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Seznam použitých symbolů 
 

 

A5 – taţnost materiálu………………………………………………………………..[%] 

Ap, ap - hloubka řezu..................................................................................................[mm] 

b – šířka třísky…………………………………………………………...………….[mm] 

CNC (Computerized Numerical Control) – počítačem (číslicově) řízené stroje 

d0 – průměr obrobku…………………………………………………………...……[mm] 

fot – posuv na otáčku………………………………………………….………….[mm/ot] 

h – hloubka řezu……………………………………………………………………..[mm] 

h – tloušťka třísky…………………………………………………………….…….[mm] 

HB – tvrdost podle Brinella 

hn – výška zabrzděné vrstvy…………………………………………………….…..[mm] 

n – otáčky vřetene soustruhu……………………………………………..……...[ot/min] 

n0 – otáčky obrobku……………………………………………………………......[min
-1

] 

NC (Numerical Control) – číslicově řízené stroje 

re – rádius zaoblení špičky břitu nástroje……………………………………...….....[mm] 

Rm – maximální napětí dosaţené při zkoušce………………………………...……[MPa] 

Rmax - maximální napětí dosaţené při zkoušce………………………………...…..[MPa] 

s - posuv na otáčku………………………………………………….………...….[mm/ot] 

VBD – vyměnitelná břitová destička 

vc – řezná rychlost……………………………………………………………..…[m/min] 

α – označení fáze tuhého roztoku v binárním diagramu 

α0 – úhel hřbetu nástroje……………………………………………………………...[ ° ] 

β - označení fáze tuhého roztoku v binárním diagramu 

β0 – úhel břitu nástroje………………………………………………………………..[ ° ] 

γ0 – ortogonální úhel čela…………………………………………………………….[ ° ] 

κr – úhel nastavení hlavního ostří…………………………………………………….[ ° ] 

λS – úhel sklonu ostří…………………………………………………….…………...[ ° ] 
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1 ÚVOD 
 

 

 Strojírenství bylo vţdy důleţitou oblastí průmyslu, neboť se stalo důleţitou 

součástí materiálového ţivota společnosti svou výrobou hmotných statků. Na čelním 

místě strojírenství stojí stránka technologie obrábění. 

 Technologie obrábění jako vědní obor studuje, zkoumá a analyzuje vzájemné 

souvislosti a faktory obráběcího procesu jako integrální sloţky výrobního procesu 

strojírenských součástí. Obráběcí proces se realizuje v obráběcím systému, který lze 

obecně členit na subsystémy obráběcích strojů, řezných nástrojů, manipulačních 

prostředků a obráběcího prostředí. Objektem obráběcího procesu je obrobek a 

základním výstupem obráběcího procesu jsou příslušné obrobené plochy. 

 Při obrábění dochází k oddělování částic materiálu obrobku břitem nástroje. 

Vlastní proces fyzikálně-mechanického oddělování materiálu obrobku se specifikuje 

jako řezání, respektive řezný proces. V závislosti na způsobu oddělování materiálu se 

rozliší řezný proces kontinuální (soustruţení, vrtání, vyvrtávání), diskontinuální 

(hoblování, obráţení) a cyklický (frézování, broušení). Reálný řezný proces probíhá za 

určitých řezných podmínek, které jsou součástí obráběcích podmínek. K základním 

metodám obrábění patří soustruţení, frézování, vrtání, vyhrubování, vystruţování a 

zahlubování, vyvrtávání, hoblování a obráţení, protahování a protlačování. Soustruţení 

je obráběcí metoda pouţívaná pro zhotovení součásti rotačních tvarů, při níţ se většinou 

pouţívají jednobřité nástroje různého provedení. Z mnoha hledisek představuje 

soustruţení nejjednodušší způsob obrábění a také velmi frekventovanou metodu 

vyuţívanou ve strojírenství. Obrábění soustruţením bylo, je a ještě dlouho bude patřit 

mezi základní technologie pro dosaţení určitého tvaru obrobku, který poţadujeme a 

který není moţné vyrobit jinou technologií. V současné strojírenské výrobě připadá na 

soustruţení největší část objemu všech obraběčských operací. [2] 

 

 

 
Obr. č. 1.1 Dříve pouţívané ruční nástroje pro soustruţení a vyvrtávání 

 

 

 Uţ z doby kamenné pocházejí kamenné nástroje, které svojím tvarem a 

vzhledem nasvědčují tomu, ţe byly opracované odebíráním materiálu, to znamená, byly 

obráběné. Tudíţ obrábění má svůj původ uţ v době kamenné. Z doby bronzové se 

dochovalo hodně předmětů, které nasvědčují tomu, ţe byli obráběné. Zřejmě tu uţ nešlo 

o primitivní řezbářskou práci jako v době kamenné, protoţe způsob vykonání obrábění 

zřejmý ze zachovalých předmětů, nasvědčuje tomu, ţe uţ bylo pouţito jakési pomocné 

zařízení na otáčení předmětu. Počátky doby ţelezné přinesly pokrok i v obrábění 

(vynález rámové pily s kovovým listem). Na počátku civilizace Suméři vynalezli kolo, 

které se stalo v podstatě základním prvkem všech pohyblivých strojů a zařízení. 

V antické době Řekové vynalezli valivé loţisko, které se přičinilo o další rozvoj strojů. 
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V době renesance Leonardo da Vinci vynalezl princip jednosměrného otáčení vřetena, 

coţ opět přispělo k rozvoji obráběcích strojů. I kdyţ dále pokračoval evoluční vývoj 

v obrábění a objevovali se různé vylepšení strojů, nástrojů a metod obrábění, přece 

k největšímu rozmachu docházelo v dobách revolučních. Průmyslová revoluce, která 

začala vynálezem parního stroje a skončila se vynálezem elektromotoru, velmi ovlivnila 

pohony obráběcích strojů a jejich výrobní moţnosti. Na obrázku č. 1.3 je vyobrazen 

hrotový soustruh poháněný z parní transmise přes řemenový převod, z obrázku je 

patrné, ţe bylo moţné nastavit tři stupně velikosti otáček vřetene. Také nástrojové 

materiály v tomto čase zaznamenali prudký rozvoj (chrómová ocel a wolframová 

nástrojová ocel, rychlořezná ocel a spékané karbidy). V tomto období hodně práce pro 

rozvoj technologie obrábění vykonal americký inţenýr F.W.Taylor (podílel se na vývoji 

rychlořezných ocelí, zkoumal řezné síly a trvanlivost řezného nástroje). Ale i z dílny 

největšího amerického vynálezce T.A.Edisona vycházely vynálezy ovlivňující rozvoj 

technologie obrábění. Nástup kybernetiky a vznik tzv. vědecko-technické revoluce 

dochází k významnému posunu v oblasti řízení obráběcích strojů. Objevují se stroje 

s automatickým řízením (NC) a taky automatické linky a automatizované výrobní 

systémy. Do obrábění proniká řezná keramika, povlakované řezné materiály a 

supertvrdé řezné materiály (diamant, kubický nitrid bóru). V oblasti metod obrábění 

k mechanickým přibývají elektroerozivní, akustické (obrábění ultrazvukem), optické 

(obrábění laserem) a jiné do té doby nepouţívané aplikace z fyziky a chemie. Byly 

vyvinuty metody vysokorychlostního a ekologicky čistého obrábění, včetně obrábění 

tvrdých kalených ocelí. [5] 

 

 
Obr. č. 1.2 Wattova parní transmise 

 

 

 Obráběcí stroje se vyvíjely rychle – společně s nově objevenými zdroji energie, 

jejichţ síly byly rozváděny pomocí transmisí přes hřídele, řemenice a řemeny po celé 

délce dílny (obr. č. 1.2). V té době jiţ existují předchůdci hoblovacích a frézovacích 

strojů a rovněţ soustruhy, na kterých uţ bylo moţné řezat závity. Zavedení kříţového 

suportu u soustruhů je typickým příkladem velkého kroku vpřed, protoţe nástroje 

nebylo od tohoto okamţiku nutné drţet v ruce (obr. č. 1.1), ale pomocí drţáku byl 

nástroj bezpečně upnut. [1] 
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 Nevyvíjeli se pouze stroje určené na obrábění, ale bylo potřeba se také zaměřit 

na materiály. Především později v leteckém odvětví bylo potřeba pouţívání součástek, 

které mají téměř pevnost oceli, ale podstatně niţší hmotnost. Jedná se o slitiny hliníku 

známých jako dural. Je nezastupitelný jiným materiálem, neboť má nízkou hmotnost a 

dá se jednoduše opracovávat, tlumí vibrace, má odpovídající tepelnou roztaţnost atd. 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1.3 Soustruh s řemenovým pohonem [1] 
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DANÉHO PROBLÉMU 
 

 

 Problém obrábění hliníkových slitin se vyskytuje ve firmě Urdiamant, kde 

zavádí nové a vyspělejší technologie do výroby. Jednou z hlavních záleţitostí je potřeba 

vyřešit problematiku obrábění duralových slitin na CNC soustruhu.  

 Firma Urdiamant, kde zavádí nové technologie sídlí v podhůří Hrubého Jeseníku 

v městě Šumperk. Firma se zabývá výrobou diamantových kotoučů a nástrojů. Ve svém 

sortimentu nemá pouze diamantové nástroje, ale při výrobě také pouţívá kubický nitrid 

bóru. Roku 1933 společnost Stellwag začala vyrábět nástroje s přírodním diamantem. 

Firma si registrovala ochrannou známku Urdiamant roku 1936. Roku 1966 vznikl státní 

podnik Pramet, jehoţ výroba slinutých karbidů vychází z tradice výroby slinutého 

karbidu v Československu od 30. let. V roce 1951 byla zahájena v Šumperku výroba 

součástí ze slinutého karbidu a také zde započala výroba řezných nástrojů osazených 

slinutým karbidem. Firma Pramet jako jeden z prvních podniků (šestý na světě) provedl 

syntézu umělého diamantu. V roce 2000 se odděluje divize 6 a vzniká samostatná firma 

Urdiamant, zabývající se výrobou pouze diamantových a KBN nástrojů. Do dnešního 

dne se sortiment silně rozrostl na sortiment strojírenský, stavební a geologický. 

 Před pár lety se vedení firmy rozhodlo pro koupi CNC soustruhu. Hlavním 

úmyslem bylo zvýšení produktivity výroby. CNC soustruh zastal co do kapacity 

osoustruţených výrobků několik soustruhů klasických. Zůstala ale část výroby, jejichţ 

výrobky je třeba stále provádět na klasickém soustruhu, jedná se především o finální 

operace sloţitějších výrobků. Přibliţně poloviční část vyráběného sortimentu je 

zaměřeno spíše na kusovou výrobu. Nejčastěji obráběným materiálem ve firmě je dural, 

v menší míře se pouţívá ocel (ČSN 12 050, 11 600) a nejmenší část těles obráběných 

kotoučů je z termosetových materiálů.    

 

 

2.1 Postup výroby diamantového kotouče 

 

 Brousící kotouč se skládá ze dvou nejdůleţitějších částí a tou první je nosné 

těleso, na kterém je ukotvena brousící vrstva. Druhou částí je samotná brousící vrstva, 

jeţ je tvořena pojivem a obrusnými částicemi. Pojivo se nejčastěji rozděluje na dva 

základní typy, první častěji pouţívaný druh je pojivo pryskyřičné. Jak název napovídá 

tak tahle vazba je sloţena ze směsicí pryskyřic, plniv, mazadel, látek vytvářející póry 

apod. Pryskyřičná pojiva se lisují za niţší teploty, v rozmezí 180 - 300 °C dle pouţité 

pryskyřice a za působení niţších tlaků, neţ je u pojiv kovových. Druhým druhem pojiva 

je pojivo kovové. To je sloţeno z převáţné části měděnými zrny. Lisuje ze za vyšších 

teplot v rozsahu a větších tlaků neţ pojiva pryskyřičná.  

 Po naváţení přesného mnoţství diamantu se dostáváme na výrobní halu, kde 

rozdělovník přidělí k jednotlivým výrobním příkazům výkresy, pokud nejsou uţ 

k příkazu přidány technologickou přípravou výroby. Pak skladník nachystá materiál, 

pro kotouče do průměru 250 mm je materiál z nařezané tyčoviny, pro větší průměry se 

pouţívá materiál, který je nařezán z válcovaných desek. Materiálem bývá nejčastěji 

pouţito duralu, oceli a občas si zákazník přeje bakelitové těleso. Nyní je matriál 

s výrobním postupem a výkresy transportován na pracoviště soustruţníka. Soustruţník 

osoustruţí podle výkresu polotovar na těleso, jedná se o první fázi soustruţení. Těleso 

má přídavky na dokončovací operaci, ale především má osazení, která jsou nezbytná 
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pro umístění tělesa do lisovací formy. Takhle osoustruţené tělesa musí projít přesným 

poměřením na kontrole. Ale ještě před tím jsou tělesa odmaštěna v průmyslové myčce, 

kde jsou zbavena především mastnot a nečistot od řezných emulzí. Mastnoty by také 

působily negativně na přilnavost brusné vrstvy k tělesu. Na kontrole změřené rozměry 

musí sedět s tolerancí na výkrese, pokud tomu tak není, musí být soustruţníkem 

opraveny, nebo případně vyhotoveny znovu. Veškeré úkony na jednotlivých 

pracovištích jsou zaznamenávány do výrobního příkazu, který putuje od začátku výroby 

kotouče aţ do jeho finální podoby. Přeměřené polotovary směřují na lisovnu. Zde musí 

lisař kotouč opískovat, především na místech styku tělesa s brusnou vrstvou.  

 Pískování je nezbytné, protoţe plastická deformace obrobeného povrchu spolu 

s vlivem teploty řezání jsou příčinou vzniku napětí v povrchových vrstvách obrobku. 

Příčinou vzniku zbytkových napětí v povrchových vrstvách obrobené plochy bude 

funkcí obráběného materiálu, způsobu obrábění a řezných podmínek. [5] 

 Potom se musí opískovaná část natřít speciálním lepidlem, které bude plnit svoji 

funkci při procesu vytvrzování v lisu. Takhle připravené těleso kotouče musí lisař vloţit 

do speciální lisovací formy, které jsou sloţeny z několika dílů, jako například spodní 

razník, objímka, jádro, horní razník atd. V částečně sloţené formě s tělesem lisař nasype 

a rovnoměrně rozvrství směs vazby a diamantu. Pak uţ se většinou vkládá horní razník 

a celá soustava je malým tlakem zalisována a vloţena do lisu s topnými deskami. Kaţdý 

typ kotouče má stanovený lisovací tlak, teplotu a časy vytvrzování po dobu lisování. 

Teplota vytvrzování pryskyřičných kotoučů je v rozmezí od 180 do 300 °C. Kotouč, 

který má kovovou vazbu je sloţený ve formě vloţen do indukční pece, kde je zahříván 

na teplotu roztavení kovových částic vazby, v rozmezí 600 aţ 800 °C a následně je 

vloţen do lisu uţ bez vyhřívaných desek a zatíţen patřičným tlakem po stanovenou 

dobu. Potom je forma vyndána z lisu a vloţena na chladící desky, neboť má ještě 

dostatečně vysokou teplotu, se kterou se nedá ručně manipulovat. Po vychladnutí je 

forma rozlisována a kotouč musí jít opět na kontrolu pro přeměření nalisované vrstvy. 

Pak přijde na řadu opět soustruţník, který osoustruţí přídavky materiálu na tělese, vše 

podle přiloţeného výkresu. Tahle dokončovací soustruţnická práce nebývá svěřena do 

rukou začátečníků. Při soustruţení se musí počínat velice opatrně, neboť se 

soustruţnický nůţ dostává téměř do styku s brusnou vrstvou, která můţe být poškozena 

a kotouč tím pádem znehodnocen. A také je někdy potřeba upnout kotouč do sklíčidla 

za brusnou vrstvu. Tahle operace se musí provádět opatrně, neboť brusná vrstva je 

křehká. Poté je opět kotouč přeměřen na kontrole. Jako poslední operace je přebroušení 

brusné vrstvy karborundovým kotoučem na přesný rozměr, jedná se o úběr materiálu 

v hodnotách desetin aţ setin milimetru. Téhle operaci se také říká oţivení brusné vrstvy. 

Tahle operace se provádí později i během pouţívání, neboť brousící vrstva se zanáší 

broušeným materiálem. Na kontrole ještě musí dojít k přeměření rozměrů. Potom uţ 

zbývá jenom laserem popsat kotouč, kde se uvádí logo výrobce, maximální otáčky, 

sloţení brusné vrstvy a směr broušení. Schematický postup výroby je zobrazen na 

obrázku č. 2.1.    
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Obr. č. 2.1 Schéma postupu výroby diamantového kotouče 

 

 

 

2.1.1 Použití a rozdělení brousících kotoučů 

 

 Diamantové brousící kotouče jsou určeny pro broušení tvrdých a 

těţkoobrobitelných materiálů. Vyuţívají se pro jemné dokončovací broušení a ostření 

řezných nástrojů se slinutými karbidy, pro dokončovací broušení a lapování. Broušením 

lze dosáhnout vysoké kvality povrchu broušených ploch, např. při jemném broušení 

drsnosti aţ 0,2 μm, odebrat za krátkou dobu velký objem třísek např. při hrubování 

broušením, nebo lze jednoduše dělit tvrdé materiály. Broušení je obráběcí proces 

realizovaný zrny brusiva spojenými pojivem v mnohabřitý řezný nástroj, brousící 

kotouč jehoţ břity jsou geometricky nestejné a mají záporný úhel čela. Detail úběru 

materiálu brousícím kotoučem je na obrázku č. 2.2.  

 

 

 
 

Obr. č. 2.2 Geometrie zrn brousícího kotouče [11] 
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 Brousící kotouče s diamantem a kubickým nitridem bóru tvoří největší skupinu 

nástrojů vyráběných pod značkou Urdiamant. Jsou určeny především pro strojírenství a 

svým nabízeným sortimentem jsou schopny pokrýt téměř všechny brousící operace. 

Kotouče s diamantem se úspěšně pouţívá na broušení tvrdých a křehkých materiálů 

jako jsou slinuté karbidy, keramika, sklo, kámen apod. Kotouče s kubickým nitridem 

bóru se pouţívají na opracování zušlechtěných kalených ocelí. 

 Aby došlo k optimálnímu vyuţití vlastností kotoučů, je nutno volit vhodnou 

charakteristiku kotouče za pouţití doporučených podmínek. Je potřeba vybrat brusivo 

podle druhu broušeného materiálu. Dále tvar a rozměry kotouče jsou rozhodující. Čím 

větší je průměr kotouče, tím příznivější jsou termické a kinematické podmínky 

broušení, protoţe brusné zrno je následkem delší ochlazovací dráhy méně namáhané, 

coţ prodluţuje ţivotnost kotouče. Volba průměru závisí na typu brusky, jejíţ 

konstrukce by měla zaručit dosaţení doporučených pracovních rychlostí. Zásadně musí 

být vyuţívána celá šířka brousicí vrstvy (neplatí u tvarových kotoučů). Toho lze docílit 

posuvem obrobku nebo brousicího kotouče přes celou broušenou plochu, nebo pouţitím 

uţší brousicí vrstvy neţ je šířka broušené plochy (platí u čelních kotoučů). Úzká 

brousicí vrstva umoţňuje vyšší výkon broušení s malým vývinem tepla. Příliš široká 

brousicí vrstva způsobuje vysokou teplotu v místě řezu, coţ můţe mít vliv na sníţení 

výkonu. Pojivo ovlivňuje rozhodujícím způsobem výkon broušení, ţivotnost kotoučů, 

tvarovou stálost, samoostřící vlastnosti apod. Výběrem pojiva ovlivníme zda 

diamantový nebo KBN kotouč brousí s velkým výkonem broušení při malém 

přítlaku, avšak s kratší ţivotností (měkké pojivo) a nebo s velkou ţivotností při niţším 

výkonu a větším přítlaku (tvrdé pojivo). Pro volbu pojiva je kromě broušeného 

materiálu a druhu brusiva důleţité určit druh operace a způsob broušení. Brousící 

kotouč s diamantovým brusivem nebo brusivem s kubického nitridu bóru je 

charakterizován základními znaky jako druh brusiva, tvarem kotouče, rozměrem 

kotouče, druhem pojiva, zrnitostí brusiva a koncentrací brusiva. Pro jednoduchou 

orientaci bylo normalizováno značení na brousícím kotouči, jak ukazuje obrázek č. 2.3. 

 

 

 

Kotouče s kovovým pojivem 

 

 Kovové pojivo - je tvrdší neţ pryskyřičné. Vyuţívá se s výhodou pro tvarové 

kotouče, mají tu výhodu, ţe po pouţití a ztrátě původního tvaru se dají přejiskřit opět na 

poţadovaný tvar. Pouţívá se převáţně pro broušení s diamantem. Vyrábí se pod 

označením SKM, bronzové a galvanické, pojiva se pouţívají výhradně s chlazením. 

Bronzové pojivo BZ-1 aţ BZ-8 se převáţně pouţívá pro broušení slinutých karbidů 

(SK). Čím vyšší číslo, tím vyšší tvrdost pojiva. Bronzové pojivo BZ-S6/ X se pouţívá 

na broušení keramiky, skla, porcelánu apod. (KE). V závislosti na druhu broušeného 

matriálu, druhu operace a způsobu broušení jsme schopni řídit tvrdost vazby BZ-S6/X. 

Bronzové pojivo EB-V je určeno převáţně pro 

elektrolytické broušení. Speciální pojivo BZ-9 je určeno pro broušení SK čelními 

kotouči.  
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 Galvanické pojivo (Ni) se pouţívá všude tam, kde nelze pouţít klasické 

technologie výroby brousicích kotoučů s diamantem a KBN. Většinou se jedná o 

tvarově sloţité nástroje. Brusivo v jedné vrstvě je ukotveno k ocelovému tělesu 

galvanicky nanášeným povlakem niklu. K výhodám kotoučů s galvanickým pojivem 

patří vysoký brousící výkon, nízké pořizovací náklady, vysoká stálost tvaru 

a nízký vývin tepla. Nevýhodou je malá ţivotnost daná pouze jednou vrstvou diamantu. 

[3] 

 

 

 

Kotouče s pryskyřičným pojivem 

 

 Pryskyřičné pojivo (P) je nejpouţívanějším pojivem, protoţe se vyznačuje 

vysokou produktivitou broušení, nízkým vývinem tepla, dobrými samoostřícími 

vlastnostmi. Pojiva jsou označena B-I aţ B-XVII a pouţívají se s chlazením. 

Pryskyřičná pojiva lze pouţít i bez chlazení za určitých podmínek (úzká 

brousicí vrstva, niţší obvodová rychlost, přítlak, posuv, krátký strojní čas, niţší 

koncentrace apod.) [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 2.3 Symboly značené na brusném kotouči 
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3 PROBLEMATIKA OBRÁBĚNÍ LEHKÝCH SLITIN 
 

 

 Brousící kotouč brousí na principu, kdy brusná diamantová nebo KBN zrna 

odebírají broušený materiál. Materiál nám bude odebírat, pokud mu udělíme energii. 

Nejjednodušším způsobem mu udělíme rotační energii. Brusná zrna ukotvená v pojivu 

se tedy pohybují po kruţnici s určitou rychlostí, Nejideálnější je pouţít co největší 

průměr kruţnice, jak je to jen moţné. Z toho vyplívá, ţe největší část brusného kotouče 

je tvořena tělesem, které nese brousící vrstvu. Brousící vrstva v šířce několika milimetrů 

ukotvená na obvodu rotačního tělesa je to nejdůleţitější a také nejdraţší na celém 

brusném kotouči. Kotouč nelze vyrábět celý z brusné vrstvy, především 

z ekonomických důvodů. Je potřeba na unášecí část tělesa brousícího kotouče pouţít 

jiný materiál. Jako nejideálnější se ve většině případů pouţívají slitiny hliníku (dural). 

Dural má výborné mechanické a fyzikální vlastnosti, které jsou nezbytné pro výrobu a 

především provoz a dlouhou ţivotnost samotného kotouče. Dural se celkem dobře 

obrábí, je chemicky odolný a dá se velmi dobře povrchově upravovat. 

 

 

 

 

3.1 Lehké kovy a jejich slitiny 

 

 Slitiny hliníku patří kromě ocelí k nejpouţívanějším kovovým konstrukčním 

materiálům. Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý. 

Z taveniny tohoto oxidu ve směsi s kryolitem se elektrolyticky získává kovový hliník.  

 Průmyslově se začal hliník vyrábět r. 1890 s produkcí 5700 t/rok. Dnes jeho 

světová výroba činí cca 40 mil. tun a ve světových normách je nyní uvedeno více neţ 

120 slitin Al. Čistý hliník má kubickou plošně středěnou mříţku K12. Teplota tavení je 

660 °C. Charakteristická je nízká hustota ρ = 2,698 g.cm
-3

 a vysoká elektrická vodivost. 

Hliník můţe být vysoce čistý od 99,0 do 99,999 % Al. Nečistoty jako Fe, Si, Cu, Mn, 

Zn a Ti zvyšují pevnost, ale sniţují plasticitu. Hliník je korozivzdorný díky tenké 

kompaktní vrstvě oxidů na povrchu. S čistotou Al roste i jeho korozivzdornost. Hliník je 

moţno svařovat řadou technologií. [7]  

Před více jak sto lety v roce 1906 vynalezl německý hutní inţenýr a chemik 

Alfred Wilm duralaluminium, velmi lehkou a dostatečně tvrdou slitinu hliníku a mědi a 

hořčíkem (Al-Cu-Mg). Od roku 1910 ji pod ochrannou značkou duralumin (téţ dural) 

začaly v Evropě uvádět na trh německá firma Dürener Metallwerke AG, anglická 

Vickers a francouzská Soc. du Duralumin. Dnešní běţný dural obsahuje vedle hliníku 

asi 2,5 - 5,5 % mědi, 0,2 - 1,5 % křemíku, do 1,2 % manganu a 0,2 - 2 % hořčíku, ale 

také jiné přísady. Kvůli jeho malé hmotnosti (/hustotě 2,7 aţ 2,9 g/cm3) a odolnosti 

proti korozi, kterou je moţno zvýšit různými povlaky, je od počátku vyuţíván při stavbě 

lodí a vzducholodí, ţelezničních vozů, automobilových motorů, ale především v 

leteckém průmyslu. Ještě v průběhu první světové války zkonstruoval německý 

průmyslník a průkopník letectví profesor Hugo Junkers duralové letadlo (obr. č. 3.1). 

Stavba velmi populárních celokovových jednoplošníků se samonosnými křídly byla 

umoţněna aţ pouţitím duralu. Ačkoliv duraluminium je jen nepatrně těţší oproti 

čistému hliníku, legováním se nechá jeho pevnost zvětšit z 8 aţ na 85 kg/mm
2
, 

Brinelova tvrdost (HB) z 22 aţ asi na 80 kg/mm
2
 a mez pruţnosti (bez trvalých 
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deformací) z asi 3 na více neţ 25 kg/mm
2
. Dural se neodlévá (bod tání kolem 650 °C), 

nýbrţ se slitina pouze kove, válcuje, táhne a zušlechťuje současnou změnou teploty. [4] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

K přednostem slitin hliníku lze počítat zejména nízkou měrnou hmotnost (2 470 

aţ 2 890 kg.m
-3

 ) a poměrně dobrou pevnost ( Rm = 90 aţ 670 MPa ), coţ znamená, ţe 

měrné pevnostní charakteristiky (např. Rm/ρ) některých slitin hliníku jsou srovnatelné 

s obdobnými charakteristikami ocelí. Slitiny hliníku, pokud neobsahují měď, velmi 

dobře odolávají korozi v atmosféře a látkám kyselé povahy. Odolnost slitin hliníku proti 

působení látek alkalických je naopak malá. Dobře se svařují v ochranné atmosféře, mají 

dobrou elektrickou a tepelnou vodivost, jsou vyráběny v širokém sortimentu hutních 

produktů a vratný odpad se poměrně snadno zpracovává. Nedostatkem slitin hliníku je 

jejich nízká tvrdost a tedy snadné zhmoţdění povrchu zpracovaného materiálu a 

výrobků, obtíţné třískové obrábění a mechanické leštění měkkých slitin (materiál se 

maţe). Slitiny hliníku mohou být napadeny elektrochemickou korozí, jsou-li ve 

vodivém styku s ostatními kovy a slitinami s výjimkou zinku a kadmia. [12] 

Vytvrzované slitiny Al tvoří nejdůleţitější skupinu Al slitin. Podmínkou 

vytvrzování je existence rovnováţného diagramu s částečnou rozpustností v tuhém 

stavu, která se sniţující se teplotou klesá. Vytvrzování probíhá ve dvou etapách. 

Nejdříve je slitina vyţíhána na rozpouštěcí teplotu (např. 500 °C), kde dojde k její 

homogenizaci. Poté nastává prudké ochlazení, aby vznikl přesycený tuhý roztok. 

V druhé etapě probíhá stárnutí, buď při teplotě okolí  - přirozené nebo častěji při teplotě 

vyšší (např. 160 °C).  

Vývoj vytvrzovacích slitin šel od Al-Cu-Mg-Mn přes Al-Cu-Mg-Si a Al-Mg-Si 

k Al-Zn-Mg-Cu. V 70.letech byla navrţena slitina Al-Li-Mg, která se stala základem 

dnes nejperspektivnějších slitin Al-Li-X, kdyţ X znamená Cu, Mg, Zr případně i 

skandium Sc. Následná tabulka č.3.1 uvádí charakteristické slitiny popsaných skupin. 

Dnešní základní řada nejvíce pouţívaných slitin hliníku je celosvětově unifikována a 

v podstatě ukončena. 

 

 

 

 

Obr. č. 3.1 Prvním letounem s neplátěným potahem, ale s duralovým 

vlnitým plechem bylo německé dopravní letadlo Junkers F 13, které 

poprvé vzlétlo 25.června 1919 [4] 



Diplomová práce                                                                                    Bc.David Koňarik 

 

 
12 

 

Slitina Označení Rm[MPa] 
A5 

[%] 
Použití, vlastnosti 

AlCu4Mg1 EN AW-2024 480 11 
Všeobecné strojírenství, 

zhoršená svařitelnost 

AlMg1SiCu EN AW-6061 220 22 
Stavebnictví, elektr., 

dobrá zpracovatelnost 

AlZn6MgCu EN AW-7050 560 8 
Doprava, letectví, 

nebezpečí koroze 

AlZn7CuMg EN AW-7060 590 7 
Doprava, letectví, 

nebezpečí koroze 

AlCu2Mg1,5Ni EN AW-2618A 430 13 Automobily, do 250 °C 

AlLi2Cu2ZrSc GOST 1460 650 8 
Letectví, aeronautika, 

svařit 

AlLi2,5Cu1,5Mg1 EN AW-8090 640 8 
Letectví, aeronautika, 

svařit 

 

Tab. č. 3.1 Nejčastěji pouţívané skupiny slitin Al [4] 

 

 

 

 Slitiny Al-Li-X začaly v polovině 80.let vyrábět firmy Alcan, Kaiser 

Aluminium, Cegedur a jiné. V Evropě byly poprvé pouţity na Airbus A340 a to 

500kg/letoun. U nové verze Airbusu A380 jiţ je na jeden letoun pouţito 4000 kg této 

slitiny. V USA se pouţívají v kosmické technice a vojenských letadlech. 

Nejperspektivnější se dnes jeví tyto slitiny se skandiem, poprvé pouţité na balistické 

rakety SSSR, později na bojové letouny MIG 29. [7] 

 

 

 

3.1.1 Hliník technické čistoty 

 

 Asi 60 % hliníku technické čistoty se zpracovává na plechy. Ostatními hutními 

výrobky jsou tyče a dráty. Pevnost hliníku v tahu je nízká, ve stavu měkkém bývá Rm 

kolem 70 MPa, ve stavu tvrdém (po tváření za studena) Rm kolem 130 MPa. Hliník je 

pouţíván zejména jako elektrovodný materiál (Al 99,5 ČSN 42 4004) a materiál pro 

elektrické kondenzátory. V chemickém a potravinářském průmyslu se uplatňuje pro 

dobrou tepelnou vodivost a odolnost proti korozi v kyselém prostředí. Pouţívá se pro 

obaly, plátování plechů ze slitin hliníku obsahujících měď, plátování plechů ocelových 

nebo jako alitovaná povrchová vrstva na výrobcích z ocelí a slitin niklu proti korozi a 

okujení. [12]    
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3.1.2 Slitiny hliníku 

 

 Slitiny hliníku lze dělit podle různých kritérií. Nejčastější je dělení podle 

způsobu zpracování, respektované normami ČSN. Jiným kritériem pro dělení slitin 

můţe být jejich schopnost zvýšit tvrdost a pevnost tepelným zpracováním – 

vytvrzováním. Tato schopnost souvisí s chemickým sloţením slitin, tedy jejich polohou 

v rovnováţném diagramu odpovídající soustavy, a mimo jiné je podmíněna 

dostatečným přesycením tuhého roztoku na bázi hliníku přísadovými prvky, 

dosahovaném při rychlém ochlazení slitin z oblasti existence tuhého roztoku α . Ve 

zjednodušené formě pro binární slitiny je tento způsob klasifikace schematicky vyjádřen 

na obr. č. 3.1. [12] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Slitiny hliníku pro tváření, slitiny nízkopevnostní s dobrou odolností proti korozi 

 

 V této podskupině jsou zařazeny slitiny soustav Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Mn. 

Neobsahují měď, proto mají dobrou odolnost proti korozi i bez povrchové ochrany, 

avšak na druhé straně je nelze tepelným zpracováním podstatně zpevnit (vytvrdit). 

Jejich předností je dobrá svařitelnost, tvařitelnost, odolnost proti vibračnímu zatíţení a 

dobrá lomová houţevnatost. Slitiny Al-Mg (obr. č. 3.2) tvoří řadu AlMg2, AlMg3, 

AlMg5 a AlMg6. Slitiny s obsahem hořčíku větším neţ 6 % mají sklon ke korozi po 

hranicích zrn, zejména při mechanickém zatíţení, proto se obvykle nepouţívají. 

Nevelkou pevnost slitin AL-Mg, jeţ mají v ţíhaném stavu Rm = 100 aţ 170 MPa. Lze ji 

zvýšit deformačním zpevněním, aţ na Rmax = 400 MPa, které se pouţívá především pro 

slitinu AlMg5, a to se stupněm deformace 20 aţ 30%. Při větších deformacích značně 

klesá tvárnost slitin i jejich odolnost proti korozi. [12] 

 

 

 

Obr. č. 3.1 Schéma obecného rovnováţného diagramu 

binárních slitin hliníku [12] 
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Obr. č. 3.2 Soustava Al-Mg (část) [12] 

 

 

 

 

 Slitiny Al-Mg-Si lze na rozdíl od slitin Al-Mg tepelným zpracováním poněkud 

vytvrdit na Rm = 170 aţ 270 MPa. Jsou dobře tvárné a svařitelné. Pouţívají se zejména 

v letectví, jak ukazují jejich obchodní názvy (např. Avial), ve stavebnictví a v bytové 

architektuře. Slitiny Al-Mn se tepelně nevytvrzují, neboť nevelké přesycení tuhého 

roztoku α umoţňuje pouze nepodstatné zvýšení pevnosti (obr. č. 3.3). Jejich vlastnosti a 

pouţití jsou obdobné jako u slitin Al-Mg. Průmyslově je vyráběna pouze slitina AlMn1, 

mající v měkkém stavu Rm = 130 MPa, ve stavu deformačně zpevněném 220 MPa. Je 

často pouţívána jako poněkud pevnější náhrada čistého hliníku. [12] 
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Obr. č. 3.3 Soustava Al-Mn (část) [12] 

 

 

 

 

Slitiny s vyšší a vysokou pevností, avšak s nízkou odolností proti korozi 

 

 Slitiny Al-Cu-Mg představují nejvíce pouţívané materiály této podskupiny. Jsou 

to zejména duraly AlCu4Mg, AlCu4Mg1 a AlCu4Mg1Mn, dosahující značné pevnosti 

po vytvrzení tepelným zpracováním (Rm aţ 530 MPa). Část binárního diagramu 

soustavy Al-Cu (vliv Mg neuvaţováno) je na obr. č. 3.4. Hlavním výrobkem jsou 

plechy, povrchově chráněné proti korozi tenkou vrstvou hliníku (plátované duraly). 

Maximálně konstrukčně vyuţitelná teplota těchto duralů v zatíţeném stavu je asi 1502 

°C. Duraly s obsahem hořčíku zvýšeným do 2 aţ 2,5 % mohou být dlouhodobě 

vystaveny teplotám aţ 200 °C. [12] 
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Obr. č. 3.4 Soustava Al-Cu (část) [12] 

 

 

 Dural AlCu2Mg se zvýšenou tvárností v důsledku menšího obsahu mědi je určen 

pro nýty. Na rozdíl od nýtů z klasických duralů AlCu4Mg a AlCu4Mg1 jsou tyto nýty 

nýtované bez předchozího změkčení tepelným zpracováním, aniţ by hrozilo nebezpečí 

vzniku trhlin v závěrné hlavě. Slitiny Al-Cu-Mg-Ni tvořené přísadou niklu do duralové 

báze jsou vhodné pro dlouhodobou funkci za teplot aţ 300 °C. V ČR je pouţívána 

slitina AlCu2Mg2Ni, známá téţ pod ruským označením AK 4-1. Slitiny Al-Cu-Si-Mn 

jsou určeny pro volně a zápustkově kované výkovky. V nejčastěji je pouţívána slitina 

AlCu2SiMn. Slitina AlCu8FeSi je určena pro kovaná pouzdra a pánve kluzných loţisek. 

Slitina AlCu4BiPb je pouţívána pro součásti nepříliš silově namáhané, vyráběné ve 

velkých sériích obráběním na automatech. Na rozdíl od jiných slitin hliníku tvoří 

krátkou, drobivou třísku, coţ je způsobeno přísadou vizmutu a olova. Slitina 

AlSi12Ni1Mg je tvářený silumin (jinak dle sloţení slitina slévárenská) pro značně 

mechanicky namáhané výlisky a výkovky s vyšší teplotou funkce, například kované 

písty spalovacích motorů. Slitiny Al-Zn-Mg-Cu jsou nejpevnějšími slitinami hliníku. Po 

tepelném zpracování dosahují pevnosti Rm = 500 aţ 580 MPa. K hlavním nedostatkům 

těchto slitin patří sklon ke korozi pod napětím, niţší lomová houţevnatost a vyšší 

vrubová citlivost neţ u duralů, intenzívnější průběh odpevňovacích pochodů s růstem 

teploty neţ u méně pevných duralů. Jiţ asi od 125 °C jsou slitiny se zinkem méně pevné 

neţ klasické duraly. 

 Slitiny Al-Li patří k vývojovým slitinám. Lithium je vysoce reaktivní prvek, 

snadno oxidující na vzduchu. Proto jsou slitiny s lithiem taveny a odlévány v ochranné 

atmosféře argonu nebo ve vakuu, případně na vzduchu pod krycí struskou. Binární 

slitiny mají většinou nízkou taţnost a velkou křehkost. Hlavní směr vývoje proto 
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představují komplexně legované slitiny, mající tyto negativní vlastnosti potlačeny. 

Největší počet značek představují polykomponentní slitiny soustavy Al-Cu-Li—Mg-Zn-

Mn. Hlavní přínos slitin hliníku s lithiem spočívá v jejich o 5 aţ 10 procent niţší 

hmotnosti (2 470 aţ 2 620 kg
-3

) a zvýšeném modulu pruţnosti v tahu ve srovnání 

s konvenčními slitinami hliníku. Jejich pevnost v tahu (Rm = 420 aţ 600 MPa) je přitom 

srovnatelná s pevností duralů. Nově vyvíjené slitiny Al-Li obsahují velmi malé přísady 

(10
-1 

%) scandia, berylia a yttria , případně kadmia. [12] 

  

 

Slitiny hliníku pro odlitky 

 

 Jsou určeny k výrobě tvarových odlitků litím do písku, do kovových forem nebo 

tlakově. Mechanické hodnoty odlitků nedosahují hodnot výrobků tvářených a značně 

závisí na způsobu odlévání. Maximální pevnost bývá asi 250 MPa. Hrubá struktura 

s nejniţšími pevnostními charakteristikami vzniká při lití do písku, jemná struktura 

s lepšími vlastnostmi se tvoří při lití do kovových forem nebo při lití tlakovém. 

 Slitiny hliníku pro odlitky lze rozdělit podle slitinových bází. Patří tam binární 

siluminy, coţ jsou slitiny Al-Si (obr. č. 3.5) označované jako binární nebo jednoduché 

siluminy. Eutektikum v binárních siluminech představuje směs tuhého roztoku a 

krystalů téměř čistého křemíku (fáze β). K přednostem binárních siluminů Al-Si patří 

dobrá odolnost proti korozi. Přesto se pro tvarové odlitky pouţívají zřídka. Osvědčily se 

však jako hliníkové pájky.  

 

 
Obr. č. 3.5 Soustava Al-Si (část) [12] 

 

 Další skupinou jsou speciální siluminy, které mají přísadu hořčíku a mědi. Tyhle 

slitiny lze dlouhodobě mechanicky zatěţovat  aţ do teplot 275 °C. Ze speciálních 

siluminů jsou odlévány tvarově sloţité a tenkostěnné odlitky všeho druhu včetně 

velkorozměrných, např. skříně spalovacích motorů a převodovek, písty a hlavy válců, 

řemenice, pouzdra, disky kol, součásti pro letadla. 

 Slitiny Al-Cu binární mají pouţití malé. Slitiny polykomponentní, odvozené ze 

základní báze Al-Cu, obvykle obsahují nikl a ţelezo. Sloučeniny těchto kovů s hliníkem 

disperzně zpevňují tuhý matriční roztok, ve kterém jsou rozpustné. Tyto slitiny jsou 

proto určeny pro dlouhodobou funkci za teploty 350 aţ 450 °C. Na rozdíl od siluminů 

však mají poměrně široký teplotní interval krystalizace (90 aţ 100 °C), coţ způsobuje 
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horší slévárenské vlastnosti, zejména menší zabíhavost, větší sklon k tvorbě trhlin za 

tepla při tuhnutí odlitku a mikropórovitosti. Hlavním společným nedostatkem všech 

slévárenských slitin hliníku obsahujících měď je jejich poměrně špatná odolnost proti 

korozi. Odlitky proto musí být povrchově chráněny. Jsou to zejména odlitky značně 

namáhané při vyšších teplotách, např. hlavy válců a písty větších rozměrů. 

 Slitiny Al-Mg mají největší měrnou pevnost a rázovou houţevnatost ze všech 

slévárenských slitin hliníku. Jsou vhodné pro rázově namáhané odlitky s náhlými 

změnami průřezu a pro odlitky odolávající koroznímu prostředí. Jejich obrobitelnost je 

lepší neţ u slitin Al-Si. Značné naplynění a oxidace při tavení, lití a krystalizaci jsou 

však příčinou jejich horších slévárenských vlastností, větší pórovitosti a sníţené těsnosti 

odlitků. Přísada křemíku zlepšuje zabíhavost, sniţuje sklon k tvorbě trhlin za tepla, 

zvyšuje hustotu odlitků. Ze slitin Al-Mg-Si se vyrábějí odlitky mechanicky namáhané 

za vyšších teplot, např. ţebrované hlavy válců, nebo odlitky vystavené povětrnostním 

vlivům, jako automobilové kování, součásti vnitřní a vnější architektury, fotopřístroje, 

nádobí pro styk s potravinami. 

 Slitiny Al-Zn-Mg mají slévárenské vlastnosti obvykle lepší neţ slitiny Al-Cu a 

Al-Mg. Slitiny Al-Li jsou určeny především pro tvářené hutní polotovary, avšak dle 

potřeby mohou být pouţity i pro odlitky. Vzhledem k vysoké reaktivitě lithia se 

vzdušnými plyny se tavení a odlévání těchto slitin provádí pod krycí struskou, 

v ochranné atmosféře nebo ve vakuu. [12] 

 

 

 

3.1.3 Tepelné zpracování slitin hliníku 

 

 Nejčastější tepelné zpracování hliníku je rekrystalizační ţíhání. Ţíhání na 

odstranění pnutí se pouţívá u tvarově sloţitých součástí tvářených za tepla, u odlitků 

litých zejména do kovové formy, a po svařování. Pokles pnutí nastává jiţ od teploty asi 

200 °C. Účinněji probíhá za teplot 300 – 400 °C. Ţíhání rekrystalizační se nejčastěji 

zařazuje jako mezioperace po tváření za studena. Teplota rekrystalizačního ţíhání bývá 

300 aţ 500 °C. Ţíhání stabilizační se pouţívá pro stabilizaci struktury a tedy i vlastností 

a rozměrů součástí, které mají být dlouhodobě vystaveny zvýšeným teplotám funkce. 

Teploty ţíhání jsou o málo vyšší neţ teploty samotné funkce a to 240 aţ 350 °C. Ţíhání 

vytvrzených slitin k dosaţení odpevnění se pouţívá tehdy, je-li vytvrzený materiál 

určen k další operaci tváření. Ţíhací teploty jsou obvykle 350 aţ 450 °C. 

 Vytvrzování sestává z rozpouštěcího ohřevu, následného ochlazení s vytvořením 

metastabilního přesyceného tuhého roztoku a z jeho následujícího stárnutí. Minimální 

potřebná rychlost ochlazování z teploty rozpouštěcího ohřevu je určena kritickou 

rychlostí ochlazování, kterou lze stanovit z kinetických diagramů rozpadu 

nerovnováţného tuhého roztoku α. Prakticky pro všechny slitiny hliníku se jako 

ochlazovací prostředí pouţívá voda teplá 20 aţ 40 °C. U tenkostěnných součástí to 

znamená rychlost 600 aţ 800 °C za sekundu, coţ je mnohonásobně více neţ je kritická 

rychlost ochlazování kterékoliv slitiny hliníku. Získaný metastabilní tuhý roztok α je ve 

srovnání s výchozím stavem slitiny tvářitelný bez nebezpečí vzniku prasklin. Stárnutí 

znamená rozpad přesyceného tuhého roztoku α, provázený růstem tvrdosti a pevnosti, 

sniţováním tvárnosti. U některých slitin probíhá samovolně jiţ při pokojové teplotě 

(přirozené stárnutí), u jiných je nutný ohřev (umělé stárnutí). [12] 
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3.1.4 Směry dalšího vývoje slitin hliníku 

 

  Slitiny hliníku dnes představují materiálově ukončenou skupinu. Nepředpokládá 

se vývoj slitin z hlediska chemického sloţení zcela nových. Více neţ změnou a 

úpravami chemického sloţení stávajících slitin bude zlepšování jejich vlastností 

dosahováno změnami v postupech zpracování. Lze očekávat rozvoj zpracování slitin 

hliníku v prášku s následujícím tvářením izotermickým, izostatickým a 

v superplastickém stavu, a spojování difůzí, laserem a elektronovým paprskem.  

 Větší pozornost je třeba věnovat tepelnému zpracování. Dosavadní postupy 

povaţované za optimální byly většinou takové, které přinášely maximálně moţné 

pevnostní charakteristiky slitin. Praxe však ukázala, ţe u mnoha součástí statická 

pevnost není pro jejich bezpečnou dlouhodobou funkci rozhodující. Nové postupy 

tepelného zpracování by tedy měly sledovat moţnosti zvýšené lomové houţevnatosti 

slitin, tvárnosti, odolnosti proti korozi či sníţení vrubové citlivosti. Zvyšování pevnosti 

je moţné jen na úkor jiných, neméně důleţitých vlastností. Se zvyšováním pevnosti 

slitiny přímo úměrně rostou výrobní a zpracovatelské náklady. Pouţití vody jako 

universálního kalícího prostředku pro slitiny hliníku zbytečně vede ke vzniku vnitřních 

pnutí, k borcení součástí sloţitého tvaru, výroba se prodraţuje o náklady na operace 

rovnání. Pro konkrétní slitiny hliníku je proto třeba najít vhodnější ochlazovací 

prostředky. [12] 

 

 

3.2 Specifika obrábění lehkých slitin 

 

 Tvářené slitiny hliníku se vyskytují v provedení tepelně zpracovatelném a 

tepelně nezpracovatelném. Vytvrzování a ţíhání na sníţení pnutí, společně 

s rozpouštěcím ţíháním, jsou běţnými postupy pro získání materiálů se zlepšenými 

vlastnostmi, které vykazují větší stabilitu a vyšší pevnost. Slitiny hliník/měď jsou často 

pouţívané tepelně nezpracovatelné druhy materiálů. 

 Slitiny hliníku mají dobrou obrobitelnost. Pracovní teploty jsou většinou nízké a 

lze pouţívat vysoké řezné rychlosti. Kontrola utváření třísky u některých způsobů 

obrábění vyţaduje za určitých okolností zvláštní pečlivost. K obrábění těchto slitin 

potřebujeme ostrý pozitivní břit a speciálně pro zpracování hliníku dimenzované 

nástroje. Existuje rovněţ mnoho moderních univerzálních nástrojů, jejichţ pomocí lze 

hospodárně obrábět celou řadu slitin hliníku. Toto obrábění vyţaduje všeobecně velký 

úhel čela, který zaručí dobrý odchod třísky a dle moţností zamezí vytváření nárůstku. 

Na trvanlivosti břitu, jakosti obrobeného povrchu a utváření třísky je vidět, je-li moţné 

obrobitelnost slitin označit jako dobrou. Řezné síly jsou malé. Obrobitelnost výkovků a 

odlitků ze slitin je lepší v tom případě, jsou-li tyto materiály zušlechtěny při vyšší 

teplotě, neţ kdyby byly pouze vyţíhány. Rozpouštěcím ţíháním a umělým stárnutím 

zpracované slitiny je moţné v určitých případech obrábět zvlášť dobře. U různých slitin 

se můţe vytvářet nárůstek na břitu tehdy, pracuje-li se s relativně vysokými řeznými 

rychlostmi. Tím však vzniká málo kvalitní povrch obrobku, zvláště v případě pouţití 

řezných nástrojů s běţnými břity, které nejsou upraveny pro obrábění hliníku. Jedním 

z velmi důleţitých bodů při obrábění hliníku je ovládání utváření a odvodu třísky. 

Některé třísky se nelámou lehce a při vyšších řezných rychlostech můţe odchod třísky 

vyţadovat zvláštní opatření. Extrémní opotřebení hřbetu při obrábění některých křemík 

obsahujících slitin s nadeutektoidním  sloţením je záleţitostí, kterou je nutné brát velmi 
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váţně. Velké tvrdé částice křemíku vyvolávají nadměrné a rychlé opotřebení břitu 

nástroje. Aby bylo moţno tyto slitiny s úspěchem obrábět, byly vyvinuty diamantem 

osazené břitové destičky. Řezné nástroje s vysokým výkonem obrábění, které jsou 

vhodné pro obrábění při velmi vysokých řezných rychlostech a které se pouţívají u 

obráběcích strojů, konstruovaných pro vysoké otáčky, dosahují v této oblasti nejlepších 

výsledků. Obvykle jsou řezné rychlosti omezeny kapacitou stroje. Jemnozrnné 

nepovlakované druhy slinutých karbidů byly vyvinuty speciálně k obrábění většiny 

slitin hliníku při vysoké hospodárnosti. 

 

 

3.2.1 Nástrojové materiály pro soustružení 

  

 Řezné nástroje mohou být vyrobené jako monolitní, kdy je tělo i břit z jednoho 

kusu. Nebo mohou mít napájené břitové destičky na tělo nástroje, které je většinou 

z konstrukční oceli. Nejčastěji se ale pouţívají nástroje s vyměnitelnými břitovými 

destičkami, tělo je vyrobeno z konstrukční oceli, břity jsou vyrobeny ve formě 

vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu (SK), z řezné keramiky (KM), 

z rychlořezné oceli (RO), z cermetu (CT), které mohou být povlakované nebo 

nepovlakované, dále z kubického nitridu bóru (KBN) nebo ze syntetického diamantu 

(PKD). Při volbě materiálu břitu se vychází z jeho mechanického a tepelného zatíţení 

při obrábění, z charakteru práce nástroje, tuhosti soustavy stroj – nástroj – obrobek – 

upínač, z ceny a dostupnosti materiálu. Vhodnost materiálu břitu závisí na poklesu 

pevnosti a tvrdosti materiálu se vzrůstající teplotou, odolnosti proti opotřebení, 

houţevnatosti a tvrdosti a na chemické příbuznosti s materiálem obrobku.  [8] 

 

 

 

3.2.2 Geometrie soustružnických nožů 

 

 Poloha břitu nástroje vzhledem k obrobku a jeho geometrický tvar jsou určeny 

úhly, které svírají funkční plochy s určitými pomocnými rovinami. Úhly na břitu se 

určují ve dvou souřadnicových soustavách: 

a) Nástrojové 

b) Pracovní 

 

 Základní úhly nástroje jsou v obrázku č. 3.6 naznačeny v základní nástrojové 

rovině (proloţené dosedací plochou noţového drţáku) a v normálové nástrojové rovině 

(proloţené kolmo na ostří – řez O-O). 
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 Ortogonální úhel čela γ0 – má podstatný vliv na řezný proces. Na jeho velikosti 

závisí průběh a velikost plastických deformací při tvorbě třísky, tím určuje i velikost 

řezných sil a úroveň tepelného zatíţení břitu. U nástrojů s výměnnými břitovými 

destičkami pro soustruţení i frézování se jeho velikost pohybuje v poměrně širokém 

rozmezí γ0 = +25° aţ -15°. Kladný úhel zlepšuje podmínky tvoření třísky, zmenšuje 

velikost řezných sil i úroveň řezných teplot. Záporný úhel čela zvyšuje pevnost břitu, 

ale současně zvyšuje i plastické deformace při tvorbě třísky a tím i řezné síly a teploty. 

Pro hliníkové slitiny se doporučuje úhel čela γ0 = 20° aţ 35°.  

 Úhel hřbetu α0 má vliv na velikost tření mezi hřbetem a plochou řezu, se 

vzrůstajícím úhlem α0 se tření zmenšuje a tím se zmenšuje i opotřebení hřbetu. Ideální 

pro hliníkové slitiny je úhel hřbetu α0 volit v rozmezí 8° aţ 10°. 

 Úhel břitu β0 je úhel řezného klínu břitové destičky, se zvětšujícím se úhlem β0 

se zvětšuje pevnost břitu, ale současně stoupá řezný odpor, který klade obráběný 

materiál vnikajícímu břitu. Pro měkké kovy je ideální úhel β0 = 40° aţ 50°. 

 Úhel sklonu ostří λs určuje místo prvého dotyku břitu s obrobkem, coţ má 

význam zejména při přerušovaném řezu. Při kladných hodnotách λs je místo prvního 

dotyku blíţe ke špičce břitové destičky. Záporný úhel λs oddaluje místo prvního dotyku 

dále od špičky a tím zvyšuje odolnost břitu proti mechanickým rázům. Kromě toho 

ovlivňuje úhel λs i směr odchodu třísky. Při záporném úhlu λs odchází tříska směrem 

k obrobené ploše. Naopak při kladném úhlu λs je odcházející tříska směrována od 

obrobené plochy.  

 Úhel nastavení hlavního břitu κr má zejména vliv na tvar průřezu třísky. Se 

zmenšujícím se úhlem κr je při určitém posuvu (f) a hloubce řezu ap tříska tenčí a širší a 

naopak při κr = 90° je tloušťka třísky h=f a šířka třísky b=ap.    

Obr. č. 3.6 Úhly břitu v nástrojové soustavě [10] 
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 Úhel nastavení vedlejšího břitu κr´ spolu s poloměrem zaoblení špičky rε určují 

především výslednou drsnost obrobeného povrchu. 

 

 

 

 

3.2.3 Mechanika tvoření třísky 

 

 Poznatky o mechanizmu tvoření třísky vychází ze základních zákonů fyziky 

pevných látek. S tvořením třísky je spojený i stav a kvalita povrchové vrstvy obrobené 

plochy, coţ je pro funkčnost vyrobených součástek významné. Řezný proces se 

realizuje v obráběcím systému stroj, obrobek, nástroj, přičemţ prioritním výstupem jsou 

parametry obrobené plochy. Z tohoto hlediska má zvláštní význam problematika 

identifikovaného mechanizmu tvoření třísky. Při obrábění probíhá proces oddělování 

třísky vlivem trvalého zatěţování odřezávané vrstvy řezným nástrojem. U krystalických 

látek (např. kovy) dochází při vnikání břitu nástroje do obrobku k plastické deformaci 

obráběného materiálu a vzniká tříska tvářená. U nekrystalických (např. litina) látek se 

odděluje tříska křehkým lomem nebo štěpením, nedochází k plastické deformaci a 

vzniká tříska netvářená. Při řezném procesu dochází v oblasti tvoření třísky k pruţným a 

následně plastickým deformacím v odřezávané vrstvě. Před břitem nástroje vzniká 

primární plastická deformace a v povrchových vrstvách třísky ve styku s čelem nástroje 

vzniká sekundární plastická deformace.[2]  

 Na obrázku č. 3.7 jsou schematicky vyznačené deformační procesy při tvorbě 

třísky, tak i hranice deformace. Krouţky představují v základním materiálu zrna 

nedeformovaného kovu. Tyto zrna v oblasti viditelné hranice deformace (úhel β1) se 

plasticky deformují a protahují se. Deformace v této oblasti se nazývá primárně 

plastická deformace. Na obrázku jsou deformované zrna vyznačena elipsami, výrazně 

orientovanými ve směru úhlu β2. Na třísce jsou stopy po deformaci, která se projevuje 

tzv. zabrzděnou vrstvou. Jsou to částečky třísky, protáhnuté a zadrţované třením o čelo 

nástroje. Podobně se plasticky deformuje i obrobená plocha a vzniká tu zpevněný 

povrch. [5] 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 3.7 Schematický obraz deformace při řezání kovu [5] 
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3.2.4 Utváření nárůstku 

 

 Utváření nárůstku je hlavním problémem při obrábění hliníkových slitin. Před 

řezným klínem nástroje se vytváří v důsledku adhezních sil mezi řezným a obráběným 

materiálem druhotná plasticky deformovaná vrstva kovu, charakteristická svojí 

vláknitou strukturou, a která je pevně fixována na řezný klín. Mezi touto vrstvou a 

třískou vznikají sloţitější jevy vnitřního tření neţ v oblasti primární plastické 

deformace. Tento proces se projevuje v relaci k čelu i hřbetu nástroje. V místech 

bezprostředního kontaktování obráběného materiálu s plochami řezného klínu se 

zabrzdí pohyb kovu, který je ve stavu plastického tečení. Průběh teploty v kontaktní 

deformované vrstvě mezi třískou a nástrojem udává obr. č. 3.8. 

 

 

 

 
Obr. č. 3.8 Průběh teploty mezi třískou a nástrojem [9] 

 

 

 

 

 Z tohoto obrázku vyplývá, ţe relativní rychlost pohybu obráběného materiálu 

v určité vzdálenosti od ploch kontaktu a pole rychlostí v kontaktních vrstvách jsou 

nehomogenní. Třoucí se částice se nebudou přemísťovat v místech kontaktu třísky a 

nástroje, ale v některé z vnitřních vrstev. Tvoří se tzv. zabrzděná vrstva, která se 

vyznačuje tím, ţe je vysoce deformovaná a svými vlastnostmi se přibliţuje amorfnímu 

kovu. Schematické znázornění zabrzděné vrstvy mezi třískou a čelem nástroje je na obr. 

3.9. Zabrzděná vrstva je z větší části spojená s hmotou třísky. Část zabrzděné vrstvy 

neodchází při řezání se vznikající třískou, ale zůstává spojena s materiálem oblasti 

primární plastické deformace a dává tak základ pro tvorbu nárůstku a jevů s utvářením 

nárůstku souvisejících. Vlivem této části zabrzděné vrstvy se zvětší poloměr zaoblení 

hrany „plastického― řezného klínu a řezná hrana se plasticky předsune. Výška plastické 

zóny se zmenšuje v závislosti na vzdálenosti od řezné hrany. Největší hodnotu dosáhne 

v blízkosti řezné hrany. V oblasti sekundární plastické deformace tedy nedochází 

k přímému styku třísky s čelem obráběcího nástroje. [9] 
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Obr. č. 3.9 Zabrzděná vrstva mezi třískou a čelem nástroje [9] 

 

 

 Mechanizmus vzniku zabrzděné nepohyblivé vrstvy lze popsat následovně. 

Deformovaný materiál, který přichází do styku s čelem obráběcího nástroje, se vtlačuje 

vlivem své plastičnosti do prohlubenin mikronerovností řezného klínu. To umoţňuje 

dostatečná plasticita obráběného materiálu a vyšší tvrdost materiálu obráběcího 

nástroje. Za vysokých teplot a tlaků, a tedy i při řezném procesu vzniká mechanicko-

molekulové nebo i chemické spojení zatlačených objemů s materiálem řezného klínu. 

Koeficient tření mezi obráběným a řezným materiálem dosahuje hodnotu meze kluzu 

obráběného materiálu při tečném namáhání a zatlačené objemy kovu se odtrhují od 

třísky. Mechanickým vlivem i plastickou deformací výstupků se současně rozrušují 

absorpční filmy a tak vzniká styk povrchů obráběného a řezného materiálu. Pevnost 

spoje mezi obráběným a řezným materiálem je menší v těch místech, na kterých nebyly 

absorpční filmy rozrušeny. Zatlačené objemy zde mohou být roztrhnuty třískou, dochází 

ke vzájemnému pohybu mezi obráběným a řezným materiálem a proces rozrušení 

absorpčních filmů pokračuje. Tak se neustále zvětšuje nejen pevnost spoje této vrstvy 

s materiálem řezného klínu, ale i plocha čela touto vrstvou pokrytá. Při zvětšování 

vzdálenosti od řezné hrany klesá tlak třísky na čelo, kontakt mezi třískou a čelem 

nástroje se stává diskrétnějším a v určité vzdálenosti od řezné hrany vzniká kontakt 

bodový. V takovém případě ke vzniku zabrzděné vrstvy nedochází. 

 Výška zóny a velikost sekundární plastické deformace závisí na: 

 

 charakteristice obráběného materiálu (pevnostních i plastických) 

 řezných podmínkách 

 

 Z řezných podmínek má na sekundární plastickou deformaci největší vliv řezná 

rychlost. Závislost výšky zabrzděné vrstvy hn na řezné rychlosti je na obrázku č. 3.10. 

[9] 
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Obr. č. 3.10 Závislost zabrzděné výšky na řezné rychlosti [9] 

 

 

 Na obrázku č. 3.11 jsou zakresleny závislosti výšky zabrzděné vrstvy na řezné 

rychlosti pro proměnlivé hodnoty tloušťky řezu a úhlu čela. Při zvětšování tloušťky řezu 

se posouvá křivka hn = f(v) do oblasti nízkých řezných rychlostí a zvyšuje se maximum 

na křivce (obr. č. 3.11 – a). Při zvětšování úhlu čela se se posouvá křivka hn = f(v) do 

oblasti vyšších řezných rychlostí a maximum křivky se sniţuje (obr. č. 3.11 – b). 

 

 

 

 
Obr. č. 3.11 

  

  

 Průběh závislosti výšky zabrzděné vrstvy na řezné rychlosti podle obr. 3.10 je 

moţné rozdělit do tří oblastí řezných rychlostí. V oblasti malých řezných rychlostí, 

která je označena I, je obráběný materiál dostatečně pevný a není v plastickém stavu. 

Zóna sekundární plastické deformace není proto soudrţná. Charakter tvoření třísky je 

nestabilní a kolísá mezi smykem a křehkým lomem. V oblasti II se dosáhne plastického 

stavu v materiálu, přičemţ jeho pevnost stačí na udrţování extrémní zóny sekundární 

deformace – nárůstku. 

 Nárůstek ovlivňuje průběh řezného procesu. Mění geometrii obráběcího nástroje 

tak, ţe zvětšuje úhel čela a zvětšuje poloměr zaoblení řezné hrany. Dále pak nárůstek 

zvětšuje nastavenou tloušťku odřezávané vrstvy. Protoţe je proces tvoření nárůstku 

procesem nestabilním, dochází k unášení částic nárůstku třískou i obrobkem. Vyšší 

b) a) 
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tvrdost zpevněných částic nárůstku způsobuje intenzivnější otěr mezi třískou a čelem 

nástroje a zhoršení kvality obrobeného povrchu. Změnu geometrie vlivem nárůstku a 

schéma unikání částí nárůstku s třískou a obrobkem znázorňuje obrázek č. 3.12. [9] 

 

 

 
Obr. č. 3.12 Změna geometrie vlivem nárůstku [9] 

 

 

 

 Při tvoření nárůstku je charakteristická počáteční fáze řezného procesu, ve které 

se odstraňují absorpční a oxidové filmy na čele nástroje. Odstraňování těchto filmů má 

čistě mechanický charakter. Současně s odstraňováním filmů vzniká nepohyblivá 

vrstva, která se ve vnitřních podmínkách stává základem nárůstku. Na této vrstvě, která 

je silně deformována a dostatečně plastická v důsledku vysoké teploty stykových ploch, 

se vytváří podmínky pro přilnutí. Spodní vrstva zabrzděné oblasti se odtrhává a přilepí 

se k výše uvedené nepohyblivé vrstvě. Podmínkou přilepení spodní vrstvy zabrzděné 

oblasti je záporný gradient pevnosti ve stykové oblasti. Přilepení další vrstvy je moţné 

pouze tehdy, jestliţe je pevnost spoje na stykových plochách větší neţ v určité hloubce 

materiálu, tedy pod těmito plochami. Gradient pevnosti závisí na podmínkách řezání, na 

tlaku a teplotě ve stykových plochách, na pouţitém prostředí. V interním prostředí         

( argon, dusík, benzol ) nevznikají ochranné oxidové filmy, gradient pevnosti je 

v důsledku plastické deformace povrchových vrstev záporný a tedy i při velmi malých 

řezných rychlostech, respektive při nízkých teplotách, vzniká pevný nárůstek. Se 

zvětšováním řezné rychlosti se nejprve zlepšují podmínky pro vytvoření nárůstku a 

potom se postupně zhoršují. Při velkých řezných rychlostech nárůstek prakticky 

nevzniká. Experimentální výzkum této oblasti řezného procesu ukazuje, ţe mikrotvrdost 

nárůstku převyšuje dvakrát i vícekrát tvrdost obráběného materiálu, coţ umoţňuje plnit 

funkci řezného klínu. Velká tvrdost nárůstku je dána velkou plastickou deformací a 

pravděpodobně i nasycováním částic nárůstku dusíkem zejména při vyšších teplotách, 

kdy je moţné pozorovat sklon ke tvoření nitridů. 
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 Na tvoření nárůstku má při určitém obráběném materiálu a určitém řezném 

nástroji největší vliv řezná rychlost. Toto konstatování vyplývá i ze závislosti výšky 

zabrzděné vrstvy na řezné rychlosti. [9]  

 Omezení nárůstku je moţné sníţením řezné rychlosti pod dolní hranici a nebo 

zvýšením nad horní hranici tvorby, dále změnou posuvu a úhlu čela, nebo pouţitím 

řezných kapalin. Moderní představy o tvorbě nárůstku směřují k snahám o jeho 

stabilizaci na řezném klíně. Na obr. č. 3.13 je ukázka jedné moţné úpravy řezného 

klínu, která vede k tvorbě stabilizovaného nárůstku regulované velikosti. Nárůstek zde 

zakrývá řeznou hranu a přebírá její funkci řezání a důsledkem je prodlouţení 

trvanlivosti řezné hrany. [5] 

 

 

 
Obr. č. 3.13 Geometrie nástroje zabezpečující stabilizaci nárůstku [5] 

 

 

3.2.5 Slinuté karbidy pro obrábění hliníkových slitin 

 

 Problém nalepování hliníku při obrábění standardními řeznými nástroji ze 

slinutého karbidu je všeobecně známý. Tendence k nalepování stoupá s rostoucí 

zrnitostí karbidu wolframu (WC), obsahu kobaltu (Co) a drsností řezné hrany a povrchu 

řezného nástroje. Zvýšení kteréhokoli uvedeného parametru se projeví ve zvýšeném 

nalepování hliníku na řezný nástroj. U nástrojů s povrchovou úpravou diamantovým 

mikroleštěním se v důsledku niţší drsnosti adheze sniţuje. Další nalepování hliníku 

omezuje aplikace ochranných vrstev s nízkým koeficientem tření  = 0,1 ÷ 0,2 (např. 

TiB2, MoS2, DLC vrstvy). Obdobný antiadhezní účinek mají i diamantové povlaky nebo 

polykrystalický diamant. Aplikace těchto materiálů je nejvhodnější pro obrábění 

hliníkových slitin s vyšším obsahem křemíku (Si ( 12 %) z důvodu nízké afinity a 

adheze uhlíku a hliníku a vysoké otěruvzdornosti diamantu. Pozitivní vliv povrchových 

úprav se kromě zamezení tvorby nárůstků projeví i ve zlepšení drsnosti obrobené 

plochy. Leštěný povrch vykazuje v porovnání s neleštěným niţší drsnost (Ra = 0,05 

m), a tím i niţší koeficient tření. Dochází ke zlepšení odvodu třísek, zlepšuje se kvalita 

povrchu obrobku a zvyšuje se i rozměrová přesnost obrobku. Hladký a čistý povrch 

hliníkových obrobků není jenom vítaným optickým efektem, ale hlavně technickou 

nutností. Výroba ploch s nízkou drsností povrchu je většinou spojena s vyššími náklady 
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na výrobu. Hlavním důvodem je sníţení posuvu pro dosaţení nízké drsnosti, s tím však 

souvisí delší doba na opracování. Destičky s mikroleštěným povrchem umoţňují 

dosaţení hladkých povrchů obrobků i při vysokých posuvech a rychlostech obrábění.  

 Materiál destiček musí zachovávat dobrou houţevnatost při dostatečné 

otěruvzdornosti a vysoké stabilitě řezného procesu. Tyto poţadavky například splňuje 

submikronový substrát Pramet Diadur HF7, systém WC-Co, umoţňující díky vynikající 

pevnosti břitu realizovat konstrukční řešení břitových destiček s velmi pozitivní 

geometrií. Pro hliníkové slitiny s vyšším obsahem Si je určen nový povlakovaný 

materiál Pramet Diadur 8016 představující kombinaci houţevnatého, otěruvzdorného 

jemnozrnného submikronového substrátu a moderního typu PVD povlaku sestávajícího 

ze supertvrdých nanokrystalických kompozitních multivrstev (TiAl)N + S3N4 v celkové 

tloušťce 3 ÷ 5 m. Vyměnitelné břitové destičky (VBD) Pramet Diadur pro soustruţení 

hliníku, hliníkových slitin i dalších neţelezných materiálů mají speciální geometrii s 

vysokou přesností (tolerance G) a optimalizovanou konstrukci Al utvářeče třísky, který 

zajišťuje dobrý odvod třísky jiţ od hloubek řezu okolo 0,5 mm aţ do 7 mm a posuvů od 

velikosti 0,06 mm.ot
-1

. Pozitivní ostrá řezná hrana s vysokou stabilitou a nízkou drsností 

způsobuje sníţení řezných sil a zajišťuje vysokou kvalitu obrobeného povrchu.  

 Aplikace Al geometrie, mikroleštěného povrchu a stabilní řezné hrany s nízkou 

drsností zlepšuje nejen výkon obrábění, ale můţe se stát i ekonomickým přínosem v 

důsledku sniţování výrobních nákladů, přičemţ úspory jsou dosaţeny sníţením 

vlastního času obrábění. Vyplývá to z moţnosti dosaţení vyhovující kvality obrobeného 

povrchu i při vyšších posuvech v porovnání s VBD ve standardním provedení s 

neleštěným povrchem. 

 U hliníkových slitin, kde je nebezpečí vytváření neţádoucích nárůstků na břitu 

nástroje jsou na břit aplikovány kluzné vrstvy, popřípadě takové, které nepodporují jeho 

vznik (obr. č. 3.14). [10] 

 

 

 

 
 

Obr. č. 3.14 Povrchová vrstva na vyměnitelné břitové destičce zabraňující nalepování 

Al slitin 
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4 STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

 

 Ve firmě Urdiamant se uţ řadu let pouţívají klasické hrotové soustruhy SUI -  

50 a SUI – 40 (obr. č. 4.3). Vybrali jsme pro porovnávání mezi starší a novou 

technologií výroby jednoho zástupce z nejpouţívanějších diamantových brousících 

kotoučů. Je to typ 1-350-20/A. Jedná se o diamantový kotouč průměru 350 mm, 

pouţívá se na broušení obráběcích destiček ze slinutého karbidu. Na materiál tělesa je 

pouţit dural, který má označení ČSN42 4254 (EN AlCu4PbMgMn). Polotovar o 

průměru 355 mm pro výrobu je vyřezán z válcované desky tloušťky 80mm vodním 

paprskem. V první fázi výroby musí soustruţník osoustruţit polotovar na těleso kotouče 

podle výkresu na obrázku č. 4.1. Po nalisování brusné vrstvy se soustruţí těleso podle 

výkresu na obrázku č. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 4.1 Výkres pro první soustruţení tělesa diamantového kotouče 

 

 

 

 

 

Typ Ø D Ø D1 

1 – 350 – 20/A 310 240 
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Obr. č. 4.2 Výkres kotouče, soustruţení tzv. na čisto  

 

  

 

 

Typ W 

1 – 350 – 20/A 20 

 D 
2:1 
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4.1 Postup výroby na univerzálním hrotovém soustruhu SU 50 

 

 Na soustruţení se pouţívá břitové destičky určených pro soustruţení hliníkových 

slitin od firem Pramet a Garant. Pouţívají se dva typy destiček, první pro hrubovací 

operaci a druhá pro finální osoustruţení. Tyhle destičky od dvou výrobců se liší 

utvařečem třísek. U destiček Garant se nám tvoří pěkné lámavé třísky u větších 

hloubkách řezu, naopak při malé hloubce řezu se nám vytváří nekonečná kroutící se 

tříska. U destiček od firmy Pramet se nám při větší hloubce řezu vytváří nárůstek na 

břitu nástroje, tudíţ se hodí spíše pro menší hodnoty hloubky řezu. Při hrubovací 

operaci se ponechává na čele obrobku přídavek 0,5 mm, na plochách podélného 

soustruţení se ponechává přídavek 1 mm.  

 

 

 

 
 

 

 

 

4.1.1 Operace soustružení 

 

 Kotouč se upne za osazení do čelistí, jako je na obrázku č. 4.4 a podélně 

soustruţí na průměr 349 mm. Jako další operace se provádí soustruţení čela na 

výslednou délku 45 mm (obr. č. 4.5). Dále se soustruţí vnitřní průměr 326 mm do 

hloubky 5 mm (musí být v toleranci H7), pak se osoustruţí další vnitřní část na průměr 

315 mm do hloubky asi 10 mm (obr. č. 4.6). Poté se kotouč vyjme z čelistí a do osazení 

o průměru 326 mm se vloţí kruhová hliníková deska stejného průměru a toleranci h7. 

Nyní se kotouč upne do čelistí z opačné strany, kde vloţená kruhová deska plní účel 

jakési opory průměru kotouče proti deformaci způsobené čelistmi. A nyní se osoustruţí 

vnitřní profil kotouče (obr. č. 4.7). Nejchoulostivější je soustruţení u brusné vrstvy, zde 

si musí soustruţník počínat obzvláště opatrně. 

Obr. č. 4.3 Klasický hrotový soustruh SU - 50 
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 Na hrubovací operace se pouţívá n = 500 ot/min, posuv fot = 0,6 mm/ot,při 

soustruţení vnitřního průměru se pouţívá fot = 0,36 mm/ot, hloubka řezu ap se pohybuje 

od 1 do 2 mm.  

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hodnoty jsou v mm a jsou doporučovány výrobcem 

 

Rádius Posuv na ot. Hloubka řezu 

re fmin fmax ap min ap max 

0,4 0,1 0,3 0,4 7,0 

(l) d d1 S 

12,9 12,7 5,5 4,76 

Obr. č. 4.5 Soustruţení na délku 45 mm Obr. č. 4.4 Soustruţení na Ø 349 

mm 

 

Obr. č. 4.6 Soustruţení osazení pro 

opornou vloţku 

Obr. č. 4.7 Poslední soustruţení 

Obr. č. 4.8 Břitová destička pro 

hrubovací operaci 

 Břitová destička od firmy Pramet 

pod označením CCGT 120404F-AL (obr. 

č. 4.8), se pouţívá pro hrubování. Má 

malou nevýhodu, při větší hloubce řezu 

dochází k nevhodnému tvaru utváření 

třísky a dochází k vytváření neţádoucího 

nárůstku. 
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 Na obrázku č. 4.9 je břitová destička je od firmy Pramet, která má označení 

DCGT 11T304F-AL a pouţívá se pro soustruţení na čisto. Na soustruţení na čisto se 

pouţívá na otvor  Ø 326 posuv 0,045 mm/ot a ostatní části se dělají posuvem 0,180 

mm/ot. Otáčky vřetene se volí maximální tedy 1000 ot/min. Časová norma na tohle 

soustruţení je 34 minut. 

 

 

 

 

 

 
Hodnoty jsou v mm a jsou doporučované výrobcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádius Posuv na ot. Hloubka řezu 

re fmin fmax ap min ap max 

0,4 0,05 0,18 0,4 3,3 

(l) d d1 S 

11,6 9,525 4,4 3,97 

Obr. č. 4.9 Břitová destička pro 

soustruţení na čisto  
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5 NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

 

 Navrhuji převést část výroby respektive soustruţení zmiňovaného typu 

diamantového kotouče na CNC soustruh. Důvod je zřejmý a to navýšení produktivity 

výroby a usnadnění jakýchkoliv soustruţnických prací, které jsou pro výrobu nezbytné. 

 Technologický postup výroby je stejný jako původní postup na klasickém 

soustruhu. Výrobní čas je zkrácen přibliţně o jednu třetinu, ale nesmíme zapomenout 

připočítat čas nezbytný pro naprogramování a seřízení stroje a nástrojů. 

 

5.1 Provedení zkoušky řezivosti vyměnitelných břitových 
destiček 

 

 Porovnávali jsme tři typy břitových destiček, které se ve firmě Urdiamant 

pouţívají na soustruţení hliníkových slitin. Jedná se o dvě destičky firmy Pramet a 

jednu destičku od firmy Garant. Při provádění testu jsme soustruţily duralovou slitinu 

AL-P6082 (ČSN 42 4400), která je svými vlastnostmi téměř shodná se slitinou 

pouţívanou pro výrobu brousících kotoučů. Z technických důvodů totiţ nebylo moţné 

pouţít v laboratoři slitinu pouţívanou při výrobě. Soustruţili jsme duralový válec o Ø 

220 mm na CNC Soustruhu typu MAS STANDARD S 80i (obr. č. 5.1), který byl 

opatřen dynamometrem, dále pro získání dat je zapotřebí zesilovače a patřičného 

software pro vyhodnocování dat v elektronické podobě. Pro porovnání jsme zvolili 

řeznou rychlost 550 m/min a tři velikosti posuvů (0,08; 0,30; 0.60) mm/ot.  

 
 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5.1 laboratorní CNC soustruh MAS 

STANDARD S 80i s nainstalovaným  

dynamometrem 

 
Dynamometr Kistler 



Diplomová práce                                                                                    Bc.David Koňarik 

 

 
35 

5.1.1 Diskuse experimentu 

 

 Soustruţili jsme třemi destičkami pouţívaných ve firmě Urdiamant, první byla 

od firmy Pramet typu CCGT 120408F-AL se zaoblením špičky re = 0,8 mm, je 

vyobrazena na obrázku číslo 5.3. Druhá destička byla taktéţ od firmy Pramet, typ 

CCGT 120404F-AL se zaoblením špičky re = 0,4 mm, je na obrázku č. 5.4. A třetí 

destička byla typu CCGT 120408-ALXHU 70AL Garant, která má zaoblení špičky re = 

0,8 mm,  je na obrázku číslo 5.5. 

  Pro všechny zkoušky jsme zvolili optimální řeznou rychlost vc = 550 m/min. 

Pro první zkoušku jsme zvolili hloubku řezu Ap = 5 mm. Provedlo se osoustruţení třemi 

posuvy o celkovém čase 10,5 sekund kaţdým typem destičky. Posuvy  (fot) jsme zvolili 

první 0,08 mm/ot, druhý 0,3 mm/ot a třetí 0,6 mm/ot výstupní graf je na obrázku 5.2.1. 

Pro druhé měření jsme změnili hloubku řezu na Ap = 2,5 mm, jinak všechny ostatní 

řezné podmínky zůstaly nezměněny. Ve třetí zkoušce jsme nastavili hloubku řezu na Ap 

= 1 mm, ostatní podmínky zůstaly opět nezměněny. Vše bylo zaznamenáno softwarem 

do grafu, z nějţ jsme pouţili ustálené hodnoty jednotlivých sloţek sil (Fx, Fy, Fz), 

schéma působení sloţek sil je na obr. č. 5.2. Naměřené hodnoty jsme zanesli do 

vytvořené tabulky, ze které jsme získali výslednou hodnotu řezné síly Fc. Citlivost 

dynamometru je velmi vysoká a nelze dále pracovat přímo s výstupními hodnotami, 

které nejsou příliš ustálené. Graf neustálených hodnot je na obrázku číslo 5.2.1 hodnoty 

jsou z první zkoušky řeznou destičkou Pramet CCGT 120408F-AL. Hodnoty jsme 

zanesli do speciální tabulky (PŘÍLOHA).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 5.2 Sloţky řezných sil při soustruţení působící na břit nástroje 
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 Na následujících stránkách jsou vyobrazeny tři grafy z provedeného testu 

s hloubkou řezu Ap = 5 mm, provedené třemi různými destičkami. Na první pohled se 

příliš neliší, rozdíly jsou patrné, aţ kdyţ jsme hodnoty zanesli do sloupcového grafu, 

který je na obrázku č. 5.6. Ve sloupcovém grafu jsou výsledné hodnoty výslednice 

řezných sil, které jsme spočítali z řezných sloţek sil (Fx, Fy, Fz). Z grafu je patrné ţe 

při posuvu 0,08 mm/ot má nejmenší odpor destička Pramet 0,4 ( re = 0,4 mm) a největší 

odpor vykazuje destička Garant 0,8 (re = 0,8 mm). Při posuvu 0,3 mm/ot nám nejmenší 

odpor vykazují destičky Pramet 0,4 a Garant, jeţ mají téměř stejné hodnoty síly. Při 

největším posuvu v našem testu a téměř shodném největším posuvu doporučovaném 

výrobcem a tj. 0,6 mm/ot, nám výrazně ukazuje graf, ţe nejmenší hodnotu odporu má 

destička Garant (1477 N). Nejhorší je pro tenhle velký posuv destička Pramet 0,8, která 

má o 152 N větší odpor neţ destička Garant. A předepsané drsnosti povrchu byly 

dodrţeny.   
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Obr. č. 5.3 Břitová destička s re = 0,8 mm firmy Pramet CCGT 120408F-AL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

fot = 0,08 

mm/ot 

Obr. č. 5.3.1 Graf výstupních hodnot provedený destičkou Pramet CCGT 

120408F-AL s re = 0,8 mm s hloubkou řezu Ap = 5 mm  

fot = 0,3 

mm/ot 

fot = 0,6 

mm/ot 

N 

Čas [s] 
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Obr. č. 5.4 Břitová destička s re = 0,4 mm firmy Pramet CCGT 120404F-AL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. č. 5.4.1 Graf výstupních hodnot provedený destičkou Pramet 

CCGT 120404F-AL s re = 0,4 mm s hloubkou řezu Ap = 5 mm  

N 

fot = 0,08 

mm/ot 

fot = 0,3 

mm/ot 

fot = 0,6 

mm/ot 

Čas [s] 
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Obr. č. 5.5 Břitová destička s re = 0,8 mm Garant CCGT 120408-ALXHU 70AL 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5.5.1 Graf výstupních hodnot provedený destičkou Garant CCGT 

120408-ALXHU 70AL s re = 0,8 mm s hloubkou řezu Ap = 5 mm  

N 

Čas [s] 

fot = 0,08 

mm/ot 

fot = 0,3 

mm/ot 

fot = 0,6 

mm/ot 
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N 

Obr. č. 5.6 Výsledné hodnoty vypočítané řezné síly pro jednotlivé posuvy při 

hloubce řezu 5 mm 
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 Při provedení druhé zkoušky jsme zvolili hloubku řezu 2,5 mm. Srovnání sil při 

prvním posuvu (0,08 mm/ot) nám nejmenší řezný odpor vykazovala dle očekávání 

destička Pramet 0,4. Nepatrně více odporu kladla destička Pramet 0,8 a nejhůře na tom 

byla destička Garant. Při posuvu 0,3 mm/ot vykazovali nejmenší hodnotu destičky 

Pramet 0,4 a Garant. A při posuvu 0,6 mm/ot na tom byla nejlépe destička Garant, poté 

Pramet 0,4 a největší odpor kladla, stejně jako v předchozí zkoušce destička Pramet 0,8. 

Graf je na obrázku č. 5.7. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Obr. č. 5.7 Výsledné hodnoty vypočítané řezné síly pro jednotlivé posuvy při 

hloubce řezu 2,5 mm 
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 Při provedení třetí zkoušky jsme zvolily nejmenší hloubku řezu a to 1 mm, graf 

hodnot je na obr. č. 5.8. Při nejmenším posuvu měla nejmenší odpor destička Garant, 

coţ je výjimka oproti předcházejícím případům, kdy při nejmenším posuvu vykazovala 

nejmenší hodnoty destička Pramet 0,4. Ve druhém posuvu (0,3 mm/ot) na tom byla 

nejlépe opět destička Garant a nejhůře destička Pramet 0,4. U posledního největšího 

posuvu (0,6 mm/ot) a opět podle očekávání dopadla nejlépe destička Garant a nejhůře 

destička Pramet 0,8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. č. 5.8 Výsledné hodnoty vypočítané řezné síly pro jednotlivé posuvy při 

hloubce řezu 1 mm 

N 
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Obr. č. 5.9 Suma řezných sil pro jednotlivé posuvy pro destičku Pramet CCGT 

120408F-AL 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 5.10 Suma řezných sil pro jednotlivé posuvy pro destičku Pramet CCGT 

120404F-AL 
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Obr. č. 5.11 Suma řezných sil pro jednotlivé posuvy pro destičku Garant CCGT 

120408-ALXHU 70AL 

 

 

 

 Srovnáme li sečtené výsledné řezné síly (Fc) pro zkoušené posuvy (Ap = 0,08 aţ 

0,6 mm/ot), které nám zobrazují grafy na obrázkách 5.9 aţ 5.11. Zjistíme, ţe nejmenší 

síly vykazuje destička Pramet 0,4 a největší odpor destička Garant při nejmenším 

posuvu. Při středním posuvu (0,3 mm/ot) vychází nejhůře destička Pramet 0,8, destičky 

garant a Pramet 0,4 vychází téměř na stejno. Zatím co u největšího posuvu (0,6 mm/ot) 

jasně nejlépe vychází destička Garant, destička Pramet 0,4 má uţ o 3,7 % větší odpor 

řezu a destička Pramet 0,8 má o 8,9 % větší odpor neţ destička Garant.  

 

 

Závěr diskuse  

 

 Po srovnání výslednic řezných sil docházíme k závěru, ţe pro dokončovací 

operace s posuvem do 0,3 mm/ot si nemusíme lámat hlavu, kterou destičku pouţijeme, 

neboť odpor řezných sil je téměř shodný. Dostáváme-li se do vyšších posuvů, vyplatí se 

pouţít buť destičku Pramet 0,4 nebo destičku Garant. Pro ty nejvyšší posuvy vychází 

jednoznačně nejlépe destička Garant se zaoblením břitu 0,8 mm, jeţ bude mít větší 

ţivotnost, neţ destička Pramet se zaoblením břitu 0,4 mm. Zřejmě nemalý podíl na 

malém odporu destičky Garant bude mít tvar utvařeče třísky, který se zřetelně liší ve 

srovnání se svými dvěma konkurenty. Na obr. č. 5.12 je zobrazen graf sečtených 

výsledných řezných sil [Fc] pro všechny zkoušené posuvy a hloubky řezu. Na grfu je 

jasně patrné, ţe na destičku Garant působí nejmenší řezné síly. 
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Obr. č. 5.12 Graf součtu výsledných sil [Fc] pro všechny posuvy a hloubky řezu, které 

jsme při zkoušce pouţili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 CNC Soustruh 

 

 Nová technologie výroby se bude provádět na CNC soustruhu Masturn MT 70.  

CNC soustruh, který firma Urdiamant zakoupila je české výroby z firmy Kovosvit 

MAS, a.s. ze Sezimova Ústí. Označení soustruhu je Masturn MT 70 CNC (obr. č. 5.13), 

jedná se o jednoduchý soustruh určený pro kusovou a malosériovou výrobu dílců. 

Soustruh se vyznačuje vysokou přesností, jednoduchou obsluhou a konstantní řeznou 

rychlostí. Má grafickou simulaci obrábění, korekci pro 96 nástrojů. Obrábění je moţno 

provádět v ručním řízení jako na běţném konvenčním soustruhu, nebo v automatickém 

cyklu s podporou CNC systému, pracujícího na bázi pevných cyklů. Programy lze tvořit 

konturovým programováním nebo DIN programováním. Řezné podmínky a 

geometrické údaje tvaru součásti jsou zadávány přes klávesnici do řídícího systému a 

v něm automaticky zpracovány.  

 

 

4250
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4400
4450
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N

Součet všech sil [Fc]
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Obr. č. 5.13 Soustruh Masturn MT 70 CNC 

 

 

 

 

5.1.3 Historie CNC strojů 

 

 Vývoj ve strojírenství jasně naznačuje, ţe vyuţívání výpočetní techniky se stává 

jedním z hnacích motorů tohoto oboru. Počítače se uplatňují při návrhu a 

v konstrukčních výpočtech strojů a zvyšují tak kvalitu návrhu moţností jeho rychlejšího 

teoretického ověření. Řízení a regulace strojů počítačem na druhé straně zvyšuje 

zásadním způsobem jejich technickou hodnotu tím, ţe provádí rychle, přesně a 

spolehlivě opakované činnosti, nebo nahrazuje pomalé a nedokonalé reakce člověka na 

očekávané změny. 

 První programovatelné automaty označované jako NC stroje vykonávaly příkazy 

programu, který byl na paměťovém médiu odpovídajícím úrovni vývoje, tj. na děrném 

štítku, děrné pásce, později na magnetické pásce. V této době se prosadily ve výrobě 

zejména sloţitějších součástí při odpovídající opakovatelnosti. Vyplňovali tak prostor 

mezi jednoúčelovými automaty s mechanickým řízením, které se uplatnily pro výrobu 

jednodušších součástí v hromadné a velkosériové výrobě a klasickými obráběcími stroji 

s ručním ovládáním, které jsou vhodné pro kusovou a malosériovou výrobu. 

 Pořizování a uchování programu pro tyto stroje bylo poměrně nákladnou 

záleţitostí, ale postupem doby byly NC stroje vybavovány počítačem…CNC stroje, 

který podstatně zjednodušil a urychlil programování a uchování dat, stejně jako jejich 

opětné pouţití či přenos. Nasazení počítače značně rozšířilo i moţnosti pouţití rutinních 

postupů (cyklů) a také moţnosti pohybovat na základě jednoduchého zadání nástrojem 

nebo obrobkem po matematicky definovaných křivkách. Protoţe výkony počítačů od té 

doby rostly velmi rychlým tempem při jejich současném zlevňování, začaly se CNC 

stroje prosazovat stále ve větším zastoupení. [6] 
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Obr. č. 5.14 Hospodárná oblast uţití CNC soustruhů [11] 

 

 

 

 

 V současnosti je uţ jednoznačně jasné, ţe pro většinu výroby jsou CNC stroje 

svojí efektivností nejlepším řešením, jak nám ukazuje obrázek č. 5.14. V některých 

situacích uţ jsou dokonce nenahraditelné, protoţe jejich řídící počítač je schopen 

regulovat i takové parametry, které jsou nezbytné např. při řezání laserovým paprskem, 

při řezání elektroerozívní drátovou vyřezávačkou apod.   

 Skutečnost, ţe vývojové směry ve strojírenství zcela jednoznačně vyţadují ústup 

od pouţívání klasických obráběcích strojů, přináší i nové poţadavky na znalosti obsluhy 

moderních obráběcích strojů. Přestoţe se nutností stala schopnost pouţívat výpočetní 

techniku a ovládat CNC obráběcí stroje, nelze zapomínat na skutečnost, ţe bez 

základních znalostí klasické technologie (např. správná volba nástrojů, správná volba 

řezných podmínek apod.) je moţné dosáhnout poţadovaných výsledků. Klasické 

soustruhy mají ale stále své nezastupitelné místo např. v přípravných a dokončovacích 

obraběčských pracích, v opravárenství a tam, kde tyto stroje nepracují celou směnu. 

 Oblast CNC techniky se bouřlivě rozvíjí a proto poznatky, které máme nelze 

povaţovat za konečné. Je nutné neustále sledovat vývoj v dané oblasti a snaţit se 

novinky pruţně zavádět jak do vzdělávání pracovníků, tak i do výroby. [6]  
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5.1.4 Řezné podmínky CNC soustruhu 

 

 Stanovení řezných podmínek má jisté zásaditosti, kterými je potřeba se řídit a to 

je: 

 Hloubka řezu h (mm) 

 Posuv s (mm/ot) – u CNC obráběcích strojů se posuv značí písmenem F (Feed). 

Mezi posuvem a hloubkou řezu lze uvést následující vztah:  

 Řezná rychlost v0 (m/min): v0 =      

Kde d0…průměr obrobku (mm) 

        n0…otáčky obrobku (min
-1

), které lze určit i právě pomocí řezné rychlosti 

úpravou uvedeného vztahu. U CNC obráběcích strojů se otáčky označují 

písmenem S (Spindle speed function). 

 

 Efektivní uplatnění CNC soustruhů ve výrobě a jejich ekonomické zhodnocení 

vyţaduje maximální nasazení moderních řezných nástrojů. Výrobci těchto nástrojů, 

drţáků a VBD nabízí odběratelům moţnost výběru z širokého sortimentu svých 

výrobků a dále k těmto výrobkům běţně dodávají doporučené informativní řezné 

podmínky, které platí za určitých předpokladů. Při výrobě dané součásti ovšem musí 

sehrát pozitivní roli zejména praktická zkušenost a teoretické znalosti technologa, 

mistra, dělníka, protoţe sebelepší stanovení řezných podmínek nenahradí jejich 

praktické odzkoušení. Současné programové vybavení totiţ můţe technologa-

programátora svádět k podcenění stanovení technologie. Pomocí programového 

vybavení lze sice program pro CNC obráběcí stroj odladit, ale nelze zodpovědně a 

přesně určit řezné podmínky. Současné řídící systémy CNC obráběcích strojů nabízí 

moţnost v průběhu výroby-běhu programu zasáhnout a to např. zvýšením nebo 

sníţením počtu otáček vřetene či zvýšením nebo sníţením posuvu (vyjádřeným 

procentuelně) od údajů stanovených v programu upravit řezné podmínky podle 

konkrétní situace. [6] 
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6 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
 

 

 Zavádění výpočetní techniky do výroby, v tomto případě do CNC soustruhu má 

za účel podstatné zvýšení produktivity práce. Zájemce o koupi CNC stroje, moderního 

příslušenství a nástrojů, vychází zejména z těchto předpokladů: 

 

 vysoká pořizovací cena (relativně vůči klasickému soustruhu), z čehoţ vyplývá: 

o zvýšené náklady nutno získat zpět (včetně zisku) za dobu ţivotnosti stroje 

o vzhledem k prudkému technickému rozvoji cen je nutné stroj maximálně 

vyuţívat. Morální a fyzické zastarání by mělo být na stejné časové úrovni 

(během šesti let je min. polovina funkcí stroje morálně zastaralá – ţivotnost 

stroje by měla být 6 aţ 10 let) 

o k pořizovacím nákladům stroje nutno připočítat náklady na získání 

kvalifikace obsluhy, programátorů atd. v závislosti na typu výroby 

o v rámci technologického projektování zváţit výběr a nasazení CNC techniky 

o vzhledem k pruţnosti přechodu na jiný typ výrobku je třeba zváţit jejich 

pouţití i pro kusovou výrobu 

 ke zvýšení produktivity a tím návratnosti investice jsou dány tyto předpoklady: 

o relativně nízká cena VBD (neplatí pro všechny VBD) 

o VBD umoţňuje sníţit náklady na seřizování nástroje (není nutno nástroj 

seřizovat, otupenou VBD stačí pootočit a upnout, případně vyměnit) 

o Moţnost seřizovat nástroj mimo stroj vede k vyššímu vyuţití stroje ve 

výrobě 

o CNC obráběcí stroje umoţňují podstatně sníţit vedlejší časy: 

 časy měření (provádí se v překrytých časech, tj. v časech, kdy stroj 

pracuje a obsluha můţe měřit jiţ obrobenou součást) 

 rychlé a přesné najetí na poţadovaný rozměr, přejezdy a odjezdy 

nástrojem (nelze docílit při ručním ovládání) 

o zkrácení strojních časů je moţné dosáhnout vyššími řeznými podmínkami na 

úkor trvanlivosti břitu a tím se zvýší počet výrobků, tj. produktivita práce a 

následně i zisk (k dané problematice při zavádění výpočetní techniky existují 

od výrobců optimalizační programy) 

o přípravné časy tB (tvorba a odladění programu) se mohou a také převáţně se 

odehrávají mimo vlastní CNC stroj na pracovištích programátorů. Vlastní 

příprava stroje vzhledem k moderním nástrojům a upínacímu nářadí se téţ 

podstatně zkracuje 

o dle typu výroby je moţnost vícestrojové obsluhy (je zde závislost na 

kvalifikovanosti obsluhy a programátora) 

o směnové časy tC lze, vzhledem k automatizaci činností CNC obráběcího 

stroje, provádět za nepřetrţité činnosti CNC stroje v překrytých časech (lze 

je podstatně zkrátit, případně je v ekonomických výpočtech nebrat v úvahu) 

o na simulačním programu lze zjistit: 

 kusové časy obrobku (mimo upínání), které jsou důleţité pro řízení a 

plánování výroby nejen dílny 

 odpracované časy nástrojem a při dané trvanlivosti nástroje určit a 

plánovat spotřebu nástrojů. [6] 
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Výpočet nákladů na výrobu 

 

 cena CNC soustruhu Cs = 4 000 000 Kč 

 náklady na pořízení N = 100 000 Kč 

 náklady demontáţe D = 100 000 Kč 

 likvidační hodnota L = 80 000 Kč 

 doba upotřebitelnosti t = 7 roků 

 roční časový fond tfr = 3240 hod/rok (1800 * 2 * 0,9) 

 fixní spotřeba Sf = 150 Kč. 

 

 

Náklady na hodinu výroby stroje: 

 

 pořizovací cena: 

 

Cp = Cs + N  (Kč) 

Cp = 4 100 000 Kč 

 

 roční odpisová částka: 

 

Opr =   (Kč/rok) 

Opr = 588 571 Kč/rok 

 

 hodinová odpisová sazba: 

 

OPh =   (Kč/hod) 

OPh = 181 Kč/hod 

 

 náklady na hodinu výroby stroje: 

 

Nhod = OPh + Sf  (Kč/hod) 

Nhod = 332 Kč/hod. 

 

Náklady na jednu hodinu výroby CNC soustruhu jsou 332 Kč. 

 

Náklady na jednu hodinu výroby na soustruhu SU-50 jsou 125 Kč. 

 

 

 Výrobek doposud vyráběný na konvenčním soustruhu měl čas operace přibliţně 

35 minut. Převedením výroby na CNC soustruh se výrobní čas zkrátil na 10 minut, 

musíme ale připočíst čas na seřízení a naprogramování stroje. Náklady na hodinu 

výroby na CNC soustruhu jsou téměř třikrát vyšší neţ náklady na hodinu výroby na 

klasickém soustruhu. Ale výrobní čas je o více jak jednu třetinu kratší.  

 Na CNC soustruhu se nevyrábí pouze jeden typ výrobku, ale desítky dalších 

typů. Předpokládá se, ţe by se CNC soustruh měl zaplatit v horizontu 5 let.  
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7 ZÁVĚR 
 

 

 Čas výroby na CNC soustruhu je třetinový ve srovnání s klasickým soustruhem. 

Vyuţijeme li ale výsledky z provedené zkoušky řezivosti vyměnitelných břitových 

destiček a budeme pro velké hloubky řezu a velké posuvy pouţívat destičku Garant a 

naopak pro dokončovací operace pouţívat destičku Pramet 0,4, můţeme ušetřit cenné 

vteřiny. Při vyšší sériovosti, pak můţeme hovořit o ušetřených minutách. Doposud se na 

CNC soustruhu na soustruţení duralu pouţívala pouze jedna destička a to Pramet 

CCGT 120408F-AL.   

 Cena posuzovaných typů destiček je téměř shodná. Na naši pouţívanou 

duralovou slitinu by se dala provést celá řada zkoušek řezivosti vyměnitelných 

břitových destiček, které jsou dostupné na trhu. Ale to uţ by bylo obsáhlejší řešení nad 

rámec diplomové práce. 
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