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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

JANÁSEK, Adam. Experimentální ověření vlivu tepelných a mechanických rázů na stav ostří při 

nepravidelném přerušovaném řezu. Ostrava, 2015. 194 s. Disertační práce. VŠB - Technická 

univerzita Ostrava. Školitel: doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. 

 

 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá experimentálním ověřováním vlivu tepelných a 

mechanických rázů a jejich následných vlivů na stav ostří při pravidelném nebo nepravidelném 

přerušovaném řezu. Testovány jsou celkem čtyři druhy keramických vyměnitelných břitových 

destiček od dvou světových dodavatelů vždy na bázi nitridické nebo oxidové keramiky. 

Porovnáván byl vždy materiál odlišný svým chemickým složením. Pro testování byla použita 

běžná ocel typ C45, referenční etanolový materiál pro třídu obrobitelnosti 14b, a ocel typ 

14MoV6-3, materiál s vyšší houževnatostí vhodná pro práci za vyšších teplot. 

 

Práce se skládá z teoretické části, která souhrnně sumarizuje rozdělení nejčastějších 

nástrojových materiálů využívaných pro moderní procesy obrábění, detailněji popisuje moderní 

druhy keramických materiálů, následuje popis procesu vnitřního pnutí vznikajícího při procesu 

obrábění, metody testování přerušovaným řezem a vliv mechanických nebo tepelných rázů na 

proces obrábění. 

 

V experimentální části je uveden popis a návrh experimentu včetně následného vyhodnocení 

pro jednotlivá měření. V první fázi jde o měření mechanických rázů pravidelným nebo 

nepravidelným přerušovaným řezem, který je vyvolaný odlišným počtem upnutých lišt 

v simulátoru přerušovaného řezu a pro dvě hodnoty posuvů. Dále následuje měření tepelných 

rázů při nepravidelném přerušovaném řezu, měření opotřebení vyměnitelných břitových 

destiček, snímání charakteru tvorby třísky a mechanismus tvorby třísky. Postupným 

prohlubováním znalostí o procesu byla problematika rozšířena také o měření vnitřního pnutí pro 

všechny hodnoty pravidelného a nepravidelného přerušovaného řezu a všechny použité 

posuvy. Závěrem byly porovnány nejčastější využívané parametry drsností, jako je průměrná 

aritmetická odchylka Ra a největší výška profilu Rz, a to při prvotním záběru vyměnitelné břitové 

destičky. 

 

Hlavním cílem práce je ověření odolnosti vytipovaných nástrojových materiálů vůči 

mechanickým a tepelným rázům, které vznikají během přerušovaného řezu, a jejich vliv na 

rovnoměrný nebo nerovnoměrný přerušovaný řez. Rozšiřující měření vnitřního napětí se snaží 

získat nové informace o tlakových nebo tahových napětí při pravidelném a nepravidelném 

přerušovaném řezu. Měření se také snaží získat podrobnější informace pro proces probíhající 

během vnitřního pnutí s cílem eliminovat hodnotu napětí, která může vést ke změně v materiálu 

a to převážně mechanických vlastností tak, aby došlo k optimálnímu rozložení pnutí v celém 

objemu.  
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PhD THESIS ANNOTATION 

  

JANASEK, Adam. Experimental Influence Verification of Thermal and Mechanical Stresses on 

Edge Status at Irregular Interrupted Cutting. Ostrava, 2015. 194 p. Ph.D. Thesis. VSB - 

Technical University of Ostrava, the Czech Republic. Thesis supervisor: Prof. Robert CEP. 

 

 

 

The purpose of this PhD thesis is to investigate the effects of experimental influence verification 

of the thermal and mechanical beats and their subsequent impact on the edge status at regular 

or irregular interrupted cutting process. The sample was selected from four type of indexable 

inserts made of ceramic cutting materials supplied by two leading global manufacturers based 

on nitride or oxide ceramic compositions. The material distinct in their chemical composition was 

compared. We tested a popular medial carbon steel grade C45, which is in a 14b class at 

reference material, and grade 14MoV6-3, which is material with a higher toughness and 

suitability for higher working temperatures. 

 

The theoretical part is an initial attempt to investigate the division of the most common cutting 

tool material used for modern machining technology for industry, describes the modern ceramic 

materials, which are classified as advanced ceramic, followed by a description of residual stress 

created by machining process, method of interrupted cut’s testing and the effect of mechanical 

and thermal stresses on cutting process.  

 

The practical part focuses on description and experimental design, including subsequent 

evaluation of individual measurements. Firstly was measured mechanical beats by regular or 

irregular interrupted cut, which was caused by different number of clamped slats in the 

interrupted cut simulator and two values of feeds. The following chapter is describing the 

thermal shock measurement at irregular interrupted cut, a digital measuring module for tool 

wear insert, monitoring of chip’s character in machining and mechanism of chip formation. The 

residual stress measuring, for all values of regular or irregular interrupted cutting process and 

for all feeds, was also extended after gradually deepening knowledge about process. Finally, 

the most commonly used roughness parameter, arithmetic average deviation Ra and maximum 

height of the profile Rz, was compared at the initial engagement of the cutting inserts. 

 

The major objective of this study is to verify a resistance of selected cutting tool materials to 

mechanical and thermal stresses which are created during interrupted cutting, and their impact 

on regular or irregular interrupted cuts. In order to get a better comparison, we used others 

testing method as measurement of residual stresses and analysis of compressive and tensile 

stresses at regular or irregular cutting process. The measurements are also trying to get more 

detailed information about process while residual stress in order to eliminate volume of internal 

forces which might lead to changes in the material, mainly changes in the mechanical 

properties, and get the optimized stresses over its volume. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značka Význam Jednotka 

A5 Tažnost         % 

D Průměr obrobku  mm 

D210 Třída vyměnitelné břitové destičky, výrobce SAINT-GOBAIN - 

D460 Třída vyměnitelné břitové destičky, výrobce SAINT-GOBAIN - 

E Modul pružnosti v tahu (tzv. Youngův modul elasticity) Pa 

F Síla obrábění N 

Fc Řezná složka síly obrábění N 

Ff Posuvová složka síly obrábění N 

Fp Pasivní složka síly obrábění N 

FEM Finite Element Method (metoda konečných prvků) - 

FWHM Full Width at Half Maximum (šířka Gaussova rozdělení) °  

G Modul pružnosti ve smyku Gpa 

HB Tvrdost podle Brinella - 

HIP Hot Isostatic Pressing (Izostatické lisování za tepla) - 

IN23 Třída vyměnitelné břitové destičky, výrobce ISCAR - 

IS8 Třída vyměnitelné břitové destičky, výrobce ISCAR - 

L Obrobená délka mm 

MKP Metoda konečných prvků - 

Q Měrný tepelný výkon W·m-3 

R Počet rázů - 

Ra Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu   μm 

Rz Největší výška profilu   μm 

Rm  Mez pevnosti MPa 

Rp0,2  Mez kluzu MPa 

Rpk Redukovaná výška špiček μm 

Rvk Redukovaná hloubka rýh μm 

Shearstress Smykové napětí Ƭ MPa 

SiAlON Silicon Aluminium Oxygen Nitrogen (silikon alumina nitrid)  - 

SNGT Označení druhu a tvaru vyměnitelné břitové destičky - 

Stress Napětí σ Mpa 

T Teplota K 

T0 Teplota okolí měřeného tělesa K 

T1_Avg Teplota průměrná, zkreslená °C 

T1_Max Teplota maximální, dosahovaná teplota destičky reálná °C 

T1_Min Teplota minimální, zkreslená °C 

VBD Vyměnitelná břitová destička - 

W Objemový součinitel třísky - 

X - ray Rentgenové záření - 

Z Kontrakce % 

Zo Zorný úhel objektivu ° 
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Značka Význam Jednotka 

ap Hloubka řezu [mm] mm 

c Tepelná kapacita J·kg-1·K-1 

d Průměr mm 

d0 Mřížková vzdálenost nm 

dsp Vzdálenost mezi dvěma krystalografickými rovinami nm 

f Posuv mm 

f Frekvence Hz 

fo Ohnisková vzdálenost objektivu mm 

k Tepelná vodivost W·m-1·K-1 

l Obrobená délka  mm 

m Vzdálenost zaoblení řezné hrany od maximální středové kružnice mm 

n Otáčky vřetena min-1 

nl Počet upnutých lišt v simulátoru přerušovaného řezu - 

nmax Maximální otáčky vřetena min-1 

q Měrný tepelný tok W·m-2 

r Poloměr zaoblení řezné hrany destičky mm 

s Tloušťka destičky mm 

shv Rozměr senzoru mm 

t Čas obrábění s 

vc Řezná rychlost m·min-1 

y Součinitel teplotní roztažnosti K-1 

α Součinitel přestupu tepla W·m-2·K-1 

α0  Ortogonální úhel hřbetu  ° 

γ0 Ortogonální úhel čela  ° 

εr  Úhel špičky  ° 

κr  Úhel nastavení hlavního ostří  ° 

λ Vlnová délka  nm 

λs  Úhel sklonu ostří  ° 

ρ Hustota materiálu kg·m-3 

σ  Normálové napětí MPa 

σ Tenzor tepelného napětí MPa 

σI Makroskopická zbytková napětí MPa 

σII Mikroskopická zbytková napětí MPa 

σIII Submikroskopické zbytkové napětí MPa 

σij Tenzor napětí (i, j = x, y, z) MPa 

θ  Difrakční úhel (Braggův úhel) ° 

  Poissonovo číslo (koeficient) - 

Ƭ Smykové napětí  MPa 

ψ Úhel orientace ° 

ΔT Teplotní gradient K 
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1. ÚVOD 

Výrobní odvětví tvoří ekonomickou páteř každé průmyslové země a obecně znázorňuje 

ekonomickou situaci daného státu, která je založena na zisku z výrobních činností. Je zřejmé, 

že tlak mezinárodní konkurence nutí k dalšímu vývoji všech výrobních technologií a podpůrných 

systémů. Ve snaze o zvýšení efektivity, produktivity práce a snížení výrobních nákladů byly v 

posledních 10 ÷ 20 letech zavedené nové výrobní technologie, automatizované systémy a 

četné systémové aplikace. Zejména výrobní odvětví je součástí konkurenčního boje ve vývoji 

obráběcích strojů, pokročilejšího a intuitivního ovládání, dosahování vyšších rychlostí, lepších 

přesností a větší flexibility. Moderní vývoj zahrnuje i méně známé oblasti jako sondy, senzory 

zaimplementované do ovládání, které pomáhají operátorům „správně vidět a slyšet“. Vysoce 

sofistikované modely založené na znalostech procesů podporují inovační proces při vývoji 

automatizovaných inteligentních obráběcích pracovišť. Moderní trendy, které se ubírají 

k hromadné výrobě, inspirují výrobce k přijmutí koncepce vedoucí k vyšší flexibilitě a pružnosti 

výrobního procesu. Lze využít i vyšší inovační systémy jako umělou inteligenci, počítačem 

integrovanou výrobu, plánovač materiálových požadavků, celkové řízení kvality a další [1]. Je 

třeba si také uvědomit, že s využitím výše uvedených podpůrných systémů nelze úplně vyřešit 

všechny výrobní problémy postihující současnou dobu. 

 

Následující Obr. 1 objasňuje budoucí směry výrobních systémů s přihlédnutím na dnešní 

faktory, jako jsou výrobní možnosti, cena, kvalita, požadavky zákazníků a zodpovědnost 

k životnímu prostředí. 

 

Obr. 1 Hnací síly ve výrobním prostředí 21. století [2] 

 

Samotný pojem obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar 

v daných rozměrech, přesnostech a přebytečná část materiálu je oddělována z obrobku ve 

formě třísky. Základním předpokladem pro obrábění je teorie vzniku třísky, která vzniká pomocí 

břitu nástroje, který postupně vniká do materiálu a odděluje od něj třísky. Tímto se obrábění liší 

od jiných technologií jako je např. dělení materiálu, tváření nebo odlévání. 

Zvyšující se rozmanitost 
pracovní síly 

Zvyšující se 
technologické změny 

Široká dostupnost a 
rozšířenost informací 

Rychle se rozvíjející se přístup k 
informacím 

Rychle se rozvíjející se přístup 
k novým technologiím 

Zvýšená očekávání 
konečného zákazníka 

Životní prostředí, dosahování 
maximálních možných limitů 

Zvyšování znalostí, intenzita výroby, 
technologie, pracovní síla  

Globalizace marketu, 
konkurence 

VÝROBNÍ 
PROSTŘEDÍ  

21. STOLETÍ 
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Obrábění se řadí mezi hlavní výrobní procesy a hraje hlavní a rozhodující úlohu při 

vytváření konkurenčního odvětví. Zejména dynamický rozvoj a inovace vedou k dosahování 

velmi přesného obrábění. Vývoj v oblasti obrábění vede k postupnému zlepšování v oblasti 

obráběcích strojů, materiálech řezných nástrojů, konstrukci nástrojů a upínacích systémech. 

Rozsah tohoto pokroku můžeme ukázat na příkladu kompletního výrobního cyklu, kdy na 

začátku 20. století daný výrobní cyklus trval 100 minut, při využití moderních CNC strojů a 

vhodných nástrojů lze tento cyklus snížit na méně než 1 minutu [3]. 

 

V současné době všechny výrobní aplikace a procesy musí splňovat přísné požadavky na 

produkci, produktivitu, efektivitu a kvalitu povrchu, spotřebu a plnění ekologických standardů. 

Automatizované výrobní systémů a moderní obráběcí stroje musí dosahovat vysoké pružnosti 

výroby a komplexního řešení, tzn. multifunkčnosti. 

 

Možné vlivy zvolené technologie obrábění na výrobní proces jsou zobrazeny na Obr. 2. 

Z následujícího obrázku vyplývá, že budoucí zvýšení efektivity celého procesu lze dosáhnout 

optimalizací provozních výrobních sekvencí zahrnující úpravu geometrie nástrojů nebo 

konstrukcí a optimální volbou řezných parametrů. 

 

 

Obr. 2 Řídící faktory v moderním obrábění 

 

Na základě dnešních poznatků a studie vytvořené ústavem „National Research Council, 

USA“ zabývající se budoucností obrábění v roce 2020, je očekáváno, že klíčové problémy 

výrobního prostředí již byly vyřešeny a výrobní proces se bude v příštích několika letech 

zabývat následující problematikou [4]:  

- adaptabilní výrobní procesy a systémy, 

- rozšíření systémových modelů pro všechny výrobní podnikové operace, 

- obrábění bez odpadních složek (syntetické obráběcí kapaliny), 

- syntetické a přesně nadefinované materiálové struktury pro požadovanou složku 

výrobního procesu, 

- uzpůsobené, nové materiály s vylepšenou strukturou na atomární úrovni, 

- konstrukce a výrobní procesy modifikovatelné pro jednotlivý software a hardware, 

- přímé uživatelské rozhraní stroje pro posílení podpory inteligentního vstupu a 

minimalizace lidských faktorů a vstupů do procesu, 

- implementace biotechnologie do výrobních aplikací, 

- procesy pro rychlé a nákladově efektivní rozvoje systému s možností přenosu a využití 

v dané výrobní technologii, 

- sledování průchodu výrobku celým výrobním procesem včetně správy procesů. 

OBRÁBĚNÍ 

- zvýšená životnost nástroje 

- zkrácení výrobního času 

- vyšší úběr materiálu 

- optimalizace výměny nástroje 

- snížení časů výměny nástroje 

- optimální přípravenost nástroje 

- zvýšení počtu pracovních operací 

- schopnost provádět složité technologické řetězce 

- ekologické a výrobní podmínky 

- investice do strojů a přístrojů 

- flexibilita objemu výroby a návrhu součástí 

- nástroj a snížení ceny 

- ziskovost s provnáním se současnou technologií 

- úplnost, kompletnost 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce se zabývá experimentálním ověřováním vlivu tepelných a mechanických 

rázů a jejich vlivů na stav ostří včetně porovnání při pravidelném nebo nepravidelném 

přerušovaném řezu. Testovány jsou celkem čtyři druhy vyměnitelných břitových destiček od 

dvou světových dodavatelů. Porovnávána byla vždy keramika odlišná svým chemickým 

složením a to nitridicko-křemíková a směsná oxidová keramika. Tato práce souhrnně 

sumarizuje experimentální výsledky získané v průběhu doktorského studia, které byly 

publikované v odborných technických časopisech. 

 

Na progresivní, moderní řezný materiál jsou často kladeny základní požadavky, jako je 

pevnost při vysokých teplotách, schopnost odolávat přerušovanému řezu, vysoká houževnatost, 

odolnost proti opotřebení a vysoká tvrdost nástroje nebo samotné řezné hrany. V poslední době 

byl zrealizován rozsáhlý výzkum a vývoj zaměřený na zvýšení limitů zmiňovaných vlastností 

řezných materiálů z čeho vyplynulo, že jedním z klíčových faktorů pro stanovení opotřebení 

řezných nástrojů je způsob zatížení a teplota dosahovaná během procesu obrábění. Částečně 

lze odstranit nadměrné opotřebování např. úpravou substrátu, úpravou povlakování a 

konstrukcí řezné hrany. Pouze správnou kombinací těchto hlavních prvků lze zaručit dlouhou 

životnost, efektivitu obrábění a spolehlivost řezného nástroje. 

 

Předkládaná disertační práce si klade za cíl ověřit pomocí alternativních zkoušek odolnost 

vytipovaných nástrojových materiálů vůči mechanickým a tepelným rázům, které vznikají během 

přerušovaného řezu, a jejich vliv na rovnoměrný nebo nerovnoměrný přerušovaný řez. 

 

Na základě výše uvedeného lze stanovit postupné cíle disertační práce: 

- shrnutí teoretických poznatků z dané oblasti, 

- návrh metodiky měření přerušovaného řezu a to pravidelného a nepravidelného, 

použité zařízení a měřící metody, metodika vyhodnocování, 

- provedení jednotlivých navrhovaných zkoušek a experimentů, 

- vyhodnocení nejvhodnějších řezných nástrojů a návrh nejvhodnějšího aplikačního pole 

působnosti testovaných keramických materiálů pro pravidelný nebo nepravidelný 

přerušovaný řez, 

- ověření hodnot udávaných výrobcem a skutečných dle výsledků experimentálního 

měření, 

- návrh možnosti aplikace v praxi a návrh pro další experimentální zkoušky, 

- přispět k rozšíření aplikační využitelnosti jednotlivých druhů keramických materiálů pro 

přerušovaný řez. 
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3. POŽADAVKY NA OBRÁBĚCÍ NÁSTROJ 

Obráběcí nástroj je aktivním prvkem v soustavě obrábění. Samotný nástroj v interakci 

s obrobkem umožňuje realizaci daného řezného procesu. Nástroj uskutečňuje řezný proces tím, 

že svou pracovní částí tj. břitem vniká do materiálu obrobku a odděluje z něho postupně částice 

ve tvaru třísky. [5] 

 

Díky vývoji nových nástrojů téměř každý výrobní podnik v současné době používá 

vyměnitelné břitové destičky. Jejich využití ve výrobním procesu obrábění kovů přinesl značné 

výhody jako je lepší řezný výkon, delší životnost nástroje, snížení nákladů a prostojů nástroje a 

zjednodušení výměny nástrojů. 

 

Správně určený řezný nástroj je základem úspěšně zvládnutého obráběcího procesu. 

V dnešní době vyměnitelné břitové destičky mají významný vliv na celý řezný nástroj. Vlastnosti 

destiček určují nejen trvanlivost a řezivost nástroje, ale i přesnost a kvalitu obrobené plochy. 

Řezné parametry a životnost dnešních nástrojů dosahují hodnot dříve nevídaných, jejichž 

využití je podmíněno správným nasazením pro vybraný proces, a proto základní orientace v 

nabídce řezných materiálů a nástrojů je nezbytným předpokladem pro hospodárnost, 

spolehlivost a produktivitu obráběcího procesu [6]. Z tohoto důvodu je neustálá kladena snaha 

na další vývoj řezných materiálů a jejich správné využití.  

 

Na řezné materiály jsou často kladeny protichůdné požadavky. Některé nástroje musí mít 

vysokou tvrdost a pevnost, u jiných se naopak tyto vlastnosti snižují, aby se získala dostatečně 

vysoká houževnatost [7]. Historie „skutečných“ řezných materiálu začala během průmyslové 

revoluce okolo roku 1800, ale první řezné materiály již byly známé před tímto datem. V roce 

1860 britský vědec Robert F. Mushet zjistil, že přidáním wolframu můžeme získat vyšší tvrdost 

a životnost řezného nástroje [8]. V průběhu 20. století došlo k prudkému rozvoji nástrojů. Od 

roku 1930 vznikala snaha o zdokonalení řezných materiálů, jejímž výsledkem mělo být snížení 

obráběcích časů. Technologie obrábění je v současné době jednou z hlavních součástí výroby 

a samotné řezné materiály hrají v tomto veledůležitou roli. Neustále jsou vyvíjeny nové a nové 

materiály, které částečně nahrazují ty předešlé. V současnosti již existuje dosti široký sortiment 

řezných materiálů - od nástrojových ocelí až po syntetický diamant. 

 
Obr. 3 Přibližný technický vývoj ve světě pro jednotlivé vybrané nástrojové materiály [9] 

 



Disertační práce  Ing. Adam Janásek 

14 

Samotné řezné nástroje představují zvláštní skupinu nástrojových materiálů, které musí 

odolávat extrémním podmínkám specifickým pro řezný proces např. vysoká teplota, vysoké 

zbytkové napětí a vysoké tření mezi nástrojem a třískou.  

 

V důsledku toho, že řezný materiál musí mít určité vlastnosti dle požadavku na typ 

obrábění, na obrábění materiál a termo-mechanické podmínky, proto se klade velký důraz 

především na následující vlastnosti obráběcího nástroje: 

- vysoká tvrdost při vyšších teplotách z důvodu odolnosti proti otěru, 

- vysoká odolnost proti deformaci z důvodu snížení plastické deformace při vysokých 

teplotách vzniklých při tvorbě třísky, 

- vysoká odolnost proti lomové houževnatosti z důvodu odolnosti nástroje proti lomům a 

trhlinám převážně při přerušovaném řezu, 

- chemická inertnost povrchu (nízká chemická afinita a chemická stabilita) z důvodu 

snížení vlivu tepelným vlivů opotřebení nebo chemickému a oxidačním typům 

opotřebení, 

- vysoká tepelná vodivost z důvodu snížení teploty v místě řezné hrany, 

- vysoká odolnost proti únavě materiálu při maximálním zatížení, 

- vysoká odolnost proti tepelným rázům úzce spjata s rázy mechanickými, 

- vysoká tuhost z důvodu zachování požadované přesnosti, 

- dostatečná mazací schopnost z důvodu snížení vzniku nárůstků. 

 

3.1.  Rozdělení materiálů pro řezné nástroje 

Současný výrobní požadavek trhu je zajištění výroby z různých materiálů při využití 

různých metod obrábění, z nichž největší podíl tvoří soustružení, frézování a vrtání. Proto je 

nutnost pro výrobní operace využít co možná nejvhodnější řezný nástroj, jehož břit bude mít 

odpovídající houževnatost, tvrdost a odolnost a životnost. 

 

Jelikož v současné době neexistuje žádný univerzální nástrojový materiál z důvodu 

různorodosti obráběných materiálů a rozdílných metod obrábění, tak v obrábění také využíváme 

různé nástrojové materiály. Z důvodu správné volby nástroje je také třeba, co nejlépe 

porozumět dané problematice, včetně znalosti fyzikálních vlastností, chemických, 

mechanických, tepelných odolností apod. Nejnovější výzkum a vývoj pro řezné materiály se 

v této oblasti již pouze nezaměřuje na objevení nových vhodnějších materiálů, ale především na 

zlepšení vlastností již existujících materiálů. 

 

Moderní řezné nástroje jsou dodávány z různých materiálů, od nástrojových ocelí, 

slinutých karbidů, cermetů, řezné keramiky až po super-tvrdé materiály. Tento široký sortiment 

je výsledkem dlouholetého výzkumu v této oblasti. Každý výše uvedený materiál posunul 

možnosti použití ve vyšších řezných rychlostech a posuvech. 

 

 Aplikační oblasti jednotlivých materiálů pro řezné nástroje jsou jasně vymezeny jejich 

fyzikálními (měrná hmotnost, velikost zrna, součinitel tření), chemickými (inertnost, stálost), 

tepelnými (teplota tavení, pracovní teplota, tepelná vodivost, délková roztažnost) a 

mechanickými vlastnostmi (tvrdost, modul pružnosti, pevnost v tlaku a ohybu, lomová 

houževnatost). [10] 
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Obr. 4 Oblasti použití řezných 

materiálů [7] 

 

Obr. 5 Hodnoty vybraných vlastností 

řezných materiálů [7] 

 

3.1.1.  Nástrojové oceli 

Z nástrojových ocelí se v dnešní době vyrábějí nástroje využívané pro opracování méně 

náročných materiálů a méně složitých výrobních operací, dále na tvářecí nástroje a případně na 

výrobu ručního nářadí. Je několik typů rozdělení nástrojových ocelí, ale jako nejvyužívanější se 

používá rozdělení dle chemického složení a to na nelegované (uhlíkové) oceli, legované oceli 

(nízko a středně legované) a vysokolegované oceli (rychlořezné) oceli.  

 

Nelegované oceli se liší především obsahem uhlíku, který ovlivňuje jejich vlastnosti a 

velkou nevýhodou je malá prokalitelnost. Z důvodu zvyšujících se nároků na nástroje se 

využívají legované nástroje, tzv. karbido-tvorné prvky, které tvoří tvrdé a stálé karbidy do 

vysokých teplot a díky těmto prvkům z této skupiny vyrábějí všechny druhy řezacích, stříhacích, 

tvářecích a jiných nástrojů. Rychlořezné nástrojové oceli dosahují oproti předchozím skupinám 

vysoké tvrdosti, řezivosti a velké odolnosti proti otěru a popouštění. Materiál lze využít i při 

vysokých teplotách díky přidaným prvkům jako vanad, molybden a kobalt. 

 

Nelegované oceli jsou citlivé na druh použití, zejména při vyšších teplotách, kdy dochází 

ke ztrátě pevnosti a použití pro méně náročné nástroje. Legované oceli dosahují vyšší pevnosti 

a tvrdosti za tepla a vyrábí se z nich nástroje s vyšším namáháním jako např. zápustky, formy 

na plasty a jednoduché řezné nástroje. Vysokolegované oceli mají v porovnání 

několikanásobně vyšší řezivost, dobrou pevnost v ohybu, vysokou tvrdost a odolnost proti 

popouštění a snášení vyšších teplot a využívají se pro výrobu namáhaných nástrojů. Lze 

aplikovat pro obrábění s rázy nebo obrábění přerušovaným řezem. 

 

3.1.2.  Slinuté karbidy 

V současnosti slinuté karbidy zaujímají zhruba 85 % podíl na trhu s vyměnitelnými 

břitovými destičkami. Jejich úspěch spočívá v kombinaci odolnosti proti opotřebení a 

houževnatosti a také možností výroby různých tvarů řezných destiček. 

 

Slinuté karbidy se vyrábějí pomocí práškové metalurgie a jsou tvořeny jemnými částicemi 

tvrdých karbidů kovů jako wolfram (W, vysoká tepelná odolnost), titan (Ti, tvrdost a 

korozivzdornost) a tantal (Ta, korozivzdornost), které jsou navzájem pojeny kobaltem (Co, 

zlepšení vlastnosti slitin). Slinuté karbidy jsou mnohem tvrdší než rychlořezné oceli a svou 

tvrdost si zachovávají i při vyšších teplotách. 
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Slinuté karbidy jsou vhodné pro obrábění nejrůznějších druhů materiálů, od měkkých, jako 

jsou mosazi a slitiny hliníku, až po nejtvrdší materiály, jako je bílá litina a žáropevné slitiny. 

Volba vhodného slinutého karbidu závisí hlavně na druhu a tvrdosti obráběného materiálu a 

velikosti rázu při funkci nástroje.  

 

V současné době většina výrobců používá povlakování nástrojů, což představuje 

kombinaci slinutého karbidu s povlakem. Princip povlakování spočívá v tom, že na běžný karbid 

se nanese tenká vrstva materiálu, které má vysokou tvrdost a velmi dobrou odolnost proti 

opotřebení. Díky velmi nízké zrnitosti vytváří bariéru proti mechanismům způsobující opotřebení 

nástroje. Díky těmto mechanismům dochází ke snížení tření, lepšímu odchodu třísky z čela 

nástroje, tvrdému povrchu při zachování původních vlastností jádra, zamezení vzniků nárůstků 

a v neposlední řadě prodloužení životnosti nástroje. 

 

3.1.3.  Cermety 

Cermety jsou kompozitní materiály složené z keramiky (slovo CER - …, anglicky 

CERAMIC) a kovových (… - MET, anglicky METAL) materiálů. Toto spojení ukazují spojení a 

kombinaci tvrdosti keramiky a houževnatosti kovů. 

 

Cermety se také vyrábějí pomocí práškové metalurgie, a to sloučením odpovídající tvrdé 

složky a pojivový kovů za pomoci lisování předepsané směsi a slinování výlisků. Konečné 

vlastnosti cermetů jsou závislé na vlastnostech výchozích materiálů. 

 

Cermet dosahuje vyšší odolnosti vůči otěru a menší tendence k ulpívání obrobeného 

materiálu na břitu nástroje. Nástroj je ovšem méně odolný proti vnitřnímu pnutí a tím pádem 

dosahuje nižší odolnosti proti vzniku tepelných trhlin. Tyto materiály je vhodné použít u 

materiálů, kde dochází k nechtěné tvorbě nárůstků a díky tomuto nedochází k nárůstu řezných 

sil dokonce i po velmi dlouhém řezu. Materiál je vhodný využít především pro dokončovací 

operace. 

 

Cermety se dají také povlakovat, což vede ke zvýšení řezné rychlosti, prodloužení 

trvanlivosti břitu a vyšší odolnosti proti plastické deformaci. Povlakováním získají cermety 

podstatně vyšší odolnost proti opotřebení otěrem a proti tvoření plastických deformací. Při 

použití povlakovaných cermetových destiček je proto možno zvětšit používané řezné rychlosti o 

20 až 50 % [11]. 

 

3.1.4.  Řezná keramika 

Řezná keramika je krystalický materiál, jehož hlavní složkou jsou anorganické sloučeniny 

nekovového charakteru [12]. Detailnější rozdělení keramiky je uvedeno v kapitole 4.  

 

Hlavními výchozími materiály pro výrobu různých řezných keramik jsou především oxidy 

Al2O3, Y2O3, ZrO2, karbidy TiC, TiN nebo nitrid Si3N4. Tyto oxidy jsou chemicky velmi stabilní a 

dosahují vysokých tvrdostí, tlakových pevností a odolností proti vysokým teplotám.  

 

Keramické materiály jsou pozitivně hodnoceny díky své vysoké tvrdosti, odolnosti proti 

plastické deformaci (zejména tlakové napětí), odolnosti vůči vysokým teplotám včetně odolnosti 

proti náhlé změně teploty, chemické stability, chemickým vlivům, opotřebení a korozi, nízké 

hmotnosti a příznivé ceně. Trvající nevýhoda aplikování řezné keramiky je dodržení zásad jako 
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je zajištění vysoké tuhosti systému, plynulé regulace otáček, odstranění kůry obráběného 

polotovaru a sražení náběhových hran. 

 

Typickou zápornou mechanickou vlastností keramiky je její křehkost. Keramika není 

prakticky schopna plastické deformace a velmi často se porušuje křehkým lomem, tj. 

nestabilním rychlým štěpeným lomem s malou absorpcí energie. Chybí jí tedy vlastnosti typické 

pro kovy, jako je tvárnost (schopnost značné plastické deformace) a houževnatost (silná 

absorpce energie při porušování). [13] 

 

Aplikace řezné keramiky je především v oblasti obrábění velmi tvrdých materiálů a využití 

vysokorychlostního obrábění při velmi vysokých teplotách. Výzkum v posledních letech prokázal 

výrazné zlepšení některých záporných vlastností a tím dochází k rozšíření využitelnosti. 

 

3.1.5.  Super-tvrdé řezné materiály 

Pod pojmem super-tvrdé materiály můžeme hledat dva syntetické materiály, které svojí 

tvrdostí vynikají nad ostatními řeznými materiály, tj. polykrystalický diamant a polykrystalický 

kubický nitrid boru. Všeobecně lze říci, že polykrystalický diamant dosahuje vyšší tvrdosti, která 

je způsobena kovalentní vazbou atomů, ale materiál může být využít při nižších teplotách. 

Zatímco polykrystalický kubický nitrid boru dosahuje nižší tvrdosti, ale jeho využitelnost při 

vyšších teplotách je poměrně značnější než u polykrystalických diamantů. 

 

Polykrystalický diamant vyniká především svoji tvrdostí, odolností proti abrazi a vysokou 

tepelnou vodivostí. Využití je limitováno vysokou afinitou k železným kovům a také není vhodný 

k obrábění vysoce pevných houževnatých materiálů. Materiál z důvodu své křehkosti není 

vhodný pro přerušovaný řez, musí být zajištěna naprostá tuhost stroje a nástroje a využití 

vysoké řezné rychlosti. I přes omezené možnosti využití lze úspěšně využít k obrábění 

abrazivních a nekovových materiálů, které vyžadují vysoké přesnosti a jakosti. 

 

Polykrystalický kubický nitrid boru vyniká především vysokou tvrdostí, otěruvzdorností, 

tepelnou odolností a odolností proti vydrolování nebo lomu. Na rozdíl od polykrystalického 

diamantu lze materiál využít také pro obrábění ocelí a litin. Při obrábění se nevyužívá chlazení 

kapalinou z důvodu tepelných šoků. Většina vzniklého tepla je odvedena třískou. Polykrystalický 

diamant se využívá jako nahrazení brousících operací, kdy aplikujeme formou soustružení. 

Opotřebení břitu se zmenšuje, pokud obrábíme tvrdší materiály. 
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4. KERAMICKÉ ŘEZNÉ NÁSTROJE 

V dnešní době se pod pojmem keramika rozumí krystalický materiál, který je složen 

z anorganických sloučenin nekovového charakteru velmi malých rozměrů, obsahující náhodné 

technologické defekty. Základem krystalických materiálů je krystalová struktura materiálu, ve 

které převažují kubické a hexagonální mřížky. 

 

Řeznou keramikou se rozumí řezný materiál využívaný pro obrábění velmi tvrdých 

materiálů. Keramické břitové destičky je možné využívat pro široký rozsah aplikací a materiálů a 

to jak pro vysokorychlostní soustružení, ale také pro frézování a zapichování. Při dodržení 

předepsaných postupů, které jsou velmi specifické pro jednotlivé třídy keramiky, lze dosáhnou 

velmi vysoké produktivity. Keramické materiály se vyznačují extrémní odolností proti otěru a 

odolností proti působení tepla při vysokých řezných rychlostech. Klíčová vlastnost keramických 

materiálů je, že mnohem lépe odolávají teplotám než karbidové materiály. Keramický materiál 

začíná „měknout“ až při 2 200 °C zatímco karbidové materiály již při 870 °C. 

 

4.1.  Historie 

Keramika patří mezi nejstarší materiál využívaný v průmyslu vůbec. Již v minulosti, když 

lidstvo zjistilo, že keramický materiál lze získávat z přírody a pomocí poměrně jednoduchých 

aplikací přetvářet do požadovaných tvarů vodou, ohněm a vypalováním, nebylo pochyb o 

dalším vývoji tohoto materiálu. 10 000 let př. n. l. první osady v Mezopotámii a Indii již využívaly 

keramický materiál k výrobě stavebních tvárnic, k úschově pitné vody, jídla (skladování obilí) 

nebo výrobě cihel. 8 000 let př. n. l. Egypťané objevili, že pomocí přehřátí keramického 

materiálu, lze získat barevnou glazuru pro hrnčířské účely i když někteří odbornicí říkají, že 

samotné sklo bylo objeveno mnohem později. Další urychlení zpracování keramiky proběhlo ve 

středověku, kdy ještě lidstvo nebylo schopné zpracovávat kovové materiály. Výrazný pokrok ve 

zpracování kovových materiálů proběhl v 16. století našeho letopočtu, kdy lidé objevili způsoby 

tavení kovů pomocí pecí při využití přírodních materiálů a později mohla začít pravá průmyslové 

revoluce, když lidé našli materiály s odolností proti vyšším teplotám a začali využívat tzv. 

vyzdívky pro tyto pece. Vyzdívky vytvořili již vhodné podmínky pro tavení kovů, skla, výrobu 

koksu, cementu, chemikálií a keramiky. Další průlom nastal v polovině 19. století, kdy byly 

vyvinuty keramické materiály pro elektrické izolace. Později našla keramika široké uplatnění 

v automobilovém průmyslu, hojně využívaná pro rádia nebo televize. 

 

Průlom s využitím keramiky v podobě řezných nástrojů sahá do 20. let minulého století, 

kdy vznikly první aplikace v Německu a Anglii s využitím keramického materiály na základní 

bázi Al2O3. Oficiálně první komerčně dostupný keramický materiál zvaný „Degussit“ vyvinula 

Německá firma Degussa AG (Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler) 

během 2. světové války, jakožto náhradu za slinuté karbidy. Ovšem aplikační využití bylo dosti 

limitováno z důvodu křehkosti pouze na nepřerušovaný řez. Až v průběhu 50. let minulého 

století došlo k průlomu a širšímu využitím keramických materiálů, podařilo odstranit hlavní 

nedostatky, jako hrubozrnnou strukturu, nízkou ohybovou pevnost a nízkou odolnost proti 

tepelným šokům. Později se přidaly také ekonomické důvody, tlak na zvýšení produktivity a 

snadná dostupnost surovin oproti slinutým karbidům, které silně ovlivňuje globální přístup 

k základním surovinám jako wolfram a kobalt. 

 

Koncem 50. let byla vyvinuta směsná keramika (typu Al2O3 - TiC), která přinesla větší 

odolnost proti vydrolování ostří, zvýšenou ohybovou pevnost, čímž se zvýšila aplikační 
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využitelnost keramiky [81]. Samotný slinovací proces výroby z vysokoteplotního lisování byl 

změněn na vysokoteplotní izostatické lisování. 

 

V polovině 80. let byly vyvinuty keramické materiály, které byly vyztuženy kompozitními 

vlákny tzv. Whiskery. Ty zvýšily odolnost proti vydrolování a vylamování ostří. Tyto materiály již 

dosahují vysokých řezných výkonů a odstraňují většinu nevýhod keramických materiálů. V téže 

době byla vyvinuta také nitridová keramika Si3N4 jelikož již byly k dispozici potřebné suroviny, 

technologie a zařízení pro výrobu tohoto druhu. 

 

4.2.  Rozdělení keramiky 

Pro rozdělení keramických řezných materiálů neexistuje žádná případná norma (každý 

výrobce keramických materiálů používá své vlastní značení). Běžné využívané a známé 

rozdělení keramických řezných materiálů dle chemického složení je následující: 

 

 Oxidová keramika, na bázi oxidu hlinitého 

 

o Čistá  

Značení: CA dle ČSN ISO 513 normy 

Barva: bílá nebo šedá 

Složení:  je výhradně tvořena až z 99,5 % oxidem hlinitým Al2O3 

Popis:  Tyto materiály jsou velmi chemicky stabilní, ovšem postrádají 

odolnost proti tepelným rázům, kdy snáze dochází ke vzniku a 

šíření trhlin z důvodu nízké pevnosti a houževnatosti. Vynikají 

tvrdostí a odolností proti opotřebení za vysokých řezných teplot (až 

1 200 °C). Vhodné pro obrábění šedé litiny a využití řezných 

rychlostí blížících se k 1 000 m/min. 

 

Obr. 6 Příklad mikrostruktury oxidové keramiky Al2O3 [68] 

 

o Polosměsná  

Značení: CA dle ČSN ISO 513 normy 

Složení: Al2O3 + ZrO2, Al2O3 + ZrO2 + CoO 

Popis: Přidaný oxid zirkoničitý ZrO2 k čisté oxidové keramice zvyšuje 

pevnost, odolnost proti opotřebení, snižuje náchylnost k lomům a 

podstatně zvyšuje houževnatost. Je vhodný pro obrábění šedé a 

temperované litiny, zušlechtěných konstrukčních ocelí a 

rychlořezných ocelí. 
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Obr. 7 Příklad mikrostruktury polosměsné keramiky s 3 % 

obsahem ZrO2 [69] 

 

o Směsná  

Značení: CM dle ČSN ISO 513 normy 

Barva: černá 

Složení: Al2O3 + TiC, Al2O3 + TiCN, Al2O3 + ZrO2 + TiC, Al2O3 + TiC + TiN 

Popis: Tyto materiály se vyznačují zvýšenou houževnatostí a zlepšené 

tepelné vodivosti, která je dosažena přidáním kubických karbidů 

nebo karbonitridů v 20 ÷ 40 % poměru k čisté keramice. Lze využít 

částečného přerušovaného řezu a případně i chladící procesní 

kapaliny. Vhodné pro obrábění tvrzené litiny a kalených ocelí, 

včetně jemného a středního frézování. 

 

Obr. 8 Příklad mikrostruktury směsné keramiky (LEVÝ obr. - bez 

ZrO2, PRAVÝ obr. - s ZrO2 [70] 

 

 Nitridická keramika, na bázi nitridu křemíku  

Značení: CN dle ČSN ISO 513 normy 

Barva: - 

Složení: Si3N4, Si3N4 + Y2O3, Si3N4 + TiN, Sialony 

Popis: Jde o dvoufázový keramický materiál vyznačující se vysokou 

houževnatostí. Ta je dosažena přidáním krystalů podlouhlého tvaru, které 

zajišťují tzv. „samovyztužení“. Jsou vhodné pro obrábění šedé litiny. 

Ovšem nedostatečná chemická stabilita limituje využití pro ostatní 

materiály. Vhodný materiál pro obrábění všech druhů litin, frézovací a 

hrubovací operace tzn. lze využít přerušovaný řez včetně chlazení 

procesní kapalinou. 
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Obr. 9 Příklad mikrostruktury nitridické keramiky na bázi Si3N4 [71] 

  

 Sialon (SiAlON) - nejnovější materiály 

Materiál je složen z prvků použitých v názvu - křemík (Si), hliník (Al), 

kyslík (O) a dusík (N) a existuje ve třech základních formách - první dvě 

jsou na bázi nitridu křemíku (beta a alfa fáze) a báze na základě křemíko-

oxidového nitridu (amorfní nebo částečně krystalické zrnité hraniční fáze). 

Tento materiál patří mezi nejnovější materiály vyvinuté pro keramické 

nástroje a díky chemickému složení spadají pod nitridovou keramiku [76]. 

Tyto materiály dosahují extrémní tvrdosti, vyšší houževnatosti a vysoké 

chemické stálosti. Sialon je vhodný pro obrábění žáruvzdorných slitin. 

 

Obr. 10 Příklad mikrostruktury SiAlON keramiky na bázi Yb α-SiAlON [72] 

 

 Vyztužená keramika pomocí vláken 

Značení: - 

Barva: zelená 

Složení: např. Whiskery SiC: Al2O3 + SiCw, Si3N4 + SiCw 

Popis: Většinu dnešních keramických materiálů lze vyrábět s vyztuženými 

vlákny, např. Whiskery. Jedná se o velmi jemná vlákna (délka cca 

10 ÷ 50 μm o průměru 0,5 ÷ 1 μm), které dodávají keramice maximální 

pevnost. Tyto materiály dosahují vysoké houževnatosti, pevnosti v tahu a 

odolnosti proti tepelným rázům, takže lze využít chlazení procesní řeznou 

kapalinou. Jsou vhodné pro obrábění slitin niklů, žáruvzdorných slitin 

především přerušovaným řezem. 
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Obr. 11 Příklad mikrostruktury Whiskerů [73] 

 

 Povlakované vrtsvy  

Značení: CC dle ČSN ISO 513 normy 

Barva: - 

Složení: např. pro CVD povlak vrstva TiN nebo TiCN 

Popis: Většinu dnešních keramických materiálů lze vyrábět s otěruvzdornými 

CVD (Chemical Vapor Deposition) nebo PVD (Physical Vapor Deposition) 

povlaky. Díky povlaku dosáhneme zvýšení houževnatosti (snížení 

šířitelnosti mikrotrhlin) nebo zvýšení otěruvzdornosti řezných hran. 

     

Obr. 12 Příklad mikrostruktury CVD povlaků [74, 75] 

 

4.3.  Fyzikálně-mechanické vlastnosti keramických materiálů 

Následující obrázek ukazuje vzájemné vztahy a jednotlivé vlastnosti, které jsou 

očekávány v průběhu výroby keramických materiálů vycházející již z počátků 20. století, kde se 

oficiálně keramické materiály začaly využívat v průmyslové výrobě a platí až do současnosti při 

vývoji a objevování nových typů: 



Disertační práce  Ing. Adam Janásek 

23 

 
Obr. 13 Matice výroby keramických materiálů od zpracování až po konečné vlastnosti [14] 

 

Spektrum vlastností odolnosti vůči opotřebení a odolnosti vůči teplotám, odolnost proti 

změnám teplot, odolnosti vůči korozi až po biokompatibilitu a potravinářskou kompatibilitu. Na 

fyzikálně-mechanické vlastnosti keramiky má vliv způsob výroby, chemické složení, 

mikrostruktura, tvar a také účel využití. U keramických materiálů porovnáváme následující 

výhody a nevýhody: 

 

Tab. 1 Charakteristika keramických materiálů 

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ 

výhody nevýhody 

+  tvrdost  

+  otěruvzdornost 

+  chemická odolnost 

+  odolnost proti tlakovému namáhání 

+  vysoký bod tání (tepelná odolnost) 

+  pevnost při vysokých teplotách 

+  korozivzdornost 

+  nízká tepelná vodivost 

+  dostupnost surovin 

+  nízká hustota 

+  iontová vodivost 

+  dielektrické vlastnosti (pevnost) 

+  biokompabilita 

+  odolnost proti kolísání teplot 

+  metalizace (spojovací technologie) 

-  křehkost 

-  pevnost v ohybu 

-  nižší odolnost proti tepelným rázům 

-  nepružné vlastnosti 

-  náročnější výroba 

ZPRACOVÁNÍ 

- surový materiál 

- prášková výroba 

- tvarování 

- vypalování 

- dokončování 

STRUKTURA 

- atomární 

- krystalická 

- mikrostruktura 

VLASTNOSTI 

- mechanické 

- elektrické 

- dilelektrické 

- optické 

- magnetické 

- teplotní 

- chemické 
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Tab. 2 Názorné porovnání specifických vlastností vybraných keramických materiálů 

 Oxidová 

keramika 

Směsná 

keramika 

Vyztužená 

keramika - 

Whiskery 

Nitridická 

keramika 

Houževnatost 40 % 10 % 80 % 60 % 

Tvrdost dle 

Vickerse 
40 % 70 % 60 % 80 % 

Odolnost proti 

teplotním rázům 
10 % 40 % 60 % 100 % 

Chemická 

stability Fe 
100 % 80 % 40 % 10 % 

Chemická 

stabilita Ni 
100 % 80 % 60 % 40 % 

 

Mezi hlavní nedostatky, které omezují širší použití keramických materiálů, patří nízká 

lomová houževnatost, což je odolnost materiálu proti iniciaci lomu v případě, že v materiálu je 

přítomna trhlina a nízká odolnost proti tepelným rázům. Možnosti zvýšení zmiňované lomové 

houževnatosti, a tím zvýšení mechanických vlastností, lze provést nejčastěji: 

 Optimalizace struktury - snaha o minimalizaci pórovitosti, snížení objemového podílu 

skleněné fáze na hranici zrn (trhliny se nejčastěji šíří především ve skleněné fázi), tvar 

zrn a způsobu zpevnění. 

 Fázová transformace - snaha o vznik fázové transformace martenzitického typu a vznik 

vyššího objemu přímo v matrici keramického materiálu. Díky transformaci zajistíme tzv. 

větvení, což znamená snížení a eliminace špiček napětí. 

 Tvorba složených materiálů - vyšší využití tenkých vláken (kompozitů) nebo Whiskerů 

přímo v keramické matrici. Samotné trhliny se nešíří přímo přes vlákna. 

 

4.3.1. Tvrdost 

Keramické materiály patří po diamantu mezi nejtvrdší materiály vůbec. Podle „Mohsovy“ 

stupnice tvrdosti, která určuje tvrdost látek, jakožto vektorově fyzikální vlastnost, keramika na 

bázi Al2O3 dosahuje hodnoty 9 (diamant jakožto nejtvrdší materiál má hodnotu tvrdosti 10). 

Důvodem vysoké tvrdosti keramických materiálů je nízká hustota a nízká pohyblivost dislokací 

[15]. S narůstající teplotou tvrdost keramiky klesá [12]. Tvrdost materiálu lze ještě více zvýšit 

použitím tvrdých částí jako je např. karbid křemíku Si3N4, kdy zvýšíme také odolnost proti 

tribologickému namáhání. 

 

4.3.2. Pevnost v tahu, tlaku a ohybu 

Pevnost v tahu je závislá na velikosti povrchových trhlin a na materiálových vlastnostech a 

většinou se z důvodu křehkosti a špatné měřitelnosti vůbec neuvádí. Z důvodu přítomnosti 

různých defektů ve struktuře může stejný materiál dosahovat naprosto odlišných hodnot. 
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Pevnost v tlaku dosahuje poměrně vysokých hodnot především u oxidové a směsné 

keramiky a je třeba se snažit nástroje z keramických materiálů zatěžovat především na síly 

tlakové. Keramické materiály mají obvykle mnohem vyšší pevnost v tlaku než v tahu. 

 

Pevnost v ohybu u keramických materiálů je závislá na velikosti povrchových trhlin, na 

bázi Al2O3 dosahuje velmi nízkých hodnot, naproti tomu keramiky na bázi Si3N4 je hodnota 

značně vyšší. Všeobecně jako u tvrdosti lze říci, že hodnota pevnosti v ohybu klesá se zvyšující 

se teplotou. Při porovnání s kovem je ovšem hodnota pevnosti v pohybu velmi stálá i za 

vysokých teplot. 

 

4.3.3. Plastické vlastnosti 

Keramické materiály nejsou prakticky schopny vlastní plastické deformace a lehce se 

porušují křehkým lomem, tj. nestabilním rychlým štěpným lomem s malou absorpční schopností. 

Keramickým materiálům chybí vlastnosti silně typické pro kovové materiály, jako je tvárnost 

(schopnost značné plastické deformace) a houževnatost (silná absorpce energie při 

porušování). Příčiny, pro které nejsou keramické materiály schopny plastické deformace (u 

keramik není v praktických aplikacích vyžadována plastická deformace v celém objemu, ale 

pouze v tzv. procesní zóně před čelem trhliny, protože zejména tato zóna limituje houževnatost 

daného systému), špatná manévrovatelnost dislokací při jejich současné dobré pohyblivosti, 

nízká pohyblivost dislokací v důsledku vysokého „Peierls-Nabarrova“ napětí a společná 

kombinace předchozích dvou příčin (typické zejména pro materiály jako je keramika na bázi 

Al2O3, Si3N4, α-SiC nebo SiO2). [13] 

 

4.3.4. Teplotní vlastnosti 

Jedna z nejlepších vlastností keramiky, která silně ovlivňuje hlavně pevnost a tvrdost, je 

schopnost odolávat velmi vysokým teplotám. Samotná keramika na bázi Al2O3 má bod tavení 

nad 2 000 °C a keramika na bázi Si3N4 je schopná odolávat tepelným šokům, takže je vhodná 

pro aplikace s extrémní změnou teploty. Další tepelná vlastnost je teplotní roztažnost, kdy díky 

pevnosti mezi atomy má nízký koeficient tepelné roztažnosti. 

 

4.3.5. Křehkost 

Jedná se o nejběžnější vlastnost keramických materiálů, protože není schopná 

absorbovat plastické deformace. Mezi hlavní příčiny křehkosti patří nízká schopnost přesunu 

dislokací (nevzniká homogenní plastická deformace v matrici z důvodu nedostatku skluzových 

systémů) včetně nízké pohyblivosti dislokací při napětí (souvisí s vysokou úrovní Peirlsova-

Nabarrova napětí s převládající kovalentní nebo iontovou vazbou), pórovitost, nehomogenita 

struktury a oslabení hranic zrn vlivem nedokonalého slinování. Křehkost se u speciálních 

keramických aplikací potlačuje. 

 

4.3.6. Lomová houževnatost 

Díky iontově-kovalentním vazbám dosahují keramické materiály velmi nízké hodnoty 

lomové houževnatosti. Vyšších hodnot lze dosáhnout přidáním vyztužujících vláken tj. pomocí 

Whiskerů. Lomové chování keramiky je úzce spjato s rozložením defektů, jejich počtem a také 

velikosti zatížení. Výrobní technologie HIP a využití Sialonových keramik zlepšují hodnoty 
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lomové houževnatosti. Rozdíl v hodnotách lomové houževnatosti u běžných keramik na bázi 

Al203 a Sialonových keramik je více než dvojnásobný (Al203 = cca 3,0 ÷ 3,5 MPa·m1/2, SiAlON = 

cca 6 ÷ 9 MPa·m1/2), tj. dochází k depozici tenkých vrstev. 

 

4.3.7. Únavové vlastnosti 

Na únavové vlastnosti má vliv celá řada faktorů jako je pevnost materiálu, mikrostruktura 

materiálu, způsob namáhání, kvalita povrchové vrstvy nebo samotná velikost. Z důvodu, že 

keramické materiály mají iontově-kovalentní vazbu, díky níž vzniká inherentně pevný a tvrdý 

materiál, tj. klade vysoký odpor proti pohybu dislokací, nedochází při cyklickému namáhání 

k plastické deformaci, a proto je únavové porušení u keramiky brán jako velmi vzácný jev. 

 

4.4.  Využitelnost v obrábění 

Hlavní slovo v obráběcích procesech dnes zaujímají materiály ze slinutého karbidu a 

řezná keramika je využívána pouze v procesech, kdy využití slinutého karbidu není zcela 

produktivní. Využití keramiky je podmíněno dodržením určitých zásad jako je správná volba 

řezných podmínek, stabilita celého systému (stroj - nástroj - obrobek), pevné upnutí, správná 

volba tvaru ostří, vhodné naprogramování dráhy nástroje (včetně použití obráběcích modelů a 

strategií) zahrnující zakomponování parametrů životnosti, obráběcích sil, a požadovaných 

drsností [16, 79] a upřednostnění obrábění za sucha. 

 

Keramické nástroje mohou být použity v širokém spektru aplikací a materiálů, nejčastěji 

pro vysokorychlostní obrábění, zapichování a frézování. Kritickým parametrem pro použití 

keramiky je hodnota posuvu. Příliš velká hodnota může způsobit zlomení destičky nebo vznik 

vrubu. 

 

K hlavním druhům materiálů, které se obrábějí keramikou, patří těžkoobrobitelné 

materiály, kalené oceli, tvrzená litina, povrchově kalené obrobky, tepelně odolné slitiny a určité 

druhy ocelí. 

 

Využití keramických destiček má negativní vliv na integritu a kvalitu výsledného povrchu, 

proto se keramické destičky nepoužívají pro dokončovací operace, kdy se tvar blíží 

požadovanému tvaru součásti. Řezná keramika má také sklon k vrubovému opotřebení, 

z tohoto důvodu je vhodnější aplikovat kruhové tvary destiček tak, aby se zajistilo malých 

hodnot úhlů nastavení ostří. 

 

4.4.1. Soustružení 

Pro efektivní a hospodárné využití keramických materiálů při soustružení je vhodné 

dodržovat následující základní pravidla jako: srazit hrany před začátkem obrábění, pro 

hrubování zvolit destičky kruhového tvaru, úhel nastavení 85° pro snížení řezné síly, vhodné 

naprogramování dráhy nástroje, stabilita procesu [17, 18, 78]. 

 

Řezná rychlost je u soustružení v nepřerušovaném řezu podstatně nižší než je u frézování 

(cca 200 ÷ 300 m/min), kdy dochází k přerušovanému řezu a nástroj se stihne ochladit. Určité 

teplota je ovšem důležitá pro zajištění plasticity třísky. Posuv musí být zvolen s ohledem na 
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mechanické zpevnění nebo snížení tendence samotného břitu k vylamování ostří. Větší posuvy 

a hloubky řezu vyžadují nižší řeznou rychlost. 

 

4.4.2. Frézování 

Díky zlepšení mechanických vlastností jsou dnešní druhy keramických materiálů již 

vhodné pro aplikace při přerušovaném řezu, tedy i pro frézování. Hlavní oblasti pro využití 

keramiky při přerušovaném řezu je frézování kalených vodících ploch, obrábění dílů při výrobě 

forem a zápustek, obrábění dílů při výrobě lisovacích nástrojů apod. 

 

Frézování keramickými břitovými destičkami probíhá běžně při 20 až 30x vyšších řezných 

rychlostech než v případě karbidových destiček. Přestože rychlosti posuvů jsou celkově nižší 

(cca 0,1 mm/zub), výsledný nárůst produktivity je značný. Vzhledem k přerušovaným řezům, 

které vznikají při frézování, se jedná o operace s mnohem nižší teplotou v řezu, než je tomu u 

soustružení. Z tohoto důvodu jsou pro frézování využívány řezné rychlosti okolo 700 ÷ 

1 000 m/min. [19] 

 

4.4.3. Všeobecné aplikační doporučení při programování pro keramické VBD 

-  dbát na předsrážení hran → dojde k eliminaci otřepů a prodloužení životnosti. 

 

Obr. 14 Doporučení při programování - předsrážení hran [20] 

 

- dbát na správný vstup břitu do řezu, kontaktní bod musí zůstat mimo materiál během 

podélného řezu, aby nedocházelo ke vzniku vrubu → dojde k eliminaci otřepů a redukci 

vrubů na řezné hraně. 

 

Obr. 15 Doporučení při programování - vstup do řezu [20] 
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- výstup z rohu s rádiem 2x větším než je rádius VBD, redukce posuvu o 50 % a to 

minimálně 3 mm před rohem nebo pro dokončení rohu využít jinou VBD → dojde 

k hladšímu uvolnění a zvýšení životnosti. 

 

Obr. 16 Doporučení při programování - výstup z rohu [20] 

 

- hrubovací operace s rozdílnými řezy (zajížděcí funkce s využitím rádiů) → dojde ke 

snížení vrubového opotřebení. 

 

Obr. 17 Doporučení při programování - hrubovací operace [20] 

 

- podélné soustružení s rádiusovou destičkou → snížení posuvu při náběhu a výběhu. 

 

Obr. 18 Doporučení při programování - podélné soustružení [20] 
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- redukce posuvu a postupné „zanoření“ do řezu při frézování. 

 

Obr. 19 Doporučení při programování - frézování [21] 
 

4.4.4. Možná poškození vyměnitelných břitových destiček  

Při volbě samotného procesu obrábění, a pro jednotlivé vyhodnocení cílů výrobního 

procesu (tzn. cílem je produktivita nebo celková kvalita s minimální zmetkovitostí), je nutné se 

řídit doporučenými podmínkami výrobce nástrojů, které jsou vedeny v katalogu nebo 

v příručkách. V neposlední řadě je také nutné zvážit různé limity jako je kapacita stroje (výkon, 

stabilita, možné posuvy a rychlosti), způsob upnutí obrobku, možnosti chlazení a zhodnotit jestli 

všechny tyto faktory neomezují výběr nástroje a následné možnosti obrábění. 

 

Pokud se nedodržují výše zmiňované parametry a podmínky, mohou nastat některé 

z následujících poškození, viz. následující příklady: 

 
Nedodržení předepsané řezné rychlosti 

Příliš vysoká řezná rychlost způsobí příliš vysokou řeznou teplotu v oblasti řezu a dochází 

tím k vylamování řezné hrany. Příliš nízká řezná rychlost způsobuje vylomení řezné hrany 

v důsledku vysoké tuhosti vytvořené třísky.  

 

Obr. 20 Předepsaná řezná rychlost - riziko nedodržení [21] 

 

Nedodržení rychlosti posuvu 

Příliš vysoký posuv způsobuje vysokou teplotu v oblasti řezu a způsobuje vylamování 

řezné hrany či zvýšené opotřebení především na hřbetě destičky. Optimální hodnota 

posuvu zajistí rovnoměrné opotřebení řezné hrany. 
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Obr. 21 Předepsaná posuvová rychlost - riziko nedodržení [21] 

 

Nedodržení zákazu chlazení  

Užití chladícího média způsobuje vylamování řezné hrany a tím snižuje životnost destičky. 

Dochází ke zvýšení teplotního šoku. Ovšem u některých keramických nástrojů lze použit 

minimálního množství chladícího média a tím můžeme zajistit pozitivní účinek a snížit 

teplotu celé soustavy. 

 

Obr. 22 Předepsaný zákaz chlazení - riziko nedodržení [21] 

 

4.5.  Vliv tvaru keramických vyměnitelných břitových destiček  

V dnešním konkurenčním prostředí je velmi důležité kontrolovat a porovnávat také 

nákladovou položku za pořízení keramických materiálů, která u keramických nástrojů ovlivňuje 

pevnostní vlastnosti. Obr. 23 všeobecně popisuje tuto problematiku následovně: 
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Obr. 23 Všeobecný vliv konfigurace keramických destiček - porovnání tvaru a ceny [22] 

 

Příprava nebo správná volba tvaru ostří má důležitý podíl při obrábění přerušovaným 

řezem a v konečném důsledku může značně vylepšit požadovanou výslednou kvalitu a 

přesnost povrchu [23, 92].  

 

V roce 1999 profesor Kishawy a Elbestawi zjistili, že volba a příprava ostří má značný vliv 

na odchod třísky při obrábění kalených materiálů. Ačkoliv obrábění s nízkým posuvem zlepší 

kvalitu povrchu, zároveň díky většímu odvodu materiálu po nástroji vede k horším výsledkům 

parametrů drsnosti v globálu [24]. 

 

Obr. 24 Aplikační diagram vhodnosti pro jednotlivé geometrie keramických VBD [20] 

 

4.5.1. Nástrojový úhel špičky nástroje εr 

Zmenšující se úhel špičky nástroje má za následek klesající pevnost a odolnost nástroje. 

Všeobecně platí zásada, že destičku s maximálním možným úhlem špičky volíme při obrábění 

na výkonném a tuhém stroji. U méně tuhých strojů využíváme opačnou zásadu, protože příliš 

velký úhel špičky zvyšuje tendenci nástroje ke chvění. Z následujícího obrázku vidíme, že 

největší relativní pevnosti bude dosahovat kruhový tvar destičky. 
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Obr. 25 Relativní pevnost destičky v závislosti na úhlu špičky nástroje [25] 

 

4.5.2. Poloměr zaoblení špičky nástroje 

Zvětšující se hodnota poloměru zaoblení špičky zvyšuje relativní pevnost břitové destičky, 

má výrazný vliv na odolnost proti plastické deformaci, přispívá k vyšší kvalitě parametrů drsnosti 

a je využívána především pro hrubovací úkony. Na druhé straně zvětšující se poloměr zaoblení 

špičky zvyšuje radiální složku řezné síly a tím zvyšuje riziko zhoršení parametrů drsnosti a 

zkrácení životnosti nástroje. 

 
Obr. 26 Relativní pevnost destičky v závislosti na úhlu špičky nástroje [25] 

 

4.5.3. Tloušťka břitové destičky 

Zvětšující se tloušťka břitové destičky má příznivý vliv na zvýšení houževnatosti a 

prodloužení životnosti nástroje. Všeobecně nelze tloušťku destičky volit, výrobce si tento 

parametr určuje sám. Břitové destičky z řezné keramiky mají ovšem větší tloušťku z důvodu 

menší ohybové pevnosti keramiky. V poslední době je snaha o sjednocení tlouštěk všech 

nástrojových materiálů. 
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Obr. 27 Relativní pevnost destičky v závislosti na úhlu špičky nástroje [25] 

 

4.5.4. Úprava ostří  

Důležitým faktorem pro správnou funkci destičky při přerušovaném řezu je zajistit 

správnou hloubku řezu (ap). Dlouhým zkoumáním bylo zjištěno, že pro správnou funkci destičky 

při přerušovaném řezu je nutné dbát na to, aby hloubka řezu byla menší než negativní hrana 

břitové destičky. Toto zajistí, že destička je celou dobu zatížena na tlakové napětí a ne na 

smykové napětí, kdy hloubka řezu je větší než negativní hrana destičky.  

 

Díky úpravě ostří na nástroji dojde také ke zvýšení pevnosti břitu a dojde k ideálnějšímu 

přenosu vznikajícího napětí oproti nástroji bez této úpravy. Tyto úpravy rozšiřují možnou 

aplikaci nástrojů při přerušovaném řezu, viz. níže. 

 

 
Obr. 28 Závislost hloubky řezu a volby hrany břitové destičky na výsledné síly [25] 
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Obr. 29 Úprava ostří břitové destičky [25] 

 

 
Obr. 30 Vliv úpravy na pevnostní vlastnosti [22] 
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5. VNITŘNÍ PNUTÍ, ZBYTKOVÁ POVRCHOVÁ NAPĚTÍ 

Problematika zbytkových napětí, působících bez vnějšího zatěžování v kovových i 

nekovových materiálech, byla předmětem mnoha studií již od počátku 20. století. Znalost 

charakteru zbytkové napjatosti je velmi důležitá pro stanovení velikosti celkového namáhání 

strojních součástí a z toho plynoucích predikcí životnosti. V mechanice je zbytková napjatost 

(obsažená v nezatíženém tělese) charakterizována tím, že tenzor napětí má alespoň jednu 

nenulovou složku. Zbytková napětí jsou především důsledkem předchozích technologických 

procesů. V nejčastějších případech se jedná o odlévání (ochlazování odlitků), obrábění, tváření 

(kování), svařování, tepelné a chemické zpracování (změny velikosti zrn), vliv okolního prostředí 

(teplota, záření), povrchové úpravy (kuličkování, válečkování) a další.  Ve skutečnosti 

téměř všechny způsoby povrchových úprav materiálu vnášejí do součásti 

nepravidelně rozložená a po hloubce nehomogenní zbytková napětí. Zbytková napětí ale také 

mohou vznikat jako důsledek historie zatěžování strojních součástí. [26, 27, 28] 

 

Znalost zbytkových napětí je také důležitá pro správnou volbu technologického postupu a 

odhadnutí možného stavu v průběhu životnosti výrobku. Samotné zbytkové napětí může i 

kladně přispívat ke zlepšení vlastností výrobků, např. pokud napětí od vnějšího zatížení působí 

proti zbytkové napjatosti, tj. dochází ke zvýšení povrchové pevnosti materiálu a příznivě tím 

působí proti napjatosti způsobení tahem, kterou vyvolává rotační pohyb. Výrobek je tak během 

provozování vystaven menšímu namáhání. 

 

Na druhou stranu zbytková pnutí vyvolávají problémy jako je vznik trhlin, napěťovou 

korozi nebo snížení meze únavy. Jako nejčastější příčiny těchto vad můžeme považovat 

nerovnoměrnou plastickou deformaci v obráběném povrchu, nerovnoměrný ohřev nebo 

ochlazovací fázi, nerovnoměrné rozložení struktury a různě vyvolané chemické procesy 

v povrchových vrstvách. 

 

Obr. 31 Nejčastější příklad rozložení zbytkových napětí podle charakteru vzniku [29] 
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Poznámka k Obr. 31 [29]: 

 

KŘIVKA 1 zbytkové napětí od plastické deformace na povrchu i v podpovrchových 

vrstvách. Toto napětí má tlakový charakter a je závislé na stavu povrchu, 

parametrů drsnosti a profilu výstupků.  

 

KŘIVKA 2 zbytkové napětí vznikající při ohřevu a následném ochlazení povrchu. Má 

tahový napěťový charakter.  

 

KŘIVKA 3  strukturní martenzitická transformace iniciovaná teplotními změnami. Na 

povrchu má tlaková napětí, pod povrchem přechází na tahové napětí. Toto 

napětí má největší vliv na vznik trhlin.  

 

Konečné požadované vlastnosti výrobků jsou silně ovlivňovány vlastnostmi povrchových a 

podpovrchových vrstev. Pokud nedojde k strukturní, metalografické nebo konstrukční chybě 

vinou vměstků, trhlin nebo překalených vrstev, tak 9 z 10 provozních lomů tvoří únavové 

poškození. Je také důležité si uvědomit, že většina tepelných zpracování se provádí za účelem 

získání vyšších tvrdostí a je také nutné počítat s tím, že po tepelném zpracování často následují 

další operace, které iniciují další napětí. 

 

Při výrobě velkých konstrukčních celků a při mechanickém opracování materiálů vznikají 

ve výrobcích nechtěná vnitřní napětí, která se běžně odstraňují žíháním. Zejména při svařování 

nebo tuhnutí odlitků jsou vnitřní napětí velmi velká. Z důvodu zvýšení bezpečnosti konstrukce, 

tak aby nedošlo ke vzniku trhlin nebo lomům, je snaha odstraňovat tato pnutí [83]. Díky této 

operaci se zvýší také mez únavy materiálu součásti a současně se sníží nebezpečí vzniku 

deformací při následném mechanickém obrábění.  

 

Samotné napětí může vznikat z externích nebo interních zdrojů a matematickým modelem 

jej lze popsat následovně: 

Externí: 0ext
iF   (5.1.) 

Interní:  0ext
iF     a   0ext

iM   (5.2.) 

 

5.1.  Klasifikace zbytkových napětí 

Stav napjatosti, se jednoznačně nejlépe charakterizuje devíti složkami symetrického 

tenzoru druhého řádu a to: 

  

xx xy xz

ij yx yy yz

zx zy zz

  

   

  

 
 

  
 
 

    (5.3.) 

 

Vztah mezi složkami tenzoru napětí σij a deformací εij je dán Hookovým zákonem a to 

následovně: 

   
1 1 2

ij ij ij xx yy zz

E 
     

 

 
      

 (5.4.) 
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kde: σij …. tenzor napětí (i, j = x, y, z), 

  E …. modul pružnosti v tahu (tzv. Youngův modul elasticity) [Pa], 

    …. Poissonovo číslo (koeficient) [-]. 

 

  

Obr. 32 Složky tenzoru napětí a schéma zbytkových napětí u polykrystalického materiálu [89] 

 

Rozdělení dle objemu v jakém zbytková napětí dosahují rovnováhy, lze kategorizovat dle 

německých vědců E. Macheraucha a H. - D. Tietze následovně: 

 

 Zbytková napětí I. druhu - makroskopické zbytkové napětí - σI  

 Napětí jsou ve vzájemné rovnováze ve velkých objemech a vyvíjejí se v těle součásti.  

  
I

několik krystalů

dA

dA




 
 
 
 




 (5.5.) 

 

Příčinou vzniku může být samotný výrobní proces jako je samotné obrábění 

(soustružení, frézování, vrtání, broušení, …), spojování (svařování, lepení, pájení, …), 

tváření (tažení, kování, lisování, protlačování, …), tepelné nebo tepelně-mechanické 

zpracování (kalení, nitridování, žíhání, popouštění, …), povlakování (PVD, CVD, 

PACVD, zinkování, galvanizace, …) nebo různá zatížení jako montážní operace, 

zkoušky, provozní zatížení atd. 

  

Obr. 33 Napětí I. druhu - makroskopické zbytkové pnutí 
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 Zbytková napětí II. druhu - mikroskopické zbytkové napětí - σII 

Napětí jsou ve vzájemné rovnováze v mikro-objemech a to je rozdíl mezi zbytkovým 

napětím I. druhu a středními hodnotami v jednotlivých zrnech. 

  
II

jeden krystal

dA

dA




 
 
 
 




 (5.6.) 

 

Příčinou vzniku můžou být rozdílné tepelné materiálové vlastnosti (rozdílní teplotní 

součinitelé, rozdílní součinitelé délkové roztažnosti) nebo deformace materiálu (různé 

fáze s různými mechanickými vlastnostmi). 

  

Obr. 34 Napětí II. druhu - homogenní v malých objemech ~ μm [30] 

 

 Zbytková napětí III. druhu - submikroskopické zbytkové napětí - σIII 

 Jsou způsobena poruchami krystalické mřížky. Jedná se o nehomogenní strukturu i 

v oblastech srovnatelných s meziatomovými vzdálenostmi.  

    III I II

v bodě
       (5.7.) 

 

 Nejčastěji vznikají v souvislosti s výskytem dislokací nebo jiných krystalických defektů 

(viz. Obr. 35, body a) až h) - bodové poruchy, čárové poruchy neboli dislokace a 

plošné vady) a přestavují odchylku od průměrného mikroskopického napětí. Společně 

s II. druhem mají vliv na mechanické a fyzikální vlastnosti materiálu. 

  

Obr. 35 Napětí III. druhu - mřížkové defekty, změny intenzity [30] 
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5.2.  Metody měření zbytkových napětí 

Experimentálních metod pro stanovení zbytkových napětí, jak v povrchových nebo 

podpovrchových vrstvách, existuje velké množství, ale podle nejčastějších hledisek je lze 

rozdělit na tyto tři metody: způsob míry narušení tělesa, dle principu měření a dle vlivu na 

konstrukční řešení [84, 85]. Důležitým aspektem pro výběr správné metody měření zbytkových 

napětí je finanční nebo časová náročnost, typ zkoumaného materiálu, geometrie součásti, místo 

a hloubka měření nebo dostupnost měřících metod. 

 

Metody zjišťování zbytkových pnutí dle míry narušení celistvosti zkoumaného tělesa, 

lze rozdělit do následujících tří skupin: 

- Nedestruktivní zkoušky, nedochází k poškození součásti. Zde patří veškeré fyzikální 

metody. Bez možnosti vyhodnocení průběhu napjatosti v závislosti na hloubce pod 

povrchem součásti. 

- Polodestruktivní zkoušky (semidestruktivní), dochází pouze k částečnému 

znehodnocení součásti, měření lze provést na záměrně přidané části, ta se později 

odstraní. Zde patří například vrtací metody. 

- Destruktivní zkoušky, dochází k úplnému zničení (znehodnocení) součásti. Zde patří 

mechanické metody, při kterých dochází k odstraňování jednotlivých vrstev materiálu. 

 

Obr. 36 Příklad rozdělení a materiálové náročnosti na úběr materiálu pro testování zbytkových 
napětí [31] 
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Druhé rozdělení metod zjišťování zbytkových pnutí je dle principu měření, lze rozdělit 

také do následujících tří skupin: 

- Mechanické metody, patří do kategorie polodestruktivních a destruktivních zkoušek, 

například metoda odvrtání otvoru apod. 

- Fyzikální metody, patří do kategorie nedestruktivních zkoušek, například metoda 

difrakční, ultrazvuková, magnetická apod. 

- Chemické metody, speciální kategorie, kde se používá chemických procesů. 

 

Poslední jednoduché rozdělení napětí, dle vlivu na konstrukční řešení, lze rozdělit do 

následujících dvou skupin: 

- Užitečná, vnesení tlakového napětí do povrchové vrstvy a to vede ke zvýšení 

životnosti. 

- Škodlivá, zapříčiňují vznik trhlin, napěťovou korozi, snížení meze únavy nebo lomové 

odolnosti. 

 

5.3.  Rentgenologická metoda 

Pronikavé rentgenové záření je velmi krátké elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou o 

přibližné hodnotě 10-9 ÷ 10-12 m. Elektromagnetické vlnění vzniká v diodě a na elektrody je 

přiváděn stejnosměrný proud o velikosti několika stovek kV. Elektrody, které jsou emitovány 

katodou, se dopadem na povrch anody zbrzdí, a jejich velká kinetická energie se téměř z 99 % 

přemění na teplo a zbylé 1 % na samotné rentgenové záření. 

 

Obr. 37 Princip rentgenového záření tzv. rentgenky [32] 

 
Podstatou metody je měření mřížkové konstanty krystalů s využitím difrakce záření. 

Jedná se o nedestruktivní metodu a díky tomu můžeme zaznamenat deformaci, která je úměrná 

zbytkovému napětí. Nevýhodou metody je její omezená použitelnost a omezená přesnost 

výsledků měření nebo nutnost použití nákladného měřícího zařízení. 

 

Změřený rozměr d může být využit na přímé měření velikosti napětí prostřednictvím 

difrakce na základě Braggovy rovnice. Braggova rovnice umožňuje při známé hodnotě 

rentgenového záření λ (délka vlny) a při experimentálně zjištěném Braggově úhlu θ (neboli 
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difrakčním úhlu) stanovit vzdálenost d, na jejímž základě lze vypočítat velikost napětí, jestliže je 

známa původní mřížková vzdálenost d0. 

 

Braggova rovnice: 

  
2 sin
2 sin 1,2,3,...
d
d n kde n

 
 

 
  

 (5.8.) 

 

Obr. 38 Princip rentgenové difrakce [33] 

 

Měřicí přístroj se skládá ze zdroje rentgenových paprsků, který emituje záření. Toto záření 

se odráží od povrchu do detektoru. Detektor se společně s emitorem pohybuje po kružnici. 

Součástí aparatury je i goniometr, který odměřuje velikost úhlu ψ. Rozměr mřížky je lineárně 

závislý od funkce sin2 ψ. Změna úhlu 2θ vzhledem na úhel sin2 ψ je potom přímo úměrná 

napětí. 

Tab. 3 Klady a zápory rentgenologické metody 

VŠEOBECNÉ +/- RENTGENOLOGICKÉ METODY 

výhody nevýhody 

+  nedestruktivní metoda 

+  lze měřit napětí I., II. a III. druhu 

+  stanovení napětí pro jednotlivé fáze 

+  měření nehomogenních napěťových polí 

+  měření z plošného obsahu v řádech mm2 

+  měření distorze v několika směrech 

 

-  pouze tenké vrstvy (10-2 ÷ 10-3 mm) 

-  nelze měřit amorfní materiály (nemají 

pravidelnou krystalickou strukturu) 

-  přesnost měření klesá se zvětšujícími se 

zrny 

-  měření pouze elastických deformací 

-  některé materiály zobrazují neostrá 

difrakční maxima 
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6. TESTOVÁNÍ PŘERUŠOVANÝM ŘEZEM 

Rozhodující pro volbu optimálního obráběcího materiálu či nástroje je charakter řezu, 

který může být nepřerušovaný nebo přerušovaný. O přerušovaném řezu mluvíme, pokud 

nástroj není v neustálém kontaktu s obráběním materiálem (obrobkem). Tato fluktuace, což 

znamená nepravidelný a nesoustavný pohyb některých veličin, přináší negativní vlivy nejen na 

mechanické zatížení, ale také na tepelné zatížení. Tyto zatížení mají přímý vliv na integritu 

povrchu, řezné hrany nástroje, produktivitu a bezpečnost procesu. Vyměnitelné břitové destičky 

všeobecně pracují dobře pod neustálou zátěží. 

 

Při nepřerušovaném řezu musí být břit schopen odolávat především účinku velké řezné 

síly a vysoké řezné teploty čili nebezpečí rychlého otěru a zejména nebezpečí vzniku plastické 

deformace s následným totálním plastickým porušením břitu. Při přerušovaném řezu je obvykle 

tepelné zatížení břitu nižší. Je to důsledek ochlazení ve fázi, kdy "břit řeže vzduch" [77]. Proto je 

v tomto případě menší nebezpečí vzniku plastické deformace, avšak vzrůstá nebezpečí 

křehkého porušení břitu v důsledku proměnlivého cyklického namáhání břitu mechanickými a 

teplotními rázy [34].  

 

Každý přerušovaný řez je rozdělen do dvou fází. V první fázi mluvíme o záběru, kdy 

vznikají mechanické rázy a teplo. Druhá fáze je doba bez záběru, při nichž dochází 

k ochlazování a časovým prodlevám mezi jednotlivými záběry. 

 

Obr. 39 Popis řezné oblasti platné pro přerušovaný řez [35] 

 

Bez řádného řízení přerušovaného řezu může docházet k vylamování břitových hran 

destičky, tepelným lomům a praskání nebo úplnému poškození nástroje. Nejlepším způsobem 

jak zvýšit produktivitu a zajistit bezpečnost přerušovaného řezu je použít optimální materiál pro 

danou aplikaci. Důležité je také vycházet nejet z aplikace a obráběného materiálu, ale je nutné 

vzít v potaz také optimální řeznou rychlost, velikost posuvu, hloubku řezu, rozložení sil a úroveň 

přerušení. [36] 
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6.1.  Metody testování přerušovaným řezem 

Samotní výrobci nástrojových materiálů používají různé způsoby pro vyhodnocování 

obrábění přerušovaným řezem. Samotné soustružení je zaměřeno především pro zkoumání 

nepřerušovaného plynulého řezu za konstantní hloubky řezu. Pro testování nástrojových 

materiálů za podmínek přerušovaného řezu je používáno několik metod simulací, kde je 

materiál (břit) zatížen na mechanické a tepelné zatížení. 

 

Čelní frézování 

Tento způsob se řadí mezi nejrozšířenější frézovací 

operace a lze jej využít pro velké množství nástrojů. Pro 

simulaci přerušovaného řezu lze využít frézovací hlavy (je 

nutno klást důraz na symetrické upnutí destiček a pro 

snížení spotřeby obrobeného materiálu zvýšit počet 

destiček) nebo zhotovení speciální frézovací hlavy, do 

které se upne soustružnický nůž s břitovou destičkou (tím 

je dosaženo rázového charakteru přerušovaného řezu a 

konstantní hladiny chvění). 

 

 

 

Soustružení příčné, tzv. čepový test 

Jedná se o příčné soustružení určitého počtu 

válečků, které jsou umístěny na kružnici. Obrobek 

koná rotační pohyb a řezný nástroj směřuje od osy 

přípravku směrem k vnějšímu obvodu. Břit je během 

jedné otáčky vystaven stejnému počtu rázů, kolik je 

upnutých čepů. Výhodou metody je časová a 

materiálová nenáročnost. Tato metoda má 

především porovnávací charakter a z důvodu 

proměnnosti řezné rychlosti nelze stanovit vhodné 

řezné parametry. 

 

 

Soustružení podélné, tzv. podélné drážky 

Zkušební válec má vyfrézovány po celé své 

délce několik drážek, ty simulují přerušovaný řez. 

Zatížení břitu tepelným a mechanickým rázem 

není dostatečné, proto se tato metoda z důvodu 

časové náročnosti tolik nevyužívá. V porovnání s  

lištovou metodou má tento způsob obrácený 

poměr doby záběru břitu a doby mimo řez tzn. 

nástroj je v řezném procesu podstatně delší čas. 

 

Obr. 40 Čelní frézování - upnutý nůž [37] 

Obr. 41 Čepový test [37] 

Obr. 42 Podélné soustružení 
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Vodorovné obrážení 

Jedná se o jednoduchou metodu 

testování, do testovaného materiálu jsou 

vyfrézovány drážky a pomocí nástroje, který 

vytváří pouze přímočarý vratný pohyb za velmi 

nízkých řezných podmínek a tím dochází 

k přerušovanému řezu. Nevýhodou je zvýšení 

hodnoty chvění a nepravidelnost řezu při 

vratném pohybu. 

 

Soustružení podélné, tzv. lištový test 

Jedná se o válec, ve kterém je vyfrézováno několik drážek, do kterých se upínají 

testované lišty o přesně definovaných rozměrech. Nástroj se při testování posouvá v podélném 

směru - tj. ve směru od koníku ke vřetenu. Během jedné otáčky je nástroj vystaven tolika 

rázům, kolik je upnutých lišt.  

 

Veškeré testy uvedené v této disertační práci se prováděly na speciálním přípravku 

(simulátoru přerušovaného řezu), který využívá tzv. lištového principu. Přípravek tvoří čtyři 

podélné lišty, které jsou upnuty 

v tělese přípravku pomocí sady 

upínacích klínů [38]. Z toho plyne, 

že vyměnitelné břitové destičky 

v plném obsazení (tj. čtyři lišty) 

jsou zatěžovány pouze 

konstantními rázy a to vždy čtyři-

krát během jedné otáčky. Břit je 

také vystaven čtyřem teplotním 

rázům a mechanickým rázům 

během jedné otáčky. Na přípravku 

lze dosáhnout jak pravidelného, tak 

i nepravidelného přerušovaného 

řezu, a to počtem a volbou upnutí 

jednotlivých lišt. 

 

 

6.2.  Vliv přerušovaného řezu na topografii povrchu 

Při přerušovaném řezu dochází také k ovlivnění parametrů drsnosti obráběného povrchu, 

na což má významný vliv neustále se měnící geometrie nástroje a s tím spojené rostoucí 

opotřebení nástroje. Klasickým cíleným parametrem je průměrná hodnota parametru drsnosti 

povrchu, hodně využívaná na technických výkresech, ale s menší hodnotou pro topografii. 

Opotřebení se týká všech parametrů drsnosti. Význačný odklon od původních hodnot vzniká 

pro hodnotu Rz, maximální výška profilu a Rpk, redukovanou výšku špiček. 

 

Obr. 43 Čepový test [37] 

Obr. 44 Současný model simulátoru přerušované řezu 
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Pro obrábění keramickými materiály platí pravidlo, že destička se musí prvně 

„opotřebovat“, tak aby dosahovala lepších parametrů drsnosti. Obr. 45 ukazuje stav destičky 

v opotřebovacím režimu v rozdílu 100 mm obrobené délky. 

 

Obr. 45 Mikroskopicko-atomární zobrazení povrchu při přerušovaném řezu 

a) novým nástrojem, b) po délce řezu 100 mm [35] 

 

 
Obr. 46 Mikrofotografické zobrazení povrchu při přerušovaném řezu 

a) novým nástrojem b) po délce řezu 100 mm [35] 

 

Obr. 47 představuje povrchovou topografii obrobené plochy jako vývoj funkce času pro 

odhad opotřebení pro nepřerušovaný a přerušovaný řez. 

  

Na Obr. 47 (A) - nepřerušovaný řez, můžeme vidět, že hodnota parametru drsnosti Ra se 

konstantně zvyšuje s rostoucím opotřebením nástroje a tento vývoj je platný až do úplného 

opotřebení. Se zvyšujícím se opotřebením má nástroj tendenci tvořit vyšší hodnotu výšky 

špiček (Rpk), ale za to nižší hodnotu hloubky rýh (Rvk). Tento stav má vliv na opotřebení 

nástroje a vysvětluje nárůst hodnoty maximální výšky profilu (Rz) a vyšší hodnotu výšky špiček 

Rpk. Bylo zjištěno, že zvyšující se zářez je hlavní příčinou pro zvýšení parametrů drsnosti. 

 

Na Obr. 47 (B) - přerušovaný řez, si můžeme povšimnout, že se zvyšujícím se 

opotřebením hřbetu nástroje dochází ke snížení hodnot Ra, Rz, Rk a Rpk, hodnota Rvk se 

mírně zvýší. Pokud je nástroj ještě neopotřeben a nedošlo k zásadní změně ostří, tak výsledná 

hodnota topografie povrchu se blíží ideálnímu geometrickému tvaru.   



Disertační práce  Ing. Adam Janásek 

46 

V první fázi dochází krátkodobě k nárůstu hodnoty Ra a Rz, to znamená, že nástroj se 

musí prvně „opotřebovat“, což je charakteristické převážně pro keramické řezné nástroje [39]. 

Toto zvýšení je vysvětleno pomocí vyššího opotřebení nástroje (převážně opotřebení ve tvaru 

žlábku a vrub nástroje) ke kterému dochází ve velmi krátkém čase. 

 

 V následující fázi dochází k urychlení opotřebení nástroje a poloměru zaoblení špičky 

nástroje dostává nepravidelný tvar, tím se snižují rozdíly a parametry hodnot Ra a hodnota Rz 

dosahuje nižších hodnot.  

 

Poslední fáze vede k velmi nepravidelnému profilu. Nerovnost ostří (opotřebení ve tvaru 

žlábku a vrub nástroje atd.) způsobená opotřebením nástroje vede k širšímu tvaru celkového 

vrubu pro jeden záběr, lepšímu a rovnoměrnému rozložení vrcholků profilů v porovnání 

s nepřerušovaným řezem, což znamená nižší hodnoty parametrů Ra a Rz.  

 

Pokud využijeme povrchovou úpravu nástroje, dochází ke zlepšení opotřebení nástroje, 

toto má ovšem vliv na vznik otřepů.  

  

Obr. 47 Rozdíl topografie povrchu v závislosti na čase, závislost opotřebení pro  

(A) nepřerušovaný řez a (B) přerušovaný řez [40] 
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6.3.  Vliv přerušovaného řezu na opotřebení nástroje 

Pokud bychom chtěli popsat vliv přerušovaného řezu a doby záběru na opotřebení řezné 

hrany nástroje můžeme vyjít z Tab. 4. Z uvedeného měření, při nejvyšší testované řezné 

rychlosti a nejkratším záběrovém čase můžeme vidět nejmenší opotřebení řezné hrany. Pokud 

snižujeme řeznou rychlost, nástroj je více v záběru, dochází k většímu opotřebení řezné hrany 

nástroje. Závěrem lze konstatovat, že pro nástroj a jeho řeznou hranu je nejvíce důležitý 

parametr záběrový čas, platí ovšem pro určité řezné rychlosti a řezné materiály. 

 

Tab. 4 Porovnání stavu opotřebení při přerušovaném řezu [35, 86, 87, 88] 

Řezná rychlost  
[m/min] 

2 20 150 

Záběrový čas 
[ms] 

0,6 0,06 0,008 

Řezný záběr  
100 mm 

   

Řezný záběr  
1 000 mm 

   

 

Samotné snižování opotřebení 

vybraných řezných hran může být 

lehce modifikovatelné úpravou 

řezných parametrů, např. opotřebení 

hřbetu může být značně ovlivněno a 

minimalizováno úpravou záběrových 

časů, jak lze vidět na Obr. 48, kde se 

snižujícím záběrovým časem se 

výrazně snižuje opotřebení hřbetu. 

 

  

Obr. 48 Příklad závislosti opotřebení 
hřbetu na záběrovém čase [35] 
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7. TEORIE - VLIV MECHANICKÝCH A TEPELNÝCH RÁZŮ 

Odolnost vyměnitelných břitových destiček proti namáhání teplotními a mechanickými 

rázy má velmi důležitý význam. Mechanickým rázem může dojít k destrukci nebo porušení břitu 

při vnikání do obrobku a při výstupu břitu je pro eventuální destrukci nebo porušení břitu 

rozhodující ráz tepelný. 

 

Řezné síly v důsledku přítomnosti tvrdých částí v mikrostruktuře materiálu při 

přerušovaném řezu dosti kolísají. Během posledních několika desetiletí byla snaha o zvýšení 

vlastností jako pevnost při vysokých teplotách, vysoká houževnatost, odolnost proti opotřebení 

a vysoká tvrdost.  

 

Celkovou vykonanou práci lze rozdělit do tří základních veličin [41]:  

a) práce na střih materiálu (potřebná pro tvorbu třísky a vytvořeni nového povrchu), 

b) práce pro přesun třísky (po povrchu nástroje), 

c) práce nutná pro pohyb po obrobeném povrchu. 

 

Obr. 49 ukazuje teplotní a rázový profil břitu pro nepřerušovaný a přerušovaný řez. U 

nepřerušovaného řezu dochází k nárůstu teploty ihned od začátku vstupu nástroje do materiálu 

a následuje ustálení teploty, podobné tomu je s mechanickým rázem. U přerušovaného řezu se 

teplota mění cyklicky (záběr - chlazení). Zvýšení řezné rychlosti způsobí nárůst úderů za 

jednotku času, což bude mít za vliv nárůst teploty a tedy urychlené opotřebení nástroje. Ale 

těchto faktorů může být více, např. odřezaný objem materiálu, tvar destiček, chladící podmínky, 

úhel čela a hřbetu aj.  

 
Obr. 49 Teplotní a rázový profil břitu při přerušovaném a nepřerušovaném řezu [35] 

 

Práce na střihu materiálu ve formě třísky zahrnuje odvod tepla z vnitřního tření, zatímco 

ostatní dva body jsou nezbytné k překonání tření mezi nástrojem a třískou nebo obrobkem. 

Tažnost, tvrdost, zpevnění a tepelné vlastnosti mají určitý vliv na nástrojové síly, jakožto i na 

teplotu. Tyto vlastnosti materiálu budou definovat řezné podmínky, geometrii celého procesu a 
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tvorbu tepla. Teplo v řezném procesu je rozptýleno mezi řezný nástroj, třísku, obrobek a řeznou 

kapalinu (je-li použita). Teplem je nejen ovlivněna břitová destička, ale i nůž, což může mít vliv 

na rozměrovou přesnost obrobku. V závislosti na teplotě a materiálu nástroje může vzniknout 

dilatace až 30 μm [42]. V tomto případě je vhodné použit řeznou kapalinu. U přerušovaného 

řezání jsou teploty podstatně nižší než v nepřerušovaném procesu, protože dochází 

k ochlazovacím fázím.  

 

Obr. 50 Porovnání tvrdosti a teploty pro jednotlivé nástrojové materiály [43] 

 

7.1.  Mechanické rázy 

Mechanické rázy vznikají při vnikání břitu do obráběného materiálu. Při tomto 

přerušovaném řezu, což je nejčastější důvod mechanických rázů, dochází ke krátkodobému 

nárůstu řezných sil a to především hlavní složky řezné síly. Zmiňovaný nárůst může dosáhnout 

až násobku střední hodnoty hlavní složky řezné síly potřebného pro vřezání břitu do materiálu. 

K prvnímu dotyku nástroje s materiálem dojde na čele nástroje destičky nebo špičce, tam hrozí 

křehké porušení břitu. Samotná tvorba třísky je nestabilní proces a dochází k periodickému 

kolísání řezné síly vyvolané cyklickým zatížením břitu, což může znatelně ovlivnit opotřebení 

nástroje nebo způsobit porušení břitu. Řezná složka je závislá na poloze čela nástroje a 

obrobku. Pokud dojde ke kontaktu nástroje s obrobkem v celém průřezu, tak řezná síla dosáhne 

maximální hodnoty. Pokud dochází k pozvolnému zatěžování, maximálních hodnot řezné síly je 

dosáhnuto v bodě s maximálním průřezem. 

 

Následující Obr. 51 popisuje rozdílné vlastnosti nastavení úhlu záběru (řezná rychlost 

vc = 70 m·min-1, posuv f = 0,5 mm, hloubka řezu ap = 5 mm, materiál 12 060.1). Horní obrázek 

„A“ popisuje stav, kdy dojde k záběru břitu v celém svém průřezu a řezná složka síly Fc 

dosahuje mnohem vyšší hodnoty než v následujícím zatížení v obrázku „B“, kdy dochází 

k postupnému vnikání břitu do obrobku v určitém čase. [44] 
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Obr. 51 Nárůst hlavní složky síly v závislosti na čase [44] 

 

Moderní výrobní produkce zahrnuje minimálně krátké série smíšených cyklů a operací 

řezání. Při přerušení cyklu dochází k mechanickému rázu, který má vliv na tepelně-mechanické 

faktory, jako teplotu a napětí nebo celkové utváření třísky a odstraňování povrchové vrstvy 

nástroje [45]. Odolnost proti opotřebení a chemická stabilita jsou nejdůležitější vlastností 

nástroje pro odolnost vůči mechanickému rázu [46]. Vysoké teploty a specifické řezné síly se 

vyskytují v kontaktní oblasti. Proto můžeme keramiku považovat za vhodný nástroj pro tento typ 

operací, z důvodu její vysoké tepelné odolnosti a odolnosti proti opotřebení. Vysoký rozdíl mezi 

vhodností využití jednotlivých materiálů je houževnatost.  

 

Při obráběcích aplikacích v průmyslu u mnoha komponentů dochází k přerušovaným 

řezům i z důvodu jejich tvarové náročnosti. Při přerušovaném řezu vznikají určité obtíže při 

obrábění a především vzhledem k opotřebení dochází k neustálé změně geometrie řezného 

nástroje, což má významný vliv na řezné síly. Profesoři Remand a Rigal prokázali, že dochází 

k významné změně řezné síly při obrábění kalené a temperované oceli s tvrdostí 52 HRC [47]. 

Z jejich zjištění vyplynulo, že v průběhu životnosti nástroje, velikost řezné složky síly Fc se musí 

násobit koeficientem 2, posuvová složka síly Ff a pasivní síla Fp se dokonce násobí 

koeficientem 2,7 [47]. Obr. 52 ukazuje příklad rozložení řezných sil při přerušovaném řezu. 

 

Obr. 52 Příklad poměru řezných sil [47] 
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V počátku byla řezná keramika doporučována převážně pro aplikace bez mechanických 

rázů, tzn. pouze nepřerušovaný řez. Postupem času, díky zdokonalení mechanických vlastností 

a objevení nových druhů keramických materiálů, uvedli výrobci na trh nové keramické materiály, 

které jsou již vhodné také pro přerušovaný řez. Je ovšem velmi důležité dodržet náležitosti jako 

je tuhost systému stroj - nástroj - obrobek, tak aby se eliminovalo vznikající chvění.  

 

Díky technologickým pokrokům při zkoumání keramických materiálů je snaha zvyšovat 

odolnost proti lomu pomocí karbidů křemíku tzv. „Whiskerů“ což je monolitické vlákno 

s vysokým poměrem délky k tloušťce, který vyztuží jinak volnější krystaly. Jejich náhodné 

rozložení zajistí lépe předvídatelné opotřebení. Proces výroby vzniká při horkém lisování tj. při 

využití externího tepla a vysokého tlaku, tím dochází k odstranění pórovitosti. 

 

Při přerušovaném řezu tvrdých materiálů nebo z důvodu omezení intenzivních 

mechanických vlivů je doporučeno se zaměřit na úpravu geometrie břitu. Díky úpravám mají 

destičky větší schopnost odolávat mechanickým rázům především při vstupu ostří do materiálu. 

Pro zlepšení odolnosti vůči mechanickým rázům se doporučují dvě varianty nastavení ostří [48]: 

a) dvojitá negativní geometrie (negativní axiální γp a negativní radiální γf úhel), 

b) pozitivně-negativní geometrie (pozitivní axiální γp a negativní radiální γf úhel).  

 

Obr. 53 Příklad vlivu geometrie nastavení destičky pro přerušovaný řez 

(a) negativní geometrie, (b) pozitivní geometrie [48] 
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I přes různá nastavení geometrie břitu má stále největší vliv na možná poškození nástroje 

volba rychlosti posuvu. Vyšší řezný posuv způsobuje úměrné zvýšení tloušťky neutvářené 

třísky, což vede ke zvýšení primární a sekundární střihové oblasti a vyšším hodnotám sil. 

 

Během soustružení nebo frézování dochází k přerušení řezu z důvodu tvaru nebo použití 

různých nástrojů. I během soustružení může nastat varianta přerušovaného řezu. Rozdíl 

v záběru má také vliv na stabilitu systému, viz Obr. 55. 

 

Obr. 54 Možnosti úběru třísky ve vztahu k hloubce řezu pro soustružení [49] 

 

Následující Obr. 55 ukazuje stabilitu řezu pro přerušovaný řez a v porovnání s Obr. 56 a 

Obr. 57 platné pro metodu frézování dosahuje nejnižší stability procesu. Největší stability 

nástroj dosahuje při 25 % zatížení, tzn. snížením řezné doby se úměrně zvýší stabilita. 

 

Obr. 55 Stabilita procesu bez uvažování řezných sil - soustružení [49] 
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Na stabilitu řezu, kvalitu obrobené plochy a trvanlivost nástroje má také vliv nominální 

hloubka řezu jak je zobrazeno na Obr. 56 a Obr. 57, protože ve většině případů u 

přerušovaného řezu během frézování se nejedná o konstantní hodnotu. Hloubka se mění ve 

vztahu orientace nástroje k obrobku a tím jsou způsobeny mechanické rázy. U frézovacích 

operací musíme brát v potaz i aspekt, kolik zubů je právě v řezu, což ovlivní spotřebovanou 

energii v systému a také stabilitu celého procesu. 

 

Obr. 56 Možnosti úběru třísky ve vztahu k hloubce řezu pro frézování [49] 

 

Frézovací operace pro nesousledné frézování (z min do max) dosáhla lehce lepší stability 

procesu než varianta sousledného frézování (z max do min). Na Obr. 57 můžeme porovnat 

rozdíly mezi skutečnou hloubkou řezu a jmenovitou hloubkou řezu s vibrací nástroje při 

nesousledném a sousledném frézování. Během sousledného frézování dochází k větším 

mechanickým šokům a to je důvod k větším vibracím v systému během řezu. Nástroj ovšem 

opouští řez mnohem snadněji, to vede ke snížení síly a doby pro buzení. Rozdíl ve stabilitě 

systému není mezi sousledným a nesousledným frézováním tak významný, významný rozdíl je 

pouze ve velikosti vibrací nástroje [49, 50]. 

 

Obr. 57 Stabilita procesu bez uvažování řezných sil - frézování (nesousledné, sousledné) [49] 
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7.2.  Tepelné rázy 

Důležitost predikce teploty nebo tepelných rázů jsou známy již z dřívějška, protože teplota 

je úzce spjata s opotřebením nástroje, a tím pádem vlivem na celkovou produktivitu výroby. 

Teplota je jedním z hlavní problémů ihned po chvění a má význačný vliv na jednotlivé řezné 

parametry [51]. U materiálů, které mají nízkou tepelnou vodivost, může většina tepla proudit do 

nástroje a to může vést k nepříznivým tepelným napětím. Tepelná napětí urychlují únavu a 

poruchy materiálu, protože dochází ke ztrátě vazeb mezi krystaly nejenom v nástrojovém 

materiálu.  

 

Podstatné rozdíly mezi teplotou můžeme pozorovat již u nepřerušovaného řezu (nejčastěji 

operace soustružení, viz. Obr. 58) a přerušovaného řezu (nejčastěji operace frézování, viz. Obr. 

59), kde dochází k ochlazovací fázi a vynuceným prodlevám mezi jednotlivými rázy. 

 

Obr. 58 Teplotní model při obrábění měkké oceli při nepřerušovaném řezu za konstantních 

podmínek, proces soustružení [52] 
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Obr. 59 Teplotní model při obrábění měkké oceli při přerušovaném řezu za konstantních 

podmínek, proces frézování [52] 

 

Samotný řezný nástroj je během procesu obrábění zatěžován teplotou neboli tepelným i 

rázy. Problematika tepelných rázů je úzce spjata především s přerušovaným řezem, případně 

ještě více s nepravidelným přerušovaným řezem, protože nástroj je špatně „dimenzovatelný“ 

během vývoje nástrojů na toto teplotní zatížení.  

 

U přerušovaného řezu v čase, kdy nástroj vstupuje do řezného procesu, je břit nástroje 

ohříván, a po výstupu dochází k intenzivní ochlazovací fázi (nástroj je mimo záběr) povrchových 

vrstev břitu nástroje. Tím pádem dochází v povrchových vrstvách ke změnám teplot a vzniku 

různých napětí, nejčastěji k tahovému a tlakovému napětí, které ve většině případů vedou ke 

vzniku mikroskopických trhlinek. Mikroskopické trhlinky mohou vyvolat různé vady např. křehké 

porušení břitu, trhliny nebo jiné povrchové vady. 

 
Obr. 60 Přibližná křivka ohřívací a ochlazovací fáze po ustálení [53] 
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Obr. 61 všeobecně znázorňuje teplotní cyklus, který probíhá při nepřerušovaném a 

přerušovaném řezu. Křivka „A“ znázorňuje teplotní cyklus při nepřetržitém cyklu, kde teplota má 

tendenci se stabilizovat na určitou teplotu, tj. konstantní teplotu. V praxi se tato hodnota zvyšuje 

na základě vzrůstajícího opotřebení. Křivka „B“ znázorňuje přerušovaný řez zahrnující 

ochlazovací fázi při ukončení procesu řezání s poklesem teploty. [54] 

 

V přerušovaném řezu, jako je zobrazeno v Obr. 61, křivka „B“, proces frézování, během 

procesu řezání v určitém čase t1 vzniká dané teplo T1. Poté následuje ochlazovací fáze a před 

počátek řezného procesu (v čase t1 + t2) dosahuje teplota hodnoty T´1. V následném procesu 

dochází opět k řeznému procesu, v čase t2 a vzniká teplota o hodnotě T2. Během obráběcího 

cyklu dochází k nárůstu jednotlivých hodnot teplot T´1, T´2, … T´x, po čase dochází k ustálení 

této hodnoty na konstantní teplotu. 

 
Obr. 61 Průběh teploty během přerušovaného řezu - cyklické znázornění [54] 

 

Odborná literatura uvádí, že vady, jako je porucha břitu nebo rozvoj tepelné únavy, 

vznikají z důvodu cyklického namáhání způsobené přerušovaným řezem. Hlavní příčinou jsou 

celkové rozdíly teplot (ΔT) během ohřevu (T1) a chladnutí (T´1). Celkové rozdíly teplot (ΔT) 

způsobují změny v napětí a jsou hlavním faktorem pro vznik trhlin. Tepelné trhliny nejčastěji 

vznikají v nejvíce zatěžovaných místech a šíří se směrem k řezné hraně. Během tohoto procesu 

vznikají ovšem i mechanické trhliny, které jsou způsobeny opotřebením nebo vydrolováním a 

vedou k podstatnému snížení trvanlivosti nástroje. Popisované celkové rozdíly teplot jsou 

ovšem také závislé na řezných parametrech jako je řezná rychlost, velikost posuvu, hloubka 

řezu, dále pak materiálu nástroje a obrobku, řezné geometrii a také na zvoleném způsobu 

chlazení. 
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Obr. 62 Průběh teploty během přerušovaného řezu - příklad frézovací operace [54] 

 

Následující Obr. 63 (a) vysvětluje vývoj teplotních a napěťových křivek v závislosti na 

hloubce od řezné hrany „x“. Během fáze ohřevu dochází ke smykovému napětí a napěťovým 

tokům v ovlivněné oblasti. Povrchová vrstva je maximálně zatížena vysokou teplotou a má 

tendenci se rozšiřovat. Vrstvy vzdálenější od řezné hrany jsou zatíženy nižší teplotou a jsou 

vystaveny menšímu zatížení. Jak můžeme vidět na Obr. 63 (b), jednotlivé vrstvy jsou zatíženy 

rozdílným napětím, vnitřní vrstvy brání rozšíření vnějším vrstvám, vznikají tak tlaková napětí 

v prvních vrstvách, tahová napětí ve vzdálenějších vrstvách. V okamžiku, kdy dochází 

k ochlazovací fázi, můžeme vidět na Obr. 63 (c), že nástroj se začíná ochlazovat a dochází také 

k inverzi napětí v jednotlivých vrstvách viz. Obr. 63 (d). 

 

Obr. 63 Vývoj teploty a napětí při ohřevu a chladnutí [54] 

 

Ihned při prvním vniknutí břitu do materiálu během řezu dochází k ohřevu, což má za 

následek vzrůstající teplotu povrchových vrstev. Vrstvy, které se nacházejí dále od kontaktní 

vrstvy, mají nižší teplotu a brání vrstvám s vyšší teplotou v plastickém prodloužení, které vede 

k tlakovému napětí, které se v určité vzdálenosti změní na tahové a tento stav vede k tzv. 

napěťové nerovnováze. Tahové napětí je také vytvořeno z důvodu ochlazovací fáze, jelikož u 

vrstev ve větší vzdálenosti od povrchu nedochází k intenzivnímu ochlazování, jako je tomu u 

prvotních vrstev. Toto kolísavé napětí může zapříčinit vznik trhlin a případný křehký lom 

nástroje. 
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Obr. 64 Vliv napětí během napěťové nerovnováhy [44] 

 

Porovnání napětí způsobené tepelnou roztažností se vypočítá ze vztahu [55]: 

  y E T     [MPa] (7.1.) 

 

kde:  y ….  součinitel teplotní roztažnosti [K-1], 

  E ….  modul pružnosti [MPa], 

  ΔT ….  teplotní gradient [K]. 

 

Z uvedeného vztahu vyplývá, že čím větší je modul pružnosti (E), součinitel tepelné 

roztažnosti (y) a teplotní gradient (ΔT), tím větší je tepelné napětí (σ). Zvýšením odolnosti břitu 

proti teplotním rázům napomáhá vysoká pevnost v tahu, vysoká tepelná vodivost (která však 

vede k menším teplotním gradientům), nízký modul pružnosti a nízký součinitel tepelné 

roztažnosti. [44, 90] 

 

Teplo, které vzniká na nástroji, je výsledek fyzikálních a mechanických jevů během 

obrábění, kdy dochází k extrémně rozdílným teplotám. Teplo vzniká utvářením třísky a jejím 

třením o čelo destičky. Nejdůležitější faktorem při obrábění je maximální dosahovaná teplota. 

Základní informace pro zkoumání poskytly výsledky dlouhodobých zkoušek, kde se uvažovalo, 

že všechna energie vytvořená během procesu obrábění je změněna na teplo a 80 % této 

energie je odvedeno pomocí třísky (ale v závislosti na několika faktorech - konkrétně na řezné 

rychlosti), zbytkových 20 % energie směřuje do řezného nástroje. I při obrábění měkkých ocelí, 

může teplota nástroje přesáhnout až 550 °C, což je maximální teplota pro rychlořeznou ocel, 

kterou může snášet bez ztráty tvrdosti. Opracování kalených ocelí s CBN (kubický nitrid boru) 

nástroji způsobuje nárůst teploty v třísce a nástroji dokonce na více jak 1 000 °C. [56] 
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Obr. 65 Schematické znázornění modelu přenosu tepla s ohledem na společný účinek zdrojů 
tepla [42] 

 
Velké rozdíly teplot u řezných břitů jsou příčinou rovnoměrně rozložených trhlin, které jsou 

kolmé na ostří nástroje. Přerušovaný řez při obrábění některých materiálů generuje velmi 

vysokou teplotu řezu, což zapříčiňuje nepříznivé teplotní výkyvy. Trhliny se vytvářejí pomalu, 

následně vznikají trhlinky a v konečné fázi dochází k lomu. Jestli je možnost, měli bychom 

vybírat nástroje s vysokým obsahem tvrdých složek (například kobaltu) pro zvýšení jeho tuhosti 

a odolnost proti tepelným šokům a lomům [57, 80, 82]. Pokud je to možné, měli bychom se 

vyhnout používání chladiva a jestliže proces vyžaduje využití chladiv, měl by být zaručen 

dostatečně silný a neměnný proud chladicí kapaliny, čímž dojde k zajištění mírnějších změn 

teplot.  

 

Jako nejčastější způsob zjištění charakteru vedení tepla a teplotní napjatosti se nejvíce 

využívá napěťovo-deformační analýza a metoda konečných prvků (kr. MKP, angl. FEM). Cílem 

obou metod je zjistit ideální rozložení teplotního pole, včetně určení teplotních gradientů, nalézt 

tepelné toky a propočíst celkovou tepelnou bilanci v testované oblasti. 

 

Nestacionární vedení tepla pevnými látkami je popsáno základní diferenciální rovnicí níže. 

Fourierova rovnice vedení tepla popisuje vztah mezi skalární teplotou a vektorem měrného 

tepelného toku. Samotný tepelný tok je úměrný gradientu teplotního pole. Záporná hodnota 

vyjadřuje orientaci vektoru tepelného toku ve směru poklesu teploty [91]. Pravá strana rovnice 

vyjadřuje časovou změnu tepelné kapacity elementárního objemu materiálu. 

  

2 2 2

2 2 2

0( )
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x y z t
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q T T





    
       
    

  

  

 (7.2.) 

 

Stacionární, časově neproměnné děje se rovnice mění dle následujícího tvaru: 

  
2 2 2

2 2 2
0

T T T
k Q

x y z

   
     
   

 (7.3.) 
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Pokud je děj bez vnitřního zdroje tepla je nutné využít tzv. „Laplaceovu rovnici“, která 

vychází z vyrovnané bilance mezi tepelnou energií při vstupu a výstupu z objemu materiálu. 

  
2 2 2

2 2 2
0

T T T

x y z

   
   

   
 (7.4.) 

 

kde:  T ….  teplota [K], 

  q ….  měrný tepelný tok [W·m-2], 

  t ….  čas [s], 

  k ….  tepelná vodivost [W·m-1·K-1], 

  c ….  tepelná kapacita [J·kg-1·K-1], 

  ρ ….  hustota materiálu [kg·m-3], 

  Q ….  měrný tepelný výkon [W·m-3], 

  α ….  součinitel přestupu tepla [W·m-2·K-1], 

  T0 ….  teplota okolí měřeného tělesa [K]. 

 

 

Obr. 66 Teplotní simulace pole pro třísku, nástroj a obrobek při ap = 0,1 mm [58] 

 
Pro modelování stavu a zjištění náročnosti tepelných rázů především na řezné nástroje a 

jednotlivé řezné plochy, se používá modelování přechodových teplotních vrstev. Nejčastěji 

využívanou analýzou pro teplotní kontrolu se používá metoda konečných prvků, která obvykle 

slouží k simulaci průběhu napětí, deformací anebo proudění tepla na základě vytvořeného 

fyzikálního modelu. Princip spočívá v určení určitého kontinua do konečné soustavy prvků, ze 

kterých hledáme jednotlivé body pouze v uzlech. Matematický model pro simulaci teploty 

v řezných hranách vychází ze zjištění, že většina tepla je odvedena pomocí třísky. Pro přesnější 

zjištění je důležité přesně definovat přechodový zlom v soustavě nástroj - obrobek - tříska. Díky 

modelování můžeme odhalit možnosti snížení teploty, která má vliv na celkové opotřebení. 

Teplotní zatěžovací model vypočtený podle této analýzy je zřejmý z následujícího Obr. 67. 
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Obr. 67 Modulace řezného procesu pomocí FEM analýzy v čase t = 1 s [59] 

 

Následující Obr. 68 ukazuje vhodnost jednotlivých druhů keramických materiálů a jejich 

úroveň odolnosti vůči tepelným šokům (rázům). Nitridická keramika je velmi tepelně tolerantní 

materiál s vynikající odolností proti tepelným šokům a je vhodná pro aplikace s extrémními 

výkyvy teplot. 

 

Obr. 68 Vhodnost jednotlivých typů keramických materiálů pro odolnost vůči tepelným rázům 

 

Tepelná vodivost (Obr. 69) je také důležitý parametr obzvláště u keramických nástrojů. 

Keramické materiály jsou často ovlivněny z důvodu vnitřní pórovitosti, hranice zrn a nečistot. 

Pokud dokážeme řídit a hlídat tyto procesy během výroby můžeme dosáhnout ideální tepelné 
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vodivosti. Tepelná vodivost u keramiky je generována pomocí pohybu elektronů a přenosu 

chvění v mřížce.  

 

Obr. 69 Příklady tepelné vodivosti pro keramické materiály a nejčastěji používané nástrojové 
materiály 

 
Teplotní neboli tepelná roztažnost (Obr. 70) je jev, který brání po dodání nebo odebrání 

tepla tělesu změnám rozměrů tělesa. Závisí na sile vazeb mezi atomy. Kovalentní materiály 

jako je diamant, karbidy křemíku a nitridy křemíku mají silné vazby mezi atomy, což má za 

následek nízké koeficienty tepelné roztažnosti. Na rozdíl od nerezových ocelí, které mají vazby 

mezi atomy slabší, mají koeficienty mnohem vyšší například než keramické materiály. Jemné 

keramické materiály mají nízké koeficienty tepelné roztažnosti. 

 

Obr. 70 Příklady tepelné roztažnosti pro keramické materiály a nejčastěji používané nástrojové 
materiály 
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8. NÁVRH EXPERIMENTU 

Pro testování byla využita metoda podélného soustružení tzv. lištový test, tj. „válec s 

lopatkami“. Původní metodika testování využívala pouze měření přerušovaným řezem a cílený 

parametr byl maximální počet rázů, kterým je destička schopna odolávat. Z důvodu úspory 

materiálu byl zvolen maximální limit 6 000 rázů, který byl zvolen na základě zkušeností, 

případně destrukce břitu (lom). Po dosažení jednotlivých limitů byla destička považovaná za 

schopnou odolávat rázům nebo naopak. Toto omezení a metodika testování vypovídala pouze 

o vlivu mechanických rázů, nikoliv o vlivu tepelných rázů na stav ostří nebo vlivu časových 

prodlev mezi rázy a stanovovala pouze v omezené míře životnost nástroje a určení vhodnosti 

jednotlivých použitých nástrojových materiálů. 

 

Každý břit při přerušovaném řezu je namáhán mechanickým a tepelným rázem. 

Z teoretického hlediska a podle profesora Vasilka, by měl mít tepelný ráz mnohem negativnější 

účinek na břit než ráz mechanický [60]. Pomocí testů by bylo možné dokázat, že udržením stálé 

teploty, nebo předehřevem, by došlo k několikanásobné větší odolnosti vyměnitelných břitových 

destiček vůči rázům.  

 

Pro hlubší zkoumání vlivu mechanických a tepelných rázů byla navržena nová metodika 

testování, tzn. porovnání pravidelného přerušovaného řezu (upnuté 4 a 1 lišta) a 

nepravidelného přerušovaného řezu (upnuté 3 a 2 lišty). Do speciálního přípravku, jak tento 

simulátor přerušovaného řezu nazýváme, upneme různý počet lišt a díky tomuto můžeme 

prokázat vliv časových prodlev mezi jednotlivými rázy. Při nerovnoměrných rázech bude 

docházet k různým časovým prodlevám, které budou mít vliv také na tepelné rázy. Kritériem pro 

ukončení testů je destrukce břitu (lom) nebo zhoršení kvality povrchu. 

 

Jako hlavní zkoumaný parametr bylo zvoleno měření mechanických rázů na simulátoru 

přerušovaného řezu. Jako další rozšířený způsob měření vlivu procesu obrábění pravidelným 

nebo nepravidelným přerušovaným řezem byl dodatečně experiment rozšířen o další 

následující měření: 

- měření tepelných rázů, 

- měření opotřebení řezného nástroje, 

- charakteristika tvorby třísky, 

- měření vnitřního pnutí, 

- měření parametrů drsnosti povrchu při prvotním záběru. 
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8.1.  Simulátor přerušovaného řezu 

Momentálně se veškeré testy provádějí na speciálním přípravku - simulátoru 

přerušovaného řezu, který byl navrhnut pro tyto účely na Katedře obrábění, montáže a 

strojírenské technologie, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

 

Přípravek tvoří podélné lišty (testovaný materiál), které jsou pevně upnuty v tělese 

přípravku pomocí sady upínacích klínů a jistících šroubů [61]. Pro zachování řezných sil jsou 

obráběné lišty podloženy distanční podložkou. Zkoušený nástroj se při testování posouvá 

v podélném směru od hrotu koníku ke sklíčidlu stroje. 

 

Při „plném“ osazení lištami (čtyři lišty), tzn. při pravidelném přerušovaném řezu, jsou 

vyměnitelné břitové destičky zatěžovány pouze konstantním počtem rázů a to vždy čtyři-krát 

během jedné otáčky. Tím pádem je břit vystaven čtyřem teplotním rázům a čtyřem 

mechanickým rázům během jedné otáčky. 

 

 

Obr. 71 Model současného simulátoru přerušované řezu 

 

 

 

1 -  tělo simulátoru 

2 -  testované lišty 

3 -  vyměnitelné 

podložky 

4 -  upínací klíny 

5 -  pojistné kroužky 
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8.2.  Návrh metodiky testování 
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Obr. 72 Metodika testování na simulátoru přerušovaného řezu 
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8.3.  Výchozí schéma experimentu měření mechanických rázů 

 

Obr. 73 Souhrnné výchozí schéma experimentu měření mechanických rázů 
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8.4.  Testované materiály 

Jako testovaný materiál byly zvoleny dvě velmi často využívané oceli, ocel typ 14MoV6-3 

- materiál s vyšší houževnatostí pro práci za vyšších teplot, a ocel typ C45 - jedná se o 

referenční etanolový materiál pro třídu obrobitelnosti 14b. 

 

8.4.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Legovaná, ušlechtilá, Mo-V ocel odolná vůči vyšším teplotám a žáropevná. Vyniká svoji 

vysokou houževnatostí odolností do teplotní hranice okolo 580 °C. Mikrostruktura je značně 

ovlivněna tepelným zpracováním. 

 

Tab. 5 Chemické složení oceli 14MoV6-3 

Chemické 

složení 

C 

[%] 

Mn 

[%] 

Si 

[%] 

Cr 

[%] 

Mo 

[%] 

V 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

14MoV6-3 

0,1  

÷ 

0,18 

0,45 

÷  

0,7 

0,15 

÷ 

0,4 

0,5 

÷  

0,75 

0,4 

÷ 

0,6 

0,22 

÷  

0,35 

max. 

0,025 

max. 

0,015 

 

Tab. 6 Mechanické vlastnosti oceli 14MoV6-3 

Mechanické 

vlastnosti 

Rp 0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

Tvrdost 

[HB] 

E 

[GPa] 

G 

[GPa] 

14MoV6-3 
min. 

320 

460 

÷ 

610 

20 197 214 - 

 

8.4.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Jedná se o nejpoužívanější uhlíkovou ocel vhodnou k zušlechťování a povrchovému 

kalení. Ocel je velmi dobře obrobitelná s dobrou tvarovou stabilitou a je vhodná pro pevnostně 

namáhané díly, kde jsou nároky na maximální využití mechanických vlastností. 

 

Tab. 7 Chemické složení oceli C45 

Chemické 

složení 

C 

[%] 

Mn 

[%] 

Si 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

Cu 

[%] 

P 

[%] 

S 

[%] 

C45 

0,42 

÷ 

0,50 

0,50 

÷ 

0,80 

0,17 

÷ 

0,37 

max. 

0,25 

max. 

0,30 

max. 

0,30 

max. 

0,04 

max. 

0,04 

 

Tab. 8 Mechanické vlastnosti oceli C45 

Mechanické 

vlastnosti 

Rp 0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A5 

[%] 

Tvrdost 

[HB] 

E 

[GPa] 

G 

[GPa] 

C45 
min. 

325 

min. 

540 

min. 

17 

max. 

225 
211 79 
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8.5.  Základní testovací řezné parametry pro mechanické rázy  

Testované keramické vyměnitelné břitové destičky byly testovány při následujících 

řezných parametrech: 

- otáčky vřetena  n = 250 min-1 

- řezná rychlost vc = 204 m·min-1 

- posuv 1  f1 = 0,20 mm 

- posuv 2  f2 = 0,32 mm 

- hloubka řezu  ap = 1 mm 

- průměr přípravku  d = 260 mm 

 

Z důvodu různých variací v počtu upnutých lišt do přípravku pro nutnost dosažení 

nepravidelného přerušovaného řezu, byly zvoleny maximální otáčky vřetena na hodnotu 

n = 250 min-1, tzn. při řezné rychlosti vc = 204 m·min-1. Při překročení této hranice otáček 

vřetena docházelo k silným vibracím a házení celého obráběcího stroje i přesto, že stroj byl 

řádně ukotven do základů.  

 

Pro výpočet počtu rázů využijeme následující vzorec: 

  ln l
R

f


  [-] (8.1) 

 

kde: R …. počet rázů [-], 

  nl …. počet lišt v přípravku (nl = 1÷4) [-], 

  l …. obrobení délka [mm], 

  f …. posuv nástroje [mm]. 

 

8.6.  Testované vyměnitelné břitové destičky 

Jako materiály vyměnitelných břitových destiček byly zvoleny nástroje z řezné keramiky 

z produkce dvou světových výrobců těchto destiček a to vždy ve dvou odlišných chemických 

typech (třídách): 

 výrobce ISCAR  

o třída IS8 - (Si3N4) 

o třída IN23 - (Al2O3-TiC) 

 

 výrobce SAINT-GOBAIN  

o třída D210 - (Al2O3, ZrO2 a CoO) 

o třída D460 - (Si3N4) 

 

8.6.1. Výrobce ISCAR 

ISCAR je výrobcem unikátních a inovativních nástrojů pro všechny aplikace třískového 

obrábění kovů. Společnost byla založena v roce 1952. ISCAR pak expandoval z původní jediné 

výrobně-marketingové jednotky do nadnárodní společnosti reprezentované dnes ve více než 50 

zemích světa a díky svému individuálnímu a vysoko profesionálnímu přístupu při navrhovaní 

efektivních, praktických a ekonomických řešení se stal velmi silným hráčem na mezinárodním 

trhu. [62] 
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o třída IS8 

 Nitridicko křemíková keramika (Si3N4) používaná pro středně náročné soustružení a 

frézovací operace. Jedná se o houževnatější materiál. Destičky mohou být také použity 

pro přerušovaný řez na litinách a slitinách na bázi niklu a superslitiny. Doporučené 

řezné parametry - řezná rychlost vc = 100 ÷ 1 500 m·min-1, posuv f = 0,1 ÷ 1 mm. [63] 

 

o třída IN23  

Černá oxidová keramika (Al2O3-TiC) používaná pro obrábění šedé a tvárné litiny a 

kalených ocelí ve středních až dokončovacích podmínkách řezu. Jedná se o tvrdší 

keramický materiál. [64] 

 

Čtvercová oboustranná keramická destička s rovným sklonem pro obrábění litiny, 

kalených ocelí a super slitin. Označení - SNGN 120712T. [65] 

 

Obr. 74 Rozměry destičky ISCAR, označení - SNGN 120712T [66] 

 

8.6.2. Výrobce SAINT-GOBAIN 

Řezné keramika je vyráběná v CoorsTek Advanced Materials Turnov s.r.o., v České 

republice již od roku 1981. Firma vyvinula nové progresivní keramické materiály s vynikající 

odolností vůči teplotním šokům, s vysokou rázovou pevností a výbornou odolností proti 

opotřebení řezných hran za vysokých teplot. [67] 

 

o třída D210 

Směsná oxidová keramika (na bázi Al2O3, ZrO2 a CoO) - vyniká kromě tvrdosti a 

odolnosti proti opotřebení za vysokých teplot i zvýšenou houževnatostí. Je vhodná 

pro obrábění grafitické litiny s lupínkovým grafitem, grafitické litiny s kuličkovým 

grafitem i temperované litiny, konstrukčních, zušlechtěných i rychlořezných ocelí 

během lehkého přerušovaného řezu. [67] 

 

o třída D460 

Nitridická keramika (na bázi Si3N4) - vyniká velmi vysokou houževnatostí při 

zachování vysoké tvrdosti a umožňuje obrábění běžným přerušovaným řezem i 

použití chladicí kapaliny. Tento druh keramiky je zvláště vhodný pro obrábění 

všech druhů litin včetně litiny s kůrou. [67] 
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Čtvercová oboustranná keramická destička s rovným sklonem pro obrábění litiny, 

kalených ocelí a super slitin. Označení - SNGN 120716T. 

 

l = 12,7 mm 

D = 12,7 mm 

s = 7,94 mm 

r = 1,6 mm 

m = 1,973 mm 

Obr. 75 Rozměry destičky SAINT-GOBAIN, označení - SNGN 120716T [67] 

 

8.7.  Obráběcí stroj 

Pro testování destiček přerušovaným řezem byl použit československý soustruh TOS 

Trenčín n.p. (nyní pod značkou TRENS SK, a.s.) typu SN 55 - 7, který je umístěn v laboratořích 

na Katedře obrábění a výrobní techniky, Strojní fakultě Žilinské univerzity v Žilině. 

 

SN 55 - 7 se vyznačuje tuhou konstrukcí a jeho konstrukční vlastnosti zaručují vysokou 

požadovanou stabilitu při rázech, které vznikají během přerušovaného řezu. Stroj má 

dostatečné tuhé litinové lože a pevné ukotvení, což byl hlavní požadavek na stroj, z důvodu 

házení, které bylo způsobeno nevyvážeností zkušebního simulátoru. 

 

Hlavní technické parametry stroje TOS, SN 55-7: 

 max. otáčky vřetena nmax = 1440 min-1 

 výkon elektromotoru hlavního pohonu - 7,5 kW 

 oběžný průměr nad ložem - 550 mm 

  

Obr. 76 Obráběcí soustruh TOS Trenčín n.p., typ SN 55 - 7 
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8.8.  Vyhodnocovací zařízení - měření 

8.8.1. Opotřebení destičky - mikroskop Zeiss 

Stav jednotlivých ostří byl vyhodnocován na mikroskopu Zeiss, typ Stemi DV4. Mikroskop 

je opatřen digitální kamerou. Jako vyhodnocovací parametr pro opotřebení destičky bylo 

zvoleno čelo destičky (zvětšení 12x) a hřbet destičky (zvětšení 8x). Měření proběhlo 

v laboratořích na Katedře obrábění a výrobní techniky, Strojní fakultě Žilinské univerzity v Žilině. 

 

Obr. 77 Měření opotřebení - mikroskop Zeiss, typ Stemi DV4 

 

8.8.2. Měření teploty - termokamera MobiR, typ M8 

Teplota v samotný procesu obrábění a tepelně ovlivněné pole bylo měřené termovizní 

infračervenou kamerou MobiR M8. Kamera díky přídavným filtrům je schopna měřit až do 

teploty 1 200 °C, teplotní citlivost dosahuje hodnoty až 0,1 °C. Díky laserovému zaměřovači 

byla dosažena dostatečná přesnost měřeného bodu.  

 

Měření proběhlo v laboratořích na Katedře obrábění a výrobní techniky, Strojní fakultě 

Žilinské univerzity v Žilině. 

 

 

Obr. 78 Měření teploty procesu mechanických rázů termovizní kamerou MobiR M8 
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8.8.3. Charakter tvorby třísky - vysokorychlostní kamera  

Snímání charakteru tvorby třísky bylo provedeno na vysokorychlostní kameře Olympus, 

typ i-SPEED 3. Momentálně se jedná o jednu z nejvýkonnějších kamer na trhu vhodnou pro 

vědecké účely dosahující velké světlosti, možnosti pracovat při rozlišení 1280 x 1024 a 

možností snímkování až 150 000 snímků/s. Pro náš účel byla použita snímkovací frekvence 

1 000 snímků/s.  

 

Měření proběhlo v laboratořích na Katedře obrábění a výrobní techniky, Strojní fakultě 

Žilinské univerzity v Žilině. 

 

Obr. 79 Měření vysokorychlostní kamerou Olympus, i-SPEED 3 

 

8.8.4. Měření vnitřního pnutí - X-ray difraktometr, typ iXRD 

Měření vnitřního pnutí bylo vyhodnoceno na nedestruktivní technologii měření X-ray 

difraktometru, typ iXRD, výrobce PROTO Manufacturing. Díky modulární koncepci, výkonnému 

softwaru a možnosti nejrůznějších příslušenství je toto zařízení vhodné pro miniaturní součásti 

nebo díky přenositelnosti lze využit pro rozměrově těžko přemístitelné aplikace. 

 

Zařízení je složeno z X-ray lampy s Cr anodou a chlazením, vertikálního polohování 

goniometru, mapovacího zařízení s automatizovanými osami, detektoru (použité nastavení: 

napětí = 20,0 kV a proud = 4 mA) a PC s ovládacím softwarem. Rentgenový paprsek je vysílaný 

při několika náklonech měřící hlavy a v náklonových rozestupech od +30° do -30°. 

 

Měření proběhlo v laboratořích na Katedře obrábění a výrobní techniky, Strojní fakultě 

Žilinské univerzity v Žilině. 
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Obr. 80 Měření vnitřního pnutí - pracoviště X-ray difraktometrie 

 
Rentgenovou metodou byla změřena povrchová vrstva do hloubky 12 μm. Aplikace díky 

měření vytvořila 3D mapu rozložení povrchových napětí po obrábění při různých podmínkami tj. 

odlišný počet upnutých lišt (4, 3, 2 a 1 lišta) a při různých posuvech (0, 11; 0,20 a 0,32 mm). 

Před každým měřením proběhlo seřízení výšky detektoru nad obrobkem pomocí dotykového 

čidla v automatizovaném režimu. Výsledky měření byly zapracovány do protokolů, viz. Příloha 

č. 3 této disertační práce. 

 

Všechny vzorky byly změřeny na vstupu destičky do záběru (označení „b“), kde jsme 

předpokládali největší vnitřní pnutí. Pro porovnání bylo u několika vzorků změřeno také vnitřní 

pnutí jak při vstupu do záběru (označení „b“) a při výstupu z řezu (označení „a“). 

 

Obr. 81 Příklad měření a označení vzorků, vstup a výstup z řezu 

 

Příklad významu: 
17b nebo 17a 
17 = vzorek č. 17 
b = VSTUP do řezu 
a = VÝSTUP z řezu 
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Tab. 9 Vysvětlení pojmů a vyhodnocení výstupů X-ray difraktometrem iXRD 

Označení Překlad Jednotka Poznámka 

Stress Napětí σ [MPa] Normálové napětí vzhledem na povrch 
měřeného vzorku. 

Shearstress Smykové napětí Ƭ [MPa]  

Beta Úhel ß  

 

[°] Úhel naklopení rentgenového paprsku od 
normály povrchu zkoumaného materiálu. 

Interval měření +30° do -30°. 

Psi Úhel ψ [°] Definovaný orientací povrchu vzorků. Úhel 
mezi normálou povrchu a osou úhlu mezi 
vyslaným a odrazeným paprskem. 

Sin^2Psi sin2 ψ  [-] Vyjádření hodnoty funkce sin2 ψ pro daný úhel 

ψ. 

Dspacing dsp [nm] Vzdálenost mezi dvěma krystalografickými 
rovinami. 

2Theta Úhel 2θ [°] Difrakční úhel (Braggův úhel), definovaný jako 
úhel mezi vyslaným a difraktovaným 

paprskem. 

Strain*E3 3

3 31 0

0

10

10 = 10
d d

d





 


 
  

[-] Poměrné prodloužení v měřítku 1 000:1. 

FWHM Full Width at Half 
Maximum  

[°] Celá šířka při polovičním maximu, určuje šířku 
Gaussova rozdělení v polovině výšky 
celkového vrcholu rozdělení. Závisí na 
struktuře materiálu. Čím je materiál zrnitější, 

tím je širší rozdělení. 

Breadth Integrální šířka [°] Šířka pravoúhelníku se stejnou výškou a 
obsahem plochy jako je výška křivky a obsah 

plochy pod křivkou Gaussova rozdělení. 

Intensity Intenzita  [n] Intenzita signálu detektoru (L1 a R2). Počet na 

ose X vyjadřuje intenzitu z jednotlivých kanálů. 

 

 

Obr. 82 Popis pojmů při měření difrakčního kužele a výsledné křivky  
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9. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Na VBD a výsledný obráběný povrch jsou kladeny velmi přísné požadavky. Z tohoto 

důvodu prvotně uvažované měření mechanických rázů bylo rozšířeno o další měřené 

parametry. Díky tomuto došlo k detailnímu prozkoumání nových vlastností destiček. Byly 

provedeny následující zkoušky: 

 měření mechanických rázů  

-  kompletní měření dle kapitoly 8.3 a obrázku „Souhrnné výchozí schéma 

experimentu měření mechanických rázů“, 

-  vždy 3 srovnávací měření, 

 

 měření tepelných rázů 

- měření při nepravidelném přerušovaném řezu, 

- měření pro 3 upnuté lišty, 

- testovaná destička ISCAR IN23, která dosáhla nejvyšší odolnosti vůči 

mechanickým rázům, 

 

 měření opotřebení nástroje  

-  kompletní měření dle kapitoly 8.3 a obrázku „Souhrnné výchozí schéma 

experimentu měření mechanických rázů“, 

 

 charakter tvorby třísky  

-  měření při nepravidelném přerušovaném řezu, 

- testovaná destička ISCAR IN23, která dosáhla nejvyšší odolnosti vůči 

mechanickým rázům, 

 

 vnitřní pnutí  

-  měření rozšířeno o nejnižší hodnotu posuvu f = 0,11 mm,  

-  testovaná destička ISCAR IN23, která dosáhla nejvyšší odolnosti vůči 

mechanickým rázům, 

-  měření pro vstupní a výstupní hodnotu vnitřního pnutí, 

-  vždy 2 srovnávací měření, 

 

 drsnost při prvotním záběru vyměnitelné břitové destičky 

-  měření rozšířeno o nejnižší hodnotu posuvu f = 0,11 mm. 

 
 

Konstantní hodnotou pro všechna měření byla řezná rychlost vc = 204 m·min-1 a hodnota 

hloubky řezu ap = 1 mm. To bylo způsobeno limity obráběcích strojů.  
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9.1.  Mechanické rázy 

9.1.1. VBD - výrobce: ISCAR, třída: IS8 

Tab. 10 Měření odolnosti měřené VBD (ISCAR, IS8) vůči mechanickým rázům 

Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Výrobce 
Třída 

 

Posuv 
 

f [mm] 

Počet 
upnutých lišt 

nl [-] 

Obrobená 
délka  
l [mm] 

Aritmetický 
průměr 
l [mm] 

 Počet rázů 
 

 R [-] 

Aritmetický 
průměr 

R [-] 

IS
C

A
R

 I
S

8
 

0,20 

4 

1 250 

1 276 

25 000 

25 513 1 297 25 940 

1 280 25 600 

3 

1 255 

1 315 

18 825 

19 725 1 332 19 980 

1 358 20 370 

2 

1 330 

1 305 

13 300 

13 053 1 221 12 210 

1 365 13 650 

1 

963 

1 026 

4 815 

5 132 1 076 5 380 

1 040 5 200 

0,32 

4 

1 005 

1 045 

12 563 

13 063 1 082 13 525 

1 048 13 100 

3 

1 090 

1 153 

10 219 

10 806 1 227 11 503 

1 141 10 697 

2 

840 

879 

5 250 

5 496 864 5 400 

934 5 838 

1 

1 083 

1 088 

3 384 

3 401 1 047 3 272 

1 135 3 547 

Dle Tab. 10 můžeme vypozorovat, že největší odolnosti vůči mechanickým rázům 

dosahuje destička ISCAR IS8 při nejnižším posuvu 0,20 mm a při maximálním počtu upnutých 

lišt, z čehož vyplývá, že tato destička ideálně pracuje při pravidelném přerušovaném řezu s 

minimem časových prodlev.  

 

Všeobecně lze konstatovat, že destička ISCAR IS8 při aplikaci na obráběném materiálu 

14MoV6-3 (1.7715, 15 128) dosahuje nízké odolnosti vůči mechanickým rázům. 
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Obr. 83 Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

  

 Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste 

také odolnost destičky IS8 proti mechanickým rázům. Nejlepších hodnot odolností bylo 

dosaženo při maximálním počtu upnutých lišt v přípravku. Lepších vlastností dosahuje destička 

při nižších hodnotách posuvů. Nárůst naměřených hodnot se jeví jako velmi konstantní 

v porovnání s celkovým průběhem. 

 

 Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 25 513 

rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 0,20 mm. 

 

 

  

y = -533,33x2 + 9448,3x - 3765 
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Počet upnutých lišt nl  [-] 
Number of Clamped Slats nl [-] 

IS8, f=0,20 mm 

IS8, f=0,32 mm 

Polyg. (IS8, f=0,20 
mm) 

Polyg. (IS8, f=0,32 
mm) 

Materiál 14MoV6-3 
(1.7715, 15 128) 
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Tab. 11 Měření odolnosti měřené VBD (ISCAR, IS8) vůči mechanickým rázům 

Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Výrobce 
Třída 

 

Posuv 
 

f [mm] 

Počet 
upnutých lišt 

nl [-] 

Obrobená 
délka  
l [mm] 

Aritmetický 
průměr 
l [mm] 

 Počet rázů 
 

 R [-] 

Aritmetický 
průměr 

R [-] 

IS
C

A
R

 I
S

8
 

0,20 

4 

1 940 

1 989 

38 800 

39 780 2 036 40 720 

1 991 39 820 

3 

2 895 

3 008 

43 425 

45 125 3 074 46 110 

3 056 45 840 

2 

6 255 

6 215 

62 550 

62 147 6 207 62 070 

6 182 61 820 

1 

14 003 

14 035 

70 015 

70 175 14 173 70 865 

13 929 69 645 

0,32 

4 

1 830 

1 867 

22 875 

23 342 1 857 23 213 

1 915 23 938 

3 

2 575 

2 577 

24 141 

24 163 2 591 24 291 

2 566 24 056 

2 

4 585 

4 591 

28 656 

28 692 4 510 28 188 

4 677 29 231 

1 

11 153 

11 551 

34 853 

36 098 11 127 34 772 

12 374 38 669 

 

Dle Tab. 11 můžeme vypozorovat, že největší odolnosti vůči mechanickým rázům 

dosahuje destička ISCAR IS8 při nejnižším posuvu 0,20 mm a při minimálním počtu upnutých 

lišt, z čehož vyplývá, že ideálně destička pracuje při delších prodlevách mezi jednotlivými rázy. 

V porovnání s předchozím případem je tento charakter zcela opačný. Největší vliv na odolnost 

má právě obráběný materiál. 

 

Všeobecně lze konstatovat, že destička ISCAR IS8 při aplikaci na obráběném materiálu 

C45 (1.0503, 12 050) dosahuje velmi vysoké odolnosti vůči mechanickým rázům. V porovnání 

s předchozím případem (jiný obráběný materiál) je charakter odolnosti vůči mechanickým rázům 

zcela opačný. 
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Obr. 84 Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 

Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se zvyšující se prodlevou mezi rázy roste 

odolnost destičky IS8 proti mechanickým rázům (nejlepších hodnot této odolnosti bylo 

dosaženo při minimálním počtu upnutých lišt v přípravku). Lepších vlastností dosahuje destička 

při nižším posuvu. Nárůst naměřených hodnot se jeví jako velmi konstantní. Jak je již zmíněno 

u předchozího obrázku, odolnost destičky IS8 je nejvíce ovlivněna charakterem vlivu prodlev 

mezi jednotlivými rázy a druhem obráběného materiálu. 

 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 70 175 

rázů při jedné upnuté liště a posuvu 0,20 mm. 
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Number of Clamped Slats nl [-] 

IS8, f=0,20 mm 

IS8, f=0,32 mm 

Polyg. (IS8, f=0,20 
mm) 

Polyg. (IS8, f=0,32 
mm) 

Materiál C45 
(1.0503, 12 050) 
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9.1.2. VBD - výrobce: ISCAR, třída: IN23 

Tab. 12 Měření odolnosti měřené VBD (ISCAR, IN23) vůči mechanickým rázům 

Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Výrobce 
Třída 

 

Posuv 
 

f [mm] 

Počet 
upnutých lišt 

nl [-] 

Obrobená 
délka  
l [mm] 

Aritmetický 
průměr 
l [mm] 

 Počet rázů 
 

 R [-] 

Aritmetický 
průměr 

R [-] 

IS
C

A
R

 I
N

2
3
 

0,20 

4 

4 123 

4 126 

82 460 

82 520 4 038 80 760 

4 217 84 340 

3 

2 439 

2 453 

36 585 

36 800 2 464 36 960 

2 457 36 855 

2 

3 158 

3 200 

31 580 

32 003 3 274 32 740 

3 169 31 690 

1 

4 613 

4 565 

23 065 

22 827 4 595 22 975 

4 488 22 440 

0,32 

4 

783 

786 

9 788 

9 821 776 9 700 

798 9 975 

3 

657 

645 

6 159 

6 050 644 6 038 

635 5 953 

2 

824 

826 

5 150 

5 165 837 5 231 

818 5 113 

1 

1 342 

1 353 

4 194 

4 227 1 349 4 216 

1 367 4 272 

 

Dle Tab. 12 můžeme vypozorovat, že největší odolnosti vůči mechanickým rázům 

dosahuje destička ISCAR IN23 při nejnižším posuvu 0,20 mm a při maximálním počtu upnutých 

lišt, z čehož vyplývá, že ideálně destička IN23 pracuje při pravidelném přerušovaném řezu.  

 

Všeobecně lze konstatovat, že destička ISCAR IN23 při aplikaci na obráběném materiálu 

14MoV6-3 (1.7715, 15 128) dosahuje velmi vysoké odolnosti vůči mechanickým rázům, ale 

pouze při nižších hodnotách posuvů. 
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Obr. 85 Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 
 Z uvedeného grafu lze vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste také 

odolnost destičky IN23 proti mechanickým rázům (nejlepších hodnot odolnosti bylo dosaženo 

při maximálním počtu upnutých lišt v přípravku). Tento nárůst je více zřejmý pro nižší posuv 

0,20 mm, u vyššího posuvu 0,32 mm již méně, z čehož lze usoudit, že počet upnutých lišt při 

vyšším posuvu nemá vliv na testované odolnosti. 

 

Lepších vlastností odolnosti proti mechanickým rázům dosahuje destička při nižším 

posuvu.  

Při vyšších hodnotách posuvů schopnost destiček IN23 odolávat mechanickým rázům 

výrazně klesá a lze konstatovat, že destička IN23 není vhodná pro obrábění tohoto materiálu při 

vyšších hodnotách posuvů. 

 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 82 520 

rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 0,20 mm. 
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Počet upnutých lišt nl  [-] 
Number of Clamped Slats nl [-] 

IN23, f=0,20 mm 

IN23, f=0,32 mm 

Polyg. (IN23, f=0,20 
mm) 

Polyg. (IN23, f=0,32 
mm) 

Materiál 14MoV6-3 
(1.7715, 15 128) 
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Tab. 13 Měření odolnosti měřené VBD (ISCAR, IN23) vůči mechanickým rázům 

Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Výrobce 
Třída 

 

Posuv 
 

f [mm] 

Počet 
upnutých lišt 

nl [-] 

Obrobená 
délka  
l [mm] 

Aritmetický 
průměr 
l [mm] 

 Počet rázů 
 

 R [-] 

Aritmetický 
průměr 

R [-] 

IS
C

A
R

 I
N

2
3
 

0,20 

4 

1 870 

1 882 

37 400 

37 633 1 883 37 660 

1 892 37 840 

3 

2 285 

2 318 

34 275 

34 770 2 276 34 140 

2 393 35 895 

2 

3 179 

3 151 

31 790 

31 507 3 083 30 830 

3 190 31 900 

1 

5 146 

5 147 

25 730 

25 737 5 137 25 685 

5 159 25 795 

0,32 

4 

1 023 

1 015 

12 788 

12 683 1 004 12 550 

1 017 12 713 

3 

1 187 

1 195 

11 128 

11 206 1 203 11 278 

1 196 11 213 

2 

971 

980 

6 069 

6 125 982 6 138 

987 6 169 

1 

1 538 

1 528 

4 806 

4 774 1 526 4 769 

1 519 4 747 

 

Dle Tab. 13 můžeme vypozorovat, že největší odolnosti vůči mechanickým rázům 

dosahuje destička ISCAR IN23 při nejnižším posuvu 0,20 mm a při maximálním počtu upnutých 

lišt, z čehož vyplývá, že ideálně destička pracuje při kratších prodlevách mezi jednotlivými rázy. 

V porovnání s destičkou ISCAR IS8 nemá obráběný materiál vliv na odolnost proti 

mechanickým rázům. 

 

Všeobecně lze konstatovat, že destička ISCAR IN23 při aplikaci na obráběném materiálu 

C45 (1.0503, 12 050) dosahuje střední odolnosti vůči mechanickým rázům. 
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Obr. 86 Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 

Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste 

odolnost destičky IN23 proti mechanickým rázům (nejlepších hodnot odolnosti bylo dosaženo 

při maximálním počtu upnutých lišt v přípravku). Lepších vlastností dosahuje destička při nižším 

posuvu. Nárůst naměřených hodnot se jeví jako velmi konstantní pro obě hodnoty posuvů. 

 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 37 633 

rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 0,20 mm. 
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Počet upnutých lišt nl  [-] 
Number of Clamped Slats nl [-] 

IN23, f=0,20 mm 

IN23, f=0,32 mm 

Polyg. (IN23, f=0,20 
mm) 

Polyg. (IN23, f=0,32 
mm) 

Materiál C45 
(1.0503, 12 050) 
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9.1.3. VBD - výrobce: SAINT-GOBAIN, třída: D210 

Tab. 14 Měření odolnosti měřené VBD (SAINT-GOBAIN, D210) vůči mechanickým rázům 

Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Výrobce 
Třída 

 

Posuv 
 

f [mm] 

Počet 
upnutých lišt 

nl [-] 

Obrobená 
délka  
l [mm] 

Aritmetický 
průměr 
l [mm] 

 Počet rázů 
 

 R [-] 

Aritmetický 
průměr 

R [-] 

S
A

IN
T

-G
O

B
A

IN
 D

2
1
0
 

0,20 

4 

1 800 

1 887 

36 000 

37 733 1 990 39 800 

1 870 37 400 

3 

1 290 

1 247 

19 350 

18 700 1 190 17 850 

1 260 18 900 

2 

1 340 

1 423 

13 400 

14 233 1 430 14 300 

1 500 15 000 

1 

755 

700 

3 775 

3 500 690 3 450 

655 3 275 

0,32 

4 

750 

763 

9 375 

9 542 720 9 000 

820 10 250 

3 

280 

290 

2 625 

2 719 260 2 438 

330 3 094 

2 

830 

820 

5 188 

5 125 780 4 875 

850 5 313 

1 

590 

533 

1 844 

1 667 530 1 656 

480 1 500 

 

Dle Tab. 14 můžeme vypozorovat, že největší odolnosti vůči mechanickým rázům 

dosahuje destička SAINT-GOBAIN D210 při nejnižším posuvu 0,20 mm a při maximálního 

počtu upnutých lišt, z čehož vyplývá, že ideálně destička pracuje při pravidelném přerušovaném 

řezu. U vyššího posuvu dochází ke změně a destička se nejlépe chová a dosahuje lepších 

odolnosti proti mechanickému rázu při vyšších prodlevách mezi rázy. 

 

Všeobecně lze konstatovat, že destička SAINT-GOBAIN D210 při aplikaci na obráběném 

materiálu 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) dosahuje střední odolnosti vůči mechanickým rázům u 

nižšího posuvu. U vyššího posuvu dosahuje nízké odolnosti vůči mechanickým rázům. 
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Obr. 87 Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 
Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste 

také odolnost destičky D210 proti mechanickému přerušovanému řezu (nejlepších hodno t 

odolnosti bylo dosaženo při maximálním počtu upnutých lišt v přípravku). Lepších vlastností 

dosahuje destička při nižším posuvu. Nárůst odolnosti vůči mechanickým rázům je více zřetelný 

při nižším posuvu 0,20 mm. 

U vyššího posuvu 0,32 mm destička D210 nepříznivě reagovala na nepravidelné 

přerušovaný řez, a to nejhůře pro 3 upnuté lišty, což značí častější nepravidelný přerušovaný 

řez než u 2 lišt upnutých v přípravku. 

 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 37 733 

rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 0,20 mm. 
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Počet upnutých lišt nl  [-] 
Number of Clamped Slats nl [-] 

D210, f=0,20 mm 

D210, f=0,32 mm 

Polyg. (D210, f=0,20 
mm) 

Polyg. (D210, f=0,32 
mm) 

Materiál 14MoV6-3 
(1.7715, 15 128) 
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Tab. 15 Měření odolnosti měřené VBD (SAINT-GOBAIN, D210) vůči mechanickým rázům 

Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Výrobce 
Třída 

 

Posuv 
 

f [mm] 

Počet 
upnutých lišt 

nl [-] 

Obrobená 
délka  
l [mm] 

Aritmetický 
průměr 
l [mm] 

 Počet rázů 
 

 R [-] 

Aritmetický 
průměr 

R [-] 

S
A

IN
T

-G
O

B
A

IN
 D

2
1
0
 

0,20 

4 

1 420 

1 313 

28 400 

26 267 1 330 26 600 

1 190 23 800 

3 

1 220 

1 173 

18 300 

17 600 1 100 16 500 

1 200 18 000 

2 

1 950 

2 003 

19 500 

20 033 2 040 20 400 

2 020 20 200 

1 

4 800 

4 683 

24 000 

23 417 4 650 23 250 

4 600 23 000 

0,32 

4 

595 

620 

7 438 

7 750 615 7 688 

650 8 125 

3 

970 

920 

9 094 

8 625 910 8 531 

880 8 250 

2 

1 570 

1 565 

9 813 

9 781 1 505 9 406 

1 620 10 125 

1 

6 840 

2 461 

21 375 

21 063 6 700 20 938 

6 680 20 875 

 

Dle Tab. 15 můžeme vypozorovat, že největší odolnosti vůči mechanickým rázům 

dosahuje destička SAINT-GOBAIN D210 při nejnižším posuvu 0,20 mm. Charakter chování pro 

jednotlivé upnuté lišty je zcela odlišný jak u všech předchozích případů a nedochází ke 

konstantnímu vývoji chování destičky - je nutné provést detailnější měření. Pro nižší posuv je 

destička ovlivněna pravidelností rázů, tj. při pravidelném přerušovaném řezu dosáhla destička 

vyšší odolnosti vůči mechanickým rázům. Pro vyšší posuv je charakter chování již 

„jednoznačný“ - s rostoucím počtem časových prodlev mezi rázy roste také odolnost vůči 

rázům. 

 

Všeobecně lze konstatovat, že destička SAINT-GOBAIN D210 při aplikaci na obráběném 

materiálu C45 (1.0503, 12 050) dosahuje nízké odolnosti vůči mechanickým rázům. 
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Obr. 88 Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

  

Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že pro nižší posuv je chování a výdrž značně 

nejednoznačný a největších hodnot dosahuje destička D210 při maximálním počtu upnutých 

lišt. Pro vyšší posuv je charakter přesně opačný a největších hodnot dosahuje destička při 1 

upnuté liště. Je nutné provést detailnější měřené této destičky a to pro obě zvolené hodnoty 

posuvů. 

 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 26 267 

rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 0,20 mm. 
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Počet upnutých lišt nl  [-] 
Number of Clamped Slats nl [-] 

D210, f=0,20 mm 

D210, f=0,32 mm 

Polyg. (D210, f=0,20 
mm) 

Polyg. (D210, f=0,32 
mm) 

Materiál C45 
(1.0503, 12 050) 
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9.1.4. VBD  - výrobce: SAINT-GOBAIN, třída: D460 

Tab. 16 Měření odolnosti měřené VBD (SAINT-GOBAIN, D460) vůči mechanickým rázům 

Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Výrobce 
Třída 

 

Posuv 
 

f [mm] 

Počet 
upnutých lišt 

nl [-] 

Obrobená 
délka  
l [mm] 

Aritmetický 
průměr 
l [mm] 

 Počet rázů 
 

 R [-] 

Aritmetický 
průměr 

R [-] 

S
A

IN
T

-G
O

B
A

IN
 D

4
6
0
 

0,20 

4 

3 090 

3 177 

61 800 

63 533 3 200 64 000 

3 240 64 800 

3 

3 340 

3 420 

50 100 

51 300 3 420 51 300 

3 500 52 500 

2 

2 860 

2 800 

28 600 

28 000 2 720 27 200 

2 820 28 200 

1 

2 990 

2 977 

14 950 

14 883 3 050 15 250 

2 890 14 450 

0,32 

4 

3 880 

3 770 

48 500 

47 125 3 680 46 000 

3 750 46 875 

3 

4 350 

4 315 

40 781 

40 453 4 205 39 422 

4 390 41 156 

2 

6 310 

6 252 

39 438 

39 073 6 250 39 063 

6 195 38 719 

1 

9 795 

9 665 

30 609 

30 203 9 670 30 219 

9 530 29 781 

  

Dle Tab. 16 můžeme vypozorovat, že největší odolnosti vůči mechanickým rázům 

dosahuje destička SAINT-GOBAIN D460 při nejnižším posuvu 0,20 mm a při maximálním počtu 

upnutých lišt, z čehož vyplývá, že ideálně destičky pracují při pravidelném přerušovaném řezu.  

 

Všeobecně lze konstatovat, že destička SAINT-GOBAIN D460 při aplikaci na obráběném 

materiálu 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) dosahuje velmi vysoké odolnosti vůči mechanickým 

rázům pro obě posuvové rychlosti. 
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Obr. 89 Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 

Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste 

také odolnost destičky D460 proti mechanickým rázům. Nejlepších hodnot odolnosti bylo 

dosaženo při maximálním počtu upnutých lišt v přípravku.  

 

Lepších vlastností dosahuje destička při nižším posuvu, ale pouze pro větší počet 

upnutých lišt, k prudké změně dochází při změně počtu upnutí z 2 do 3 destiček. Při upnutí 1 

destičky má lepší odolnost destičky při vyšším posuvu než při nižším. Ve všech ostatních 

případech se tento jev nevyskytoval. 

 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 63 533 

rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 0,20 mm. 
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Počet upnutých lišt nl  [-] 
Number of Clamped Slats nl [-] 

D460, f=0,20 mm 

D460, f=0,32 mm 

Polyg. (D460, f=0,20 
mm) 

Polyg. (D460, f=0,32 
mm) 

Materiál 14MoV6-3 
(1.7715, 15 128) 
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Tab. 17 Měření odolnosti měřené VBD (SAINT-GOBAIN, D460) vůči mechanickým rázům 

Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Výrobce 
Třída 

 

Posuv 
 

f [mm] 

Počet 
upnutých lišt 

nl [-] 

Obrobená 
délka  
l [mm] 

Aritmetický 
průměr 
l [mm] 

 Počet rázů 
 

 R [-] 

Aritmetický 
průměr 

R [-] 

S
A

IN
T

-G
O

B
A

IN
 D

4
6
0
 

0,20 

4 

1 025 

1 078 

20 500 

21 567 1 160 23 200 

1 050 21 000 

3 

1 920 

1 893 

28 800 

28 400 1 905 28 575 

1 855 27 825 

2 

3 190 

3 192 

31 900 

31 917 3 280 32 800 

3 105 31 050 

1 

6 990 

7 027 

34 950 

35 133 7 200 36 000 

6 890 34 450 

0,32 

4 

1 160 

1 087 

14 500 

13 583 1 080 13 500 

1 020 12 750 

3 

1 830 

1 837 

17 156 

17 219 1 890 17 719 

1 790 16 781 

2 

2 980 

2 843 

18 625 

17 771 2 800 17 500 

2 750 17 188 

1 

6 800 

6 773 

21 250 

21 167 6 550 20 469 

6 970 21 781 

 

Dle Tab. 17 můžeme vypozorovat, že největší odolnosti vůči mechanickým rázům 

dosahuje destička SAINT-GOBAIN D460 při nejnižším posuvu 0,20 mm a při nejmenší počtu 

upnutých lišty (pouze 1 upnutá lišta v přípravku). Destičce vyhovují delší prodlevy mezi rázy než 

konstantní zatížení s minimem časových prodlev jako ve většině předchozích případů. 

 

Všeobecně lze konstatovat, že destička SAINT-GOBAIN D460 při aplikaci na obráběném 

materiálu C45 (1.0503, 12 050) dosahuje střední odolnosti vůči mechanickým rázům. 
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Obr. 90 Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 
Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy klesá 

také odolnost destičky D460 proti mechanickým rázům. Nejlepších hodnot odolnosti bylo 

dosaženo při minimálním počtu upnutých lišt v přípravku. Lepších vlastností dosahuje destička 

při nižším posuvu. Nárůst naměřených hodnot se jeví jako velmi konstantní pro tento případ. 

 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 35 133 

rázů při jedné upnuté liště a posuvu 0,20 mm. 
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9.1.5. Porovnání destiček pro materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

 

Obr. 91 Porovnání počtu rázů pro jednotlivé VBD pro materiál 14MoV6-3 

 
Ze souhrnného grafu lze vypozorovat, že nejlepších hodnot odolnosti vůči mechanických 

rázům, dosáhla pro nižší posuv 0,20 mm destička ISCAR IN23 (ne pro všechny druhy rázů) a 

pro vyšší hodnotu posuvu 0,32 mm zase destička SAINT-GOBAIN D460 (pro všechny druhy 

rázů). Souhrnně lze také usoudit, že destičky dosahují lepší odolnosti při maximálním počtu 

upnutých lišt, tzn. lépe „pracují“ při pravidelném přerušovaném řezu s minimálním počtem 

časových prodlev mezi rázy. Při souhrnném zprůměrování všech výsledků lze usoudit, že 

destička SAINT-GOBAIN D460 se jeví jako nejvhodnější a nejuniverzálnější řešení pro všechny 

druhy zatížení pro materiál 14MoV6-3. 

 

Vůbec nejlepších hodnot bylo dosaženo destičkou ISCAR IN23 při nižším posuvu a 

pravidelném přerušovaném řezu s minimální prodlevou mezi rázy, tzn. 4 upnuté lišty. Maximální 

dosažená průměrné hodnota byla 82 520 rázů.  
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IS8, f=0,20 mm 5 132 13 053 19 725 25 513 

IN23, f=0,20 mm 22 827 32 003 36 800 82 520 

D210, f=0,20 mm 3 500 14 233 18 700 37 733 

D460, f=0,20 mm 14 883 28 000 51 300 63 533 

IS8, f=0,32 mm 3 401 5 496 10 806 13 063 

IN23, f=0,32 mm 4 227 5 165 6 050 9 821 

D210, f=0,32 mm 1 667 5 125 2 719 9 542 

D460, f=0,32 mm 30 203 39 073 40 453 47 125 
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9.1.6. Porovnání destiček pro materiál  C45 (1.0503, 12 050) 

 

Obr. 92 Porovnání počtu rázů pro jednotlivé VBD pro materiál C45 

 

Ze souhrnného grafu lze vypozorovat, že nejlepších hodnot odolnosti vůči mechanických 

rázům, dosáhla destička ISCAR IS8 pro obě hodnoty posuvů. Souhrnně lze také usoudit, že 

destičky dosahují nejlepších hodnot odolnosti proti mechanickému rázu při 1 upnuté liště a více 

ji vyhovuje časová prodleva mezi rázy. Při souhrnném zprůměrování všech výsledků lze 

usoudit, že destička ISCAR IS8 se jeví jako nejvhodnější a nejuniverzálnější řešení pro všechny 

druhy zatížení pro materiál C45. 

 

Nejlepších hodnot bylo dosaženo destičkou ISCAR IS8 při nižším posuvu a pravidelném 

přerušovaném řezu s maximální prodlevou mezi rázy, tzn. 1 upnutá lišta. Maximální dosažená 

průměrná hodnota byla 70 175 rázů.  

1 2 3 4 

IS8, f=0,20 mm 70 175 62 147 45 125 39 780 

IN23, f=0,20 mm 25 737 31 507 34 270 37 633 

D210, f=0,20 mm 23 417 20 033 17 600 26 267 

D460, f=0,20 mm 35 133 31 917 28 400 21 567 

IS8, f=0,32 mm 36 098 28 692 24 163 23 342 

IN23, f=0,32 mm 4 774 6 125 11 206 12 683 

D210, f=0,32 mm 21 063 9 781 8 625 7 750 

D460, f=0,32 mm 21 167 17 771 17 219 13 583 
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9.2.  Tepelné rázy 

9.2.1. Teplotní snímek přerušovaného řezu - časové snímky 

Tab. 18 Porovnání snímků teplotního modelu pro VBD 

Teplotní pole nástroje Popis 

 

Snímaný čas: 5 s 

Max. teplota, průměrná: 298 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce nástroje. 

 

Snímaný čas: 10 s 

Max. teplota, průměrná: 345 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce včetně ovlivnění teploty 
odváděnou třískou. 

 

Snímaný čas: 15 s 

Max. teplota, průměrná: 382 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce nástroje. 

 

Snímaný čas: 20 s 

Max. teplota, průměrná: 408 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce včetně ovlivnění teploty 
odváděnou třískou. 

 

Snímaný čas: 25 s 

Max. teplota, průměrná: 422 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce nástroje. 

 

Snímaný čas: 30 s 

Max. teplota, průměrná: 430 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce nástroje. 
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9.2.2. Teplotní model přerušovaného řezu - graf 

Z důvodu zjištění teploty v okolí nástroje, vyměnitelné břitové destičky a především jejich 

řezných hran, byla snímána teplota okolí místa řezu, z čehož byl následně vymodelován graf 

teplotního modelu při nepravidelném přerušovaném řezu (3 upnuté lišty). 

 

Obr. 93 Teplotní model přerušovaného řezu na použitém simulátoru 

 
Graf znázorňuje měření teploty v čase od 0 do 30 sekund, což zahrnuje celkem 851 

měřících indexů, u kterých byla měřena teplota. Maximální teplota byla nejčastěji dosažena na 

špičce břitové destičky nebo případně na odcházející třísce (zkreslující snímky a hodnoty byly 

vyloučeny z měření). Jednotlivé teplotní výkyvy, jsou způsobeny přerušovaným řezem, kdy 

docházelo k ochlazování, díky prodlevám při výstupu destičky z řezu. 

 

Po ustálení procesu a dosažení maximálních teplot se maximální teplota pohybovala 

v okolí teploty 460 °C a při ustálené ochlazovací fázi v okolí teploty 380 °C. Z porovnání 

vyplývá, že destička je během prodlevy mezi rázy ochlazena průměrně o 80 °C. Všeobecně lze 

konstatovat, že keramické materiály jsou konstruovány na teploty v okolí 1 300 ÷ 1 600 °C (dle 

druhu použité keramiky), takže zdaleka nebylo dosaženo maximálních možností keramiky. 

Pokud se jedná o odolnost vůči tepelnému šoku, který vzniká při frézování nebo přerušovaném 

řezu, průměrná rozdílná teplota byla 80 °C (při rozdílu maximu a minima při ochlazení). Tak 

nízký výkyv teploty nemůže ovlivnit vlastnosti nebo životnost destičky. Moderní keramické 

materiály díky přidání kovové fáze (např. 20 ÷ 40 % TiC, TiN pro směsnou keramiku nebo 30 % 

SiC pro vyztuženou keramiku) jsou schopny zvýšit odolnost proti tepelným šokům. 
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9.3.  Opotřebení nástroje 

Jako další měřený parametr bylo sledováno opotřebení VBD při dvou řezných posuvech a 

proměnné hodnotě upnutých lišt, tak aby se simulovaly podmínky pravidelného a 

nepravidelného přerušovaného řezu.  

 

Na snímcích níže jsou uvedeny konečné stavy destiček při dosažení maximální hodnoty 

mechanických rázů. Destička byla prohlášena za nevyhovující, pokud výsledná hodnota 

parametru drsnosti obráběného povrchu byla prohlášena za nevyhovující.  

 

Pokud se jedná o průběh parametrů drsnosti Ra a Rz na obrábění součásti, tak ten má 

průběh rychlého nárůst hodnot, poté dochází k ustálení hodnot Ra a Rz až k mírnému klesání a 

ve třetí fázi dochází k prudkému nárůstu hodnot až na neakceptovatelnou hodnotu parametrů 

drsnosti. Toto je způsobeno opotřebováním řezných hran řezného nástroje, ve kterém dochází 

také k postupnému opotřebení. Na hřbetu a špičce nástroje narůstá opotřebení na určitou 

hodnotu, hodnota se minimálně zmenšuje, až k místu, kde nedocházelo ke kontaktu ostří s 

obráběným materiálem. 

 

 V následujících kapitolách jsou zobrazeny pouze VBD, které dosáhly nejvyšší odolnosti 

vůči mechanickým rázům pro vybrané testované materiály tj. 14MoV6-3 a C45. Testována byla 

destička výrobce ISCAR IN23. 

 

Kompletní fotografie opotřebení čela a hřbetu nástroje pro všechny testované parametry a 

všechny testované destičky lze nalézt v Příloze č. 1 této disertační práce. 

 

Nejčastější příčinou zhoršení parametrů drsnosti a ukončení řezů je destrukce břitu a 

především deformace špičky nástroje. Největší zátěž, která vede ke zhoršení drsností, je 

opotřebení čela nástroje, která je způsobena změnou průřezů třísky a změnou silových poměrů 

působících na řeznou hranu nástroje. Opotřebení řezných hran nebylo po celé délce záběru 

břitu rovnoměrné, a pro všechny VBD stejné, a mělo následující výsledné stavy a charaktery 

opotřebení. 
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9.3.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Tab. 19 Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 4 upnuté lišty v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN23 

f = 0,20 mm 

nl = 4 

  

Charakter opotřebení: 
Vznikající výmol na čele, vznik plastické deformace špičky. 

D460 

f = 0,32 mm 

nl = 4 

  

Charakter opotřebení: 
Výmol na čele včetně opotřebení špičky nástroje. 

 

Tab. 20 Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 3 upnuté lišty v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN23 

f = 0,20 mm 

nl = 3 

  

Charakter opotřebení: 
Plastická deformace špičky nástroje. 

D460 

f = 0,32 mm 

nl = 3 

  

Charakter opotřebení: 
Totální destrukce špičky nástroje a řezné hrany. 
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Tab. 21 Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 2 upnuté lišty v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN23 

f = 0,20 mm 

nl = 2 

  

Charakter opotřebení: 
Celková destrukce špičky nástroje a řezné hrany. 

D460 

f = 0,32 mm 

nl = 2 

  

Charakter opotřebení: 
Konstantní opotřebení špičky a hřbetu nástroje. 

 

Tab. 22 Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 1 upnutou lištu v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN23 

f = 0,20 mm 

nl = 1 

  

Charakter opotřebení: 
Hřebenové trhliny. 

D460 

f = 0,32 mm 

nl = 1 

  

Charakter opotřebení: 
Křehké porušování řezné hrany. 
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9.3.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Tab. 23 Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 4 upnuté lišty v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IS8 

f = 0,20 mm 

nl = 4 

  

Charakter opotřebení: 
Destrukce břitu nástroje. 

IS8 

f = 0,32 mm 

nl = 4 

  

Charakter opotřebení: 
Podélná destrukce břitu včetně výmolu na čele. 

 

Tab. 24 Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 3 upnuté lišty v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IS8 

f = 0,20 mm 

nl = 3 

  

Charakter opotřebení: 
Výmol na čele včetně hluboké destrukce špičky nástroje. 

IS8 

f = 0,32 mm 

nl = 3 

  

Charakter opotřebení: 
Destrukce špičky nástroje včetně vznikajícího výmolu na čele. 
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Tab. 25 Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 2 upnuté lišty v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IS8 

f = 0,20 mm 

nl = 2 

  

Charakter opotřebení: 
Destrukce břitu a plastická deformace špičky nástroje. 

IS8 

f = 0,32 mm 

nl = 2 

  

Charakter opotřebení: 
Hluboká destrukce špičky nástroje. 

 

Tab. 26 Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 1 upnutou lištu v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IS8 

f = 0,20 mm 

nl = 1 

  

Charakter opotřebení: 
Plastická deformace špičky nástroje, křehké porušené řezné hrany. 

IS8 

f = 0,32 mm 

nl = 1 

  

Charakter opotřebení: 
Destrukce špičky nástroje. 
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9.4.  Charakter tvorby třísky 

Mezi hlavní aspekty, které určují charakter řezného procesu, patří nejen řezné síly a 

tepelné ovlivnění obrobeného povrchu, ale především mechanismus tvorby třísky. Důvodem ke 

sledování parametrů třísek je skutečnost, že při obrábění jsou vyžadovány jen určité druhy 

třísek, které jsou z hlediska plynulosti procesu výhodnější. 

 

Dle následujících obrázků, které byly zachyceny při experimentálním měření 

vysokorychlostní kamerou Olympus při frekvenci 1 000 snímků/s je patrné, že se ocel při dané 

řezné rychlosti vc = 204 m·min-1 utvářela ve formě „tvářené plynulé třísky“ a s tvarem „šroubovitý 

krátký“. Na straně čela nástroje je tříska hladká, vnější strana drsná. Tříska se stáčí do křivek, 

nejčastěji šroubovice a případně do spirály. Při zvýšené řezné rychlosti (pouze experimentální 

zjištění) se článek třísky v místě smykové roviny postupně zakřivuje a zároveň smyková napětí 

rostou doté míry, než dojde k plastické deformaci materiálu obrobku. Toto postupné zakřivení 

článku třísky se začíná tvořit v důsledku zvyšující se deformační rychlosti v odcházejícím článku 

třísky, na který působí nově se vytvářející článek svým tlakem a postupně ho vytlačuje ze své 

pozice. Dle všeobecného hodnocené třísek tzv. objemového součinitele W, dosahuje tento 

případ hodnoty W = 40 ÷ 60. 

 

Jednotlivé obrázky popisují progres vývoje třísky v % během jednoho záběru při 

přerušovaném řezu (od vstupu do záběru po výstup při obrábění jedné lišty), tzn. celková 

testovaná a snímaná délka je přibližně 51 mm. Detailněji viz. Příloha č. 2 této disertační práce. 

    

    

0% 17% 

33% 50% 
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Obr. 94 Sekvence tvorby třísky (vstup x výstup) 

 

Pro potřeby správného snímání bylo nutné získat zorný úhel z následujícího vztahu:  

  2

2

hv
o

o

s
Z arctg

f

 
 

    
 
 

 (9.1.) 

kde:  Zo ….. zorný úhel objektivu [°], 

  shv ….. rozměr senzoru [mm], 

  fo ….. ohnisková vzdálenost objektivu [mm]. 

 

Tab. 27 Hodnoty zorného úhlu 

Ohnisková vzdálenost  

[mm] 
3,6 6 12 25 50 

Zorný úhel  

[°] 
100 75 40 20 10 

Kompletní obrábění je ovlivněno celou řadou faktorů ovlivňující utváření třísky. Zprvu je 

důležité vyhodnotit, zda se jedná o kontrolovaný odchod třísky. Mezi hlavní faktory, které 

ovlivňují tento proces, jsou řezné síly, samotná geometrie nástroje, dosahované teploty, 

vibrace, pevnost celé soustavy, tvrdost, tvar, materiál obrobku a také velikost. Proces utváření 

třísky začíná zakřivením třísky při zářezu a je dále závislé na kombinaci geometrie nástroje, 

řezných podmínkách, hloubce řezu, poloměru špičky nástroje a materiálu obrobku. Řezné 

podmínky ovlivňují tvar a velikost třísky, větší vliv na třísku má posuv a hloubka řezu.  

83% 67% 

100% 
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9.5.  Vnitřní pnutí 

Důležitým výsledkem obrábění jsou také výsledné hodnoty zbytkových napětí, které se 

vyskytují se ve formě buď tlakového (+) nebo tahového (-) charakteru, viz. Obr. 95. 

Nejideálnější varianta pro hodnotu vnitřního pnutí je, pokud jsou napětí nulová nebo blížící se 

nule. Horší jsou tahová napětí, kdy může docházet k narušení celistvosti součásti a tím pádem 

ovlivnění bezpečnosti. Napětí tlaková vykazující malé hodnoty normálového napětí jsou 

přijatelná. 

 

Se zvýšenou hodnotou napětí, jak tlakového, tak i tahového dochází ke změně vlastností 

v materiálu a to převážně mechanických, a může mít za následek také korozi. Měla by být 

snaha zajistit volbu vhodných parametrů obrábění, aby došlo k optimálnímu rozložení pnutí v 

celém objemu materiálu, nejlépe k nabytí nulových hodnot. 

 

Hlavní hledaný parametr u měření vnitřního pnutí byla hodnota normálového napětí, jako 

vedlejší hodnota bylo měřeno smykové napětí. Lišty byly obrobeny dle stejných parametrů jako 

při sledování počtu rázů, tj. řezná rychlost vc = 204 m/min; hloubka řezu ap = 1 mm; posuv f = 

0,11; 0,20 a 0,32 mm. Obrobená délka vždy L = 25 min pro jednotlivý měřený parametr. Měření 

vnitřního pnutí se provádělo do hloubky 12 μm. Jednotlivé vyhodnocující grafy lze nalézt 

v Příloze č. 3 této disertační práce. 

 

Bylo také provedeno porovnání rozdílu normálového napětí při vstupu nástroje do 

materiálu a poté při výstupu. Obr. 95 dále popisuje toto vyhodnocení. 

 

Pro přesnější vyhodnocení byl použit tzv. „burzovní graf“, který zaznamenává průměrnou 

odchylku, tj. MAX a MIN hodnoty odlišně od hodnoty naměřené. 

 

 

Obr. 95 Poloha měření vzorků a legenda pro souhrnné grafy vnitřního pnutí  
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9.5.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Tab. 28 Hodnoty vnitřního pnutí pro materiál 14MoV6-3 

č. 
měření 

počet 
lišt 

posuv 
[mm] 

Normálové napětí  σ [MPa] Smykové napětí  Ƭ [MPa] 

hodnota ± ± MAX ± MIN hodnota ± ± MAX ± MIN 

1a 4 0,11 26,3 16,0 42,3 10,3 117,1 6,5 123,6 110,6 

1b 4 0,11 180,4 27,8 208,2 152,6 96,5 11,2 107,7 85,3 

2a 4 0,20 158,0 27,2 185,2 130,8 71,5 11,0 82,5 60,5 

2b 4 0,20 352,2 31,4 383,6 320,8 25,5 12,6 38,1 12,9 

3a 4 0,32 333,7 18,4 352,1 315,3 26,4 7,4 33,8 19,0 

3b 4 0,32 475,8 26,5 502,3 449,3 11,8 10,7 22,5 1,1 

4b 3 0,11 251,6 29,6 281,2 222,0 25,7 11,9 37,6 13,8 

5b 3 0,20 385,4 31,5 416,9 353,9 23,8 12,7 36,5 11,1 

6b 3 0,32 405,2 34,1 439,3 371,1 20,4 13,7 34,1 6,7 

7b 2 0,11 20,7 9,4 30,1 11,3 18,1 3,7 21,8 14,4 

8b 2 0,20 116,2 19,3 135,5 96,9 10,8 7,6 18,4 3,2 

9b 2 0,32 263,0 19,8 282,8 243,2 10,1 8,0 18,1 2,1 

10b 1 0,11 97,9 15,0 112,9 82,9 81,8 6,1 87,9 75,7 

11b 1 0,20 170,6 20,1 190,7 150,5 62,2 8,1 70,3 54,1 

12b 1 0,32 248,9 19,0 267,9 229,9 35,7 7,6 43,3 28,1 

 

Normálové napětí při nejnižším posuvu (f = 0,11 mm) vykazuje nejvyšších hodnot při 

nepravidelném přerušovaném řezu. Nejvyšší hodnota byla dosažena při 3 upnutých lištách. 

Nejnižší hodnota byla dosažena při upnutých 2 lištách, tzn. nepravidelném přerušovaném řezu 

s maximálním počtem časových prodlev. Nejnižší hodnota posuvu ukazuje přímý a zásadní vliv 

časových prodlev a nutnosti stálejší pravidelnosti záběru. 

 

Obr. 96 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při nejnižším posuvu 
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Normálové napětí při středním posuvu (f = 0,20 mm) vykazuje obdobný charakter a 

závislost nepravidelného přerušovaného řezu na vnitřní pnutí v materiálu. Dosažené hodnoty 

normálového napětí jsou ovšem podstatně větší. Nejvyšších hodnot normálového napětí bylo 

dosaženo při 3 upnutých lištách. Nejnižších hodnot bylo dosaženo při 2 upnutých lištách, tak 

jako v předchozím případě. 

 

Obr. 97 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při středním posuvu 

 

 Normálové napětí při nejvyšším posuvu (f = 0,32 mm) vykazuje mírně rozdílné hodnoty 

než oba předchozí případy. Dochází ke změně vlivu, kdy v předchozím případě velikost 

normálového napětí nejvíce ovlivňovala pravidelnost nebo nepravidelnost rázů. Při maximálním 

posuvu tuto úlohu, největšího vlivu na hodnotu normálového napětí, přebírá časová prodleva 

mezi rázy. Největších hodnot normálového napětí bylo dosaženo při maximálním počtu 

upnutých lišt. S časovou prodlevou dochází také k plynulému a konstantnímu klesání hodnot 

normálového napětí. 

 

Obr. 98 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při nejvyšším posuvu 
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Smykové napětí při nejnižším posuvu (f = 0,11 mm) vykazuje největších hodnot při 

maximálním počtu ustavených lišt, nejnižší hodnoty bylo dosaženo při 2 upnutých lištách. 

Maximální hodnoty jsou dosaženy při pravidelném přerušovaném řezu. 

 

Obr. 99 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na smykové napětí při nejnižším posuvu 

 

Smykové napětí při středním posuvu (f = 0,20 mm) vykazuje téměř totožných hodnot, 

kromě 1 upnuté lišty, kdy hodnota smykového napětí dosahuje maximálních hodnot. Při 

porovnání s nejnižším posuvem v předchozím případě, při upnutí 1 lišty, a tím pádem velkých 

prodlev mezi rázy, došlo také k nárůstu smykového napětí. 

 

Obr. 100 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na smykové napětí při středním posuvu 

 

Smykové napětí při vysokém posuvu (f = 0,32 mm) vykazuje téměř totožných hodnot. 

Nejvyšší hodnoty smykového napětí bylo dosaženo při 1 upnuté liště. Významný vliv bude mít 

také tento vysoký posuv.  
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Obr. 101 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na smykové napětí při nejvyšším posuvu 

 

 Následující graf (Obr. 102) souhrnně vykazuje porovnání vlivu posuvu na normálové 

napětí pro jednotlivá upnutí (4, 3, 2 nebo 1 upnutá lišta). Graf jasně znázorňuje, že se 

zvyšujícím se posuvem se velikost vneseného normálové napětí do místa obrábění úměrně 

zvyšuje. Obecně lze také usoudit, že silně nepravidelný přerušovaný řez má vliv na velikost 

vneseného normálové napětí. Pro přesnější vyhodnocení vlivu je třeba provést více měření. 

 

Obr. 102 Souhrnné porovnání vlivu velikosti posuvu na normálové napětí pro jednotlivá upnutí 

 

Při porovnání vlivu smykového napětí v závislosti na velikosti posuvu lze konstatovat, že 

velikost smykového napětí klesá se zvyšujícím se posuvem. Lze usoudit, že pravidelný 

přerušovaný řez (4 a 1 upnutá lišta) má vliv na smykové napětí a dosahuje vyšších hodnot. Pro 

přesnější vyhodnocení vlivu je třeba provést více měření. 
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Obr. 103 Souhrnné porovnání vlivu velikosti posuvu na smykové napětí pro jednotlivá upnutí 

  

Pro uvažované rozšíření budoucího měření byl také porovnán vliv vstupu a výstupu 

nástroje na normálové napětí. Dle očekávání lze usoudit, že normálové napětí je nejvyšší při 

vstupu do materiálu, kde dochází k prudkému mechanickému rázu a na konci obráběného 

povrchu je hodnota normálového napětí nižší. Pokud jde o porovnání vlivu na velikost posuvu, 

normálové napětí úměrně roste s narůstajícím posuvem. Měření mělo v téhle fázi pouze 

informativní charakter. 

 

Obr. 104 Souhrnné zkušební porovnání rozdílu normálového napětí při měření na vstupu 
nástroje do materiálu a na výstupu 
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9.5.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Tab. 29 Hodnoty vnitřního pnutí pro materiál C45 

č. 
měření 

počet 
lišt 

Posuv 
[mm] 

Normálové napětí  σ [MPa] Smykové napětí  Ƭ [MPa] 

hodnota ± plus minus hodnota ± plus minus 

1b 4 0,11 111,9 23,4 135,3 88,5 70,3 9,5 79,8 60,8 

2b 4 0,20 263,2 39,7 302,9 223,5 42,7 16,0 58,7 26,7 

3b 4 0,32 335,5 23,4 358,9 312,1 21,5 9,4 30,9 12,1 

4b 3 0,11 34,1 18,3 52,4 15,8 54,9 7,4 62,3 47,5 

5b 3 0,20 150,3 11,7 162,0 138,6 17,7 4,7 22,4 13,0 

6b 3 0,32 318,4 15,9 334,3 302,5 -0,9 6,4 5,5 -7,3 

7b 2 0,11 -155,4 16,7 -138,7 -172,1 25,9 6,7 32,6 19,2 

8b 2 0,20 142,4 13,4 155,8 129,0 12,4 5,4 17,8 7,0 

9b 2 0,32 196,3 17,8 214,1 178,5 3,2 7,2 10,4 -4,0 

10b 1 0,11 -289,1 14,1 -275,0 -303,2 32,5 5,7 38,2 26,8 

11b 1 0,20 24,2 8,9 33,1 15,3 9,1 3,8 12,9 5,3 

12b 1 0,32 169,4 18,8 188,2 150,6 7,8 7,6 15,4 0,2 

 

Normálové napětí při nejnižším posuvu (f = 0,11 mm) vykazuje zcela jiný charakter než 

předchozí materiál. S počtem upnutých lišt se úměrně zvyšuje hodnota normálového napětí. 

Pro 1 a 2 upnuté lišty jsou dokonce hodnoty záporné, což značí tahová napětí. U obrábění 1 

lišty, dlouhých časových prodlev při nejnižším posuvu, se tato hodnota blíží až k 300 MPa, což 

značí velmi vysoké tahové napětí, které má nepříznivý vliv na životnost. 

 

Obr. 105 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při nejnižším posuvu 

 

Normálové napětí při středním posuvu (f = 0,20 mm) roste s počtem upnutých lišt, tj. 

s počtem rázů. Charakter růstu má konstantní nárůst/pokles. Nejvyšších hodnot normálového 

napětí je dosaženo při plném upnutí (4 lišty v simulátoru). 
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Obr. 106 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při středním posuvu 

 
Normálové napětí při nejvyšším posuvu (f = 0,32 mm) vykazuje obdobný charakter jako 

oba předchozí nižší posuvy. Se zvyšujícím se počtem rázů se zvyšuje normálové napětí. 

Charakter růstu normálového napětí je téměř konstantní. Nejvyšší hodnoty je dosaženo při 4 

upnutých lištách, nejmenší hodnoty je dosaženo při 1 upnuté liště.  

 

Obr. 107 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při nejvyšším posuvu 

 
Smykové napětí při nejnižším posuvu (f = 0,11 mm) vykazuje největších hodnot při 

maximálním počtu ustavených lišt. V tomto případě došlo ke změně charakteru, kdy nejnižších 

hodnot bylo dosaženo při 2 upnutých lištách. Toto zkreslení mohlo být způsobeno vadou 

v podpovrchové vrstvě např. vměstkem, hrubším zrnem apod. 
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Obr. 108 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na smykové napětí při nejnižším posuvu 

  

Smykové napětí při středním posuvu (f = 0,20 mm) vykazuje největších hodnot při 

maximálním počtu ustavených lišt, nejnižších při 1 upnuté liště. Lze konstatovat, že se 

stoupajícím počtem upnutých lišt také stoupá smykové napětí v podpovrchové vrstvě při vstupu 

nástroje do řezu. 

 

Obr. 109 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na smykové napětí při středním posuvu 

 

Smykové napětí při nejvyšším posuvu (f = 0,32 mm) vykazuje nejvyšších hodnot při 

maximálním počtu upnutých lišt. Zbylé hodnoty smykového napětí jsou velmi podobné (3, 2 

nebo 1 lišta) a dosahují velmi malých hodnot. Pro 3 upnuté lišty se hodnoty blíží téměř nule a 

lehce přecházejí do mírně zanedbatelného tahového napětí. 
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Obr. 110 Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na smykové napětí při nejvyšším posuvu 

 
Následující graf (Obr. 111) souhrnně vykazuje porovnání vlivu posuvu na normálové 

napětí pro jednotlivá upnutí (4, 3, 2 nebo 1 upnutá lišta). Graf jasně znázorňuje, že se 

zvyšujícím se posuvem se velikost vneseného normálové napětí do místa obrábění úměrně 

zvyšuje. Pro materiál C45 (1.0503, 12 050) také platí, že počet lišt má vliv na vzrůstající 

hodnotu normálového napětí. Některé body při nižším posuvu dosáhly také záporných hodnot 

napětí, tahová napětí, které mají nepříznivý vliv na odolnost materiálu vůči únavě, zvyšují tření 

nebo šíření vnitřních trhlin. 

 

Obr. 111 Souhrnné porovnání vlivu velikosti posuvu na normálové napětí pro jednotlivá upnutí 
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Při porovnání vlivu smykového napětí v závislosti na velikosti posuvu lze konstatovat, že 

velikost smykového napětí klesá se zvyšujícím se posuvem. Obdobně jako předchozí případ, i 

tento případ vykazuje závislost počtu upnutých lišt na velikost smykového napětí, tzn. s vyšším 

počtem rázů, roste hodnota smykového napětí. 

 

Obr. 112 Souhrnné porovnání vlivu velikosti posuvu na smykové napětí pro jednotlivá upnutí  
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9.6.  Parametry drsnosti při prvotním záběru vyměnitelné břitové destičky 

9.6.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Tab. 30 Hodnoty prvotní parametry drsnosti pro materiál 14MoV6-3 

 
4 lišty 3 lišty 

Posuv [mm] Ra [μm] Rq [μm] Rz [μm] Ra [μm] Rq [μm] Rz [μm] 

0,11 

1,611 1,808 10,158 1,917 2,261 9,101 

1,768 2,298 10,728 2,39 3,077 12,354 

1,468 1,826 9,511 1,854 2,334 10,993 

1,581 1,701 9,44 1,867 2,236 9,892 

1,52 1,679 9,599 1,713 2,193 9,196 

Aritmetický průměr 1,5896 1,8624 9,8872 1,9482 2,4202 10,3072 

Směrodatná odchylka 0,1020 0,2253 0,4909 0,2311 0,3316 1,2265 

0,2 

2,042 2,476 10,087 2,038 2,485 10,637 

1,528 1,3915 9,122 2,038 2,472 11,187 

1,749 2,237 9,764 1,952 2,396 10,884 

1,78 2,152 10,088 2,277 2,793 11,051 

1,754 2,082 9,447 2,374 2,903 12,344 

Aritmetický průměr 1,7706 2,0677 9,7016 2,1358 2,6098 11,2206 

Směrodatná odchylka 0,1633 0,3633 0,3748 0,1610 0,1999 0,5909 

0,32 

3,248 3,824 15,959 3,416 4,062 16,315 

3,3 3,926 15,952 3,35 3,951 16,102 

3,023 3,5777 14,414 3,525 3,601 16,828 

3,29 4,153 15,537 3,695 4,385 17,986 

3,232 3,814 15,331 3,328 3,973 16,023 

Aritmetický průměr 3,2186 3,8589 15,4386 3,4628 3,9944 16,6508 

Směrodatná odchylka 0,1010 0,1862 0,5667 0,1348 0,2507 0,7242 

  

 
2 lišty 1 lišta 

Posuv [mm] Ra [μm] Rq [μm] Rz [μm] Ra [μm] Rq [μm] Rz [μm] 

0,11 

1,417 1,749 7,805 1,099 1,399 7,1 

1,363 1,621 7,452 1,378 1,786 7,051 

1,226 1,505 7,489 1,267 1,582 7,203 

1,293 1,677 8,035 1,312 1,761 8,05 

1,549 1,841 7,877 1,387 1,762 7,748 

Aritmetický průměr 1,3696 1,6786 7,7316 1,2886 1,658 7,4304 

Směrodatná odchylka 0,1104 0,1138 0,2261 0,1045 0,1488 0,3974 

0,2 

1,849 2,229 9,066 1,701 2,122 8,614 

1,965 2,338 9,544 1,653 2,032 9,69 

1,702 2,043 9,623 1,609 2,096 9,269 

1,459 1,783 9,522 1,461 1,827 8,673 

1,647 2,016 9,522 1,454 1,759 8,067 

Aritmetický průměr 1,7244 2,0818 9,4554 1,5756 1,9672 8,8626 

Směrodatná odchylka 0,1734 0,1910 0,1982 0,1007 0,1468 0,5622 

0,32 

3,44 4,067 15,528 2,083 2,51 11,235 

3,659 4,428 16,537 2,293 2,78 12,854 

3,399 3,916 14,439 2,018 2,362 9,329 

3,073 3,632 13,892 1,983 2,397 10,787 

3,301 3,825 14,476 2,1 2,565 11,124 

Aritmetický průměr 3,3744 3,9736 14,9744 2,0954 2,5228 11,0658 

Směrodatná odchylka 0,1909 0,2673 0,9439 0,1076 0,1482 1,1246 
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Obr. 113 Vyhodnocení střední aritmetické hodnoty parametrů drsnosti v závislosti na posuvu 

 
Na Obr. 113 lze vypozorovat vzrůstající hodnotu střední aritmetické hodnoty parametru 

drsnosti Ra v závislosti na zvyšujícím se posuvu. Strmé zhoršení hodnoty parametru drsnosti 

Ra vzniká při vyšším posuvu než 0,2 mm. Při upnutí 4, 3 nebo 2 lišt jsou hodnoty téměř totožné. 

 

Obr. 114 Vyhodnocení střední aritmetické hodnoty parametrů drsnosti v závislosti na počtu 

upnutých lišt 

 
Obr. 114 vykazuje nejhorších hodnot parametrů drsnosti Ra při 3 upnutých lištách 

(nepravidelný přerušovaný řez). Stejného charakteru opotřebení Ra bylo dosaženo při všech 

hodnotách posuvů. Nejhorší kvalita povrchu je při nejvyšším posuvu. 
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Obr. 115 Vyhodnocení maximální výšky profilu v závislosti na posuvu 

 
Na Obr. 115 lze vypozorovat vzrůstající hodnotu maximální výšky profilu Rz v závislosti 

na zvyšujícím se posuvu. Prudší zhoršení hodnoty parametrů drsnosti Rz vzniká při vyšším 

posuvu než 0,2 mm, ale nedochází k tak strmému nárůstu jako u hodnoty parametru drsnosti 

Ra. Při upnutí 4, 3 nebo 2 lišt jsou hodnoty téměř totožné. Při upnutí 1 lišty se hodnota  

parametru drsnosti Rz zvyšuje téměř konstantně. 

 

Obr. 116 Vyhodnocení maximální výšky profilu v závislosti na počtu upnutých lišt 

 

Obr. 116 vykazuje nejhorších hodnot parametrů drsnosti Rz při 3 upnutých lištách 

(nepravidelný přerušovaný řez). Stejného charakteru opotřebení Rz bylo dosaženo při všech 

hodnotách posuvů. Nejhorší kvalita povrchu je dosažena při nejvyšším posuvu (0,32 mm). 
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9.6.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Tab. 31 Hodnoty prvotní parametrů drsnosti pro materiál C45 

 
4 lišty 3 lišty 

Posuv [mm] Ra [μm] Rq [μm] Rz [μm] Ra [μm] Rq [μm] Rz [μm] 

0,11 

1,616 1,961 8,213 1,881 2,428 10,652 

1,63 2,133 11,015 1,498 1,861 7,796 

1,334 1,74 8,825 2,192 2,677 10,607 

1,531 1,94 9,739 2,163 2,823 12,436 

1,313 1,63 7,208 1,408 1,921 9,784 

Aritmetický průměr 1,4848 1,8808 9,0000 1,8284 2,3420 10,2550 

Směrodatná odchylka 0,1362 0,1768 1,3014 0,3264 0,3898 1,5038 

0,2 

1,46 1,788 8,39 1,974 2,419 10,482 

2,167 2,611 10,668 1,642 2,065 9,118 

1,657 1,981 8,828 1,886 2,446 12,528 

1,649 2,066 9,085 2,089 2,594 12,133 

1,707 2,129 10,037 1,573 1,91 9,071 

Aritmetický průměr 1,7280 2,1150 9,4016 1,8328 2,2868 10,6664 

Směrodatná odchylka 0,2351 0,2733 0,8319 0,1961 0,2563 1,4556 

0,32 

3,015 3,526 13,932 3,269 3,759 16,58 

3,142 3,81 14,805 3,207 3,745 16,032 

3,034 3,554 13,525 3,205 3,773 16,803 

2,979 3,554 14,204 3,659 4,437 17,161 

3,429 3,969 15,083 3,223 3,782 17,161 

Aritmetický průměr 3,1198 3,6826 14,3098 3,3126 3,8992 16,7474 

Směrodatná odchylka 0,1639 0,1766 0,5680 0,1747 0,2692 0,4207 

  

 
2 lišty 1 lišta 

Posuv [mm] Ra [μm] Rq [μm] Rz [μm] Ra [μm] Rq [μm] Rz [μm] 

0,11 

1,246 1,542 7,187 1,952 2,499 11,959 

1,265 1,597 7,901 1,654 2,54 10,593 

1,114 1,377 6,379 2,003 2,482 11,761 

1,219 1,546 7,422 1,928 2,428 11,685 

1,278 1,523 7,333 1,923 1,284 12,042 

Aritmetický průměr 1,2244 1,5170 7,2444 1,8920 2,2466 11,6080 

Směrodatná odchylka 0,0587 0,0742 0,4945 0,1223 0,4826 0,5237 

0,2 

1,466 1,851 8,581 1,831 2,348 10,412 

1,677 1,881 8,673 2,289 2,891 12,543 

1,794 2,071 8,921 1,812 2,238 10,126 

1,76 2,054 8,991 1,891 2,354 12,833 

1,688 2,076 9,041 1,61 2,036 11,371 

Aritmetický průměr 1,6770 1,9866 8,8414 1,8866 2,3734 11,4570 

Směrodatná odchylka 0,1142 0,0992 0,1815 0,2223 0,2832 1,0903 

0,32 

3,109 3,717 14,141 3,494 3,959 16,226 

3,289 3,658 13,982 3,323 3,93 14,403 

3,309 3,885 14,364 3,459 3,933 15,678 

3,142 4,028 14,738 3,325 3,908 14,886 

3,152 3,788 14,742 3,213 3,876 14,419 

Aritmetický průměr 3,2002 3,8152 14,3934 3,3628 3,9212 15,1224 

Směrodatná odchylka 0,0822 0,1306 0,3079 0,1019 0,0278 0,7204 
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Obr. 117 Vyhodnocení střední aritmetické hodnoty parametrů drsnosti v závislosti na posuvu 

 
Na Obr. 117 lze vypozorovat vzrůstající hodnotu střední aritmetické hodnoty parametru 

drsnosti Ra v závislosti na zvyšující se hodnotě posuvu. Ke strmému zhoršení hodnot dochází 

po zvýšení posuvu nad 0,2 mm. Na rozdíl od předešlého materiálu (14MoV6-3) jsou hodnoty 

téměř identické pro všechny druhy přerušovaného řezu (4, 3, 2 nebo 1 lišta). 

 

Obr. 118 Vyhodnocení střední aritmetické hodnoty parametrů drsnosti v závislosti na počtu 

upnutých lišt 

 

Obr. 118 vykazuje velice podobných hodnot pro všechny počty upnutých lišt. Na parametr 

drsnosti Ra a při použitých podmínkách pro tento materiál má vliv pouze velikost posuvu. 

Hodnota parametru drsnosti Ra při zvýšení posuvu nad 0,20 mm prudce roste. 
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Obr. 119 Vyhodnocení maximální výšky profilu v závislosti na posuvu 

 

Na Obr. 119 lze vypozorovat vzrůstající hodnotu maximální výšky profilu Rz. K většímu 

nárůstu dochází při zvýšení posuvu nad hodnotu 0,2 mm. Hodnoty Rz jsou téměř identické pro 

všechny druhy přerušovaného řezu (4, 3, 2 nebo 1 lišta). Hodnota parametru drsnosti Rz 

nepříznivě reaguje na nepravidelný přerušovaný řez. 

 

Obr. 120 Vyhodnocení maximální výšky profilu v závislosti na počtu upnutých lišt 

 
Obr. 120 vykazuje nejhorších hodnot parametru drsnosti Rz při 3 upnutých lištách. 

Charakter opotřebení je pro všechny počty upnutých lišt (4, 3, 2 nebo 1) téměř totožný. Při 

zvýšeném posuvu nad 0,20 mm dochází k prudkému nárůstu hodnot parametru drsnosti Rz.  
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10. ZÁVĚR 

Čím dál častěji se v dnešní době setkáváme s potřebou výroby pevnějších a tvrdších 

materiálů při nižších nákladech na výrobu. U těchto výrobků je také vyžadována vysoká 

přesnost, kvalita obrábění, krátký dodací termín a nízká cena. Pouze správné použití 

specifických vlastností jednotlivých materiálů umožňují dosáhnut požadované produktivity. Je 

třeba si uvědomit, že každý správně zvolený parametr, na který jsme dříve nekladli důraz, může 

dnes zcela ovlivnit výslednou ekonomiku, efektivitu a konkurenceschopnost. I na samotné řezné 

nástroje a jejich materiály je kladen velký důraz. Moderní řezný materiál musí obrábět vyššími 

řeznými parametry, musí odebrat větší objem materiálu za jednotku času, vzniká tlak na 

hospodárnost obrábění, vyšší živostnost nástroje a schopnost obrábět nové a nové materiály. 

 

V této disertační práci byl řešen vliv tepelných a mechanických rázů na stav ostří při 

pravidelném nebo nepravidelném přerušovaném řezu. Testovány jsou celkem čtyři druhy 

keramických vyměnitelných břitových destiček od dvou světových dodavatelů vždy na bázi 

nitridické nebo oxidové keramiky. Byly provedeny následující testy: měření mechanických rázů, 

měření tepelných rázů, měření opotřebení vyměnitelných břitových destiček, snímání 

charakteru tvorby třísky, měření vnitřního pnutí a měření parametrů drsnosti povrchu při 

prvotním záběru nástroje. 

Mechanické rázy 

Ze souhrnného grafu pro materiál 14MoV6-3 lze jasně vypozorovat, že nejlepší odolnosti 

vůči mechanickým rázům při nižší posuvové rychlosti 0,2 mm dosáhla destička výrobce ISCAR, 

typ IN23, a pro vyšší hodnoty posuvu 0,32 mm destička výrobce SAINT-GOBAIN, typ D460. 

Nejlepších hodnot bylo dosaženo destičkou ISCAR IN23 při nižším posuvu a rovnoměrném 

přerušovaném řezu s minimální prodlevou mezi rázy, tzn. 4 upnuté lišty. Maximální dosažená 

průměrná hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům byla 82 520 rázů. 

 

Z grafu odolnosti vůči mechanickým rázům a časových prodlev mezi rázy, lze na základě 

známého chemického složení keramických materiálů také vypozorovat, že odolnost nitridické a 

oxidové keramiky vůči mechanickým rázům roste s počtem upnutých lišt, z čehož lze usoudit, 

že destičkám při obrábění tohoto materiálu vyhovuje ustálenější, neklesající teplota s minimem 

časových prodlev mezi rázy. Více než pravidelný a nepravidelný proces je důležitější hodnota 

časové prodlevy mezi rázy, což ovlivňuje teplotu na řezných hranách a vede k tepelným rázům. 

Vyměnitelná břitová destička výrobce SAINT-GOBAIN, typ D460, (nitridické složení), je 

nejvhodnější a nejuniverzálnější řešení pro všechny druhy zatížení mechanickým rázem pro 

testovaný materiál 14MoV6-3. 
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Obr. 121 Komplexní vyhodnocení mechanických rázů pro materiál 14MoV6-3 

 
Ze souhrnného grafu pro materiál C45 lze jasně vypozorovat, že nejlepší odolnosti vůči 

mechanickým rázům dosáhla destička výrobce ISCAR, typ IS8, a to pro obě hodnoty posuvů 

(0,2 a 0,3 mm). Maximální dosažená průměrná hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům 

byla 70 175 rázů a to při upnutí jedné lišty, což značí maximální časovou prodlevu, a nejnižším 

možném testovaném posuvu 0,2 mm. 

 

Z grafu odolnosti vůči mechanickým rázům a časových prodlev mezi rázy, lze na základě 

známého chemického složení keramických materiálů také vypozorovat, že odolnost keramiky 

roste s časovou prodlevou mezi rázy. U oxidové keramiky není tento jev až tak průkazný a 

spíše záleží na hodnotě posuvu a výrobci destičky. Vyměnitelná břitová destička výrobce 

ISCAR, typ IS8, (nitridické složení), je nejhodnější a nejuniverzálnější řešení pro všechny druhy 

zatížení mechanickým rázem pro materiál C45. 

 

Obr. 122 Komplexní vyhodnocení mechanických rázů pro materiál C45 
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Tepelné rázy 

Po ustálení procesu a dosažení maximálních teplot se maximální teplota pohybovala 

v okolí teploty 460 °C a při ustálené ochlazovací fázi v okolí teploty 380 °C. Maximální teplota 

byla nejčastěji dosažena na špičce břitové destičky. Z porovnání vyplývá, že destička je během 

prodlevy mezi rázy ochlazena průměrně o 80 °C.  

 

Všeobecně lze konstatovat, že keramické materiály jsou konstruovány na teploty v okolí 

1 300 ÷ 1 600 °C, kterých zdaleka nedosahujeme při našich testech, takže nemůže docházet 

k poruchám řezných hran z důvodu vysokých teplot. 

 

Pokud se jedná o odolnost vůči tepelnému šoku, který vzniká při frézování nebo 

přerušovaném řezu, průměrná rozdílná teplota byla přibližně 80 °C mezi max a min. Tak nízká 

rozdílová teplota nemůže mít vliv na vlastnosti nebo samotnou životnost destičky. Moderní 

keramické materiály zvyšují odolnost vůči tepelným rázům pomocí přidání kovové fáze do 

matrice během výroby (např. 20 ÷ 40 % TiC, TiN pro směsnou keramiku nebo 30 % SiC pro 

vyztuženou keramiku). 

Opotřebení nástroje 

Nejčastější příčinou zhoršení parametrů drsnosti a ukončení řezů je destrukce břitu a 

především deformace špičky nástroje. Největší zátěž, která vede ke zhoršení drsností, je 

opotřebení čela nástroje, které je způsobeno změnou průřezů třísky a změnou silových poměrů 

působících na řeznou hranu nástroje. Opotřebení řezných hran nebylo po celé délce záběru 

břitu rovnoměrné, a pro všechny VBD stejné.  

 

Pokud se jedná o průběh parametrů drsnosti Ra a Rz na obrábění součásti, tak ten má 

průběh rychlého nárůst hodnot, poté dochází k ustálení hodnot Ra a Rz až k mírnému klesání a 

ve třetí fázi dochází k prudkému nárůstu hodnot až na neakceptovatelnou hodnotu parametrů 

drsnosti. 

Charakteristika tvorby třísky 

Při měření se tříska utvářela ve formě „tvářené plynulé třísky“ a tvarem „šroubovitý tvar 

krátký“. Na straně čela nástroje je tříska hladká, vnější strana drsná. Tříska se stáčí do křivek, 

nejčastěji šroubovice případně do spirály. Dle všeobecného hodnocené třísek tzv. objemového 

součinitele W dosahuje dle stupnice hodnoty 40 ÷ 60. 

 

Při zvýšené řezné rychlosti se článek třísky v místě smykové roviny postupně zakřivuje a 

zároveň smyková napětí rostou doté míry, než dojde k plastické deformaci materiálu obrobku. 

Toto postupné zakřivení článku třísky se začíná tvořit v důsledku zvyšující se deformační 

rychlosti v odcházejícím článku třísky, na který působí nově se vytvářející článek svým tlakem a 

postupně ho vytlačuje ze své pozice. 

Vnitřní pnutí 

Se zvýšenou hodnotou napětí, jak tlakového, tak i tahového dochází ke změně vlastností 

v materiálu a to převážně mechanických, a může mít za následek také korozi. Snaha by měla 

být zajistit volbu vhodných parametrů obrábění, aby došlo k optimálnímu rozložení pnutí v 

celém objemu materiálu, nejlépe k nabytí nulových hodnot. Horší jsou tahová napětí, kdy může 

docházet k narušení celistvosti součásti a také tím pádem ovlivnění bezpečnosti. 
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Pro materiál 14MoV6-3 platí, že se zvyšujícím se posuvem se velikost vneseného 

normálové napětí do místa obrábění úměrně zvyšuje. Obecně lze také usoudit, že nepravidelný 

přerušovaný řez má vliv na velikost vneseného normálové napětí a hodnoty jsou lehce vyšší 

v porovnání s běžným pravidelným přerušovaným řezem. Nejlepších hodnot bylo dosaženo při 

upnutých 2 lištách tj. mírnější nepravidelný přerušovaný řez. Všechny testy byly zatíženy pouze 

tlakovým napětím. 

 

Obr. 123 Komplexní vyhodnocení vnitřního pnutí pro materiál 14MoV6-3 

 

Pro materiál C45 platí, že se zvyšujícím se posuvem se velikost vneseného normálové 

napětí do místa obrábění úměrně zvyšuje. Dále lze usoudit, že počet lišt má vliv na vzrůstající 

hodnotu normálového napětí. Některé body při nižším posuvu dosáhly také záporných hodnot 

napětí, tahových napětí, které mají nepříznivý vliv na odolnost materiálu vůči únavě, zvyšují 

tření nebo šíření vnitřních trhlin. Nejlepších hodnot bylo dosaženo při upnutých 2 lištách, ale při 

nejnižších hodnotách posuvů vznikla také napětí tahová, takže je nelze doporučit při nižších 

hodnotách posuvů. 

 

Obr. 124 Komplexní vyhodnocení vnitřního pnutí pro materiál C45 
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Byl také porovnán vliv vstupu a výstupu nástroje na normálové napětí. Dle předpokladu, je 

normálové napětí nejvyšší při vstupu do materiálu, kde dochází k prudkému mechanickému 

rázu a na konci obráběného povrchu je ovlivněná velikost podstatně nižší. Pokud jde o 

porovnání vlivu na velikost posuvu, normálové napětí úměrně roste s narůstajícím posuvem.  

Parametry drsnost při prvotním záběru 

Pro oba testované materiály platí, že se vzrůstajícím posuvem dochází k nárůstu hodnot 

střední aritmetické hodnoty parametru drsnosti a maximální výšky profilu. Nárůst hodnot 

parametrů drsnosti při posuvu 0,11 a 0,20 mm je zcela zanedbatelný. Strmé zvýšení těchto 

hodnot nastává při překročení hodnoty posuvu 0,2 mm. Nejvyšších hodnot parametrů drsnosti 

bylo dosaženo při nepravidelném přerušovaném řezu, při 3 upnutých lištách. 

 

Hlavním cílem do budoucna by mělo být provedení těchto testů pro více materiálů a 

odzkoušení těchto materiálů při vyšších řezných rychlostech. Je třeba také zmínit, že tyto 

zkoušky jsou finančně a časově velmi náročné a pro komplexní výsledky bude nadále nutné 

vykonávat další zkoušky na nových materiálech a také při vyšších řezných rychlostech. 

Z důvodu velkého házení obráběcích strojů nebylo možné těchto vyšších řezných parametrů 

dosáhnout. 

 

10.1. Přínos pro vědu 

Mezi přínosy pro vědu lze zařadit nalezení nových souvislostí a porovnání naměřených 

hodnot během testů včetně porovnání uvádění skutečností jednotlivých výrobců oproti 

naměřeným hodnotám. 

 

Zároveň bylo vyvráceno tvrzení, že keramické řezné nástroje nejsou z důvodu své 

křehkosti a schopnosti absorbovat plastické deformace vhodné pro přerušovaný řez. Měření 

jasně prokázalo, že některé keramické materiály jsou při určitých podmínkách vhodné i pro 

aplikace při pravidelném nebo nepravidelném přerušovaném řezu. 

 

Dále bylo prokázáno, že nelze brát v potaz pouze parametry trvanlivosti řezných nástrojů, 

a tím dosáhnout úspory výrobních nákladů. Samotný výrobní proces obrábění má vliv na vnitřní 

pnutí, které je vneseno do povrchových a podpovrchových vrstev. Samotný výrobek je mnohdy 

dále také tepelně zpracováván, za účelem získání vyšších tvrdostí což vytváří nová napětí. Tato 

„ovlivnění“ mají vliv nejen na živostnost součásti, ale také na bezpečnost proti porušení lomem, 

odstranění náchylnost na tvorbu trhlin a zvýšení meze únavy. 

 

Disertační práce může být použita pro následující budoucí experimenty: 

 zjištění nejvhodnějších řezných podmínek, řezné geometrie a parametru obrábění pro 

jednotlivé aplikace při nepravidelném přerušovaném řezu, 

 nová metodika testování přerušovaného řezu a to jak pravidelného nebo 

nepravidelného, 

 vliv jednotlivých typů povlaků VBD a povlakovacích systémů, 

 vlivu zbytkového napětí na vznik lomů a trhlin, 

 vlivu zbytkového napětí na vznik koroze, 

 rozšíření práce o nové materiály, 

 rozšíření práce pro vyšší řezné rychlosti s cílem nalézt ideální řeznou rychlost pro 

keramické materiály. 
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10.2. Přínos pro praxi  

Výstupem disertační práce je přínos pro podniky, které se zabývají obráběním a 

nevyužívají keramické řezné nástroje a to především pro hromadnou výrobu, kde tlak na cenu 

je v dnešní době enormní. 

 

Tato práce může také sloužit pro výrobce řezné keramiky jako podklad pro další vývoj 

keramických řezných materiálů. Jak potvrzují výsledky této disertační práce, některé nástrojové 

materiály z keramiky jsou vhodné pro aplikaci při pravidelném a nepravidelném přerušovaném 

řezu. 

 

Projekční a konstrukční firmy během návrhu mnohdy nekladou velký důraz na vnitřní pnutí 

vznikající po procesu obrábění, protože výroba je často objednána u jiných výrobních 

společností, a tyto firmy nemají až takové znalosti této problematiky. Již při návrhu by mělo být 

tedy jasné, že vnitřní pnutí ovlivňuje životnosti součástí a má vliv na pozdější důsledky, které 

mohou vzniknout během užívání takto vyrobených částí.   
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11. RESULTS AND DISCUSSION 

Nowadays, we can see a requirement for the production of strong and tough materials at 

a lower production cost. These products require a high precision machining, quality, short 

delivery time and low cost. In case that we are able to correctly use a specific properties, than 

we can achieve a required quality. It should be noted that any right selected parameter, which 

we previously did not take into account; it can fully has an effect on the resulting economy, 

effectivity and competitiveness. The indexable cutting inserts is a very important part of 

machining process. Modern cutting material should be able to machine at higher cutting 

parameters, remove more materials because there is the pressure on machining economy, 

higher tool life and ability to machine a newly developed materials. 

 

The major objective of this PhD study was find out an effect of thermal and mechanical 

beats on edge status at regular or irregular interrupted cuts. We tested four types of indexable 

cutting inserts made of ceramic cutting materials supplied by two leading global manufacturers 

based on nitride or oxide ceramic compositions. We performed following test: Mechanical beats 

measurement; Thermal shock measurement; Tool wear measurement; Mechanism of chip 

formation; Residual stresses and Roughness parameters at first working engagement. 

Mechanical beats measurement 

The general graph for 14MoV6-3 material clearly shows that the ISCAR type IN23 

reached the best resistance to mechanical beats at lower feed rate 0.20 mm and SAINT-

GOBAIN type D460 reached the best resistance to mechanical beats at higher feed rate 0.32 

mm. Even the best values were reached by ISCAR IN23 with lower feed rate and regular 

interrupted cut with minimal delay between individual beats, i.e. four clamped slats. The 

maximal reached value of resistance to mechanical shock for tested material was 82,520 beats 

in total. 

 

The graph of resistance of mechanical beats versus time delays is showing that we can 

find out the resistance of the nitride and oxide ceramics to mechanical beats with respect to the 

known chemical composition. The resistance is increasing with number of clamped slats which 

we can conclude the regular interrupted cut with minimal time delays is better. More than 

regular and irregular process is important the time delay between beats which have effect on 

temperature of cutting edges. The indexable cutting insert SAINT-GOBAIN D460 is the best and 

the most universal solution for machining of 14MoV6-3 material. 
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Fig. 1255 Comprehensive evaluation of mechanical beats of 14MoV6-3 steel 

 
The general graph for C45 material clearly shows that the ISCAR type IS8 reached the 

best resistance to mechanical beats at both feed rates 0.20 and 0.32 mm. The maximal reached 

value of resistance to mechanical shock for tested material was 70,175 beats in total with 

maximal delays between individual beats i.e. one clamped slats and the lowest feed rate 

0.20 mm. 

 

The graph of resistance of mechanical beats versus time delays is showing that we can 

find out the resistance of the nitride ceramics (IS8 and D460) is growing with time delays 

between beats. This phenomenon is not evidential for oxide ceramic and more important is feed 

rate.  The indexable cutting insert ISCAR IS8 is the best and the most universal solution for 

machining of C45 material. 

 

Fig. 126 Comprehensive evaluation of mechanical beats of C45 steel 
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Thermal shock measurement 

The maximal temperature was approximately 460 °C after stabilization of process and 

reaching of stabile maximal temperature. The temperature on lover cooling line was 

approximately 380 °C. The maximal temperature was reached on the tip of cutting inserts. The 

comparison shows that the insert are cool down during gap approximately to 80 °C. 

 

Generally we can conclude that the ceramic cutting materials are designed for 

temperature around 1 300 ÷ 1 600 °C, which we are not reached in our tests, it cannot created 

the damage of edges for reason of high temperature. 

 

With respect to the resistance for thermal shock, which is created during milling or 

interrupted cutting processes, the different average temperature is 80 °C between max and min. 

A low different temperature has not taken effect on the property or tool life. The resistance to 

thermal shock for modern ceramic materials is implemented by adding of metallic phase into the 

matrix during production (e.g. from 20 to 40 % of TiC, TiN for mixed ceramic or 30 % of SiC for 

reinforced ceramic). 

Tool wear measurement 

The inserts destruction is the most common reason of deterioration of roughness 

parameters and termination of the tests. The largest load which leads to deterioration of surface 

roughness is wear on flank face that caused the changing of cross sections and force ratio 

which have influence on cutting edges. The edge wear was not equal for all length and similar 

for all tested inserts. 

 

With respect to the roughness parameter of Ra and Rz for process of machining the first 

phase of tool wear is rapidly growing, than is steady state up to slight descent and the third 

phase leads to sharp increase and increase to unacceptable value of roughness parameters. 

Mechanism of chip formation 

The chip was formatted in the form of “continuous chips“ and shape “short screw“. The 

chip is smooth on face side and outer surface is rough. The chip is shaving into curves, mostly 

into helix or spiral. The estimation of bulk factor is 40 ÷ 60 according W coefficient. 

 

In case of higher cutting speed the chip is gradually curve in shear plane and shear plane 

grow until reached the limit of material deformation. This gradual curvature is creating for 

reason of deformation speed in segment of outgoing chips which is pushed from its position by 

own pressure.  

Residual Stress 

The changes in the material properties create an increased value of stresses, 

compressive and tension stresses, primarily the changes in mechanical properties and this has 

an effect on corrosion. The aim is to guarantee the appropriate machining parameters in order 

to optimise a stress distribution throughout the whole material, preferably to keep zero values. 

The tensile stresses are worse; it can lead to disruption of integrity and affecting on safety.  

 

For 14MoV6-3 material goes that the increasing feed rate is increase the normal stress at 

cutting area. Generally we can also conclude that irregular interrupted cut have effect on the 

volume of normal stresses and the values are slightly higher in comparison with conventional 



Disertační práce  Ing. Adam Janásek 

129 

regular interrupted cutting. The best values of residual stresses were reached at two clamped 

slats, i.e. at the moderate irregular interrupted cuts. All tests were loaded by compressive 

stresses. 

 

Fig. 127 Comprehensive evaluation of residual stress of 14MoV6-3 steel 

 
For C45 material goes that the increasing feed rate is proportionally increase the normal 

stress at cutting area. We can conclude that the total number of slats has an effect on 

increasing value of normal stresses. Some surfaces reached a negative value of normal 

stresses at lower feed rates, which indicates the tension stresses, which have negative effect on 

fatigue resistance, increasing friction or crack creations. The best values were reached at two 

clamped slats but at the lowest level of feed rate. Anyway it creates tension stresses which are 

not recommended so we cannot use at lower feed rates. 

 

Fig. 128 Comprehensive evaluation of residual stress of C45 steel 
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end of machining surface. In case that we want to compare the effect on the feed rate which is 

increasing with increasing feed rate. 

Roughness parameters at first working engagement 

For the both tested materials goes that the increasing feed rate raise the value of 

arithmetic average and maximum height of profile. The increase of roughness parameter for 

0.11 and 0.20 mm feed rate is completely negligible. The steel increased of these values arise 

at overrun of 0.20 mm feed rate. The highest values of roughness parameters were achieved 

during irregular interrupted cutting, three clamped slats at simulator. 

 

The main goal for the future would be an execution of new tests for more materials and 

testing of these materials at higher cutting speeds. It should be also noted that these tests are 

expensive and very time consuming to get complex results. It will be necessary to carry out 

further tests on new materials and also at higher cutting speeds. It has not been possible to 

achieve a higher cutting speed for reason of machine vibration in the high frequency. 

 

11.1. Contribution to Science 

The main contribution to science is a finding new connection and comparison of the 

measured values with real information, which are submitted by individual producers. 

 

It was also refuted the claim that the ceramic cutting inserts are not suitable for interrupted 

cutting for reason of fragility and ability to absorb the plastic deformation. The measuring also 

proved that some type of ceramic materials are suitable for application in regular or irregular 

interrupted cuts  under certain machining conditions. 

 

Furthermore, it was shown that not only lifetime period of the cutting inserts should be 

take into consideration, thereby reducing the manufacturing costs. The manufacturing process 

has an effect on the residual stresses, which are moved into the surfaces’ and subsurface 

layers. The semi-product is also heat treated in order to obtain a higher hardness which creates 

a new stresses. This “influences” have an effect not only to lifetime period but also on the safety 

against breakage, elimination of the susceptibility to crack formation and increase of fatigue 

strength. 

 

The submitted PhD study could be used for future experiments as follows: 

 determine the most appropriate cutting conditions, cutting geometry and machining 

parameters for individual application for irregular interrupted cutting; 

 a new methodology for testing of regular and irregular interrupted cuts; 

 the effect of various types of insert coating and coating processes; 

 influence of residual stresses on the creating of breakages and cracks; 

 influence of residual stresses on corrosion; 

 work’s extension for new testing materials; 

 work’s extension for higher cutting speeds with aim to find out an ideal cutting speed 

for ceramic materials. 
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11.2. Contribution to Practice 

The major objective of this study is the benefit for companies that deal with machining and 

do not use the ceramic cutting inserts for mass production where the pressure is enormous for 

low-costs production. 

 

The study can be also used for manufacturer of ceramic inserts as a basic development of 

these materials. As the results of this thesis confirmed, some ceramic cutting inserts are 

suitable for regular and irregular interrupted cutting. 

 

Design and construction companies do not put much emphasis on the residual stresses 

arising during machining process because the production is very often ordered in other 

manufacturing companies and these companies do not have such knowledge to this issue. 

Already in design phase should be clear that the residual stresses have influence on lifetime 

period and has an impact on the later consequence, which may arise during use of such 

manufactured parts. 
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