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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

WEIMANN R.: Testy keramických řezných nástrojů v podmínkách přerušovaného řezu. 

Ostrava: katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2010, 47 s. Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Robert ČEP, Ph.D. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá testováním keramických řezných nástrojů 

v podmínkách přerušovaného řezu na simulátoru přerušovaného řezu, který byl 

zkonstruován na katedře obrábění a montáže. V první části práce je uveden popis keramiky 

jako obráběcího materiálu a popsány druhy a typy opotřebení řezných nástrojů. 

V experimentální části je uveden popis vybrané metodiky a detailní popis přípravku pro 

testování nástrojů při přerušovaném řezu. Jsou zde porovnány čtyři typy keramických 

řezných destiček od firmy SANDVIK z hlediska schopnosti odolávat rázům při podélném 

soustružení v podmínkách přerušovaného řezu. Na závěr je vyhodnocení jednotlivý typů, 

jejich srovnání a diskuze dosažených výsledků. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

WEIMANN, R.: Ceramic Cutting Tool Tests at Interrupted Cut Setting. Ostrava: 

Department of Machining and Assembly, Faculty of Mechanical Engineering,  

VSB– Technical University of Ostrava, 2010, 47 p. Bachelor thesis, head: Robert CEP, 

Ph.D., MSc. 

 

This thesis deals with the testing of ceramic cutting tools in intermittent cutting 

conditions for intermittent cutting simulator, which was constructed at the Department of 

machining and assembly. The first part is a description of a ceramic material and machine 

types and describes the types of cutter wear. The experimental section provides a 

description of the methodology and detailed description of the testing tools in intermittent 

cutting. Are compared four types of ceramic cutting plates from Sandvik in terms of ability 

to withstand shocks when turning the machine under conditions of intermittent cutting. In 

conclusion, evaluation of individual types of comparison and discussion of results. Are 

compared four types of ceramic cutting plates in terms of ability to withstand shocks when 

turning the machine in terms of intermittent cutting. 
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Seznam použitých zkratek 

Značka Význam Jednotka 

A 
oblast opotřebení první čtvrtiny ostří 
nejvíce vzdálený od radiusu nástroje  

mm 

CSRNR  značení typu nožového držáku dle ISO -- 
GAČR grantová agentura české republiky -- 

HIP izostatické lisování -- 
HRA tvrdost podle Rockwella -- 
HV tvrdost podle Brinella -- 
KB šířka žlábku mm 
KF vzdálenost žlábku od čela nástroje mm 
KL vzdálenost od ostří k okraji žlábku mm 
KM vzdálenost od ostří ke středu žlábku mm 
KT hloubka výmolu na čele mm 
KV radiální opotřebení špičky mm 
PD polykrystalický diamant  -- 

PKNB polykrystalický kubický nitrid boru -- 
R počet rázů -- 

RO  rychlořezná ocel -- 
SK  slinuté karbidy -- 
VB šířka fazetky opotřebení na hřbetě mm 
VB opotřebení na hřbetě mm 
VBB opotřebení přímé části ostří (průměrné) mm 

VBB max maximální opotřebení nástroje mm 
VBC opotřebení na hřbetě mm 
VBD vyměnitelná břitová destička -- 
VBN opotřebení ve formě vrubu mm 

      
ap hloubka řezu mm 
f posuv nástroje mm 
l délka mm 
n otáčky mm-1 

vc  řezná rychlost m*mm-1 

vf posunová rychlost m*mm-1 
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1. Úvod a cíle 

Díky celosvětovému dlouhodobému výzkumu a vývoji, máme v současné době 

k dispozici širokou škálu materiálu pro řezné nástroje, od nástrojových ocelí až po 

syntetický diamant. Vývoj a výzkum se proto zaobírá spíš směrem širšího využití již 

známých řezných materiálů v oblasti obrábění. 

 

Nástroje s břitovými destičkami z řezné keramiky jsou vhodné především pro 

použití ve velkosériové a hromadné výrobě, všude tam, kde nelze využít nástroje se 

slinutými karbidy, a tam kde se chce dosáhnout maximální efektivnosti při náročnějších 

podmínkách obrábění.  

 

 Cílem této práce je:  

• popsat řeznou keramiku (rozdělení, složení, apod.), 

• popsat typy opotřebení, 

• vybrat vhodnou metodu testování, 

• otestovat a srovnat čtyři druhy (vyměnitelných břitových destiček dále jen 

VBD)VBD z řezné keramiky od firmy SANDVIK v podmínkách přerušovaného 

řezu,  

• vybrat jednu ze zkoušených destiček, která bude vykazovat nejlepší řezné 

vlastnosti, 

• přispět k rozšíření používání keramických nástrojů 
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2. Řezná keramika 

2.1 Požadavky kladené na nástrojové materiály 

V dnešní době je největší důraz kladen na snižování výrobních časů a zvyšování 

jakosti výrobků. Hlavní vliv na celkový výrobní čas při obrábění mají řezné podmínky, 

kdy při jejich zvyšování se tento čas snižuje. Je také nutné, aby řezný materiál splňoval 

hlavní požadavky: 

• Odolnost proti opotřebení 

• Houževnatost nástrojového materiálu 

• Odolnost vůči tepelnému šoku 

• Tvrdost za tepla 

• Tepelná roztažnost 

• Tepelná vodivost 

 

Díky vývoji řezné keramiky a její neustále zdokonalování vlastností umožňuje 

její všestranné využití jako řezného materiálu.  

Největší zastoupení v oblasti obrábění zaujímá celosvětově slinutý karbid. Řezná 

keramika je využívána pouze v oblastech, kde nelze produktivně využít slinutý karbid. 

 

Obrázek č.2.1  schematicky uvádí hlavní oblasti aplikace všech současných 

materiálů používaných pro řezné nástroje, vyjádřené závislostí mezi základními 

řeznými podmínkami (řezná rychlost - posuvová rychlost), které jsou totožné vztahu 

mezi jejich základními vlastnostmi (tvrdost - houževnatost).  
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Obr.2.1 Oblasti použití řezných materiálů[2] 
 

 

Keramika je obecně charakterizována jako převážně krystalický materiál, jehož 

složkou jsou anorganické sloučeniny nekovového charakteru. Tato definice zahrnuje 

nejen tradiční keramiku (porcelán, cement, cihly), ale i řezné a brousicí materiály a řadu 

tzv. "nových" (speciálních, konstrukčních, strojírenských, průmyslových, pokrokových, 

příp. jinak nazývaných) keramických látek. [2] 

Pro novou keramiku je charakteristické to, že je vyráběna z poměrně čistých 

surovin jako keramika syntetická. Většina látek zařazovaných pod pojem "nová 

keramika" jsou látky krystalické na rozdíl od tradiční keramiky (např. porcelán, 

glazury), která obsahuje i značný podíl skelné (amorfní) fáze. [2] 

Keramické látky jsou vázány, meziatomovými vazbami iontovými a 

kovalentními, jejich vazba není ale čistě  iontová nebo čistě kovalentní, obvykle se 

vyskytují oba typy vazby současně. V krystalové struktuře převažují složité mřížky 

kubické a hexagonální. [2] 
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Tab.2.1 Vybrané vlastnosti nástrojových materiálů[2] 

 

(v tabulce č.2.1 je uvedeno porovnání vybraných vlastností řezných keramik, slinutého 

karbidu a cermetů).  

 

Základními vlastnostmi polykrystalických keramických materiálů jsou:  

• malá velikost zrna (často pod 1 µm),  

• vysoká tvrdost i  za vysokých teplot,  

• nízká houževnatost ,  

• nízká měrná hmotnost  

 

2.2 Rozdělení keramických materiálů 

Keramické materiály, využívané pro výrobu vyměnitelných břitových destiček 

řezných nástrojů, jsou obvykle rozdělovány následovně: [2] 

• oxidická keramika: 

- čistá (čistý Al2O3), obr.6.22, 

- polosměsná (Al2O3+ZrO2, Al2O3+ZrO2+CoO), obr.6.23, 

- směsná (Al2O3+TiC, Al2O3+ZrO2+TiC, Al2O3+TiC+TiN), obr.6.24, 

• nitridová (Si3N4, Si3N4+ Y2O3, Si3N4+TiN, sialony), obr.6.25, 6.26, 

• vyztužená (oxidická nebo nitridová keramika vyztužená pomocí whiskerů 

SiC nebo Si3N4), obr 6.27 

Všechny řezné keramiky mohou být zpevněny pomocí tenkých vláken submikronového 

průměru – whiskerů (např.SiC), které ve velké míře zvyšují řezné vlastnosti a brání 

šíření trhlin. 
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2.2.1 Čistá oxidická keramika  

– obsahuje 99% Al2O3 a malé množství (obvykle 1%) slinovacích přísad, např. MgO.  

Její vlastnosti jsou: 

• vysoká tvrdost 

• vysoká otěruvzdornost 

• vysoká chemická odolnost a stabilita při vysokých teplotách 

• nízká odolnost proti mechanickému a tepelnému rázovému zatížení 

• nízká ohybová pevnost  

 

 

 

 

 

  

 

 

                              Obr.2.2  Keramika Al2O3 [2] 

 

2.2.2 Polosměsná oxidická keramika  

– Oproti čisté oxidické keramice má vyšší pevnost. Obsahuje 15 až 20% ZrO2 

může obsahovat i CoO, tyto přísady zvyšují houževnatost a odolnost proti lomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.3  Keramika Al2O3+15%ZrO2[2] 
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2.2.3 Směsná oxidická keramika  

- Al2O3 s přísadami TiC, TiN. Materiál se vyznačuje vyšší odolností proti 

vydrolování, lepší odolnost vůči tepelným rázům, a také vyšší pevností. Je 

nejrozšířenější řeznou keramiku a významně se zasloužila o vstup keramických 

materiálů na trh s řeznými nástroji. Výroba byla postupně změněna z vysokoteplotního 

lisování na vysokoteplotní izostatické lisování (HIP), aby se snížila cena a zvýšila 

produktivita.  

 

 

 

 

 

 

Obr.2.4  Keramika Al2O3+TiC [2] 

2.2.4 Nitridická keramika  

– její výroba je podstatně složitější než u oxidických keramik při atmosférickém 

tlaku, v důsledku nižší samodifúze a teploty rozkladu Si3N4. Proto je při výrobě nutné 

dodávat do výchozího prášku slinovací přísady (kovy, sloučeniny kovů).   

Nitridická keramika má oproti oxidické keramice:  

• vyšší ohybovou pevnost,  

• houževnatost a odolnost proti cyklickému a tepelnému namáhání, 

• nižší chemická stabilita a odolnost proti opotřebení 

Při vysokých teplotách má nitridická keramika tyto přednosti [6]: 

• odolnost proti oxidaci, 

•  mechanickou pevnost a chemickou odolnost 

• vysokou tvrdost a odolnost proti 

tepelným šokům 

 

 

 

 

Obr.2.5  Keramika Si3N4[2] 
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2.2.5 Oxidicko-nitridová keramika 

- Nejčastěji ve složení Si3N4- Al2O3 -Y2O3. Podle složení je odvozen též 

používaný název Sialonová keramika (SiAlON - křemík, hliník, kyslík, dusík). Tyto 

materiály mají poměrně vysokou houževnatost a své výhodné vlastnosti si zachovávají i 

při působení vysokých  teplot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.6Keramika typu sialon[2] 

 

2.2.6 Vyztužená keramika  

- Al2O3 vyztužené vlákny SiC (whiskery), zaujímají 20 až 30% objemu. Díky 

vláknům SiC se zvýší odolnost proti vydrolování a vylamování ostří a také odolnost 

proti oxidaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.2.7Keramika Si3N4 vyztužená SiCw[2] 
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Obr.č.2.8 rozsah použití řezné keramiky[6.] 

2.3 Využití řezné keramiky v oblasti obrábění 

Řezná keramika patří do skupiny netradičních řezných materiálů a její použití 

představuje cca 4-5% z celkového objemu řezných materiálů. Řezná keramika nemá 

nahradit doposud používané řezné materiály, ale má rozšířit možnosti volby pro 

hospodárnější úběr materiálů.[6] 

 

K hlavním podmínkám optimálního využití řezné keramiky patří zejména [5] :  

• Vysoká tuhost systému stroj-nástroj-obrobek (kmitání jakéhokoliv druhu 

výrazně zvyšuje intenzitu opotřebení nástroje), 

• Využití výkonných obráběcích strojů s širokým rozsahem posuvů a 

otáček), 

• Zabezpečení pevného a spolehlivého upnutí obrobku (zejména při 

soustružení větších součástí vysokými řeznými rychlostmi působí proti 

upínacím silám velké síly odstředivé), 

• Odstranění kůry obráběných polotovarů ( zejména odlitků, výkovků, ale i 

válcovaného materiálu) jiným druhem nástrojového materiálu (např. 

slinutým karbidem)  a dodržení požadovaného tvaru polotovaru, 

• Najíždění a vyjíždění z řezu při snížených hodnotách posuvu. 

 

Většina druhů řezných keramik má úzkou specifickou oblast využití viz. Tabulka 

č.2.2 .[6] 
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Tab.č.2.2 využití řezných keramik[6] 

 

 

Druh řezné 
keramiky 

Charakteristické použití řezné 
keramiky 

Charakter řezu 

Al2O3 obrábění šedé litiny a konstrukčních 
ocelí nepřerušovaným řezem vysokými 
rychlostmi za sucha 

dokončovací 
operace 

Al2O3+ZrO2 obrábění šedé, tvárné a temperované 
litiny, konstrukčních i zušlechtěných 
ocelí za sucha 

střední a 
dokončovací 
operace, částečně 
přerušovaný řez 

Al2O3+TiC obrábění kalených ocelí a těžko 
obrobitelných materiálů s částečně 
přerušovaným řezem za sucha i s 
chlazením obrábění šedé litiny a 
tvrzených litin 

střední a 
dokončovací 
operace včetně 
středního a 
dokončovacího 
frézování 

Al2O3 + 
whiskery SiC 

obrábění žáruvzdorných a žárupevných 
materiálů a kalené oceli 

hrubovací a 
dokončovací 
operace při 
soustružení i 
frézování 

Keramika na 
bázi Si3NO4 

obrábění všech druhů litin, slitin na bázi 
Ni za sucha i s chlazením 

hrubovací a 
dokončovací 
operace při 
soustružení i 
frézování 
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3. Opotřebení obráběcích nástrojů  

3.1 Podstata opotřebení 

Při procesu obrábění dochází ke vzájemnému kontaktu a relativnímu pohybu 

nástroje s obrobkem, a také nástroje s třískou. Důsledkem toho je, že na ploše hřbetu a 

čela nástroje dochází k vytváření velkého množství tepla, které spojené s vysokým 

tlakem při utváření třísky způsobí opotřebení nástroje. 

 

Proces opotřebení nástroje je velmi složitý děj, který závisí na mnoha faktorech 

(fyzikální a zejména mechanické vlastnosti obráběného a nástrojového materiálu, druh 

obráběcí operace, geometrie nástroje, pracovní podmínky, řezné prostředí, atd.) a 

v jehož průběhu působí mnoho odlišných fyzikálně-chemických jevů (mechanismů 

opotřebení). [2] 

3.2 Základní mechanismy opotřebení  

Schopnost materiálu břitu odolávat těmto zatížením určuje, jak a jakou formou je 

při obrábění ovlivňováno těmito mechanismy opotřebení. Působením zatěžujících 

faktorů, které můžeme při obrábění pozorovat, vznikají základní mechanismy 

opotřebení[1]: 

• abrazivní opotřebení (1), 

• difusní opotřebení (2), 

• oxidační opotřebení (3), 

• lom statický či dynamický (4), 

• adhezní opotřebení (5). 
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         Obr.č.3.1 Hlavní mechanismy opotřebení břitu nástroje[4 ] 

 

3.2.1 Abrazivní opotřebení 

K abrazivnímu opotřebení dochází zejména působením tvrdých částic 

v materiálu obrobku. Je to velmi rozšířená forma opotřebení. 

Tvrdost břitu nástroje má významný vliv na jeho schopnost odolávat 

abrazivnímu otěru, to ale neznamená, že musí stejně dobře odolávat i jiným 

mechanismům opotřebení. 
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3.2.2 Difusní opotřebení 

Tato forma opotřebení vzniká při procesu obrábění působením chemických 

vlivů. Chemické vlastnosti a vzájemný vztah řezného a obráběného materiálu mají 

zásadní vliv na průběh difusního opotřebení. 

Toto opotřebení také úzce souvisí s teplotou, a proto se při vysokých řezných 

rychlostech vytvoří největší žlábek na čele nástroje. Výměna atomů probíhá ve dvou 

různých směrech.V jednom směru probíhá výměna z feritu oceli do nástroje a u druhého 

směru putují atomy uhlíku do třísky. Projevuje se hlavně u nástrojů z diamantu.  

3.2.3 Oxidační opotřebení 

Oxidace většiny kovů je způsobena zejména vysokou teplotou a okolním 

vzduchem. Oxidy jako je wolfram a kobalt tvoří porézní filmy, které jsou snadno 

odnášeny třískou. Naopak jiné oxidy (např. Al2O3) jsou naproti tomu podstatně pevnější 

a tvrdší. Tedy náchylnost k oxidačnímu opotřebení je u každého materiálu různá.   

3.2.4 Lom 

Lom je ve velké míře způsoben působením termomechanických vlivů. Neustálá 

změna teplot a zatížení řeznými silami mohou vést k vydrolování a lomu řezného 

nástroje. Reakce na toto zatížení je u každého řezného nástrojového materiálu odlišná. 

Mechanická únava může být vyvolána s ohledem na mechanickou pevnost břitu příliš 

vysokými řeznými silami.  

Příčiny mohou být jednak v příliš vysoké tvrdosti, pevnosti materiálu obrobku , 

nebo v příliš tvrdém řezném materiálu. Ovšem i v  případě měkčího řezného 

nástrojového materiálu může dojít k lomu, pokud vlivem vysokých teplot dojde 

k plastické deformaci a tím ke změnám jeho geometrie. Důsledkem toho je zvýšení 

řezné síly a následný lom nástroje.  
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3.2.5 Adhezní opotřebení 

K této formě opotřebení dochází hlavně při nízkých teplotách obrábění na čele 

břitu nástroje. Může vzniknout u materiálů tvořících jak krátkou, tak i dlouhou třísku. 

Tento jev vede k vytváření nárůstků mezi třískou a břitem. Jedná se o dynamický jev, 

při kterém dochází k navařování a vytvrzování vrstev z třísky, čímž se stávají součástí 

břitu.  

Takto nárůstkem vytvořený břit může tvořit základ pro nové nárůstky na břitu a 

nebo může poškodit původní břit vydrolováním nebo výlomem. Tento druh opotřebení 

je typický zejména pro materiály náchylné ke zpevňování za studena, jako austenitické 

korozivzdorné oceli. Je to velmi rozšířený typ žlábkového opotřebení. [7] 

 

Mimo výše uvedených základních mechanizmů uvádí odborná literatura i tyto 

další mechanizmy opotřebení[2]: 

• mechanická únava 

• tepelná únava (projevuje se většinou vytvářením hřebenovitých trhlin, 

kolmých na ostří a to na čele i hřbetě nástroje )  

• deliminační opotřebení (odlupování tenkých vrstev z povrchu nástroje – 

častý jev zejména u povlakovaných SK) 

• termoelektrické opotřebení (odstraňování elektricky vodivého materiálu 

z funkčních povrchů nástroje), 

• rozpouštění nástrojového materiálu (v jednotlivých bodech na povrchu 

nástroje), 

• elektrochemické opotřebení (výměnou iontů mezi materiálem nástroje a 

obrobku.) 
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Obr.3.2  Vliv teploty na jednotlivé mechanismy opotřebení  [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.3  Vliv řezných podmínek na opotřebení [2] 
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3.3 Klasifikace typů opotřebení 

Klasifikace typů opotřebení břitu nástroje byla provedena za účelem vytvoření 

báze pro posouzení operací obrábění a tím i možnosti ovlivnění produktivity. Mimo to 

jsou pro volbu správných druhů řezných nástrojových materiálů a pro určení 

odpovídajících parametrů obrábění k dispozici následující kritéria obrábění[3]: 

• přesnost rozměru, 

• jakost obrobené plochy, 

• kontrolovaný odchod třísky. 

Pohled na břit při zvětšení a posouzení, jaká opotřebení jsou na něm viditelná, 

umožňuje kontrolovat vhodnost trvanlivosti, její spolehlivost a dokonce i možnost jejího 

prodloužení. Pro každý proces existuje optimální průběh opotřebení. Správný nástroj a 

odpovídající řezné podmínky, kvalifikovaná odborná pomoc, vlastní zkušenost, dobrá 

jakost materiálu obrobku  a dobré podmínky pro obrábění jsou důležitými předpoklady 

pro vznik optimálního průběhu opotřebená. Viz tab.3.1 je uvedena kvalifikace 

jednotlivých typů opotřebení, tak jak je ve své literatuře uvádí firma Sandvik Coromant 

[3]. 

Tab. 3.1 Kvalifikace druhů (typů) opotřebení [7] 
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3.3.1 Opotřebení na hřbetu nástroje 

Opotřebení hřbetu břitu  patří k častému typu opotřebení, jedná se o abrazivní 

formu opotřebení. Pokud je opotřebení hřbetu břitu moc velké, dochází ke změně 

geometrie břitu, což má za následek zvýšení tření, zhoršení kvality obrobeného povrchu 

a nepřesnost rozměru výrobku. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                          Obr.č.3.4 Opotřebení hřbetu břitu [3] 

 

3.3.2 Opotřebení ve tvaru žlábku 

Tento typ opotřebení vzniká na čele nástroje a to v místě kontaktu materiálu břitu 

s třískou. Jedná se o difúzní a abrazivní formu opotřebení. Pokud je opotřebení tvaru 

žlábku příliš velké může dojít ke změně geometrie břitu což ovlivní tvar třísky a směr 

působení sily řezání . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3.5 opotřebení tvaru žlábku [3] 
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3.3.3 Vydrolování ostří 

Tato forma opotřebení způsobí, že se malé částice řezného materiálu začnou 

z povrchu břitu vydrolovat. K vydrolování ostří dochází zejména při obrábění 

přerušovaným řezem, může být ale také způsobeno nesprávnou volbou řezného 

materiálu nebo ostří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3.6 vydrolování ostří nástroje [3] 

 

3.3.4 Plastická deformace břitu 

Plastická deformace břitu vzniká působením kombinace vysokých teplot a 

řezných tlaků na břit. U řezného materiálu nástroje, který těmto zatížením odolává a 

plasticky se nedeformuje, je tvrdost za tepla rozhodujícím faktorem. Typická deformace 

(vyboulení) břitu ještě více zvyšuje teploty a má za následek změnu geometrie břitu, 

změny v odchodu třísek a může velmi rychle dosáhnout kritického stádia. Toto 

opotřebení lze zmenšit použitím vhodného řezného materiálu s vyšší otěruvzdorností, 

správného zaoblení ostří a volbou správné geometrie. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3.7 Plastická deformace břitu [3] 
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3.3.5 Opotřebení ve tvaru vrubu 

Tento typ opotřebení vzniká na hřbetě břitu při kontaktu s bokem třísky, přesně 

v místě kde proniká vzduch..  Jedná se o adhezní formu opotřebení, ale může jít taky o 

oxidační formu opotřebení. Pokud je toto opotřebení příliš velké může způsobit lom 

destičky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3.8 opotřebení ve tvaru vrubu [3] 

3.3.6 Tvorba nárůstku  

K tvorbě nárůstku dochází při obrábění vlivem oddělování třísky, která tře o čelo 

nástroje čímž se zvýší teplota a tím dochází k následnému navařování třísky k čelu 

nástroje. Nárůstek se vyznačuje vysokou tvrdostí a pevností, přebírá částečně funkci 

břitu, mění geometrii nástroje, zhoršuje drsnost a rozměry obrobku. Řada moderních 

řezných materů tomuto typu opotřebení odolává. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3.9 tvorba nárůstku  [3] 
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3.3.7 Hřebenovité trhlinky na ostří nástroje 

K tvorbě hřebenovitých trhlinek dochází vlivem tepelného šoku na čele ale i na 

hřbetě nástroje (kolmo na ostří). Jedná se o únavovou formu opotřebení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3.10 Hřebenovité trhlinky  [3] 

 

3.3.8 Únavový lom nástroje 

K tomuto typu opotřebení dochází zejména při velkých změnách velikosti 

řezných sil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3.11 Únavový lom  [3] 
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3.3.9 Lom břitu nástroje 

K lomu břitu dochází  při náhlém zvýšení řezného odporu, při přerušovaném 

řezu nebo při tepelném rázu . Lom břitu nástroje způsobí konec funkčnosti řezné části . 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr.č.3.12 Lom břitu nástroje  [3] 

3.4 Kritéria opotřebení 

Kritéria, kterými je opotřebení kvantifikováno, jsou uvedena na obrázku č.3.13 

(nejčastěji užívaná kritéria, VB - šířka fazetky opotřebení na hřbetě, KT - hloubka 

výmolu na čele, KVy- radiální opotřebení špičky, jsou zvýrazněna většími písmeny). 

Kritérium KVy je významné zejména u dokončovacích operací, protože způsobuje 

změnu rozměru obrobené plochy. Označování jednotlivých  kritérií odpovídá místním 

zvyklostem, které se poněkud liší od normy ČSN ISO 3685, která označuje kritéria 

opotřebení na hřbetě VBC (VC na obrázku č.3.13), VBB (VB), VBB max
 (VBmax) a VBN 

(VN). [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.13  Kritéria opotřebení řezného nástroje[2] 
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Doporučené hodnoty kritéria VB leží v rozsahu 0,2÷0,8 mm, jeho 

charakteristický časový průběh je uveden na obrázku č.3.14 (křivka pro nejmenší 

řeznou rychlost vc1). Poměrně rychlý nárůst hodnoty VB v oblasti I je způsoben 

velkým měrným tlakem, který působí na styku hlavního hřbetu nástroje s přechodovou 

plochou obrobku v důsledku velmi malé stykové plochy. V oblasti II hodnota VB 

rovnoměrně narůstá v důsledku působení základních mechanismů opotřebení, 

nakumulované tepelné zatížení nástroje znamená výrazné zvýšení intenzity opotřebení v 

oblasti III. [2] 

 

 

Obr.č.3.14  Časová závislost opotřebení pro různé řezné rychlosti[2] 

 

Časový průběh hloubky výmolu na čele (KT) má charakter exponenciální 

křivky, doporučené hodnoty leží v rozsahu 0,2÷0,3 mm, limitní hodnota se např. pro 

soustružení počítá v praxi podle vztahu [2]: 

fKT 3,006,0 += [mm] [2]       (3.1) 

kde: f[mm] – hodnota posuvu na otočku. 
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4. Vlastní měření 

V praxi se používají u výrobců i uživatelů nástrojových materiálů různé obráběcí 

testy, které dávají informace o podmínkách obrábění. Testy soustružení se zaměřují 

především na obrábění plynulým řezem při konstantní nebo proměnné hloubce řezu ap. 

Proto byly vyvinuty testy spolehlivosti pomocí soustružení s přerušovaným řezem, 

prováděné na speciálních přípravcích [8,9].   

Jsou jimi : 

• soustružení příčné, tzv.  „čepový test“, 

• soustružení podélné, tzv. „lištový test“ 

V této práci budeme využívat jednoho z vyvinutých testů a to : soustružení podélné, tzv. 

„lištový test“. 

4.1 Lištový test 

Tento test se provádí na speciálním přípravku.  

4.1.1 Popis přípravku 

Přípravek ve tvaru válce je tvořen čtyřmi vyměnitelnými lištami, upnutými 

v drážkách přípravku pomocí upínacích klínu. Lišty je možno podkládat podložkami, 

čímž je možné zajistit stálý řezný průměr. Přípravek je také opatřen pojistnými kroužky, 

které jsou přišroubovány k přípravku. Tyto pojistné kroužky zamezují vypadnutí lišt 

z přípravku, v případě nedostatečného upnutí. Výhodou tohoto přípravku je jednoduchá 

výměna lišt, díky tomu lze použít různých obráběných materiálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.1 – Schéma přípravku pro podélné soustružení [8,10] 
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Tento přípravek byl zhotoven v rámci řešení grantového projektu GAČR 

č.101/93/0129 v laboratořích katedry obrábění a montáže [10]. 

4.1.2 Materiál lišt 

Lišty jsou vyrobeny z materiálu 12 050/ČSN 41 2050 (uhlíková ocel 

k zušlechťování a povrchovému kalení). 

Mechanické vlastnosti materiálu : mez pevnosti Rm= 637 Mpa 

            Tvrdost = 180-220 HB 

Rozměry lišt : 48x60 mm obráběná délka 600 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4.2 – Fotografie neupravených lišt 

4.1.3 Sestavení přípravku 

V prvé řadě je třeba přípravek upnout do soustruhu. Upíná se do sklíčidla 

soustruhu a podepírá se hrotem ustaveným v pinole koníku. Dále se do přípravku 

postupně vkládají neupravené lišty (viz.obr. č.4.2), které jsou upínány pomocí 

klínových čelistí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4.3 – Fotografie s třemi upnutými neupravenými lištami 
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4.1.4 Úprava lišt  

Aby byla zaručena konstantní hloubka třísky při měření a zamezilo se rozkmitání 

soustavy, je nutné odřezat první hloubku třísky ještě než začneme provádět měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4.4 – Úprava lišt [1] 

Teď je přípravek připraven pro testování VBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4.5 – Fotografie připraveného přípravku 
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4.2 Řezný materiál [12] 

CC 620  

Keramika „čistě“ na bázi Al2O3. Doporučena pro dokončování šedé litiny při 

vysokých řezných rychlostech a za stabilních podmínek a za sucha. 

 

CC 650  

Směsná keramika na bázi Al2O3. Doporučena pro dokončování šedé litiny a 

tvrzené litiny při vysokých rychlostech a za stabilních podmínek. 

 

CC 670  

Keramika na bázi oxidu hlinitého vyztuženého vlákny (whiskery) karbidu 

křemíku má vynikající objemovou houževnatost. Doporučuje se především pro teplotně 

odolné slitiny za nepříznivých pracovních podmínek. 

 

CC 6190  

Keramika z čistého nitridu křemíku s dobrou odolností proti opotřebení při 

vysokých teplotách. Doporučuje se pro hrubování až dokončování litin při vysokých 

řezných rychlostech a za dobrých podmínek. Odolává i občasnému přerušení řezu. 

4.3 Nástrojový držák 

K uchycení keramických břitových destiček byl použit držák typu CSRNR 

2525M-12CE (viz.obr.4.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4.6 – Použitý nástrojový držák [11] 
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4.4 Řezné parametry 

Pro testování výše uvedených typů řezných materiálů a pro náš přípravek, 

s ohledem na jeho obráběný průměr 260 mm, byly zvoleny následující řezné podmínky: 

• Otáčky n = 500 a 660 min-1 

• Řezná rychlost (odvozená z otáček) vc = 408 a 539 m· min-1 

• Posuv  f = 0,15 až 0,30 mm 

• Hloubka řezu ap = 1 mm (pro všechny druhy testovaných VBD) 

 

4.5 Obráběcí stroj 

Testování bylo prováděno v laboratořích Katedry obrábění a montáže na 

bulharském soustruhu ZMM SLIVEN (viz.obr.č.4.7). Tento soustruh má tuhou 

konstrukci, litinové lože, umožňuje tuhé upnutí a dobře tlumí rázy, které vznikají při 

přerušovaném řezu. Je osazen komponenty pro plynulou změnu otáček. Dosahuje  

maximálně 2000 min-1 a výkon elektromotoru má 6kW.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4.7 – Soustruh ZMM SLIVEN 
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4.6 Použité přístroje 

K pořízení snímků vzniklého opotřebení VBD, bylo použito mikroskopu  

INTRACOMICRO (viz.obr.č.4.8) s digitální kamerou a výstupem do PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4.8 – Mikroskop INTRACOMICRO 

4.7 Sledování počtu rázů 

Z hlediska časové a materiálové náročnosti, byla na základě předchozích 

zkušeností stanovena limitní hodnota 6000 rázu. Pokud testovaná destička vydrží tuto 

limitní hodnotu, je považována za vyhovující a proces testování může být ukončen. 

Měření se provádí zpravidla několikrát, aby byla zajištěna objektivita tohoto měření. 

Z naměřených hodnot jsou vytvořeny průměry a zapsány do tabulek. 

 

Počet rázů se vypočte pomocí vzorce : 

f

ln
R

⋅
= [-]       (4.1) 

kde:  

R- počet rázů [-] 

n – počet lišt v přípravku [-] (v našem případě n=4) 

l – obrobená délka [mm] 

f – posuv nástroje [mm] 
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V tabulce č.4.1 je proveden přepočet obrobené délky odpovídající limitnímu 

počtu rázu, pro daný posuv. V tabulce jsou uvedeny pouze vybrané hodnoty posuvu, při 

kterých byly VBD testovány. 

       Tab.č.4.1 přepočet obrobené délky 

Limitní hodnota 6000 rázů. 

posuv          
f [mm] 

obrobená délka 
l[mm] 

0,15 225 

0,20 300 

0,25 375 

0,30 450 

4.8 Zpracování a porovnání výsledků měření 

V této části bakalářské práce jsou uvedeny a porovnány výsledky, které byly 

naměřeny v laboratořích katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostravy. 

Veškeré hodnoty uvedené v tabulkách resp.obrázcích jsou aritmetickým průměrem 3 

nezávislých měření. 

4.8.1 Měření destiček typu 6190 

V tabulkách (č.4.2; 4.3; 4.4; 4.5) jsou zpracovány průměrné hodnoty obrobených 

délek a počtů rázu pro daný posuv. Ke každé této hodnotě je přiřazeno označení 

destičky a v obrázcích (č.4.9; 4.11; 4.13; 4.15) jsou zvětšené fotografie pořízené na 

přístroji INTRACOMICRO, která zobrazují opotřebení hřbetu zkoušené keramické 

VBD. 

Tab.č.4.2 - Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 

Destička 6190 

 při vc=408m/min;ap=1 mm  při vc=539m/min;ap=1 mm 

f[mm] 
obrob. 
délka 
l[mm] 

počet 
rázů                
R [-] 

Označení 
destiček [-] 

f[mm] 
obrob. 
délka 
l[mm] 

počet 
rázů                
R [-] 

Označení 
destiček [-] 

0,15 113 3013 1* 0,15 225 6000 3* 
0,20 105 2100 1** 0,20 175 3500 3** 
0,25 146 2336 2* 0,25 132 2112 4* 
0,30 121 1613 2** 0,30 74 987 4** 

Z tab.č.4.2 je patrné, že testované VBD typu 6190 jsou schopny odolat limitním 

hodnotám pouze při posuvu 0,15mm a při vc = 539m/min. 
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Obr.č.4.9 – Fotografie  zobrazujících opotřebení hřbetu VBD 
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Obr.č.4.10 – Graf závislosti počtu rázu na posuvu pro destičky typu 6190 

 

Na obrázku č.4.10 vidíme, že počet rázu VBD klesá se zvyšující hodnotou 

posuvu. Strmost klesání je pro obě hodnoty řezných rychlostí odlišná. Rychlejší pokles 

rázů se zvyšujícím posuvem vykazuje testování VBD při vc = 539m/min, naopak pokles 

při vc = 408m/min je podstatně menší. 

4.8.2 Měření destiček typu 620 

Tab.č.4.3 - Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 

Destička 620 

při vc=408m/min;ap=1 mm  při vc=539m/min;ap=1 mm 

f[mm] 
obrob. 
délka 
l[mm] 

počet 
rázů                
R [-] 

Označení 
destiček [-] 

f[mm] 
obrob. 
délka 
l[mm] 

počet 
rázů                
R [-] 

Označení 
destiček [-] 

0,15 225 6000 1* 0,15 166 4427 3* 
0,20 196 3920 1** 0,20 161 3220 3** 
0,25 172 2752 2* 0,25 193 3088 4* 
0,30 120 1600 2** 0,30 127 1693 4** 

 

V této tab.č.4.3 vidíme, že testované VBD typu 620 jsou schopny odolat limitní 

hodnotě 6000 rázů, pouze při posuvu 0,15mm a vc = 408m/min. 
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Obr.č.4.11 – Fotografie  zobrazujících opotřebení hřbetu VBD 
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Obr.č.4.12 – Graf závislosti počtu rázu na posuvu pro destičky typu 620 

 

V obrázku č.4.12 vidíme, že počet rázu VBD typu 620, také klesá se zvyšující 

hodnotou posuvu, jako v předchozím případě. Strmost klesání u obou hodnot řezných 

rychlostí v tomto případě není tak rozdílná jako u VBD 6190.   

4.8.3 Měření destiček typu 650 

Tab.č.4.4 - Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 

Destička 650 

 při vc=408m/min;ap=1 mm  při vc=539m/min;ap=1 mm 

f[mm] 
obrob. 
délka 
l[mm] 

počet 
rázů                
R [-] 

Označení 
destiček [-] 

f[mm] 
obrob. 
délka 
l[mm] 

počet 
rázů                
R [-] 

Označení 
destiček [-] 

0,15 11 293 1* 0,15 81 2160 3* 
0,20 7 140 1** 0,20 64 1280 3** 
0,25 8 128 2* 0,25 112 1792 4* 
0,30 12 160 2** 0,30 101 1347 4** 

 

Pro tento typ testovaných VBD, jak vidíme v tabulce č.4.4 nevyhovují řezné 

rychlosti 408m/min, při kterých docházelo k velmi rychlému opotřebení hřbetu 

destičky, proto nebylo možné dále obrábět. Při zvýšení řezné rychlosti na hodnotu  

539m/min, se schopnost odolávat rázům podstatně zvýšila. 
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Obr.č.4.13 – Fotografie  zobrazujících opotřebení hřbetu VBD 
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Obr.č.4.14 – Graf závislosti počtu rázu na posuvu pro destičky typu 650 

 

Na obrázku č.4.14 vidíme, že počet rázu VBD u obou řezných rychlostí klesá se 

zvyšující hodnotou posuvu, ale při řezné rychlosti 408m/min dojde u hodnoty posuvu 

0,25mm k mírnému stoupání. Strmost klesání je pro obě hodnoty řezných rychlostí 

téměř shodná.  

4.8.4 Měření destiček typu 670 

Tab.č.4.5 - Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 

Destička 670 

 při vc=408m/min;ap=1 mm  při vc=539m/min;ap=1 mm 

f[mm] 
obrob. 
délka 
l[mm] 

počet 
rázů                
R [-] 

Označení 
destiček [-] 

f[mm] 
obrob. 
délka 
l[mm] 

počet 
rázů                
R [-] 

Označení 
destiček [-] 

0,15 225 6000 1* 0,15 138 3680 3* 
0,20 300 6000 1** 0,20 89 1780 3** 
0,25 272 4352 2* 0,25 85 1360 4* 
0,30 328 4373 2** 0,30 72 960 4** 

 

Tento typ testovaných VBD destiček jak vidíme v tab.č.4.5, vykazuje dvě 

hodnoty posuvu při vc = 408m/min, při kterých VBD byly schopny odolat limitní 

hodnotě 6000 rázů a to při 0,15mm a 0,20mm. 
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Obr.č.4.15 – Fotografie  zobrazujících opotřebení hřbetu VBD 
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Obr.č.4.16 – Graf závislosti počtu rázu na posuvu pro destičky typu 670 

 

Na obrázku č.4.16 vidíme, že počet rázu VBD klesá se zvyšující hodnotou 

posuvu, jak je tomu i v předchozích případech. Strmost klesání je pro obě hodnoty 

řezných rychlostí téměř shodná.  

 

V následujících dvou obrázcích (č.4.17, č.4.18) jsou grafy, které přehledně 

zobrazují všechny testované VBD vedle sebe. Grafy jsou rozděleny podle řezných 

rychlostí použitých při měření. 
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Obr.č.4.17 – Graf závislosti počtu rázu na posuvu všech testovaných pro vc=408m/min 

 

Z obr.č.4.17 lze usoudit, že jako nejvhodnější VBD při pro vc=408m/min se jeví 

pro všechny typy testovaných posuvů typ 670. Naopak naprosto nevyhovující jsou VBD 

typu 650, které nedocílí ani hodnoty 500 rázů. 

Obr.č.4.18 – Graf závislosti počtu rázu na posuvu všech testovaných pro 

vc=539m/min 
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Z grafu na obr.4.18 vyplývá, že se zvyšujícím posuvem při vc=539m/min se 

schopnost odolávat rázům všech testovaných VBD značně snižuje. Opět se jako 

nejhorší jeví VBD typu 650, ale oproti testu při vc=408m/min jsou schopny překročit 

hodnotu 500 rázů. V tomto případě nejlépe dopadli VBD typu 6190, které při hodnotě 

posuvu 0,15mm dosáhli limitní hodnoty 6000 rázů. 
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5. Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na testování vyměnitelných břitových 

destiček z řezné keramiky v podmínkách přerušovaného řezu. Tyto podmínky byly 

vytvořeny pomocí speciálního přípravku vyrobeného na katedře obrábění a montáže 

Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava v rámci grantového projektu GAČR.  

 

Pro testování byly dodány čtyři druhy řezných VBD od firmy SANDVIK. 

Jednotlivé typy destiček byly testovány při dvou různých řezných rychlostech (408 a 

539 m/min) a čtyřech posuvech (0,15mm; 0,20mm; 0,25mm; 0,30mm). Pokud VBD 

dosáhla limitního hodnoty 6000 rázu, byl proces testování ukončen a destička byla 

označena za vyhovující. 

 

Testování probíhalo následujícím způsobem. Po upnutí speciálního přípravku do 

soustruhu byly do něj postupně vkládány a následně upnuty čtyři lišty z materiálu 

12 050. Aby byla zajištěna stejná hloubka záběru na všech lištách při samotném 

testování, byl proveden první úběr materiálu pomoci řezného nástroje s VBD ze SK. 

Poté byl upnut do nožové upínky nožový držák viz obr. 4.6 a do něj byly upínány 

testované VBD z řezné keramiky. Soustružilo se v podélném směru a to směrem od 

koníka ke sklíčidlu. Výsledky měření byly postupně zapisovány a nakonec tabelárně a 

graficky zpracovány.       

 

Z naměřených výsledků lze konstatovat, že nejlépe obstály při hodnotě řezné 

rychlosti 408m/min VBD typu 670, které dokázaly dosáhnout při dvou hodnotách 

posuvu (0,15mm; 0,20mm) limitní hodnoty. Při hodnotě řezné rychlosti 539m/min 

nejlépe obstály VBD typu 6190, limitní hodnoty dosáhly alespoň při jedné hodnotě 

posuvu (0,15mm). Jako naprosto nevyhovující se jeví VBD typu 650 zejména při řezné 

rychlosti  408m/min, kdy nebyly schopny dosáhnout ani hodnoty 500 rázů.  

 

Zkoušky dokazují, že VBD z keramických materiálů je možné použít i pro 

přerušovaný řez při obrábění materiálu 12 050 (C45). 
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