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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MIKULEC, P. Zvyšování trvanlivosti nástroje při soustružení v podmínkách 

firmy Česká zbrojovka a.s.: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2019, 66 s. 

Vedoucí práce: Sadílek, M. 

Bakalářská práce je zaměřena na zvyšování životnosti nástroje při soustružení 

těžkoobrobitelného materiálu. V tomto případě bude zvyšování životnosti nástroje probíhat 

formou testování více typů výměnných břitových destiček (VBD) ze slinutého karbidu (SK). 

Náplní experimentální části bude vyhodnocení vybraných VBD, na kterých se bude zkoumat 

míra opotřebení řezného ostří a samotná životnost, při jakém času v řezu dojde 

k nevyhovující deformaci řezného ostří a porovnání drsnosti povrchu po výměně břitových 

destiček.  

Dále bude vyhodnocen technicko-ekonomický přínos pro daný provoz, ve kterém se 

bude vyhodnocovat cena VBD se zohledněním na jejich životnost. Cílem bakalářské práce 

tedy bude, mimo ekonomické stránky, stanovit bezpečnou životnost testovaných VBD a 

interval, po kterém bude potřeba břitovou destičku vyměnit. 

V teoretické části se tato práce zabývá rozborem soustružení těžkoobrobitelných 

materiálů např. obrobitelností, utvářením třísky, rozdělení nástrojových materiálů nebo také 

samotnému opotřebení břitů nástrojů a jejich typů.  

 

  



 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

MIKULEC, P. Increasing the Durability of the Cutting Tool during Turning in the 

Company Česká zbrojovka a.s.: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of machining, assembly and 

engineering metrology, 2019, 66 p. Thesis head: Sadílek, M. 

The bachelor thesis is focused on increasing the durability of the tool when turning hard-

to-cut material. In this case, increasing tool life will take the form of testing multiple types 

of carbide turning inserts. The content of the experimental part will be the evaluation of 

selected exchangeable turning inserts on which the cutting edge wear rate and their durability 

will be investigated, at what time in the cut the cutting edge will be substandard and the 

surface roughness will be compared after the insert changes. 

Furthermore, the technical and economic benefits for the workshop will be evaluated, in 

which the price of the exchangeable turning insert will be evaluated taking into account their 

durability. The aim of the bachelor thesis will therefore be, besides economic aspects, to 

determine the safe durability of the exchangeable turning inserts tested and the interval after 

which the insert will have to be replaced. 

In the theoretical part, this thesis deals with the analysis of turning of difficult-to-cut 

materials, eg machinability, splinter formation, division of tool materials or also wear of tool 

blades and their types. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Zkratka Popis Jednotka 

CZUB Zkratka firmy Česká zbrojovka a.s. [-] 

CNC Číslicové řízení počítačem (computer numerical control) [-] 

SK Slinutý karbid [-] 

VBD Výměnná břitová destička [-] 

SA/DA Single action / double action [-] 

CNN Celostátní normy a normativy [-] 

ČSN České technické normy [-] 

ISO 
Mezinárodní organizace pro normalizaci (International 

Organization for Standardization) 
[-] 

EN Evropská norma  

HSC Vysokorychlostní obrábění (High speed cutting) [-] 

KMS Kontrolní měřící středisko (oddělení v CZUB) [-] 

PVD 
Povlakování fyzikální metodou (Physical vapour 

deposition) 
[-] 

C Uhlík [-] 

S Síra [-] 

Si Křemík [-] 

P Fosfor [-] 

Cr Chrom [-] 

Mo Molybden [-] 

V Vanad [-] 

Al2O3 Oxid hlinitý [-] 

TiC Karbid titanu [-] 

FeO Oxid železa [-] 

MnO Oxid manganu [-] 

F Síla [N] 

γ Úhel čela řezného nástroje [°] 

κr Úhel nastavení hlavního ostrí [°] 

A Tažnost materiálu [%] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

HRC Tvrdost dle Rockwella [-] 

vc Řezná rychlost [m.min-1] 
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ap Hloubka řezu [mm] 

fn Posuv na otáčku [mm.ot-1] 

n Otáčky stroje [min-1] 

dc Obráběný průměr [mm] 

th Obráběcí čas [min] 

Q Objem materiálu za jednotku času [cm3.min-1] 

Tmin Průměrný čas v řezu [min] 

Tks Průměrný počet obrobených kusů [ks] 

VB Šířka opotřebené plochy [mm] 

VBmax Maximální šířka opotřebené plochy [mm] 

KB Šířka žlábku na čele [mm] 

Ra Parametr drsnosti (střední aritmetická úchylka tvaru) [µm] 

Rz Parametr drsnosti (největší výška profilu) [µm] 

NVBD Cena za 1 ks VBD [Kč] 

NŘH Počet řezných hran VBD [-] 

Nd Cena nožového držáku VBD [Kč] 

Nup Předpokládaný minimální počet upnutí VBD v držáku [-] 

Nž Množství obrobených kusů jedním břitem [ks] 

NHS Hodinová sazba stroje [Kč] 

ta Čas obrobení jednoho kusu [min] 

NV Náklady na výměnu VBD [Kč] 

Nc Celkové náklady na jeden kus [Kč] 
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0 ÚVOD 

V dnešní době, kdy se ve strojírenství stále častěji zmiňuje pojem Průmysl 4.0, který se 

považuje za pomyslnou čtvrtou průmyslovou revoluci, se firmy snaží maximalizovat 

výrobní produktivitu nejen na CNC strojích. Na produktivitu má vliv spousta faktorů, mezi 

které patří i optimalizace výroby a zvyšování životnosti obráběcích nástrojů.  

Na trhu je spousta dodavatelů řezných nástrojů a právě díky této velké konkurenci na 

trhu je pokrok ve vývoji nástrojů velmi rychlý. Výrobci nejen nástrojů jsou tedy nuceni 

neustále přicházet na trh s novinkami, které jsou produktivnější a univerzálnější nebo 

speciály, které obrobí težkoobrobitelné materiály. V současnosti je trend konstruování velmi 

složitých dílů z hlediska tvaru, které jsme schopni vytisknout pouze na 3D tiskárně nebo 

z hlediska vysokých nároků na pevnost součástí, odolnost proti korozi, otěru nebo žáru aj. 

Tyto požadované vysoké nároky dokáží splnit jen speciální težkoobrobitelné materiály, které 

vyžadují zvládnutí technologického postupu, čímž zajistí potřebnou kvalitu obrobených 

součástí a geometrickou či rozměrovou přesnost.  

Jednou z variant zvýšení produktivity, tak jako tomu bude v tomto případě, bude 

obrábění již zakaleného (zušlechtěného) materiálu. Zvýšení produktivity bude představovat 

již zušlechtěný materiál – polotovar, tudíž se nebude muset provádět tepelné zpracování a 

s ním spojeny další dodatečné operace, na hotovém díle, ale polotovar bude již v potřebné 

pevnosti. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na stav břitu u více typů VBD, kde se bude 

vyhodnocovat míra opotřebení, životnost nástroje a poté ne méně důležitý krok v dnešní 

době, kterým je technicko-ekonomické vyhodnocení.  Cílem mnoha podniků totiž není jen 

zvyšovat produktivitu a zrychlovat výrobní procesy, ale také snižovat náklady na výrobu. 

Cílem této bakalářské práce je najít efektivní řešení při soustružení zušlechtěného 

materiálu 1.7765 (32CrMoV12-10), které zaručí potřebnou produktivitu a zároveň 

hospodárnost dané operace.   
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část této bakalářské práce se zabývá rozborem těžkoobrobitelných materiálů 

se zaměřením na soustružení. Obsahem bude rozbor samotné obrobitelnosti materiálů, 

tvorba a tvarování třísek, základních vlastností obráběcích materiálů nebo taky opotřebení 

břitů nástrojů. 

 

1 Představení společnosti 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral firmu Česká zbrojovka a.s. (CZUB), která je 

zároveň mým zaměstnavatelem. Sídlo společnosti se nachází v Uherském Brodě a její 

historie sahá až do roku 1936, kdy byla založena. 

Česká zbrojovka se od prvopočátku zabývá převážně vývojem a výrobou ručních 

palných zbraní (krátké pistole, dlouhé a speciální). Roku 1949 začala výroba historicky 

známého samopalu VZ. 48 ráže 9mm, která představovala jednu z nejpokrokovějších zbraní 

své doby. S dobou postupného vývoje se v roce 1959 zahájila výroba samopalu VZ. 58 ráže 

7,62x39 mm, dnes řazený do kategorie útočná puška. Tato mimořádně zdařilá zbraň se 

dodávala pro domácí ozbrojené složky i pro export, když se až do roku 1984 vyrobilo přes 

1 000 000 kusů. Představovala tak alternativu k sovětské automatické zbrani Kalašnikov. 

Dalším z historických milníků je rok 1962, kdy se začal vyrábět legendární kompaktní 

samopal VZ. 61 Škorpion v ráži 7,65 mm Browning.  

V neposlední řadě byl velmi úspěšný i rok 1975, kdy se začala vyrábět přelomová pistole 

CZ 75 ráže 9 mm Luger, která byla dílem legendárního konstruktéra Františka Kouckého. 

Tato zbraň vynikala perfektní ergonomií a unikátním dvoučinným spoušťovým SA/DA 

mechanismem. 

Založení dceřiné společnosti CZ-USA, které se uskutečnilo v roce 1997, pomohlo 

zásadním způsobem k lepšímu postavení České zbrojovky a.s. na nejprestižnějším 

zbraňovém trhu světa. Původní sídlo společnosti CZ-USA se nacházelo v Kalifornii, ale 

v roce 2008 se přesunulo do logisticky výhodnějšího Kansas City ve státě Kansas, tedy ve 

středu Severní Ameriky. 

Důležitým milníkem v novodobé historii firmy se pak stal rok 2006, kdy s příchodem 

nového vedení společnosti, v čele s generálním ředitelem Ing. Lubomírem Kovaříkem, 

MBA, byla okamžitě zahájena rozsáhlá modernizace a vývoj nové generace služebních 

zbraní. Díky skvělé práci nejen vývojových konstruktérů a obchodních manažerů, ale všech 
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zaměstnanců, mohla Česká zbrojovka a.s. zahájit kompletní přezbrojení Armády České 

republiky, což byla důležitá reference pro nové potenciální zákazníky. Součástí dodávek pro 

AČR byly útočné pušky CZ 805 BREN A1/A2, granátomety CZ 805 BREN G1, samopaly 

CZ SCORPION EVO 3 A1 a pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM. 

Díky úspěchům nové generace zbraní CZ, která vyniká neustálým vývojem, má Česká 

zbrojovka a.s. přes 1 800 zaměstnanců, zastoupení ve více než 100 zemích celého světa a 

rozšiřuje své výrobní a montážní kapacity na Slovensku, Maďarsku, Peru a Americe. Aby 

mohla firma dále růst a dostat se tak na světovou špičku produkce zbraní, byl v roce 2018 

založen holding CZ GROUP, která zastřešuje více firem. V současné době se značka CZ 

řadí mezi TOP 5 největších výrobců ručních palných zbraní na světě. [18] 

 

 

Obrázek 1 – Sídlo firmy Česká zbrojovka a.s. v Uherském Brodě [12] 
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2 Rozbor soustružení težkoobrobitelných materiálů 

2.1 Všeobecná obrobitelnost materiálů 

2.1.1 Charakteristika obrobitelnosti 

Nejdůležitější vlastností materiálu z hlediska technologie je jeho obrobitelnost. 

Obrobitelnost nemá obecně platnou standardizovanou definici, ale lze ji definovat jako 

souhrn vlastností materiálu (mechanické, fyzické, chemické a další), které určují schopnost 

materiálu být opracován konkrétním způsobem obrábění. Obtížnost materiálu být opracován 

nám udávají třídy obrobitelnosti, které jsou rozděleny podle relativního porovnávání s jiným 

(referenčním) materiálem při obrábění za stejných podmínek. [1, 2] 

Stejně tak jako vlastnosti obráběného materiálu jsou důležité i následující faktory:  

o Způsob a technologie obrábění, 

o geometrie břitu a řezný materiál nástroje, 

o držák nástroje, 

o podmínky prostředí při obrábění, 

o zvolený obráběcí stroj. 

Změnou některých uvedených faktorů lze obrobitelnost dále zlepšovat. [1] 

Dle Celostátní normy a normativů (CNN) se konstrukční materiály dělí do devíti 

základních skupin. Tyto skupiny jsou značeny malým písmenem a slouží pro potřeby 

vyhodnocování. 

Tabulka 2.1 – Rozdělení materiálů do skupin [1] 

Označení skupiny Typ materiálu 

a litiny 

b oceli 

c těžké neželezné kovy 

d lehké neželezné kovy 

e plastické hmoty 

f přírodní nerostné hmoty 

g vytvrzené hmoty 

h pryže 

v tvrzené litiny pro výrobu válců 
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2.2 Obrobitelnost těžkoobrobitelných materiálů 

V průběhu obrábění těžkoobrobitelných materiálů nastává v oblasti primárná plastické 

deformace velké napětí a následné deformace, respektive i v místě kontaktu čela nástroje 

s utvářenou třískou, důsledkem čeho vzniká velké množství tepelné energie. Vlivem tvrdých 

částic ve struktuře obráběného materiálu a za působení zvýšeného tepelného a mechanického 

namáhání břitu nástroje dochází k výraznému opotřebení nástroje, čímž se výrazně snižuje 

jeho trvanlivost. Klíčové je pak správné zvolení vhodného typu nástroje a nástrojového 

materiálu, který má rozhodující vliv na rozměrovou a tvarovou přesnost obrobku, výslednou 

drsnost obrobené plochy a celkovou hospodárnost dané výroby. [6] 

Obrobitelnost težkoobrobitelných materiálů je ovlivňována spoustou činitelů, mezi které 

patří zejména: mechanické a fyzikální vlastnosti obráběného materiálu, jeho chemické 

složení, mikrostruktura materiálu a způsob výroby. Tyto faktory jsou spolu často vzájemně 

vázány a ovlivňují hlavně intenzitu a míru opotřebení břitu nástroje a velikost teploty 

vznikající při obrábění. S tím souvisí také jejich vliv na velikost řezných sil, utváření třísky 

a drsnost obrobeného povrchu. [7] 

Z pohledu fyzikálních vlastností má na obrobitelnost největší vliv zejména pevnost, 

tvrdost, houževnatost, tepelná vodivost a adhezní předpoklady. Vysoká pevnost má vliv na 

velikosti řezných sil a vysoká tvrdost na velikost abrazivního opotřebení břitu nástroje. 

Nadměrná koncentrace tepla na břitu nástroje a následná plastická deformace a porušení 

břitu je ovlivňována nízkou tepelnou vodivostí. [7] 

Všechny vlastnosti obráběného materiálu určuje jeho chemické složení. Chemické 

složení materiálu tak ovlivňuje míru chemické aktivity obrobku k materiálu břitu nástroje, 

což se projeví vzájemnou adhezí a difúzí slitinových prvků obráběného materiálu do 

materiálu břitu nástroje, a naopak způsobilostí vytváření chemických sloučenin při 

zvýšených teplotách. [7] 

Nejvíce ovlivňujícím prvkem je uhlík, který produkuje v kombinaci se železem karbid 

železa – tzv. cementit. Oceli s nízkým obsahem uhlíku jsou velmi tažné a houževnaté, 

důsledkem čeho vzniká nárůstek na břitu nástroje a tím se zhoršuje jakost obrobeného 

povrchu. Poměrně dobrou obrobitelnost mají oceli s obsahem uhlíku 0,2 – 0,3 %, avšak při 

obsahu uhlíku nad 0,3% obrobitelnost materiálu zase klesá.  

Mezi další prvky působící na obrobitelnost se řadí např. mangan, síra, křemík, fosfor, 

olovo, chrom, nikl, wolfram, molybden, hliník, kobalt, titan. Podle procentuálního obsahu 

těchto prvků je ovlivněna obrobitelnost buď kladně, nebo záporně. [7] 
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V případě potřeby jak objektivně, rychle a s dostatečnou přesností můžeme určit 

obrobitelnost zatím neznámé nové kombinace, existuje několik možností: 

o velikost opotřebení břitu nástroje, 

o dosažená drsnost již obrobeného povrchu, 

o míra závislosti na řezné rychlosti, 

o druhy a tvar tvořící se třísky 

o množství energie potřebné k odřezání určité vrstvy obráběného materiálu, 

o vztah k dosahované teplotě řezání. [4] 

 

2.3 Materiály řezných nástrojů 

Materiály řezných nástrojů jsou významným faktorem, který ovlivňuje produktivitu, 

kvalitu výroby a výrobní náklady. Břit nástroje je při obrábění  intenzivně namáhán 

mechanicky a tepelně, což vede k otupení břitu, případně až k jeho celkové destrukci. 

Důležitou charakteristikou řezného materiálu je jeho tvrdost, kdy musí mít řezný materiál 

vyšší tvrdost než je tvrdost obráběného materiálu, aby mohla být odřezávána tříska vnikem 

řezného klínu do obrobku. 

Obráběcí materiály se dělí do 6 skupin, které se rozdělují podle jimi obráběného 

materiálu a jsou identifikovány barvou a písmenem. Dále je značeno klasifikačním číslem, 

kdy rostoucí rychlosti posuvu a pevnosti řezného materiálu jsou vyšší s rostoucím číslem. 

Rozdělení řezných materiálů je dáno normou ISO 513. [11] 
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Obrázek 2 – Rozdělení řezných materiálů dle ISO 513 [10] 
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2.4 Vlastnosti materiálů obrobků 

Dříve než je zahájen proces obrábění je nutné ověřit a posoudit obrobitelnost materiálu. 

Soustředit se na jeho důležité vlastnosti, které se vztahují k obráběnému materiálu, a zároveň 

musíme vědět, jak nám tyto vlastnosti působí na samotnou obrobitelnost. Níže uvedené 

diagramy (Obrázek 3) znázorňují, jaký vliv má množství uhlíku na mechanické vlastnosti: 

A-pevnost v tahu, B-tvrdost, C- pevnost v ohybu a D-tažnost. 

Obrobitelnost nám nejvíce ovlivňují následující vlastnosti: 

a) tvrdost a pevnost, 

b) tvárnost, 

c) tepelná vodivost,  

d) zpevnění za studena, 

e) vměstky, 

f) Přísady pro zlepšení obrobitelnosti. 

 

Obrázek 3 – Diagramy změny vlastností na množství uhlíku [2] 

a) Tvrdost a pevnost 

Obecně platí, že výhodné pro obrábění jsou nízké hodnoty tvrdosti a pevnosti. Avšak 

toto neplatí při obrábění materiálů, které tvoří dlouhou třísku, u nichž se projevují problémy 

zhoršené kvality obrobené plochy, tvorbě otřepů a krátké životnosti břitu vlivem vzniku 

nárůstku na ostří řezného nástroje. Vyšší tvrdost má pozitivní účinek v případě, kdy se jedná 

o důsledek tváření za studena. [2] 

b) Tvárnost 

Ve většině případů mají nízké hodnoty tažnosti pozitivní vliv na proces obrábění. U 

tvrdých materiálů platí, čím je tvrdost vyšší, tím je tvárnost nižší a naopak (Obrázek 4). 
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Nízké hodnoty tvárnosti mají pozitivní vliv na utváření třísky a tím umožní lépe využít 

výkon motoru obráběcího stroje. Vhodný kompromis mezi tvrdostí a tvárností má pak za 

výsledek dobrou obrobitelnost. [2] 

 

Obrázek 4 – Diagram závislosti tažnosti (D) a tvrdosti (HB) na pevnosti v tahu (TS)[2] 

c) Tepelná vodivost 

V případě, že obráběný materiál vykazuje vysokou tepelnou vodivost, znamená to, že 

vzniklé teplo při obrábění je rychle odváděno z místa řezu. Vysokou hodnotu tepelné 

vodivosti lze při obrábění považovat za výhodnou. Ve vztahu k obrobitelnosti může tedy 

hrát důležitou roli, ale bohužel se jedná o vlastnost, která je málo účinná pro určité skupiny 

slitin. Na diagramu (Obrázek 5) vidíme závislost tepelné vodivosti pro určité materiály a 

jejich přibližné vyhodnocení obrobitelnosti. [2]  

Jedná se o materiály: 

1. Hliník    4. Korozivzdorná ocel 

2. Nelegovaná ocel  5. Vysoce žáropevné superslitiny 

3. Legovaná ocel 

 

Obrázek 5 – Vliv tepelné vodivosti (TC) na přibližnou obrobitelnost (M) pro výše 

uvedené materiály [2] 
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d) Zpevnění za studena 

Zpevnění za studena probíhá při plastickém tváření kovů, kdy probíhá zvyšování 

pevnosti různou měrou. Rychlostí, kterou je materiál obrobku zpevňován, je ovlivněna 

výsledná tvrdost. Zvyšování pevnosti v poměru k úbytku deformační rychlosti je 

ovlivňováno rychlostí zpevňování materiálu za studena. V případě obrábění oceli je pak 

deformační rychlost velmi vysoká v oblasti břitu.  

U austenitických korozivzdorných ocelí a některých žáropevných slitin dochází ke 

vzniku velké rychlosti tváření za studena. Naopak uhlíkové oceli jsou typickými 

představiteli materiálů, u kterých probíhá tváření za studena velmi pomalu. Čím vyšší je 

rychlost zpevňování plastickou deformací za studena, tím vyšší množství energie musí být 

vynaloženo na utváření třísky (velká měrná řezná síla). Současně s velkou měrnou řeznou 

silou a zpevňováním materiálu za studena, dochází k tvorbě výrazně tvrdší vrstvy na povrchu 

obrobku, která zapříčiňuje silné namáhání řezného ostří nástroje. 

e) Vměstky 

Makrovměstky jsou takové vměstky, které mají velikost větší než 0,15 mm a jsou 

typickým znakem méně kvalitních ocelí. V materiálu jsou nežádoucí, jelikož bývají velmi 

tvrdé a abrazivní. Vyskytují se především z nečistot v peci případně nedostatečného 

odstranění strusky aj. Makrovměstky bývají důvodem velkého počtu náhlých porušení 

nástrojů při obrábění. Z těchto důvodů je vhodné volit materiály, ve kterých se 

makrovměstky nevyskytují. 

Mikrovměstky v určitém množství jsou obsaženy ve všech ocelích a podle jejich vlivu 

na obrobitelnost je můžeme rozdělit následovně: 

o Nežádoucí vměstky jsou tvrdé a abrazivní, tzn. oxidy uhlíku (Al2O3) a karbidy 

titanu (TiC). 

o Méně žádoucí jsou oxidy železa (FeO) a manganu (MnO), ale jsou již 

tolerovatelné, protože je lze odstranit odcházející třískou. Mají vyšší schopnost 

tváření než předchozí skupina. 

o Žádoucími vměstky jsou silikáty. Jsou výhodné pro obrábění vysokými řeznými 

rychlostmi, protože při dostatečné pracovní teplotě měknou. Toto měknutí je 

příznivé pro zpomalení opotřebení břitu nástroje, jelikož vytváří vrstvu 

příznivého složení pro obrábění. [2] 
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f) Přísady pro zlepšení obrobitelnosti 

Přidání síry je častou cestou pro zlepšení obrobitelnosti. Pro srovnání ocelí se 

zlepšenou obrobitelností mají automatové oceli přibližně 10x vyšší podíl síry. 

Předpokládané dostatečné množství manganu vytváří spolu se sírou sulfid manganu, který 

v průběhu utváření třísky plasticky deformuje a způsobuje oblast s malou pevností. Tyto 

sulfido-manganové vměstky snižují energii potřebnou k oddělení materiálu, což usnadňuje 

tváření v oblasti deformace. Při tváření má za následek zvětšení úhlu roviny střihu a 

šroubovice třísky díky čemuž se zmenší tloušťka třísky a kontaktní délka mezi nástrojem a 

třískou. Kromě snížení teploty řezání působí sulfidy i jako určitý druh mazacího prostředku 

v místě styku nástroje a třísky. Ovšem rozdíl v obrábění může být značný i u dvou ocelí se 

stejným podílem síry. Spolurozhodujícím činitelem dobré obrobitelnosti není jen podíl síry 

sám o sobě, ale důležité aspekty spočívají i ve velikosti, tvaru a rozvrstvení sulfidů- 

Podobně jako síra je další běžnou přísadou i olovo. V různých kombinacích se 

obvykle používají sloučeniny olova a síry. Jako další přísada se vyskytuje také selen, který 

často tvoří sloučeniny se sírou. Se sloučeninami síry a selenu se jako automatové oceli 

zpravidla používají uhlíkové a korozivzdorné oceli (feritické, martenzitické i austenitické). 

Oceli uhlíkové existují pouze s přísadou olova nebo s kombinovanou přísadou 

síra – olovo. [2] 

Tabulka 2.2 – Souhrn vlastností ovlivňující obrobitelnost [2] 

Zvýšené hodnoty Všeobecný vliv na obrobitelnost 

Tvrdost a pevnost – 

Tvárnost – 

Tepelná vodivost + 

Zpevnění za studena – 

Podíl vměstků: 

– Makrooblast 

– mikrooblast 

 

– 

–/+ 

Přísady pro zlepšení obrobitelnosti ++ 
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2.5 Tvorba a tvarování třísky 

Faktor, který nejvíce ovlivňuje tvar třísky je především materiál obrobku, kdy lze 

dosahovat nejrůznějších tvarů od drobivých až po plynulé tvary třísek. Při obrábění měkkých 

tažných materiálů tvářená tříska drží ve svých různých segmentech pohromadě.  

Při srovnání střední uhlíkové oceli s ocelí legovanou, které mají rozdílné mechanické 

vlastnosti, má uhlíková ocel větší prvotní zakřivení, jelikož je silněji deformována. Ocel více 

legovaná se utváří mnohem hůře než nelegovaná a to z důvodu nižší pevnosti nelegované 

oceli. Nižší pevnost nelegované oceli se v průběhu deformace ještě snižuje a tváření třísky 

probíhá mnohem snadněji. Lepších výsledků tváření třísky u nelegované oceli dosáhneme i 

zvýšením posuvu. Velikost úhlu čela nám určuje, jak velký tlak bude působit na jednotlivé 

segmenty třísky a jakým tlakem budou pěchovány dohromady. Důsledkem působení 

vysokého tlaku je větší tloušťka třísky s menší pevností. [2] 

 

Obrázek 6 – Proces obrábění s úhlem hlavního ostří 90°(A) a 45°(B) [2] 

 

Na tváření třísek má vliv spousta faktorů a není to jen o základní otázce odladění správné 

kombinace pracovního posuvu a úhlu čela obráběcího nástroje. Negativně ovlivňujících 

faktorů existuje velké množství, mezi které patří např. pevnost nástroje, vznikající řezné síly, 

vibrace, teploty, atd. Z důvodu spousty faktorů ovlivňujících utváření třísky, ať už kladně 
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nebo záporně, se tak utváření třísky stalo samostatnou oblastí technologie, která se 

v posledních letech mimořádně rozvíjí. [2] 

 

Obrázek 7 – Tvary třísek v závislosti na posuvu a hloubce řezu [2] 

 

2.5.1 Fyzikální základy procesu řezání 

Nejdůležitějším výstupem procesu řezání jsou parametry výsledné obrobené plochy. 

Během řezání, kdy působí obráběcí nástroj na obrobek, způsobuje v materiálu napětí, 

důsledkem kterého materiál klade odpor. Proces utváření třísky resp. řezání lze realizovat 

dvojím způsobem: 

a) Ortogonální řezání – v tomto případě je ostří nástroje nastaveno kolmo ke směru 

řezného pohybu a určitá problematika je v rámci roviny. Nejpoužívanější technologie 

obrábění ortogonálním řezáním je např. frézování nástrojem s přímými zuby, zapichování 

při soustružení, protahování, obrážení apod. (Obrázek 8 a) 

b) Obecné řezání – tento případ řeší řezný proces nejen v rámci roviny, ale v rámci 

prostoru. Tento způsob je využíván např. frézování nástrojem se zuby ve šroubovici, podélné 

soustružení apod. (Obrázek 8 b) [4] 



24 

 

 

Obrázek 8 – Realizace řezného procesu: a) ortogonální b) obecné řezání [4] 

 

2.5.2 Plastická deformace při ortogonálním řezání 

V důsledku vnikání obráběcího nástroje do materiálu obrobku, dochází v oblasti tvoření 

třísky k pružným a poté k plastickým deformacím. Při utváření třísky působí síla F na břit 

nástroje, který je tlačen do obrobku. Působením síly F vzniká napěťové pole, které působí 

jak na nástroj, tak i na obrobek, tzn., vzniká napěťové pole obrobku a napěťové pole nástroje. 

Plastické deformace působí jen v zóně řezání a pružné deformace se rozkládají do celého 

obrobku. 

Dříve než dojde k plastické deformaci obráběného materiálu před břitem nástroje 

(posouvající se vrstvy v kluzných rovinách pod úhlem Φ) rostou smyková napětí. 

Pokračováním posuvu nástroje, dál roste plastická deformace, která při kumulování 

pěchování zapříčiní posuv vrstev materiálu v kolmém směru k rovinám kluzu (Obrázek 9). 

Proces plastické deformace je ukončen oddělením třísky z obráběného materiálu. Působením 

normálové síly nastává křehký lom, kdež to působením kluzné síly nastává lom plastický. 
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Obrázek 9 – Vznik třísky [4] 

 

2.5.3 Oblasti deformace 

V průběhu vnikání břitu nástroje do obráběného materiálu za působení pružné a 

následně plastické deformace vznikají tři ovlivněné oblasti: 

o před břitem nástroje, kde se nachází oblast primární plastické deformace (I), 

kterou vymezují body OMNO´, 

o v povrchových vrstvách čela nástroje se styčnou plochou třísky, kde se nachází 

oblast sekundární plastické deformace (II), 

o v povrchové vrstvě již obrobené plochy, kde vzniká oblast terciální 

deformace (III). 

 

 

Obrázek 10 – Oblasti deformace [5] 
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Stav napjatosti stejně tak jako velikost a tvar oblasti OMNO´, jsou značně proměnlivé a 

jsou závislé na: 

o fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, zvláště pak na jeho 

zpevňovací a deformační schopnosti, 

o řezné rychlosti, kdy se oblast OMNO´ značně zužuje s rostoucí řeznou 

rychlostí vc a zvláště pak posuvovou rychlostí vf (v případě vysokorychlostního 

obrábění „HSC“ pak obě roviny O´M a O´N téměř splývají a tříska pak 

prakticky vzniká ve střižné rovině plastickým skluzem), 

o geometrii nástroje, když důležitou roli hrají úhly čela γ a nástrojový úhel κr , 

o řezném prostředí, primárně v typu chlazení (vzduch, řezná kapalina).  

Menší odpor proti chodu třísky klade nástroj v případě, že zvětšíme úhel čela nástroje 

γn, díky čemu je tříska méně deformována a odchází snadněji. Šířka třísky se zmenšuje, 

jakmile zvětšujeme nástrojový úhel κr, tím se nám projeví účinek v pěchování třísky, kdy se 

zmenšuje koeficient pěchování, ovšem toto platí pouze do určité hodnoty úhlu κr. Tyto 

faktory jsou důležité pro volbu řezných podmínek, proto je důležité mít tyto zákonitosti na 

zřeteli. [4, 5] 

 

Obrázek 11 – Změna textury materiálu[5]  Obrázek 12 – Pěchování třísky [5]  

 

V procesu řezání plastická deformace způsobuje: 

o oddělení třísky od obrobku v oblasti I, 

o mechanické zatížení nástroje řeznými odpory, které nejvíce působí na oblast I, 

méně na oblast II a nejméně pak na oblast III, 

o tepelné zatížení nástroje, které nejvíce působí na oblast I, méně na oblast II a 

nejméně pak na oblast III, 
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o opotřebení nástroje, v důsledku vlivu oblasti II na čele, v důsledku vlivu oblasti III 

na hlavním hřbetě, 

o změnu textury materiálu v povrchové vrstvě obrobené plochy (vliv oblasti III, 

částečně oblasti II) i v třísce (vliv oblast I) – Obrázek 11, 

o vznik zbytkových napětí v povrchové vrstvě obrobené plochy (vliv oblasti III, 

částečně oblasti I), 

o pěchování třísky v oblasti I a II, kdy délka a průřez třísky neodpovídají teoretickým 

hodnotám) – Obrázek 12. [4, 5] 

 

 

2.6 Opotřebení břitu nástroje 

Vznikající velké množství tepla při obrábění se kumuluje na ploše hřbetu a čela nástroje. 

Břit nástroje je tak značně tepelně namáhán a v některých případech, kdy jeden břit 

z materiálu vystupuje a opět do něj vniká např. při frézování, je vytvářen dynamický faktor. 

Tvrdé částice různého druhu jsou obsaženy ve většině obráběcích materiálů a i když tyto 

částice mnohdy nedosahují tvrdosti břitu nástroje, nastává tak brousící nebo abrazivní efekt. 

K obtížnému zatěžování břitu nástroje pak dochází kombinací výše uvedených 

tepelných, chemických, mechanických a abrazivních faktorů. [4] 

 

Obrázek 13 – Hlavní mechanismy opotřebení břitů nástrojů [4] 

 

Běžným důsledkem opotřebení břitu je funkce všech strojních součástí, protože jsou ve 

vzájemném relativním pohybu a kontaktu ať už nástroj – obrobek nebo nástroj – tříska. Za 

účelem vytvoření podkladu pro posuzování obráběcích operací, byla provedena klasifikace 
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typů opotřebení a tím i možnost ovlivnit produktivitu. Kromě klasifikace typů opotřebení 

jsou pro volbu adekvátních parametrů obrábění a volby správného druhu řezného materiálu 

k dispozici následující kritéria obrábění: 

o jakost obrobené plochy, 

o přesnost rozměrů, 

o kontrolovaný odchod třísky. 

Detailní pohled na břit a jeho následné vyhodnocení, jaký typ opotřebení se na břitu 

vyskytuje, nám umožňuje kontrolovat vhodnost trvanlivosti a její spolehlivost a tím pádem 

i možnost prodloužení životnosti. Pro optimální průběh opotřebení jsou důležité dispozice, 

pokud máme správný nástroj a k němu vhodné řezné podmínky, dobrou jakost obráběného 

materiálu, kvalifikovanou odbornou pomoc a vlastní zkušenost a také vhodné pracovní 

prostředí. [4] 

 

Obrázek 14–Vliv teploty na opotřebení [5]  Obrázek 15–Vliv řezných podmínek na  

opotřebení[5] 
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2.6.1 Rozdělení opotřebení 

Hlavní oblasti opotřebení břitu nástroje: 

A) čelo   C) vedlejší hřbet 

B) hlavní hřbet  D) poloměr špičky 

 

Obrázek 16 – Oblasti opotřebení na VBD [2] 

 

Opotřebení na hřbetě 

Nastává na hřbetní ploše břitu a patří mezi abrazivní formy opotřebení. Před utvářením, 

v jeho průběhu a po utváření třísky jsou nadmíru vystaveny plochy na hřbetu u hlavního 

ostří, vedlejšího ostří, čelní fasetě a poloměru špičky. Opotřebení hřbetu je považováno za 

obvyklý typ opotřebení, kdy ideální míra tohoto opotřebení je stejnosměrně se zvětšující. 

Příčinou jsou zbytkové deformace, tzn., že tomuto opotřebení se nelze vyhnout. Při velkém 

opotřebení se mění geometrie břitu což má dopad na nepřesnost rozměrů, zhoršení drsnosti 

obrobeného povrchu a narůstání tření. 

 

Obrázek 17 – Opotřebení na hřbetu nástroje [4] 
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Opotřebení na čele ve tvaru žlábku 

Vzniká jako následek působení mechanismů difúzního opotřebení a abraze. Žlábek 

nastává především difúzí v místě břitu s nejvyšší teplotou, částečně úběrem řezaného 

materiálu vyvolaného brousícím procesem, jenž vzniká za působení tvrdých částic 

obsažených v obráběném materiálu. Při velkém opotřebení ve tvaru žlábku se může změnit 

geometrie břitu nástroje, což ovlivňuje tvar třísky a může tak změnit směr působení řezných 

sil a tím zeslabit břit. 

 

Obrázek 18 – Opotřebení ve tvaru žlábku [4] 

Vydrolení ostří 

Forma tohoto opotřebení spočívá ve vydrolování břitu místo stejnosměrného opotřebení. 

Příčinou vzniku tohoto typu opotřebení je v častých případech přerušovaný řez. Opotřebení 

vydrolení ostří je způsobováno špičkami zatížení, které vede k oddělování drobných 

částeček řezného nástrojového materiálu z povrchu břitu. Na případný lom upozorňuje 

odlupování materiálu a trhliny na břitu nástroje. Mezi další faktory způsobující tento typ 

opotřebení patří nevhodná volba ostří nebo nevhodná volba řezného nástroje. 

 

Obrázek 19 – Vydrolení ostří nástroje [4] 
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Plastická deformace břitu 

Kombinací vysokých teplot a řezných tlaků vzniká na břitu nástroje plastická deformace. 

Rozhodujícím faktorem řezného materiálu, který se plasticky nedeformuje a těmto zatížení 

odolává, je tvrdost za tepla. Typickou deformací břitu, ve tvaru vyboulení, se ještě více 

zvyšují teploty, což má za následek změny odchodu třísek, změnu geometrie břitu a je 

schopno dosáhnout kritického stádia velmi rychle. Volbou vhodného řezného materiálu 

s vyšší otěruvzdorností, zvolením správné geometrie a správného zaoblení ostří lze toto 

opotřebení zmenšovat. 

    

Obrázek 20 – Schéma plastického porušení [5]     Obrázek 21 – Plastická deformace  

břitu [4] 

Opotřebení ve tvaru vrubu na hřbetě břitu 

Jedná se o typické adhezní opotřebení, avšak může stejně tak souviset s jevem 

oxidačního opotřebení. Opotřebení v podobě vrubů vzniká v místě kontaktu břitu s bokem 

odebírané třísky. Tvůrcem tohoto opotřebení na vedlejším hřbetu zubu, ve tvaru vrubu, které 

má mechanické příčiny je působení tvrdých částic obráběného materiálu. Až k lomu destičky 

může vést tento typ opotřebení v případě mimořádně velkého opotřebení ve tvaru vrubu. 

 

Obrázek 22 – Opotřebení ve tvaru vrubu [4] 
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Tvoření nárůstků 

Ve většině případů je úkazem, který se vztahuje k řezným rychlostem a teplotám. 

V místě břitu může být způsobováno i odlupováním vrstev nebo jinými formami opotřebení. 

Kromě změny geometrie břitu má tato forma opotřebení negativní účinky, jelikož se mohou 

částice materiálu odlomit. V současné době obrábění moderními způsoby velká část těchto 

způsobů probíhá nad oblastí tvorby nárůstků a zároveň je spousta nových materiálů, které 

nemají sklon k tomuto druhu opotřebení. Příliš velká tvorba nárůstků může vést až 

k lomu  VBD. 

 

Obrázek 23 – Tvorba nárůstků na hřbetě [4] 

Vznik hřebenových trhlinek 

Důsledkem tohoto opotřebení je únava řezného materiálu, které je zapříčiněno teplotním 

šokem. Nejčastěji se vyskytuje při frézování. Toto opotřebení v podobě trhlin se vytváří 

kolmo k ostří nástroje, když se jednotlivé částice řezného materiálu mezi trhlinkami můžou 

vylamovat a způsobit tak náhlý lom břitu. [4] 

   

Obrázek 24 – Hřebenové trhlinky - schéma [5]  Obrázek 25 – Vznik hřebenových trhlin [5] 
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Únavový lom 

Opotřebení tohoto druhu je typické pro mimořádně velké změny velikosti řezných sil. 

Únavový lom vzniká vlivem velkého množství neustále měnících se různých zatížení. 

Změny v působení řezných sil a jejích velikosti a způsob vřezávání nástroje do obráběného 

materiálu může být náročné pro pevnost a houževnatost VBD. Plochy únavového lomu 

probíhají paralelně s ostřím břitu. [4] 

 

Obrázek 26 – Únavový lom [4] 

Lom břitu nástroje 

Tímto typem opotřebení většinou končí každý břit, když je lom břitu nástroje nutné 

považovat v každém případě za konec životnosti. Lomu tohoto typu by se mělo za každých 

okolností zabránit, protože může být často velmi nebezpečný. Častým faktorem pro vznik 

lomu břitu je zvolený málo houževnatý materiál břitu na to, aby bylo možné splnit všechny 

požadavky na obrábění. [4] 

 

Obrázek 27 – Lom břitu nástroje [4] 
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Výše uvedené formy opotřebení jsou nejdůležitější. Optimální opotřebení je zajišťováno 

vyváženým opotřebením břitu, kdy je potom možné používat břit spolehlivě, bezpečné a 

s opakovatelnou přesností. Efektivní podmínky obrábění, výkonné řezné materiály a vhodná 

geometrie břitu se volí snadno s dobrou znalostí typů opotřebení a znalostí mechanismů 

vzniku opotřebení. Formy opotřebení s jednotlivými charakteristikami určuje norma 

ISO 3685 viz Obrázek 28. 

 

Obrázek 28 – Formy opotřebení dle ISO 3685 [17] 
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II. REALIZACE EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

3 Popis a realizace experimentální části 

Účelem experimentální části bylo porovnání míry opotřebení a vyhodnocení životnosti 

testovaných VBD. Pro testování byl zvolen materiál používaný pro výrobu hlavní 

1.7765 (32CrMoV12-10), na kterých bylo, vzhledem k horší obrobitelnosti, úkolem 

aplikovat VBD s nejvyšší životností a efektivní hospodárností. Důvodem volby tohoto 

materiálu bylo jeho tepelné zpracování, které již nebylo potřeba provádět po operaci 

obrábění. Tím bylo docíleno změny technologického postupu výroby hlavně a došlo tak ke 

zrychlení toku výroby. Výchozím tvarem obrobku byla tyč o průměru 34 mm a délce 

435 mm, na které se odebírala tříska při podélném soustružení o celkové délce úběru 

382 mm. Test se prováděl s VBD od tří různých výrobců s použitím stejných řezných 

podmínek určených programátorem dle jeho bohatých zkušeností pro adekvátní porovnání. 

Úvodem experimentální části je popsáno vybavení pro realizaci zkoušek. Poté bylo 

cílem vyhodnotit opotřebování VBD a s tím spojené parametry a dále technicko-

ekonomickou stránku řešení a prověřit tak hospodárnost daného kroku operace.  

Experiment byl realizován ve firmě Česká zbrojovka a.s. na provoze hlavňové, kde 

probíhá všechna výroba hlavní, které CZUB produkuje. Měření opotřebování VBD pod 

mikroskopem bylo provedeno v laboratořích na provoze metalurgie a drsnost měřena na 

hlavní kontrole (KMS). 
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Obrázek 29 – Schéma experimentu 
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3.1 Popis použitého vybavení 

3.1.1 Obráběná součást 

Obráběnou součástí v tomto případě bude hlaveň útočné pušky CZ BREN 2 ráže 

5,56x45 NATO s délkou hlavně 14´´, která bude mít vnější povrch zhutněn po operaci 

kování. Tento zhutněný povrch bude odebrán hrubovacími nástroji, které svojí poslední 

třískou připraví povrch pro test dokončovacích VBD. 

Vzhledem fyzickým parametrům hlavně, kdy se jedná o poměrně dlouhý obrobek o 

menším průměru, musí být při obrábění podepřen 3-bodovou lunetou, která nám eliminuje 

možné prohýbání hlavně při soustružení a eliminuje tak i možné vznikající vibrace. 

V případě, že by hlaveň při soustružení vibrovala, bylo by zde velké riziko poškození nejen 

břitu nástroje, ale i samotného obráběného dílu. 

Pro výrobu hlavně je určen polotovar o průměru 34 mm, který odpovídá rozměrové 

normě dle ČSN EN 10204. 

 

 

Obrázek 30 – CZ BREN 2 [13] 

 

Obrázek 31 – Hlavně na manipulačním vozíku 
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3.1.2 Materiál součásti 

Obráběný materiál byl zvolen na základě požadavku konstruktéra zbraně, který jej 

předepsal ve výrobním výkrese součásti hlaveň. Materiál 1.7765 (32CrMoV12-10) je 

středně legovaná chrom-molybden-vanadová ocel a byla volena s ohledem na její 

mechanické vlastnosti a vhodnost použití pro danou součást zbraně. Tento materiál nemá 

přesný ČSN ekvivalent, ale pro porovnání se jedná o ocel třídy 15 xxx.  

Chemické složení materiálu viz Tabulka 3.1, mechanické vlastnosti materiálu viz 

Tabulka 3.2. Materiál je dodáván firmou BHG Edelstahl Siegen GmbH v již zušlechtěném 

stavu. 

Tabulka 3.1 – Chemické složení materiálu 1.7765 

Materiál Chemické složení [%] 

1.7765 
C 

Mn 

max 
P 

max 
S 

max 
Si 

max 
Cr Mo V 

0,3-0,35 0,6 0,025 0,01 0,35 2,8-3,2 0,8-1,2 0,25-0,35 

 

Tabulka 3.2 – Mechanické vlastnosti již zušlechtěného materiálu 1.7765 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Mez pevnosti, Rm 1600 MPa 

Tažnost, A ≥10 % 

Tvrdost 49 HRC 

Kalící prostředí Olej1) [-] 

Kalící teplota 1020-1050 °C 
1) nebo teplá lázeň o teplotě 500-550°C 

 

Obrázek 32 – Mikrostruktura obráběného materiálu, zvětšeno 100x [14] 
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3.1.3 Obráběcí stroj 

Pro tento experiment bylo zvoleno soustružnické centrum MORI SEIKI MZX 2500 Y, 

které je schopno zajistit dostatečně tuhé upnutí a pro danou operaci má dostatek pozic pro 

potřebné množství nástrojů. Pro náš experiment však bude určen pouze jeden nástroj, který 

bude dokončovat obráběný povrch formou podélného soustružení. Pro upínání obrobku 

slouží 3-čelisťové univerzální sklíčidlo od firmy SMW-AUTOBLOK s možností rychlé 

výměny upínacích čelistí s označením KNCS-N 210-52. Na tomto sklíčidle jsou vyrobeny 

speciální tvarové čelisti pro upínání hlavní pro jejich soustružení. Parametry stroje jsou 

uvedeny v tabulce 3.3. 

 

Obrázek 33 – Stroj MORI SEIKI NZX 2500 Y 

Tabulka 3.3 – Parametry stroje MORI SEIKI NZX 2500 Y 

Parametr Hodnota Jednotka 

Max. obrobitelný průměr 370 mm 

Max. obrobitelná délka 1000 mm 

Posuv osa X ; Y ; Z - Revolver 1 225 ; 70 / -50 ; 1050 mm 

Posuv osa X ; Y ; Z - Revolver 2 170 ; 70 / -50 ; 1050 mm 

Max. otáčky vřetene 4000 min-1 

Max. otáčky rotačního nástroje 6000 min-1 

Revolverová hlava / poč. nástrojů 
Revolver 1 / 12 

Revolver 2 / 10 
ks 

Pojezd koníku 1000 mm 

Výkon vřetene 25 kW 

Vnější rozměry stroje v x š x d 2574 x 2280 x 3930 mm 

Hmotnost 7 600 kg 
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3.1.4 Procesní kapalina 

Procesní kapalina je jeden z nejdůležitějších faktorů řezného prostředí, které nám 

ovlivňuje celý proces obrábění ať už nějaký aspekt více či méně. Procesní kapalina nám 

ovlivňuje zejména: 

o Síly řezání, které ovlivňuje zejména svou mazací schopností a projevuje se 

převážně při odřezávání menších tlouštěk vrstvy. 

o Trvanlivost břitu nástroje, když při hrubovacích operacích má za úkol odvádět 

kumulované teplo v řezu a působí nejvíce její chladící účinek; u dokončovacích 

operací se pak projevuje hlavně mazací účinek, což nám pomáhá k dosažení lepší 

jakosti obrobeného povrchu. 

o Drsnost povrchu ovlivňuje procesní kapalina díky svým mazacím schopnostem; 

v průběhu řezání snižuje náchylnost ke vzniku nárůstků pomocí vytváření 

povrchových filmů na řezném klínu. 

o Tvarování třísky v případě intenzivního chlazení a zvyšování teplotního spádu 

třísky, která je poté méně plastická a lépe se utváří. [1] 

V průběhu experimentu byla použita procesní kapalina firmy Blaser, konkrétně 

VASCO 6000. Jedná se o vysoce aditivovanou chladící a mazací kapalinu bez minerálního 

oleje na bázi esterového oleje, která je určena pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů. 

 

Obrázek 34 – Sud chladicí kapaliny Blaser VASCO 6000 
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3.1.5 Použité nástroje 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro dosažení nejvyšší možné produktivity obrábění je 

volba správného řezného nástroje a to jeho řezného materiálu a odpovídající geometrie břitu. 

Ovšem i přes správně zvolenou geometrii nástroje a řezný materiál se může stát, že nelze 

docílit dostatečné doby trvanlivosti. Předčasné ukončení trvanlivosti břitu nástroje mohou 

způsobit vibrace, vyvolané v průběhu obrábění např. chybným upnutím obrobku nebo 

nedostatečnou tuhostí držáku nástroje. [9] 

Pro test byli vybráni tři různí výrobci VBD, se kterými probíhalo obrábění za stejných 

řezných podmínek pro adekvátní porovnání životnosti (viz kap. 3.2.5). Tvar VBD byl 

z důvodu tvaru obrobku zvolen „D“, i když se nabízela varianta typu „C“, který  má větší 

úhel špičky (80°) a tím větší pevnost, ale z hlediska obráběné součásti nebylo možné tvar 

„C“ použít. Proto musela být zvolena varianta s menším úhlem špičky břitové destičky (55°), 

aby bylo možné obrobit požadovaný tvar povrchu jedním nástrojem na jeden úběr třísky. 

Materiál VBD byl zvolen slinutý karbid pro vyšší odolnost proti otupení za vysokých teplot 

pro svoji vysokou tvrdost, tlakovou pevnost a s vysokým modulem pružnosti s povlakem 

vhodným pro operace náročné na houževnatost. 

Z důvodu zachování konkurenční korektnosti, kdy nemám souhlas všech dodavatelů o 

zveřejnění výsledků testu, nebudu uvádět názvy všech dodavatelů VBD, ale pouze toho, 

který v našem testu uspěl tj. Sandvik Coromant. Zbylí dva dodavatelé budou dále označováni 

jako „Dodavatel 1“ a „Dodavatel 2“. 

 

Upínání testovaných VBD 

Testované výměnné břitové destičky byly upnuty do standardního nožového držáku 

SDJCR 2525M 11 od firmy Sandvik viz Obrázek 35. Břitové destičky jsou do tohoto nože 

upínány pomocí šroubu dle ISO – S což nám zajistí dostatečnou tuhost upnutí pro naše 

použití. Systém značení nožů pro vnější obrábění dle ISO 5608 je uveden v příloze této 

bakalářské práce. Technické parametry nože uvedeny viz Tabulka 3.4. 
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Tabulka 3.4  – Technické parametry použitého nože [8] 

Parametr Hodnota Jedn. 

Úhel břitu nástroje (KAPR) 93 deg 

Úhel hlavního břitu nástroje -3 deg 

Šířka stopy (B) 25 mm 

Výška stopy (H) 25 mm 

Úhel tělesa k obrobku/stroji 0 deg 

Maximální vyložení (OHX) 24,4 mm 

Funkční délka (LF) 150 mm 

Funkční šířka (WF) 32 mm 

Funkční výška (HF) 25 mm 

Upínací moment 3 Nm 

 

 

Obrázek 35 – Nožový držák SDJCR 2525M 11(horní pozice) 

Dodavatel 1 – Sandvik Coromant 

První typ VBD je od firmy Sandvik Coromant s označením DCMT 11T304-UM 1125. 

Povlak břitové destičky byl zvolen GC 1125, u kterého se jedná o karbidovou třídu s PVD 

povlakem určenou pro náročné operace na houževnatost řezného nástroje. Doporučené řezné 

podmínky uvedené v Tabulce 3.5 byly získány z katalogu výrobce. 

 

Obrázek 36 – Břitová destička Sandvik DCMT 11T304-UM 1125 [8] 

Rozměry břitové destičky: 

- LE = 11,2 mm 

- Re = 0,4 mm 

- S = 3,97 mm 
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Dodavatel 2 

V případě druhé varianty, byla programátorem zvolena břitová destička pro 

dokončování s označením DCGT 11T304-SF YNG151. Jedná se o rozměrově odpovídající 

VBD s břitovou destičkou výrobce Sandvik Coromant s povlakem na stejné bázi, tedy 

operace náročné na houževnatost řezného nástroje. Doporučené řezné podmínky uvedené 

v Tabulce 3.5 byly získány z katalogu výrobce. 

Dodavatel 3 

Poslední variantou pro test byla zvolena břitová destička pro dokončování s označením 

DCMT 11T304-FP UE6110, která je rozměrově odpovídající s VBD výrobce Sandvik 

Coromant s povlakem na podobné bázi, tedy pro operace náročné na houževnatost. 

Doporučené řezné podmínky uvedené v Tabulce 3.5 byly získány z katalogu výrobce. 

 

3.1.6 Řezné podmínky 

Doporučené řezné podmínky jednotlivých výměnných břitových destiček uvedeny 

viz Tabulka 3.5. 

Tabulka 3.5 – Doporučené řezné podmínky výrobcem VBD 

DOPORUČENÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY 

Označení VBD vc [m.min-1] fn [mm.ot-1] ap [mm] 

DCMT 11T304-UM 1125 125-195 (165) 0,06-0,3 (0,2) 0,3-4 (1,25) 

DCGT 11T304-SF YNG151 110-180 0,05-0,2 0,05-1,5 

DCMT11T304-FP UE6110 160-270 0,08-0,3 0,03-1 

 

Zvolené řezné podmínky jsou stejné pro všechny tři výrobce VBD pro adekvátní 

porovnání životností a tím i hospodárnosti daného kroku operace. Řezné podmínky jsou 

zvolené programátorem, který je určil na základě svých zkušeností získaných praxí 

v programování CNC soustruhů. Řezné podmínky byly voleny tak, aby správně fungoval 

utvařeč břitové destičky a byly, pokud to bylo v daném rozmezí možné, zachovány 

doporučené řezné podmínky. Zvolené řezné podmínky jsou zaznamenány v Tabulce 3.6. 

Tabulka 3.6 – Zvolené řezné podmínky pro všechny VBD 

ZVOLENÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY 

vc [m.min-1] fn [mm.ot-1] ap [mm] 

150 0,2 0,7 
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3.2 Popis měření 

3.2.1 Měření opotřebování VBD 

Měření opotřebování VBD bylo prováděno v laboratoři na stereomikroskopu, který byl 

napojen na stolní počítač, kde probíhalo zaznamenávání a měření nasnímaných hodnot. 

Každá VBD byla snímána ve dvou polohách pro naměření VB a KB a přitom byla upnuta 

do svěracího přípravku pro zajištění stejné polohy upnutí pro snímání. 

Stereomikroskop je vybaven tělem Olympus SZ-PT, na které je připojena snímací 

kamera PROMICRA 3-3CP se senzorem Sony® Pregius® CMOS s rozlišením 2048 x 1536 

pixelů (3,1 Mpx). Záznam ze stereomikroskopu v připojeném počítači byl zpracováván 

v softwaru QuickPHOTO INDUSTRIAL, který umožňuje vkládání kalibrovaného měřítka 

a měřit délky, plochy, obvody, průměry, úhly aj.  

  

Obrázek 37 – Stereomikroskop s kamerou PROMICRA 
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3.2.2 Měření drsnosti součásti 

Měření a vyhodnocování parametrů drsnosti Ra a Rz probíhalo na funkční ploše hlavně, 

když byl změřen každý kus, po kterém proběhla výměna břitu VBD. Měření drsnosti bylo 

měřeno jen v rámci testu, protože daný průměr bude na další operaci broušen 

tzn. opracovaný povrch při testu VBD je finální pouze na dané operaci soustružení a ne 

kompletního technologického postupu obráběné hlavně.  

Drsnost se měřila 4x a poté byl zaznamenán aritmetický průměr do měřícího protokolu. 

Měření probíhalo na drsnoměru Mahr Perthometr MarSurf XR 20 s posuvovou jednotkou 

GD 25 a snímačem MFW-250x2.0:2 viz Obrázek 38 a 39. 

 

Obrázek 38 – Drsnoměr Mahr MarSurf XR 20 [15] 

 

 

Obrázek 39 – Detail snímače při měření drsnosti 
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3.3 Trvanlivost testovaných VBD 

Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu, cílem těchto analýz je porovnání VBD od tří 

různých dodavatelů a na základě výsledků vybrat takového výrobce, který bude vykazovat 

nejvyšší možnou životnost při podélném soustružení materiálu 1.7765 (32CrMoV12-10).  

Následující kapitola porovnává opotřebení hřbetu nástroje VBmax u zkoumaných typů 

VBD. Porovnává se maximální opotřebení hřbetu v závislosti na čase. Čas je vypočítán 

z řezných podmínek a celkové dráhy nástroje, kdy je břitová destička v řezu, která činí, jíž 

zmíněných, 382 mm. 

Výpočet času, který je zkoumaná VBD v řezu při obrobení 1 ks obrobku: 

o Nejdříve spočítáme otáčky: 

𝑛 =
𝑣𝑐 ∙ 1000

𝑑𝑐 ∙ 𝜋
= 1404,3 𝑚𝑖𝑛−1 

kde:  vc…řezná rychlost 

dc…obráběný průměr 

 

o Doba obrábění: 

𝑡ℎ =
𝑙𝑚

𝑓 ∙ 𝑛
=

382

0,2 ∙ 1404,3
= 1,36 𝑚𝑖𝑛 ≈ 1 min 22 𝑠𝑒𝑐 

kde:  th…doba obrábění 

  f…posuv na otáčku 

  n…otáčky 

 

Pro srovnání trvanlivostí VBD budeme porovnávat i objem materiálu, který je břitovou 

destičkou odebrán za jednotku času. Výpočet objemu materiálu za jednotku času je pak dle 

vzorce. 

𝑄 = 𝑣𝑐 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑓 = 150 ∙ 0,7 ∙ 0,2 = 20,6 𝑐𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

kde:  ap…hloubka řezu 
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Dalším parametrem bude průměrná doba v řezu (Tmin) a průměrná životnost (Tks) daného 

dodavatele, což je spočteno dle následujících vzorců: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 =
1

𝑛
∑ 𝑇𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

   [𝑚𝑖𝑛] 

kde: n… celkový počet testovaných břitů daného dodavatele 

  Timin
…součet časů v řezu jednotlivých břitů daného dodavatele 

 

např. pro Dodavatele 1 bude: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 =
1

4
(17,68 + 16,32 + 6,8 + 13,6) = 13,6 𝑚𝑖𝑛 

 

Průměrná životnost bude pak: 

𝑇𝑘𝑠 =
1

𝑛
∑ 𝑇𝑖𝑘𝑠

𝑛

𝑖=1

   [𝑘𝑠] 

kde: n…celkový počet břitu daného dodavatele 

  𝑇𝑖𝑘𝑠
… součet obrobených kusů jednotlivých břitů daného dodavatele 
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Tabulka 3.7 – Výsledky životnosti jednotlivých VBD 

M
ěř

en
í 

Označení VBD 
Číslo 

VBD 

Číslo 

břitu  

VBD 

Počet 

obrob. 

[ks] 

Čas 

v řezu 

[min] 

Tks 

[ks] 

Tmin 

[min] 

Objem mat. 

[cm3.min-1] 

Opotř. 

VBmax 

[mm] 

Kritérium 

VBmax 

[mm] 

Drsnost při 

výměně VBD 

Poměrná 

trvanlivost 

[%] Ra 

[µm] 

Rz 

[µm] 

1 

Dodavatel 1 

DCMT 11T304-UM  

1 
1 13 17,68 

10 13,6 

267,8 1,5 

1 

3,45 13,79 

- 
2 2 12 16,32 247,2 1,3 3,64 14,34 

3 
2 

1 5 6,8 103 0,3 3,49 13,79 

4 2 10 13,6 206 0,86 3,38 13,45 

5 

Dodavatel 2 

DCGT 11T304-SF  

1 
1 3 4,08 

3 4,08 

61,8 0,3 

0,3 

3,65 14,46 

-60 
6 2 2 2,72 41,2 0,38 3,37 13,43 

7 
2 

1 4 5,44 82,4 0,36 3,65 14,37 

8 2 3 4,08 61,8 0,24 3,48 15,02 

9 

Dodavatel 3 

DCMT11T304-FP  

1 
1 8 10,88 

6,75 9,18 

164,8 1,36 

1,1 

3,87 15,21 

-32,5 
10 2 8 10,88 164,8 1,44 3,33 13,35 

11 
2 

1 5 6,8 103 0,84 3,46 13,56 

12 2 6 8,16 123,6 0,78 3,61 14,28 
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3.4 Vyhodnocení opotřebení testovaných VBD 

V níže uvedené tabulce 3.8 jsou snímky VBD, které byly vyhodnoceny jako již 

opotřebené na konci své životnosti. Z hlediska životnosti a množství obrobených dílů bylo 

patrné, že dodavatel 1 dosáhl nejlepších výsledků. Díky těmto výsledkům bude možné 

stanovit, pro nás zatím neznámé, kritické opotřebení pro budoucí obrábění tohoto dílu 

v sériové výrobě. 

Tabulka 3.8 – Snímky jednotlivých opotřebených břitů  

M
ěř

en
í 

Č
as

 o
b
rá

b
ěn

í 

[m
in

] 

S
n
ím

ek
 

o
p
o
tř

eb
en

í 

h
la

v
n
íh

o
 

h
řb

et
u

 

S
n
ím

ek
 

o
p
o
tř

eb
en

í 

če
la

 

P
o
zn

ám
k
y

 

1 17,68 

  

Velké opotřebení 

typu lom břitu 

nástroje 

2 16,32 

  

Velké opotřebení 

typu lom břitu 

nástroje 

3 6,8 

  

Opotřebení typu 

vydrolení ostří 

4 13,6 

  

Opotřebení typu 

únavového lomu 

břitu nástroje 

5 4,08 

  

Opotřebení hřbetu 

břitu 
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6 2,72 

  

Opotřebení ve 

tvaru žlábku na 

čele 

7 5,44 

  

Opotřebení typu 

vydrolení ostří 

8 4,08 

  

Opotřebení hřbetu 

břitu 

9 10,88 

  

Opotřebení typu 

plastické 

deformace 

10 10,88 

  

Opotřebení typu 

únavového lomu 

břitu nástroje 

11 6,8 

  

Kombinace 

opotřebení typu 

vydrolení ostří a 

plastické 

deformace 

12 8,16 

  

Opotřebení typu 

plastické 

deformace 

 

 

 

 



51 

 

3.5 Vyhodnocení drsnosti obráběné součásti 

Jedním z nejčastějších požadovaných parametrů kvality povrchu je jeho drsnost. 

V průběhu konstrukce dané součásti se předpokládá, že obráběním bude dosaženo 

předepsaného rozměru, tvaru a kvality povrchu. Drsnost resp. struktura obrobeného 

materiálu je nejčastěji určována parametrem Rz a Ra. V případě parametru Rz  se jedná o 

určování maximální úchylky a v případě parametru Ra je to průměrná aritmetická úchylka 

struktury materiálu. 

V tomto případě proběhlo pouze informativní měření drsnosti a to při otupení VBD a 

jeho výměně, kdy jsme drsnost měřili na obrobené ploše kolmo k trajektorii nástroje na 

posledním obrobeném kuse daného břitu. Důvodem tohoto měření drsnosti bylo ověření 

stálosti povrchu, které bylo ovlivněno obráběním, pro následující operaci obráběné součásti 

a to broušení. V sériové výrobě však toto měření bude probíhat pouze v rámci běžné 

pravidelné kontroly, protože výsledkem našeho měření drsnosti v průběhu odlaďování 

výroby ukázalo vyhovující stálost struktury povrchu.  

Celkem tedy proběhlo měření na 12 kusech.  

 

 

Obrázek 40 – Grafické znázornění naměřených drsností 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ra 3,45 3,64 3,49 3,38 3,65 3,37 3,65 3,48 3,87 3,33 3,46 3,61

Rz 13,79 14,34 13,79 13,45 14,46 13,43 14,37 15,02 15,21 13,35 13,56 14,28
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4 Technicko-ekonomické vyhodnocení 

V této kapitole budou porovnány testované varianty z hlediska hospodárnosti dané 

operace v závislosti na životnosti a ceně VBD. Poté bude navrženo další potenciální řešení, 

jak by se dalo docílit dalšího zvýšení životnosti VBD při dokončovací operaci soustružení 

hlavně. 

V níže uvedené tabulce (Tabulka 3.10) jsou uvedeny ceny testovaných VBD a hodinové 

sazby, které ovšem nejsou konkrétní a to z důvodu zachování obchodního tajemství. Aby 

bylo možné reálně porovnat testované destičky, je pravá cena každého typu VBD 

vynásobena stejným koeficientem. Tímto způsobem bylo docíleno zachování skutečné 

cenové variability testovaných VBD.  

Ekonomické hodnocení bylo počítáno dle následujících vzorců, které jsou upraveny tak, 

aby je bylo možné aplikovat na tento případ. 

Výpočet  množství kusů obrobených jedním břitem: 

𝑁Ž =
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑎
 [𝑘𝑠] 

Výpočet nákladů na nástroje: 

𝑁𝑁 =

(
𝑁𝑉𝐵𝐷 
𝑁Ř𝐻

) + (
𝑁𝑑

𝑁𝑢𝑝
)

𝑁ž
   [𝐾č/𝑘𝑠] 

Výpočet nákladů na stroj: 

𝑁𝑠 =
𝑁𝐻𝑆

60
∙ 𝑡𝑎  [𝐾č/𝑘𝑠] 

Výpočet nákladů na výměnu opotřebené VBD: 

𝑁𝑉 =
(

𝑁𝐻𝑆

60
) ∙ 𝑁Ř𝐻

𝑁Ž

  [𝐾č/𝑘𝑠] 

Celkové náklady: 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑁 + 𝑁𝑆 + 𝑁𝑉    [𝐾č/𝑘𝑠] 

kde: NVBD…cena za 1ks VBD 

 NŘH…počet řezných hran na VBD 
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 Nd…cena za nožový držák VBD 

 Nup…předpokládaný minimální počet upnutí VBD do držáku 

 Nž…množství obrobených kusů jedním břitem 

 NHS...hodinová sazba stroje 

 ta…čas obrobení jednoho kusu 

 Tmin…celková průměrná doba v řezu daného dodavatele 

 NV…náklady na výměnu VBD 

Tabulka 3.9 – Výchozí parametry pro výpočet nákladů 

Položka Hodnota Jednotka 

Cena za nožový držák 950 Kč 

Teoretický poč. upnutí VBD v držáku 1500 [-] 

Hodinová sazba stroje 1600 Kč 

 

4.1 Dodavatel 1 

Výpočet  množství kusů obrobených jedním břitem: 

𝑁Ž =
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑎
=

13,6

1,36
= 10 𝑘𝑠 

Výpočet nákladů na nástroje: 

𝑁𝑁 =

(
𝑁𝑉𝐵𝐷 
𝑁Ř𝐻

) + (
𝑁𝑑

𝑁𝑢𝑝
)

𝑁ž
=

(
162

2 ) + (
950

1500
)

10
= 8,16 𝐾č/𝑘𝑠 

Výpočet nákladů na stroj: 

𝑁𝑠 =
𝑁𝐻𝑆

60
∙ 𝑡𝑎 =

1600

60
∙ 1,36 = 36,27 𝐾č/𝑘𝑠 

Výpočet nákladů na výměnu opotřebené VBD: 

𝑁𝑉 =
(

𝑁𝐻𝑆

60 ) ∙ 𝑁Ř𝐻

𝑁Ž

=
(

1600
60 ) ∙ 2

10
= 5,33 𝐾č/𝑘𝑠 

Celkové náklady: 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑁 + 𝑁𝑆 + 𝑁𝑉 = 8,16 + 36,27 + 5,33 = 𝟒𝟗, 𝟕𝟔 𝑲č 
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4.2 Dodavatel 2 

Výpočet  množství kusů obrobených jedním břitem: 

𝑁Ž =
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑎
=

4,08

1,36
= 3 𝑘𝑠 

Výpočet nákladů na nástroje: 

𝑁𝑁 =

(
𝑁𝑉𝐵𝐷 
𝑁Ř𝐻

) + (
𝑁𝑑

𝑁𝑢𝑝
)

𝑁ž
=

(
144

2 ) + (
950

1500
)

3
= 24,2 𝐾č/𝑘𝑠 

Výpočet nákladů na stroj: 

𝑁𝑠 =
𝑁𝐻𝑆

60
∙ 𝑡𝑎 =

1600

60
∙ 1,36 = 36,27 𝐾č/𝑘𝑠 

Výpočet nákladů na výměnu opotřebené VBD: 

𝑁𝑉 =
(

𝑁𝐻𝑆

60 ) ∙ 𝑁Ř𝐻

𝑁Ž

=
(

1600
60 ) ∙ 2

3
= 17,78 𝐾č/𝑘𝑠 

Celkové náklady: 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑁 + 𝑁𝑆 + 𝑁𝑉 = 24,2 + 36,27 + 17,78 = 𝟕𝟖, 𝟐𝟓 𝑲č/𝒌𝒔 

 

4.3 Dodavatel 3 

Výpočet  množství kusů obrobených jedním břitem: 

𝑁Ž =
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑎
=

9,18

1,36
= 6,75 𝑘𝑠 

Výpočet nákladů na nástroje: 

𝑁𝑁 =

(
𝑁𝑉𝐵𝐷 
𝑁Ř𝐻

) + (
𝑁𝑑

𝑁𝑢𝑝
)

𝑁ž
=

(
190

2 ) + (
950

1500
)

6,75
= 14,17 𝐾č/𝑘𝑠 

Výpočet nákladů na stroj: 

𝑁𝑠 =
𝑁𝐻𝑆

60
∙ 𝑡𝑎 =

1600

60
∙ 1,36 = 36,27 𝐾č/𝑘𝑠 
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Výpočet nákladů na výměnu opotřebené VBD: 

𝑁𝑉 =
(

𝑁𝐻𝑆

60 ) ∙ 𝑁Ř𝐻

𝑁Ž

=
(

1600
60 ) ∙ 2

6,75
= 7,90 𝐾č/𝑘𝑠 

Celkové náklady: 

𝑁𝐶 = 𝑁𝑁 + 𝑁𝑆 + 𝑁𝑉 = 14,17 + 36,27 + 7,90 = 𝟓𝟖, 𝟑𝟒 𝑲č/𝒌𝒔 

 

Tabulka 3.10 – Vyhodnocení ekonomického rozdílu dodavatelů VBD 

Dodavatelé 
Cena za 

kus VBD 

Cena za 

břit 

NN 

[Kč] 

NV 

[Kč] 

Ns 

[Kč] 

Cena za 

díl [Kč] 

% rozdíl 

na díl 

Dodavatel 1 162 Kč 81 Kč 8,16 5,33 

36,27 

49,76  - 

Dodavatel 2 144 Kč 72 Kč 24,20 17,78 78,25 +57% 

Dodavatel 3 190 Kč 95 Kč 14,17 7,90 58,34 +17% 

 

 

Obrázek 41 – Grafické znázornění cen dodavatelů a jejich nákladů 

Dle výše uvedených výpočtů nákladů a grafického znázornění jejich výsledků je patrné, 

že z hlediska technicko-ekonomického je nevýhodnější varianta dodavatele 1. V těchto 

výpočtech byla zohledněna i reálná životnost VBD při obrábění materiálu 1.7765, takže se 

dá říct, že položka „Cena za díl“ je kombinací životnosti VBD a  jejich celkových nákladů 

přepočítaných na výrobu jednoho kusu daného výrobku. Proto bude pro obrábění v sériové 

výrobě na daném provoze díky testu doporučen „Dodavatel 1“, jímž je Sandvik Coromant.   
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5 Závěr 

V úvodu této bakalářské práce jsou popsány základní aspekty obrobitelnosti a obrábění 

težkoobrobitelných materiálů, dále rozdělení řezných materiálů, na které navazují typy 

možných opotřebení břitů nástroje při obrábění, což navazuje na náš provedený test VBD.  

Z důvodu malých zkušeností s obráběním tohoto typu materiálu v CZUB a také proto, 

že se jednalo o jedny z prvních testů, nebyly k dispozici data, která by jasně specifikovala, 

kdy je nutné VBD vyměnit. Vyřešení této otázky se tedy stalo cílem této bakalářské práce.  

Kritické opotřebení, které je ukazatelem pro výměnu již opotřebené VBD, tedy bylo 

voleno dle aktuálních podmínek při obrábění. Po každém obrobeném kuse byla břitová 

destička vizuálně kontrolována pomocí dílenského endoskopu, kterým se břit nástroje 

v objektivu zvětšoval 50x. Pomocí vizuální kontroly bylo tedy, dle míry opotřebení, určeno, 

zda břitová destička nebyla již na hraně své životnosti a rozhodovalo se tak, zda danou VBD 

obrábět další kus. Rozhodující byl také zvukový efekt, který odebírání třísky doprovázel a 

to tak, že u konce životnosti dané VBD bylo obrábění doprovázeno pískáním, což značilo 

již značně opotřebený břit nástroje. Břitové destičky jednotlivých dodavatelů, které již byly 

tímto způsobem ohodnoceny jako opotřebené k vyřazení, jsou uvedeny v tabulce 3.8.  

Díky měření opotřebených VBD pod stereomikroskopem s kamerou a získaných 

parametrů obrábění, bylo možné stanovit bezpečnou trvanlivost dané VBD pro další 

obrábění těchto hlavní, které bude následovat již v sériové výrobě. Získaná data a zvolené 

kritické opotřebení bude sloužit pro technologa, který bude do technologického postupu 

předepisovat nejen četnost měření, ale také interval, kdy je potřeba vyměnit danou břitovou 

destičku. 

Vzhledem k dosaženým výsledkům testu určujeme kritickou trvanlivost nutné výměny 

VBD. Tohoto údaje docílíme aritmetickým průměrem maximálního dosaženého opotřebení 

jednotlivé břitové destičky daného dodavatele. Viz tabulka 

Dodavatelé Výměna VBD po obrobení 

Dodavatel 1 

DCMT 11T304-UM 
10 ks 

Dodavatel 2 

DCGT 11T304-SF 
3 ks 

Dodavatel 3 

DCMT 11T304-FP 
7 ks 

Získaná data, které určují obsluze stroje, kdy danou VBD vyřadit, budou mít přínos pro 

danou operaci a to nejen z hlediska kvality, ale i bezpečnosti. Z pohledu na kvalitu obrobené 



57 

 

součásti se minimalizuje možný výskyt ulomení břitu vysokou mírou opotřebení nástroje a 

poškození obráběného povrchu. V případě velkého poškození součásti ulomeným břitem 

nástroje by byla hrozba nutného vyřazení obráběného dílu, čímž by se značně prodražila 

jeho výroba, případně by vznikly vícenáklady na jeho opravu. Z hlediska bezpečnosti se 

minimalizuje možná míra poškození nejen nožového držáku, ale i celého stroje, jehož 

případné nutné opravy by byly značně nákladné a to i z pohledu toho, že by se musel stroj 

po dobu opravy odstavit z výroby. 

Na závěr praktické části bylo provedeno technicko-hospodářské zhodnocení 

dosažených výsledků jednotlivých břitových destiček resp. jejich potenciálních dodavatelů. 

Při vyhodnocování ekonomické stránky testu, byly veškeré náklady na daný krok operace 

soustružení zohledněny i z hlediska jejich životnosti. Data ekonomického zhodnocení budou 

sloužit pro daný provoz pro nákup VBD, které jsou ověřeny tímto provedeným testem. 

Cílem této bakalářské práce bylo určit kritické opotřebení pro zvolení intervalu nutné 

výměny VBD pro následnou sériovou výrobu hlavní a technicko-ekonomické vyhodnocení 

pro další nákup břitových destiček. Z výše uvedených výsledků je patrné, že všechny body 

zadání této práce byly splněny. 
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