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Úvod 

 

 Třískové obrábění patří mezi nejstarší technologie v opracovávání 

materiálu. Požadované široké spektrum nabízených produktů, které firmy vyrábí 

z nových odolnějších a houževnatějších materiálů, ukazuje směr výzkumu 

a vývoji světových firem na obrábění těžce obrobitelných materiálů. Finální 

požadované vlastnosti výrobku jsou náročnější na integritu povrchu i dosaženou 

geometrii. Firmy zabývající se touto problematikou se snaží přijít s řešením, 

které bude ekonomické, produktivní a flexibilní. 

 

 Společnost Dormer Pramet, s.r.o Šumperk pracuje na vývoji VBD a frézy 

vhodné pro obrábění korozivzdorných ocelí technologií HFC (z anglického „High 

Feed Cutting“), tj. vysokoposuvovým třískovým obráběním. Tato metoda 

obrábění vyniká vysokou produktivitou práce, snižování výrobních časů 

obráběných součástí při zachování požadované kvalitě a požadovaných 

tvarových vlastností. 

 

 Tato diplomová práce je součástí výzkumného úkolu a praktického 

experimentu obrábění HFC metodou frézování na zkušebně obrábění 

společnost Dormer Pramet, s.r.o. Předmětem zkoušek obrábění bude frézování 

korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) za sucha i s pomocí 

procesní kapaliny (chladicího média), nástroji a VBD s geometrií určenou pro 

obrábění korozivzdorných ocelí. Experiment bude posouzen dle dlouhodobých 

zkoušek trvanlivosti jednotlivých typů VBD s dalšími konkurenčními firmami, 

které se touto problematikou také zabývají. VBD jsou určeny pro hrubovací 

operace. 
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1 Rozbor technologie obrábění HFC 

 

 Při uplatňování HFC je zcela zásadní správně stanovit úhel záběru 

řezného nástroje, radiální hloubku řezu ae a úhel nastavení hlavního ostří κr. 

Radiální hloubka řezu ae určuje (spolu s průměrem frézy Dc) úhel záběru 

nástroje. Jestliže je úhel nastavení κr nižší, tím musí být rychlost posuvu vf 

vyšší, jelikož tříska musí dosáhnout požadované průměrné tloušťky hm. Rovněž 

menší úhel nastavení ostří κr vyžaduje pro dosažené optimální tloušťky třísky h 

vyšší rychlost posuvu vf. 
1 

 

 

1.1 Rozbor nástrojů a řezných břitů využívaných při 
 obrábění korozivzdorných ocelí 
 

 Korozivzdorná ocel je univerzální materiál široce využívaný pro účely 

zajištující pevnost, tepelnou odolnost a korozivzdornost obrobku. Je ovšem 

pravdou, že ty samé vlastnosti, které z korozivzdorné oceli činí výjimečný 

konstrukční materiál, zároveň komplikují procesy obrábění a výrobu funkčních 

dílů. Pečlivě zvážená kombinace vlastností řezných nástrojů, geometrií a použití 

agresivních řezných parametrů (nebo rovnováha mezi nimi) může při obrábění 

korozivzdorné oceli výrazně zvýšit produktivitu výroby. 2 

 

 Korozivzdorná ocel patří mezi těžce obrobitelné materiály, které potřebují 

specifickou geometrii VBD i nástroje. Je nutné použít optimální řezné podmínky  

a vhodné chladicí médium. V dalších podkapitolách budou blíže specifikovány 

dané parametry. Na obr. 1.1 je ukázka řezného nástroje a řezných břitů (VBD). 
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Obr. 1.1  Ukázka řezného nástroje a řezných břitů (VBD) 3 

 

1.1.1 Řezné nástroje používané při obrábění korozivzdorných 
 ocelí 
 

 Společnost Sandvik Coromant popisuje výběr a geometrii nástrojů 

následovně. Čelní frézování s velkou rychlostí posuvu na zub fz (až 4 mm) je 

možné v případě použití fréz s malým úhlem nastavení nebo fréz s kruhovými 

břitovými destičkami vzhledem k efektu ztenčení třísky. Použití extrémně 

malých zubových roztečí pro obrábění žárovzdorných materiálů, při kterém 

řezné rychlosti bývají obvykle nízké, vede k vysokým rychlostem posuvu stolu 

vf. Ačkoliv hloubka řezu ap je omezená na méně než 2 mm, extrémní rychlosti 

posuvu vf činí tuto frézovací metodu vysoce produktivní. 4 

 

 

Rozdělení nástrojů 

 Na obr. 1.2 firma Sandvik Coromant, rozdělila použití nástrojů pro 

obrábění korozivzdorné oceli. Na obr. 1.3 je uvedena volba nástrojů pro 

frézování korozivzdorných ocelí a jejich použití. 4 
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Obr. 1.2  Ukázka nástrojů pro obrábění korozivzdorných ocelí 4 

 

 Speciální koncepce frézovacích nástrojů jsou přednostně určeny pro 

frézování s extrémně vysokými rychlostmi posuvu při malých axiálních 

hloubkách řezu. Malý úhel nastavení je podmínkou, která je nutná pro použití 

vysokých rychlostí posuvu pro obrábění velkými rychlostmi a s lehkým řezem. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3  Volba nástrojů pro obrábění korozivzdorných ocelí 4 
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Geometrie nástrojů 

 Konstrukce nástrojů u HFC je založena především na použití 

vyměnitelných břitových destiček, které jsou tvarově i rozměrově robustní a mají 

úhel nastavení hlavního ostří κr cca do 18°. V porovnání s konstantní metodou 

obrábění tyto VBD díky své konstrukci a v kombinaci s vhodně stanovenými 

řeznými podmínkami umožňují odebírání velkého množství materiálu 

za časovou jednotku. Rovněž zlepšují stabilitu a spolehlivost procesu řezání 

změnou směru výsledného silového zatížení řezného nástroje v pracovním 

procesu. Geometrie nástrojů s různými úhly nastavení je zobrazeno 

na obr. 1.4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.4  Geometrie nástrojů s různými úhly nastavení 1 

 

 

Nové typy VBD 

 Obrábění těžce obrobitelných materiálů je stále populárnější a firmy 

věnují stále větší úsilí ve vývoji a výzkumu nových houževnatějších a tvrdších 

materiálů VBD, pro hrubovací i dokončovací operace. Vývoj VBD by měl 

vycházet ze speciálních požadavků kladených na obrábění korozivzdorných 

ocelí. 

 Příručka pro technology vydaná pro skupinu SECO popisuje vlastnosti, 

které by dokonalá VBD měla při dodržení optimálních podmínek pro frézování 

mít. Vlastnosti VBD samotné nemohou zaručit požadovaný výsledek a proto je 

nutné klást důraz na geometrii VBD.  
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 Společnost Dormer Pramet, s.r.o. testuje již další řadu VBD s novým 

materiálem pro frézování korozivzdorných ocelí. Na obr. 1.5 je ukázka VBD pro 

frézování korozivzdorných ocelí. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.5  Ukázka VBD pro frézování korozivzdorných ocelí 
společnosti Dormer Pramet 5 

 

 

Vlastnosti a geometrie vhodné pro frézování nerezových ocelí 

 Zvolit silné břitové destičky (základní tvar) ne však s ostrou geometrií (lehce 

řezající geometrie; velký úhel čela; ostrý, ale zesílený břit), pozitivní t fazetka 

předchází problémům s nárůstkem na břitu a minimalizuje řezné síly. 

Na obr. 1.6 je ukázka VBD a frézy pro frézování korozivzdorných ocelí firmy 

Walter. 6 

 

 Používat houževnaté karbidové třídy pro hrubování (utváření třísek, 

nárustek, trhliny) a tvrdé karbidové třídy pro dokončování (plastická 

deformace, otěr, poškození sekundárního ostří). 6 
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Obr. 1.6  Ukázka VBD a frézy firmy Walter pro 
frézování korozivzdorných ocelí 6 

 

 

Použití řezných podmínek při obrábění korozivzdorných ocelí 

 Správná volba řezných podmínek ovlivní konečnou jakost obrobené 

plochy. Na tvorbě řezných podmínek se podílí mnoho faktorů (geometrie 

nástroje, geometrie VBD, tvrdost obrobku, metoda obrábění, materiál VBD, 

chlazení obráběcího procesu, atd.), které potom ovlivňují odchod tepla 

z obráběné oblasti, tvar třísky, opotřebení nástroje, opotřebení VBD, životnost 

nástroje, trvanlivost VBD, aj. 7 

 

 Řezné podmínky a její vliv popisuje Taylorův vztah. Nejvyšší produktivity 

při vynaložení nejnižších nákladů lze dosáhnout při maximální hloubce řezu 

a posuvu. Řezná rychlost je v takové situaci vyrovnávacím prvkem mezi 

vysokou produktivitou a nízkými výrobními náklady. Na obr. 1.7 je vyobrazena 

závislost řezných podmínek na produktivitě obrábění. 7 

 

Základní pravidla pro frézování korozivzdorných ocelí: 

 Vybírat nástroj s menším úhlem řezu. 

 Volit silné geometrie a velké hloubky řezu a posuvy. 
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 Pravidelně otáčet nebo vyměňovat VBD (zamezí se přílišnému opotřebení). 

Čím menší je hloubka řezu, tím je nutné použít větší řeznou rychlost 

(dodržení správné teploty v řezu). Zvýšení řezné rychlosti při obrábění  

s malou hloubkou řezu, vede k dodržení optimální teploty v řezu. Je nutné 

přemýšlet uvážlivě o strategiích frézování (ponorné frézování, frézování 

vysokými posuvy, vysokorychlostní frézování…). Lehký řez je velmi důležitý 

(zvolit lehce řezající geometrie, velký úhel čela, dostatečně ostrý avšak 

zesílený břit). Řez se musí vést pod tvrdou povrchovou vrstvou (toho 

se dosáhne použitím sousledného frézování). 

 Omezit vznik tepla chlazením (do správného místa) a utvářet silné třísky, 

které svým dostatečným objemem zajistí maximální odvod tepla. Dodržení 

tloušťky třísky hm je velmi důležité – poloha frézy (10 % průměru vyložení 

frézy na straně výstupu z obrobku) a tloušťka třísky hm větší než rozměr t 

fazetky a honované ostří pro snížení tření. 

 Použít vysokorychlostní metodu bez chlazení. Frézování téměř všech typů 

korozivzdorných ocelí je relativně snadné, důležitý je správný odchod 

třísek. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.7  Závislost řezných podmínek na produktivitě obrábění 7  
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1.2 Výhody VBD ze slinutých karbidů 

 

 Velice tvrdé kovy připomínající látky, jsou základní stavební materiál 

slinutých karbidů. Tyto prvky tvoří sloučeniny s uhlíkem, dusíkem, borem 

a křemíkem. Zejména tomu tak je s prvky periodické tabulky, které jsou v IV, V 

a VI skupině. Je to např. titan, zirkon, vanad, chrom a wolfram. Téměř všechny 

tyto sloučeniny se požívají pro výrobu slinutých karbidů. Karbidy jsou binární 

sloučeniny uhlíku a elektropozitivního prvku. 8 

 Karbidy mají některé vlastnosti jako kovy, jako je např. plošně středěná 

mřížka, dobrá tepelná vodivost či jejich vzhled. V neposlední řadě  

i mechanismus plastické deformace je stejný – pohyb dislokací. Oproti kovům 

si však karbidy zachovávají vyšší tvrdost při zvyšující se teplotě. Proto mají 

vyšší efektivitu než nástrojové oceli. Jako pojivo pro slinuté karbidy se používá 

kobalt, který spojuje tvrdé fáze a dává slitině její pevnost a houževnatost. Dále 

se přidává malé množství rozpuštěného wolframu, který nám zajišťuje, že i pod 

teplotou 418 °C má kobalt kubickou mřížku místo těsně zaplněné hexagonální 

mřížky. 8 

 Slinuté karbidy jsou v dnešní době jedny z nejpoužívanějších obráběcích 

materiálů. Proto byl vyvinut velký počet růžných druhů se specifickými 

vlastnostmi pro různé obráběné materiály. Kvůli dobré orientaci byl proto 

vyvinut klasifikační systém ISO. 8 

 K velkému skoku v obrábění pomocí slinutých karbidů bylo dosaženo 

jejich povlakováním různými druhy povlaků. První velký historický mezník je 

tenké povlakování vrstvami TiC (1969). Dnes je běžné nanášení i více vrstev, 

přičemž tyto vrstvy nemusí být jednotného typu. Jedná se např. o nanášení 

povlaků Al2O3, které vyžadují mezivrstvy TiC. Povlaky se na slinutý karbid 

nanášejí metodami CVD (z anglického „Chemical Vapour Deposition“, tj. 

chemické napařování) a PVD (z anglického „Physical Vapour Deposition“, tj. 

fyzikální napařování). Materiály, které se používají na povlaky, mají vysokou 

tvrdost a vynikající odolnost proti opotřebení. Tyto vlastnosti se získají díky 

tomu, že tyto materiály neobsahují žádné pojivo a mají mnohem jemnější 

strukturu než základní materiál nástroje. Neméně důležité je vytvoření bariéry 

proti difuznímu mechanizmu. 8  
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 Společnost Dormer Pramet, s.r.o., připravila v letošním roce novinky pro 

třískové obrábění nástroji s vyměnitelnými břitovými destičkami. 

 

Utvařeč pro loupání tyčí z korozivzdorných ocelí, ocelí a superslitin 

 Utvařeč MM je vhodný pro hrubovací až dokončovací operace. 

Geometrie MM má širokou fazetku zajišťující vysokou stabilitu řezného břitu. 

Díky dobrému tvaru třísky s rovnoměrným rozložením řezných sil je utvařeč MM 

vhodný i pro velké posuvy v náročných podmínkách. Geometrie MM je 

dodávána ve 3 provedeních řezné hrany: S01 je pro tvrdé materiály, S02 pro 

střední tvrdost a S03 se stabilizační fazetkou na hlavním řezném břitu pro 

měkké materiály. Geometrie MM se dodává na destičkách LNGF pro hrubování 

až dokončování, RNGH pro hrubování a WNGF pro hrubování až dokončování 

(obr. 1.8). Tato geometrie je nabízena ve výkonných materiálech s MTCVD 

povlaky T7325, T9315 nebo s PVD povlakem T6310. 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.8.  Geometrie MM 9 

 

Rozšiřování možností 

 Společnost Dormer Pramet, s.r.o. uvedla na trh i novou řadu čelních fréz 

pro obrábění korozivzdorných ocelí (obr. 1.9). Byl představen univerzální 

nástroj pro rovinné frézování lepivých a měkkých materiálů - široký sortiment 

nových fréz, destiček a geometrií. Destičky OEHT s 8 řeznými břity jsou ideální 

řešení pro ekonomické frézování korozivzdorných ocelí. 10 
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NOVINKY:10 

 Široký sortiment fréz s dvojí zubatostí, o průměrech 50  200 mm, včetně 

průměrů fréz pro kopírování. 

 Osmihranné destičky OEHT 06 pro hloubky 3,3  10,7 mm. 

 Kruhové destičky REHT 16. 

 Destičky XEHT 06 s hladícím břitem. 

 Nové geometrie konstruované pro obrábění korozivzdorných ocelí. 

 

 

Výhody:10 

 Ekonomické řešení: destičky OEHT mají 8 řezných břitů. 

 Komplexní nabídka: nové frézy, destičky a geometrie - vše speciálně pro 

korozivzdorné oceli. 

 Univerzální nástroj: široký sortiment destiček upnete do stejné frézy - 

osmihranné, kruhové i hladicí destičky. 

 Univerzální použití: pro širokou oblast obráběných materiálů. 

 Vhodné i pro labilní obrobky, např. svařence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.9  Nová řada čelních fréz pro obrábění korozivzdorných ocelí 10 
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1.2.1 Opotřebení VBD 

 

 Tribologické vlivy (kdy se třísky smýkají a klouzají přes plochu čela), 

mechanické vlivy (řezné síly) i chemické/tepelné agresivní vlivy (z důvodu 

vysokých řezných teplot) způsobují, že je životnost nástroje omezena (přičemž 

životností nástroje rozuměna doba, po kterou nástroj funguje správně - než je 

třeba jej vyměnit za nový). 11 

 Vzhledem k výše uvedeným důvodům je tedy opotřebení nástroje zcela 

normální fyzikální jev, není tedy zapotřebí plýtvat časem a penězi s cílem 

opotřebení zabránit - je to nemožné. Je nutné sledovat správnou cestu. 

Opotřebení ostří totiž musí být bezpečné, kontrolovatelné a předvídatelné. 11 

 V souladu se zmíněnými definicemi opotřebení (bezpečné, 

kontrolovatelné a předvídatelné) jsou tedy přípustné následující případy: otěr  

na hřbetu, výmol na čele, vrub na ostří a plastická deformace. Na obr. 1.10 jsou 

ukázky přístupných vad opotřebení VBD. Všem ostatním projevům opotřebení 

je třeba se vyhnout, neboť právě ony vedou k nepředvídatelnému chování 

nástroje. V následujícím textu jsou popsány různé druhy opotřebení a možné 

způsoby, jak je ovlivnit či zamezit jejich příliš rychlému nástupu. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.10  Ukázka přístupných vad opotřebení VBD 11  
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Otěr na hřbetu 

 Otěr na hřbetu je žádoucí, protože je předvídatelný a kontrolovatelný. 

Hlavní příčinou vzniku opotřebení na hřbetu je abraze. Tvrdé mikroskopické 

vměstky karbidu či zakalených částic materiálu obrobku, jakož i odlupující se 

mikročástice povlaku nástroje, se zasekávají do jeho ostří. Kobalt opouští 

základní strukturu, karbidová zrna ztrácejí původní adhezi a vylamují se. 

Opotřebení hřbetu se projevuje jako relativně stejnoměrné obroušení ostří po 

celé jeho využité délce. Otěr na hřbetu se projevuje ve všech materiálech, 

použitelnost každé destičky skončí na tomto typu opotřebení, neprojeví-li se 

žádný z ostatních typů dříve. Na obr. 1.11 je fotografie otěru na hřbetě VBD. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.11  Fotografie otěru na hřbetě VBD 11 

 

Možná opatření: (projeví-li se otěr na hřbetu příliš rychle)11 

 snížit řeznou rychlost, 

 zvýšit posuv, 

 zvolit otěruvzdornější či tvrdší povlakovanou třídu karbidu, 

 použít účinnější chlazení.  
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Výmol na čele 

 Kombinace difuze, porušení struktury a abrazivního opotřebení, 

způsobuje vznik výmolů (obr. 1.12). Teplo z odebíraných třísek uvolňuje zrna 

karbidu wolframu ze základní struktury substrátu destičky a uhlík se pojí 

na materiál třísky (difuze), což způsobuje vznik výmolu na horní části destičky. 

Může vzniknout i tak velký výmol, že způsobí vydrolování či příliš rychlý otěr 

na ostří nástroje. Opotřebení typu výmolu na čele se projevuje jako jamka 

na vrchní části destičky. V počáteční fázi vzniku výmolu může paradoxně dojít 

ke zlepšení utváření třísek. Projevuje se zejména u ocelí, slitin na bázi titanu 

a u abrazivních materiálů. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.12  Vznik výmolů na čele VBD 11 

 

Možná opatření jsou:11 

 použít břitové destičky povlakované technologií Duratomic. Povlaky se 

silnou vrstvou oxidů hliníku jsou nejvhodnější. TiAIN je PVD povlak  

s největší odolností vůči vymílání, 

 použít chlazení, 

 zvolit lehce řezající geometrii pro omezení vzniku tepla, 

 snížit řeznou rychlost a posuv, 

 snížení úhlu nastavení ostří má pouze malý, avšak pozitivní efekt. 
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Tvoření nárůstku 

 Hlavním důvodem vzniku tohoto typu opotřebení je adheze materiálu. 

Nárůstek se na břitu (obr. 1.13) tvoří zejména působením vysokého tlaku. 

Nejvíce vzniká tam, kde je zvýšená chemická afinita, vysoký tlak a dostatečná 

teplota v zóně řezu. Následně pak dochází k odlomení nárůstku, který s sebou 

unáší i částice materiálu břitové destičky, což má za následek vyštipování ostří 

a rychlejší opotřebení hřbetu. 11 

 Na co se zaměřit? Sledovat ulpívání materiálu obrobku na čelní či 

hřbetové části ostří destičky. Dochází ke zhoršení rozměrové přesnosti a kvality 

povrchu obrobku. Nárůstek se tvoří zejména u měkkých materiálů, neželezných 

kovů, vysokoteplotních slitin a korozivzdorné oceli. Projevuje se především při 

nízkých řezných rychlostech, zejména u závitování, frézovacích a vrtacích 

operací. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.13  Nárůstek na břitu VBD 11 

 

Možná opatření:11 

 tvorbu nárůstků eliminovat použitím jakéhokoliv povlaku na břitové destičce, 

 zvýšit řeznou rychlost a/nebo posuv, 

 zvolit destičku s ostřejší řeznou geometrií a hladší (leštěnou) plochou čela, 

 použít vhodné chlazení, případně zvýšit koncentraci chladicí emulze. 



- 25 - 

Vyštipování břitu 

 Vyštipování břitu (obr. 1.14) způsobuje mechanická nestabilita, a to 

především vibrace obrobku, nástroje nebo vřetena stroje. Tvrdé vměstky  

na povrchu obráběného materiálu a přerušovaný řez mají za následek lokální 

koncentraci napětí způsobující vyštipování břitu. Vyštipování břitu se projevuje 

jako částečky materiálu vyštípnuté z řezné hrany břitové destičky, často  

v nedostatečně tuhých soustavách (špatná uložení, opotřebovaná vřetena atd.) 

a během obrábění materiálu s tvrdými částicemi a v materiálech z práškových 

kovů. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.14  Opotřebení VBD – vyštípnutí břitu 11 

 

Možná opatření:11 

 zajistit co nejvyšší tuhost soustavy stroj-nástroj a minimalizovat ohýbání 

řezných nástrojů, 

 zvolit houževnatější třídu řezného materiálu, 

 zvolit pevnější geometrii ostří, 

 snížit posuv (zejména na vstupu a výstupu řezu), nebo také zvýšit řeznou 

rychlost. 
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Plastická deformace 

 Hlavním důvodem vzniku plastické deformace je tepelné přetížení. 

Vysoká teplota, stejně jako mechanické přetížení, způsobuje měknutí pojiva 

(kobaltu). Tlak na destičku deformuje ostří a špičku, může také dojít k odlomení 

špičky nebo k rychlému opotřebení hřbetu. Plastická deformace se projevuje 

deformací ostří, přičemž může dojít ke změnám rozměrů obrobku (obr. 1.15). 

Toto opotřebení lze s velkou pravděpodobností očekávat u operací 

prováděných za vysokých teplot – při vysoké řezné rychlosti, při dlouhých 

dobách v řezu či v operacích s vysokou řeznou rychlostí spojenou s vysokými 

posuvy. Vyskytuje se při obrábění kalených ocelí nebo materiálů s deformačně 

zpevněným povrchem a u vysokoteplotních slitin. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.15  Ukázka plastické deformace 11 

 

Možná opatření:11 

 použít účinné chlazení, snížit řeznou rychlost a posuv, 

 zvolit destičku s větším rádiusem špičky, 

 použít tvrdší a otěruvzdornější třídu řezného materiálu, 

 pozitivní efekt může mít použití lehčeji řezající geometrie. 
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Vylomení destičky 

 Vylomení destičky je způsobeno nadměrným opotřebením jakéhokoliv 

výše jmenovaného typu nebo mechanickým přetížením – při velkém 

mechanickém zatížení dojde k vylomení destičky během prvních okamžiků řezu 

(obr. 1.16) 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.16  Vylomení VBD 11 

 

Možná opatření:11 

 snížit posuv a hloubku řezu, 

 zkontrolovat tuhost soustavy, 

 zvolit houževnatější třídu řezného materiálu, destičku s pevnějším typem 

ostří, řeznou geometrii určenou pro vyšší posuvy anebo zvolit silnější 

břitovou destičku (co do tloušťky), 

 v neposlední řadě ověřit, zda obrobek nemá tvrdé vměstky či ztížený vstup 

do řezu. 
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1.2.2 Utváření třísek 

 

 Při procesu obrábění kovů je materiál z obrobku odebírán řezným břitem 

ve formě třísek. Pokud mají vzniklé třísky nesprávný tvar či jsou odváděny 

nevhodným způsobem, dojde ke snížení obrobitelnosti. Řízení procesu utváření 

a odvodu třísky je tedy velmi důležité pro zajištění vysoké obrobitelnosti 

a efektivity výroby. 12 

 Způsob utváření třísky souvisí s geometrií řezné hrany (obr. 1.17). 

Vhodná řezný břit a geometrie utvařeče třísek zaručují dlouhou životnost 

nástroje, nízké řezné síly, správné utváření třísek a jejich snadné odvádění, 

a tím i stabilní a bezpečný proces. 12 

 Správné utváření třísky zamezuje poškození obrobku, nástroje 

a poranění operátora, předchází prostojům ve výrobě a problémům s odvodem 

třísek. Dalo by se tedy říci, že nejlepší třísky jsou krátké. Na druhou stranu ale 

nutno podotknout, že třísky by neměly být krátké příliš, protože pak je snížena  

i životnost nástroje. Velmi krátké třísky způsobí mikrotrhliny na řezném břitu, 

což vede k předčasnému vylomení hrany. Při zvážení těchto dvou faktorů 

vyplývá, že ideální jsou třísky typu krátké spirály. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.17  Způsob utváření třísky souvisí s geometrií řezné hrany 12  
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 Prvním ovlivňujícím faktorem utváření třísky je materiál obrobku. 

U korozivzdorné oceli tvoří odebraný materiál nepravidelný tvar třísky. 

 Významnými vlastnostmi materiálu jsou tvrdost a pevnost v tahu (vyšší 

tvrdost vede k tvorbě krátkých třísek). Další podstatnou vlastností při utváření 

třísek je tažnost – větší tažnost způsobuje utváření delších třísek. Zde je velký 

rozdíl mezi ocelí a korozivzdornou ocelí. Korozivzdorná ocel má vyšší tažnost 

než ocel, proto jsou třísky při obrábění korozivzdorné oceli delší. A v neposlední 

řadě je důležitým faktorem i struktura materiálu obrobku. Při obrábění 

austenitických struktur (austenitické korozivzdorné oceli) se utvářejí třísky 

nepravidelného tvaru, proto je kontrola tvorby třísek takových materiálů velmi 

obtížná. 12 

 Dalším důležitým prvkem je řezný nástroj. Větší úhly čela umožňují 

snížení řezné síly, vykazují však tendenci k utváření dlouhých třísek. Menší úhly 

řezné hrany způsobují tvorbu dlouhých třísek. Rozhodujícími faktory pro 

kontrolu tvorby třísek je však řezný břit a geometrie utvařeče třísek 

(za předpokladu, že použité řezné podmínky jsou pro danou geometrii vybrány 

správně). Na obr. 1.18 jsou vyobrazeny faktory ovlivňující utváření třísek. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.18  Faktory ovlivňující utváření třísek 12  
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Použité řezné podmínky 

 Nejdůležitější pro kontrolu utváření třísky jsou však použité řezné 

podmínky. Větší hloubky řezu (v kombinaci se správným posuvem) zaručují 

správnou tvorbu třísek. Pokud jsou hloubky řezu příliš malé, je zde riziko vzniku 

tzv. čtvercových třísek, které jsou nebezpečné pro obsluhu stroje i pro řezný 

břit. Obecně platí: čím jsou posuvy větší, tím kratší budou třísky. Ve skutečnosti 

je posuv tím nejpodstatnějším z řezných parametrů pro kontrolu tvorby třísek. 

Zajímavou řeznou podmínkou – vzniklou kombinací hloubky řezu a posuvu – je 

štíhlostní poměr třísky. Tento poměr je definován jako hloubka řezu děleno 

posuvem. Teoreticky by tento poměr měl být co nejblíže k hodnotě 10 (hloubka 

řezu 10x větší než posuv). Odchylky od této hodnoty jsou možné a souvisí 

především s materiálem obrobku. Vliv řezné rychlosti na proces utváření třísky 

není jednoduché obecně popsat. Pokud jsou posuvy nízké, budou třísky tím 

delší, čím vyšší bude použitá řezná rychlost. 12 

 

Kombinace hloubky řezu a posuvu 

 Vyobrazené schéma utváření třísky (obr. 1.19) je grafické znázornění 

výše popsaného vztahu mezi materiálem obrobku, řeznou hranou a geometrií 

utvařeče, řeznými podmínkami a tvorbou třísky. Pro daný typ řezný břit 

(geometrie) toto schéma znázorňuje, jaké kombinace hloubky řezu a posuvu 

vedou ke správné tvorbě třísky. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.19  Schéma utváření třísky 12  
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 Pokud je poměr mezi hloubkou řezu a posuvem příliš vysoký, třísky 

budou příliš dlouhé a budou způsobovat problémy při procesu obrábění. Pokud 

je poměr mezi hloubkou řezu a posuvem příliš nízký, budou třísky příliš krátké, 

což bude snižovat životnost nástroje. Pokud dojde ke kombinaci velké hloubky 

řezu a vysokého posuvu, dojde často k vylomení řezného břitu z důvodu 

mechanického přetížení. 12 

 Při obrábění korozivzdorných ocelí je důležité použití vhodných řezných 

geometrií (ostrá řezná hrana, ale v kombinaci s v podstatě negativními – 

pevnými – řeznými geometriemi). Použité hloubky řezu by měly být dostatečně 

velké pro zamezení tvorby čtvercových třísek a také posuvy by měly být vysoké 

(vyšší posuvy = kratší třísky). 12 

 

 

1.2.3 Volba chladicího média 

 

 Problematické tepelné vlastnosti austenitické korozivzdorné oceli 

naznačují, že při jejich obrábění je téměř vždy nezbytné používat chladicí 

kapalinu. Chladicí kapalina musí mít vysokou kvalitu, s nejméně osmi nebo 

devíti procenty obsahu oleje v olejovodní emulzi, oproti třem nebo čtyřem 

procentům obsahu oleje, který je běžný pro spoustu obráběcích operací. 13 

 Důležitý je také způsob, jakým je chladicí kapalina aplikována. Čím vyšší 

je tlak chladicí kapaliny, tím je chlazení účinnější. Specializované systémy 

chlazení, jako například Seco Jetstream Tooling®, které přivádí proud chladicí 

kapaliny pod vysokým tlakem přímo do řezné zóny, jsou vysoce efektivní. 13 

 Vliv chlazení na proces utváření třísky je diskutabilní. Tradiční způsoby 

chlazení, kterými jsou obrábění za sucha, chlazení emulzí, MQL chlazení 

(systém minimálního množství mazání), nemají ve skutečnosti na proces 

utváření třísky znatelný vliv. Naproti tomu systém chlazení HPDC (přímé 

vysokotlaké chlazení – Seco Jetstream Tooling) podstatně ovlivňuje nejen 

tvorbu třísek, ale také životnost nástroje a kvalitu obrobku. 13 
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1.3 Analýza současného stavu korozivzdorných ocelí 
 a jejich slitin 
 

1.3.1 Volba korozivzdorné oceli 

 

 Vyšších parametrů provozu a provozní spolehlivosti, životnosti 

a bezpečnosti provozu se dosahuje optimální volbou korozivzdorných ocelí, 

jejich správným zpracováním, dodržováním zásad při zacházení  

s korozivzdornými ocelemi a konstrukčním uspořádáním. 14 

 Materiálovou a korozní analýzou technologických zařízení vyrobených 

z dražších korozivzdorných ocelí lze dosáhnout snížení počtu oprav a odstávek, 

zvýšení kvality inspekce a rizik provozu chemických zařízení. Většinou 

se ukazuje, že cenově dražší optimálně zvolená korozivzdorná ocel použitá 

na patřičných místech je vysoce ekonomická v porovnání s ostatními levnějšími 

konstrukčními materiály. Každý typ korozivzdorné oceli má svoje specifické 

vlastnosti a korozní odolnost v konkrétních prostředích. 14 

 

 

Při volbě korozivzdorné oceli je proto třeba:14 

 charakterizovat provozní média a technologické parametry výroby, 

 stanovit korozní podmínky a pravděpodobnost vzniku možných korozních 

pochodů, 

 vyhodnotit změny provozních podmínek na korozní odolnost, 

 vzít v úvahu mechanické a fyzikální vlastnosti korozivzdorné oceli, 

 posoudit strukturní stabilitu ocelí při dlouhodobém provozu, 

 zabývat se technologickými vlastnostmi ocelí při výrobě a montáži zařízení, 

 vyhodnotit sortiment, dostupnost a cenu, 

 stanovit přípustnost korozního napadení ocelí, životnost zařízení 

a bezpečnost provozu.  
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1.3.2 Označování a rozdělení korozivzdorných ocelí 

 

 Korozivzdorné oceli se dělí do tří základních typů. Značky, které se 

udávají v materiálových listech se zapisují podle normy a to podle Evropské 

normy EN nebo podle normy DIN (zapsaná v závorce). 

 

Tab. 1.3  Rozdělení korozivzdorných ocelí do skupin a dle norem 15 

Charakteristika jednotlivých skupin korozivzdorných ocelí 

Typ Označení Charakteristika skupiny 

F
e
ri

ti
c

k
é
 

X6Cr13 
(1.4000), 
X6Cr17 
(1.4016), 
X3CrTi17 
(1.4510) 
X6CrMo17-1 
(1.4113), 
X6CrMoS17 
(1.4105). 

Hlavním legujícím prvkem je chrom. Chrom, který není 

vázán na uhlík ve formě karbidu, určuje korozní odolnost. 

Feritické korozivzdorné oceli obsahují maximálně 0,08 % 

C při odpovídajícím obsahu Cr. Převažující strukturní 

součástí za normální teploty je α – ferit. Feritické 

korozivzdorné oceli se vyznačují nepřítomností přeměny 

ferit-austenit při ohřevu, takže při ochlazování nevzniká 

martenzit. Jsou proto nekalitelné. Jsou magnetické, čímž 

se odlišují od ocelí austenitických. Některé značky jsou 

stabilizovány titanem nebo obsahují též molybden. 

Automatové oceli obsahují více než 0,15 % S. Přítomnost 

síry však výrazně snižuje korozivzdornost. Některé typy, 

např. s 13 % Cr a odpovídajícím obsahu C mohou 

vykazovat částečnou martenzitickou přeměnu. Ty se pak 

zařazují mezi oceli poloferitické. Feritické korozivzdorné 

oceli jsou náchylné ke křehnutí při delší prodlevě v oblasti 

kritických teplot (600 °C  800 °C) a dojde-li k růstu zrna 

při vyšších teplotách, které se vyskytují např. při 

svařování v okolí svaru. 
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Pokračování tab. 1.3  Rozdělení korozivzdorných ocelí do skupin a dle norem15 

Charakteristika jednotlivých skupin korozivzdorných ocelí 

Typ Označení Charakteristika skupiny 
M

a
rt

e
n

z
it

ic
k
é
 

X12Cr13 
(1.4006), 
X20Cr13 
(1.4021), 
X30Cr13 
(1.4031), 
X39Cr13 
(1.4031), 
X17CrNi16-2 
(1.4057) 

Obsahují z korozivzdorných ocelí nejvyšší obsah uhlíku v 
rozmezí 0,08 % až 1 % a výše. Jejich pevnost lze 
výrazně zvyšovat kalením. Při kalení vznikající 
martenzitická struktura je křehká. Po kalení proto 
následuje obvykle popouštění. Také martenzitické 
korozivzdorné oceli obsahují až 18 % Cr a prokalují i ve 
velkých průřezech. Vedle chromu se martenzitické 
korozivzdorné oceli legují též niklem a molybdenem. 
Čistě chromové typy s obsahem C přibližně do 0,25 % 
slouží jako konstrukční ocel. S vyšším obsahem C se 
používají k výrobě nástrojů (nože). Se vzrůstajícím 
obsahem C se pro zachování dostatečné korozní 
odolnosti zvyšuje i obsah Cr. Přísada Ni až do obsahu 
6 %, dovoluje zvýšit obsah Cr v rozmezí 16 % až 18 %. 
Dosahuje se tak příznivých mechanických vlastností a 
dobré korozní odolnosti. Kalitelné korozivzdorné oceli 
jsou feromagnetické. Velmi pomalým ochlazováním z 
austenitizační teploty se vznik martenzitu potlačí a 
vzniklá struktura je feritická s vyloučenými karbidy 
chromu. Feritickou strukturu lze získat i delším ohřevem 
na teplotu blízko pod Ac1. Tímto způsobem lze 
martenzitické korozivzdorné oceli vyžíhat na tvrdost 
vhodnou pro obrábění. Martenzitické oceli jsou omezeně 
svařitelné do obsahu C 0,20 %. 

A
u

s
te

n
it

ic
k
é
 

X2CrNi19-11 
(1.4306), 
X2CrNiN19-11 
(1.4311), 
X5CrNi18-10 
(1.4301), 
X6CrNiTi18-10 
(1.4541), 
X2CrNiMo17-12-2 
(1.4401), 
X2CrNiMoN17-11-
2 (1.4406), 
X5CrNiMo17-12-2 
(1.4401) 
X6CrNiMoTi17-12-
2 (1.4571), 
X1NiCrMoCu25-
20-5 (1.4539). 

Strukturu těchto ocelí tvoří převážně tzv. γ-austenit. 
Austenitická struktura vzniká při dostatečném obsahu tzv. 
austenitotvorných prvků (Ni, Mn, N). Základním typem je 
chrom-niklová austenitická ocel s 18 % Cr a 9 % Ni. Pro 
docílení požadované korozní odolnosti a mechanických 
vlastností, se přisazují další legující prvky. Pro zachování 
austenitické struktury však musí být působení 
austenitotvorných a feritotvorných prvků vyvážené. Vliv 
základních a doprovodných prvků na vlastnosti lze 
schematicky charakterizovat následovně: 
- celková korozní odolnost (Cr, Mo, Cu, Si, Ni), 
- mechanické vlastnosti (N), 
- obrobitelnost (S, Se, P, Pb, Cu), 
- odolnost proti bodové a štěrbinové korozi (Mo, Si, N). 
Austenitické korozivzdorné oceli nepodléhájí fázovým 
přeměnám a jsou nemagnetické. Pevnost lze zvyšovat 
pouze legováním (např. přísadou N), nebo u některých 
typů, které se vyznačují menší stabilitou austenititu, 
tvářením za studena (pěchování, tažení). 
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1.3.3 Chemické složení korozivzdorných ocelí 

 

 Materiály z korozivzdorných ocelí, se rozdělují do tří skupin (obr. 1.20):16 

 austenitické, 

 feritické, 

 martenzitické. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.20  Rozdělení korozivzdorných ocelí do tří skupin 16 

 

Tab. 1.1  Chemické složení tří typů korozivzdorných ocelí 16
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1.3.4 Mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí 

 

 V tabulce 1.2 jsou uvedeny mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí 

dle normy DIN. 

 

Tab. 1.2  Mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí dle DIN 17 

Jakost 

Pevnost Mez skluzu Tažnost 

S
v

a
řo

v
á
n

í 

T
a
ž
n

o
s

t 

T
v
á

ře
n

í 

K
o

ro
z
n

í 

o
d

o
ln

o
s
t 

m
a

x
im

á
ln

í 

te
p

lo
ta

 

p
o

u
ž
it

í 

Rm 
(MPa) 

RP0,1 
(MPa) 

RP0,2 
(MPa) 

A50 
(50%) 

1.4016 450-600 
 

280 20 2 2 2 100°C 

1.4301 540-750 260 230 45 3 5 3 400°C 

1.4306 520-670 250 220 45 5 4 4 650°C 

1.4307 520-700 250 220 45 4 5 4 400°C 

1.4401 530-680 270 240 40 4 3 5 500°C 

1.4404 530-680 270 240 40 5 4 5 400°C 

1.4435 550-700 270 240 40 5 4 5 400°C 

1.4436 550-700 270 240 40 5 4 5 400°C 

1.4512 380-560 
 

220 25 3 3 3 100°C 

1.4541 520-720 250 220 40 5 3 4 400°C 

1.4571 540-690 270 240 40 5 3 5 450°C 

1.4828 500-750 
 

230 22 4 2 4 1000°C 

1.4833 500-750 
 

210 26 4 2 4 1050°C 

1.4845 500-750 
 

210 26 4 2 4 1100°C 

Vysvětlivky: 1 - nevyhovující; 2 - dostačující; 3 - dobré; 4 - velmi dobré; 5 – vynikající 17 

 

 Materiály jsou při zpracování i při používání vystaveny různému 

namáhání, jako je tah, tlak, krut, střih a ohyb. Tato jednotlivá namáhání obvykle 

nepůsobí samostatně (jednotlivě), ale i v různých kombinacích. Materiál je tedy 

vystaven složenému namáhání. Aby materiál mohl odolávat těmto namáháním, 

musí mít určité vlastnosti, jako pevnost, tvrdost, pružnost, tvárnost aj. 18 
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Pevnost 

 Pevnost je definována jako vnější napětí, kterého je potřeba k rozdělení 

materiálu na dvě části. Podle způsobu namáhání, které vede k porušení, 

(pevnost v tahu, tlaku, ohybu, krutu a střihu). 18 

 

Tvrdost 

 Tvrdost je brána jako odolnost povrchových částí hmoty proti místnímu 

porušení vnikáním cizího tělesa. Tvrdost však není fyzikálně definovatelnou 

vlastností, neboť je výslednicí vlastností hmoty, zejména elasticity, křehkosti 

a plasticity, fyzikálně chemických vlastností povrchu i vlastností chemických. 18 

 

Houževnatost 

 Houževnatost je vyjádřením velikosti práce, potřebné k rozdělení hmoty 

na dvě části. Křehké látky vyžadují nepatrnou práci; houževnatost je 

protikladem křehkosti. U kovů, které jsou většinou houževnaté, je práce 

potřebná k rozdělení, prací přetvárnou, neboť rozdělení musí předcházet určité 

plastické přetvoření. 18 

 

Pružnost 

 Pružnost vykazuje hmota, která se působením napětí deformuje a po 

odstranění tohoto napětí se vrátí do původního stavu. 18 

 

Tvárnost 

 Tvárnost je schopnost hmoty měnit v tuhém stavu bez porušení 

soudržnosti vzájemnou polohu částic působením vnějších sil. Je typickou 

vlastností většiny kovů. 18 

  



- 38 - 

1.3.5 Austenitické korozivzdorné oceli 

 

 Největší skupinu korozivzdorných ocelí tvoří austenitické korozivzdorné 

oceli. Využívají se zejména v chemickém průmyslu, kde je vyžadována vysoká 

korozní odolnost v agresivních prostředích. 19 

 

 Korozivzdorné austenitické oceli nacházejí aplikace nejen v chemickém, 

potravinářském, farmaceutickém a energetickém průmyslu, používají se pro 

výrobu kuchyňských potřeb, v dopravě a nově ve velkém množství 

i v architektuře a stavebnictví. Výhodou je i úplný sortiment hutního materiálu 

(plechy, tyčovina, trubky, dráty, výkovky apod.). Korozní odolnost austenitických 

korozivzdorných ocelí je uváděna v řadě tabulek, diagramů a sborníků. Volbu 

těchto ocelí je vždy nutno provádět na základě konkrétního prostředí 

a pravděpodobnosti vzniku různých druhů korozního napadení s důrazem  

na možnost vzniku lokálních forem koroze a korozního praskání. 19 

 

 U austenitických korozivzdorných ocelí nedochází k transformaci při 

tepelném zpracování, ale pouze při tváření za studena. Optimálního stavu 

se dosáhne rozpouštěcím žíháním a následujícím rychlým ochlazením ve vodě 

nebo na vzduchu podle tloušťky výrobku. V tomto stavu při optimálním 

chemickém složení jsou oceli nemagnetické. Přísada Ni, Mn a N ve vhodně 

vyváženém množství austenitotvorných a feritotvorných prvků umožňuje udržet 

austenitickou strukturu i za normálních a záporných teplot. Základním typem je 

korozivzdorná austenitická ocel obsahující 18 % Cr a 9 % Ni s obsahem uhlíku 

kolem 0,08 %. 19 

 

 Celková korozní odolnost se zlepší zvýšením obsahu Cr a Ni 

a legováním Mo, Cu a Si. Vyšší obsah Cr výrazně zvyšuje odolnost  

v oxidačních prostředích, zatímco vyšší obsah Ni zlepšuje korozní odolnost  

v redukčních kyselinách. Mo zvyšuje odolnost proti všeobecné korozi s 

výjimkou vroucích roztoků HNO3, naopak Si v množství 3 % až 4 % zvyšuje 

odolnost proti celkové korozi ve vroucí koncentrované HNO3 s přísadou 

oxidačních látek a proti korozi v HCl. 19  
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 Náchylnost k mezikrystalové korozi se snižuje stabilizací austenitických 

korozivzdorných ocelí legováním Ti nebo Nb, které jako karbidotvorné prvky 

vážou přednostně uhlík. Snížení obsahu C pod 0,03 % (ELC oceli – 

z anglického „Extra Low Carbon“) zaručuje homogenní austenitickou strukturu 

CrNi ocelí a dobrou svařitelnost bez nebezpečí vzniku mezikrystalové a nožové 

koroze svarových spojů. Náchylnost k mezikrystalové korozi lze snížit  

i stabilizačním žíháním při 870 °C. 19 

 

 Odolnost proti bodové a štěrbinové korozi se výrazně zvyšuje legováním 

Mo. Pro méně agresivní podmínky postačuje legování 2 % Mo, pro více 

agresivní prostředí se leguje 3 %až 4,5 % Mo a výše. Odolnost proti bodové 

a štěrbinové korozi zvyšuje v kombinaci s Mo legování dusíkem. Austenitické 

korozivzdorné oceli nejsou odolné proti koroznímu praskání při napětí. 19 

 

Mechanické vlastnosti 

 Austenitické korozivzdorné oceli mají nízké pevnostní hodnoty a nízký 

poměr smluvní meze kluzu k mezi pevnosti. Vyznačují se dobrou tvařitelností 

za tepla a za studena a dobrou svařitelností. Zvýšení pevnostních hodnot 

se provádí především legováním dusíkem (cca 0,3 %). Také zvýšení obsahu 

Mn zvyšuje pevnostní hodnoty, ale za cenu částečného snížení odolnosti proti 

celkové korozi. Další možností je zvýšení pevnostních hodnot deformačním 

zpevněním za studena, při kterém se austenit částečně transformuje 

na deformační martenzit, přičemž korozní odolnost není výrazně ovlivňována. 

Vzhledem k tomu, že se austenitické korozivzdorné oceli zpevňují při tváření 

za studena, mají sníženou obrobitelnost. Zlepšení obrobitelnosti se dosáhne 

legováním S, Se a Pb, ale za cenu snížení korozní odolnosti. 19 

 

 Základní matrice austenitických korozivzdorných ocelí je tvořena 

austenitem a podle obsahu dalších legujících prvků se ve struktuře mohou 

vyskytovat feromagnetické fáze, jako jsou delta ferit a deformační martenzit, 

dále karbidy a precipitáty různých typů, sigma a chí fáze, nitridy a vměstky. 

Všechny tyto složky ovlivňují korozní odolnost austenitických korozivzdorných 

ocelí. 19  
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2 Návrh experimentu 

 

 Experimentální zkoušky obrábění jsou rozděleny na dvě části. V první 

části je řešena – testována geometrie destičky společnosti Dormer Pramet 

s označením SNGX 110416SR-MM a jejich prototypové verze P01, P02 a P03. 

 V druhé části je následně řešena nejlepší verze prototypu VBD 

Dormer Pramet vůči vybrané konkurenci.  

 

2.1 Dormer Pramet, s.r.o. 

 

 Uskupení Dormer Pramet vzniklo v roce 2014 spojením výrobce 

monolitních nástrojů Dormer Tools a společnosti Pramet Tools specializující se 

na výrobu nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu. 

Spojení obou značek pod názvem Dormer Pramet přináší významnou výhodu v 

doplnění sortimentu a propojení trhů. Svým stávajícím i novým zákazníkům nyní 

je umožněn přístup k širokému spektru vysoce kvalitních nástrojů v kombinaci 

se snadno dostupnými službami ke spokojenosti všech zákazníků. Nový 

komplexní sortiment nabízí celou řadu nástrojů pro všeobecné strojírenství – 

monolitní nástroje a nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami pro 

soustružení, frézování, vrtání a závitování. 20 

 

 Předmětem experimentu je nová řada HFC nástrojů pro typ 

vyměnitelných břitových destiček SNGX 110416SR-MM určených pro obrábění 

korozivzdorných ocelí (skupina obráběných materiálů M) a superslitin (skupina 

obráběných materiálu S). Nová řada nástrojů je z hlediska konstrukce těles fréz 

plánovaná ve třech provedeních – nástrčný typ, stopkový typ a modulární 

hlavička. 

 

 Zvoleným typem pro tento experiment je nástrčný typ, fréza s označením 

50A05R-SMOSN11-C-P01 (obr. 2.1), která je vyrobena z legované oceli třídy 

ČSN 16 343 s povrchovou úpravou - nikl. Fréza je vybavena vnitřními kanálky 

pro přívod procesní kapaliny (chladicí médium).  
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Obr 2.1  Nástrčná fréza řady 50A05R-SMOSN11-C-P01 

 

 Námi testovaná řada VBD s označením SNGX 110416SR-MM byla 

vyrobena ve třech různých provedeních s označením P01, P02 a P03 (obr. 2.2) 

lišících se především geometrií břitu (tab. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 2.2  Prototypy VBD SNGX 110416SR-MM-P01/P02/P03 z materiálu M6330  
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Tab. 2.1  Porovnání geometrií VBD SNGX 110416SR-MM-P01/P02/P03 

Označení VBD 
Velikost fazetky 

t (mm) 
Úhel fazetky 

tα (°) 
Úhel čela VBD 

α (°) 

SNGX 110416SR-MM-P01 0,10  0,03 8°  1° 22°  1° 

SNGX 110416SR-MM-P02 0,10  0,03 8°  1° 18°  1° 

SNGX 110416SR-MM-P03 0,10  0,03 10°  1° 26°  1° 

 

 Sortiment VBD s označením SNGX 110416SR-MM je vyrobena 

ze speciálního materiálu M6330 určeného pro obrábění korozivzdorných ocelí 

a superslitin při použití procesní kapaliny. VBD jsou vyrobeny lisováním  

s následným obvodovým broušením a zaoblením řezné hrany. 

 Jednotlivé varianty se liší především velikostí úhlu fazetky a úhlu čela 

(tab. 2.1). VBD jsou povlakovány PVD povlakem. Povlak PVD se vyznačuje 

malou tloušťkou, vysokou otěruvzdorností a vyšší trvanlivostí. VBD jsou baleny 

po 10 ks do plastových krabiček opatřených štítkem. 

 

2.1.1 Příprava zkušebních vzorků 

 

 Každé experimentální zkoušce předchází důkladná příprava zkušebních 

vzorků, která je podmíněna měřením vybraných důležitých parametrů 

testovaného nástroje a VBD použitých pro experimentální testy. Měřené 

parametry jsou zaznamenány v průvodním protokolu, tak aby bylo možné 

sledovaný parametr dohledat a dále jej použít v dalších testech. 

 

Rozměrové parametry VBD 

 Pro experimentální část této práce je velmi důležité získat měřením 

parametry zaoblení řezné hrany rn (měřeno po povlaku, který se po měření 

neodečítal) na přístroji MAHR Perthrometr (obr. 2.3, obr. 2.4) a velikost (šířka) 

fazetky t na dílenském optickém mikroskopu Carl-Zeiss Jena (obr. 2.5). Měření 

obou parametrů bylo provedeno v laboratoři Dormer Pramet, s.r.o. a naměřené 

hodnoty pro každý prototyp VBD, jsou uvedeny v Příloze č.1, Příloze č.2 

a Příloze č.3. 
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Obr 2.3  Měření zaoblení řezných hran VBD SNGX 110416SR-MM-
P01/P02/P03 z materiálu M6330 na přístroji MAHR Perthometr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 2.4  Měření zaoblení řezných hran VBD SNGX 110416SR-MM-
P01/P02/P03 z materiálu M6330 na přístroji MAHR Perthometr – detail měření 
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Obr 2.5  Měření fazetek VBD SNGX 110416SR-MM-P01/P02/P03 z materiálu 
M6330 na dílenském mikroskopu Carl-Zeiss Jena 

 

 

 Měřené vzorky prototypů VBD SNGX 110416SR-MM-P01/P02/P03 jsou 

označeny na každém měřeném řezném břitu značkou (tečkou nebo čárkou), 

pod kterou je v protokolu uvedená hodnota naměřeného parametru. Tento 

parametr je pro tyto testy velmi důležitý, protože na základě naměřených 

hodnot se při testování pracuje s tím řezným břitem, který je nejblíže výrobní 

výkresové hodnotě dle technologického postupu výroby. 

 

 Pro první experimentální testy jsou označeny prototypové VBD 

SNGX 110416SR-MM-P01/P02/P03 písmeny A, B, C. Pro další experimentální 

testy jsou další vybrané VBD značeny následujícími písmeny abecedy, tj. D, E, 

F atd. V praxi to znamená, že pokud testujeme například vzorek C7, jedná se o 

měřenou VBD s pořadovým číslem 7 a prototypovou geometrií P03. 
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Rozměrové parametry nástroje - frézy 

 Měření rozměrových parametrů fréz bylo provedeno z důvodu kontroly 

a zjištění skutečných hodnot od hodnot daných výkresovou dokumentací.  

 Jednotlivé parametry byly měřeny v laboratoři příslušnými měřicími 

přístroji a zavedenými postupy. Z vyrobených prototypů fréz 50A05R-

SMOSN11-C-P01 pro náš experiment nejlépe vyhovovala prototypová fréza 

s pořadovým číslem 2 (tab. 2.2). 

 

Tab. 2.2  Naměřené hodnoty nástroje 50A05R-SMOSN11-C-P01 

Měřený předmět Měření geometrie frézy se standardní VBD 

Označení měřeného výrobku 50A05R-SMOSN11-C-P01 

Materiálové číslo výrobku 96008663 

Číslo zakázky 827107724 

Výrobce Pramet 

Číslo výkresu M000149-SES1/M000136-KON1 

Měřící zařízení Uvedeno v protokolu 
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1 Řezný průměr ØD Ø50 mm Helicheck 49,984 

2 Celková výška h 40 mm Výškoměr Digimar 40,03 

3 Upínací otvor Ød Ø22 mm 3dotekový mikrometr 22,008 

4 Čelní házivost 0,015 mm Výškoměr Digimar 0,006 

5 Obvodová házivost 0,015 mm Helicheck 0,006 

7 Axiální úhel -10° ° Perthometer Mahr -10°02´ 

8 Radiální úhel -10° ° Perthometer Mahr -9°28´ 

Měřené parametry byly proměřeny s VBD SNGX 110416SR-M-P01; M8330 
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2.1.2 Volba obráběného materiálu 

 

 Pro zkoušky obrábění na stanovení trvanlivosti byla použita 

korozivzdorná ocel ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) o rozměrech polotovaru 

(výška 300 mm, šířka 300 mm, délka 100 mm). Doplňková číslice 4 znamená – 

ocel kalená podle předepsaných hodnot. V tab. 2.3 je uvedeno chemické 

složení korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2). Mechanické 

vlastnosti korozivzdorné oceli jsou uvedeny v tab. 2.4. 

 

Tab. 2.3  Chemické složení korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 
(X2CrNiMo17-12-2) 21 

Chemické složení (%) 

C max Mn max Si max P max S max Cr Ni Mo 

0,03 2,00 1,00 0,045 0,03 16,5  18,5 11,0  14,0 2,00 

 

Tab. 2.4  Mechanické vlastnosti korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 
(X2CrNiMo17-12-2) 21 

Mechanické vlastnosti 
Provedení 

Tepelně nezpracované 

Pevnost v tahu Rm (MPa) 440  690 

Mez kluzu Re (MPa) 176 

Tažnost A5 (%) 35 

Minimální nárazová práce KV (J) 68 

 

 

Měření tvrdosti obráběného materiálu 

 Měření tvrdosti bylo provedeno na třech různých místech tvrdoměrem 

EQUOTIP. Průměrná hodnota naměřených hodnot tvrdosti byla 155 HB. 

Parametr tvrdosti patří mezi měřené veličiny, kdy se přesnost naměřené 

hodnoty zvyšuje s počtem měření. Minimální počet měření se udává 3. Základní 

technická data tvrdoměru EQUOTIP jsou uvedena v tab. 2.5. Měření tvrdosti je 

uvedeno na obr. 2.6. 
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Tab. 2.5  Technická data tvrdoměru EQUOTIP 22 

Název celku Jednotka Velikost 

Rozsahy měření pro oceli 

HB 80 ÷ 650 

HV 80 ÷ 940 

HRC 20 ÷ 68 

Hliníková slévárenská slitina HB 30 ÷ 160 

Litina HB 90 ÷ 380 

Mosaz HB 40 ÷ 170 

Měděné slitiny k tváření HB 45 ÷ 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6  Měření tvrdosti korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

tvrdoměrem EQUOTIP 
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2.1.3 Volba obráběcího stroje 

 

 Zkoušky obrábění byly provedeny ve zkušebně obrábění společnosti 

Dormer Pramet, s.r.o., která je vybavena moderním frézovacím CNC centrem 

MCV 1270 Power výrobce Kovosvit MAS, Sezimovo Ústí (obr. 2.7). Technické 

parametry obráběcího centra MCV 1270 Power jsou uvedeny v tab. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.7  CNC centrum MCV1270 Power 

 

Tab. 2.6  Technické parametry CNC centra MCV 1270 Power 23 

Název celku Jednotka Velikost 

Stůl 

Upínací plocha stolu mm 1500 x 670 

Maximální zatížení stolu kg 1200 

Pracovní rozsah 

Osa X-Y-Z mm 1270-610-720 

Stroj 

Délka x šířka x výška mm 5000 x 3600 x 3330 

Výkon motoru S1/S6–25 % (40 %) kW ISO 50 (28/43) 

Maximální otáčky vřetena 1/min 8000 

Počet míst v zásobníku ks ISO 50 (24/40) 
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2.1.4 Volba řezných podmínek 

 

 V tab. 2.7 jsou uvedeny zvolené řezné podmínky použité pro prvotní 

zkoušku obrábění na stanovení trvanlivosti TA navržených prototypů 

SNGX 110416SR-MM-P01, SNGX 110416SR-MM-P02 a SNGX 110416SR-

MM-P03. Zkouška obrábění na trvanlivost TA má za cíl stanovit (určit) 

nejvhodnější variantu řešení z navržených prototypových řešení. 

 

Tab. 2.7  Řezné podmínky pro zkoušku obrábění na trvanlivost na 
korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

Název Hodnota 

Axiální hloubka řezu ap = 1,5 mm 

Radiální hloubka řezu ae = 33 mm 

Průměr frézy D = 50 mm 

Počet zubů z = 5 *) 

Efektivní průměr frézy Def = 45,3 mm 

Řezná rychlost vc = 76 m ∙ min-1 

Otáčky vřetene stroje n = 530 min-1 

Posuv na zub fz = 0,45 mm 

Posuv minutový fmin = 240 mm ∙ min-1 

*) skutečný počet osazených zubů (z = 1) 

 

 Porovnávací zkoušky obrábění na stanovení trvanlivosti TA jsou vždy 

prováděny s nástrojem – frézou osazenou pouze jednou zkušební (testovanou) 

destičkou příslušného typu (obr. 2.8). 

 

 Každá geometrie – prototyp - destičky je odzkoušena minimálně na dvou 

sledovaných zkušebních vzorcích VBD. V případě rozptylu dosažených hodnot 

trvanlivostí TA nebo sledovaného druhu opotřebení VBB, VBC apod. nad 15 %, 

je dodatečně přidána a odzkoušena další měřená destička. 
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Obr. 2.8  Zkouška obrábění na trvanlivost SNGX 110416SR-MM-P01 

 

2.1.5 Dosažené výsledky trvanlivostí SNGX 110416SR-MM-
 P01/P02/P03 
 

 Sledovaným parametrem zkoušky obrábění na trvanlivost, bylo 

opotřebení břitu na hřbetě VBB = 0,3 mm. Zkoušky obrábění na stanovení 

trvanlivosti TA byly ve všech případech předčasně ukončeny ve 45,6 minutě 

v důsledku pomalu narůstajícího opotřebení sledovaného parametru VBB 

testovaných vzorků VBD a rovněž i z důvodu úspory obráběného materiálu 

(korozivzdorné oceli ČSN 17349.4/ X2CrNiMo17-12-2). 

 

 Všechny testované VBD vykazovaly rovnoměrné opotřebení VBB  

na hlavním břitu bez dosažení kritické hodnoty VBB = 0,3 mm a rovněž i bez 

jakéhokoliv porušení řezného břitu. Měření hodnot jednotlivých opotřebení bylo 

provedeno na dílenském optickém mikroskopu Carl-Zeiss Jena. Naměřené 

hodnoty opotřebení VBB v závislosti na čase T jsou sestaveny do jednotlivých 

grafů. 
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 Průběh opotřebení bylo zdokumentováno příslušnými fotografiemi. 

Dosažené výsledky zkoušek obrábění jsou uvedeny v tab. 2.8. Opotřebení 

na čelech testovaných VBD jsou uvedeny v tab. 2.9. V tab. 2.10 jsou uvedeny 

velikosti opotřebení na hřbetech testovaných VBD. 

 

Tab. 2.8  Výsledky zkoušek obrábění na korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 
(X2CrNiMo17-12-2) 

Typ VBD 
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SNGX 110416SR-MM-P01; M6330 
A1 0,055 

0,05 100 0,9 
A7 0,054 

SNGX 110416SR-MM-P02; M6330 
B3 0,054 

0,05 100 0,9 
B9 0,055 

SNGX 110416SR-MM-P03; M6330 
C1 0,059 

0,06 108 0 
C3 0,059 

 

 Naměřené hodnoty opotřebení VBB (tab. 2.8) vykazují minimální rozdíly, 

což je patrné i z pořízených fotografií opotřebení, především na hřbetech 

testovaných VBD (tab. 2.10). Fotografie opotřebení na čelech (tab. 2.9)  

a hřbetech testovaných VBD jsou vždy pořizovány na prvním vzorku z dvojice 

testovaných VBD. V grafu 2.1 je uveden průběh opotřebení VBB na čase T 

všech testovaných prototypů vzorků VBD. Z průběhu vývoje opotřebení  

u jednotlivých verzí (tab. 2.11) je patrné, že nejplynulejší opotřebení (nárůst 

hodnot opotřebení) bylo zaznamenáno u vzorků A7, B3 a B9. Nicméně je 

důležité zmínit, že prvním testovaným vzorkem ze skupiny B, byl vzorek B2. 

Ten se nicméně „vyštípnul“ po cca 4 minutách v řezu a bylo nutno nasadit 

vzorek B3. 

 Ze souboru výsledků porovnávacích zkoušek, jednotlivých verzí 

prototypů P01, P02 a P03, byly pro další experimentální zkoušky obrábění 

vybrány pouze VBD typu SNGX 110416SR-MM-P01 z materiálu M6330. 
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Tab. 2.9  Průběh opotřebení na čele testovaných VBD - zkouška obrábění na 
trvanlivost na korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

Výrobce PRAMET PRAMET PRAMET 

Označení SNGX 110416SR-MM SNGX 110416SR-MM SNGX 110416SR-MM 

Prototyp P01 P02 P03 

Materiál M6330 M6330 M6330 

Vzorek A1 B3 C1 

8 
minuta 

   

15 
minuta 

   

23 
minuta 

   

30 
minuta 

   

38 
minuta 

   

46 
minuta 
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Tab. 2.10  Průběh opotřebení na hřbetech testovaných VBD - zkouška obrábění 
na trvanlivost na korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

Výrobce PRAMET PRAMET PRAMET 

Označení SNGX 110416SR-MM SNGX 110416SR-MM SNGX 110416SR-MM 

Prototyp P01 P02 P03 

Materiál M6330 M6330 M6330 

Vzorek A1 B3 C1 

8 
minuta 

   

15 
minuta 

   

23 
minuta 

   

30 
minuta 

   

38 
minuta 

   

46 
minuta 
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Graf 2.1  Průběh opotřebení VBB v závislosti na čase T 
(vzorky A1, A7 – prototypy SNGX 110416SR-MM-P01; 
vzorky B3, B9 - prototypy SNGX 110416SR-MM-P02; 
vzorky C1; C3 - prototypy SNGX 110416SR-MM-P03)  
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Tab. 2.11  Průběh opotřebení VBB a VBc na trvanlivosti TA testovaných VBD - 
zkouška obrábění na trvanlivost na korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 
(X2CrNiMo17-12-2) 
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A1 

VBB 0,037 0,050 0,051 0,052 0,053 0,055 

VBC 0,056 0,066 0,073 0,080 0,080 0,080 

A7 

VBB 0,041 0,043 0,048 0,051 0,052 0,054 

VBC 0,056 0,064 0,066 0,066 0,067 0,068 
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B3 

VBB 0,038 0,040 0,044 0,046 0,053 0,054 

VBC 0,053 0,060 0,069 0,070 0,070 0,073 

B9 

VBB 0,038 0,042 0,044 0,049 0,053 0,055 

VBC 0,048 0,054 0,055 0,057 0,060 0,060 
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C1 

VBB 0,045 0,050 0,055 0,057 0,059 0,059 

VBC 0,054 0,062 0,062 0,068 0,069 0,069 

C3 

VBB 0,039 0,047 0,052 0,056 0,057 0,059 

VBC 0,047 0,063 0,064 0,065 0,065 0,067 
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2.2 Volba konkurence 

 

 Z konkurenčních řešení, se zaměřením na ekonomické frézování 

korozivzdorných ocelí HFC nástroji, byli zvoleni tři zástupci, kteří budou později 

podrobeni experimentálním zkouškám obrábění. Tito výrobci zaujímají  

na domácím trhu významné postavení. V tab. 2.12 jsou uvedeny základní 

technické parametry konkurenčních fréz. 

 

Tab. 2.12  Základní technická data HFC fréz 24, 25, 26 

Označení 
frézy 

Úhel 
nastavení 

κr 
( °) 

Geometrie 
γp / γf 

( °) 

Axiální 
hloubka řezu 

ap max 
(mm) 

Označení VBD 
(ISO 513) 

HELIDO 600 
UPFEED 

17° -9°/-10° 1,5 
WXCU 070515HP 
WXCU 070515T 

ISO Plus 12,5° -13° / +11° 1,6 SNGU 1205ENN 

Double4Feed 10° -5° / -9° 1,5 SNKQ120520SN 

 

 

2.2.1 Konkurent č.1 

 

 Konkurent č.1, jehož mateřská firma sídlí v izraelském Tefenu, patří již 

řadu let ke svĕtové špičce v oblasti vývoje, výroby a celosvĕtové distribuce 

obrábĕcích nástrojů a řezných materiálů, které nacházejí uplatnĕní  

v nejrůznĕjších průmyslových odvĕtvích vyspĕlých zemí všech kontinentů. 

Strategie firmy spočívá nejen v důrazu na vysokou kvalitu a výkonnost 

vyrábĕných nástrojů a řezných materiálů, ale též v jejich upotřebitelnosti jak  

v podmínkách průmyslových gigantů se sériovou i kusovou výrobou, tak  

i v oblasti drobnĕjších výrobců s rozmanitou univerzální výrobou – a mnohdy  

i velmi speciálními požadavky na nástroj. Produktová řada 

HELIDO 600 UPFEED umožňuje obrábět středními a vysokými posuvy  

s vyměnitelnými destičkami se 6ti řeznými břity.24 Na obr. 2.9 je zobrazena 

fréza D = 50 mm s 5ti zuby (označení FF FWX D050-05-22-07).  
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Obr. 2.9  Fréza FF FWX D050-05-22-07 – konkurent č.1 

 

 Konstrukce frézy je řešena standardním způsobem, tj. povrch niklovaný  

s vnitřními kanálky pro přívod procesní kapaliny. VBD jsou upínány s pomocí 

šroubků. V PVC balení se nachází upínací klíč – šroubovák, náhradní šroubek, 

mazivo a stručný návod se základními informacemi. Balení VBD je řešeno 

standardně v PVC krabičce v počtu 10 kusů. Krabičky jsou polepeny štítkem  

s označením příslušného typu VBD a doporučenými startovními řeznými 

podmínkami (obr. 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.10  VBD typu WXCU 070515HP; IC830 – konkurent č.1  
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2.2.2 Konkurent č.2 

 

 Konkurent č.2, patří již řadu mezi významné konkurenty v oblasti výroby 

a prodeje nástrojů a VBD pro třískové obrábění kovů. Produktová řada ISO Plus 

nabízí sortiment nástrojů pro HFC frézování. Tato řada nástrojů je osazena 

oblíbenými VBD čtvercového typu s označením SNGU 12 s 8-mi řeznými břity. 

Sortiment nástrojů čítá tři základní typy z hlediska konstrukce, tzn. nástrčné 

typy fréz, stopkové a modulární hlavičky. Všechny výše uvedené typy jsou 

opatřeny vnitřními kanálky pro přívod procesních kapalin. Povrchová úprava 

fréz je opět niklovaná. Upínání VBD v lůžku frézy je zajištěno šroubkem a s 

klíčem, který je součástí balení frézy. Na obr. 2.11 je znázorněna fréza typu 

DD6H-20R1.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.11  Fréza DD6H-20R01 – konkurent č.2 

 

 Balení VBD typu SNGU 1205ENN je řešeno standardně v PVC krabičce 

v počtu 10 kusů. Krabičky jsou polepeny štítkem s označením příslušného typu 

VBD a materiálu, avšak bez doporučených hodnot řezných podmínek 

(obr. 2.12). 
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Obr. 2.12  VBD typu SNGU 1205ENN; IN2035 – konkurent č.2 

 

2.2.3 Konkurent č.3 

 

 Konkurent č.3 patří do uskupení firem působících především  

na německém trhu. Firma se zabývá výrobou tvářecích systémů (radiálních, 

axiálních, tangenciálních) k výrobě závitů, hlazení profilů, vroubkování, 

drážkování), dále výrobou loupacích fréz (k výrobě ozubení, včetně 

dokončovací operace - loupání kalených ozubených kol HRC 62). Mezi další 

aktivity konkurenta č.3 patří výroba a prodej frézovacích nástrojů s VBD včetně 

kopírovacích fréz k výrobě forem, dále hrubovací kotoučové frézy pro 

hrubování, ale i konečné opracování ozubení velkých modulů a speciálních 

profilů. Dále firma nabízí HSC kopírovacích fréz, některé typy vhodné 

k obrábění až 65 HRC, frézy s letovanými břity, závitníky, závitovací frézy 

včetně tvrdokovových, závitovací očka, stopkové, čelní válcové, kotoučové 

a tvarové frézy, vrtáky, záhlubníky, výstružníky a upínače. 26 

 

 Ze sortimentu konkurenta č.3 byla vybrána fréza nástrčného typu  

s označením HFN S12.050AN-I (obr. 2.13). Konstrukce frézy je opět řešena 

standardním způsobem, tj. povrch niklovaný s vnitřními kanálky pro přívod 

procesní kapaliny.  
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 VBD jsou upínány s pomocí šroubků velikosti M5, s doporučeným 

utahovacím momentem 7,6 Nm. V PVC balení frézy se nachází upínací klíč – 

šroubovák a mazivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.13  Fréza HFN S12.050AN-I – konkurent č.3 

 

 Balení VBD typu SNKQ 120520SN je řešeno standardně v PVC krabičce 

v počtu 10 kusů. Krabičky jsou polepeny štítkem s označením příslušného typu 

VBD a materiálu karbidu bez jakýchkoliv informací ohledně doporučených 

řezných podmínek (obr. 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.14  VBD typu SNKQ 120520SN; LCP40M – konkurent č.3  
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2.3 Experimentální obrábění 

 

 Hlavním cílem této práce je provést porovnání fréz a příslušných typů 

VBD vybraných výrobců s prototypem frézy a VBD společnosti 

Dormer Pramet, s.r.o. 

 K porovnání byla použita zkouška obrábění na stanovení trvanlivosti (při 

definovaných řezných podmínkách vycházející z doporučených řezných 

podmínek jednotlivých konkurentů). 

 

2.3.1 Volba nástrojů a VBD 

 

 Pro experimentální testy byly z každého sortimentu konkurence vybrány 

pouze nástrčné frézy průměru D = 50 mm (5 zubů) splňující především 

kritérium maximální axiální hloubky řezu ap max = 1,6 mm a ekonomické hledisko 

v počtu řezných břitů. Označení nástrojů a VBD včetně prototypu 

Dormer Pramet, s.r.o. jsou uvedeny v tab. 2.13. 

 

Tab. 2.13  Označení nástrojů a VBD 

Výrobce Označení frézy Označení VBD a materiálu VBD  

Dormer 
Pramet, s.r.o. 

50A05R-SMOSN11-C-P01 SNGX 110416SR-MM-P01; M6330 

Konkurent č.1 FF FWX D050-05-22-07 WXCU 070515HP; IC830 

Konkurent č.2 DD6H-20R01 SNGU 1205ENN; IN2035 

Konkurent č.3 HFN S12.050AN-I SNKQ 120520SN; LCP40M 

 

V tab. 2.14 jsou uvedeny technické parametry (rozměry) konkurenčních fréz. 

Uvedené parametry byly zjištěny měřením v laboratořích společnosti 

Dormer Pramet, s.r.o. podle zavedených pravidel, postupů a interních směrnic. 
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Tab. 2.14  Parametry porovnávaných nástrojů 

Výrobce Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3 

Označení frézy 
FWX D050-05-22-

07 
DD6H-20R01 HFN.S12.050AN-I 

Název parametru Naměřené hodnoty 

Řezný průměr D (mm) 49,980 50,73 49,87 

Upínací otvor d (mm) 22,006 - 22,027 

Výška frézy H (mm) 40,053 41,894 40,026 

Čelní házivost (mm) 0,023 0,017 0,008 

Obvodová házivost (mm) 0,012 0,009 0,004 

Axiální úhel γp ( °) -9°27’ -13°10’ -9°03’ 

Radiální úhel γf ( °) -10°22’ +11°18’ -5°19’ 

Tvrdost (HRC) 45 34 ÷ 35 39 ÷ 40 

Označení VBD (ISO) 
WXCU070515HP;

IC830 
SNGU1205ENN; 

IN2035 
SNKQ120520SN;

LCP40M 

 

2.3.2 Volba obráběného materiálu 

 

 Zvoleným obráběným materiálem pro experimentální porovnávací 

zkoušky byla opět korozivzdorná ocel ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2). 

Vlastnosti tohoto materiálu jsou uvedeny v kapitole 2.1.2. Jediným rozdílem je 

tvrdost v jednotkách Brinella, která nyní byla změřena mobilním tvrdoměrem 

Equotip s hodnotou 150 HB. 

 

2.3.3 Volba stroje 

 

 Zvoleným obráběcím strojem pro experimentální zkoušky obrábění je 

opět frézovací centrum MCV 1270, společnosti Kovosvit MAS (kapitola 2.1.3). 
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2.3.4 Volba řezných podmínek 

 

 Cílem zkoušek obrábění na stanovení trvanlivosti TA, je získat skutečné 

hodnoty o trvanlivosti břitu při definovaných řezných podmínkách. Řezné 

podmínky pro obrábění korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

jsou uvedeny v tab. 2.15. 

 

Tab. 2.15  Řezné podmínky pro zkoušku obrábění na trvanlivost na 
korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

Název Hodnota 

Axiální hloubka řezu ap = 1,5 mm 

Radiální hloubka řezu ae = 33 mm 

Průměr frézy D = 50 mm 

Počet zubů z = 5 *) 

Efektivní průměr frézy Def = 44,8 mm 

Řezná rychlost vc = 150 m ∙ min-1 

Otáčky vřetene stroje n = 1066 min-1 

Posuv na zub fz = 0,75 mm 

Posuv minutový fmin = 799 mm ∙ min-1 

Chladící médium Stlačený vzduch 

*) skutečný počet osazených zubů (z = 1) 

 

 U prvních testů obrábění na trvanlivost TA byly použity řezné podmínky, 

které měly za následek dlouhé časy obrábění a nízké opotřebení VBD. Řezné 

podmínky u prvních testů byly neekonomické a měly za následek vysokou 

spotřebu obráběného materiálu. 

 

 Řezné podmínky uvedené v tab. 3.15 byly voleny s ohledem  

na doporučené rozsahy konkurence, s cílem dosáhnout, nebo se přiblížit  

k časům trvanlivosti TA a velikostí opotřebení do 30 minut času obrábění. 
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3 Vyhodnocení zkoušek obrábění 

 

 K vyhodnocení porovnávacích zkoušek obrábění byla použita data, která 

byla součástí protokolů obrábění. Tyto protokoly jsou automaticky generovány  

u každého probíhajícího testu na zkušebně obrábění společnosti 

Dormer Pramet, s.r.o. Následně byla tato data pro lepší čitelnost a orientaci 

převedena do tabulek a grafů. Součástí vyhodnocení zkoušek obrábění je  

i fotodokumentace testovaných VBD s detaily opotřebení řezných břitů  

na čelech i hřbetech. 

 

3.1 Zpracování výsledků a dat zkoušek obrábění 
 na trvanlivosti 
 

 Při druhém testu porovnávacích zkoušek obrábění s konkurencí byly 

použity dva vzorky od každého výrobce. Výběr vzorků byl závislý  

na naměřených hodnotách veličin zaoblení řezného břitu a šířce fazety.  

Na zkoušky obrábění trvanlivosti byly použity vzorky se stejnou nebo minimální 

odchylkou měřených veličin. Graf 3.1 zobrazuje jednotlivé výrobce (konkurenty), 

jejich testované VBD (označení), přiřazená čísla vzorků a dosažené hodnoty 

trvanlivosti TA ze zkoušky obrábění na trvanlivost. Nástroj – fréza byla vždy 

osazena pouze jednou testovanou VBD a příslušným řezným břitem (obr. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1  Fréza Dormer Pramet, s.r.o. osazena jednou VBD č. A9  
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Graf 3.1  Popis testovaných vzorků od jednotlivých výrobců 

  

SNGX110416SR-MM; M6330 

Dormer Pramet 

Vzorek A0 

47,3 minut 

Vzorek A9 

35,2 minut 

WXCU070515HP;IC830 

Konkurent 1 

Vzorek D3 

12,1 minut 

Vzorek D1 

13,2 minut 

SNGU 1205ENN; IN2035 

Konkurent 2 

Vzorek E3 

17,6 minut 

Vzorek E1 

22 minut 

SNKQ 120520SN; LCP40M 

Konkurent 3 

Vzorek F5 

17,6 minut 

Vzorek F3 

17,1 minut 
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 V tab. 3.1 jsou uvedeny výsledky zkoušek obrábění na stanovení 

trvanlivosti na korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2).  

U každého výrobce (konkurenta) a jeho vybraného zkoušeného vzorku je 

uvedený čas, po který břit pracoval do kritéria opotřebení VBB = 0,3 mm, 

případně do jeho poškození vlivem vyštípnutí nebo vylomení. 

 

Tab. 3.1  Výsledky zkoušek obrábění na stanovení trvanlivosti na korozivzdorné 
oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

Typ VBD 
V

z
o

re
k
 

T
rv

a
n

li
v

o
s
t 

 

T
A
 (

m
in

) 

P
rů

m
ě

rn
á
 

tr
v

a
n

li
v

o
s

t 

 Ø
T

A
 (

m
in

) 

Ř
e

z
iv

o
s

t 

K
 (

%
) 

R
o

z
p

ty
l 

h
o

d
n

o
t 

∆
 (

%
) 

SNGX110416SR-MM-P01; 
M6330 

A9 35,2 

41,3 100 14,7 

A0 47,3 

WXCU070515HP; IC830 

D1 13,2 

12,7 31 4,3 

D3 12,1 

SNGU1205ENN; IN2035 

E1 22 

19,8 48 11,1 

E3 17,6 

SNKQ120520SN; LCP40M 

F3 17,1 

17,4 42 1,4 

F5 17,6 

 

 Grafické znázornění průměrné trvanlivosti ØTA všech porovnávaných 

vzorků VBD (Dormer Pramet a konkurence) je uvedeno v Grafu 3.2. 

 

 Graf 3.3 zobrazuje poměr řezivosti K, která vychází z průměrných hodnot 

trvanlivosti od námi určeného etalonového vzorku, který pro nás byl vzorek A9, 

A0 společnosti Dormer Pramet, s.r.o. 

 

 V tab. 3.2 jsou uvedeny průběhy opotřebení porovnávaných VBD  

na čelech, v tab. 3.3 jsou uvedeny průběhy opotřebení porovnávaných VBD na 

hřbetech. 
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Graf 3.2  Průměrná trvanlivost ØTA všech porovnávaných vzorků VBD 

 

Graf 3.3  Průměrná řezivost ØK všech porovnávaných vzorků VBD  
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Tab. 3.2  Průběh opotřebení na čele testovaných VBD - zkouška obrábění na 
trvanlivost na korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

Výrobce PRAMET Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3 

VBD 
SNGX110416SR-

MM 
WXCU070515HP SNGU1205ENN SNKQ120520SN 

Prototyp P01    

Materiál M6330 IC830 IN2035 LCP40M 

Vzorek A9 D1 E1 F3 

4,4 
minuta 

    

8,8 
minuta 

    

13,2 
minuta 

    

22 
minuta 

   

- 

26,4 
minuta 

 

- - - 

30,8 
minuta 

 

- - - 

35,2 
minuta 

 

- - - 
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Tab. 3.3  Průběh opotřebení na hřbetech testovaných VBD - zkouška obrábění 
na trvanlivost na korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

Výrobce PRAMET Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3 

VBD 
SNGX110416SR-

MM 
WXCU070515HP SNGU1205ENN SNKQ120520SN 

Prototyp P01    

Materiál M6330 IC830 IN2035 LCP40M 

Vzorek A9 D1 E1 F3 

4,4 
minuta 

    

8,8 
minuta 

    

13,2 
minuta 

    

22 
minuta 

 

- 

 

- 

26,4 
minuta 

 

- - - 

30,8 
minuta 

 

 - - 

35,2 
minuta 

 

- - - 
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Tab. 3.4  Průběh opotřebení VBB a VBc na trvanlivosti TA testovaných 
konkurenčních VBD - zkouška obrábění na trvanlivost na korozivzdorné oceli 
ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2) 

O
z
n

a
č

e
n

í 

V
B

D
 

V
z
o

re
k
 

K
ri

té
ri

u
m

 

(m
m

) 

Trvanlivost TA (min) 

4,4 8,8 13,2 22,0 26,4 30,8 35,2 39,6 47,3 

S
N

G
X

 1
1
0

4
1

6
S

R
-M

M
-

P
0

1
; 

M
6

3
3

0
 A9 

VBB 0,049 0,056 0,064 0,072 0,072 0,088 0,088 - - 

VBC 0,049 0,050 0,050 0,073 0,137 0,137 0,137 - - 

A0 

VBB 0,044 0,057 0,066 0,073 0,074 0,113 0,113 0,162 0,329 

VBC 0,050 0,060 0,068 0,070 0,092 0,119 0,119 0,119 0,119 

W
X

C
U

0
7
0

5
1

5
H

P
; 

IC
8

3
0

 

D1 

VBB 0,076 0,090 0,093 - - - - - - 

VBC 0,049 0,053 0,065 - - - - - - 

D3 

VBB 0,075 0,094 - - - - - - - 

VBC 0,051 0,055 - - - - - - - 

S
N

G
U

1
2
0

5
E

N
N

; 

IN
2

0
3

5
 

E1 

VBB 0,042 0,061 0,074 0,094 - - - - - 

VBC 0,050 0,050 0,050 0,058 - - - - - 

E3 

VBB 0,047 0,067 0,081 - - - - - - 

VBC 0,039 0,046 0,051 - - - - - - 

S
N

K
Q

1
2
0

5
2

0
S

N
; 

L
C

P
4

0
M

 

F3 

VBB 0,070 0,072 0,108 - - - - - - 

VBC 0,106 0,123 0,174 - - - - - - 

F5 

VBB 0,070 0,081 0,117 - - - - - - 

VBC 0,093 0,130 0,130 - - - - - - 
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 Graf 3.4 byl vykreslen na základě dostupných naměřených hodnot 

opotřebení uvedených v tab. 3.4. Přehlednější odečítání výsledků z grafu uvádí 

průběh opotřebení v závislosti na čase. Ten měl nejlepší vzorek A0 společnosti 

Dormer Pramet, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 3.4  Průběh opotřebení VBB na čase T testovaných konkurenčních VBD - 
zkouška obrábění na trvanlivost na korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 

(X2CrNiMo17-12-2) 

 

 

 Vyhodnocení zkoušek obrábění na trvanlivost bylo provedeno ve dvou 

částech. V první části byla na základě zkoušek a dosažených výsledků 

vyhodnocena trvanlivost jednotlivých VBD. Druhá část byla zaměřena  

na technicko – ekonomický směr. 
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3.2 Technicko-ekonomické vyhodnocení 

 

 Z hlediska technicko-ekonomického vyhodnocení lze na základě 

dosažených časů trvanlivosti zkoušených vzorků VBD a informací o vstupní 

(obchodní) ceně, stanovit výkonnost VBD jednotlivých výrobců a to v poměru 

nejnižších nákladů na obrábění. V tab. 4.5 jsou uvedeny pořizovací ceny všech 

výrobců zkoušených VBD. Ceny jsou převedeny do nejmenší možné pracovní 

jednotky zkoušených VBD tj. cena za 1 břit.  

 

Tab. 3.5  Pořizovací ceny VBD všech výrobců zkoušených vzorků 

Označení VBD 
Cena za 10 ks 

VBD 
Cena 1 ks VBD Cena 1 břitu 

SNGX 110416SR-
MM-P01; M6330 

3859,5 Kč 385,95 Kč 48,20 Kč 

WXCU070515HP; 
IC830 

4183 Kč 418,3 Kč 69,71 Kč 

SNGU1205ENN; 
IN2035 

5033,7 503,37 62,92 Kč 

SNKQ120520SN; 
LCP40M 

4892,5 489,25 61,16 Kč 

 

 Cenový návrh na 1 ks VBD Dormer Pramet SNGX 1104 je předběžně 

stanoven na 15 €. 

Přepočítáno na koruny kurzem ze dne 7.5.2019 27 

15 € x 25,730 = 385,95 Kč 

 V tab. 3.6 je uvedeno kolik břitů u každého výrobce je potřeba  

na pracovní směnu (8 hodin).  

 

Tab. 3.6  Počet břitů VBD potřebných na 8 hodinovou pracovní směnu 

Označení VBD 
Průměrná 
trvanlivost 
 ØTA (min) 

Délka směny (min) 
Počet břitů na 

směnu (ks) 

SNGX 110416SR-
MM-P01; M6330 

41,3 480 11,62 

WXCU070515HP; 
IC830 

12,7 480 37,79 

SNGU1205ENN; 
IN2035 

19,8 480 24,24 

SNKQ120520SN; 
LCP40M 

17,4 480 27,58 
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 Získaný počet břitů vynásobený cenou za jeden břit = cena potřebná pro 

práci VBD na 8 hodinovou pracovní směnu. Cena se u každého výrobce liší a je 

uvedena v tab. 3.7. 

 

Tab. 3.7  Cena břitů potřebná na 8 hodinovou pracovní směnu 

Označení VBD 
Počet břitů na 

směnu (ks) 
Cena 1 břitu 

Cena na pracovní 
směnu 

SNGX 110416SR-
MM-P01; M6330 

11,62 48,20 Kč 560,084 Kč 

WXCU070515HP; 
IC830 

37,79 69,71 Kč 2634,341 Kč 

SNGU1205ENN; 
IN2035 

24,24 62,92 Kč 1525,181 Kč 

SNKQ120520SN; 
LCP40M 

27,58 61,16 Kč 1686,793 Kč 

 

 Z tab. 3.7 je zřejmé, že nejekonomičtější řešení s námi navržených 

výrobců VBD a nástrojů pro obrábění korozivzdorných ocelí nabízí nástroje  

a VBD společnosti Dormer Pramet, s.r.o a to s cenou 560,-Kč, která je potřebná 

pro osmi hodinovou pracovní směnu. 

 

Tab. 3.8  Počet VBD potřebných na 8 hodinovou pracovní směnu 

Označení VBD 
Počet břitů na 

směnu (ks) 
Počet VBD na 

směnu 

SNGX 110416SR-MM-P01; M6330 11,62 1,45  

WXCU070515HP; IC830 37,79 6,30 

SNGU1205ENN; IN2035 24,24 3,03 

SNKQ120520SN; LCP40M 27,58 3,45 

 

 Kompletnější informace o ceně a potřebných VBD na 8 hodinovou 

pracovní směnu udává tab. 3.8. Uvádí počet VBD potřebných právě  

na jednu pracovní směnu. 
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Závěr 

 

 Cílem diplomové práce bylo téma ekonomické frézování korozivzdorných 

ocelí s HFC nástroji. Byly testovány nástroje společnosti Dormer Pramet, s.r.o. 

se třemi vybranými konkurenty. V rámci experimentálního obrábění byly 

provedeny nejprve zkoušky obrábění na stanovení trvanlivosti s cílem vybrat 

nejvhodnější geometrii nástroje Dormer Pramet, s.r.o. tuto variantu porovnat  

s vybranou konkurencí. 

 

 Pro porovnání byly zvoleny pouze geometrie -MM, které se používají 

převážně na polohrubovací až hrubovací operace v rámci HFC obrábění.  

 

 Experimentální zkoušky obrábění na stanovení trvanlivost jsou základní 

zkouškou pro ověření nástroje a VBD. Testy byly provedeny na korozivzdorné 

oceli ČSN 17 349.4 (X2CrNiMo17-12-2). Sledovanou hodnotou zde byl 

parametr opotřebení VBB na hřbetě VBD za jednotku času (trvanlivost břitu 

může být ukončena dosažením kritéria opotřebení VBB = 0,3 mm nebo 

ukončením vlivem poškození břitu - vyštípnutím). 

 

 První část experimentálních zkoušek obrábění byla zaměřena  

na porovnání prototypů VBD SNGX 110416SR-MM-P01, SNGX 110416SR-

MM-P02 a SNGX 110416SR-MM-P03. Zkouška obrábění na trvanlivost měla  

za cíl stanovit (určit) nejvhodnější variantu z navržených prototypových řešení. 

 

 Nejlepších výsledků bylo dosaženo u VBD SNGX 110416SR-MM-P01. 

 

 Druhá část experimentálních zkoušek obrábění byla zaměřena  

na porovnání nejlepší verze VBD společnosti Dormer Pramet, s.r.o. 

(SNGX 110416SR-MM-P01) se třemi vybranými konkurenty. Zkouška obrábění 

na trvanlivost měla za cíl stanovit (určit) VBD s nejlepším dosaženým časem 

trvanlivosti při zvolených řezných podmínkách. 
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 Z dosažených výsledků experimentálních zkoušek obrábění  

na trvanlivost, bylo následně provedeno technicko-ekonomické vyhodnocení  

za účelem stanovení výkonnosti všech porovnávaných VBD pro jednu 

osmihodinovou pracovní směnu. 

 

 Nejlepších výsledků obrábění (trvanlivosti) při zvolených řezných 

podmínkách dosáhly VBD typu SNGX 110416SR-MM-P01, společnosti 

Dormer Pramet, s.r.o. s průměrnou trvanlivostí ØTA = 41,3 minut. Následoval 

konkurent č.2 s průměrnou trvanlivostí ØTA = 19,8 minut, dále konkurent č.3 s 

průměrnou trvanlivostí ØTA = 17,4 minut a konkurent č.1 s průměrnou 

trvanlivostí ØTA = 12,7 minut. 

 

 Doporučené řezné podmínky udávané jednotlivými výrobci zaručují 

minimální trvanlivost břitu v délce trvání 30 minut. Časy dosažené při 

zkouškách obrábění na trvanlivost VBD typu SNGX 110416SR-MM-P01, 

společnosti Dormer Pramet, s.r.o. jsou vyšší a můžeme je považovat 

za nadstandartní. 

 

 Z dosažených výsledků průměrné trvanlivosti bylo vypočítáno technicko-

ekonomické zhodnocení všech VBD. S ohledem na vstupní pořizovací náklady 

(ceny) VBD byla vypočítána výkonnost (poměr cena/výkon) ve shodném pořadí 

jako výsledky experimentálních zkoušek obrábění na trvanlivost. 

 

 Vyhodnocení experimentálních zkoušek obrábění na trvanlivost jsou pro 

společnost Dormer Pramet, s.r.o. velmi cenné a poslouží jako podklad pro další 

řešení plánovaného sortimentu ekonomického frézování korozivzdorných ocelí 

s HFC nástroji. 

 

 Pro získání více výsledků a ověření dosažených výsledků (verze VBD 

SNGX 110416SR-MM-P01) navrhuji provést testy trvanlivosti za použití 

procesní kapaliny při HFC obrábění na korozivzdorné oceli ČSN 17 349.4 

(X2CrNiMo17-12-2). 
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Příloha č. 1  Naměřené hodnoty VBD SNGX 110416SR-MM-P01; M6330 

Měřený předmět VBD 

Označení měřeného výrobku SNGX 110416SR-MM-P01;M6330 

Materiálové číslo výrobku (JKV) 96008622 

Číslo výrobní zakázky 1610160-8215 

Výrobce Pramet 

Číslo výkresu 2 501 203 

Měřící zařízení MAHR Perthometr, Dílenský mikroskop 

Název měřeného parametru Hodnota 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD     

1 22 0 27 0 27 0 26 1 

2 21 0 24 0 27 0 29 0 

3 26 0 26 0 27 0 23 0 

4 21 0 23 0 28 0 27 0 

5 27 0 18 1 23 0 23 0 

6 18 0 26 0 25 0 22 0 

7 26 0 26 0 17 0 25 0 

8 26 0 29 0 25 0 26 0 

9 24 0 25 0 26 0 28 0 

10 24 0 26 0 26 0 29 0 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD / // /// //// 

1 24 0 29 0 22 0 25 1 

2 24 0 25 0 21 0 28 0 

3 22 0 22 0 24 0 28 0 

4 29 0 27 0 22 0 27 0 

5 22 0 23 1 21 0 19 0 

6 24 0 24 0 23 0 24 0 

7 24 0 23 0 20 0 25 0 

8 24 0 22 0 23 0 28 1 

9 23 0 23 0 29 0 25 0 

10 24 0 22 0 25 1 25 0 

Velikost (šířka) fazetky t 0,07 ± 0,13 mm 

VBD • •• ••• •••• / // /// //// 

1 0,085 0,086 0,081 0,092 0,093 0,102 0,097 0,096 

2 0,097 0,096 0,081 0,090 0,085 0,090 0,093 0,073 

3 0,098 0,102 0,082 0,099 0,079 0,092 0,089 0,086 

4 0,085 0,101 0,084 0,096 0,077 0,092 0,090 0,083 

5 0,099 0,104 0,101 0,098 0,105 0,101 0,098 0,108 

6 0,100 0,108 0,090 0,113 0,086 0,097 0,097 0,088 

7 0,100 0,095 0,092 0,096 0,093 0,106 0,102 0,090 

8 0,098 0,083 0,088 0,085 0,096 0,100 0,091 0,091 

9 0,094 0,103 0,088 0,090 0,084 0,096 0,084 0,091 

10 0,104 0,099 0,083 0,093 0,088 0,103 0,091 0,094 



Příloha č. 2  Naměřené hodnoty VBD SNGX 110416SR-MM-P02; M6330 

Měřený předmět VBD 

Označení měřeného výrobku SNGX 110416SR-MM-P02;M6330 

Materiálové číslo výrobku (JKV) 96008624 

Číslo výrobní zakázky 1610161-8213 

Výrobce Pramet 

Číslo výkresu 2 501 203 

Měřící zařízení MAHR Perthometr, Dílenský mikroskop 

Název měřeného parametru Hodnota 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD     

1 29 0 22 0 18 0 25 0 

2 27 0 22 0 22 0 25 1 

3 23 0 22 1 21 0 26 0 

4 22 0 21 0 21 0 28 0 

5 24 0 23 1 20 0 23 1 

6 21 1 22 0 26 1 23 0 

7 23 0 20 1 21 0 23 1 

8 22 0 23 0 21 1 21 0 

9 23 0 22 0 25 0 23 0 

10 26 0 23 1 20 0 25 1 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD / // /// //// 

1 21 1 24 0 21 0 20 0 

2 25 0 25 0 26 0 21 0 

3 22 0 21 0 25 0 25 0 

4 23 0 23 0 22 0 23 0 

5 25 0 23 0 24 0 23 1 

6 25 0 23 0 25 0 23 1 

7 29 0 23 0 20 1 25 0 

8 23 0 25 0 23 0 26 0 

9 24 0 21 0 25 0 21 1 

10 20 0 23 0 20 0 20 0 

Velikost (šířka) fazetky t 0,07 ± 0,13 mm 

VBD • •• ••• •••• / // /// //// 

1 0,106 0,139 0,103 0,113 0,115 0,135 0,120 0,123 

2 0,112 0,120 0,102 0,112 0,109 0,129 0,123 0,113 

3 0,104 0,120 0,102 0,111 0,114 0,138 0,112 0,115 

4 0,103 0,139 0,103 0,108 0,110 0,134 0,121 0,123 

5 0,122 0,131 0,110 0,120 0,121 0,132 0,110 0,122 

6 0,104 0,135 0,104 0,105 0,122 0,137 0,133 0,124 

7 0,108 0,133 0,104 0,110 0,106 0,132 0,134 0,125 

8 0,101 0,125 0,103 0,108 0,124 0,131 0,130 0,115 

9 0,104 0,127 0,098 0,102 0,105 0,132 0,125 0,116 

10 0,109 0,133 0,101 0,117 0,123 0,131 0,134 0,122 



Příloha č. 3  Naměřené hodnoty VBD SNGX 110416SR-MM-P03; M6330 

Měřený předmět VBD 

Označení měřeného výrobku SNGX 110416SR-MM-P03;M6330 

Materiálové číslo výrobku (JKV) 96008626 

Číslo výrobní zakázky 1610167-8214 

Výrobce Pramet 

Číslo výkresu 2 501 203 

Měřící zařízení MAHR Perthometr, Dílenský mikroskop 

Název měřeného parametru Hodnota 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD     

1 25 0 23 1 23 1 23 1 

2 26 1 21 1 20 2 27 0 

3 25 0 21 1 21 1 25 1 

4 26 0 24 0 26 1 27 1 

5 25 1 26 1 24 1 26 1 

6 25 0 26 0 25 1 25 0 

7 25 0 24 0 24 1 28 1 

8 21 1 24 1 24 1 24 1 

9 27 0 24 1 21 1 24 1 

10 19 1 26 0 28 1 23 0 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD / // /// //// 

1 23 1 25 0 26 1 21 1 

2 29 0 29 0 26 0 23 1 

3 22 1 26 1 28 1 25 1 

4 27 1 28 0 25 0 24 0 

5 26 0 20 1 26 1 24 2 

6 24 1 21 1 26 1 26 1 

7 24 1 25 3 30 0 21 1 

8 26 0 25 1 27 2 27 0 

9 25 0 25 1 22 1 24 0 

10 27 0 22 1 25 0 25 1 

Velikost (šířka) fazetky t 0,07 ± 0,13 mm 

VBD • •• ••• •••• / // /// //// 

1 - 0,123 - - - 0,121 0,125 0,128 

2 - 0,118 - - - 0,120 0,127 - 

3 - - - - - 0,121 - 0,129 

4 - 0,128 - - - - 0,118 - 

5 - 0,127 - - - 0,117 - 0,137 

6 - - - - - 0,118 - - 

7 - - - - - 0,123 - - 

8 - 0,123 - - - 0,127 - 0,138 

9 - - - - - 0,122 - 0,123 

10 - - - - - 0,128 - 0,122 



Příloha č. 4  Naměřené hodnoty VBD WXCU 070515HP; IC830 

Měřený předmět VBD 

Označení měřeného výrobku WXCU 070515HP; IC830 

Materiálové číslo výrobku (JKV) - 

Číslo výrobní zakázky - 

Výrobce Konkurent 1 

Číslo výkresu - 

Měřící zařízení MAHR Perthometr, Dílenský mikroskop 

Název měřeného parametru Hodnota 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD     

1 26 6 29 5 24 7   

2 28 9 25 8 23 9   

3 25 7 27 6 25 6   

4 24 8 27 6 28 7   

5 23 8 27 7 24 8   

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD / // /// //// 

1 23 6 25 6 22 6   

2 24 6 26 6 21 8   

3 23 6 22 6 25 6   

4 22 7 29 5 24 6   

5 22 8 27 6 25 7   

Velikost (šířka) fazetky t 0,07 ± 0,13 mm 

VBD • •• ••• •••• / // /// //// 

1 0,176 0,182 0,174  0,164 0,177 0,175  

2 0,181 0,178 0,180  0,178 0,174 0,184  

3 0,183 0,184 0,171  0,163 0,181 0,184  

4 0,182 0,185 0,174  0,168 0,178 0,180  

5 0,185 0,189 0,174  0,179 0,184 0,187  

 

  



Příloha č. 5  Naměřené hodnoty VBD SNGU 1205ENN; IN2035 

Měřený předmět VBD 

Označení měřeného výrobku SNGU 1205ENN; IN2035 

Materiálové číslo výrobku (JKV) - 

Číslo výrobní zakázky - 

Výrobce Konkurent 2 

Číslo výkresu - 

Měřící zařízení MAHR Perthometr, Dílenský mikroskop 

Název měřeného parametru Hodnota 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD     

1 10 1 9 1 10 0 10 1 

2 17 1 17 1 18 1 17 2 

3 12 1 10 1 11 1 10 0 

4 20 1 18 1 18 1 20 1 

5 11 1 10 0 11 0 11 1 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD / // /// //// 

1 16 2 16 1 14 1 17 1 

2 12 1 11 1 13 1 12 1 

3 14 1 13 1 14 1 13 0 

4 10 2 11 2 12 2 12 1 

5 16 1 16 1 16 1 15 1 

Velikost (šířka) fazetky t 0,07 ± 0,13 mm 

VBD • •• ••• •••• / // /// //// 

1 0,208 0,231 0,188 0,213 0,210 0,211 0,203 0,206 

2 0,238 0,213 0,194 0,243 0,208 0,192 0,221 0,188 

3 0,217 0,198 0,218 0,186 0,222 0,194 0,230 0,209 

4 0,238 0,205 0,208 0,200 0,214 0,188 0,213 0,198 

5 0,218 0,196 0,223 0,198 0,220 0,203 0,231 0,211 

 

  



Příloha č. 6  Naměřené hodnoty VBD SNKQ 120520SN; LCP40M 

Měřený předmět VBD 

Označení měřeného výrobku SNKQ 120520SN; LCP40M 

Materiálové číslo výrobku (JKV) - 

Číslo výrobní zakázky - 

Výrobce Konkurent 3 

Číslo výkresu - 

Měřící zařízení MAHR Perthometr, Dílenský mikroskop 

Název měřeného parametru Hodnota 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD     

1 31 2 34 3 40 3 34 3 

2 48 2 42 0 43 5 38 0 

3 29 2 31 2 30 0 33 2 

4 31 4 37 2 38 0 34 4 

5 36 3 36 3 30 2 33 2 

Velikost zaoblení řezné hrany rn 25 ± 10 µm 

VBD / // /// //// 

1 30 4 30 1 31 2 34 1 

2 40 2 39 2 41 3 39 3 

3 36 -1 30 3 34 1 29 1 

4 35 -1 39 4 41 2 40 3 

5 29 3 29 3 31 2 23 2 

Velikost (šířka) fazetky t 0,07 ± 0,13 mm 

VBD • •• ••• •••• / // /// //// 

1 0,096 0,084 0,105 0,099 0,099 0,088 0,078 0,094 

2 0,083 0,083 0,096 0,101 0,101 0,076 0,079 0,082 

3 0,086 0,087 0,099 0,104 0,090 0,083 0,069 0,069 

4 0,087 0,084 0,092 0,104 0,107 0,105 0,088 0,084 

5 0,086 0,082 0,095 0,106 0,099 0,065 0,082 0,091 

 


