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Seznam použitých značek a symbolů 

ap hloubka řezu [mm] 

CBN kubický nitrid bóru [-] 

CNC computer Numerical Control – počítačem řízený systém [-] 

CO2 Oxid uhličitý [-] 

Cr chrom [-] 

E Youngův modul pružnosti [MPa] 

EDC Efficient Dual Clutch- automatická převodovka Oxid 

uhličitý 

[-] 

f posuv nástroje [mm] 

F síla obrábění [N] 

Fc řezná složka síly obrábění [N] 

Fc´ řezný odpor řezné složky síly obrábění [N] 

FcN kolmá řezná složka síly obrábění [N] 

Ff posuvová složka síly obrábění [N] 

Ff´ řezný odpor posuvové složky síly obrábění [N] 

FfN kolmá posuvová složka síly obrábění [N] 

Fn normálová složka síly  [N] 

Fp pasivní složka síly obrábění [N] 

Fp´ řezný odpor pasivní složky síly obrábění [N] 

Ft třecí složka síly  [N] 

Fx síla ve směru osy x [N] 

Fy síla ve směru osy y [N] 

Fz síla ve směru osy z [N] 

G modul pružnosti ve smyku [MPa] 

HRC tvrdost podle Rockwella [-] 

HSC high speed cutting(vysokorychlostní obrábění) [-] 
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lr základní délka [mm] 

Mn mangan [-] 

nmax maximální počet otáček [s-1] 

Ra střední aritmetická odchylka profilu [μm] 

Rp0,2 mez kluzu [MPa] 

Rz výška nerovností profilu určená z 10-ti bodů [μm] 

VB opotřebení na hřbetě [mm] 

VBB opotřebení přímé části ostří (průměrné) [mm] 

VBBmax opotřebení maximální [mm] 

VBC opotřebení v oblasti špičky nástroje [mm] 

VBD vyměnitelná břitová destička [-] 

VBN opotřebení ve formě vrub [mm] 

vc řezná rychlost [m.min-1] 

VR radiální opotřebení [mm] 

vt rychlost odvodu třísky z kontaktní zóny [m.min-1] 

δ úhel smykové roviny  [°] 
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ANOTACE 

PROCHÁZKA, J. Experimentální ověření možnosti změny technologie výroby vnitřních 

kroužků ložiska. Ostrava: Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní, VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2014, 23 s. Disertační práce, vedoucí: prof. Dr. Ing. 

Josef Brychta, školitel – specialista: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

 

 Disertační práce se zabývá možností nahrazení současné technologie výroby 

vnitřních kroužků ložiska. Jedná se o náhradu procesu broušení vnější plochy kroužku 

soustružením na moderních CNC strojích. 

Hlavním cílem bylo prokázání možnosti náhrady procesu broušení soustružením 

z důvodu nutnosti značného navýšení výroby těchto kroužků a s tím spojených investic 

do nových linek. V této práci se zaměřuji na technické řešení této změny, seznámení 

se současnou metodou výroby, rovněž byl proveden experiment výroby kroužku. 

Hlavní část disertační práce obsahuje popis jednotlivých částí experimentu, použité 

stroje, nástroje a řezné parametry pro obrábění, použité metody a přístroje pro měření 

jednotlivých parametrů. Hlavní část experimentu – soustružení vnitřního kroužku byla 

provedena ve firmě Koyo Bearings v Olomouci. K měření a vyhodnocování jsem použil 

přístroje na oddělení metrologie této firmy. Vybrané nejvhodnější kroužky byly 

změřeny metodou RTG difraktometrie ve spolupráci s VŠB TU-Ostrava a Žilinskou 

univerzitou v Žilině. 

Následuje rozbor a vyhodnocení naměřených výsledků experimentů. Závěrečná část 

obsahuje shrnutí výsledků. Jsou zde uvedeny závěry a přínosy pro vědu a výzkum 

a také pro praxi. V této kapitole jsou rovněž uvedená doporučení pro další výzkum 

popisované problematiky a návrh dalších experimentů a měření pro lepší zdůraznění 

a potvrzení dosažených výsledků. 
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ANNOTATION 

PROCHÁZKA, J. Experimental Verification of the Possibility of a Change in Bearing 

Inner Ring Technology. Ostrava: Department of Machining and Assembly, Faculty of 

Mechanical Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava, 2014, 23 p. Doctoral 

dissertation, Head: prof. Dr. Ing. Josef Brychta, Supervisor - Specialist: doc. Ing. 

Robert Čep, Ph.D. 

This doctoral dissertation is concerned with the possibility of a change in bearing inner 

ring technology. In short, technological change is based on machining a raceway with 

a modern CNC turning machine instead of an outer diameter grinder. 

The main objective is to demonstrate such a change as reaction to the increased 

production volume of inner rings. In this paper, we focus on the technical approach 

towards the technological change along with getting to know current manufacturing 

conditions. Furthermore, the proposed change is verified by experiment. 

 

The main part of dissertation contains a description of each parts of the experiment, 

cutting parameters, methods and instruments of measuring of parameters. The main 

part of the experiment - measuring the wear of tools, durability of inserts and roughness 

were made in the firm Koyo Bearings in Olomouc. 

The main part of work contains a description of all experiment steps, cutting 

parameters, methods, and gauges. Experiments — dealing with the wear of tooling, 

cutting insert durability — were undertaken in the Koyo Bearings Company in Olomouc. 

Next chaps describes the analysis and evaluation of measured results of the 

experiment using graphs and tables of measured and calculated values. The final part 

includes a summary of the results. There are conclusions of science and research and 

for practice too. This chap also provided recommendation for the further research this 

issues and propose other experiments and measurements to the better emphasize and 

confirm the results. 

Next chapter describes the analysis and evaluation of experiment outcomes by using 

charts and tables. The final part contains the summary of all results, including scientific 

conclusions and contributions to the academic and applied research. This chapter also 

provides recommendations for further research of described problems to further 

improve gained outcomes. 
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1 Úvod 

 Výroba ložiskových kroužků prochází těmito výrobními kroky: soustružení, 

dokončovací operace za měkka, kalení, broušení a montáž. Náš experiment se 

zaměřuje na eliminaci procesu broušení. Již dříve byla tato myšlenka několikrát 

zvažována, ale dřívější technologie neumožňovaly dosažení dostatečné kvality při 

procesu soustružení, navíc nastával velký problém s opotřebením řezných nástrojů. 

Až vývoj HSC technologií umožňuje o této variantě uvažovat zcela reálně.  

Sortiment řezných materiálů neustále narůstá, což je důsledek neustálého 

celosvětového vývoje. Dochází ke zdokonalování a objevování nových řezných 

materiálů a s tím související vývoj nových obráběcích strojů. V dnešní době není 

zásadní jen vývoj nových řezných materiálů, ale spíše se klade důraz na optimální 

využití stávajících řezných materiálů, aby se doba obrábění co nejvíc zkracovala, 

životnost nástroje prodlužovala a byla vymezena přesná oblast využití. 

Dalším velice důležitým a zvažovaným aspektem, který v dnešní době velmi ovlivňuje 

celý proces obrábění a samozřejmě použití obráběného materiálu, je ekonomická 

stránka procesu obrábění. Proto je velmi důležité snižovat seřizovací časy, optimálně 

plánovat výrobu a přesto dbát na vysokou kvalitu výroby, která je nezbytná pro 

zachování důvěry zákazníka. Proto je zapotřebí hledat řezné materiály, které dokážou 

obrábět materiály vyššími řeznými rychlostmi a posuvy, aniž by docházelo ke snížení 

kvality obrobeného povrchu a nedodržení požadovaných rozměrů. V posledních letech 

je nezpochybnitelná snaha vynechat v procesu obrábění procesní kapalinu, která má 

jak dopady ekonomické, tak také ekologické. Výpary z procesních kapalin mohou být 

zdraví škodlivé a náklady spojené s používáním, filtrováním a likvidací procesních 

kapalin jsou pro firmu nežádoucí. 

Zásadním důvodem pro změnu technologie je značný nárůst výroby spojený s nutností 

investic do nových linek, kde se potýkáme s nedostatkem finančních a prostorových 

kapacit. Vzhledem k tomu, že je vyvíjen  tlak na snižování nákladů, rozhodla se firma 

investovat do ověřovacího výzkumu zaměřeného na využití HSC“ technologií. 
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1.1 Aplikace kroužku RA-603-648 

Aplikace do převodovek Renault 

 

Nová automatická převodovka Efficient Dual Clutch (EDC), jejímž záměrem je ve 

vozech Renault spojit komfort a potěšení z jízdy s ohleduplností vůči životnímu 

prostředí, která se u vozů Renault vyjadřuje označením ECO2. Tato automatická 

převodovka s dvojitou spojkou se šesti převody totiž umožňuje dosáhnout spotřeby 

paliva a emisí CO2 na úrovni klasické manuální převodovky. V této aplikaci se 

uplatňuje zkoumaný kroužek RA-603-648. 

 

 

Obrázek 1: Výkres sestavy kroužku AG-603-648.1 

                                            
1 ZEDNÍK, J.: Výkres pro měkké a tvrdé obrábění. 
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Obrázek 2: Detail sestavy kroužku AG-603-648.2 

                                            
2 ZEDNÍK, J.: Výkres pro měkké a tvrdé obrábění. 
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Obrázek 3: Schéma převodovky PK4 BVM6 Renault. [28] 

 

Nová automatická převodovka Efficient Dual Clutch (EDC) plně odpovídá záměru 

značky Renault spojit komfort a potěšení z jízdy s ohleduplností vůči životnímu 

prostředí, která je u vozů Renault vyjádřena označením ECO2. Tato automatická 

převodovka s dvojitou spojkou se šesti převody totiž umožňuje dosáhnout spotřebu 

paliva a emisí CO2 na úrovni klasické manuální převodovky. 

Vychází z technologie dvojité spojky a přináší zásadní zlom z pohledu: 
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• rychlé a plynulé automatické změny převodových stupňů, 

• okamžité reakce na podnět řidiče, 

• emise CO2 a spotřeba paliva jsou na úrovni srovnatelné s verzemi vybavenými 

manuální převodovkou. 

 

Obrázek 4: Rozpad převodovky PK4 BVM6 Renault. [28] 
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Obrázek 5: Aplikace kroužku RA-603-648 v převodovce PK4 BVM6 Renault. [28] 
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1.2 Společnost Koyo – výrobce ložiska 

 

Obrázek 6: Typická sestava ložiska od firmy Koyo v Olomouci.3 

Závod v Olomouci byl postaven v roce 2001 na zelené louce. Do jeho výstavby bylo 

investováno 865 miliónů korun. Výrobní program je zaměřen na výrobu jehličkových, 

válečkových a axiálních ložisek a kladek do dieselových motorů určených nejen pro 

automobilový, ale i strojírenský průmysl. Mezi přední zákazníky olomouckého závodu 

patří například VW, Audi, Renault, VOLVO, PSA PEUGEOT CITROËN, SCANIA, ZF, 

BOSCH a další. 

Výrobní závod je certifikován dle ISO TS 16949, ISO 14001 a ISO 18001. V současné 

době zaměstnává téměř 400 pracovníků. Společnost obdržela ocenění 

zaměstnavatele roku a regionu. Aktivně se podílí na životě v místní komunitě, kde 

v uplynulých 10 letech podpořila řadu charitativních projektů, na které bylo 

přerozděleno přes 17 miliónů Kč. 

VÝROBNÍ PROGRAM:  

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA - Ve válečkových ložiscích jsou jako valivá tělíska použity 

válečky. Ty mají cylindrický tvar, ale jejich profil není zcela přímý. Místo toho mají tyto 

válečky lehce soudkovitý tvar, případně jsou ještě na koncích zúžené, díky čemuž se 

podstatně snižuje koncentrace namáhání. Tato mikrogeometrie má za následek nízké 

tření a umožňuje využití u vysokorychlostních aplikací. 

Charakteristickou vlastností válečkových ložisek je velká kapacita radiálního zatížení, 

jelikož válečky jsou v lineárním kontaktu s oběžnou dráhou. Tato ložiska jsou proto 

vhodná pro aplikace, které vytváří vysoké radiální a nárazové zatížení. Jsou také 

vhodná pro vysokorychlostní aplikace, protože mohou být vzhledem ke své struktuře 

                                            
3 Archiv autora. 



Disertační práce  Ing. Josef Procházka 

Stránka 18 z 128 

 

vyráběna ve vysokých přesnostech. Díky dělitelnému vnitřnímu nebo vnějšímu 

kroužku lze tato ložiska snadno montovat a demontovat. 

JEHLIČKOVÁ LOŽISKA - V jehličkových ložiscích jsou jako valivá tělíska použity 

jehličky, které bychom mohli popsat jako válečky, které mají vzhledem ke své délce 

relativně malý průměr. Jehličková ložiska jsou poměrně krátká, jsou tudíž vhodná 

všude tam, kde je třeba zmenšit hmotnost a rozměry strojních zařízení. Tento typ 

ložiska se používá v široké škále zařízení, jako jsou automobily, motocykly, elektrické 

stroje, obráběcí nástroje, letectví a kancelářské vybavení. 

Jehličková ložiska jsou kompaktní, s velkou tuhostí a v porovnání s ostatními typy 

ložisek mají vynikající parametry dovoleného zatížení. Jsou rovněž vhodná pro 

oscilující zatížení. 

 

Obrázek 7: Jehličkové ložisko. [26] 

Jehličková ložiska jsou dostupná v provedení s vnitřním kroužkem nebo bez něj. 

U všech jehličkových ložisek, s výjimkou montovaných jehličkových ložisek, jsou 

jehličky vedeny paralelně k ose pomocí rozměrově stabilní klece. 

AXIÁLNÍ A SPECIÁLNÍ LOŽISKA - Axiální ložiska tvoří tuhá uložení a jsou schopna 

přenášet velké axiální zatížení. V axiálním směru vyžadují minimální prostor a jejich 

použití je tam, kde kuličková ložiska již nemají potřebnou únosnost. Konstrukčně jsou 

vytvořena tak, že jsou rozebíratelná a jednotlivé díly se dají montovat samostatně. 

Samostatně se dají rovněž objednat samostatné axiální klece s válečky, stejně jako 

hřídelové kroužky (WS) a tělesové kroužky (GS). 
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Obrázek 8: Speciální ložisko. [26] 

V případech, kdy je zapotřebí ložisko "na míru", přichází na řadu speciály. Jedná se 

o ložiska konstrukčně uzpůsobená dané aplikaci, speciálně navržené dle požadavků 

zákazníka. 
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2 Nynější stav – Teorie broušení 

2.1 Současná struktura výroby ložiska 

1. Měkké soustružení z bezešvých trubek materiál 100Cr6 

 

Obrázek 9: Příklad soustružení.4 

2. Kalení v kalící peci na potřebnou tvrdost 

 

 

Obrázek 10: Kalící pec.5 

                                            
4 Archiv autora. 
5 Archiv autora. 
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3. Broušení na stroji Mikrosa A.SL250 

 

Obrázek 11: Proces broušení.6 

 

4. Montáž ložiska 

 

 

Obrázek 12: Montážní automat.7 

 

                                            
6 Archiv autora. 
7 Archiv autora. 
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2.2 Základy bezhrotého broušení 

V první dekádě dvacátého století nebyla energie žádným problémem. Automobil byl 

stále hračkou bohatých a v osobní dopravě nahrazovalo kolo koně. Velká poptávka po 

bicyklech proto nepřímo ovlivnila vynález bezhroté brusky. 

Firma „Kuličková a Válečková Ložiska“ pana Lewise Heima získala velkou objednávku 

na válečková ložiska pro kola. Tato ložiska se vždy brousila na hrotové brusce, ale 

tentokrát Lewis potřeboval vyrobit tato ložiska rychleji a levněji než kdykoli předtím. 

Jeden z Heimových zaměstnanců, muž jménem Jim Daley, ho opustil a přešel do firmy 

F.C.Sanfort Company, kterou vlastnil Francis Sanfort. Dle Daleyho návrhu Sanfort 

sestavil bezhrotou brusku, která využívala čelo brusného kotouče a podávací kotouč. 

Toto zařízení se po několika vylepšeních používá dodnes. 

 

Obrázek 13: Původní schéma bezhrotého broušení.8 

Největším přínosem Francise Sanforta byl koncept průchozího broušení. Dosáhnul 

toho nakláněním podávacího kotouče a jeho dutým tvarem. 

                                            
8 Archiv autora. 
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Obrázek 14: Naklonění podávacího kotouče.9 

Podávací kotouč se otáčí ve stejném směru jako brusný kotouč. Obráběná plocha se 

tak při kontaktu s brusným kotoučem pohybuje ve stejném směru ale mnohem nižší 

rychlostí. Tomuto se říká opačná obráběcí rotace. 

Rychlost obrábění dílu je stejná jako rychlost podávacího kotouče, který slouží jako 

brzda. 

                                            
9 Archiv autora. 
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Obrázek 15: Směry otáčení jednotlivých kotoučů u bezhrotého broušení.10 

Síla vytvořená procesem broušení tlačí díl směrem dolů, proti podpůrné ploše 

a podávacímu kotouči. 

Kotouč je většinou vyroben z kaučukově tmeleného abrasiva, pohání se třením 

a zároveň slouží jako brzdící prvek. 

                                            
10 Archiv autora. 
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Obrázek 16: Schéma bezhrotého soustružení s vyznačením směru brusné síly.11 

  

Původní skepse ohledně kruhovitosti na bezhrotých bruskách měla svá opodstatnění. 

U prvních strojů se střed obráběného dílu umísťoval ve stejné výšce jako středy 

brusného a podávacího kotouče. 

V tomto uspořádání vytvořily tangentové přímky v bodech kontaktu dílu s lištou a 

s dvěma kotouči tři strany čtverce. Když se pak dostal jakýkoli výstupek na povrchu 

dílu do kontaktu s podávacím kotoučem, byl díl přitlačen na brusný kotouč, zatímco 

prohloubenina byla vybroušena 180 stupňů od výstupku. 

Při tomto typu seřízení bude mít vybroušený kus neměnný průměr, ale nemusí být 

kruhovitý. Extrémní případ tvaru, který může být touto metodou dosažen, se nazývá 

tříobloukový trojúhelník. Tento trojúhelník má konstantní průměr, v žádném případě 

však není kruhovitý. Takový tvar měly díly, které vyráběly stroje Heima a Sanforta. 

                                            
11 Archiv autora. 
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2.3 Bezhroté broušení s ohledem na kruhovitost 

K dosažení kruhovitosti je nezbytné, aby se přerušil 180stupňový vztah mezi výstupky 

a prohlubeninami na obráběném díle. Tohoto dosáhneme vyzdvihnutím dílu nad středy 

obou kotoučů. 

 

Obrázek 17: Vyzvednutí dílu nad osu u bezhrotého broušení.12 

Když se teď dostane výstupek do kontaktu s podávacím kotoučem, způsobí 

vybroušení prohlubně, ale tato prohlubeň není tak veliká jako výstupek a není na 

protilehlé straně. 

Během procesu tak postupně vzniká při každé další otáčce méně chyb a díky tomu, 

že nejsou výstupky a prohlubně protilehlé, dochází k postupnému zaoblování. 

Další změnou v bezhrotém broušení, která napomohla vylepšení kruhovitosti, bylo 

zešikmení vrchní části lišty.  

Středy kotoučů jsou nehybné. Nejmenší průměr se brousí, když je díl v nejnižším bodě, 

a největší průměr, když je díl v nejvyšším bodě nad středy kotoučů.  

                                            
12 Archiv autora. 



Disertační práce  Ing. Josef Procházka 

Stránka 27 z 128 

 

 

Obrázek 18: Bezhroté broušení za užití šikmé lišty.13 

Díl se zvedá a klesá podle toho, jak se výstupky a prohlubeniny dostávají do kontaktu 

s podpůrnou lištou nebo s podávacím kotoučem. Díl se ale pohybuje nahoru a dolů po 

úhlu lišty, snižuje se tak chyba a zrychluje se proces zaoblování. 

                                            
13 Archiv autora. 
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Obrázek 19: Schéma optimálního řešení bezhrotého broušení.14 

Tečny A-A, B-B aC-C se již vůbec nepodobají čtverci, jak tomu bylo dříve. Tímto 

procesem se rapidně odstraní vady a dosáhne se takové kruhovitosti, že díl je 

skutečně válec. 

Stupeň dosažené kruhovitosti a rychlost, kterou se jí dosáhne, záleží na komplexním 

souboru proměnných, které zahrnují: 

 Úhel na vrchní části lišty, 

 úhel mezi tečnami, 

 hrubost brusného kotouče a způsob jeho orovnávání, 

 chladicí kapalina a způsob, jakým je aplikovaná. 

Když je vše správně nastaveno, proces zaoblování snižuje výskyt výstupků na díle 

hned na začátku a kruhovitosti se tak může dosáhnout při minimálním odběru 

materiálu. 

Čím výše je díl umístěný nad středem, tím rychleji bude dosaženo kruhovitosti. 

Limitujícím faktorem pro výšku umístění dílu nad středem je ztráta kontroly nad dílem. 

                                            
14 Archiv autora. 
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Jinými slovy, když se síla, která díl tlačí dolů, vyrovná síle, která díl tlačí nahoru. Toto 

může mít za následek vibrace nebo se může stát, že díl nabere rychlost brusného 

kotouče (protáčení). 

Jak se zvyšuje úhel na liště, výsledná síla, kterou působí díl na lištu, se stále více 

přibližuje horizontální. To je právě směr, ve kterém je lišta nejslabší. Také dynamické 

tření mezi dílem a lištou není konstantní, poněvadž se díl pohybuje nahoru a dolů, jak 

se vytváří kruhovitost. Tento soubor podmínek má za následek extrémní vychýlení lišty 

a nedostatek pevnosti systému. Proto tedy platí, že lišty s ostřejšími úhly mohou být 

používány pouze pro rychlé broušení lehkých dílů při nízké rychlosti podávání, kdy je 

tlak na lištu snížen na minimum. Vodicí lišty musí být vždy co nejsilnější. Sníží se tím 

vychýlení a systém se udrží co nejvíce pevný. 
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2.4 Současný proces broušení 

Kroužek RA-603-648 se brousí na stroji Mikrosa A.SL250, parametry broušení jsou 

uvedeny v přiložené tabulce. 

 

 

Obrázek 20: Mikrosa A.SL250.15 

 

Obrázek 21: Brusný proces.16 

                                            
15 Archiv autora. 
16 Archiv autora. 
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Tabulka 1: Parametry broušení kroužku RA-603-648- seřizovací plán17 

 

                                            
17 SUCHOVSKÝ, T.: Seřizovací plán pro stroj Mikrosa 250. 
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Pro náš experiment budeme vycházet z výkresů kroužku pro měkké a tvrdé obrábění:

18 

                                            
18 ZEDNÍK, J.: Výkres pro měkké a tvrdé obrábění. 
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3 Úvod do problematiky vysokorychlostního obrábění 

3.1 Proces soustružení - efekty vysokorychlostní technologie 

Perspektivní metoda, která řeší mnohé problémy „klasického třískového řezání kovů a 

jejich slitin“ zmíněných ploch, se nazývá HSC (High Speed Cutting – „vysokorychlostní 

řezání – „obrábění“). Tato progresivní technologie snižuje cenu výrobku při současném 

zvýšení jeho kvality. V praxi se ujal názor, že obrábění vysokými rychlostmi řezání 

probíhá přibližně od 600 do 1 800 m. min-1. [1] 

Nejrozšířenějším v minulosti používaným způsobem dokončování součástí 

z tvrzených ocelí bylo broušení. V současnosti je obecně za efektivní a cenově 

příznivou alternativu považováno soustružení tvrzených součástí. Jedná se o metodu, 

která umožňuje významné zvýšení produktivity a současně nabízí celou řadu výhod 

spojených s pracovním a životním prostředím. 

• Vysoká kvalita 

• Zkrácení výrobních časů na součást 

• Provozní flexibilita 

• Nižší náklady na strojní investice 

• Nižší energetická náročnost 

• Není nutné použití řezné kapaliny 

• Jednodušší manipulace s třískami 

• Možnost recyklace třísek 

Soustružení tvrzených součástí se zjednodušeně týká ocelí zušlechtěných na tvrdost 

55HRC nebo vyšší. V praxi se lze setkat s velkým množstvím různých typů ocelí 

(uhlíkové oceli, slitinové oceli, nástrojové oceli, ložiskové oceli atd.), které mohou 

dosahovat tak vysokého stupně tvrdosti. Mezi nejčastěji používané metody vytvrzení 

patří cementace a povrchové kalení, indukční kalení nebo prokalení v celém objemu. 

Soustružení tvrzených součástí obvykle představuje dokončovací nebo polo- 

dokončovací metodu obrábění s vysokými požadavky na rozměrovou přesnost 

a kvalitu obrobené plochy. 
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Obrázek 22: Soustružení složitých tvarů. [22] 

 

3.2 Význam řezných podmínek ve vysokorychlostním procesu 

Řezné podmínky jsou stanoveny především řeznou rychlostí  vc, rychlostí posuvu vf, a 

také tloušťkou obráběné vrstvy  ap, spolu s řeznou geometrií danou úhlem čela γn dále 

pak úhlem sklonu ostří λs, a hlavním úhlem nastavení  κr, i při vysokorychlostním 

procesu stále mají na průběh třískového obrábění zásadní vliv. Předpokládáme tedy, 

že u rychlostního a dokonce i vysokorychlostního obrábění s definovanou řeznou 

geometrií budou tyto podmínky i do budoucna zásadní. Proces vysokorychlostního 

obrábění (zejména soustružení a frézování) je ve srovnání s konvenčním obráběním 

charakterizován jak změnou vzniku třísky, tak jejím odchodem, v tom tkví kouzlo 

celého HSC obrábění. 

Zvýšením řezné rychlosti, a s tím vázaným zvýšením rychlosti posuvu lze dosáhnout 

hlavního požadavku, čímž je podstatné zvýšení objemového úběru za časovou 

jednotku, s tím spojeným snížení hlavního času. Dalším pozitivem je to, že se vysokým 

počtem otáček vřetena sníží jeho kmity, což umožní klidné obrábění obrobků citlivých 

vůči kmitání. 

S rostoucí řeznou rychlostí se oblast primární plastické deformace zužuje, přičemž se 

energie vydaná na plastickou i elastickou deformaci soustředí do menšího objemu. 

Tato skutečnost způsobuje nižší spotřebu energie, přetvárná práce se soustředí do 

menšího prostoru a probíhá rychleji. S klesajícím deformačním koeficientem roste 
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rychlost odchodu třísky  vt a její průřez se tímto zmenšuje. Rostoucí teplota v místě 

řezu způsobuje snižování měrného řezného odporu p. 

 

3.3 Utváření třísky a její vliv na obrobenou plochu 

Utváření třísky při soustružení kovů patří k velmi složitým deformačním a destruktivním 

procesům. Doposud uznávané přístupy vedoucí k definici mechanizmu tvorby třísky 

při řezání byly převážně založené na geometrických modelech. 

Základní podmínkou progresivního obrábění je nutnost kvalitativní převahy 

požadovaných fyzikálních vlastností materiálu řezného nástroje nad materiálem 

obráběným. Obecně lze předpokládat, že se vzrůstající řeznou rychlostí roste celkové 

množství tepla, a to téměř přímo úměrně s narůstající rychlostí střihu třísky i intenzitou 

tření třísky o nástroj. Plastickou deformací třísky v rovině střihu se „skokově“ mění její 

teplota, která dále roste třením třísky o čelo nástroje. 

Při klasickém obrábění dochází ve smykové rovině k mechanickému zpevnění třísky, 

které vede k jejímu ztvrdnutí oproti původnímu stavu. Díky tomu, že zpevněná tříska 

klade větší odpor, narůstá úhel roviny střihu, který zvyšuje tloušťku třísky i její odpor 

proti ohybu a současně zvětšuje plochu kontaktní zóny. 

Způsob tvorby třísky u „HSC“ technologie: 

Vysokorychlostní obrábění, realizované zvláště výkonnými, mimořádně tvrdými 

a tepelně odolnými řeznými nástroji, probíhá při teplotě třísky blízké tavné teplotě 

obráběného materiálu. Za určité řezné rychlosti dochází k náhlé změně řady 

metalurgických, chemických i mechanických vlastností třísky Utvářející se tříska 

zčervená a sníží svou přítlačnou normálovou složku řezné síly Fn na čelo nástroje.  

Tento děj nastane také v případě kalené ocelové třísky, která rovněž změkne. Třecí 

síla Ft i celkový řezný odpor klesne, zvětší se úhel smykové roviny δ, ztenčí se průřez 

odcházející třísky a zvýší se rychlost vt jejího odchodu z kontaktní zóny. Téměř 

všechno teplo při obrábění je odvedeno třískou, je minimalizován vliv energetického 

působení na vlastnosti povrchové vrstvy. 
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Obrázek 23: Tvorba třísky u vysokorychlostního obrábění. [1] 

 

Za tvrdé platí všeobecně materiály obrobků tepelně zušlechtěných tvrdosti od cca. 45-

60 HRC. V minulosti bylo jedinou možností obrábění těchto materiálů broušení nebo 

obrábění při extrémně nízkých řezných rychlostech. Vývoj moderních řezných 

materiálů přinesl do obrábění revoluci. V dnešní době mohou být i nejtvrdší obrobky 

třískově opracovány. Soustružení válců z tvrzené litiny pro válcovny bylo vždy 

typickým příkladem obrábění, zatímco obrobky z kalené oceli byly převážně obráběny 

broušením. V obou oblastech obrábění byla dosažena zlepšení, která se projevila ve 

vyšší produktivitě a spolehlivosti obrábění. 

Volba nástroje pro obrábění tvrdých materiálů je ovlivňována přísnými požadavky, 

které jsou určovány obrobkem. V této oblasti se mohou vyskytnout problémy různého 

druhu: velmi rychlé opotřebení břitu nástroje, tvorba trhlin nebo vydrolování břitů 

a špatné výsledky obrábění. I když v mnoha případech obrábění stačí použít nástroje 

ze slinutých karbidů, je přesto nutné sáhnout ke speciálně vyvinutým řezným 

materiálům. K těmto materiálům patří hlavně určité druhy keramiky a kubického nitridu 

boru. Následující tabulka jasně upřednostňuje materiály CBN, které budou 

upřednostňovány i v našem experimentu. 
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4 Soustružení tvrzených součástí pomocí CBN 

 

Obrázek 24: Vysokorychlostní obrábění CBN XCEL(Sandvik). [22] 

Od okamžiku, kdy byl kubický nitrid bóru (CBN) v roce 1980 prvně představen jako 

nástrojový materiál, prošel ještě dlouhým vývojem, než se stal běžně používaným 

řešením pro obrábění. Oblast použití zahrnuje tvrzené oceli, litiny, žáruvzdorné slitiny 

(HRSA) a materiály vyráběné práškovou metalurgií. Tyto obráběné materiály mají 

jedno společné – obecně jsou vnímány jako obtížně obrobitelné. CBN je schopen 

odolat vysokým řezným teplotám i silám a přitom si nadále uchovat ostrost svého břitu. 

To je důvod, proč CBN nabízí dlouhou, konzistentní životnost nástroje a umožňuje 

dosažení vynikající kvality obrobené plochy součásti. Vždy je třeba určit vhodnou 

nástrojovou třídu, geometrii a úpravu řezné hrany, pro příslušnou aplikaci. Bez ohledu 

na to, jaká je konstrukce a tvar obráběné součásti, nebo jaké jsou požadavky na kvalitu 

obrobené plochy, dokážeme pomocí CBN zajistit vysokou produktivitu a vynikající 

kvalitu. 



Disertační práce  Ing. Josef Procházka 

Stránka 38 z 128 

 

CBN je po diamantu druhý nejtvrdší známý materiál na světě a to, spolu s celou řadou 

dalších mimořádných vlastností, z něj činí ideální nástrojový materiál pro obrábění 

tvrdých, abrazivních materiálů. CBN má vyšší chemickou a tepelnou stabilitu než 

diamat, který se rozpouští v železe a jeho limitní maximální pracovní teplota je přibližně 

700 °C (1 300 °F). Naproti tomu je CBN v materiálech na bázi železa chemicky inertní 

a svou tvrdost si zachovává i při teplotách přesahujících 1 000 °C (1 800 °F), které jsou 

při soustružení tvrzených součástí běžné. 

4.1 Rozdělení CBN do tříd 

Všechny CBN třídy z našeho sortimentu pro soustružení tvrzených součástí byly 

navrženy se zvláštním důrazem na vysokou výkonnost při dokončovacím soustružení 

cementovaných ocelí.  

• CB7015 – pro spojité až lehké přerušované řezy 

• CB7025 – pro lehké až středně těžké přerušované řezy 

• CB7525 – pro těžké přerušované řezy 

Aby bylo možné zvolit nejvhodnější nástrojovou třídu, je nezbytné správně určit, který 

typ řezu nejlépe charakterizuje příslušnou aplikaci a vybrat nejvhodnější řešení pro váš 

obráběcí proces. 

 

Obrázek 25: Ukázka volby typu dle plochy CBN. [22] 

Třída CB7015 je tvořena 50 % jemnozrnného CBN a unikátním keramickým pojivem. 

Maximální výkonnosti dosahuje při spojitých až lehkých přerušovaných řezech 

v případech, kdy podmínky obrábění jsou velmi stabilní. Zjištění velikosti opotřebení u 

třídy CB7015 usnadňuje povlaková vrstva. 
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Tabulka 2: Doporučené řezné podmínky CB7015. [22] 

 

Třída CB7025 je unikátní patentovaný materiál (US 7670 980 B2) obsahující 60 % 

CBN s bimodálním rozdělením velikosti zrna (1 a 3 µm) v keramickém pojivu. 

Vzhledem k její vysoké odolnosti proti vzniku lomu se jedná o vysoce univerzální třídu 

pro soustružení tvrzených součástí. Vyznačuje se vynikající životností při 

přerušovaných řezech a její použití je doporučeno také pro smíšenou výrobu a 

v případě, že stabilita nástrojové sestavy je určitým způsobem oslabena. 

Tabulka 3: Doporučené řezné podmínky CB7025. [22] 

 

Třída CB7925 je tvořena 75 % CBN a keramickým pojivem. Vyznačuje se bimodálním 

rozdělením velikosti zrn CBN. Směs je tvořena velkými a jemnými zrny CBN (4 a 12 

µm). Hlavní oblastí použití je obrábění vysokolegovaných litin, ale dobrých výsledků 

tato třída dosahuje také při soustružení tvrzených ocelí a litinových válců. CBN břitové 

destičky ve třídě CB7925 jsou k dispozici pouze v provedení z monolitního CBN. 

Tabulka 4: Doporučené řezné podmínky CB7925. [22] 
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4.2 Volba vhodné geometrie CBN 

 

Obrázek 26: Volba geometrie CBN. [22] 

Při soustružení tvrzených součástí má nesmírný význam geometrie břitové destičky 

a úprava řezné hrany, jelikož mají zcela zásadní vliv na životnost nástroje 

a produktivitu. Sortiment CBN produktů zahrnuje břitové destičky se standardním 

poloměrem špičky, hladící geometrií i s jedinečnou konstrukcí Xcel. Při použití 

standardního poloměru špičky vznikají nejmenší řezné síly a nejmenší jsou i nároky 

na stabilitu, zatímco hladící geometrie a geometrie Xcel poskytují nepřekonatelnou 

kombinaci vysoké produktivity a vynikající kvality obrobené plochy. 

Standardní poloměr zaoblení špičky - Poloměr zaoblení špičky břitové destičky je 

důležitým parametrem z hlediska funkce a výkonnosti: 

• Malý poloměr zaoblení špičky: 0,2 – 0,4 mm (0,008-0,016 inch) zaručuje dobré dělení 

třísek. 

• Velký poloměr zaoblení špičky: 0,8 -1,2 mm (0,03-0,05 inch) umožňuje dosažení lepší 

drsnosti povrchu, snížení tloušťky třísky, a tím i snížení velikosti opotřebení ve tvaru 

žlábku při soustružení tvrzených součástí.  
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• Kombinace velkého poloměru zaoblení špičky a malé hloubky řezu se projeví 

snížením velikosti řezných sil působících při vstupu a výstupu ze záběru. Zcela 

obecně, velký poloměr zaoblení špičky zaručuje vyšší pevnost břitu, a tudíž i delší 

životnost nástroje. V závislosti na podmínkách příslušného obráběcího procesu proto 

používejte největší možný poloměr špičky. 

Hladící geometrie - Patentované řešení hladících geometrií -WH a -WG firmy Sandvik 

Coromant je založeno na vhodném napojení několika poloměrů a bylo vytvořeno 

speciálně pro HPT. Hladící břitové destičky nabízejí dvě možnosti pro zdokonalení 

zavedených postupů:  

• Zlepšení kvality obrobené plochy při standardních hodnotách řezných parametrů. 

• Zachování kvality obrobené plochy a podstatné zvýšení rychlosti posuvu. 

 

Obrázek 27: Hladící geometrie břitu. [22] 
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Obrázek 28: Volba geometrie břitu pro CB7015-negativní. [22] 

S01030 – První volba. 

T01030 - Její použití je vhodné pro snížení sklonů k vibracím a velikosti řezných sil při 

použití standardního poloměru zaoblení špičky. První volba pro hladící geometrii WH. 

S02035 – Odolný břit pro přerušované řezy a málo stabilní nástrojové sestavy. 

E – Pro dokončovací operace při obrábění žáruvzdorných materiálů. Lze jí použít pro 

HPT se spojitým řezem tam, kde jsou vyžadovány velmi nízké řezné síly. 
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Obrázek 29: Volba geometrie břitu pro CB7015-pozitivní. [22] 

S01020 – První volba. 

T01020 - Její použití je vhodné pro snížení sklonů k vibracím a velikosti řezných sil. 

S01030 – Odolná řezná hrana pro menší velikosti břitových destiček. 

T01030 - Odolná řezná hrana pro menší velikosti břitových destiček. Její použití je 

vhodné pro snížení sklonů k vibracím a velikosti řezných sil. 

S01530 – Velmi odolný břit pro přerušované řezy a nestabilní nástrojové sestavy 

s většími velikostmi břitových destiček. 

WIPER utvářeč  VBD je specifický speciálním provedením tvaru na hrotu břitu, který 

byl vyvinut z důvodů vyšší schopnosti odvodu třísky a dosažení lepšího povrchu 

obrobené plochy. Na druhou stranu poznamenejme, že dosažení shodné drsnosti 

povrchu obrobené plochy jako v případě použití standardního utvařeče, je možné 

dosáhnout při Wiper technologii za podstatně vyšších posuvů. 

Použitím VBD s utvařečem WIPER lze získat excelentní kvalitu obrobené plochy a tím 

eliminovat mnoho dalších následujících brusných operací. Pokud je i pak nutné zařadit 

do technologie dokončovací operaci broušením, pomůže VBD s utvařečem WIPER 

připravit pod brus lepší plochu i co do rozměrové přesnosti, především kruhovitosti.   
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Obrázek 30: Výhody utvařeče WIPER. [22] 

Geometrie Xcel má přímý břit s malým úhlem nastavení. Díky tomu vznikají tenké 

třísky a snižuje se teplota v místě řezu, což se projeví zpomalením rozvoje opotřebení 

ve tvaru žlábku. Výhody geometrie Xcel maximálně vyniknou v případě, že při 

přímočarém dokončování povrchů na jeden průchod je využívána celá délka břitu. Při 

rychlostech posuvu 0.3 až 0.5 mm/ot (0.012 až 0.02 inch/ot) je tak dosaženo optimální 

výkonnosti. Maximální hloubka řezu je 0.25mm (.01 inch). Břitové destičky Xcel 

umožňují využití osmi řezných hran. 

 

Obrázek 31: Řezná geometrie Xcel. [22] 

4.3 Volba vhodné úpravy řezné hrany 

Kombinace poloměru zaoblení špičky a úpravy řezné hrany má významný vliv na 

životnost nástroje, drsnost obrobené plochy a integritu povrchu obráběné součásti. Je 

nesmírně důležité zvolit vhodnou velikost fazetky a úpravu řezné hrany, která nejlépe 

vyhovuje pro danou aplikaci. 
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Vycházíme ze tří základních tvarů řezné hrany. 

 

Obrázek 32: Volba tvaru řezné hrany. [22] 

Úhel a šířka fazetky 

Obecně lze říci, že pevnost řezné hrany se u CBN břitových destiček zvyšuje s velikostí 

úhlu a šířkou fazetky, ale současně také dochází ke zvýšení řezných sil a teplot. Širší 

fazetka rozkládá řezné síly na větší plochu, tudíž se zvyšuje odolnost břitu, což 

umožňuje použití vyšších rychlostí posuvu. V případě, že nejdůležitějším hlediskem 

jsou stabilita obráběcího procesu a konzistentní životnost nástrojů, dosažení 

nejlepších výsledků zaručuje použití větší fazetky. 

Naopak v případě, že hlavním požadavkem jsou kvalita opracované plochy 

a rozměrová přesnost, nejlepších výsledků lze dosáhnout s malou fazetkou. Dochází 

ke snížení velikosti řezných sil a teplot, ale také k potlačení sklonů k vibracím. 

V některých případech, když nejvyšší prioritu má jakost obrobené plochy, může být 
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výhodné použití honované řezné hrany (tvar E), přestože životnost nástroje bude 

v takovém případě nižší. 

Vzhledem k tomu, že soustružení tvrzených součástí je běžně využíváno jako 

dokončovací operace, je nezbytné určit optimální tvar řezné hrany, se kterým lze 

dosáhnout vysoké kvality obráběných součástí a stability výrobního procesu s dobrou 

životností nástrojů. 

 

Obrázek 33: Volba šířky a úhlu fazetky. [22] 

CoroTurn TR 

Systém CoroTurnTR představuje unikátní řešení pro vysoce přesné tvarové obrábění 

tvrzených ocelových součástí. Upínací rozhraní iLock zaručuje mimořádně bezpečné 

a stabilní ustavení břitové destičky v jejím lůžku. Díky tomu systém CoroTurnTR 

dokáže zabránit mikropohybům břitové destičky, ke kterým dochází během tvarového 

obrábění, při kterém je břitová destička vystavena řezným silám působícím v mnoha 

různých směrech, v závislosti na tom, jak se mění dráha nástroje. Břitové destičky 

CoroTurnTR jsou k dispozici v CBN třídách CB7015 a CB7025. 

Hlavní výhody: 

•  Maximální stabilita břitové destičky v nástrojovém držáku 

•  Opakovatelnost při výměnách břitových destiček 
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•  Užší tolerance a vysoká kvalita obrobené plochy 

•  Dlouhá, předvídatelná životnost nástrojů 

 

Obrázek 34: Upínání CoroTurn TR. [22] 

4.4 Základní typy opotřebení VBD a doporučená opatření 

Nejčastějším druhem opotřebení CBN při obrábění tvrzených součástí jsou opotřebení 

ve tvaru žlábku a opotřebení hřbetu. Vlastní průběh opotřebení pak závisí na řadě 

různých faktorů: 

• Materiál obrobku 

• Třída CBN  

• Řezné podmínky 

• Geometrie břitu 

• Stabilita stroje 
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Obrázek 35: Typy opotřebení CBN. [22] 

Opotřebení ve tvaru žlábku 

Opotřebení ve tvaru žlábku je typ opotřebení, který převládá při obrábění 

cementovaných ocelí, a jeho hlavní příčinou je chemický otěr, ke kterému dochází 

v důsledku extrémně vysokých teplot a tlaků v místě styku mezi obrobkem a CBN 

břitovou destičkou. Opotřebení ve tvaru žlábku způsobuje oslabení břitu, které může 

mít za následek nekonzistentní životnost nástroje. 

 

Obrázek 36: Opotřebení ve tvaru žlábku. [6] 

 

Opotřebení hřbetu 

Opotřebení hřbetu je jedním z nejčastějších způsobů opotřebení při použití nízkých 

řezných rychlostí a při obrábění abrazivnějších typů ocelí, jako např. ložiskových nebo 

nástrojových ocelí. Primárním mechanismem opotřebení je v tomto případě abraze. 

Velké opotřebení hřbetu má negativní vliv na integritu obrobené plochy a rozměrovou 
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přesnost. I když mechanismus opotřebení je velice složitý, existují způsoby umožňující 

jeho kontrolu a zachování konzistence a spolehlivosti obráběcích operací. 

 

Obrázek 37: Opotřebení hřbetu. [6] 

Potíže při použití CBN jako řezného materiálu: 
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Obrázek 38: Řešení problémů při používání CBN. [6] 

 

Obrázek 39: Typy opotřebení CBN. [6] 

 

4.5 Konstrukce a příprava součásti 

Pečlivá příprava součásti v měkkém (nevytvrzeném) stavu, přináší řadu výhod při 

vlastním procesu soustružení tvrzeného materiálu. Vzhledem k relativně malým 

hloubkám řezu, používaným při soustružení tvrzených součástí, je klíčem k dosažení 

konzistentního obráběcího procesu dodržování přísných rozměrových tolerancí při 
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obrábění v měkkém stavu. To umožňuje dosažení delší životnosti nástrojů a vysoké 

kvality obráběných součástí. Jestliže jsou při konstrukci součástí využívány prvky, jako 

jsou zkosené hrany nebo poloměry, umožňuje to optimalizaci vstupu a výstupu ze 

záběru a dosažení maximální životnosti nástrojů. 

K opatřením, na která je třeba pamatovat při návrhu obrábění v měkkém stavu, patří: 

• Zabránění výskytu otřepů. 

• Dodržení přísných rozměrových tolerancí. 

• Využívání zkosených hran a poloměrů při obrábění v měkkém stavu. 

• Vstup nebo výstup z řezu nesmí být prudký. 

• Pro vstup a výstup ze záběru využívejte naprogramování dráhy nástroje po kruhové 

dráze (poloměr). 
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Obrázek 40: Konstrukce a příprava součásti- graf najetí do součásti. [6] 

4.6 Upnutí součásti 

Celou řadu výhod ve srovnání s běžnými tříbodovými čelistmi nabízejí široké upínací 

čelisti. To platí především pro tenkostěnné součásti, které vyžadují extrémně 

bezpečné a spolehlivé upnutí. 

Součást je třeba umístit co nejblíže k ložiskům vřetena. Všeobecně dodržovaným 

pravidlem je, že v případě podepření obrobku pouze na jednom konci, je doporučený 

poměr délky vůči průměru 2:1, maximální přípustná hodnota pak je 4:1. Jestliže je 

obrobek podepřen také koníkem, tento poměr je možné zvýšit na 8:1. K dalšímu 

zvýšení tuhosti upnutí přispívá správné seřízení souososti koníku a vřetene. 
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Obrázek 41: Upnutí součásti. [6] 

 Vzhledem k tomu, že naše nároky na tolerance tvaru a polohy jsou opravdu vysoké, 

řešili jsme tuto problematiku s Německou firmou Hainbuch, která nám v konečné fázi 

bude dodávat speciální upínače, pro dosažení požadovaných parametrů. 

Upínací trny (Spanndorny) od firmy Hainbuch 

Velkým problémem v našem experimentu je nedostatečná tuhost upnutí. Čelisťové 

upínací sklíčidlo je velmi univerzální, ale v našem případě nedostatečné, proto je třeba 

použít Hainbuch trny s moderní čipovou technologií, která dosahuje přesvědčivých 

výsledků ve velmi přesných a co do tolerance kritických aplikací. 

 

Obrázek 42: Upínací systémy MANDO. [25] 

Vysoký výkon upínání dosahujeme Hainbuch technologií, kde je ústředním 

prvkem segmentová vulkanizovaná kleština. Konvenční upínací pouzdro z pružinové 

oceli je zušlechtěno na tvrdost pružiny, je však stále měkké a dochází k minimálnímu 

ohybu při upínání obrobku. Hainbuch segment kleštiny z extrémně odolného chrom-

niklové kalené oceli, má segmenty velmi tvrdé, odolné proti opotřebení a 

tuhé. Všechny funkční plochy jsou kompletně dokončeny na jedno upnutí, takže je 

zaručena nejvyšší souosost. 



Disertační práce  Ing. Josef Procházka 

Stránka 54 z 128 

 

 

Obrázek 43: Způsob nastavení upínacího trnu. [25] 

Základní přednosti: 

 Tlumení vibrací pomocí vulkanizovaných segmentových upínacích pouzder. 

 Stabilizace obrobku axiálním polohovačem proti dorazu obrobku. 

 Enormní upínací síla i pro nejmenší rozpětí Ø. 

 Upínací rozsah Ø 8-120 mm pouze na 8 velikostí trnů. 

 Všechny trny mají stabilní rozměr i při změně teploty. 

 

Upínač MANDO T211 

 

Obrázek 44: Upínač MANDO T211. [25] 

 

1. Vulkanizovaný segment kleština kalená na 60 HRC 
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Obrázek 45: Vulkanizovaný upínací segment. [25] 

2.   Šroub s pojistkou proti samovolnému vysunutí segmentu kleštiny. 

3.   Standardní doraz pro soustružení. 

4.   Integrovaný vyhazovač pro uvolnění napětí v soustavě. 

5.   Příruba vřetene, je vhodná pro všechny velikosti standardních trnů. 

6.   Zajištění rotace segmentu kleštiny. 

 

Obrázek 46: Úprava vulkanizačního pouzdra na průměru. [25] 
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Upínač MANDO T211 

 

 

Obrázek 47: Upínač MANDO T212. [25] 

 

1. Vulkanizovaný segment kleština kalená na 60 HRC. 

2. Pomocník s instalací, doporučujeme pro vertikální stroje od velikosti trnu 2. 

3. Zajištění rotace segmentu kleštiny. 

4. Spojovací kroužek pro rychlou výměnu segmentu kleštiny. 

5. Crown spojka. 

6. Příruba vřetene, je vhodná pro všechny velikosti standardních trnů. 

7. Vnější kroužek segmentových upínacích pouzder. 

Upínač MANDO T812 

 

Obrázek 48: Upínač MANDO T812. [25] 

1. Vulkanizovaný segment kleština kalená na 60 HRC. 

2. Pomocník s instalací, doporučujeme pro vertikální stroje od velikosti trnu 2. 
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3. Zajištění rotace segmentu kleštiny. 

4. Spojovací kroužek pro rychlou výměnu segmentu kleštiny. 

5. Trnové tělo vč. Spojky. 

6. Příruba vřetene, je vhodná pro všechny velikosti standardních trnů. 

 

4.7 Nástrojový držák a upnutí břitové destičky 

S ohledem na maximální stabilitu je třeba využívat systém Coromant Capto. Kromě 

toho je třeba, vzhledem k jejich přirozeně vyšší tuhosti, preferovat karbidové tyče na 

úkor ocelových. Používat vhodné nástroje s velkým příčným průřezem a zajistit jejich 

co nejmenší možné vyložení. Pro CBN břitové destičky je doporučeno použití vysoce 

bezpečného a stabilního upínacího systému CoroTurn RC. 

 

Obrázek 49: Upnutí nástroje. [22] 

4.8 Obrábění za sucha nebo za mokra 

Jednu z hlavních výhod při soustružení tvrzených součástí nabízí obrábění za sucha. 

CBN břitové destičky dobře odolávají řezným teplotám přesahujícím 1 000 °C 
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(1 800 °F). Zcela obecně lze říci, že použití CBN za sucha má pozitivní vliv na životnost 

nástroje, především v případě přerušovaných řezů. 

Díky vyloučení řezné kapaliny dochází: 

• Ke snížení nákladů. 

• K usnadnění manipulace s třískami. 

• Ke snížení zatížení životního a pracovního prostředí. 

V některých případech může být ale použití řezné kapaliny žádoucí: 

• Pro usnadnění dělení třísek. 

• Pro zajištění kontroly tepelné stability obrobku. 

• Pro odvádění tepla při obrábění velkých součástí. 

Při použití řezné kapaliny je třeba zajistit, aby její proud nepřetržitě působil v místě řezu 

po celou dobu záběru nástroje. 

 

Obrázek 50: Použití řezné kapaliny? [22] 

4.9 Strategie jednoho nebo dvou řezů 

Při rozhodování mezi strategií jednoho nebo dvou řezů je třeba uvážit následující 

hlediska: 

• Výkon stroje 
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• Jaká jsou nejdůležitější kritéria obráběcího procesu. 

Strategie jednoho řezu 

Jestliže obráběcí stroj je vysoce kvalitní a dostatečně výkonný a nástrojová sestava je 

náležitě stabilní, lze při použití jediného řezu dosáhnout uspokojivé kvality obrobené 

plochy i rozměrových tolerancí. 

 

Obrázek 51: Strategie jednoho řezu. [22] 

Strategie dvou řezů 

V případě nestability obráběcího stroje nebo nástrojové sestavy, jestliže obráběné 

součásti z jakéhokoliv důvodu nevykazují dostatečnou shodu, nebo pokud je 

požadována velmi úzká výsledná tolerance nebo velmi vysoká kvalita opracované 

plochy, s největší pravděpodobností bude nejlepší volbou strategie dvou řezů. 

 

Obrázek 52: Strategie dvou řezů. [22] 
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5 Kontrolní měření vnějšího průměru kroužku 

Kvalita povrchu, jako integrovaná charakteristika strojových součástek, je 

charakterizovaná: 

a) geometrií obrobeného povrchu - sem patří rozměrová přesnost, obrobků, odchylky 

geometrického tvaru a polohy, vlnitost a drsnost, 

b) fyzikálně-mechanickými vlastnostmi povrchové vrstvy - tvrdost, zpevnění a zbytkové 

napětí, 

c) fyzikálně - chemickým stavem povrchu. 

 

Geometrie obrobeného povrchu- Úchylky tvaru a polohy dle DIN ISO 
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Obrázek 53: Úchylky tvaru dle DIN ISO. [23] 
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Obrázek 54: Úchylky polohy dle DIN ISO. [24] 



Disertační práce  Ing. Josef Procházka 

Stránka 63 z 128 

 

 

5.1 Měření pomocí UD měřidla 

Univerzální dílenské měřidlo UD 100 umožňuje měřit průměry, ovalitu, radiální házení, 

nekolmost, úchylky kruhovitosti. 

 

Obrázek 55: Nastavení UD měřidla na měření vnějšího průměru.19 

 Pomocí UD měřidla dále provádíme měření rovnoběžnosti a měření radiálního 

házení. 

 

 

5.2 Měření drsnosti 

 

Obrázek 56: Přístroj pro měření drsnosti povrchu.20 

                                            
19 Archiv autora. 
20 Archiv autora. 
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Metodika hodnocení drsnosti povrchu: 

Parametry popisující drsnost: 

l  … základní délka 

Ra  … střední aritmetická úchylka profilu 

Rz  … výška nerovnosti profilu určená z 10 bodů 

Ry  … největší výška nerovnosti profilu 

Sm  … střední rozteč nerovností profilu 

S  … střední rozteč místních výstupků profilu 

lp  … nosný podíl profilu 

 

Střední aritmetická hodnota drsnosti Ra 

DIN EN ISO 4287 

• aritmetický střed absolutních odchylek filtrovaného profilu drsnosti od střední čáry 

uvnitř základní délky lr 

• vypovídací schopnost parametru je nízká, Ra nereaguje citlivě na extrémní výšky 

hrotů profilu a hloubky rýh profilu 

 

Obrázek 57: Znázornění Ra střední aritmetické odchylky povrchu. [23] 
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Obrázek 58: Statistická a integrální metoda určení Ra. [23] 

Maximální hodnota výšky profilu Rz 

• součet výšky nejvyššího výstupku Rp a hloubky nejnižší rýhy Rv uvnitř základní délky 

lr 

• Rp odpovídá dřívější DIN 4962 hloubce hlazení 

• veličina odpovídá střední hloubce drsnosti dle DIN 4762 

 

Obrázek 59: Zobrazení maximální výšky profilu Rz. [23] 

Pro náš experiment vycházíme z výkresu pro kroužek RA-603-648, kde je zcela 

logicky požadován profil Rz. 
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5.3 Měření kruhovitosti, válcovitosti, vlnitosti 

 

Obrázek 60: Kruhoměr21 

 

Obrázek 61: Způsoby hodnocení kruhovitosti. [24] 

                                            
21 Archiv autora. 
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Obrázek 62: Způsoby filtrace při měření kruhovitosti. [24] 

5.4 Pojem zbytkových napětí 

Zbytková napětí jsou mechanická napětí existující v tělese (jako uzavřeném systému) 

bez působení vnějších sil a (nebo) momentů. Napětí vyvolaná mechanickými účinky, 

např. teplotními gradienty, považujeme ve smyslu této definice za “vložená”, i když 

jsou důsledkem stacionárních, po dlouhou dobu se neměnících podmínek. Vnitřní síly 

a (nebo) momenty spojené se zbytkovým napětím jsou v rovnováze. Pevné látky bez 

zbytkových napětí principiálně neexistují. Zbytková napětí jsou vždy důsledkem 

nehomogenních elastických nebo elasticko-plastických deformací. V materiálech 

užívaných technickou praxí vzniká technologií výroby i dalším zpracováním celá řada 

různých stavů zbytkové napjatosti. 
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V současné době se pro třídění zbytkových napětí působících v polykrystalických 

materiálech užívá obvykle jako klasifikační  kritérium velikost objemů, v nichž se napětí 

nemění ve své velikosti ani směru (jsou homogenní). 

Zbytková napětí I. druhu jsou přibližně homogenní ve velké oblasti (v mnoha 

krystalcích – zrnech) materiálu. Při zásahu do silové a momentové rovnováhy tělesa, 

v němž existuje zbytková napjatost I. druhu, dochází vždy ke změnám jeho 

makroskopických rozměrů. 

Zbytková napětí II. druhu jsou přibližně homogenní v oblastech srovnatelných 

s velikostí jednotlivých krystalků. Silová a momentová rovnováha se předpokládá již u 

objemů tvořených větším počtem krystalků. Porušení rovnováhy nemusí vést ke 

změnám tvaru uvažovaného tělesa. 

Zbytková napětí III. druhu jsou nehomogenní i v oblastech srovnatelných 

s meziatomovými vzdálenostmi. Silové a momentové rovnováhy může být dosaženo i 

v dostatečně velkých částech jednoho krystalku. Zásahem do rovnováhy k žádným 

tvarovým změnám tělesa nedojde. 

Zbytkové napětí v určitém bodě je vždy superpozicí všech tří druhů. 

5.5 Měření zbytkových napětí metoda RTG difraktometrie 

Zjišťování zbytkových napětí se provádí buď v těsné blízkosti povrchu, nebo v celém 

průřezu součásti. Podle napjatosti je možné měřením stanovit napjatost prostou, 

rovinnou nebo prostorovou. 

Metody zjišťování zbytkových pnutí lze v podstatě rozdělit do tří skupin: 

DESTRUKTIVNÍ - kdy dochází ke zničení součásti. Tato skupina zahrnuje většinu 

metod mechanických, založených na měření deformaci při odstraňováni vrstev 

materiálu. 

POLODESTRUKTIVNÍ - kdy je možné provést měření na záměrně přidané části 

povrchu, která se po měření odstraní. Sem patří například metoda otvoru. 

NEDESTRUKTIVNÍ - při kterých nedochází ani ke zničení součásti, ani k případné 

úpravě součásti pro měření. Do této skupiny patří většina metod fyzikálních. 
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Princip difraktometrie – ohyb (difrakce) paprsků a jejich interference. 

 

Obrázek 63: Princip RTG difraktometrie. [1] 

Sestava se skládá ze zdroje rentgenových paprsků, který emituje záření. To se odráží 

od povrchu a dopadá na detektor. Součástí sestavy je goniometr, který odměřuje úhel 

ψ. Detektor snímá odražená záření při jeho pohybu po kružnici. Tento pohyb vykonává 

současně s emitátorem záření. Výsledkem je intenzita difrakčního záření 

rentgenových paprsků definovaná funkcí Braggovho úhlu 2θ. Na základě zákonů 

difrakce je potom možné vypočítat velikost elastické deformace, z ní jsme schopni 

pomocí teorie elasticity vypočítat velikost napětí. 
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6 Cíl a struktura experimentu 

 

Obrázek 64: Schéma stanovených cílů.22 

6.1 Cíle práce 

 Cílem experimentů v rámci disertační práce je získat kvalitní obrobenou plochu 

soustružením vnější plochy vnitřního kroužku ložiska za použití několika variant 

řezných nástrojů a řezných podmínek. Kvalitu plochy budeme ověřovat dostupnými 

způsoby. Budeme vycházet ze zkušeností v naší firmě, dále dle odborných poznatků 

výrobců nástrojů. Jednotlivé cíle disertační práce jsou následující: 

 pro vybrané řezné materiály a stanovenou řeznou geometrii vykonat sérii 

experimentů pro soustružení vnější plochy vnitřního kroužku ložiska, 

 zjistit kvalitu obrobené plochy v závislosti na požadavku zákazníka, 

 u vybraných variant změřit povrchová napětí metodou RTG 

difraktometrie, porovnat hodnoty broušeného a soustruženého kusu, 

                                            
22 Archiv autora. 
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 vytipovat dvě nejvhodnější varianty ve vztahu materiál – řezné podmínky,  

 Z důvodu rozsáhlosti experimentu a dobrým zkušenostem s našimi dodavateli 

jsme si nechali vytipovat nejvhodnější řezné materiály. Naše požadavky byly 

dostatečně jasné a přesné, proto jsme hned na začátku předešli zbytečným pokusům 

s nevhodnými materiály. 

6.2 Struktura experimentu. 

 

Obrázek 65: Schéma experimentu.23 

                                            
23 Archiv autora. 
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7 Experimentální část. 

7.1 Popis stroje. 

Experiment bude probíhat na stroji Famar SUB160. 

  

Obrázek 66: Famar SUB 160.24 

                                            
24 Archiv autora. 
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7.2 Volba řezných materiálů 

 Volíme vhodné druhy řezných destiček, které jsou doporučovány pro „tvrdé“ 

soustružení. Tyto řezné destičky budou testovány v podmínkách naší firmy. K měření 

a vyhodnocování používáme přístroje na oddělení metrologie naší firmy. Vybrané 

nejvhodnější kroužky měříme metodou RTG difraktometrie ve spolupráci s VŠB TU-

Ostrava a Žilinskou univerzitou v Žilině. 
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Obrázek 67: Materiály pro tvrdé obrábění. [22] 

 

 

Obrázek 68: Vstupní předpoklady zjištěné výrobcem. [22] 
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8 Experiment 

8.1 Vstupní parametry experimentu 

Od prvních okamžiků jsme si vědomi, že vzhledem ke struktuře broušeného a 

soustruženého povrchu, budeme nuceni porovnávat nejen tvrdá data, ale čekat i na 

první testy převodovek, osazenými těmito ložisky.  

 

 

Obrázek 69: Vizuální rozdíly mezi broušeným a soustruženým povrchem. [23] 

  



Disertační práce  Ing. Josef Procházka 

Stránka 76 z 128 

 

 

 

Vstupní podmínky vychází: 

1. Z výkresu kroužku, který požaduje zákazník. 

 

Obrázek 70: Výkres kroužku požadovaný zákazníkem.25 

  

                                            
25 ZEDNÍK, J.: Výkres pro měkké a tvrdé obrábění. 
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2. Z parametrů kroužku dosažených broušením. 

 

 

Obrázek 71: Měření parametru Rz u broušeného kusu. 

 

Obrázek 72: Měření kruhovitosti u broušeného kusu. 
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Obrázek 73: Měření přímosti u broušeného kusu.  

8.2 Materiál kroužku 

Ocel 100Cr6 (14 109.4): 

Charakteristika: ocel vhodná k cementování, kyanování a objemovému tváření; dobře 

tvárná za tepla a po žíhání i za studena; dobře obrobitelná; dobrá svařitelnost; strojní 

součásti s velmi tvrdou cementovanou vrstvou a velkou pevností v jádře po kalení. 

Vyžaduje se u nich velká metalurgická čistota, tvrdost a odolnost proti opotřebení. 

Obsahují asi 1,1 % C, 0,8 až 1,6 % Cr, a asi 1 % Mn. 

Tepelné zpracování: normalizační žíhání  860 ºC; žíhání na měkko 70 ºC; cementování 

840 až 870 ºC; kalení 780 až 880 ºC /olej až voda; popouštění –  

160 ºC /1 h. 
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Mechanické vlastnosti: Rm = min. 785 MPa; Re = min. 590 MPa; tvrdost min. 239 HB. 

 

8.3 První část experimentu 

První část experimentu spočívá v určení nejvhodnějších kombinací materiál - řezné 

podmínky, z hlediska geometrie obrobeného povrchu, tato část by měla upřesnit a 

prokázat použitelnost určitého materiálu za jasně stanovených řezných podmínek i 

s ohledem na trvanlivost nástroje a ostatní vlivy.  

Vzhledem k výše zmiňovaným vlastnostem CBN materiálů jsme použili destičky 

výhradně třídy CB7015 – pro spojité až lehké přerušované řezy. 

V této části experimentu jsme se soustředili na standardní zaoblení špičky břitu 

destiček 0,4 až 0,8mm. Kdy jsme již po prvních pokusech vyřadili destičky s rádiusem 

0,4mm. Vzhledem k tomu, že součástí práce nebylo určení životnosti nástrojů, zjistili 

jsme, že v ostatních parametrech se výsledky destiček od jednotlivých výrobců neliší, 

proto jsme se zaměřili na změnu řezných podmínek při obrábění při rádiusu 0,8mm. 
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Obrázek 74: CBN destičky použité v první části experimentu.26 

 

Pro obrábění jsme použili desítky kroužků RA-603-648, v této práci představíme ty, 

které byly uznány vhodnými pro měření, v počátcích experimentu jsme při stabilizaci 

procesu obrobili několik kroužků, které byly evidentně nevhodné již po vizuální kontrole 

                                            
26 Archiv autora. 
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během soustružení, tak i po něm a postupně jsme se přibližovali k těmto parametrům 

obrábění: 

Řezná rychlost  vc = 150 ÷ 200 m.min-1 

Posuv   f = 0.15 ÷ 0.3mm    

Hloubka řezu  ap = 0.15 ÷ 0.30mm 

Testovali jsme kroužky s chlazením, ale především bez chlazení. 

Případnou změnu řezných podmínek mimo předpokládané rozsahy jsme volili 

s ohledem na co nejlepší výsledek experimentu. 

Pro ověření smyslu této práce jsme provedli první experimentální soustružení. Toto 

nám potvrdilo, že jsme schopni v našem závodě dosáhnout uspokojivých výsledků, ale 

je nezbytně nutné se při realizaci soustředit na tuhost soustavy upnutí - obrobek – 

nástroj, pro dosažení kvalitních hodnot kruhovitosti a přímosti obrobené plochy. 

Víme i to, že pro ideální podmínky ve stroji by bylo nutné zajistit kvalitní novou upínací 

jednotku, proto jsme se zaměřili především na kvalitní soustavu držák- řezný nástroj a 

upínací jednotku jsme upravili dle stávajících možností přímo na oddělení nástrojárny 

naší firmy. 

Základním kritériem je, aby byl využit potenciál systému a dosahovali jsme vysoké 

přesnosti. Na tomto základě musí být příslušný potenciál maximálně využit ve všech 

etapách komplexního procesu obrábění mechanických dílců s vysokou mírou 

produktivity. Proto je v naší koncepci přesnosti základním principem přenést 

potenciální přesnost systému do měřitelné jakosti obráběných dílů. Tohoto cíle bylo 

možné dosáhnout díky tuhosti a neutrální tepelné odezvě stroje, přičemž jsme 

harmonicky zvládali celou řadu ovlivňujících faktorů, jako je upínání dílů, pořadí 

operací, posuvy a otáčky, deformace materiálu, opotřebení nástroje aj., přičemž jsme 

museli řešit produktivitu a zejména zajišťování spolehlivosti dané technologie 

obrábění. 
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Obrázek 75: Vysokorychlostní obrábění vnitřního kroužku ložiska RA-603-648 na stroji Famar SUB160.27 

 

Grafické vyjádření měření. 

Kus č. 1 

Vstupní parametry: 

Řezná rychlost  vc = 150 m.min-1 

Posuv   f = 0.080mm    

Hloubka řezu  ap = 0.15mm 

 

                                            
27 Archiv autora. 
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Obrázek 76: Parametr drsnosti Rz pro kus č.1. 

 

Obrázek 77: Kruhovitost kus č.1. 
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Obrázek 78: Přímost kus č.1. 

Kus č. 2 

Vstupní parametry: 

Řezná rychlost  vc = 160 m.min-1 

Posuv   f = 0.02mm    

Hloubka řezu  ap = 0.2mm 
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Obrázek 79: Měření Rz pro kus č.2. 

 

Obrázek 80: Kruhovitost pro kus č.2. 
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Obrázek 81: Přímost pro kus č.2. 

 

Kus č. 3 

Vstupní parametry: 

Řezná rychlost  vc = 170 m.min-1 

Posuv   f = 0.03mm    

Hloubka řezu  ap = 0.2mm 
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Obrázek 82: Drsnost Rz pro kus č.3. 

 

Obrázek 83: Kruhovitost pro kus č.3. 
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Obrázek 84: Přímost pro kus č. 3. 

Kus č. 4 

Vstupní parametry: 

Řezná rychlost  vc = 170 m.min-1 

Posuv   f = 0.015mm    

Hloubka řezu  ap = 0.2mm 
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Obrázek 85: Drsnost Rz pro kus č. 4. 

 

Obrázek 86: Kruhovitost pro kus č. 4. 
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Obrázek 87: Přímost pro kus č. 4. 

Kus č. 5 

Prvního solidního výsledku jsme dosáhli při řezné rychlosti vc = 185 m.min-1 bez 

chlazení, posuv f = 0.02mm, hloubka řezu 0.2mm. 
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Obrázek 88: Parametr Rz pro kus č.5. 

 

Po první části experimentu jsme se s odbornou komisí dohodli na použití 

progresívnějších řezných nástrojů, s ohledem na to došlo i ke změně některých 

parametrů a to zejména posuvu do řezu. Touto částí se zabývám v druhé části tohoto 

experimentu. 

 

8.4 Druhá část experimentu - progresívnější řezné nástroje 

 

Obrázek 89: Břitové destičky pro obrábění progresívních materiálů.28 

                                            
28 Archiv autora. 



Disertační práce  Ing. Josef Procházka 

Stránka 92 z 128 

 

Druhá část experimentu spočívá v určení nejvhodnějších kombinací materiál - řezné 

podmínky, z hlediska geometrie obrobeného povrchu, při použití progresívnějších 

řezných nástrojů, kde musíme opět upřesnit a prokázat použitelnost určitého materiálu 

za jasně stanovených řezných podmínek i s ohledem na trvanlivost nástroje a ostatní 

vlivy, tato část byla doplněna na základě konzultace s odbornou komisí při prezentaci 

tezí disertační práce.  

 

Parametry obrábění: 

Řezná rychlost  vc = 180 m.min-1 

Posuv   f = 0.15 ÷ 0.35mm    

Hloubka řezu  ap = 0.1 ÷ 0.3mm 

 

Xcel 

Geometrie Xcel má přímý břit s malým úhlem nastavení. Díky tomu vznikají tenké třísky 

a snižuje se teplota v místě řezu, což se projeví zpomalením rozvoje opotřebení ve 

tvaru žlábku. Výhody geometrie Xcel maximálně vyniknou v případě, že při 

přímočarém dokončování povrchů na jeden průchod je využívána celá délka břitu. Při 

rychlostech posuvu 0.3 až 0.5 mm/ot (0.012 až 0.02 inch/ot) je tak dosaženo optimální 

výkonnosti. Maximální hloubka řezu je 0.25 mm (.01 inch). Břitové destičky Xcel 

umožňují využití osmi řezných hran. 

Pro optimalizaci použijeme břitové destičky Xcel. Ve srovnání s břitovými destičkami 

se standardním poloměrem zaoblení rohů, umožňují jejich přímé řezné hrany, které 

zároveň slouží jako hladící břity, značné zlepšení dosahovaných výsledků. Jsou-li pro 

jejich použití vhodné podmínky, umožňují břitové destičky Xcel obrábění s velmi 

vysokými rychlostmi posuvu a s jejich pomocí lze dosáhnout vynikající kvality 

obrobené součásti. 
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Obrázek 90: Držák DCLNR 2020K 12 s Xcel destičkou.29 

CNGX1204L025-18AXA   třída 7015 (Xcel) 

Touto destičkou jsme soustružili dva kroužky, kdy jsme vycházeli z katalogových 

hodnot řezných parametrů, které jsme upravili pro potřeby našeho experimentu 

následovně: 

Pro kroužek s označením S: 

Řezná rychlost   vc = 180 m.min-1 

Posuv  do řezu  fn = 0.35mm    

                                            
29 Archiv autora. 
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Hloubka řezu   ap = 0.25mm 

 

Obrázek 91: Xcel měření drsnosti. 
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Obrázek 92: Xcel měření kruhovitosti. 
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Obrázek 93: Xcel měření přímosti. 

 

CNGA120408T01030AWH třída 7015 (WIPER) 

Praktické rady pro volbu geometrie - Geometrie Wiper umožňuje dosažení nejvyšší 

produktivity nebo nejlepší kvality obrobené plochy.  

- Pro nejvyšší odolnost břitu volíme největší možný poloměr špičky. 

- Při náchylnosti k vibracím volíme menší poloměr špičky. 

Jedním z nejúčinnějších způsobů zvýšení produktivity soustružení je použití hladících 

břitových destiček (Wiper) spolu se zvýšením rychlosti posuvu. Největší vliv na délku 

soustružnické operace má rychlost posuvu. Pokud je možné zdvojnásobit rychlost 

posuvu, lze dobu obrábění zkrátit na polovinu a vyrobit tak za stejnou dobu 

dvojnásobný počet obrobků. 
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Konstrukční řešení poloměru rohu hladicí břitové destičky umožňuje zvýšení rychlosti 

posuvu bez negativního vlivu na kvalitu obrobeného povrchu. 

Výrobce pro tuto destičku udává optimální řezné podmínky: 

Řezná rychlost  vc = 150 ÷ 200m.min-1 

Posuv   fn = 0,05 ÷ 0,35mm    

Hloubka řezu  ap = 0.1 ÷ 0.3mm 

 

Pro kroužek s označením O: 

Řezná rychlost   vc = 180 m.min-1 

Posuv  do řezu  fn = 0.28mm    

Hloubka řezu   ap = 0.3mm 

 

Obrázek 94: Destička O WIPER technologie. 
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Obrázek 95: Měření kruhovitosti kroužek O. 
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Obrázek 96: Měření přímosti. 

 

Pro kroužek s označením P: 

Řezná rychlost   vc = 180 m.min-1 

Posuv  do řezu  fn = 0.28mm    

Hloubka řezu   ap = 0.1mm. 
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Obrázek 97: Měření drsnosti pro kroužek P. 

 

Obrázek 98: Měření kruhovitosti kroužek P. 
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Obrázek 99: Měření přímosti kroužek P. 

 

 

 

CNGA120408S01030A  R=0,8mm standard 

• Velký poloměr zaoblení špičky: 08, 12 mm (0.03-0.05 inch) umožňuje dosažení 

lepší drsnosti povrchu, snížení tloušťky třísky, a tím i snížení velikosti opotřebení ve 

tvaru žlábku při soustružení tvrzených součástí.  

• Kombinace velkého poloměru zaoblení špičky a malé hloubky řezu se projeví 

snížením velikosti řezných sil působících při vstupu a výstupu ze záběru. Zcela 

obecně, velký poloměr zaoblení špičky zaručuje vyšší pevnost břitu, a tudíž i delší 
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životnost nástroje. V závislosti na podmínkách příslušného obráběcího procesu proto 

používáme největší možný poloměr špičky.  

Řezné podmínky Q1: 

Řezná rychlost  vc = 180m.min-1 

Posuv   fn = 0,15mm    

Hloubka řezu  ap = 0.2mm 

 

Obrázek 100: Měření drsnosti Q1. 
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Obrázek 101: Měření kruhovitosti Q1. 
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Obrázek 102: Měření přímosti Q1- 

Ostatní grafy nejsou pro naši práci důležité, proto jsem tyto méně úspěšné výsledky 

uvedl pouze v přehledné tabulce výsledků. 
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Tabulka 5: Přehled základních výsledků prvních dvou částí experimentu. 

 

Tmavě modrou barvou jsou označeny výsledky, které nás definitivně přesvědčili 

o smysluplnosti naší práce, tyto progresívní destičky budeme dále testovat a 

pravděpodobně budou použity pro výrobu v naší firmě. Pro tyto kroužky byl již 

experimentálně použit upínač MANDO T212, proto došlo k rapidnímu zlepšení 

tolerancí tvaru a především polohy. 

Dále jsme se opakovaně přesvědčili, že je nutné investovat mimo nástrojů především 

do nových tuhých strojů a kvalitního upínacího systému. Naše výsledky jsou velice 

dobré už proto, že upínací systém byl improvizovaně zdokonalen přímo ve firmě (pro 

zajištění dostatečné tuhosti soustavy). 
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8.5 Třetí část experimentu - RTG difraktometrie 

Vědeckou částí experimentu je právě RTG difraktometrie pro určení 

povrchových napětí. Kde se na tuto část primárně nezaměřuje zákazník, ale v konečné 

fázi po nás požaduje vysokou kvalitu a životnost ložisek, která bezesporu 

s povrchovým napětím souvisí. 

 

Obrázek 103: Měření X-ray difraktometrem. 
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Obrázek 104: Gaussovo rozdělení. 
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Obrázek 105: Znázornění poměrů při měření povrchových napětí. 

Stress – napětí σ – normálové napětí vzhledem k povrchu měřeného vzorku. 

[MPa] 

Shearstress – smykové napětí τ - [MPa] 

Beta – úhel β – úhel naklonění rentgenového světla od normály povrchu 

zkoumaného materiálu. Proto XRD používá způsob měření v intervalu od +30° do      -

30°(počet měření – rozdělení intervalu možno nastavit v závislosti na požadované 

přesnosti) [°] 
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Psí – úhel ψ – definovaný orientací povrchu zkoumaného vzorku: je to úhel 

mezi normálou povrchu a osou úhlu mezi vyslaným a odraženým světlem. [°] 

Sin^2Psí – sin2ψ – vyjádření hodnoty funkce sin2ψ pro daný úhel ψ. [-] 

Dspacing – d – vzdálenost mědi dvěma krystalografickými rovinami. 

(V závislosti na směru a velikosti napětí se tato vzdálenost mění.) [nm] 

2Theta – úhel 2θ – difrakční úhel (Braggův úhel: 𝑛. 𝜆 = 2𝑑. 𝑠𝑖𝑛𝜃), definovaný 

jako úhel mezi vyslaným a difraktovaným světlem. [°] 

Strain*E3 – ε.103→ ε.103 = 103 (d1 – d0) / d0 – poměrné prodloužení v měřítku 

1000:1. [-] 

FWHM – Full Width at Half Maximum – „celá šířka při polovičním maximu“ – 

určuje šířku Gaussova rozdělení v polovině výšky celkového vrcholu rozdělení. 

Reflektuje strukturu materiálu. Čím je materiál zrnitější, tím širší je rozdělení.  [°] 

Breadth – integral breadth – integrální šířka – šířka pravoúhelníku se stejnou 

výškou a obsahem plochy jako výška křivky a obsah plochy pod křivkou Gaussova 

rozdělení. [°] 

Intensity – intenzita – intenzita signálu detektoru (L1 a R2) (početnost na ose 

X vyjadřuje intenzity z jednotlivých kanálech). [n] 

 



Disertační práce  Ing. Josef Procházka 

Stránka 110 z 128 

 

 

 

Obrázek 106: Povrchová napětí v broušeném vzorku. 
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Obrázek 107: Povrchová napětí v kuse č.1. 
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Obrázek 108: Povrchová napětí v kuse č.2. 
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Obrázek 109: Povrchová napětí v kuse č.3. 

Zařízení má dva detektory, v kterých přijímá data, proto pro každý kroužek 

uvádíme dva grafy. Jedná se o velmi podobné grafy a to při všech měřeních, všude je 

znázorněno Gaussovo rozdělení, hodnoty jsou uvedeny v přiložené tabulce. 

Objasnění základních nejdůležitějších hodnot v tabulce: Zbytkové napětí znamínko "-

" znamená tahové zbytkové napětí, znamínko "+" tlakové zbytkové napětí a k této 

hodnotě je příslušná hodnota. (např. kroužek 1: -284,3 +/- 20,1) další sloupec je 
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smykové napětí a chyba s jakou je toto měření provedené. Podstatné jsou sloupce 

FWHM jsou dva opět s ohledem na dva detektory. 

Tabulka 6: Přehled základních výsledků zbytkových napětí. 
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9 Závěr 

Cílem této práce bylo prokázat možnost změny technologie výroby vnitřních kroužků 

ložiska RA-603-648. Práce dále představila současný stav výroby těchto kroužků, a 

vzhledem k značnému navýšení výroby těchto kroužků i nutnost investicí do nových 

technologií.  

Práce se dále zabývá seznámením se s dostupnými měřícími metodami, které slouží 

ke zjištění kvality povrchu vnějšího obvodu kroužku. 

Celý experiment spočíval v prokázání možnosti kvalitního nahrazení procesu broušení 

soustružením.  

Nedílnou součástí práce byla první dílčí část experimentu prokazující smysluplnost 

této práce. 

Tato část byla čistě experimentální, za užití kombinace nástrojů používaných ve firmě 

jsme se snažili prokázat možnost a následně i nutnost využití šance na změnu 

technologie.  

Soustředili jsme se na standardní zaoblení špičky břitu destiček 0,4 až 0,8 mm, kdy 

jsme již po prvních pokusech vyřadili destičky s rádiusem 0,4 mm. Vzhledem k tomu, 

že součástí práce nebylo určení životnosti nástrojů, kde jsme vycházeli 

z doporučených hodnot jednotlivých výrobců břitových destiček, zjistili jsme, že 

v ostatních parametrech se výsledky destiček od jednotlivých výrobců prakticky neliší. 

Proto jsme v první části řešili především změnu řezných podmínek při obrábění při 

rádiusu 0,8 mm. 

S možností soustružení ložiskových kroužků jsme oslovili i naše externí dodavatele, 

kteří však nedokázali dosáhnout požadovaných výsledků z důvodu nedostatečného 

technického vybavení a chyběla jim i zkušenost s konkrétními moderními 

technologiemi. 

Prvního solidního výsledku jsme dosáhli při řezné rychlosti vc = 185 m.min-1 bez 

chlazení, posuv f = 0,02 mm, hloubka řezu 0,2 mm.  
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Tato část experimentu sice prokázala, že s největší pravděpodobností budeme 

schopni nahradit proces broušení procesem soustružení, ale vzhledem k nutnosti 

zdokonalování procesu a také vzhledem k potřebnému vědeckému přínosu, jsem 

předstoupil před odbornou komisi s možností využití progresívnějších metod. 

Po první části experimentu jsme se s odbornou komisí dohodli na použití 

progresívnějších řezných nástrojů, s ohledem na to došlo i ke změně některých 

parametrů a to zejména posuvu do řezu. Touto částí jsem se zabýval v druhé části 

tohoto experimentu. 

Díky tomu, že první část experimentu byla úspěšná, jsme mohli přistoupit k druhé 

části, která spočívala v optimalizaci experimentu, první prezentace dílčích výsledků ve 

firmě vedla k možnosti navýšení nákladů na experiment. To umožnilo nákup vysoce 

progresívních nástrojů. Nejprve jsme rozšířili počet variant ve vztahu stroj – nástroj – 

řezné podmínky. Dále jsme se zaměřili na použití progresívnějších řezných nástrojů a 

dále na kvalitní sestavu nástroj – obrobek.  

Na základě výsledků první části experimentu jsme v druhé části již nevolili variantu 

s procesními kapalinami, vzhledem k tomu, že jsme si ověřili, že i bez nich můžeme 

být úspěšní a jejich eliminace byla jedním z cílů této disertační práce. 

Velkým problémem při experimentu se ukázalo upnutí obrobku, kdy jsme změnami 

řezných podmínek nebyli opakovaně schopni dosáhnout dostatečných parametrů, a to 

především kruhovitosti. Nakonec se nám pro pokračování testů podařilo zajistit upínač 

MANDO T212. Jedná se o velice přesný upínací systém od firmy Hainbuch s moderní 

čipovou technologií, která dosahuje přesvědčivých výsledků ve velmi přesných a co 

do tolerance kritických aplikací. Ústředním prvkem upínače je segmentová 

vulkanizovaná kleština. Konvenční upínací pouzdro z pružinové oceli je zušlechtěno 

na tvrdost pružiny, je však stále měkké a dochází k minimálnímu ohybu při upínání 

obrobku. Hainbuch segment kleštiny z extrémně odolné chrom-niklové kalené oceli, 

má segmenty velmi tvrdé, odolné proti opotřebení a tuhé. Všechny funkční plochy jsou 

kompletně dokončeny na jedno upnutí, takže je zaručena nejvyšší souosost. 

S tímto upínačem jsme otestovali progresívní destičky, u kterých byl i při předchozím 

upnutí prokázán nejlepší povrch, jako nejefektivnější a nejvhodnější jsem vybral dva 

typy moderních destiček: 
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1. První volba - Geometrie Xcel má přímý břit s malým úhlem nastavení. Díky tomu 

vznikají tenké třísky a snižuje se teplota v místě řezu, což se projeví 

zpomalením rozvoje opotřebení ve tvaru žlábku. Výhody geometrie Xcel 

maximálně vyniknou v případě, že při přímočarém dokončování povrchů na 

jeden průchod je využívána celá délka břitu. Při rychlostech posuvu 0,3 až 0,5 

mm/ot (0,012 až 0,02 inch/ot) je tak dosaženo optimální výkonnosti. Maximální 

hloubka řezu je 0,25 mm (0,01 inch). Břitové destičky Xcel umožňují využití 

osmi řezných hran. 

Ve srovnání s břitovými destičkami se standardním poloměrem zaoblení rohů, 

umožňují jejich přímé řezné hrany, které zároveň slouží jako hladící břity, 

značné zlepšení dosahovaných výsledků. Jsou-li pro jejich použití vhodné 

podmínky, umožňují břitové destičky Xcel obrábění s velmi vysokými rychlostmi 

posuvu a s jejich pomocí lze dosáhnout vynikající kvality obrobené součásti. 

 

2. Druhá volba - Jedním z nejúčinnějších způsobů zvýšení produktivity 

soustružení je použití hladících břitových destiček (Wiper) spolu se zvýšením 

rychlosti posuvu. Největší vliv na délku soustružnické operace má rychlost 

posuvu. Pokud je možné zdvojnásobit rychlost posuvu, lze dobu obrábění 

zkrátit na polovinu a vyrobit tak za stejnou dobu dvojnásobný počet obrobků. 

Konstrukční řešení poloměru rohu hladicí břitové destičky umožňuje zvýšení 

rychlosti posuvu bez negativního vlivu na kvalitu obrobeného povrchu. 

 

To vše se nám podařilo ověřit a prokázat. Tyto progresívní destičky budeme dále 

testovat a pravděpodobně budou použity pro výrobu v naší firmě. Pro tyto kroužky byl 

již experimentálně použit upínač MANDO T212, proto došlo k rapidnímu zlepšení 

tolerancí tvaru a především polohy. 

Dále jsme se opakovaně přesvědčili, že je nutné investovat nejen do nástrojů, ale 

především do nových tuhých strojů a kvalitního upínacího systému. Naše výsledky 

jsou velice dobré už proto, že upínací systém byl improvizovaně zdokonalen přímo ve 

firmě (pro zajištění dostatečné tuhosti soustavy). 
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Obrázek 110: Vítězná varianta: Upínač MANDO T212, Držák DCLNR 2020K 12, řezná destička CBN Xcel 
CNGX1204L025-18AXA   třída 7015 a WIPER CNGA120408T01030AWH třída 7015.30 
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Další část experimentu spočívala v měření povrchových napětí metodou RTG 

difraktometrie, tato metoda se stále více uplatňuje při výrobě ložisek, hlavně je stále 

více zmiňována ve spojení s životností ložisek a tím i kompletních převodovek. 

Vzhledem k výsledkům měření jsme jednoznačně prokázali, že tato varianta je 

v případě dodržení optimálních řezných podmínek (stroj, nástroj, obrobek) 

jednoznačně efektivní, proto doporučujeme pokračovat v investicích a na nových 

strojích pak pokračovat ve zlepšování procesu, na zvyšování jeho efektivnosti co se 

týče rychlosti a přesnosti s ohledem na kvalitu i životní prostředí. 

Pro dosažení úspěšného zvládnutí operací soustružení velkého objemu tvrdých dílů 

při vysoké přesnosti musíme ještě zapracovat především na: 

Řezné rychlosti: řezné nástroje, které jsou k dispozici pro přesné soustružení tvrdých 

dílů zpravidla typu CBN. Podařilo se nám vyzkoušet a vytipovat vhodné varianty pro 

další soustružení, tyto typy destiček vyžadují minimální řezné rychlosti, aby se 

zabránilo nebezpečí předčasného opotřebení nástroje a dosáhlo požadované drsnosti 

povrchu, dále je třeba zajistit tuhost stroje pro dodržení přísných tolerancí tvaru a 

polohy. Je nutné investovat do vysoce přesných soustruhů, které mají vřetena a 

upínací zařízení pro otáčky do 12 000 ot/min, pak doporučujeme speciální technologie 

obrábění tvrdých dílců malých rozměrů. 

Tuhosti stroje: Protože řezné síly vznikající při procesu obrábění tvrdých částí jsou 

zvlášť velké, je proto bezpodmínečně nutné, aby všechny prvky tvořící soustavu 

tuhosti měly nejvyšší standard: 

- Vysoce tuhý základ stroje. 

- Saně instalované ve vedeních s předepjatými válečkovými ložisky. 

- Tuhý systém držáku nástrojů. 

- Motor vřetene zavěšený na kuličkových nebo hydrostatických přesných ložiscích 

s předpětím. 
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9.1 Přínos pro praxi 

 

Přínos této práce pro praxi je zřejmý a zcela zásadní pro další strategická rozhodnutí 

v naší firmě. Prokazuje nutnost rozšíření HSC technologie v našem závodě. 

Konkrétnost výsledků výrazně usnadní zavádění HSC technologií ve firmě, zabrání 

nevhodným investicím, které by jinak bylo nutné provést, a to v mnohem vyšší míře. 

Pro praktické aplikace v korporaci je velkým přínosem zúžení experimentální části na 

konkrétní řezné podmínky a nástroje, protože na podobných experimentech přímo 

napojených na praxi se bude pokračovat pro další aplikace a předpokládáme zvýšení 

konkurenceschopnosti vzhledem ke snížení ceny ložisek a také nám zkrácení procesu 

umožňuje urychlení dodávek a snížení skladových zásob. 

Dále je práce přínosem pro dodavatele řezných nástrojů a upínacích systémů, kdy 

praktický příklad experimentu výrazně zvyšuje důvěru v kvalitu vítězných destiček a 

také upínacích systémů jako celek (soustava stroj, upnutí obrobku a samozřejmě i 

upnutí nástroje). Kombinace upínače s nástrojem je dokonalá i pro uplatnění a 

rozšíření moderních upínacích systémů. 

9.2 Vědecký přínos  

 

Vědecký přínos je evidentní především v rámci korporace firmy, kde bude práce 

prezentována na mezinárodních konferencích v rámci setkání korporátních partnerů, 

dále bude konzultována možnost pokračování v experimentu právě v rámci korporace. 

Dalším vědeckým posunem je to, že se podařilo zajistit kombinaci vývojových vysoce 

moderních částí soustavy upnutí obrobku, upnutí nástroje. Tato kombinace ještě 

pravděpodobně nebyla jinde testována. Proto tyto výsledky určí základ k provedení 

dalších experimentů, a tím také k rozvoji studijního oboru. Tato disertační práce může 

být použita jako odrazový můstek pro další experimenty, kdy k procesu 

neekologického, prostorově náročného a tím drahého broušení, bude postupně 

docházet v mnoha dalších oborech a tím i dalších vývojových kombinacích. 

Dalším velmi zajímavým aspektem pro vědu je zjištění vycházející z tabulky výsledků 

RTG difraktometrie, kde právě u vítězných destiček zjišťujeme nejvyšší hodnoty 

povrchových napětí, což určitě povede k dalším testům a výzkumným projektům. 
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