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Anotace bakalá ské práce 
BOCEK, J. Renovace vále ku válcovací stolice: bakalá ská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obráb ní a 
montáže, 2015 35s. Vedoucí práce: doc. Ing. Robert ep, Ph.D. 

Práce byla zam ena na renovaci vále ku, který je využíván p i vedení vývalku (ty e) 
do válcovací stolice. P vodn  byl tento vále ek vyroben z nástrojové oceli. V dnešní dob
je kladen d raz na to, aby tento vále ek vydržel daleko víc než p vodní. Z d vodu vyšší 
životnosti byl pro výrobu tohoto vále ku použit materiál ze slitiny TiC. Vále ek, který je 
vyroben  TiC materiálu má mnohokrát lepší vlastnosti než p vodní. Náklady, které jsou 
vynaloženy  na výrobu nového vále ku jsou pom rn  vysoké, z tohoto d vodu je vále ek 
renovován. Renovace probíhá do doby, kterou dovolí tolerance na výkresu.  

V teoretické ásti bude v nována pozornost n kterým druh m t žkoobrobitelných 
materiálu, metodám tvrdého obráb ní a následn  materiál m nástroj  pro obráb ní tvrdých 
materiálu. 

Praktická ást bakalá ské práce bude v nována volb  vhodné b itové desti ky a typu 
technologie obráb ní. Bude posuzován vliv volby materiálu b itové desti ky, druh 
technologie obráb ní na výslednou renovaci vále ku. 

V další ásti bakalá ské práce bude posuzováno technicko- ekonomické zhodnocení a 
vyhodnocení renovace vále ku r zným druhem typu b itové desti ky. 

Annotation of bachelor thesis 
BOCEK, J. Roller Ronovation of Rolling Stand: Bachelor Thesis

Ostrava: VŠB – Technical university Ostrava, Faculty of machine, Department of  

Machining and Assembly, 2015, 35l. Thesis head: doc. Ing. Robert ep, Ph.D. 

Bachelor thesis is focusing on the renovation of roller which is used for guide of rod 

mill. This guide is leading the rod to the rod mill. In history was the roller made from tool 

steel. In current time is focused on durability which means that the roller must endure more 

than the original roller. The new roller was made from TiC alloy. The roller which was 

made from TiC alloy have better makings than original roller from tool steel. The coasts 

for making of new roller are to high and this is the reason why we applied renovation 

technology. Renovation is applied until the toleration from drawning is allright. 

In teoretical part of bachelor thesis will be targeted for kinds of hard machinable 

materials, methods of hard machining and materials which are used for machining tools 

Practical part of bachelor thesis will be focused on choosing of materiál for cutting 

plates and will be selected the kinds of technology of machining. The next point of 
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practical part will be studied the influence of selection materials for cutting plates and 

technology machining for results of renovation roller. 

In the next part of bachelor thesis wil be assessed for the technical and economical 

appreciation and evaluation of renovation roller which is machining by different type of 

cuting plates.
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1 Úvod bakalá ské práce 

V rámci této bakalá ské práce byl ešen problém renovace vále ku z tvrdého 

materiálu. Renovace je technologický postup, kterým se opot ebovaná nebo poškozená 

sou ást uvede do p vodního geometrického tvaru, rozm ru, atd. Po renovaci lze sou ást 

znovu využít k jejímu provozu. Jelikož požadavky na co nejkvalitn jší výrobu a zvyšovaní 

jakosti sou ásti se stále na provozech zlepšují technologie, které mají za následek výrobu 

nástroj  s ím dál tím tvrdších materiálu, které nejsou lehce obrobitelné. Jedním z t chto 

nástroj  je i kalibra ní vále ek. Vále ek je v praxi využíván pro vedení materiálu do 

válcovací stolice, která je využívána k válcovaní ty í v T ineckých železárnách a.s.. 

Vále ek je vyroben z materiálu o p ibližné tvrdosti 68 HRC. Výroba takového vále ku je 

velmi nákladná, a proto je-li vále ek v požadované toleranci dle výkresu, je cílem vále ek 

renovovat jelikož je namáhán vývalkem, který ho opot ebí.  

Bakalá ská práce byla zam ena na problematiku obráb ní tvrdých materiálu, 

technologii tvrdého soustružení a její druhy. V další ásti byla v nována pozornost 

geometrii nástroje a její faktory ovliv ující obráb ní. 

V praktické ásti, bylo na základ  experimentálních prací hodnocena b itová desti ka 

a schopnost obrobit vále ek ze slitiny TiC.  

V záv ru budou hodnoceny a porovnávány schopnosti jednotlivých b itových desti ek 

obrobit vále ek ze slitiny TiC. 
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2 Seznam použitých zna ek a symbol

Al2O3  oxid hlinitý 

CBN  kubický nitrid boru 

CNC  (Computer Numerical Control) íslicové ízení pomocí po íta e 

Cr  chrom 

Fe  železo 

HRC  zkouška tvrdosti dle Rockwella 

HSC  (high speed cutting) vysokorychlostní obráb ní 

Mo  molybden 

Ni  nikl 

PKD  polykrystalický diamant 

Ra  aritmetická drsnost povrchu 

SiC  karbid k emíku 

Si3N4  nitrid k emíku¨ 

Ti  titan 

TRS  p í ná síla prasknutí 

vc  hlavní ezný pohyb 

vf  posuvový pohyb 

ZrO2  oxid zirkoni itý 

  



VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní  Bakalá ská práce 
Katedra obráb ní a montáže  Bocek Ji í 

3 

3 Úvod do problematiky 

3.1 T žkoobrobitelné materiály 

Zatímco v 90. letech byl podíl superlegovaných materiál  pod 1 %, v posledních letech 

se zdvojnásobil na 2 až 3 %. P edevším v oboru výroby turbínových motor , hnacích 

ústrojí v energetice, letectví, kosmonautice a medicínské technice jsou využívány p ednosti 

t chto materiál . Superslitiny jsou t žko obrobitelné a nástroje trpí na rychlé otupení. 

Mezi t žkoobrobitelné materiály adí výrobci nástroj  a technologové p edevším 

korozivzdorné oceli, titan, nikl, kobalt a jejich slitiny, nebo materiály dosahující tvrdosti 

cca od 43-70 HRC je problematické p edevším z pohledu relativn  malé trvanlivosti b itu 

ezného nástroje.   

Tyto materiály se sice vyzna ují unikátními mechanickými, fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi, ovšem na druhé stran  se p i obráb ní uvedených materiál  výrazn  zvyšuje 

mechanické a tepelné zatížení b it [1].  

3.2 Keramické materiály 

Keramika je obecn  sm s krystalické a skelné fáze. 

Obecné vlastnosti 

- odolnost v i teplot  a rychlým zm nám teploty, žáruvzdorná 

- glazovaná keramika – odolnost v i vlhkosti 

- chemická odolnost, odolnost v i ionizujícímu zá ení, stálost – prakticky nestárne 

- dostupné suroviny 

- k ehká, velká smrštitelnost, obtížné opracování po výpalu (pouze broušením) 

Technická keramika 

Jeden z nejpoužívan jších materiálu dnešní doby jsou výkonností keramické materiály. 

Keramické materiály mají r zné speciální vlastnosti (mechanické, elektrické a 

biochemické), které jsou asto neviditelné pro uživatele, ale jejich role je d ležitá ba 

dokonce rozhodující p i volb  použití v r zných odv tvích. Kv li takovýmto vlastnostem 

se dají použit tam, kde jiné materiály selhávají. Díky svým jedine ným materiálovým 

vlastnostem je technická keramika považována za jeden z nejefektivn jších materiál  naší 

doby.  
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Musí spl ovat nanejvýš p ísné požadavky, pokud jde o jejich vlastnosti. Spektrum 

vlastností sahá od odolnosti proti opot ebení a horku p es odolnost proti zm nám teplot a 

korozi až po biokompatibilitu a potraviná skou kompatibilitu[2].  

Základní vlastnosti [2] 

-Pevnost v ohybu 

-Biokompatibilita 

-Chemická odolnost 

-Hustota a tuhost (Young v modul) 

-Pevnost v tlaku 

-Elektrická izolace 

-Dielektrická pevnost 

-Tvrdost 

-Odolnost proti korozi 

-Potraviná ská kompatibilita 

-Piezoelekt ina a dynamika 

-Tepelná odolnost 

-Odolnost proti tepelným ráz m a 

kolísání teplot 

-Metalizace (spojovací technologie) 

-Odolnost proti opot ebení 

-Tepelná roztažnost 

-Tepelná izolace 

-Tepelná vodivost 

Technickou keramiku, lze rozd lit do ty  hlavních skupin keramických materiál : 

silikátová keramika, oxidová keramika, neoxidová keramika a piezokeramika[2].  

Silikátová (k emi itá) keramika 

Nejstarším typem keramických materiál  pro technické aplikace a vyrábí se p edevším 

z p írodních surovin ve spojení s korundem (oxid hlinitý, silikát hliníku)[2]. 

pat i zde: Porcelán elektrotechnický, Kamenina, Steatit, Stealit, Forsterit, Cordierit, 

Celsianová keramika, Ultraporcelán 

Oxidová (kysli níková) keramika 

Skupina oxidové keramiky zahrnuje materiály sestávající p edevším z oxid  kov

pat í zde: korund, prokorund, berylnatá keramika, rutilová keramika, zirkoni itá keramika 

Nejv tší technický význam má keramika na bázi hexagonálního oxidu hlinitého, 

(AI2O3 - a), podle minerálu korundu též nazývaná keramikou korundovou[3].  
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Bezoxidové keramiky 

Nejd ležit jšími druhy neoxidové keramiky jsou karbid k emíku (SiC) a nitrid 

k emíku (Si3N4). 

Karbid k emíku 

Jako konstruk ní keramika má kubickou krystalovou strukturu diamantového typu, ve 

které je polovina atom  uhlíku nahrazena atomy k emíku 

Pat í mezi nejpevn jší keramické materiály, jeho komer ní využití v praxi je však 

založeno zejména na jeho vysoké tvrdosti. Má vynikající tepelnou vodivost p i nízké 

teplotní roztažnosti, z ehož vyplývá i velká odolnost proti teplotním šok m[3].  

Nitrid k emíku

P evažuje kovalentní charakter vazeb mezi atomy. Krystalovou strukturu má Si3N4 

hexagonální. Proti kovovým materiál m má výhodu ve vyšší pevnosti p i teplotách nad 

1000°C, lepší odolnost proti oxidaci a korozním zm nám[3].  

3.3 Technologie obráb ní 

Obráb ní je technologicky proces, kterým vytvá ím požadovaný tvar obráb ného 

p edm tu (obrobku), s danými rozm ry a stupni p esnosti, a to odebíráním materiálu. Tím 

se zásadn  liší od technologii jako jsou nap íklad d lení materiálu, tvá ení nebo 

odlévaní[4]. 

Polotovar 

P edm t, který se teprve bude obráb t

Obrobek  

Obráb ný nebo již obrobený p edm t 

Rozd lení obráb ní podle hlavního ezného pohybu 

Soustružení 

- rota ní pohyb – obrobek

Vrtání, frézování, broušení, 

-  rota ní pohyb – nástroj 
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Hoblování 

• p ímo arý vratný – obrobek 

Obrážení, protla ování, protahování, ezání rámovou pilou, ezání 

pásovou pilou, pilování 

- p ímo arý vratný – nástroj 

Obr. 1 Rozd lení obráb ní dle druhu ezného pohybu [5] 

Soustružení 

Soustružení je klasická metoda t ískového obráb ní pro výrobu sou ástí p evážn

rota ních tvar , zejména pomocí jednob itých nástroj  r zného provedení – 

soustružnických nož . Je to nejjednodušší a zárove  nejpoužívan jší zp sob obráb ní (na 

klasických soustruzích se provádí 30 – 40 % veškerých prací) [3]. 

P i soustružení dochází k od ezávání p ebyte né vrstvy (p ídavku na obráb ní) eznou 

ástí nástroje s definovanou geometrií. Od ezávaná vrstva odchází od obrobku v podob

t ísky. Aby došlo k odd lení t ísky od polotovaru, musí mít inná ást nástroje klínový b it, 

který je podstatn  tvrdší než obráb ný materiál [6]. 

Hlavní ezný pohyb (vc) je rota ní a koná ho obrobek. Z povrchu rotujícího obrobku 

dochází prost ednictvím nože k od ezávání t ísky. 
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Posuvový pohyb (vf) je vedlejší, obvykle p ímo arý a vykonává ho nástroj. Tento 

pohyb je nutný k tomu, aby n ž postupn  od ezával t ísky požadovaného pr ezu. 

Obr. 2 Druhy soustružení a) podélné soustružení, b) elní soustružení [6] 
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4 Technologie tvrdého soustružení 

V minulosti byly tvrdé materiály velmi obtížn  obrobitelné. Používalo se jak 

elektrojiskrové obráb ní tak broušení. Dnešní vývoj železných materiálu (nap . ezné 

keramiky, cermetu, kubického nitridu boru) s vysokou odolností proti ot ru a vyšší 

ezivosti dosp l k pokroku obráb ní velmi tvrdých materiálu. V dnešní dob  i ty nejtvrdší 

materiály mohou být t ískov  obráb ny. Hlubší znalosti obráb ní tvrdých materiálu 

umožnili výrobní postupy s geometrický daným ost ím [7]. Výhody takovýchto nástroj

jsou možnosti jako jsou nap . obráb ní na jedno upnutí, vyšší flexibilita, kratší asy pro 

výrobu, snižování nákladu a možnost optimalizace výroby. 

Takováto technologie obráb ní tvrdých materiálu je spojena se zvláštním 

mechanismem tvo ení t ísky. Za normálních teplot a tlaku jsou tvrdé materiály plasticky 

neformovatelné. 

Tab. 1 Požadavky kladené na ezný materiál p í obráb ní tvrdokov

Namáhání p i obráb ní tvrdokov Požadavky na ezný materiál 

Vysoký tlak v blízkosti ost í Difuzní odolnost 

Vysoké teploty p i provozu Vysoká houževnatost a pevnost 

Vysoké rázové zatížení vznikající p i 

p erušovaném ezu 

Pevnost tlaku a v ohybu 

4.1 Broušení tvrdých materiál

V minulosti hodn  využívaná metoda p í obráb ní tvrdých materiálu. V sou asné dob

se tato technologie využívá p ednostn  na dokon ovací operace.  

4.2 Vysokorychlostní obráb ní 

Samotná definice HSC obráb ní je složitá. Za jednu jednoduchou definici je 

považováno to, že p i vysokorychlostním obráb ní dosahuje ezná rychlost 5 až 10x 

v tších hodnot než p i konven ním obráb ní. Hranice tzv. vysoké rychlosti obráb ní je pro 

každý obráb ný materiál rozdílná. Ovliv uje ji druh ezného materiálu, geometrie b itu a 

samotné konstruk ní provedení nástroje - tzn. je-li nástroj celistvý nebo s vym nitelnými 

b itovými desti kami. Hlavním cílem vysokorychlostního obráb ní je zvýšení výkonu, 

zlepšení kvality obrobené plochy a zvýšení životnosti nástroje. 
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Podstatou HSC obráb ní je zvyšování ezných a posuvových rychlostí s hlavním cílem 

zvýšit podíl tepla odvedeného t ískou, a naopak snížit podíl tepla odvedeného nástrojem a 

obrobkem. Oblast obráb ní vysokými eznými rychlostmi leží pro materiály Ti a jeho 

slitiny mezi cca 120 až 1000 m.min-1 a Ni a jeho slitiny v rozmezí 40 až 300 m.min-1 [8]. 

Výhody HSC 

- nízká teplota ezného nástroje a obrobku v mnoha p ípadech zvyšuje jejich 

životnost. Na druhou stranu p i vysokorychlostním obráb ní se využívají velmi 

m lké ezy a doba záb ru je extrémn  krátká. Dá se íct, že posuv je vyšší než 

rychlost ší ení tepla materiálem.  

- Nízké ezné síly zp sobují menší a stálou výchylku nástroje. V kombinaci s 

úb rem stále stejn  silné vrstvy materiálu nástroji ur enými pro konkrétní 

operaci je to jeden z p edpoklad  vysoce produktivního a bezpe ného procesu.  

Nevýhody HSC 

- Vyšší zrychlení a zpomalení, rozb h a zastavení v etena zp sobují relativn

vyšší opot ebení vodítek, kuli kových šroub  a ložisek v etena, což asto vede 

k vyšším náklad m na údržbu. 

- Vysokorychlostní obráb ní vyžaduje znalost procesu, programovací vybavení a 

rozhraní pro rychlý p enos dat, zkušení pracovníci se hledají obtížn .  

- Nouzové zastavení stroje prakticky nelze použít. Lidská chyba, chyby hardwaru 

nebo softwaru mohou mít závažné následky.  

- Je také t eba zajistit dobré plánování práce a proces  a nutná bezpe nostní 

opat ení. 

Použití HSC technologie 

Technologie HSC se využívá nap íklad p í obráb ní složitých prostorových povrch , 

takovéto složité povrchy mají nap íklad zápustky a formy. Tato technologie se využívá 

p edevším na obráb ní litin a tvrdých kov , které dosahují tvrdosti okolo 60 HRC, 

nicmén  se využívá i pro lehké kovy a slitiny. 

4.3 Obráb ní na sucho 

Technologií obráb ní nasucho rozumíme obráb ní v p irozeném prost edí, které je 

tvo eno pouze upraveným nebo neupraveným vzduchem [9]. 
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Nový trend v obráb ní ozna ovaný v západoevropských státech zkratkou DM 

znamená soustružení, frézování a v ur itém rozsahu i vrtání bez používání jakékoliv ezné 

kapaliny. 

Výhody obráb ní nasucho  

-  dosáhnutí velkých úspor výrobních náklad

- nedochází k rozprašování ezné kapaliny a ke vzniku nepo ádku na pracovišti 

- zlepšení pracovního i životního prost edí 

- není nutno istit obrobek 

- vysoká produktivita obráb ní 

- teplota p í obráb ní je vetší, ale také stálejší, tím dochází k prodloužení 

trvanlivosti b itu, k lepšímu utvá ení t ísky a zvýšení výkonu p í obráb ní 

ezné materiály pro obráb ní na sucho [10] 

V sou asné dob  nap íklad švédská firma AB Sandvik Coromant ze Sandvikenu 

nabízí již adu b itových desti ek ze slinutých karbid , ur ených speciáln  k používání p i 

obráb ní metodou DM. P íkladem jsou desti ky s ozna ením Ultraspeed 4015 se zv tšenou 

tlouš kou vrstvy povlaku z oxidu hlinitého Al2O3 a další vývoj v této oblasti velmi rychle 

pokra uje. Vznikají nové ezné materiály vhodné pro obráb ní metodou DM. Jsou to 

nap íklad cermety, ezná keramika, kubický nitrid boru a um lé polykrystalické diamanty. 

  



VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní  Bakalá ská práce 
Katedra obráb ní a montáže  Bocek Ji í 

11 

5 Nástroje pro obráb ní tvrdých materiálu 

Stále ast ji se v praxi setkáváme s pot ebou výroby sou ástí z pevn jších a tvrdších 

materiál . U t chto zakázek je požadována vysoká p esnost a kvalita obráb ní a zárove  co 

nejkratší možný dodací termín a co nejnižší cena. Z toho mimo jiné plyne nutnost používat 

co nejmodern jší a nejefektivn jší nástroje na výrobu, které umož ují obráb t p i 

maximálních ezných rychlostech [11].  

Pro zvolení vhodného typu nástroje musíme zohlednit základní faktory, kterými jsou:  

- typ operace obráb ní 

- obráb ný materiál a tvar obrobku 

- stroj, na kterém budeme obráb t 

- vhodné ezné podmínky 

- Jakost povrchu, které chceme docílit 

- Náklady, které jsou spojené s obráb ní daného polotovaru 

5.1 Vym nitelné b itové desti ky 

P ed zahájením obráb ním je t eba vybrat vhodný typ nástroje a vym nitelnou 

b itovou desti ku.  

V praxi je zaveden optimální postup, který m že být: 

- volba upínacího systému b itové desti ky, zvolíme podle zvoleného držáku 

- volba základního tvaru b itové desti ky (velikost, geometrie) 

- volba ezného materiálu a ezných podmínek 

B itové desti ky pro obráb ní tvrdých materiálu, musí mít vlastnosti jako je pevnost 

tlaku a ohybu, houževnatost, chemická stabilita, odolnost proti difuznímu a abrazivnímu 

opot ebení. 
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Obr. 2 Vlastnosti používaných ezných materiálu [11] 

Pro obráb ní tvrdých materiálu se využívají zejména cermety, kubický nitrid boru 

(CBN), ezná keramika, polykrystalický diamant (PKD) a povlakované slinuté karbidy. 

Nejv tší podíl ezných materiál  v praxi zabírají slinuté karbidy, jejíchž podíl na trhu 

je kolem 50%. 
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ISO systém zna ení pro vym nitelné b itové desti ky 

Obr. 3 ISO zna ení vym nitelných b itových desti ek 

Vysv tlení významu symbol  z p edchozího obrázku: 

1 – Tvar vym nitelné b itové desti ky (C, D, K, R, S, T, V, W) 

2 – Úhel h betu b itové desti ky (B, C, E, N, P, O) 

3 - Tolerance 

4 - Typ desti ky 

5 – Délka ezné hrany 

6 – Tlouš ka b itové desti ky 

7 – Polom r špi ky 

8 – Tvar ezné hrany (F, E, T, K, S) 

9 – Provedení nástroje – Sm r ezu (R, L, N) 

10 – Ší ka fazety 

11 – Úhel zkosení 

12 – Možnost ozna ení ponechaná na výrobci 
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5.2 Materiály pro obráb ní 

ezná keramika 

ezná keramika spadá do anorganických, nekovových a krystalických materiálu. Tato 

ezná keramika se využívá p evážn  na obráb ní tvrdých materiálu. Pro obráb ní tvrdých 

materiálu je velmi vhodná, jelikož má vysokou tvrdost za tepla, je odolná proti opot ebení 

a chemický nereaguje s materiálem obráb né sou ásti. Velká výhoda ezné keramiky je 

zachování ost í i p i vysokých teplotách (1200°C). K nevýhodám pat í k ehkost materiálu a 

nízká tepelná vodivost. 

Nástroje z ezné keramiky se používají nej ast ji ve velkosériové, hromadné výrob , 

ale i v náro n jších obráb cích procesech, kde dosahují vetší efektivnost, než nástroje ze 

slinutých karbid . ezná keramika je vhodná pro obráb ní t žkoobrobitelných materiálu, 

kde nelze využít slinuté karbidy. 

Stroje pro využití ezné keramiky musí mít vlastnosti nap . vysokou tuhost, p esnost, 

dostate ný výkon a široký rozsah otá ek. Stroje musí být zakrytovány, jelikož p í obráb ní 

mohou vznikat jiskry nebo m že dojít k jevu tzv. ho ení t ísek. 

Vym nitelné desti ky z ezné keramiky mají p evážn  negativní tvar, který je vhodný 

pro vyšší stabilitu a spolehlivost p í obráb ní. P í použití vym nitelných desti ek mají 

p ednost kruhové tvary, jelikož takový to typ má malý úhel nastavení hlavního ost í a tím 

je zajišt n stabiln jší b it. 

Obr. 4 R zné druhy b itových keramických desti ek 
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Vlastnosti ezné keramiky 

- Vysoká tvrdost i za vysokých teplot 

- Odolnost v i tepelnému šoku (nap . soustružení nerota ních sou ástí) 

- Tepelná odolnost 

- chemická stálost (nereaguje s obrobkem) 

- odolnost proti opot ebení 

Výhody ezné keramiky: 

Mezi hlavní výhody keramiky pat í:  

- velmi vysoka odolnost proti opot ebení, tím se zvyšuje délka životnosti nástroje 

- výhodná pro vetší škálu využití p i obráb cích operacích 

- výsledná jakost obrobeného povrchu 

ezná keramika se d lí na t i hlavní druhy:  

- Oxidickou keramiku: 

- istá oxidická keramika (s obsahem 99,5% Al2O3) 

-polosm sná oxidická keramika (s obsahem ZrO2 15-20%) 

- sm sná oxidická keramika (p ísady TiN, Tic) 

- kompozitní oxidická keramika (zpevn na monokrystaly SiC, tzv. 

whiskery v matrici Al2O3) 

- Neoxidická (nitridická) ezná keramika (na bázi nitridu k emíku) 

  



VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní  Bakalá ská práce 
Katedra obráb ní a montáže  Bocek Ji í 

16 

Tab. 2 Druhy desti ek pro obráb ní tvrdých materiálu 

Typ Ozna ení  Charakteristické použití ezné 

keramiky 

Charakter ezu 

DNGA (sm sná 

keramika na bázi 

oxidu hlinitého) 

obráb ní šedé litiny a 

konstruk ních ocelí 

nep erušovaným ezem 

vysokými rychlostmi za 

sucha 

Dokon ovací 

operace 

SNGA (Sm sná 

oxidová 

keramika) 

obráb ní šedé, tvárné a 

temperované litiny, 

konstruk ních i zušlecht ných 

ocelí za sucha 

st ední a 

dokon ovací 

operace, áste n

p erušovaný ez 

SNGN(Keramika 

na bázi Al2O3, 

vyztužená vlákny 

SiC) 

Obráb ní tvrzené litiny a kalené 

oceli (do 64 HRC) 

hrubovací i 

dokon ovací operace 

p i soustružení i 

frézování 

TNGN(Keramika 

na bázi Al2O3, 

vyztužená vlákny 

SiC) 

Soustružení tvrzených sou ástí 

za nep íznivých pracovních 

podmínek 

Polykrystalický kubický nitrid boru (PKB, CBN) 

Polykrystalický kubický nitrid bóru, CBN, je materiál s mimo ádn  vysokou tvrdostí 

za tepla, který lze používat p i velmi vysokých ezných rychlostech. Vyzna uje se také 

velmi dobrou houževnatostí a odolností proti tepelným ráz m [12].  

Použití polykrystalického nitridu boru 

CBN t ídy se používají zejména pro dokon ovací soustružení tvrzených ocelí o 

tvrdosti nad 45 HRC. Nad hodnotou 55 HRC je CBN jediným nástrojovým materiálem, 

který m že nahradit tradi n  používané metody broušení. M k í oceli, pod 45 HRC, 

obsahují vyšší množství feritu, který má negativní vliv na odolnost CBN proti ot ru [12].  
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Výhody polykrystalického nitridu boru 

- velmi odolný proti abrazivnímu a brusnému opot ebení 

- má vysokou tvrdost zatepla i p i vysokých teplotách (až do 2000°C) 

- více odolný proti vylamování než keramické nástroje

Tab. 3 Druhy desti ek pro obráb ní tvrdých materiálu osazené CBN 

Typ Ozna ení  Charakteristické použití ezné 

keramiky 

Charakter ezu 

CNMA  Pro oceli, litiny, oceli s 

pevností nad 1500 MPa, 

kalené oceli, tvrzené litiny, 

slinuté práškové slitiny, 

super slitiny 

Pro vysoké ezné 

rychlosti (suché 

obráb ní) a p íznivé 

záb rové podmínky. 

 TNMA  Obráb ní kalených ocelí o 

tvrdosti 54 - 64 HRC, šedá 

litina, tvrzená ocel (45 – 62 

HRC)  

Pro nep etržité a 

mírn  p erušované 

obráb ní, vysoká 

kvalita povrchu 

CCMW Obráb ní kalených ocelí o 

tvrdosti 54 - 64 HRC, šedá 

litina, tvrzená ocel (45 – 62 

HRC), pro vn jší i vnit ní 

obráb ní malých, dlouhých a 

štíhlých sou ástí 

Pro nep etržité a 

mírn  p erušované 

obráb ní, vysoká 

kvalita povrchu 

DCMW Obráb ní tvrdých litin a 

tvrzených ocelí 

Vysoká odolnost 

proti opot ebení 
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6 P edstavení firmy Strojírny a Stavby T inec a.s. 

Tato firma je stoprocentní dce inou akciovou spole ností T ineckých železáren, a.s. 

s výrobní tradicí od roku 1885.   

Základ firmy tvo í provozy 

- Mechanické dílny, záme nické dílny, soustružna válc , elektrotechnické dílny, 

stavební dílny, žárotechnické dílny, Konstrukce 

Výrobky firmy:  

- strojn -technologické celky v . montáže hydrauliky, pneumatiky, elektro 

- sva ence a ocelové konstrukce v . opracování, povrchových úprav a montáže 

- pr myslové je áby a zvedací za ízení v . projektového ešení (dodávky na klí ) 

- jednoú elové stroje a za ízení na základ  vlastní nebo zákaznické dokumentace 

- tlakové nádoby, potrubní rozvody v etn  montáže 

- opravárensko-údržbá ské innosti výrobních strojních za ízení, zejména hutních 

- strojní sou ásti, náhradní díly 

- dodávky staveb pro pr myslovou, vodohospodá skou, ekologickou, 

zem d lskou, ob anskou, bytovou výstavbu, stavby na klí

Služby firmy: 

- tepelné zpracování, iontová nitridace, induk ní kalení 

- opravy elektromechanických stroj , p ístroj , elektromontážní práce 

- hydraulické hadice a koncovky 

- sva ování pilových pás

- kalibrace záv sných prost edk

- opravy a kalibrace všech druh  vah 

- opravy prasklých kovových ástí procesem METALOCK 

- konstruk ní a vývojové innosti 

Vále ky, na kterých se realizuje renovace, kterou provádí naše firma pro firmu 

T inecké železárny a.s., se využívá na vedení drátu do válcovací stolice. V historii byly 

vále ky s nástrojové oceli, ale vyvíjením nových materiálu a stálé v tším požadavk m na 

kvalitu výroby, byly vyvinuty nové vále ky ze slitiny materiálu TiC(titan karbid). Které 

díky svým vlastnostem vydrží daleko víc, než p edchozí vále ky. Jedinou nevýhodou 

tohoto materiálu je obrobitelnost.   
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7 Návrh nástrojových materiálu a ezných parametr

7.1 Materiál vále ku 

Vále ek, který je ur en k renovaci je vyroben ze slitiny materiálu TiC, hlavní 

významný prvek je  TiC (titan karbid). Tento materiál je extrémn  tvrdý, žáruvzdorný 

keramický materiál blízký karbidu wolframu s nízkou hustotou. Ob as nazývaný jako 

High-tech keramika. 

Použití slitiny: 

- jako ot ruvzdorný materiál 

- na výrobu nož , mlecích t les 

- výroba nástroj  ( ezné desti ky) 

- k p íprav  cermet

- tvá ení kov , trubek 

- vedení drátu do válcovací stolice 

- palivové erpadlo pro proudový motor 

- konzervárenské ná adí 

Vlastnosti: 

Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce.(tab. . 4) 
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Tab. 4 Vlastnosti materiálu 

Vlastnosti materiálu 

Chemické složení TiC [%] Fe[%] Cr[%] Mo[%] 

32-36 55-57 5,5-7 1,8-2,4 

Hustota[g/cm3] 6,5 

Tvrdost dle Rockwella Po žíhání 43-45 

Po kalení 68-70 

P í ná síla prasknutí (TRS) [kg/mm2] 180 

Tlaková síla [kg/mm2] 340 

7.2 Volba stroje 

K renovaci vále ku se využívá jak speciálních obráb cích CNC center, tak i ru ní 

kopírovací soustruhy. 

Mezi hlavní výhody CNC pat í: 

- zkrácení výrobních as

- snížení neproduktivních vedlejších as

- vyšší p esnost a opakovatelnost 

- nižší zmetkovitost 

- menší požadavky na kontrolu 

- menší nároky na obsluhu stroje 

Jako každý stroj má i své nevýhody a to jsou: 

- vysoká investice a servisní výdaje 

- kvalifikovaný personál pro vytvá ení NC programu 

Optimální stroj pro renovaci by byl CNC soustruh, jelikož by ušet il práci 

vynaloženou na starém ru ním stroji. Ale kv li vysokým po izovacím cenám se 

up ednost uje ru ní kopírovací soustruh, jelikož už ho nemusí firma po izovat a muže 

využít stávající za ízení, které je dostate n  výkonné pro tento úkon.  
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V experimentální práci: 

Byl zvolen ru ní hrotový soustruh, který je vybaven kopírovacím palcem

Obr. 5 Ru ní hrotový soustruh typ SV 18 RA fa TOS 

Parametry soustruhu: 

Ob žný pr m r nad ložem: 380 mm 

Vzdálenost mezi hroty: 750 mm 

Ob žný pr m r nad suportem: 215 mm 

Výkon hlavního elektromotoru: 6 kW 

Rozm ry d x š x v: 2520 x 950 mm 

Hmotnost stroje: 1730 kg 

  



VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní  Bakalá ská práce 
Katedra obráb ní a montáže  Bocek Ji í 

22 

7.3 Volba vym nitelné b itové desti ky 

Obráb ní pomocí b itové desti ky z keramického materiálu: 

Po konzultaci s technologem firmy, byly zvoleny pro obráb ní vále ku dva typy 

b itových desti ek s keramického materiálu a jedna s kubického nitridu boru. Všechny 

desti ky vyrábí firma TaeguTec. Po výb ru keramických desti ek bylo zvoleno jak 

obráb ní na sucho tak obráb ní s emulzí. Jakost desti ek byla zvolena dle grafu viz níže 

Obr.3  

Obr. 6 Graf jakosti firmy TaeguTec [13] 
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Pro obráb ní na sucho: 

Desti ka z keramického materiálu typ dle ISO SNGN120716T01020- firma TaeguTec 

Obr. 7 Vym nitelná b itová desti ka typ SNGN [13] 

Tab. 5 Základní parametry desti ky [13] 

T ída jakosti D[mm] LE[mm] S[mm] RE[mm]

AB2010 12,70 12,70 7,94 1,6 

Pat í do skupiny obráb ných materiálu H dle ISO. Tato skupina je tvo ena 

t žkoobrobitelnými materiály. P i obráb ní vzniká velké množství tepla a na b it p sobí 

abrazivn . T ída jakosti b itové desti ky AB2010 je složena Al2O3-TiCN+TiN. Mezi 

hlavní parametry této jakosti pat í: 

- vynikající odolnost proti opot ebení s delší životnosti nástroje 

- vhodný pro vysoké rychlosti obráb ní 

- povlak TiN umož uje snadno poznat použité rohy desti ek 

- úsp šné využití na tvrdých materiálech, muže poskytnout výhodu nákladu 

oproti CBN 

- využívá se pro dokon ovací operace obráb ní 
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Pro obráb ní s chladící emulzí: 

Desti ka z keramického materiálu RNGN 090400 – firma TaeguTec 

Obr. 8 Vym nitelná desti ka typ RNGN [13] 

Tab. 6 Základní parametry desti ky [13] 

T ída jakosti di[mm] s[mm] 

AB30 9,52 4,76 

Pat í do skupiny H dle ISO. T ida jakosti vym nitelné b itové desti ky AB30 je 

složena ze slitin materiálu Al2O3-TiC. Mezi hlavní charakteristiky tohoto materiálu pat í: 

- vysoká tvrdost (94,3-95,0 HRC) a st ední lomová houževnatost 

- dobrá chemická a mechanická odolnost proti opot ebení 

- pro nep etržité i p erušované soustružení šedé litiny, tvarné litiny a tvrzené 

slitiny oceli 

Obráb ní pomocí kubického nitridu boru (CBN) na sucho:  

Desti ka s CBN typ RCGX 090400 FT 

Obr. 9 Vym nitelná desti ka typ RCGX [13] 
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Tab. 7 Základní parametry desti ky [13] 

T ída jakosti di[mm] s[mm] 

KB90 9,52 4,76 

Tento typ desti ky má t ídu jakosti KB90.Mezi hlavní charakteristiky této jakosti pat í: 

- dobrá fyzikální a mechanická stabilita 

- vysoká lomová houževnatost a síla b itu 

- pro nep etržité i t žké p erušované obráb ní šedé litiny, tvrzené litiny a válc

s karbidu wolframu 

7.4 Volba ezných parametru: 

Jelikož obráb ní bylo provedeno na jednom stroji a b itové desti ky mají podobné 

parametry, byly zvoleny následující ezné parametry, které vycházeli z experimentálních 

prací. Pro desti ku z kubického nitridu boru, by bylo lepší použít vyšších rychlostí, což 

nám, ale uvedený stroj nedovoloval: 

- ezná rychlost v = 25 m/min 

- posuv  vf= 0,17 min-1

- ší ka záb ru ap= 0,2mm 
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8 Experimentální práce 

8.1 Technologický postup 

1. Upneme p ípravek do soustruhu(p ípravek obr. .10) 

Obr. 10 P ípravek k uchycení vále ku 

2. Vyst edíme p ípravek (viz obr. . 11) 

Obr. 11 Upnutí a následné vyst ed ní p ípravku 
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3. Do vále ku vložíme ložisko a nasadíme na p ípravek (viz obr. . 12 a obr. . 13) 

Obr. 12 Vložené ložisko do vále ku 

Obr. 13 Nasazení vále ku s ložiskem na p ípravek 

4. Konec p ípravku podep eme pevným hrotem (viz obr. 14) 

Obr. 14 Aretace vále ku pomocí pevného hrotu  
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5. Vložíme do kopírovacího za ízení šablonu tvaru vále ku (viz obr. 15, 16) 

Obr. 15 Šablona ve tvaru profilu vále ku 

Obr. 16 Upnutí šablony do kopírovacího za ízení 

6. B itovou desti kou se dotkneme obrobku a p idáme 0.1mm (viz obr. 17) 

Obr. 17 Vytvo ení „startovací polohy“ pro obráb ní
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7. Podle pot eby ubíráme po 0.1mm dokud není vále ek celý obroben 

8. Tvar kontrolujeme dle šablony (viz obr. 18) 

as na celkovou renovaci vále ku je normován na 12minut. 

8.2 Hodnocení obráb ní 

8.2.1 Obráb ní na sucho pomocí desti ky typ SNGN 

Tato desti ka má ty i b ity. P i obráb ní vále ku po dvou úb rech, což v praxi 

znamená 0.2mm b it desti ky byl otupen, a dále nedosahoval kvalit pro provedení dalšího 

úb ru. 

 P i experimentálním zkoušení došlo i k prasknutí desti ky, což vedlo k porušení celé 

struktury vále ku. P í inou tohoto prasknutí je pravd podobn  kvalita výroby b itové 

desti ky. 

Vále ek se obrábí dle tolerance, které jsou uvedeny na výkresu. Na jeden vále ek byl 

spot ebován jeden b it. S takového výsledku plyne, že p i obráb ní tímto druhem b itové 

desti ky byly obrobeny ty i vále ky. 

Vznik teplot p i obráb ní je pro keramickou b itovou desti ku zanedbatelný, jelikož 

má schopnost odolávat vysokým teplotám.  

V experimentálním zkoušení bylo dosaženo drsnosti povrchu obrobené ásti Ra 0,8, 

což je lepší dosažená hodnota, než hodnota definovaná na výkrese (Ra 1,6).  
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Obr. 19 Pr b h obráb ní vále ku 

8.2.2 Obráb ní s chladící emulzí a využití desti ky typ RNGN 

Desti ka typu RNGN má kruhovitý b it, což znamená, že b it má po celém obvodu. 

Tento b it je limitován držákem. Podle držáku muže mít bu  dva b ity, nebo pokud držák 

dovoluje uchycení pro dosaženo více b itu. P i experimentálním obráb ní bylo použito 

držáku, který umožnoval uchycení desti ky s využitím dvou b it .  

V experimentální práci byla sice snížena teplota obráb ní vlivem chladící emulze, ale 

p esto k otupení b itu došlo v tomtéž ase, jak p i obráb ní na sucho.  

Op t došlo p i zkouškách k prasknutí desti ky, p í ina muže být op t v kvalit

b itových desti ek.  

Podle o ekávání dosažení vyšší jakosti obrobeného vále ku bylo dosaženo obdobných 

hodnot jak p i první experimentální práci.  

Na obrázku ( . 20, 21) je zachycen rozdíl p ed renovací a po renovaci. Jakost p i první 

a druhé experimentální prací je skoro totožná.   
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Obr. 20 Vále ek ur ený k renovaci 

Obr. 21 Vále ek po renovaci 
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8.2.3 Obráb ní pomocí desti ky CBN typ RCGX 

Jelikož CBN je nejtvrdší materiál, který byl použit na renovaci vále ku. Dle o ekávání 

bylo p edpokládáno dosažení nejlepšího pr b hu obráb ní. 

P i zkoušení se dostavilo velkého p ekvapení, jak desti ka a materiál zareagovali. 

V jednom p ípad  se desti ka v bec nechytla p i obráb ní, nedocházelo k úb ru t ísky. 

V druhém p ípad  p i dosažení obráb ní za ala desti ka materiál vytrhávat a ni it strukturu 

vále ku. Tímto bylo jasné, že CBN není možné použit za stanovených ezných podmínek 

k tomuto obráb ní. 

Po domluv  s technologem byla tato možnost ihned po prvním zkoušení okamžit

zamítnuta. Pro další zkoušení tohoto materiálu bylo navrhnuto odzkoušet vyšší ezné 

rychlosti, které stroj uvedený v této experimentální práci nedovoluje. 

P i možnosti volby jiného stroje nap íklad CNC soustruhu by bylo možné zvýšit ezné 

parametry konkrétn  rychlosti. P i tomto zvýšení bychom mohli dosáhnout lepších 

výsledku. Proto by bylo lepší ješt  tento výsledek ov it na tomto stroji. 
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9 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Dle experimentálních prací bylo možné porovnat ob  keramické desti ky, které byly 
použity p i zkoušení, t etí desti ka byla vy azena. 

 První desti ka typ SNGN, má ty i b ity lze tedy íci, že vydrží obrobit maximáln
ty i vále ky. Druhý typ desti ky typ RNGN limituje držák, který p i zkoušení umožnoval 

pouze dva b ity tím zp soboval, že bylo možné obrobit maximáln  dva vále ky.  

Cenov  jsou ob  desti ky srovnatelné. Ale u druhé desti ky bylo použito i chladící 
emulze, což je dalším nákladem, který do výroby musíme zapo ítat, protože chladící 
emulze se musí ekologicky likvidovat. Proto je první desti ka výhodn jší. 

 Z tohoto porovnání je teda nejvýhodn jším ešením použít typ SNGN. Jelikož, jak 
bylo uvedeno, ceny chladící emulze nejsou zanedbatelné. 

 I p esto že bylo v této práci nalezeno nejvhodn jšího typu desti ky, náklady jsou 
po ad neúm rn  vysoké. Z tohoto d vodu bylo na problém, ješt  z jiného pohledu. Tento 
pohled vnesl zvýšení efektivnosti použité desti ky až dvacetinásobn . To má za následek 
opravdové snížení ceny.  

ešení takto dosažené efektivnosti spo ívá v zásadní zm n  pohledu na b itovou 
desti ku. P i otupení se b itové desti ky vyhazují a okamžit  se vym ují za nové. Bylo 
navrženo p ebroušení použité desti ky a op tovné použití, toto navržení m lo za následek 
takto rapidní zvýšení použitelnosti b itové desti ky. 

V praxi je možné p ebrušovat desti ku, dokud to dovolí parametry desti ky a 
bezpe né oslabení desti ky, tak aby nedošlo k rozpadnutí a možné ohrožení obsluhy, 
jelikož se renovace provádí na soustruhu, který není nijak zakrytován. Z praxe bylo 
vypozorováno, že se desti ky dají p ebrousit maximáln  p tkrát. Desti ky, které byly 
broušení ve vyšším po tu, než p t vznikalo nebezpe í prasknutí a tím i ohrožení obsluhy. 

Tím bylo dosaženo ešení celého problému s nákladovosti renovace vále ku. Prozatím 
nebyl nalezen lepší zp sob, než je u této práce uveden. V budoucnosti však m žeme 
po ítat s dalším vývojem obráb cích materiálu a tím zajistit op t zm nu v p ístupu a 
pohledu na tuto renovaci vále ku. 

V tabulce (tab. 7)  m žeme vid t po et obrobených vále ku, p i využití b itové 
desti ky bez p ebroušení, tak desti ku, která byla p i experimentální práci p ebroušena 
p tkrát.  
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Tab. 8 Po et obrobených vále ku v závislosti na druhu b itové desti ky 

Po et obrobených vále ku 

Typ desti ky Typ SNGN ( ty i 
b ity) 

Typ RNGN(2 b ity) Typ RCGX(2 b ity) 

Po et obrobených 
vále ku 

4 kusy 2 kusy 0 kus

Po et obrobených 
vále ku p i 
p ebroušení 
desti ky (5x) 

20 kus 10 kus 0 kus

Pro další srovnání výhodnosti desti ek m žeme porovnat náklady na po ízení desti ky. 

V tabulce (tab. 8), lze vid t, že nejlevn jší varianta je typ SNGN z hlediska ceny obrobení 

jednoho vále ku. Tyto náklady zobrazují bezchybnou renovaci, není zde zahrnuta výrobní 

vada desti ky.  

Tab. 9 Náklady na vym nitelnou b itovou desti ku 

Typ desti ky Cena b itové 
desti ky [K ] 

Výrobní náklady 
na jeden vále ek 

[K ] 

SNGN 420,- /ks 105,- /ks 

RNGN 320,- /ks 160,- /ks 

RCGX 758,- /ks - 
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Seznam p íloh: 

Výkres íslo B-3-0001-15  
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