[-] 

8 6,35 16 7 5,5 8 

 

 

Obr. 2.6: Břitová destička CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 1030 [20] 

Řezné podmínky doporučené výrobcem 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                        175 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                          1,6÷6,4 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                     0,16÷1,5 

 

2.2.4 Řezné podmínky 

Pro obrábění profilových drážek bubnu lodního vrátku jsou navrženy specifické řezné 

podmínky v souvislosti s vlastnostmi navařovaného materiálu, který se obrábí a řadí se 

mezi tvrdé a těžkoobrobitelné materiály. 
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Obrábění bubnu je rozděleno na hrubování a obrábění na čisto, kdy hrubovací 

operace se provádí na 4 řezy a obrábění na čisto je provedeno 1 až 3 řezy (počet řezů 

závisí na výsledků následné penetrační zkoušky, pokud jsou po 1. řezu na povrchu 

nalezeny, vady pokračuje se 2. řezem, pokud jsou stále na povrchu vady, následuje 3. 

řez, jestli je povrch stále nevyhovující, musí následovat kompletní oprava). 

Procesní kapalina se do místa řezu přivádí tlakových chlazením a je přiváděna až ve 

chvíli, kdy nástroj řeže do plného materiálu. 

Řezné podmínky použité pro hrubování 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                   30÷60* 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                    2 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                      0,4÷0,8* 

*při hrubováni je nutno řeznou rychlost a posuv na otáčku ručně regulovat 

operátorem, při obrábění prvních vrstev návaru. 

 

Řezné podmínky použité pro obrábění na čisto 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          40 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                 0,6 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,3 

 

Použitá procesní kapalina 

Jako procesní kapalina je použita emulzní kapalina vytvořená olejem rozptýleným ve 

vodě. Koncentrace oleje je 5÷7% a je použit řezný olej TOTAL Spirit WBF 5400.  

Tato procesní kapalina je posléze přiváděná do místa řezu tlakovým chlazením           

s tlakem až 20 barů. 
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Strojní časy  

Hrubování (4 řezy)                                                                                             10,5 hod 

Obrábění na čisto (2 řezy)                                                                                    10 hod 

 

2.3 Problematika 

Problematika obrábění daného bubnu lodního vrátku je charakterizována zejména 

několika faktory spojenými s vlastnostmi materiálu profilované drážky bubnu a způsobem 

nanesení tohoto materiálu.  

Mezi klíčové vlastnosti obráběného materiálu ovlivňující problematiku obrábění patří 

hlavně jeho vysoká tvrdost (až 52 HRC na povrchu návaru), která je jedním z hlavních 

požadavků na vlastnosti provedené profilové drážky bubnu lodního vrátku pro zajištění 

jeho správné funkce a udržení povrchové drsnosti po celou dobu jeho životnosti. Tato 

vysoká tvrdost způsobuje, že obráběný materiál lze klasifikovat jako tvrdý a 

těžkoobrobitelný, proto je pro jeho obrábění nutno volit vhodné nástroje (zejména řezný 

materiál) a také řezné podmínky, zejména řeznou rychlost, která se, ve srovnání               

s obráběním běžných materiálu jako je konstrukční ocel, volí značně nižší. 

Další z řady faktorů, ovlivňující obrábění tohoto bubnu, je způsob nanesení materiálu 

profilové drážky. Tento materiál je nanesen navařováním technologií 135 (MAG)               

v ochranné atmosféře. Problém tohoto navařování spočívá v nesourodém profilu 

výsledného návaru a rozdílných převýšení jednotlivých svarových housenek. V důsledku 

těchto vlastností výsledného profilu návaru dochází při obrábění ke vzniku přerušovaných 

řezů, při odebírání prvotních hrubovacích třísek. Toto má v důsledku vliv na životnost 

břitových destiček a dokonce i životnost nástroje samotného, který je přerušovanými řezy 

značně namáhán. 

Jedním z dalších významných faktorů, ovlivňující problematiku obrábění daného 

bubnu, je také jeho vysoká hmotnost (9 285 kg), která ovlivňuje výběr použitelných strojů 

ze strojového parku a také značně komplikuje manipulaci s bubnem samotným. 

Toto jsou hlavní faktory ovlivňující problematiku obrábění profilové drážky bubnu 

lodního vrátku, které způsobují nežádoucí vlivy, jako jsou vylamování řezných hran 

břitových destiček, kdy se zejména při obrábění nerovnoměrného profilu návaru může 

řezná hrana břitové destičky vylomit, popřípadě může vylomit i více jak jednu hranu či 

znehodnotit celou břitovou destičku. Dále pak v důsledku přerušovaných řezů a vzniků 

rázů dochází k namáhání nástroje, které má za následek praskání upínacích šroubů VBD 
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či podložek VBD, v krajních případech také neopravitelné poškození celého nástroje, 

které má zase za následek jeho vyřazení. 

Jako důsledek těchto nežádoucích vlivů je jednak zvyšování nákladů na obrobení 

profilových drážek na jenom bubnu, taktéž nemožnost předvídat kolik času zabere 

obrobení jednoho bubnu a tím pádem znemožňují další efektivní plánování ostatní výroby 

za využití stroje, který je použit při obrábění bubnu. Kvůli tomu trvá obrobení profilových 

drážek z tvrdokovu na jednom bubnu na svislém soustruhu 20 až 32 hodin (také je 

důležité, zdali se obrábí na čisto pouze jedním řezem, či až třemi, toto ovšem nelze 

předvídat, ani tomuto jevu nijak předejít, jelikož záleží na výsledcích penetračních 

zkoušek povrchu drážek bubnu). V těchto celkových časech jsou započteny všechny časy 

od započetí obrábění až po jeho dokončení, a to včetně časů potřebných pro otáčení 

VBD, výměny prasklých upínacích šroubů a podložek VBD, či výměna nástroje a jeho 

opětovné seřízení. 

Orientační hodnoty vybraných vedlejších časů 

Otočení břitové destičky                                                                                          5 min 

Výměna břitové destičky                                                                                         5 min 

Výměna upínacího šroubu                                                                                    30 min 

Výměna podložky VBD                                                                                         30 min 

Výměna nástroje za nový a jeho seřízení                                                             60 min 

Kvůli těmto následkům a nemožnosti přesněji předvídat výsledný čas potřebný            

k obrobení jednoho bubnu vznikají překážky v plánování výroby na použitém stroji, pro 

který může být naplánovaná další výroba, a to kvůli rozptylu, díky kterému může být tato 

další výroba opožděna. Toto zpoždění nemusí mít vliv pouze na buben samotný, ovšem 

rovněž na celou řadu dalších navazujících a souběžných operací. Dále je také nutno držet 

větší zásobu náhradních dílů a větší množství břitových destiček, což zatěžuje podnik jak 

skladově a technicky, tak i ekonomicky. 
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3 Racionalizace 

V této kapitole jsou rozebrány cíle racionalizace obrábění profilových drážek bubnu 

lodního vrátku z navařovaného tvrdokovu, také omezující faktory racionalizace, dále pak 

obsahuje samotný návrh nové technologie. 

3.1 Cíle racionalizace 

Cíle racionalizace jsou takové, které mají zvýšit efektivitu procesu obrábění bubnu a 

tím snížit náklady, zejména spojené s vedlejšími časy, které vznikají v závislosti na 

problematice obrábění daného bubnu. Hlavní cíle racionalizace jsou následující: 

 Snížení vedlejších času 

 Úspora nástrojů 

 Úspora břitových destiček 

 Snížení celkových časů pro obrobení 1 bubnu a jejich stabilizace 

Dosažením těchto cílů může mít také značný vliv na ekonomiku celého procesu 

obrábění. 

Snížení vedlejších časů 

Snížením vedlejších časů se rozumí eliminace či alespoň snížení zátěže vedlejšími 

časy vznikajícími při obrábění, a to zejména kvůli potřebné výměny nástrojů či jejich 

opravách a dalšího seřízení.  

Úspora nástrojů 

V průběhu obrábění malé série bubnů lodních vrátků bylo při obrábění profilových 

drážek z tvrdokovu vyřazeno kvůli neopravitelnému poškození několik nástrojů. Tomuto 

chce navrhovaná nová technologie předejít a tím z ekonomického i hospodářského 

hlediska zefektivnit proces. 

Úspora břitových destiček 

Úsporou břitových destiček se má rozumět zejména snížení počtu břitových destiček 

kvůli jejich znehodnocení vylamováním, kdy je vylomena a znehodnocena i více než jedna 

řezná hrana, popřípadě celá destička. Touto úsporou by se dala do jisté míry zlepšit 

ekonomika procesu. 
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Snížení celkových časů pro obrobení 1 bubnu a jejich stabilizace 

Snížení celkových časů pro obrobení 1 bubnu bude realizováno zejména v návaznosti 

na snížení vedlejších časů a také do jisté míry dosažení stabilizace těchto časů, aby byly 

při každém obráběném kusu přibližně stejné v závislosti na četnosti vzniku 

nepředpokládaných vedlejších časů. Dále pokud bude možno realizovat toto snížení 

celkových časů za pomoci snížení hlavních strojních časů a tím také značně snížit 

náklady. Díky dosažení této stabilizace by bylo možno lépe plánovat navazující operace 

na daném bubnu i následující procesy na použitém stroji. 

3.2 Omezující faktory racionalizace 

Racionalizace obráběcího procesu profilových drážek bubnů lodních vrátků a vlastně i 

návrh nové technologie obrábění samotného jsou ovlivňovány několika faktory, jež působí 

jako omezení, nebo je třeba je dodržovat. Jako hlavní omezující faktory racionalizace, při 

racionalizaci obrábění bubnu lodního vrátku, působí následující: 

 Stroj 

 Upínací systém stroje 

 Požadavky na výsledný povrch drážek bubnu 

 Charakteristika navařovaného tvrdokovu 

Toto jsou hlavní omezení, které je nutno při racionalizaci obráběcího procesu             

v daném případě brát v úvahu. Nejsou samozřejmě jediná, ovšem mají největší vlivy na 

návrh nové technologie. 

Stroj 

Stroj nás omezuje zejména volbou ze strojového parku firmy, kdy pro řešený obrobek 

pro řešené obrábění připadá v úvahu pouze již použitý svislý soustruh (VTL-RST-TG 

40/45). Ovšem pokud by strojový park podniku byl vybaven menším svislým soustruhem, 

byl by tento soustruh vhodnější volba. 

Upínací systém stroje 

Upnutí nástrojů je na použitém stroji prováděno pomocí držáků (typu CAPTO C6), 

které jsou přes specifický upínací otvor upínány do stroje. Tyto specifické držáky ovšem 

neumožňují upnutí nástrojů s většími rozměry upínacích částí, tudíž je omezen rozsah 

nástrojů, který jde použít. 
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Požadavky na výsledný povrch drážek bubnu 

Na povrch profilových drážek je požadovaná výsledná drsnost povrchu Rz 63, je tedy 

nutno zvolit vhodné řezné podmínky, aby tento požadavek byl dodržen. Proto není možno 

využít radikální racionalizace řezných podmínek pro obrábění na čisto. 

Charakteristika navařovaného tvrdokovu 

Navařovaná vrstva tvrdokovu se vyznačuje vysokou tvrdostí, a to až 52 HRC na jejich 

povrchu, proto je nutno volit vhodné řezné podmínky a nástroje pro tento materiál. Také je 

třeba vzít v úvahu chemické složení. Ovšem největším omezením hlavně pro řezné 

podmínky a geometrii nástroje je výsledný profil návaru, jenž je nesourodý a nesouměrný. 

3.3 Návrh nové technologie 

Návrh nové technologie je rozdělen do dvou částí, jež představují dva samostatné 

návrhy nových technologií, které jsou na sobě nezávislé. První návrh zachovává některé   

z původních řešení a pouze je do jisté míry upravuje, zatímco druhý návrh spočívá            

v navržení zcela nové technologie, včetně nového nástroje, břitových destiček i řezných 

podmínek. 

Pro oba návrhy bude použit stávající stroj svislý soustruh VTL-RST-TG 40/45 a také 

bude zachován držák nástroje CAPTO C6-ASHA-50071-32M a také původní procesní 

kapalina. 

3.3.1 Nová technologie č.1 

Návrh nové technologie č.1 spočívá ve využití původního nástroje (SRDCN 3225P-

16) i původní břitové destičky (CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 1030), jež budou             

s upravenými řeznými podmínkami použity pro hrubování svrchních vrstev návaru, kdy 

návar tvrdokovu vytváří nesouměrný profil. Pro hrubování, kdy se obrábí již bez vzniku 

silných přerušovaných řezů, a pro obrábění na čisto bude použita nově navržená břitová 

destička, která by se měla vyznačovat vyšší trvanlivostí při nepřerušovaných řezech než 

břitová destička použita stávající technologií. 

Řezné podmínky jsou pro každý jednotlivý řez navrženy samostatně s ohledem na 

předpokládané vlastnosti obráběného materiálu a jeho profilu pro jednotlivé řezy a také    

s přihlédnutím k použité břitové destičce. Řezné podmínky pro obrábění na čisto budou 

zachovány kvůli dodržení požadavku na výslednou drsnost povrchu profilových drážek 

bubnu. 
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Velký výskyt přerušovaných řezů se očekává při 1. a 2. hrubovacím řezu, a proto je 

pro toto obrábění navržena původní VBD s upravenými řeznými parametry, popřípadě 

může být použita i pro 3. hrubovací řez, bude-li si to žádat charakter povrchu návaru. 

Následně pro další hrubování a obrábění na čisto bude použita nově navržená VBD.  

Charakteristiky původního nástroje a břitové destičky jsou uvedeny v kapitole 2.2. 

Nová břitová destička 

Nová břitová destička je od stejného výrobce jako stávající, a tím je SANDVIK 

Coroman. Je taktéž z řady CoroMill 200, je tedy určena zejména pro frézování, ovšem je ji 

také možno použít pro obrábění profilových tvarů při soustružení. Tato nová VBD má 

označení CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 a je určena zejména pro obrábění ocelí 

a tvrzených materiálů, jaký je například tvrdokov navařený na řešeném bubnu a také pro 

jiné těžké aplikace. Tato VBD je vybavena povlakem nanesených technologií MTCVD. 

Tato destička bude využita pro dokončovací operace a pro hrubování do plného 

materiálu, kdy již nebudou ve velké míře vznikat přerušované řezy. Také se vyznačuje 

možností vyšších řezných rychlostí než destička stávající a také vyšší trvanlivostí při 

obrábění tvrdokovu. 

Tab. 3.1: Rozměry břitové destičky CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 [21] 

RE 

 [mm]                                                                              

S  

[mm]                                                                              

IC 

 [mm]                                                                              

Úhel hřbetu 

 [°]                                                                              

Průměr 
upínacího 

otvoru 

 [mm]                                                                              

Počet 
řezných 

hran 

[-]                                                                              

8 6,35 16 7 5,5 8 

 



45 
 

 

Obr. 3.1: Břitová destička CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 [21] 

 

Řezné podmínky doporučené výrobcem pro VBD CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220: 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                        250 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                          1,6÷6,4 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                     0,16÷1,5 

Nové řezné podmínky pro hrubování - 1. řez 

Použitá VBD: CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 1030 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          40 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                    2 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,4 

Nové řezné podmínky pro hrubování - 2. řez 

Použitá VBD: CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 1030 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          50 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                    2 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,5 
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Nové řezné podmínky pro hrubování - 3. řez 

Použitá VBD: CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          70 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                    2 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,7 

Nové řezné podmínky pro hrubování - 4. řez 

Použitá VBD: CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          80 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                    2 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,8 

Nové řezné podmínky pro obrábění na čisto - všechny řezy 

Použitá VBD: CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          40 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                 0,6 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,3 

V průběhu obrábění je možno také řezné podmínky, zejména řeznou rychlost, upravit 

dle charakteru povrchu, popřípadě pokud by hrozil vznik silných přerušovaných řezů i při 

3. hrubovacím řezu, je nutno použít původní VBD  CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 1030 

se sníženými řeznými podmínkami. Toto však musí posoudit operátor v závislosti na 

provedeném návaru. Ovšem dá se předpokládat, že při 3. hrubovacím řezu bude proces 

řezání bez vzniku přerušovaných řezů. 

Spotřeba VBD 

Pro obrábění s těmito řeznými podmínkami se dá předpokládat spotřeba 2 VBD 

CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 1030 a při dvou řezech obrábění na čisto taktéž 

spotřeba 2 VBD CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220. 
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Procesní prostředí 

Jako procesní prostředí bude použito stávající tlakové chlazení procesní emulzní 

kapalinou vytvořenou olejem rozptýleným ve vodě. Koncentrace oleje je 5÷7% a je použit 

řezný olej TOTAL Spirit WBF 5400.  

Procesní kapalina by měla být do místa řezu přiváděna při vzniku delších plynulých 

řezů, tudíž dá se předpokládat, že pro 1. hrubovací řez bude možno obrábět na sucho, 

ovšem při 2. hrubovacím řezu už by mělo být chlazeno (možno nižší tlak) a od 3. 

hrubovacího řezu a použití nové VBD by mělo být chlazeno intenzivně. 

3.3.2 Nová technologie č.2 

Návrh nové technologie č.2 spočívá v použití nového nástroje pro upnutí větší břitové 

destičky určené pro hrubovací operace se zpevněnou řeznou hranou. Tento není ovšem 

za normálních podmínek možno upnout, a to kvůli příliš rozměrné upínací části, proto po 

konzultaci v podniku byla navrhnuta možnost ofrézování upínací části tak, aby ji bylo 

možno upnout do držáku nástroje CAPTO C6-ASHA-50071-32M. Díky tomu může být 

použita značně větší hloubka řezu při hrubování. Pro obrábění na čisto je navrženo 

použití původního nástroje (SRDCN 3225P-16), ovšem s nově navrženou břitovou 

destičkou. 

Řezné podmínky jsou pro jednotlivé řezy navrženy samostatně a počet hrubovacích 

řezů je snížen z původních 4 na pouze 3, díky novému nástroji a břitové destičce pro 

hrubování, jež umožňují zvýšit hloubku řezu. Řezné podmínky pro hrubování i přes 

navržení nového odolnějšího nástroje zůstávají stejné kvůli dodržené předepsané drsnosti 

povrchu. 

V průběhu obrábění bude při přechodu z hrubování k obrábění na čisto nutno 

přepnout nástroje, jelikož nově navržená VBD pro hrubování nelze upnout do stávajícího 

nástroje a ani obráceně, jelikož používají lehce odlišný způsob upínání a mají jiné 

rozměry. 

Charakteristiky původního nástroje jsou uvedeny v kapitole 2.2. 

Nový nástroj pro hrubování 

Nový nástroj (nožový držák) typu PRDCN 4040S-25 od výrobce ISCAR byl zvolen 

kvůli možnosti upnout VBD RCMX 250700-NR IC8250, jež jsou společně s tímto 

nástrojem určeny pro hrubování a těžké obráběcí operace, a proto jsou velice vhodné pro 
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hrubování navařované vrstvy tvrdokovu na bubnu lodního vrátku, pro které je také v tomto 

návrhu použit. 

VBD se do toho nástroje upínají pomocí pákového mechanizmu. 

Tento nástroj se vyznačuje podstatně masivnější konstrukcí než nástroj původní, 

ovšem kvůli větším rozměrům musí být jeho upínací část ofrézována na rozměry 

dovolující upnutí do použitého držáku nástroje. 

Tab. 3.2: Rozměry soustružnického nože PRDCN 4040S-25 [23]                                                                              

h [mm]                                                                              b [mm]                                                                              l1 [mm]                                                                              l2 [mm]                                                                              f [mm]                                                                              

40 40 250 80 20 

 

 

Obr. 3.2: Soustružnický nůž PRDCN 4040S-25 [23]          

Nová břitová destička pro hrubování 

Nově navržená břitová destička pro hrubování je vyráběna firmou ISCAR a má 

označení RCMX 250700-NR IC8250. Tato destička je určena zejména pro hrubování a 

jiné těžké operace, a proto je vybavena zpevněnou řeznou hranou, taktéž se ovšem 

vyznačuje dobrou houževnatostí, díky níž má lepší odolnost vůči vzniku přerušovaných 

řezů při obrábění návaru tvrdokovu. Tato VBD je vybavena vícevrstvým povlakem 

nanášeným technologií CVD,  povlaky jsou tyto: TiCN+Al2O3+TiN. 

Tato břitová destička je navržena k použití pro hrubování a umožňuje zvýšit hloubku 

řezů a tím zmenšit jejich celkový počet. 
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Tab. 3.3: Rozměry břitové destičky RCMX 250700-NR IC8250 [22] 

RE 

 [mm]                                                                              

S  

[mm]                                                                              

IC 

 [mm]                                                                              

Úhel hřbetu 

 [°]                                                                              

Průměr 
upínacího 

otvoru 

 [mm]                                                                              

Počet 
řezných 

hran 

[-]                                                                              

12,5 7,94 25 7 7,20 4 

 

Obr. 3.3: Břitová destička RCMX 250700-NR IC8250 [22] 

Řezné podmínky doporučené výrobcem pro VBD RCMX 250700-NR IC8250: 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                120÷220 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                              4÷10 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                       0,5÷1,5 

Nová břitová destička pro obrábění na čisto 

Nová břitová destička je od stejného výrobce jako stávající, a tím je SANDVIK 

Coromant. Je taktéž z řady CoroMill 200 určená zejména pro frézování, ovšem je ji také 

možno použít pro obrábění profilových tvarů při soustružení. Tato nová VBD má označení 

CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 a je určena zejména pro obrábění ocelí a 

tvrzených materiálů, jaký je například tvrdokov navařený na řešeném bubnu, a také pro 

jiné těžké aplikace. Tato VBD je vybavena povlakem nanesených technologií MTCVD. 

Tato destička bude využita pro obrábění na čisto. Vyznačuje se možností vyšších 

řezných rychlostí než destička stávající a také vyšší trvanlivostí při obrábění tvrdokovu. 
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Tab. 3.4: Rozměry břitové destičky CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 [21] 

RE 

 [mm]                                                                              

S  

[mm]                                                                              

IC 

 [mm]                                                                              

Úhel hřbetu 

 [°]                                                                              

Průměr 
upínacího 

otvoru 

 [mm]                                                                              

Počet 
řezných 

hran 

[-]                                                                              

8 6,35 16 7 5,5 8 

 

 

Obr. 3.4: Břitová destička CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 [21] 

 

Řezné podmínky doporučené výrobcem pro VBD CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220: 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                        250 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                          1,6÷6,4 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                     0,16÷1,5 

Nové řezné podmínky pro hrubování - 1. řez 

Použitá VBD: RCMX 250700-NR IC8250 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          40 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                    2 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,5 
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Nové řezné podmínky pro hrubování - 2. řez 

Použitá VBD: RCMX 250700-NR IC8250 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          50 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                    3 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,6 

Nové řezné podmínky pro hrubování - 3. řez 

Použitá VBD: RCMX 250700-NR IC8250 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          60 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                    3 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,8 

Nové řezné podmínky pro obrábění na čisto - všechny řezy 

Použitá VBD: CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220 

Řezná rychlost vc [m.min-1]                                                                                          40 

Hloubka řezu ap [mm]                                                                                                 0,6 

Posuv na otáčku f [mm]                                                                                              0,3 

Spotřeba VBD 

Pro obrábění s těmito řeznými podmínkami se dá předpokládat spotřeba 3 VBD 

RCMX 250700-NR IC8250 pro hrubování a při dvou řezech obrábění na čisto spotřeba 1 

VBD CoroMill 200 RCKT 16 06 M0-PH 4220. 

Procesní prostředí 

Jako procesní prostředí bude použito stávající tlakové chlazení procesní emulzní 

kapalinou vytvořenou olejem rozptýleným ve vodě. Koncentrace oleje je 5÷7% a je použit 

řezný olej TOTAL Spirit WBF 5400.  
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Procesní kapalina by měla být do místa řezu přiváděna při vzniku delších plynulých 

řezů, tudíž dá se předpokládat, že pro 1. hrubovací řez bude možno obrábět na sucho, 

ovšem při 2. a 3. hrubovacím řezu už by mělo být intenzivně chlazeno, taktéž při obrábění 

na čisto. 
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4 Zhodnocení 

V této kapitole jsou vypočítány úspory, náklady na stroj a náklady na jednotlivé VBD 

pro stávající technologii i pro obě nově navržené technologie, kdy pro novou technologii 

č.2 bude vzata v úvahu také nutnost pořízení nového nástroje a jeho upravení 

frézováním. 

K výpočtu nákladů budou použity řezné podmínky a specifikace stávající technologie 

z kapitoly 2.2 a pro výpočet nákladů pro nově navržené technologie budou použity řezné 

podmínky, VBD a popřípadě nový nástroj (nová technologie č.2) navržené v kapitole 3.2. 

Pro výpočet nákladů stávající technologie na stroj budou použity reálné strojní časy 

dosahované při již realizovaném obrábění. A pro všechny varianty bude počítáno s 2 řezy 

na čisto. 

Náklady na stroj 

Srovnání nákladů na stroj při použití jednotlivých technologií je uveden v tab. 4.1.       

K výpočtu těchto hodnot byly použity následující vzorce: 

                   
  
  

                       

 á                            á                                        č  

ts  [min]        Hlavní strojní čas 

    
   

   
 

L [mm]        Délka řezu (včetně náběhu a přeběhu nástroje) 

i  [-]              Počet řezů na obrobek 

n [min-1]      Otáčky stroje (obrobku) 

  
       

   
 

f [mm]         Posuv na otáčku 

D [mm]       Obráběný průměr obrobku (k výpočtu použita střední hodnota 1328 mm) 
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Tab 4.1: Porovnání nákladů na stroj při použití jednotlivých technologií 

Technologie Stávající Nová č.1 Nová č.2 

Hodinová sazba stroje [Kč] 1 800 

Délka řezu [mm] 855 

Hlavní strojní čas [min] 1 230 1 088,4 965,8 

Objem produkce série [ks] 16 

Náklady na obrobek [Kč] 36 900 32 652 28 980 

Náklady na sérii [Kč] 590 400 522 432 463 680 

 

Náklady na nástroj 

Náklady na nástroj se vztahují pouze k nově navrhované technologii č.2, kdy je 

potřeba pořídit nový nástroj, který je následně třeba upravit frézováním upínací části. Pro 

stávající technologii a nově navrženou technologii č.1 jsou náklady na nástroje 

zanedbatelné, jelikož tyto nástroje ve vybavení podniku již jsou a jsou používány i pro jiné 

operace. 

Nových nástrojů bude potřeba pořídit více, nejspíše 3, a to kvůli zajištění náhrady        

v případě poškození jednoho nástroje. Po pořízení je následně potřeba opracovat jejich 

upínací části. 

Cena nástroje je 1 960 Kč, při pořízení 3 nástrojů je náklad 5 880 Kč. Náklady na 

opracování je možno pro výpočet úspor vynechat, jelikož opracování by bylo možno 

provést  přímo v podniku za minimální náklady. 

Náklady na VBD 

Srovnání nákladů na VBD při použití jednotlivých technologií je uveden v tab. 4.2.       

K výpočtu těchto hodnot byly použity následující vzorce: 



55 
 

                                                               

                                                                             

Tab. 4.2: Porovnání nákladů na stroj při použití jednotlivých technologií 

Technologie Stávající Nová č.1 Nová č.2 

Cena VBD CoroMill 200 RCKT 16 06 
M0-PH 1030 [Kč] 

392 

Spotřeba VBD CoroMill 200 RCKT 16 
06 M0-PH 1030 [ks] 

5 2 – 

Cena VBD CoroMill 200 RCKT 16 06 
M0-PH 4220 [Kč] 

392 

Spotřeba VBD CoroMill 200 RCKT 16 
06 M0-PH 4220 [ks] 

– 2 1 

Cena VBD RCMX 250700-NR 
IC8250 [Kč] 

487 

Spotřeba VBD RCMX 250700-NR 
IC8250 [ks] 

– – 3 

Objem produkce série [ks] 16 

Náklady na VBD na obrobek [Kč] 1 960 1 568 1 853 

Náklady na VBD na sérii [Kč] 31 360 25 088 29 648 

 

Úspory 

Srovnání úspor nově navržených technologií oproti technologii stávající je uvedeno    

v tab. 4.3, kde jsou úspory spočítány z úspor nákladu na stroj a úspor nákladu na VBD a  

v případě nově navržené technologie č.2 jsou od těchto úspor odečteny náklady na nové 

nástroje (v případě úspor na obrobek je cena nástrojů rozložena dle objemu série 

rovnoměrně na každý obrobek). 

Tab. 4.3: Porovnání úspor nově navržených technologií 
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Technologie Nová č.1 Nová č.2 

Úspory na obrobek [Kč] 4 640 7 659 

Úspory na sérii [Kč] 74 240 122 552 

 

Vyhodnocení 

Z výpočtů úspor uvedených v tab. 4.3  je názorně vidět, že navrhovaná nová 

technologie č.2 přináší, i přes náklady spojenými s pořízením nástrojů, daleko vyšší 

úsporu. Mimo to je možno touto technologií navrhovaný nástroj a VBD aplikovat také pro 

hrubovací operace,  spojené s přípravou profilových drážek, před navařováním tvrdokovu, 

tímto by mohly úspory i nadále vzrůst a dalo by se to považovat za vedlejší přidanou 

hodnotu. 

Obě nově navržené technologie by také měly značně snížit množství vedlejších časů 

a stabilizovat celkovou dobu obrábění a tím umožnit efektivnější plánování výroby, což 

bylo jedním z hlavních cílů racionalizace samotné. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat návrh nové technologie obrábění 

profilových drážek z navařovaného tvrdokovu na bubnu lodního vrátku, kdy byly navrženy 

dvě nové technologie, které měly za cíl snížit vedlejší časy a stabilizovat celkovou dobu 

obrábění tvrdokovu bubnu a také snížit náklady na jeho obrábění. 

Proto byly navrženy dvě nové technologie, které by obě měly přinést značné úspory 

jak finančních nákladů, tak času (strojní časy i vedlejší). Z porovnání nákladů a z výpočtů 

úspor se jako nejvhodnější jeví nově navržená technologie č.2, která nejen splňuje výše 

uvedené cíle a značně snižuje náklady, ale také přináší další přidanou hodnotu ve formě 

úspor nákladů a strojních časů při hrubování profilu, na který se navařuje samotný 

tvrdokov. Porovnání nákladů a hlavních strojních časů a jejich úspor na sérii je uvedeno   

v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1: Porovnání nákladů, hlavního strojního času a úspor na sérii 

Technologie Stávající Nová č.2 

Náklady na stroj [Kč] 590 400 463 680 

Náklady na VBD [Kč] 31 360 29 648 

Náklady na nástroje [Kč] – 5 880 

Hlavní strojní čas na sérii [h] 328 258 

Úspora nákladů na sérii [Kč] 122 552 

Úspora strojního času na sérii [h] 70 

 

Z porovnání předpokládaných úspor byla podniku doporučena nově navržená 

technologie č.2 nejen díky svým zjevným úsporám, dodržení všech cílů, ale také díky své 

přidané hodnotě při hrubování bubnu samotného. 



58 
 

Použitá literatura 

[1] HUMÁR, Anton. Materiály pro řezné nástroje. Praha: MM publishing, 2008, 

235 s. ISBN 978-80-254-2250-2. 

[2] BEŇO, Jozef. Teória rezania kovov. 1. vyd. Košice: Vienala, 1999, 255 s. 

ISBN 80-7099-429-0. 

[3] KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s. ISBN 978-80-7204-722-2. 

[4] MRKVICA, Miloš. Přípravky a obráběcí nástroje. 3. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2006 dotisk, 188 s. ISBN 80-7078-941-7. 

[5] BILÍK, Oldřich. Obrábění II. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, 2001, 113 s. ISBN 80-7078-944-1. 

[6] BILÍK, Oldřich. Obrábění I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, 2002, 71 s. ISBN 80-248-0033-0. 

[7] BILÍK, Oldřich. Obrábění I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, 2001, 130 s. ISBN 80-7078-811-9. 

[8] MRKVICA, Miloš. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. 1. vyd. 

Ostrava: Vysoká škola báňská, 1986, 214 s. 

[9] BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka 

PETŘKOVSKÁ.Technologie II. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, 2008, 142 s. ISBN 978-80-248-1822-1. 

[10] BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Marek SADÍLEK, Lenka PETŘKOVSKÁ a 

Jana NOVÁKOVÁ. Nové směry v progresivním obrábění. In: 

[11] SHAW, Milton Clayton. Metal cutting principles. 2nd ed. New York: Oxford 

University Press, 2005, xix, 651 s. ISBN 0-19-514206-3. 

[12] BRYCHTA, Josef. Výrobní stroje obráběcí. 2. vyd. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2009, 147 s. ISBN 978-80-248-1893-1. 

[13] BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. 

Technologie II. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, 

119 s. ISBN 978-80-248-1641-8. 



59 
 

[14] MRKVICA, Ivan. Návody do cvičení z obráběcích nástrojů – 1. část. 2. 

vydání. Ostrava: VŠB – technická univerzita Ostrava, 2006. 148 s. ISBN 

80-248-1053-0 

[15] ŘASA, J., GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3-1. díl: Metody, stroje a 

nástroje pro obrábění. 1.vyd. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3 

[16] Bohdan Bolzano s.r.o. - webové stránky  [online]. [cit. 14.4.2015]. Dostupné 

na: http://www.bolzano.cz/cz/technicka-podpora/technicka-prirucka/tycove-

oceli-uhlikove-konstrukcni-a-legovane/nelegovane-konstrukcni-oceli-podle-

en-10025/prehled-vlastnosti-oceli-s355j2drive-s355j2g3 

[17] Mostárna Lískovec, spol. s.r.o. - webové stránky  [online]. [cit. 15.4.2015]. 

Dostupné na: http://www.mostarna.com/img/CNC%20Karusel%20Dmax-

4,5m.jpg 

[18] ISCAR - online katalog  [online]. [cit. 15.4.2015]. Dostupné na: 

http://www.iscar.com/eCatalog/item.aspx?cat=3600924&fnum=417&mapp=

IS&app=0&GFSTYP=M 

[19] SECO Tools. - online katalog  [online]. [cit. 15.4.2015]. Dostupné na: 

https://www.store.secotools.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay

?catalogId=10059&storeId=10208&productId=52324&langId=10&parent_ca

tegory_rn=201854&top_category=200709&backLink=CategoryDisplay%3fc

atalogId%3d10059%26storeId%3d10208%26categoryId%3d201854%26la

ngId%3d10%26parent_category_rn%3d201854%26pageView%3d%26pag

eSize%3d15%26beginIndex%3d915#tabs-productAttributes 

[20] Sandvik Coromant - online katalog  [online]. [cit. 15.4.2015]. Dostupné na: 

http://www.sandvik.coromant.com/engb/products/pages/productdetails.aspx

?c=RCKT%2016%2006%20M0-PH%201030&m=5740421 

[21] Sandvik Coromant - online katalog  [online]. [cit. 22.4.2015]. Dostupné na: 

http://www.sandvik.coromant.com/engb/products/pages/productdetails.aspx

?c=RCKT%2016%2006%20M0-PH%204220&m=5740426 

[22] ISCAR - online katalog  [online]. [cit. 22.4.2015]. Dostupné na: 

http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2782&mapp=IS&app=27

&GFSTYP=M 



60 
 

[23] ISCAR - online katalog  [online]. [cit. 22.4.2015]. Dostupné na: 

http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2764&mapp=IS&app=27

&GFSTYP=M 

[24] MM Průmyslové spektrum - Hrubovací soustružení nástroji s VBD  [online]. 

[cit. 22.4.2015]. Dostupné na: 

http://www.mmspektrum.com/clanek/hrubovaci-soustruzeni-nastroji-s-

vbd.html 

  



61 
 

Přílohy 

Příloha A – Výkres bubnu lodního vrátku, č.v.: 125001-10  

Příloha B – Výkres profilový drážek bubnu lodního vrtáku, č.v.: 125001-11V1 

Příloha C – Sestavný výkres torza bubnu lodního vrátku, č.v.: 3-MO-182 034

 


