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Seznam použitých značek a symbolů 

 

A5 mechanická vlastnost materiálu, taţnost, krátká tyč [%] 

A10 mechanická vlastnost materiálu, taţnost, dlouhá tyč [%] 

Al2O3 oxid hlinitý, (korund)  [/] 

Aα index plochy hřbetu nástroje [/] 

Aγ index plochy čela nástroje [/] 

CNC číslicově řízený stroj [/] 

ČSN česká státní norma [/] 

D vnější průměr obrobku [mm] 

EN evropská norma [/] 

F celková řezná síla [N]  

Fc řezná sloţka celkové řezné síly [N] 

Ff posuvová sloţka celkové řezné síly [N] 

Fp pasivní sloţka celkové řezné síly [N] 

H mezní hodnota pro danou pravděpodobnost [/] 

H2,n normovaná hodnota [/] 

HB tvrdost dle Brinella [/] 

HF7 řezný materiál firmy Pramet Tools s.r.o. [/] 

HSC vysokorychlostní obrábění [/] 

ISO  mezinárodní organizace pro normalizaci - norma [/] 

MU Masarykova univerzita [/] 

OMN oblast primární plastické deformace [/] 

PKD polykrystalický diamant  [/] 

PKNB polykrystal kubického nitridu boru [/] 

PVD povlakovací metoda [/] 

Qn teplo odvedené nástrojem [J] 

Qo teplo odvedené obrobkem [J] 

Qpe teplo vzniklé vlivem plastické deformace  [J] 

Qpr teplo odvedené okolním prostředím  [J] 

Qt teplo odvedené třískou [J] 

Qα teplo vzniklé třením na ploše hřbetu [J] 

Qγ teplo vzniklé třením na ploše čela [J]  
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Ra průměrná aritmetická odchylka profilu  [μm] 

Rm mez pevnosti v tahu [MPa] 

RO rychlořezná ocel [/] 

Rp0,2 smluvní mez kluzu [MPa] 

Rz maximální výška profilu [μm] 

SHM s.r.o. firma zabývající se povlaky [/] 

Si3N4 nitrid křemíku [/] 

SK  slinutý karbid, (tvrdokov) [/] 

SVHCR značení soustruţnického noţe [/] 

TiC karbid titanu [/] 

T1,..x čas po určité opotřebení řezné hrany [mim] 

UC rozšířená kombinovaná nejistota [/] 

UF jemné soustruţení [/] 

UM polohrubovací soustruţení [/] 

UR hrubovací soustruţení [/] 

VB míra opotřebení řezné hrany nástroje [mm] 

VBD výměnná břitová destička [/] 

VCGT značení výměnné břitové destičky [/] 

WC karbid wolframu [/] 

Zp výška nejvyššího výstupku profilu povrchu [μm] 

Zv hloubka nejniţší prohlubně profilu povrchu [μm] 

Z(x) výška posuzovaného profilu [μm] 

 

***** ************************* ***** 

 

ap hloubka řezu  [mm]  

áp  hloubka řezu s nárůstkem [mm] 

d vnější průměr díry u VBD [mm] 

d1 vnitřní průměr díry u VBD [mm]  

f posuv [mm] 

kU koeficient rozšíření, (pokrytí) [/] 

l délka hrany břitové destičky [mm] 

ln vyhodnocovaná délka pro drsnost [mm] 

lr základní délka pro drsnost [mm] 
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n otáčky [min
-1

] 

n počet měření [/] 

rn poloměr ostří bez nárůstku [mm] 

ŕn poloměr ostří s nárůstkem [mm] 

s výška břitové destičky [mm]  

s(x) výběrová směrodatná odchylka [/] 

uA nejistota typu A [/] 

uB nejistota typu B [/] 

uC kombinovaná nejistota typu C [/] 

vc řezná rychlost                         [m.min
-1

] 

vf posuvová rychlost [mm.min
-1

] 

x  průměrná hodnota [/] 

xi,n naměřené hodnoty [/] 

 

***** ************************* ***** 

 

αn nástrojový normálový úhel hřbetu [°] 

αń nástrojový normálový úhel hřbetu s nárůstkem [°] 

γn nástrojový normálový úhel čela [°] 

γń nástrojový normálový úhel čela s nárůstkem [°] 

δ úhel střihu u HSC technologie [°] 

χr index úhlu nastavení hlavního ostří [°] 

λc filtr definující rozhraní mezi drsností a vlnitostí [/] 

λf filtr definující rozhraní mezi vlnitostí a delšími sloţkami na  

 povrchu [/] 

λs filtr definující rozhraní mezi drsností a krátkovlnnými sloţkami [/] 

π konstanta [/] 

ρ ustálený rádius ostří [mm] 

 úhel střihu [°] 

1 úhel kluzu [°] 

ψ rozdíl úhlů Ø1  a Ø [°] 

1604 značení velikosti výměnné břitové destičky [/] 

8016 řezný materiál firmy Pramet Tools s.r.o. [/] 
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Úvod 

 

V diplomové práci bude řešena problematika obrábění daných slitin hliníku zvolenými 

nástroji ve firmě Urdiamant s.r.o. Firma se zabývá mimo jiné výrobou brusných kotoučů. 

Tyto brusné kotouče mohou být čelní, obvodové nebo profilové. Firma si tyto kotouče 

vyrábí zcela sama a to od dělení polotovaru aţ po obnaţení zrn brusiva. 

 

Materiál tělesa kotoučů je slitina hliníku - dural. Firma polotovary pro výrobu samotných 

těles odebírá od dvou různých dodavatelů. Těmito polotovary jsou: 

 

- válcované duralové pásy - polotovar vyřezán vodním paprskem 

- taţené duralové tyče - polotovar řezán na pile 

 

Postup výroby: 

Polotovar je nejprve podroben prvotnímu obrobení. Během něj dojde k ohrubování 

polotovaru na poţadovaný tvar a rozměr, za účelem snadného nanášení brusiva. Poté 

následuje nanesení brusné vrstvy na daný polotovar. Další operací je obrábění na hotovo. 

Dojde k obrobení součásti na poţadované rozměry, čímţ je dosaţen výsledný tvar 

brusného kotouče. Následuje obnaţení brusných zrn na bruskách. Jako poslední operace 

jsou následná kontrola a expedice. 

 

Obrábění hliníku a slitin hliníku má svá specifika. Při vlastním obrábění těles kotoučů 

pouţívá firma výměnné břitové destičky od firmy Pramet Tools s.r.o.. Pro obrábění 

hliníkových slitin doporučuje firma Pramet Tools s.r.o. vyuţít inovovaných výměnných 

břitových destiček. Dále je moţno pouţít výměnné břitové destičky z PKD a nebo doposud 

nepouţívané destičky s nanokompozitním povlakem. 

 

Cílem diplomové práce je určit, které výměnné břitové destičky jsou vhodné k obrábění 

duralových těles brusných kotoučů. Následně pak stanovení vhodných řezných parametrů 

s ohledem na kvalitu obrobené plochy. 
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1. Úvod do problematiky obrábění 

1.1. Obrábění - soustružení 

Při obrábění vytváříme součásti poţadovaných tvarů, rozměrů a tolerancí. Přebytečný 

materiál je odebírán řezným klínem ve formě třísky. 

 

Technologie soustruţení se uţívá především pro součásti rotační a k obrábění rotačních 

ploch. Soustruţením je moţno vytvořit plochy válcové vnitřní, vnější, kuţelové, ale 

i tvarové. Dále umoţňuje technologie vrtat díry, řezat závity (jak vnitřní, tak vnější), 

vyhrubovat a vystruţovat díry a v neposlední řadě také dělit materiál upichováním. 

Soustruţení je proces, který probíhá v soustavě: stroj - nástroj - obrobek - přípravek. 

Mimo to na proces působí velká řada vnějších vlivů. Tuhostí stroje počínaje, přes 

vlastnosti nástroje, nástrojových materiálů, způsobu upnutí nástroje, fyzikální 

a mechanické vlastnosti materiálu obrobku, způsob upnutí obrobku a řezným prostředím 

konče. 

 

Z pohledu kinematiky je soustruţení technologie, při níţ je hlavní řezný pohyb rotace 

a koná jej obrobek. Vedlejší pohyb je posuvný, ten vykonává nástroj. Posuv můţe být jak 

podélný, při podélném soustruţení hřídelových součástí, tak příčný. Ten je vyuţíván při 

příčném soustruţení, např. obrábění přírubovitých součástí. 

 

Řezná rychlost vc - je obvodová rychlost obrobku. Vypočte se dle vztahu (1). Stanovení 

vhodné řezné rychlosti závisí především na obrobitelnosti materiálu obrobku, na pouţitém 

nástrojovém materiálu, na způsobu upnutí jak nástroje, tak obrobku, na celkové tuhosti 

soustavy (stroj-nástroj-obrobek) a v neposlední řadě na řezném prostředí, výkonu stroje 

a celkových hmotností, které se uvádí do pohybu. 

(1) 

1000

nD
vc





     [m.min
-1

], kde: 

 

vc  řezná rychlost [m.min
-1

]; 

D průměr obráběného polotovaru [mm]; 

n  otáčky obrobku [min
-1

]; 
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Řezná rychlost ovlivňuje celkovou dobu obrábění součásti, tudíţ ovlivňuje hospodárnost 

a efektivitu výroby. V další řadě ovlivňuje obráběcí síly a také teploty vznikající při 

procesu. Síly lze do určité míry korigovat geometrií nástroje. 

 

Posuvová rychlost vf - při stanovování posuvové rychlosti se vychází z charakteru obrábění 

a tudíţ z poţadované drsnosti plochy. Při hrubování bude posuv dosahovat větších hodnot 

neţ při jemném soustruţení. Dále záleţí na pouţitém nástrojovém materiálu, obrobitelnosti 

materiálu obrobku, upnutí obrobku a tuhosti soustavy. Posuvová rychlost zkracuje strojní 

časy. 

Z kritéria maximální produktivity platí pravidlo: s rostoucí posuvovou rychlostí dochází 

k výraznějšímu zkrácení strojních časů neţ při zvyšování řezné rychlosti. 

 

Hloubka řezu ap - představuje tloušťku odebírané vrstvy materiálu. Při její volbě se musí 

brát ohled na obrobitelnost materiálu obrobku, nástrojový materiál, způsob upnutí obrobku, 

celkovou tuhost a výkon stroje. Horní hranice hloubky řezu je ovlivněna výkonem stroje, 

materiálem obrobku a uţitým nástrojem. Dolní hranice je omezena tzv. ustáleným 

rádiusem ostří řezné hrany ρ = 0,02 mm.  

Platí zásada: ap  ρ - hloubka řezu musí být několikanásobně větší neţ ustálený rádius 

ostří. Pokud by tomu bylo naopak, břit nástroje by nevnikl do materiálu obrobku a nástroj 

by materiál pěchoval nebo hladil. 

[1], [2], [3], [4], [10] 

1.2. Síly při obrábění 

Při soustruţení je zapotřebí působení sil. Řezný klín je silou vtlačován do materiálu. 

Celková řezná síla F má 3 sloţky. Síly při řezání jsou zobrazeny na obr. 1. 

 

Řezná síla Fc - působí ve směru hlavního řezného pohybu obráběcího stroje, tedy kolmo na 

osu rotace obrobku.  Na celkovém příkonu obrábění se síla podílí asi 99 %.  

 

Posuvová síla Ff - síla působí ve směru posuvového pohybu, tedy rovnoběţně s osou rotace 

obrobku. Síla působí na stroj a obrobek ve směru největší tuhosti. Na celkovém příkonu 

obrábění se podílí nepatrně. Je to dáno poměrem řezné rychlosti k posuvové rychlosti. 

Velikost posuvové síly je kolem 40 % řezné síly.  
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Obr. 1 - řezné síly při soustružení [10] 

 

Pasivní síla Fp - je to síla, která působí kolmo na osu rotace obrobku, tedy kolmo na 

obrobenou plochu. Tento směr má nejmenší tuhost celé soustavy. I kdyţ velikost pasivní 

sloţky síly je přibliţně 25 % řezné síly, způsobuje tato síla značné problémy. Především je 

to průhyb tenkých dlouhých obrobků, dále vibrace a s tím související nepřesnosti. 

Do jisté míry jde tato sloţka sníţit vhodnou volbou řezné geometrie nástroje. Především 

změnou úhlu r . Na úkor pasivní sloţky síly dochází ke zvětšování posuvové sloţky síly 

a je nutno řešit dostatečné upnutí. Čím blíţe je r  k 90°, tím menší je pasivní sloţka řezné 

síly. Na úkor toho se zvětšuje posuvová sloţka síly. 

 

Pro výpočet celkové síly F potřebné k soustruţení platí vzorec (2). 

(2) 

222

fpc FFFF      ][N , kde: 

 

F celková řezná síla [N]; 

Fc řezná sloţka celkové řezné síly [N]; 

Fp pasivní sloţka celkové řezné síly [N]; 

Ff posuvová sloţka celkové řezné síly [N]; 

 

[1], [10], [13] 
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1.3. Teplo, odvod tepla 

Při soustruţení a jakémkoli obrábění vzniká jako druhotný produkt teplo. Téměř 

veškerý výkon je přeměněn v teplo. Tato skutečnost negativně ovlivňuje nejen jednotlivé 

prvky technologie, ale i celý proces soustruţení.  

V konvenčním reţimu je vysoká teplota neţádoucí a můţe znesnadňovat obrábění. Naopak 

při reţimu HSC je vysoká teplota ţádoucí, jelikoţ napomáhá lehčímu odchodu třísky 

z místa řezu. Vlivem vyšších teplot klesá měrný řezný odpor obráběného materiálu. 

Teplota třísky se blíţí teplotě tavení materiálu a tříska neklade při odvodu odpor.  

Odvod tepla vzniklého při procesu můţe být realizován třískou, nástrojem, obrobkem 

a okolním prostředím. Viz obr. 2. 

 

Obr. 2 - odvod tepla při soustružení [1] 

 

Qt - teplo odvedené třískou - snahou je vzniklé teplo odvést ve znehodnocené třísce. Ve 

značné míře se to daří u HSC technologie. U konvenční technologie také odchází převáţná 

část tepla třískou pryč. 

Qpr - teplo odvedené okolním prostředím - k odvodu tepla do okolního prostředí se uţívá 

procesních emulzí, chladících mlh a dalších. Hlavním jejich úkolem je na sebe vázat teplo 

a odvádět ho pryč z místa řezu. 

Qn - teplo odvedené nástrojem -  tato skutečnost je méně ţádoucí. Záleţí především na 

tepelné vodivosti materiálu nástroje. Dle toho vede materiál teplo, které ovlivní nebo 

dokonce způsobí ztrátu řezivosti a nepříznivě ovlivní ţivotnost. Určité řešení nesou 

keramické povlaky, které fungují jako tepelný izolant. 

Qo - teplo odvedené obrobkem - je také neţádoucí skutečnost. Opět závisí na tepelné 

vodivosti materiálu obrobku a mnoţství vzniklého tepla během procesu. Zde nastává 

problém při dokončovacích operacích.                                                             

  [1], [10], [13] 
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1.4. Vznik třísky, tříska, vlastnosti 

Technologický proces jakým je soustruţení, je neustále doprovázen vznikem třísky. 

To je oddělená vrstva přebytečného materiálu. Řezání se dá zpravidla rozdělit na dva 

způsoby: 

 

Ortogonální řezání - je to zpravidla řezání, kdy je ostří nástroje nastaveno kolmo na směr 

řezného pohybu. Problematika je zde zjednodušena, záleţitost 2D. Nastává například při 

tvorbě zápichů, upichování materiálu, protahování atd. Viz obr. 3. 

 

Obr. 3 - ortogonální řezání [10] 

 

Obecné řezání - způsob řezání, kdy je ostří nástroje skloněno pod určitým úhlem dle řezné 

geometrie. Problematika 3D. Odpovídá podélnému soustruţení atd. Viz obr. 4. 

 

 

Obr. 4 - obecné řezání [10] 
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V dnešní době je třeba brát ohled na vlastnosti třísky. Dnes je snahou obrábět co 

nejrychleji, co nejvíce za co nejmenší čas a nejniţší náklady. Především v HSC reţimu je 

mnoţství odebraného materiálu značné. Z tohoto důvodu poţadujeme po třísce nějaké 

specifické vlastnosti. Poţadavky na třísku: 

 tříska by měla být dělená, co moţná nejkratší; 

 měla by zaujímat co nejmenší objem; 

 z místa řezu by měla odcházet plynule a nezdrţovat se tam. 

 

Tyto vlastnosti a tvar třísky záleţí nejenom na technologii obrábění, ale především na 

obrobitelnosti materiálu, jeho mechanických a fyzikálních vlastnostech, dále na pouţité 

geometrii nástroje a v neposlední řadě také na řezných parametrech. 

 

Pro tvorbu správné třísky a její snadný odchod udává dodavatel nástroje takzvaný diagram 

tvařeče. Viz obr. 5. Diagram je v osách posuv f [mm] - hloubka řezu ap [mm].  

Diagram tvařeče platí pro přesně daný materiál i pouţitý nástroj. Jakmile řezné podmínky 

jsou zvoleny dle diagramu tvařeče, je zaručeno, ţe tříska bude z místa řezu správně 

odcházet a bude mít poţadovaný tvar. 

Pokud budou nastavené řezné podmínky mimo diagram, můţe vznikat tříska nevhodného 

tvaru a nemusí docházet ke snadnému dělení. Tříska se bude zdrţovat v místě řezu, bude 

zaujímat velký objem a obrábění bude z tohoto hlediska nehospodárné.  

 

 

Obr. 5 - diagram tvařeče třísky [10] 

 

[1], [10], [2] 
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Vznik třísky u konvenčního obrábění: 

U konvenčního obrábění je hlavní prioritou skutečnost, aby fyzikální vlastnosti řezného 

materiálu násobně převyšovaly fyzikální vlastnosti materiálu obráběného. Pak je umoţněn 

vznik třísky.  

Při obrábění je řezný klín vtlačován silou do obrobku. Dojde k překonání odporu materiálu 

a následně vzniká tříska. Během tohoto procesu dojde nejdříve k elastické deformaci 

materiálu. Následně řezný klín pokračuje dále a síla narůstá. Probíhá plastická deformace. 

Při této deformaci dojde ke zpevnění materiálu a následnému vzniku kluzných vrstev pod 

úhlem 1. Na konci primární plastické deformace je veškerá plasticita materiálu 

vyčerpána. Napětí stále roste, aţ překročí mez střihu materiálu.  Následně dojde k oddělení 

třísky od obrobku pod úhlem střihu . Viz obr. 6. Vlivem vzniku kluzných vrstev došlo 

k formování třísky a utvoření lamelární struktury třísky. Viz obr. 7. 

 

 

 

Obr. 6 - tvorba třísky [1] 

 

 

Obr. 7 - lamelární struktura třísky [10] 
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Při tvorbě třísky se dají rozdělit oblasti deformace na:  

 primární plastická deformace (1) 

 sekundární plastické deformace (2)    

 terciální plastická deformace (3) 

 

V oblasti primární plastické deformaci dochází k plastické deformaci, kterou vyvolal řezný 

klín po vniknutí do materiálu. Dochází zde ke zpevňování materiálu, ke vzniku kluzných 

rovin a k formování třísky. Na konci oblasti OMN, přesněji na hraně NO je plasticita 

materiálu téměř vyčerpaná. Viz obr. 8. 

 

Obr. 8 - oblast plastické deformace [10] 

 

Oblast sekundární plastické deformace se nachází mezi čelem nástroje a odcházející 

třískou. Zpevněním třísky došlo k jejímu ztvrdnutí oproti původnímu stavu a na nástroj 

klade větší odpor. Tříska, která odchází z místa řezu velmi intenzivně tře o čelo nástroje. 

Následně vzniká plastická deformace spodní vrstvy třísky. To je hlavní moment, kdy 

vzniká tzv. nárůstek. Vlivem tření dochází k velkému zvýšení teploty. Následkem toho 

dochází k ulpívání, doslova navařování materiálu třísky na nástroj. Nárůstek se zvětšuje, 

neţ dojde k překročení meze pevnosti a dojde k odlomení nárůstku. Tímto postupně 

dochází ke znehodnocení nástroje. Nárůstek sebou doslova vytrhává část nástroje. Mimo 

jiné také negativně ovlivňuje proces řezání. Vlivem nárůstku dojde ke změně řezné 

geometrie, řezných sil, ovlivní vzniklý povrch a znehodnocuje nástroj. 

 

Následuje oblast terciální plastické deformace. K této deformaci dochází mezi nástrojem 

a nově vzniklou obrobenou plochou. Působením napětí mezi nástrojem a třískou se 

negativně projeví právě na dosaţené drsnosti nově vzniklého povrchu. 

[1], [10], [2] 
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Vznik třísky u vysokorychlostního obrábění: 

Princip vzniku třísky u vysokorychlostního obrábění je stejný jako u konvenčního 

obrábění. Je zde skutečnost, ţe s vyšší řeznou rychlostí klesá měrný řezný odpor. 

Dosáhnutí řezných podmínek odpovídajícím HSC technologiím bylo dosáhnuto moderními 

řeznými nástroji. Především jsou zde zapotřebí takové nástrojové materiály, které vydrţí 

vysoké teploty. Proto je výhodné HSC technologiemi s vhodnými řeznými materiály 

obrábět velmi tvrdé a kalené materiály. 

Celý proces řezání se děje při vysokých teplotách, které jsou blízké teplotě tavení 

obráběného materiálu. Tímto tříska sníţí svou přítlačnou sílu, kterou působí na čelo 

nástroje. Tímto dojde ke sníţení řezného odporu, který klade materiál obrobku, zároveň 

s tím klesne třecí síla a síly potřebné k obrábění. Roste úhel střihu δ = . Ztenčí se průřez 

odcházející třísky a zároveň se zvětší rychlosti jejího odchodu z místa řezu. 

Celkově je tedy HSC technologie rychlejší a není zapotřebí tolik energie. 

 

Platí definice, ţe s rostoucí řeznou a zejména posuvovou rychlostí se oblast primární 

plastické deformace výrazně zuţuje a úhel kluzu 1 se zvětšuje. 

U běţných řezných materiálů dojde vlivem vysoké teploty ke sníţení ţivotnosti, zvětšuje 

se rádius, nástroj se otupuje a klade větší odpor a následuje ztráta řezivosti. 

[1], [2], [10] 

 

1.5. Mechanické opotřebení, trvanlivost břitu 

V dnešním světě má kaţdá věc určitou ţivotnost a během ní dochází k opotřebovávání. 

Veškeré součásti, které jsou ve vzájemném pohybu vůči sobě se opotřebovávají. V tom 

případě i při obrábění bude docházet k opotřebovávání nástrojů. Hlavními faktory, které 

ovlivňují jak dlouho bude nástroj pracovat, jsou fyzikální a mechanické vlastnosti 

obráběného materiálu, jeho chemické sloţení a struktura, následně materiál nástroje,  řezné 

podmínky a vzniklé teplo a teplota. 

 

Jakmile je nástroj opotřebován, je nutno jej vyměnit za nový. Dnešní výměnné břitové 

destičky mají k dispozici více břitů. Jakmile dojde ke znehodnocení břitu, je destička 

pootočena. Hodnota opotřebení, kdy nastane výměna se nazývá optimální velikost 

opotřebení.  
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Optimální velikost opotřebení - míra opotřebení nástroje, kdy jiţ není schopen vyrábět 

v poţadované kvalitě. 

 

Následují pojmy jako je: 

Trvanlivost břitu - čas, který vydrţí nástroj pracovat při daných podmínkách od naostření 

aţ do otupení na určitou mez. 

Životnost břitu - násobek trvanlivosti, dle toho kolik má nástroj břitů a kolikrát se můţe 

přebrousit. 

Z časového hlediska je opotřebování postupné a dělí se na určité fáze. Viz obr. 9. Proces se 

většinou dělí na 3 oblasti: 

 

 I. oblast - zde probíhá velmi rychlý nárůst opotřebení. Je to umoţněno vysokým 

měrným tlakem a v neposlední řadě taky ostřením nástroje. Čerstvě naostřený 

nástroj podléhá rychlému opotřebení aţ do doby, kdy rádius ostří dosáhne hodnoty 

tzv. ustáleného rádiusu ostří. Hodnota ρ = 0,02 mm. 

 II. oblast - zde následuje rovnoměrný růst opotřebení. Průběh opotřebení má 

lineární charakter. 

 III. oblast - zde průběh opotřebení rychle narůstá. Je to důsledek naakumulované 

energie, překročením limitní teploty a následná ztráta tvrdosti. Materiál nástroje 

ztrácí tvrdost a tím i řezivost. Následuje velmi rychlé opotřebení. Průběh odpovídá 

charakteru lavinovitého opotřebení.  

 

Obr. 9 - průběh opotřebení pro různé řezné rychlosti [1] 

 

Přitom platí, ţe se zvětšující se řeznou rychlostí klesá měrný řezný odpor, tím i zatíţení 

nástroje, klesají řezné síly, ale zároveň i trvanlivost nástroje. 
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Hlavními mechanismy opotřebení nástroje jsou: 

 Adheze - představuje další mechanismus opotřebení nástrojů. Nastává tehdy, kdy na 

nástroji vzniká nárůstek. Viz obr. 10. Například při obrábění měkkých materiálů. 

Tento mechanismus opotřebení je charakteristický především pro nízké řezné 

rychlosti, kdy je moţné adhezní spojení materiálu nástroje s obrobkem. Nárůstek 

negativně ovlivní řeznou geometrii, především zvětšuje poloměr zaoblení ostří, 

zvětší úhel čela a hřbetu. Zvětší hloubku řezu a tím pozmění rozměry nově 

vzniklého obrobku. Nárůstek můţe být stabilní a nestabilní. V problematice 

stabilního nárůstku dochází k jeho růstu aţ do určité velikosti. V této podobě 

nárůstek zůstane a dále se nezvětšuje. Takto vzniklý nárůstek sice změní geometrii 

břitu, ale také břit do jisté míry chrání a sniţuje opotřebení. Kdeţto u nestabilního 

nárůstku dochází k jeho růstu aţ nad únosnou mez. Napětí překročí mez pevnosti 

a dojde k narušení a odlomení nárůstku. Dojde k narušení vzniklé plochy v podobě 

drsnosti, ale také opotřebení nástroje.  

 

 

Obr. 10 - nárůstek [1] 

 

 Abraze - mechanismus opotřebení, ke kterému dochází především při nízkých 

rychlostech obrábění. Velké mnoţství obráběných materiálů obsahuje různě tvrdé 

částice. Jakmile je částice stejně tvrdá jako nástrojový materiál nebo tvrdší, při 

vzájemném pohybu dojde následně k obrušování nástroje. Při vysokých řezných 

rychlostech dochází díky vysokým teplotám v místě řezu ke vzniku plastické 

vrstvy. Tato vrstva zamezuje tvrdým částicím obrušovat nástroj. Z tohoto pohledu 

je to problematika malých řezných rychlostí. 
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 Difuze - ke vzniku opotřebení vlivem difuze je třeba docílit určité teploty v místě 

styku. Takovou teplotu je moţno docílit s nástrojovými materiály jako je SK, 

keramika a diamant. Vlivem difuze dochází k přesunu hmoty z nástroje do obroku 

a zpět. Tímto vznikají nové neţádoucí chemické sloučeniny v povrchových 

vrstvách nástroje, ale i obrobku. 

 

 Oxidace - velice podobný mechanismus opotřebení jako je difuze. Vznik nových 

neţádoucích chemických sloučenin, nejsou podmíněny teplotou difuze, nýbrţ 

oxidací vzdušným kyslíkem. Za vznik sloučenin mohou i řezné kapaliny. Vlivem 

nízké teploty mohou trpět tímto opotřebením například RO - rychlořezné oceli. 

 

 Křehký lom - je to především lom termomechanického charakteru. Je způsoben 

kolísáním teplot a vlivem působení různých řezných rychlostí. Dále to také můţe 

být následek přerušovaných řezů, nehomogenity materiálu nástroje i obrobku 

a vměstků v materiálu obrobku.  Dochází k vydrolování materiálu nástroje 

a následnému lomu. 

 

 Plastická deformace - tento mechanismus opotřebení se týká všech nástrojových 

materiálů. Je zde charakterizována tzv. limitní teplota. Jakmile teplota v místě řezu 

překročí limitní teplotu, dojde ke strukturním změnám a následně ke ztrátě tvrdosti 

nástroje a řezivosti. Následuje velmi rychlé opotřebení nástroje materiálem 

obrobku. Pro plastickou deformaci je charakteristické lavinovité opotřebení. Jedná 

se o nepřetrţité přesouvání tenké vrstvičky v plastickém stavu z povrchu nástroje.  

Viz obr. 11. 

 

 

Obr. 11 - plastická deformace špičky nástroje [1] 
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Čelo nástroje se opotřebovává díky důsledku abraze, oxidace, adheze a difuze. Hřbet 

nástroje je opotřebován důsledkem oxidace a abraze. Vše ovšem závisí na správné volbě 

nástrojového materiálu a řezných parametrů.  

 

Pro dobré zvládnutí procesu řezání je nutno se zabývat opotřebením nástrojů. Je nutno 

jednotlivé typy opotřebení klasifikovat, zjistit příčiny vzniku a důsledky. Poté teprve bude 

pro samotný proces moţné stanovit vhodné řezné podmínky, následně bude vyšší 

trvanlivost a ţivotnost nástroje a především kvalita obrobku. 

 

[1], [2], [10] 
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2. Problematika obrábění duralových slitin 

2.1. Hliník a jeho slitiny 

Čistý hliník nemá v technické praxi časté vyuţití. Především pro své nízké 

mechanické vlastnosti. Pro konstrukční pouţití se uţívají především jeho slitiny. Pomocí 

legujících prvků lze mechanické vlastnosti upravit dle potřeby. 

 

Hliníkové slitiny lze z hlediska obrobitelnosti rozdělit do 3 skupin: 

 slitiny ke tváření 

 slitiny slévárenské 

 slitiny automatové 

 

Slitiny ke tváření: 

U vytvrditelných slitin je dobrá obrobitelnost a obrobením se dosahuje výborné kvality 

povrchu. Při obrábění vytvrditelných slitin není problém s odvodem třísky.  Při obrábění se 

tvoří snadno dělitelná stočená tříska. Při obrábění nevytvrditelných slitin se vyskytuje 

problém ve vznikajícím tvaru třísky. Vzniklá tříska je dlouhá, spojitá a vznikají problémy 

s jejím odstraňováním. Vcelku obrobitelnost slitin k tváření je dobrá. 

 

Slévárenské slitiny: 

Hlavní legující prvky u těchto slitin bývají měď, hořčík, zinek a křemík. Slévárenské 

slitiny jsou dobře obrobitelné, podobně jako slitiny ke tváření. Při obrábění těchto slitin 

dochází k ulpívání nárůstku na čele nástroje. Při obrábění slitin, kde je obsaţen křemík, 

dochází k většímu opotřebení nástroje.  

 

Automatové slitiny: 

Tyto slitiny hliníku jsou určené především pro obrábění. Jsou legovány prvky, které mají 

za úkol zjednodušit a vytvořit předpoklad pro vznik lámavé třísky. Tyto prvky tvoří 

především olovo a další prvky s nízkou teplotou tání, jako je bismut a kadmium. Tyto 

prvky tvoří měkké částice, které jsou během řezu částečně nataveny a tím tvoří drobné 

třísky. 

[6], [7] 
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2.2. Specifika duralových slitin 

Obrábění těchto materiálů sebou nese jisté problémy. Hliník a jeho slitiny jsou hojně 

uţívané materiály a dnes stále více se rozvíjející. Přesto jsou stále problematické v oblasti 

opracování. 

Proto jsou zapotřebí určitá specifika a to jak pro proces obrábění s ohledem na řezné 

podmínky a řezné prostředí, tak pro pouţitý nástrojový materiál. 

 

Hliník a jeho slitiny jsou problematické skrze jeho mechanické vlastnosti. Mezi hlavní 

vlastnosti patří nízká teplota tání, vysoká tepelná vodivost a vysoká tepelná roztaţnost. Při 

jejich obrábění dochází vzhledem k nízké teplotě tavení k problémům s utvářením třísky. 

Především se materiál nalepuje na čelo nástroje a tvoří nárůstek. Ovlivňuje geometrii, břit 

nástroje, obrobenou plochu a opotřebovává nástroj. Následně je problém s odvodem tepla. 

Vlivem velké tepelné vodivosti do sebe obrobek odvádí velké mnoţství tepla a vysoká 

tepelná roztaţnost se zaručí za následné deformace obrobku. Tudíţ znesnadňuje 

opracovávat součásti s vysokou přesností.  

[6], [7] 

2.3. Nástroj, řezné prostředí: 

Z hlediska výše uvedených problémů spojených s opracováním hliníku a jeho slitin je 

třeba dbát na vhodnou volbu nástroje, ale i řezného prostředí. 

Pro obrábění těchto materiálů můţeme zvolit nejuţívanější nástrojový materiál v dané 

problematice, jimiţ je: 

 SK (Slinutý karbid - tvrdokov); 

 PKD (polykrystalický diamant). 

 

Vlivem vývoje stále lepších materiálů jsou kladeny na nástrojové materiály velké 

poţadavky. Hlavní poţadavky jsou: 

 

- tvrdost nástroje - nástrojový materiál musí být tvrdší neţ materiál obráběný. Ovšem      

  tvrdost sebou nese i křehkost, coţ je protichůdná vlastnost. 

- požadovaná houževnatost - poţadavek na dostatečnou ohybovou pevnost. Problém je, ţe 

 čím tvrdší materiál, tím křehčí. 

- odolnost vůči teplotě - snaha udrţet si všechny vlastnosti i při vysokých teplotách            

  a neakumulovat teplo do sebe. 
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Kaţdý nástrojový materiál má své klady a zápory. Ţádný není vhodný na vše a proto je 

potřeba při volbě nástroje dělat kompromisy. Kaţdý nástroj má od výrobce své určení, 

doporučené řezné podmínky a při těchto podmínkách určitou trvanlivost a ţivotnost. 

Vlastnosti dostupných nástrojových materiálu jsou uvedeny na obr. 12. 

 

 

Obr. 12 - oblasti užití řezných materiálu [1] 

[1], [2], [10] 

 

SK - slinuté karbidy: 

 

Jsou to nástrojové materiály tvořené práškovou metalurgií. Snaha byla vyrobit nástrojový 

materiál poţadované tvrdosti a houţevnatosti.  

Především jsou tvořeny karbidy veškerých kovů spojeny pojivem. Kde sloţka karbidů se 

stará o dosaţení poţadované tvrdosti materiálu a pojivo má úkol dostatečné houţevnatosti. 

Mimo jiné jsou hlavní slinuté karbidy tvořeny: 

 

Karbidem wolframu + pojivo cobalt → WC 

Karbidem titanu + pojivo cobalt → TiC 

Při uţším výběru nástroje je nutno zařadit obráběný materiál do skupiny dle ISO 513 do 

šesti základních skupin. Viz tabulka 1.  
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                       Tabulka 1 - obráběné materiály [11] 

P 

uhlíkové (nelegované) oceli třídy 10, 11, 12 

legované oceli tříd 13, 14, 15, 16 

nástrojové uhlíkové oceli (191…, 192…, 193…) 

nástrojové legované oceli (193… aţ 198…) 

uhlíková ocelolitina skupiny 26 (4226, …) 

nízko a středně legované ocelolitiny skupiny 27 (4227, …) 

feritické a martenzitické korozivzdorné oceli (třídy 17…) 

M 

austenitické a feritickoaustenitické oceli 

korozivzdorné, ţáruvzdorné a ţárupevné oceli 

oceli nemagnetické a otěruvzdorné 

K 

šedá litina nelegovaná i legovaná (4224…) 

tvárná litina (4223…) 

temperovaná litina (4225…) 

N 
neţelezné kovy 

slitiny Al, Cu 

S speciální ţárupevné slitiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti 

H 

zušlechtěné oceli s pevností nas 1500 MPa 

kalené oceli HRC 48-60 

tvrzené kokilové litiny  

 

 

U výše zmíněných problémů při obrábění hliníku jsou problematické běţné uţívané 

nástroje ze slinutého karbidu. Především je zde problém s ulpíváním nárůstku na nástroji. 

Obecně platí, ţe s rostoucí zrnitostí karbidu wolframu se zvyšuje nalepování materiálu 

obrobku na nástroj. Totéţ platí i se zvyšujícím se obsahem pojiva (cobaltu), ale také 

s rostoucím opotřebením řezné hrany.  

 

Výměnné břitové destičky s povlaky dosahují nízkého koeficientu tření. Povlak zde vytváří 

ochrannou vrstvu, která sniţuje adhezi, ale také chrání nástroj před vzniklým teplem. 

Vrstvy mají dobré izolační vlastnosti a tím zabraňují odvodu tepla z místa řezu nástrojem. 

Takto opatřené destičky se vyznačují vysokou tvrdostí a nedochází k tak rychlému 

opotřebení. Povlakované destičky do určité míry ovlivní ulpívání materiálu na nástroji. 

Nikoli však do takové míry jako to ovlivní destička leštěná. 

Důvod a snaha uţívání leštěných břitových destiček při obrábění hliníku není pouze za 

účelem sníţení ulpívání materiálu na nástroji. Leštěná destička oproti neleštěné vykazuje 

mnohem menší drsnost povrchu, čímţ dosahuje velmi nízkého koeficientu tření. To ve 

velké míře ovlivní odchod třísky z místa řezu, drsnost vzniklé plochy a moţnost 

přesnějšího obrábění. S povlakovanou břitovou destičkou se poţadované drsnosti dosáhlo 
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nízkou posuvovou rychlostí. Kdeţto leštěná břitová destička takovýchto drsností dosáhne 

i při relativně vysokých posuvových rychlostí. Tímto nejen řeší ulpívání materiálu na čele 

nástroje, ale také obráběcí časy. Rostoucí posuvová rychlost sníţí čas potřebný čas 

k opracování více, neţ rostoucí řezná rychlost. Z těchto důvodů se právě pro obrábění 

hliníku a jeho slitin uţívají přednostně výměnné břitové destičky leštěné. 

 

U obou případů pouţití leštěných i povlakovaných břitových destiček je zapotřebí pouţít 

procesní kapalinu. Procesní kapalina mimo jiné sniţuje tření mezi nástrojem a obrobkem, 

sniţuje teplotu v místě řezu a zabraňuje i přes výše vyjmenované opatření vzniku nárůstku. 

 

[1], [2], [10], [15], [17], [11] 

 

PKD - polykrystalický diamant 

 

Polykrystalický diamant je syntetický diamant, vytvořen slinováním při vysoké teplotě 

a tlaku. Pro běţné pouţití se uţívá PKD nanesen na břitovou destičku ze slinutého karbidu. 

Zde je PKD vrstva nanesena během slinovacího procesu. Dojde ke spojení vlastnosti 

materiálu slinutého karbidu, coţ je houţevnatost a PKD materiálu, kterou tvoří tvrdost. 

Tvrdost takto vzniklého nástrojového materiálu je shodná s přírodním diamantem.  

Jeho největší nevýhodou je vysoká afinita k ţelezu. Při vyšších teplotách, zhruba 700°C 

dochází ke grafitizaci a tím ke znehodnocení řezného nástroje. 

Z tohoto důvodu se tento nástrojový materiál vyuţívá především v obrábění neţelezných 

kovů, keramiky, porcelánu, plastů a gumy. Při obrábění tímto nástrojovým materiálem není 

nutno chlazení. 

 

V dnešním světě se klade důraz na ţivotní prostředí a na ekonomiku výroby. Proto je snaha 

náklady sníţit na minimum a kdyţ uţ je zapotřebí uţívat řezných kapalin, tak co nejméně 

a ekologicky odbouratelné. 

Bez pouţívání procesních kapalin dochází ke zvyšování teploty v místě řezu. Proto je 

zapotřebí mít vhodné řezné materiály, které vydrţí tyto teploty a navíc si dále zachovávají 

své poţadované vlastnosti. Z tohoto důvodu je vhodné pouţívat nástrojový materiál PKD 

při obrábění hliníku a jeho slitin.  

Oproti destičkám ze slinutého karbidu a to jak leštěným, tak povlakovaným, mají destičky 

z PKD nebo destičky s diamantovým povlakem výrazně niţší koeficient tření. Tudíţ 
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nedochází k nalepování materiálu na nástroj. Díky nízkému koeficientu tření dojde také ke 

sníţení řezných sil a zatíţení jak nástroje, tak i stroje. 

 

Zejména při obrábění slitin hliníku, kde je obsaţen křemík, se hojně vyuţívají PKD 

nástroje. Oproti leštěným nástrojům ze slinutých karbidů, které jsou náchylné na abrazivní 

opotřebení jsou nástroje PKD velmi tvrdé. Bez větších problémů odolávaní abrazivnímu 

opotřebení vlivem velkých a tvrdých částic křemíku. PKD nástroje umoţňují obrábět 

mnohem vyššími řeznými parametry a navíc bez chlazení. 

[1], [2], [10], [16], [17], [18] 
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3. Návrh experimentální části práce 

3.1. Firma a její historie 

Zázemí pro experimenty a tvorbu diplomové práce poskytla firma Urdiamant s.r.o. 

s hlavním sídlem v Šumperku. 

Firma Urdiamant s.r.o. je jedna z předních výrobců diamantových nástrojů, jak z přírodní, 

tak z umělé diamantové suroviny. Zhruba 40 % produktů distribuuje firma do zahraničí. 

Mezi hlavní výrobky této firmy patří: 

 

 brusné kotouče z PKD a PKNB; 

 diamantové nástroje určené pro stavební a kamenický průmysl; 

 diamantové vrtací nástroje; 

 diamantové nástroje; 

– diamantové orovnávače; 

– diamantové průvlaky; 

– honovací lišty; 

– diamantové pasty a prášky; 

– diamantové pilníky. 

 

Základy firmy byly poloţeny roku 1933. Tehdejší společnost nesla název Stellwag 

a zabývala se výrobou nástrojů z přírodního diamantu. Ochranná známka Urdiamant 

vznikla zanedlouho a to roku 1936. V 50. letech byla tato výroba začleněna do podniku 

Pramet Šumperk. 

Technické zvládnutí syntézy umělého diamantu tehdy přineslo zlom ve výrobě 

diamantových nástrojů. Tím se Česká republika začlenila mezi 6 států, které tuto 

technologii zvládaly. Roku 2000 vznikla nová firma, Urdiamant s.r.o. vyčleněním z firmy 

Pramet Šumperk. 

 

K dnešnímu dni má firma Urdiamant s.r.o. přibliţně 80 zaměstnanců. Obrat firmy je činí 

100 milionů Kč.  

 

[14]  
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3.2. Návrh jednotlivých řešení 

Pro výrobu těles kotoučů pouţívá firma dvou polotovarů od dvou různých dodavatelů. 

Jedná se o polotovary jimiţ jsou válcované duralové pásy a taţené duralové tyče. 

 

Jelikoţ se jedná o rotační součásti, je polotovar obráběn na soustruhu na tvar vhodný pro 

nanášení brusiva. Po nanesení brusiva je kotouč poslán opět do obrobny, kde je na 

soustruhu obroben do finálního tvaru. Dokončovací obrábění je realizováno nástroji 

s výměnnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu, určenými na obrábění slitin 

hliníku. Popřípadě nástrojem osazeným PKD.  

 

Pro experiment byly pouţity následující výměnné břitové destičky: 

- stávající VBD pro obrábění neţelezných kovů - touto VBD firma doposud obrábí (HF7); 

- nová VBD pro obrábění neţelezných kovů - doporučovaná destička, (materiál 8016); 

- nová VBD od firmy BONAR - destička z materiálu 8016 osazená PKD; 

- nová VBD (SHM, s.r.o. + Masarykova univerzita) - destička materiálu HF7 s novými    

  povlaky. 

 

Pro vyhodnocení vhodných finálních řezných parametrů pro daný polotovar je nutno 

provést řezy a na jejich základě porovnat jednotlivé VBD. 

Pro porovnání VBD v rámci moţností je nutno zvolit faktor, na základě kterého se provede 

srovnání. Tento faktor musí být zvolen s ohledem na poţadavek firmy, poţadavek 

zákazníka,  na prostor, který je pro experiment určen a v neposlední řadě také na obrobek, 

jako finální produkt. 

Z hlediska funkčního a v neposlední řadě také estetického, ovlivní tuto součást především 

drsnost povrchu. Proto byla dosaţená drsnost zvolena za faktor, dle kterého se budou 

břitové destičky porovnávat. 

V experimentu byly měřeny charakteristiky povrchu Ra a Rz. 

 

Hodnota Ra, jak je zmíněno níţe určuje průměrnou aritmetickou úchylku posuzovaného 

profilu. Tento parametr není moc vhodný, jelikoţ se jedná o zprůměrovanou hodnotu 

souboru existujících výstupků a prohlubní. Jejich jednotlivé extrémy nebere tato hodnota 

v úvahu. 
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Hodnota Rz nám vyjadřuje rozdíl mezi maximálními výstupky a minimálními 

prohlubněmi. Tato hodnota bere v úvahu profil včetně jeho extrémů. Právě tento faktor 

můţe v extrémním případě ovlivnit házivost u rotačních součástí, tím i následné vibrace 

stroje.  

Rozhodující faktor byl volen s ohledem na technologii dokončování těles kotoučů. 

Dosaţenou drsnost povrchu nejvýrazněji ovlivňuje posuvová rychlost. Na dokončovací 

operaci soustruţením je moţnost drsnost povrchu ještě ve velké míře ovlivnit vhodnou 

volbou řezných parametrů. 

 

U obrábění neţelezných kovů, (duralů) není zapotřebí velkých sil. Z tohohle hlediska bylo 

usouzeno, ţe tvrdost a mikrotvrdost obráběného materiálu nebude nabývat velkých rozdílů 

a navíc nějak výrazně neovlivní vlastnosti rotačních součástí - finálních hotových 

produktů. V neposlední řadě také drsnost ovlivní náhlá změna břitové geometrie. Můţe být 

v podobě nárůstku na čele nástroje nebo naopak k ní můţe dojít vlivem opotřebení nástroje 

a lomem. 

 

U obrábění hliníku a jeho slitin bývá problém s nárůstkem. A jako v kaţdém případě, i zde 

dochází k opotřebení nástroje. 

 

3.3. Použitý stroj 

Experiment byl realizován v halách firmy Urdiamant s.r.o. na soustruhu, který je 

vyuţíván pro výrobu daných součástí. Jedná se o soustruh Masturn 70 CNC, viz obr. 13 

a obr. 14. 

 

Obr. 13 - soustruh Masturn CNC 70 [19] 
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Stroj Masturn 70 CNC je určen pro obrábění rotačních dílců jak hřídelového, tak 

i přírubového tvaru. Vyhovuje jak malosériové tak i kusové výrobě.  Pouţívaný řídicí 

systém je HEIDENHAIN MANUALplus 4110. Výhodou stroje je dosahovaná konstantní 

řezná rychlost a moţnost grafické simulace obrábění. Stroj umoţňuje obrábění ručním 

i automatickým reţimem. Technické parametry stroje jsou uvedeny níţe v tabulce 2. 

 

Tabulka 2- technické parametry stroje [19] 

Oběţný průměr nad loţem mm 820 

Oběţný průměr nad příčným suportem mm 530 

Vzdálenost hrotů mm 1890 / 2890 

 

Vřeteno   

Přední konec vřetena DIN 55027 - B11, C11 

Vrtání vřetena mm 106 / 128 

 

Řídicí systém   

 
- 

HEIDENHAIN 

MANUAL plus 4110 

SIEMENS MANUAL TURN 

Hlavní pohon 
  

Výkon motoru kW 28 / 22 

Automatická dvoustupňová převodovka 
  

Rozsah otáček vřetena min
-1 

0 - 1800 

Max. krouticí moment na vřetenu: při 1. stupni Nm 3000 / 2500 

Max. krouticí moment na vřetenu: při 2. stupni Nm 540 / 430 

 

Osa X   

Max. zdvih mm 370 

 

Osa Z   

Max. zdvih mm 2000 / 3000 

Nástrojová hlava 
 

MULTIFIX D1 

8 polohová rev. hlava 

Max. průřez noţe mm 25 x 25 / 40 x 40 

 

Koník   

Kuţel dutiny v pinole - MORSE - 6 

 

Rozměry stroje   

Délka x šířka x výška mm 4000 (5000) x 1800 x 1863 

Hmotnost stroje kg 4900 / 5300 
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Obr. 14 - soustruh Masturn CNC 70 

[19] 

 

3.4. Návrh nástroje 

Pro experiment byly pouţity VBD od firmy Pramet Tools s.r.o. V experimentu byly 

porovnávány čtyři typy břitových destiček.  

 

Stávající břitová destička:  VCGT 160404 F-AL, materiál HF7, leštěná 

Nová břitová destička: VCGT 160404 F-AL, materiál 8016, povlakovaná 

Nová břitová destička (PKD): VCGT 160404 F-AL, materiál 8016, PKD 

Nová břitová destička (SHM s.r.o.):  VCGT 160404 F-AL, materiál HF7, povlakovaná 

  

 

 Břitová destička VCGT 160404 F-AL, HF7 

Jedná se o výměnnou břitovou destičku ze slinutého karbidu, určenou především pro 

obrábění hliníku a jeho slitin. Touto destičkou doposud firma Urdiamant s.r.o. obráběla 

součásti těles kotoučů. Velikost VBD je 1604 a její rozměry jsou uvedeny níţe, viz tabulka 

3. Rozměry jsou znázorněny na obr. 15. Jedná se o leštěnou výměnnou břitovou destičku. 
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Tabulka 3 - rozměry destičky 1604 [11] 

VBD [mm] 

rozměry l d d1 s 

1604 16,6 9,525 4,4 4,76 

 

 

Obr. 15 - břitová destička VCGT [11] 

 

Doporučené řezné parametry vhodné pro dané VBD uvedené v katalogu firmy Pramet 

Tools s.r.o.. Viz tabulka 4. 

 

Tabulka 4 - doporučené řezné parametry [11] 

doporučené řezné parametry VCGT 160404F-AL, HF7 

r [mm] 0,4 

fmin [mm] 0,1 

fmax [mm] 0,2 
ap min [mm] 0,4 
ap max [mm] 4 
vc min [m.min-1] 105 

vc max [m.min-1] 420 

 

Materiál destičky je obchodně značen HF7. Tento materiál je určen především pro 

obrábění neţelezných kovů a litin. Za jistých podmínek je také dovolen uţívat pro 

materiály třídy M (ţáruvzdorné a ţáropevné oceli), třídy S (speciální ţáropevné oceli), ale 

také třídy H (legované oceli s vysokou pevností). Materiál se vyznačuje především nízkým 

obsahem kobaltu a stabilními záběrovými podmínkami. Je určen pro malé aţ střední 

průřezy třísek. Dále se destičky z tohoto materiálu vyznačují vysokou pevností břitu 

a pozitivní geometrií. Mikrostruktura tohoto materiálu je znázorněna na obr. 16. 
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Obr. 16 - mikrostruktura materiálu HF7 [11] 

[11] 

 

 Břitová destička VCGT 160404 F-AL, 8016 

Jedná se o výměnnou břitovou destičku ze slinutého karbidu. Je určena především 

k obrábění neţelezných materiálů a jejich slitin. Toto je inovována a doporučována firmou 

Pramet Tools s.r.o. k obrábění především hliníku a jeho slitin. 

Velikost VBD a její rozměry jsou uvedeny níţe v tabulce 5. Tvar destičky je na obr. 17. 

 

Tabulka 5- rozměry destičky 1604 [11] 

VBD [mm] 

rozměry l d d1 s 

1604 16,6 9,525 4,4 4,76 

 

 

Obr. 17 - břitová destička VCGT [11] 

 

Pro tuto destičku jsou doporučené řezné parametry uvedeny v tabulce 6. 
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Tabulka 6 - doporučené řezné parametry [11] 

doporučené řezné parametry VCGT 160404F-AL, 8016 

r [mm] 0,4 

fmin [mm] 0,1 

fmax [mm] 0,2 

ap min [mm] 0,4 

ap max [mm] 4 

vc min [m.min-1] 135 

vc max [m.min-1] 505 

 

Materiál břitové destičky je 8016. Materiál s nízkým obsahem kobaltu a s nanostrukturním 

povlakem, nanesený metodou PVD. Tento materiál je nejotěruvzdornější z řady 8000. Je 

určený k obrábění litin, legovaných vysoce pevných ocelí a neţelezných materiálu a jejich 

slitin, ale především pro obrábění hliníku s vyšším obsahem Si. Dále je moţno dle katalogu 

destičku pouţít na obrábění ocelí třídy P a M. Podmíněně je dovoleno uţít destičku i na 

materiály třídy S. Materiál snáší vysoké řezné rychlosti. Nutno řezat malé aţ střední 

průřezy třísek. Spojuje výbornou houţevnatost základního substrátu a vysokou tvrdost 

v podobě povlaků. Mikrostruktura je zobrazena na obr. 18. 

 

 

Obr. 18 - mikrostruktura materiálu 8016 [11] 

 [11] 

 

Obě destičky se vyznačují především vysokou přesností speciální geometrie. Velmi ostrá 

řezná hrana a pozitivní geometrie je hlavní podstatou pro obrábění hliníkových slitin. 

Mimo jiné sniţuje řezné síly a zvyšuje kvalitu obrobku. Opomenout se nesmí 

optimalizovaný utvařeč třísky, který bezproblémově odvádí třísky z místa řezu. 
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 Břitová destička VCGT 160404 F-AL, 8016, PKD 

Jedná se o tutéţ výměnnou břitovou destičku ze slinutého karbidu. Destička je osazena 

segmentem z PKD od firmy Bonar a.s.. PKD řezné nástroje jsou uţívány k obrábění 

neţelezných kovů a jeho slitin, především je to hliník a jeho slitiny, dále slitiny mědi, 

mosazi, bronzu, zinku a hořčíku. Dále materiály jako je stříbro, zlato, umělé hmoty, guma, 

keramika a další. Velikost VBD je uvedena v tabulce 7 a na obr. 17. 

 

Tabulka 7 - rozměry destičky 1604 [11] 

VBD [mm] 

rozměry l d d1 s 

1604 16,6 9,525 4,4 4,76 

 

 

Obr. 19 - břitová destička VCGT [11] 

 

Materiál břitové destičky je 8016. Vlastnosti materiálu jsou stejné jako u destičky předešlé, 

viz uvedeno výše. Rozměry břitové destičky byly firmou zachovány, pouze poloměr 

špičky je zvětšen, r = 1,2 mm. Menší poloměr firma nevyrábí. Doporučené řezné 

parametry jsou stejné jako pro břitovou destičku velikosti 160404 z materiálu 8016. 

[11] 

 

 Břitová destička VCGT 160404 F-AL, HF7 (SHM s.r.o. + Masarykova univ.) 

V tomto případě se jedná o destičku ze slinutého karbidu. Materiál destičky je stejný 

jako v prvním případě (HF7), ovšem nejedná se o destičku leštěnou, nýbrţ povlakovanou. 

Velikost VBD je 1604. Rozměry jsou uvedeny níţe v tabulce 8 a na obr. 20.  
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Tabulka 8 - rozměry destičky 1604 [11] 

VBD [mm] 

rozměry l d d1 s 

1604 16,6 9,525 4,4 4,76 

 

 

Obr. 20 - břitová destička VCGT [11] 

 

Doporučené řezné parametry pro VBD jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9- doporučené řezné parametry [11] 

doporučené řezné parametry VCGT 160404F-AL, HF7 

r [mm] 0,4 

fmin [mm] 0,1 

fmax [mm] 0,2 
ap min [mm] 0,4 
ap max [mm] 4 
vc min [m.min-1] 105 

vc max [m.min-1] 420 

 

Zcela nový povlak, jímţ je destička povlakována, byl vyvinut na pracovišti Fyzikální 

elektroniky v centru pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy. 

Výsledek vznikl v kooperaci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a firmy SHM 

s.r.o. v Šumperku. 

Jedná se o nanokompozitní povlak, který je tvořen především nanokrystality TiC 

o velikosti přibliţně 10 nm. Nanokrystality jsou uloţeny v uhlíkové matrici. Podařilo se 

zde skloubit vlastnosti jako je vysoká tvrdost, odolnost proti opotřebení a nízký koeficient 

tření. Výsledný povlak je připraven hybridní metodou PVD-PECVD, kde plynnou 

atmosféru tvoří acetylen, C2H2. Povlak na této destičce je optimalizovaný především na 

tvrdost.                                                       

[11] 
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 Soustružnický nůž: 

K experimentu byl pouţit stejný soustruţnický nůţ jako při výrobě těles kotoučů.  Nůţ 

je také produktem firmy Pramet Tools s.r.o.. Jedná se o vnější soustruţnický nůţ a byl 

pouţit pro upnutí všech zkoušených výměnných břitových destiček.  

 

SVHCR 2525 M16-M-A KT933 viz obr. 21. 

 

Obr. 21 - vnější soustružnický nůž SVHCR [11] 

 

Rozměry pro nůţ SVHCR jsou uvedeny v tabulce 10. 

 

          Tabulka 10 - rozměry nože SVHCR 2525 M16-M-A [11] 

vnější soustružnický nůž SVHCR 2525 M16-M-A 

h=h1 b f l1 l2max λs γ0 m 

[mm] [°] [kg] 

25 25 32 150 20 0 0 0,68 

 

[11] 

 

3.5. Obráběný materiál - polotovar 

Pro výrobu ţádaných slitin se uţívají legující prvky, pomocí nichţ se docílí 

poţadovaných vlastností.  

 

Vybrané legující prvky: 

Bi - prvek zlepšuje mechanickou obrobitelnost slitiny; 

Cr - tento prvek u vytvrditelných slitin zvyšuje kalitelnost; 
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Cu - prvek, který zvyšuje pevnost slitiny - vytvrzováním. Nevýhodou je sníţená odolnost   

  proti korozi. V praxi je legován s Mg; 

Fe - ve slitinách je hodnocen jako nečistota.  Pouze u slitin Al-Cu-Ni zvyšuje pevnost; 

Pb - prvek je povaţován za toxický. Dodáván do slitin za účelem lepší obrobitelnosti; 

Mg - hlavní legující prvek u slitin třídy 5xxx. Dále zvyšuje pevnostní vlastnosti; 

Mn - prvek je vhodný pro zvýšení pevnostních vlastností a zjemnění zrna. Dále zvyšuje     

       rekrystalizační teplotu; 

Si - hlavní legující prvek u slitin třídy 6xxx. Zlepšuje pevnostní vlastnosti; 

Ti - prvek, který slouţí ke zjemnění struktury. Je legován společně s B; 

Zn - hlavní legující prvek u slitin typu 7xxx; 

[6], [7] 

V experimentu byly uţity popsané polotovary. 

 

 Válcované pásy 

Polotovar je dodán ve formě válcovaných pásů. Rozměry 65x1000x2000 mm. 

Materiál polotovaru je slitina hliníku dle ČSN 42 4201 značena jako AlCu4Mg. Jednotlivé 

polotovary pro výrobu jsou z tohoto pásu vyřezány vodním paprskem. 

Mechanické vlastnosti materiálu jsou zobrazeny v tabulce 11. Chemické sloţení následně 

v tabulce 12. Následně v materiálovém listu v příloze A. 

 

                           Tabulka 11 - mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti - AlCu4Mg 

zkouška č. tavba č. Rm Rp0,2 A10 HB 

[] [/] [MPa] [MPa] [%] 
 31343 G 1226 256 109 14 92,6 

 

Tabulka 12 - chemické složení 

 

Tento konstrukční materiál pod obecným názvem dural je vhodný k obrábění, leštění, ale 

nevhodný ke svařování. Jeho hlavní uţití je především u dopravních prostředků a to od 

automobilů aţ po letadla. Např. lopatky chladících ventilátorů, vrtulové listy atd. 

 

Chemické složení - AlCu4Mg 

zkouška č. tavba č. [hm. %] 

31343 G 1226 
Al Cu Mg Mn Si Fe Ti Zn Cr 

93,82 4,3203 0,5360 0,4950 0,4292 0,3231 0,0074 0,0141 0,0061 
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 Tažené tyče 

Polotovar je dodán ve formě tyčí. Rozměr polotovaru je ϕ 160 x 3000 mm. Materiál 

polotovaru dle EN AW 6012 je AlMgSiPb. Polotovar je na jednotlivé díly řezán na pilách, 

popřípadě upichován. Mechanické vlastnosti materiálu polotovaru jsou v tabulce 13. 

Chemické sloţení je zobrazeno níţe viz tabulka 14. Následně v materiálovém listě 

v příloze B. 

Tato slitina je vhodná pro veškeré druhy třískového obrábění a to z důvodu vzniku stáčivé 

a lámavé třísky. Po obrobení se dosahuje vysoké jakosti povrchu. Její uţití je především 

pro konstrukční součásti v automobilovém průmyslu. 

 

                                     Tabulka 13 - mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti - AlMgSiPb 

šarže - 88641 
Rm Rp0,2 A5 

[MPa] [MPa] [%] 

doporučené 
min 260 200 8 

max       

dosažené 344,3 315,3 13,4 

 

 
Tabulka 14 - chemické složení 

Chemické složení - AlMgSiPb 

šarže - 88641 
[hm. %] 

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Pb Bi 

doporučené 
min 98 0,6     0,4 0,6       0,4   

max 92,3 1,4 0,5 0,1 1 1,2 0,3 0,3 0,2 2 0,7 

dosažené 95,76 1,05 0,48 0,08 0,67 0,9 0,05 0,03 0,05 0,93 0 

 

 [6], [7] 

3.6. Návrh jednotlivých řešení 

Jako zkoumaný faktor pro porovnání experimentálně zkoušených VBD byla zvolena 

drsnost povrchu a to naměřené hodnoty Ra a Rz. 

Největší vliv na drsnost povrchu má posuvová rychlost. Výrobci VBD vydávají katalogy, 

kde jsou uvedené doporučené řezné podmínky. S ohledem na porovnatelnost všech 

zkoušených destiček byly zvoleny stejné hodnoty pro zvolené břitové destičky. 

Od soustruţníků a operátorů CNC strojů z firmy Urdiamant s.r.o. byla zjištěna hloubka 

řezu při dokončovací operaci těles kotoučů. U dokončovacích operací se s ohledem na 

poţadovanou kvalitu povrchu ubírají malé hloubky řezu. Hloubka řezu byla zvolena jako 

konstantní hodnota. Tedy: ap = 0,5 mm. 
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Hloubka třísky byla neměnná po celou dobu experimentu. Byly zvoleny 3 řezné rychlosti 

a pro kaţdou řeznou rychlost ještě 3 dílčí posuvové rychlosti. Značení jednotlivých řešení 

je zobrazeno na obr. 22. Návrh řezných podmínek pro experiment je na obr. 23. 

Po kaţdém řezu byla po celém obvodu obrobku 10x měřena drsnost povrchu. 

Toto bylo provedeno jak pro polotovar z válcovaných pásů, tak i pro polotovar řezaný 

z taţených tyčí. 

 

 

Obr. 22 - návrh značení dílčích měření 

 

 

hodnota posuvu 

 A  f1 = 0,1 mm 

B  f2 = 0,15 mm 

C  f3 = 0,2 mm 

   řezná rychlost 

 vc1  vc1 = 150 m.min
-1 

vc2  vc2 = 300 m.min
-1

 

vc3  vc3 = 420 m.min
-1

 

   pořadí destiček 

 1  1 - VCGT 160404, F-AL, materiál HF7, leštěná 

2  2 - VCGT 160404, F-AL, materiál 8016, povlakovaná 

3  3 - VCGT 160404, F-AL, materiál 8016, segment PKD 

4  4 - VCGT 160404, F-AL, materiál HF7, povlakovaná 

   druh polotovaru 

 V  V - válcovaný polotovar 

T  T - taţený polotovar 
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Obr. 23 - návrh řezných podmínek pro experiment 
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3.7. Drsnost povrchu, měření drsnosti povrchu 

 

Dříve byla ţádána jakost u výrobku, dnes je to jiţ kvalita. To vše patří do souboru 

funkčních charakteristik, jeţ se nazývá komplexně integrita povrchu. Zde uţ se 

nezohledňují pouze vlastnosti povrchové vrstvy, ale také vlastnosti podpovrchových 

vrstev. Pojem integrita povrchu je souborem funkčních charakteristik: 

 

 topografie povrchu - geometrická a rozměrová přesnost, drsnost povrchu; 

 fyzikálně chemické změny v povrchové i podpovrchové vrstvě - zbytková pnutí; 

 stupeň, hloubka a charakter zpevnění - průběh zpevnění v závislosti na hloubce; 

 smysl, velikost a průběh reziduálních pnutí - velikosti, směr a rozloţení pnutí. 

 

To vše lze ovlivnit při výrobě vhodnou volbou parametrů, jako je: rychlost hlavního 

řezného pohybu, rychlost posuvového pohybu, hloubka odebírané vrstvy, charakter 

obrábění, volba nástrojového materiálu, nástroje a geometrie nástroje. Výše uvedené 

aspekty ovlivní velikost sil při obrábění, opotřebení nástroje, průběh teplotního pole 

nástroje a dynamickou tuhost soustavy. 

 

Hlavní problematikou v daném problému je především drsnost povrchu. 

Drsnost je jedním z hlavních parametrů, podle kterého se určuje pouţitelnost součásti 

v praxi. Výrazně ovlivňuje ţivotnost součásti v provozu. Je to jednoduše stopa, kterou 

zanechá břit na povrchu obrobku po obrábění. Drsnost povrchu je závislá na mnoha 

faktorech a ovlivňují ji především: 

 fyzikální a mechanické vlastnosti obráběného materiálu; 

 tvar a geometrie břitu; 

 řezná rychlost; 

 velikost posuvu; 

 řezné prostředí; 

 tuhost soustavy: stroj - nástroj - obrobek. 

 

Při vyhodnocování drsnosti povrchu je nutno se řídit normou ČSN EN ISO 4287 - 

Geometrické poţadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: - Profilová metoda - 

Termíny, definice a parametry struktury povrchu. Platnost nabyla 3/1999. 
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Profily povrchu: 

Norma ČSN EN ISO 4287 definuje jednotlivé profily pro hodnocení různých povrchů, 

například: 

 

Profil povrchu: - profil vzniklý jako průsečnice skutečného povrchu a dané roviny. V praxi 

se obvykle daná rovina volí jako kolmá k rovině rovnoběţné se skutečným povrchem. Viz 

obr. 24. 

 

Obr. 24 - profil povrchu [9] 

 

Profil drsnosti: - tento profil je základem pro hodnocení parametrů profilu drsnosti. Je to 

profil odvozený ze základního profilu potlačením dlouhovlnných sloţek pouţitím filtru λc. 

Pásmo přenosu pro profil drsnosti je definován filtry profilu  λs a λc., viz obr. 25. 

 
Obr. 25 - přenosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti [9] 

 

  

Profil vlnitosti: - profil je základem pro hodnocení parametrů profilu vlnitosti. Jedná se 

o profil odvozený postupnou aplikací filtru λf a filtru λc . Kde filtr profilu λf potlačuje 

dlouhovlnné sloţky a filtr profilu λc potlačuje krátkovlnné sloţky. 
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Výškové rozdíly: 

V experimentu byly vyhodnocovány tyto charakteristiky drsnosti povrchu: 

 Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného parametru Ra 

 Největší výška profilu Rz 

 

Průměrná aritmetická úchylka parametru Ra: 

Dle normy to je aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu základní 

délky lr. Viz obr. 26. Bohuţel hodnota Ra není zase aţ tak objektivní. Nebere v úvahu 

maximální výšky výstupků a minimální hodnoty prohlubní. Zrovna tyto skutečnosti jsou 

podstatné a právě ony mohou součást vyřadit z provozu, nebo negativně ovlivnit ţivotnost 

součásti. 

Přičemţ platí: (3)                                dxxZ
lr

Ra
lr

0

1
 , kde:                                   (3)                     

Ra průměrná aritmetická úchylka posuzovaného parametru [µm] 

lr základní délka [mm] 

Z(x) výška posuzovaného profilu v určité poloze x [µm] 

 

Obr. 26 - průměrná aritmetická úchylka profilu Ra [9] 

 

Největší výška profilu Rz: 

Je to součet výšky nejvyššího výstupku Zp a hloubky nejniţší prohlubně Zv. Součet těchto 

hodnot se bere v rozsahu základní délky lr. Viz obr. 27. Výhodou profilu Rz je, ţe povrch 

je zaznamenán s jeho extrémy. 

 

Obr. 27 - největší výška profilu Rz [9] 
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Základní délka profilu: 

 

Aby bylo moţno měřicím přístrojem změřit drsnost povrchu, je nutno jej správně 

nastavit. Měřicí přistroj měří drsnost na určité, předem nastavené délce. Hodnoty základní 

délky přesně udává norma. Délka, na které se drsnost následně vyhodnocuje, se nazývá 

vyhodnocovaná délka. Ke správnému nastavení měřicího přístroje jsou důleţité tyto pojmy 

definovat: 

 

Základní délka lr: - je délka ve směru osy x, uţívá se pro rozpoznání nerovností, které 

charakterizují měřený profil. Je číselně rovna hodnotě filtru λc. 

 

Vyhodnocovaná délka ln: - je délka ve směru osy x, uţívá se pro posouzení 

vyhodnocovaného profilu, můţe obsahovat jednu, ale i více základních délek. 

 

 

Dle normy ČSN EN ISO 4288 bylo moţné stanovit základní délku lr a vyhodnocovanou 

délku ln. Hodnoty v tabulce 15. 

 Tabulka 15 - základní délky drsnosti povrchu pro určení Ra, Rz 

 

 

Dle tabulky vybrány délky profilu drsnosti: 

 filtr definující rozhraní mezi drsností a vlnitostí: λc = 0,8 mm; 

 základní délka profilu:  lr = 0,8 mm; 

 vyhodnocovaná délka profilu:  ln = 4 mm ; 

 

[8], [9] 
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Měřicí přístroj - drsnoměr: 

 

Během experimentu byl pouţit drsnoměr Mitutoyo Surftest SJ-301. Viz obr. 28. Jedná 

se o dotykový, hrotový dílenský drsnoměr. Umoţňuje hodnocení drsnosti, vlnitosti 

a mnoha dalších parametrů. Je moţné jej propojit s PC, tudíţ ukládat a následně 

zpracovávat data přímo určeným softwarem. 

 

Pomocí diamantového hrotu, který je jako pevný dotyk, snímá nástroj povrch měřené 

součásti. Jakmile přejíţdí hrot po povrchu, snímají se jeho vertikální pohyby a jsou 

zaznamenávány. Na konci měření se vyhodnotí zvolené parametry drsnosti měřeného 

povrchu. 

 

 

Obr. 28 - Mitutoyo Surftest SJ-301 [12] 

 

 

Základní parametry nastavené během měření: 

 základní délka profilu: 0,8 mm 

 vyhodnocovaná délka profilu: 4 mm   

 rychlost snímání: 0,5 mm.s
-1

 

 filtr: Gaussův 

[8], [12] 
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Postup výpočtu: 

 

Měření bylo provedeno výše popsaným přístrojem. Kaţdá obrobená plocha byla 

změřena 10x a to po celém obvodu obrobené součásti. 

Z metrologického hlediska je nutno s naměřenými výsledky dále pracovat a očistit je od 

moţných chyb, které vznikly při měření. 

 

Zatížení hrubou chybou: 

Chyby hrubé mohou vzniknout špatným měřením, špatným odečtením údajů, vadou 

přístroje, špatnou manipulací s měřidlem nebo měřeným objektem při měření. Hodnoty 

zatíţené hrubou chybou je nutno ze souboru hodnot vyloučit. Postup na testování 

podezřelých hodnot je následující: 

 

- ze souboru naměřených hodnot se vypočte průměrná hodnota: (4) 

kde:  xi naměřené hodnoty  

 n počet měření                                                                                        (4) 

 

- následně se vypočte výběrová směrodatná odchylka: (5) 

kde: x  průměrná hodnota 

                                                  (5) 

 

 

- dále se vypočtou normované hodnoty: (6),(7) 

 

 (6)            nebo            (7) 

 

 

kde: s(x) směrodatná odchylka 

 xi, xn naměřené hodnoty, xi  x , pak xn  x  

 

- z tabulek se vyčte mezní hodnota H, odpovídá pravděpodobnosti a počtu měření: 

V tomto případě se jedná o pravděpodobnost 95 % a n = 10. 

tudíţ:  H = 2,18 
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- Následně platí: 

pokud:  Hn  H  - pak hodnota xn není zatíţena hrubou chybou a můţe v souboru zůstat 

 H2  H - pak hodnota xi není zatíţena hrubou chybou a v souboru můţe zůstat 

 

Nejistoty měření: 

 

Nejistotou se rozumí parametr, který kolem výsledku vytváří interval hodnot. Následně se 

můţe tvrdit, ţe výsledek se s určitou pravděpodobností nachází v tomto intervalu.  

nejistoty jsou: 

- nejistota typu A (uA) - získané opakovaným měřením, statistické zpracování dat; 

- nejistota typu B( uB) - nezávisí na počtu měření; 

- nejistota typu C (uC) - určená s předešlých typů nejistot; 

 

- Nejistota typu A: (8) 

S počtem měření tato nejistota klesá. 

  

 

                  (8) 

 

 

- Nejistota typu B:  

Hodnota této nejistoty nezávisí na počtu měření. Nejistota typu B se stává z dílčích zdrojů 

nejistot, které se hodnotí pro kaţdý případ zvlášť. Především to jsou faktory jako: 

 prostředí - zde působí na měření především teplota a vlhkost vzduchu, vibrace, ...; 

 měřicí zařízení - zde jsou obsaţeny především nedokonalosti měřicího přístroje, 

jakoţ je nepřesnost výroby a montáţe přístroje, deformace. Toto do jisté míry 

eliminuje ověřování a kalibrace; 

 měřený objekt - v tomto ohledu záleţí na technologii výroby součásti, ale také na 

tvrdosti a charakteru povrchu; 

 obsluha měřicího zařízení - zde je důleţité především přesné upevnění součásti, 

nastavení měřicího přístroje, správné odečítání hodnot a mnoho dalších vlivů; 

 strategie měření - především správná volba metody měření, snímání určitého počtu 

hodnot, nastavení filtrů a kritéria hodnocení . 
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To vše ovlivňuje výsledek v podobě nejistoty typu B. Nejistota typu B je dle subjektivního 

pocitu pozorovatele. Některé firmy mají snahu stanovit procentuelně určitou hodnotu, jiné 

naopak tuto nejistotu stanovují pomocí tzv. diagramu rybí kosti. Viz obr. 29. 

 

 

Obr. 29 - diagram příčin a následků [20] 

                                                                                      

 

- Nejistota typu C: (9) 

Představuje duhou mocninu součtu kvadrátů nejistot typu uA a uB.  

kde:  uA - nejistota typu A 

                                                (9) 

 

Z hlediska malé pravděpodobnosti nejistoty typu C, nebo-li velké pravděpodobnosti 

překročení intervalu se upřednostňuje takzvaná rozšířená nejistota UC. 

 

- Rozšířená kombinovaná nejistota UC:  (10) 

Platí pro libovolnou pravděpodobnost, kterou upravuje koeficient kU. 

 

kde:  kU - koeficient rozšíření                                                                                                                                                           (10) 

 

Koeficient rozloţení pro pravděpodobnost 95 % je: kU = 1,96 

[8] 

22

BAC uuu 

CUC ukU 
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4. Měření a statistické zpracování dat 

Samotné měření proběhlo dle jiţ zobrazeného schématu. Naměřené a vypočtené 

hodnoty drsnosti povrchu (Ra, Rz) jsou zaneseny v tabulkách, viz níţe. Následně je ke 

kaţdé břitové destičce, polotovaru a příslušným hodnotám zobrazena zjištěná závislost 

mezi parametry povrchu a řeznými podmínkami. 

 

4.1. Válcovaný polotovar 

U válcovaných polotovarů během testů nebyly ţádné problémy. Tříska během řezu 

plynule odcházela při všech zkoušených řezných rychlostech a nebyly s ní ţádné 

problémy. 

 

a) destička, VCGT 160404 F-AL, materiál HF7: 

 

příklad výpočtu:   

Výpočet názorně proveden pouze pro hodnotu Ra u měření  V-1vc1A. Naměřené hodnoty 

jsou zobrazeny v tabulce 16. 

 

 Výpočet průměrné hodnoty ze souboru hodnot: 

mx
n

x
n

i

i 711,0
10

11,71

1

 


 

 

 Výpočet výběrové směrodatné odchylky: 
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 Výpočet normované hodnoty H2: 

764,1
0119,0

69,0711,0

)(
2 
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xx
H i

 

 

H = 2,18. V tomto případě H2  H, pak hodnota xi není zatíţena chybou a je moţno počítat 

dále. 
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 Výpočet nejistoty typu A: 

 

   
m

nn

xx

u

n

i

i

A 0037859,0
11010

00001433,0

1

1

2











  

 

 Výpočet kombinované nejistoty uc : 

Nejistota typu B nebude pro tento experiment uvaţována. 

muuu CAC 00378,0  

 

 Výpočet rozšířené kombinované nejistoty Uc : 

mukU CUC 0075,000378,096,1   

 

                                        Tabulka 16 - měření V-1vc1A, naměřené hodnoty 

číslo měření V-1vc1A 

  parametr drsnosti [µm] 

počet měření Ra Rz 

1 0,69 3,2 

2 0,71 3,44 

3 0,73 3,7 

4 0,72 3,6 

5 0,71 3,66 

6 0,7 3,65 

7 0,7 3,88 

8 0,72 3,66 

9 0,71 3,71 

10 0,72 3,45 

suma 7,11 35,95 

průměrná hodnota 0,711 3,595 

nejistota uA 0,00378 0,05944 

kombinovaná nejistota uc 0,00378 0,05944 

rozšířená nejistota UC 0,0075 0,1188 

hodnota Ra [µm] 0,711 ± 0,0075 

hodnota Rz[µm] 3,595 ± 0,1188 

 

 

Pro další výpočty veškerých naměřených hodnot byl pouţit tabulkový procesor Excel.  
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  Tabulka 17 - výsledné hodnoty, VBD1 - HF7, válcovaný materiál 

Parametr drsnosti - V-1 

číslo destičky řezná rychlost [m.min-1] posuv [mm] Ra [µm] Rz [µm] 

1- HF7 

150 

0,1 0,71 ± 0,01 3,59 ± 0,11 

0,15 1,76 ± 0,02 7,47 ± 0,11 

0,2 3,17 ± 0,03 13,23 ± 0,27 

300 

0,1 0,71 ± 0,01 3,55 ± 0,07 

0,15 1,77 ± 0,01 7,26 ± 0,04 

0,2 3,12 ± 0,01 11,77 ± 0,07 

420 

0,1 0,71 ± 0,01 3,44 ± 0,09 

0,15 1,76 ± 0,02 7,70 ± 0,15 

0,2 3,11 ± 0,01 11,71 ± 0,09 
 

 

Obr. 30 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu, VBD1 - HF7 

 

V prvním případě se jednalo o leštěnou břitovou destičku. Hodnoty drsnosti Ra jsou 

v rozmezí (0,71 - 3,17) µm a Rz (3,44 - 13,23) µm. Přičemţ tyto hodny jsou dosahovány ve 

všech řezných rychlostech. Rozdíly jsou téměř nepatrné. Na této destičce při nejniţších 

moţných posuvech a řezných rychlostech nevznikal nárůstek. Foto obrobené plochy viz 

příloha C. 

b) destička VCGT 160404 F-AL, materiál 8016: 

Tabulka 18 - výsledné hodnoty, VBD2 - 8016, válcovaný materiál 

Parametr drsnosti - V-2 

číslo destičky řezná rychlost [m.min-1] posuv [mm] Ra [µm] Rz [µm] 

2 - (8016) 

150 

0,1 0,74 ± 0,08 3,93 ± 0,20 

0,15 1,84 ± 0,01 7,68 ± 0,09 

0,2 3,21 ± 0,03 12,53 ± 0,10 

300 

0,1 0,73 ± 0,01 3,84 ± 0,13 

0,15 1,95 ± 0,01 7,87 ± 0,19 

0,2 3,34 ± 0,02 13,10 ± 0,14 

420 

0,1 0,74 ± 0,00 3,69 ± 0,10 

0,15 1,95 ± 0,02 7,98 ± 0,13 

0,2 3,32 ± 0,01 12,79 ± 0,07 
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Obr. 31 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu, VBD2 - 8016 
 

Při pouţití druhé břitové destičky, v tomto případě povlakované, dosahují hodnoty Ra 

(0,73 - 3,34) µm a Rz (3,69 - 12,79) µm. Opět zde parametry drsnosti nevykázaly 

v podstatě ţádnou změnu v závislosti na řezné rychlosti. Při nejniţších rychlostech 

a minimální povolené hodnotě posuvu na nástroji ulpíval obráběný materiál. Detail 

nástroje na obr. 32. Foto povrchu obrobené plochy viz příloha D. 

 

Obr. 32 - VCGT 160404, (8016) - zvětšeno 50x 

 

c) destička VCGT 160404 F-AL, materiál 8016, segment PKD: 

 Tabulka 19 - výsledné hodnoty, VBD3 - 8016 - PKD , válcovaný materiál 

Parametr drsnosti - V-3 

číslo destičky řezná rychlost [m.min-1] posuv [mm] Ra [µm] Rz [µm] 

3 - PKD 

150 

0,1 0,44 ± 0,01 2,21 ± 0,10 

0,15 1,00 ± 0,01 4,52 ± 0,11 

0,2 1,60 ± 0,02 6,54 ± 0,09 

300 

0,1 0,60 ± 0,06 3,87 ± 0,32 

0,15 1,09 ± 0,04 5,70 ± 0,34 

0,2 1,77 ± 0,11 8,47 ± 0,45 

420 

0,1 0,71 ± 0,08 4,28 ± 0,38 

0,15 1,08 ± 0,09 5,75 ± 0,44 

0,2 1,99 ± 0,11 9,16 ± 0,40 
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Obr. 33 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu, VBD3 - 8016 - PKD 

 

V následujícím měření byla pouţita destička se segmentem PKD. Zde se pohybovaly 

hodnoty parametrů drsnosti v následujících intervalech: Ra (0,44 - 1,99) µm, Rz (2,21 - 

9,16) µm. Oproti předešlým testům je zde markantní rozdíl v parametru Rz. Maximální 

dosahované hodnoty jsou v řádu jednotek niţší, neţ hodnoty dosahované doposud. 

Samotný průběh je výrazně niţší. Do jisté míry je zde viditelný i rozdíl mezi samotnou 

řeznou rychlostí i kdyţ pouze v případě nejniţší hodnoty posuvu. Po zkouškách při 

nejniţších rychlostech a minimálním posuvu i PKD vykazuje částečné ulpívání materiálu 

na čele nástroje. Destička viz obr. 34. Foto obrobené plochy v příloze E.  

 

 

Obr. 34 - VCGT 160404, (8016) PKD - zvětšeno 50x 
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d) destička VCGT 160404 F-AL, materiál HF7 (SHM s.r.o. + Masarykova univ.): 

Tabulka 20 - výsledné hodnoty, VBD4 - HF7 - (SHM s.r.o. + MU), válcovaný materiál 

Parametr drsnosti - V-4 

číslo destičky řezná rychlost [m.min-1] posuv [mm] Ra [µm] Rz [µm] 

4 - HF7 
(povlakovaná) 

150 

0,1 0,61 ± 0,01 3,67 ± 0,19 

0,15 1,68 ± 0,01 8,07 ± 0,21 

0,2 3,16 ± 0,03 13,25 ± 0,31 

300 

0,1 0,62 ± 0,01 3,47 ± 0,17 

0,15 1,71 ± 0,01 7,61 ± 0,18 

0,2 3,13 ± 0,01 12,75 ± 2,87 

420 

0,1 0,60 ± 0,01 3,32 ± 0,10 

0,15 1,75 ± 0,01 7,23 ± 0,09 

0,2 3,17 ± 0,02 12,56 ± 0,12 

 

 

Obr. 35 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu, VBD4 - HF7 - (SHM s.r.o. + MU) 
 

V případě posledního testu u válcovaného polotovaru byla uţita destička s nově vyvinutým 

povlakem. Dosahované hodnoty parametrů drsnosti povrchu jsou v rozsazích Ra (0,60 - 

3,17) µm, Rz (3,32 - 13,25) µm. Ani zde nejsou oproti předešlým břitovým destičkám 

viditelné rozdíly. Průběhy závislostí parametrů drsnosti na posuvu jsou podobné. A to jak u 

všech hodnot posuvu, tak u všech řezných rychlostí. Tvrdší povlak vykazuje při nejniţších 

řezných rychlostech a posuvech tvorbu nárůstku. Viz obr. 36. 

 

Obr. 36 - VCGT 160404, HF7, (SHM s.r.o. + MU) - zvětšeno 50x 
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4.2. Tažený polotovar 

Po válcovaném polotovaru byl zkoušen polotovar taţený. Zde je oproti válcovanému 

polotovaru do jisté míry problematická tříska. Tvoří se dlouhá táhlá tříska. Nastává 

problém s plynulým odvodem z místa řezu. Dochází k namotávání na nástroj, revolverovou 

hlavu a sklíčidlo. 

 

a) destička, VCGT 160404 F-AL, materiál HF7: 

 Tabulka 21 - výsledné hodnoty, VBD1 - HF7, tažený materiál 

Parametr drsnosti - T-1 

číslo destičky řezná rychlost [m.min-1] posuv [mm] Ra [µm] Rz [µm] 

1- HF7 

150 

0,1 0,64 ± 0,01 3,64 ± 0,09 

0,15 1,51 ± 0,01 7,02 ± 0,17 

0,2 2,71 ± 0,02 11,82 ± 0,17 

300 

0,1 0,60 ± 0,01 3,13 ± 0,07 

0,15 1,52 ± 0,01 7,01 ± 0,11 

0,2 2,73 ± 0,01 11,46 ± 0,11 

420 

0,1 0,63 ± 0,03 3,07 ± 0,12 

0,15 1,52 ± 0,02 6,92 ± 0,07 

0,2 2,65 ± 0,02 10,74 ± 0,16 

 

 

Obr. 37 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu, VBD1 - HF7 

 

V prvním testu u taţeného polotovaru byla uţita leštěná břitová destička. Dosahované 

hodnoty parametrů drsností povrchů jsou: Ra (0,60 - 2,73) µm a Rz (3,07 - 11,82) µm. 

Opět všechny hodnoty a samotné průběhy jsou téměř totoţné u všech hodnot posuvů, ale 

také řezných rychlostí. Při řezu nejniţšími řeznými rychlostmi a posuvy nedochází 

k ţádnému ulpívání materiálu na nástroji. 
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b) destička VCGT 160404 F-AL, materiál 8016: 

 Tabulka 22 - výsledné hodnoty, VBD2 - 8016, tažený materiál 

Parametr drsnosti - T-2 

číslo destičky řezná rychlost [m.min-1] posuv [mm] Ra [µm] Rz [µm] 

2 - (8016) 

150 

0,1 0,86 ± 0,01 4,32 ± 0,08 

0,15 1,91 ± 0,02 8,44 ± 0,11 

0,2 3,03 ± 0,03 12,25 ± 0,14 

300 

0,1 0,86 ± 0,01 4,00 ± 0,09 

0,15 1,81 ± 0,01 7,59 ± 0,11 

0,2 3,05 ± 0,02 12,44 ± 0,21 

420 

0,1 0,87 ± 0,01 3,95 ± 0,05 

0,15 1,84 ± 0,02 7,42 ± 0,11 

0,2 3,01 ± 0,02 12,28 ± 0,17 

 

 

Obr. 38 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu, VBD2 - 8016 

 

V případě druhého testu u taţeného polotovaru bylo dosahováno následujících hodnot:  

Ra (0,86 - 3,05) µm a Rz (3,95 - 12,44) µm. Samotné rozdíly jednotlivých průběhů jsou 

minimální. Těchto hodnot bylo dosahováno opět ve všech zkoušených parametrech. Při 

velkém zatíţení, malé řezné rychlosti a nejniţším posuvu, neulpívá na nástroji obráběný 

materiál. Viz obr. 39. Foto obrobené plochy viz příloha F. 

 

Obr. 39 - VCGT 160404, 8016 - zvětšeno 50x 
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c) destička VCGT 160404 F-AL, materiál 8016, segment PKD: 

 Tabulka 23 - výsledné hodnoty, VBD3 - 8016 - PKD , tažený materiál 

Parametr drsnosti - T-3 

číslo destičky řezná rychlost [m.min-1] posuv [mm] Ra [µm] Rz [µm] 

3 - PKD 

150 

0,1 0,46 ± 0,01 2,83 ± 0,16 

0,15 0,98 ± 0,01 5,21 ± 0,38 

0,2 1,68 ± 0,01 8,43 ± 0,33 

300 

0,1 0,48 ± 0,01 3,12 ± 0,15 

0,15 1,01 ± 0,01 4,96 ± 0,14 

0,2 1,73 ± 0,01 7,99 ± 0,16 

420 

0,1 0,48 ± 0,01 3,15 ± 0,14 

0,15 0,67 ± 0,01 4,70 ± 0,19 

0,2 1,68 ± 0,01 7,53 ± 0,15 

 

 

Obr. 40 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu, VBD3 - 8016 - PKD 
 

V tomto případě byla uţita břitová destička osazená PKD. Naměřené hodnoty se 

pohybovaly v intervalech: Ra (0,46 - 1,73) µm a Rz (2,83 - 8,43) µm. Při vyuţití této 

břitové destičky jsou výrazné rozdíly oproti předešlým nástrojům. Parametr Rz je v řádu 

jednotek niţší, neţ předešlé naměřené hodnoty. Samotné průběhy jsou ve všech hodnotách 

posuvů a řezných rychlostí téměř stejné. Při nízkých řezných rychlostech a malých 

posuvech nebylo zaznamenáno ţádné ulpívání materiálu na čele nástroje. Obr. 41. 

 

Obr. 41 - VCGT 160404, (8016) PKD - zvětšeno 50x 
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d) destička VCGT 160404 F-AL, materiál HF7 (SHM s.r.o. + MU): 

Tabulka 24 - výsledné hodnoty, VBD4 - HF7 - (SHM s.r.o. + MU) , tažený materiál 

Parametr drsnosti - T-4 

číslo destičky řezná rychlost [m.min-1] posuv [mm] Ra [µm] Rz [µm] 

4 - HF7 
(povlakovaná) 

150 

0,1 0,87 ± 0,01 5,02 ± 0,25 

0,15 0,89 ± 0,01 5,12 ± 0,14 

0,2 3,21 ± 0,04 14,29 ± 0,31 

300 

0,1 0,87 ± 0,02 4,99 ± 0,19 

0,15 1,78 ± 0,02 9,06 ± 0,29 

0,2 3,19 ± 0,03 14,18 ± 0,32 

420 

0,1 0,93 ± 0,01 4,85 ± 0,16 

0,15 1,82 ± 0,01 8,65 ± 0,17 

0,2 3,23 ± 0,03 14,17 ± 0,22 

 

 

Obr. 42 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu, VBD4 - HF7 - (SHM s.r.o. + MU) 

 

V posledním měření u taţeného polotovaru byla vyuţita břitová destička s novým 

povlakem. Naměřené parametry drsnosti povrchu byly: Ra (0,87 - 3,23) µm a Rz (4,85 - 

14,29) µm. Zde jsou průběhy do jisté míry odlišné i kdyţ pouze v případě první hodnoty 

posuvu u první řezné rychlosti. Při zatíţení během nejniţších řezných rychlostí a posuvů 

docházelo k mírnému ulpívání materiálu na nástroji. Viz obr. 43.  

 

Obr. 43 - VCGT 160404, HF7, (SHM s.r.o. + MU) - zvětšeno 50x 
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4.3. Vyhodnocení 

Válcovaný polotovar: 

V případě válcovaného polotovaru se jako hlavní problém jeví ulpívání obráběného 

materiálu na čele nástroje v podobě nárůstku. Do jisté míry je to dáno chemickým 

sloţením materiálu, ale také záleţí na zvolených řezných parametrech. Pokud budou 

následně pro obrábění tohoto polotovaru uţívány nejniţší dovolené řezné parametry, pak 

můţe s největší pravděpodobností nastat problém s tvorbou nárůstku. Při nejniţších 

řezných parametrech se v podstatě vytváří podmínky vhodné pro tvorbu nárůstku. Jakmile 

řezné rychlosti stoupají, stačí se dostat na vyšší řeznou rychlost a posuv, nárůstek se jiţ 

netvoří a povrch vykazuje stejné parametry drsnosti jako u nejniţších hodnot. 

 

Samotné řezné rychlosti s ohledem na parametr drsnosti povrchu proti sobě nevykazují 

ţádné větší rozdíly. Jediný rozdíl, který je viditelný mezi řeznými parametry, je tvorba 

nárůstku. Do jisté míry tato skutečnost vylučuje uţívat nejniţší hodnoty řezných 

parametrů. 

 

U první zkoušky V-1 byla uţita destička z materiálu HF7. Jednalo se o leštěnou břitovou 

destičku. Tato destička v ţádném ze zkoušených řezů nevykazovala skutečnost, ţe by na 

jejím čele ulpíval obráběný materiál, tudíţ se nárůstek netvořil. Destička je určená pro 

měkké materiály a má menší koeficient tření. 

 

Druhé zkoušky V-2 se zúčastnila břitová destička z materiálu 8016. Zde se jednalo 

o destičku povlakovanou. Bohuţel zde při nízkých řezných rychlostech docházelo 

k ulpívání obráběného materiálu na čele. Na druhou stranu i tak měly obě dvě doposud 

zkoušené destičky téměř totoţný průběh závislosti naměřených hodnot drsnosti na posuvu.  

 

Jako třetí test V-3 byla uţita destička z materiálu 8016 osazená PKD. I zde se projevilo při 

nejniţších řezných parametrech nalepování obráběného materiálu na čelo nástroje. Jelikoţ 

destička nemá vybroušený utvařeč, tak se uţ nejedná o čelní část břitu, nýbrţ o plochu čela 

kudy tříska odcházela. Destička vykazuje v řádech jednotek lepší dosaţenou drsnost. 

Samotný průběh závislosti není tak strmý a nedosahuje tak vysokých hodnot jako destičky 

předešlé. Dosaţenou drsnost můţeme přisuzovat většímu poloměru špičky. Firma, 

zabývající se výrobou těchto destiček, jiţ není schopna vyrobit menší poloměr. S ohledem 
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na tuto skutečnost je moţno dosahovat lepších drsností s vyššími posuvy neţ 

u dosavadních poloměrů špiček. 

 

V poslední zkoušce V-4 byla uţita břitová destička z materiálu HF7. V tomto případě byla 

destička osazena novým povlakem. Povlak byl optimalizován na tvrdost. Zde taktéţ bylo 

zjištěno při nízkých řezných parametrech nalepování obráběného materiálu. Zde by se 

pravděpodobně uplatnila kluznější varianta měkčího povlaku. Samotné hodnoty 

dosaţených drsností povrchu jsou shodné s prvními dvěma nástroji.  

 

Tažený polotovar: 

V případě pouţití taţeného polotovaru je problém především v chemickém sloţení. 

Tento materiál obsahuje oproti válcovanému velké mnoţství Si. Křemík tvoří velké tvrdé 

zrno. Z tohoto důvodu je zde větší opotřebení nepovlakovaných břitových destiček 

s lepšími kluznými vlastnostmi. Zde se problémy s nalepováním obráběného materiálu na 

čele nástroje nevyskytly. Zato existuje problém s odváděním třísky z místa řezu. Utvářející 

se tříska je dlouhá nedělená. Foto viz příloha G. 

 

Pro první zkoušku T-1 byla opět uţita břitová destička z materiálu HF7. Z hlediska 

leštěného povrchu destičky dosahuje lepších kluzných vlastností. Ovšem absence povlaku 

zamezuje odolnost proti abrazivnímu opotřebení. Na destičce se nárůstek nevyskytoval ani 

při nejniţších řezných rychlostech. Dosaţená drsnost a samotné průběhy závislostí jsou 

obdobné jako u obrábění válcovaného polotovaru toutéţ destičkou. 

 

K druhému testu T-2 byla uţita destička z materiálu 8016. Povlak byl vytvořen původně 

pro obrábění slitin hliníku s obsahem křemíku. Tudíţ by měla odolávat do určité míry 

tomuto mechanismu opotřebení. Ani zde se během nejniţších řezných rychlostech 

nevytvořil nárůstek. Průběh samotné závislosti hodnot drsnosti na posuvu oproti těmto 

destičkám u válcovaného polotovaru je totoţný.  

 

Třetí test T-3 byla uţita destička materiálu HF7 osazená PKD. PKD se především 

vyznačuje nízkým koeficientem tření, vysokou odolností proti opotřebení a velkou 

ţivotností. Ani zde nedocházelo při ţádných řezných parametrech k nalepování 

obráběného materiálu na čelo nástroje. Opět drsnost povrchu dosahuje v řádu jednotek 

lepších 
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hodnot v porovnání oproti předešlým destičkám. Lepší dosaţená drsnost povrchu je taktéţ 

přisuzována většímu poloměru špičky. Opět zde platí totéţ jako u válcovaného polotovaru. 

S větším poloměrem špičky je moţno dosahovat lepších drsností povrchu i při vyšších 

posuvech v porovnání s předešlými nástroji.  

 

Pro poslední test T-4 je destička z materiálu HF7 osazena novým povlakem. Při nízkých 

řezných parametrech docházelo k malému ulpívání obráběného materiálu na čele nástroje. 

Samotné průběhy jsou obdobné jako u předešlých nástrojů u obou polotovarů. Pouze 

průběh u první řezné rychlosti a prvních dvou posuvech je odlišný. Při této rychlosti je do 

určité hodnoty posuvu drsnost konstantní.  

 

Rozdíl dosahovaných drsností povrchů u obou polotovarů je nepatrný. U válcovaného 

polotovaru při nízkých řezných rychlostech docházelo k ulpívání obráběného materiálu na 

nástroj. Je to dáno jak chemickým sloţením, tak řeznými parametry. U těchto nízkých 

řezných parametrů bude převládat adhezní opotřebení nástrojů. Následně se zvyšováním 

řezných rychlostí a posuvů jsou hodnoty stejné, ale jiţ nedochází k nalepování materiálu na 

nástroj. 

U taţeného polotovaru je dosaţená drsnost povrchu stejná jako u válcovaného. Jen s tím 

rozdílem, ţe při nejniţších řezných parametrech nedocházelo k ulpívání materiálu na 

nástroj. Je to dáno chemickým sloţením a vyšším obsahem křemíku. Při pouţití nástrojů 

z PKD bylo vyzkoušeno obrábění jak s procesní kapalinou, tak bez. Hodnoty parametru 

drsnosti povrchu při obrábění na sucho byly vyšší, neţ dosahované hodnoty při obrábění 

s procesní kapalinou. Povrch obrobku byl poškrábán od třísek.  

 

Jak si stojí jednotlivé břitové destičky a jejich závislosti parametrů drsnosti na hodnotě 

posuvu vyobrazuje obr. 44 pro válcovaný polotovar a obr. 45 pro taţený polotovar. Jelikoţ 

při nízkých řezných rychlostech docházelo ke tvorbě nárůstku a ulpívání materiálu na 

nástroji, jsou grafy vyobrazeny pro řeznou rychlost vc2 = 300 m.min
-1

. Při této rychlosti se 

jiţ řez obešel bez problémů. Z grafů je patrné, ţe nejlepších drsností povrchu u obou 

uţitých polotovarů dosahuje destička č. 3, tedy destička z materiálu 8016, osazena 

segmentem z PKD. Pomineme - li tuto destičku z důvodu velkého poloměru ostří, 

nejlepších hodnot dosahuje destička č. 1, čili leštěná destička z materiálu HF7.  
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Obr. 44 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu při řezné rychlosti vc2, válcovaný polotovar 

 

 

Obr. 45 - závislost drsnosti povrchu na hodnotě posuvu při řezné rychlosti vc2, tažený polotovar 

 

Průběhy závislostí při ostatních řezných rychlostech jsou zobrazeny v příloze. Viz příloha 

H, I, J, K. 
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5. Technicko - ekonomické zhodnocení 

Nejprve je důleţité uvést charakter výroby na pravou míru. Jedná se o výrobu 

v malých sériích. Hrubování polotovarů těles kotoučů se převáţně děje na konvenčních 

soustruzích. Aţ následující operace na hotovo se uskutečňuji na CNC stroji. 

U konvenčních soustruhů z důvodu maximálního úběru materiálu za co nejmenší čas, jsou 

voleny velké hloubky řezu ap. To je jeden z hlavních důvodů, proč dělá tento materiál 

v tomto případě problémy. Velká hloubka řezu a maximální síla v posuvu vyvozena 

obráběčem ještě umocní podmínky pro vznik nárůstku a materiál se začne lepit na nástroj. 

Viz obr. 46. 

 

 

Obr. 46 - břitová destička VCGT 160404, HF7 - zvětšeno 50x 

 

 Stroj - Do jisté míry ovlivní vznik nárůstku i samotný CNC stroj. Je zde program, 

který můţe za daleko kratší čas obrubovat polotovar s několikrát menší hloubkou 

řezu ap neţ v běţném provozu. Mimo to drţí v celém průběhu konstantní řezné 

parametry. Pokud se při běţném obrábění nesníţí hloubky řezu ap  při hrubovacích 

operacích, tak budou neustále s tímto materiálem vznikat problémy.  

 

 Povlaky - Dosahovaná drsnost povrchu jak u válcovaných, tak taţených polotovarů 

je plně dostačující. Hodnoty drsností povrchu se pohybují v rozmezí Ra (0,4 - 3,2) 

µm a Rz (2-14) µm. Pokud pomineme nástroje z PKD, tak nejlepších hodnot 

dosahovali destičky bez povlaku. Destičky s leštěnými povrchy dosahují niţších 

koeficientů kluzu. Na druhou stranu jsou náchylnější k opotřebení. Destičky 

povlakované mají niţší koeficient tření. Obecně platí, na měkké materiály jsou 

vhodnější leštěné nástroje, neţ povlakované. Povlaky zvyšují koeficient tření. 
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 Řezné parametry - Především pro obrábění hliníkových slitin jsou důleţité 

parametry jako: hloubka řezu ap a řezná rychlost vc. Pokud moţno hloubku řezu volit 

v rozmezí optimálních řezných podmínek pro břitovou destičku. Řezné rychlosti 

volit spíše větší, neţ menší. S niţšími řeznými rychlostmi opět vzniká předpoklad 

pro vznik nárůstku. Závislost posuvu na parametru drsnosti, jak bylo během testu 

zjištěno, má ve všech řezných rychlostech podobný průběh. Je moţno volit hodnoty 

posuvu vyšší, kde jsou stále dostačující hodnoty drsnosti, za účelem sníţení strojního 

času. 

 Ceny nástrojů - U porovnání cen je nutno brát v úvahu nejen samotnou cenu 

nástroje, ale také opotřebovávání nástrojů, jejich ţivotnost, spotřebu nástrojů 

a samotný charakter výroby. Jelikoţ firma nevyrábí ve stálých sériích a nejsou známá 

jednotlivá opotřebení, není moţné vypočítat náklady na nástroj. V tomto případě je 

pouze zobrazen přehled cen jednotlivých nástrojů. Viz tabulka 25. 

 

      Tabulka 25 - ceny použitých nástrojů 

ceny použitých nástrojů 

nástroj  
[Kč/ks] 

cena cena s DPH cena celkem 

VCGT 160404 F-AL (HF7 - leštěná) 90 108 108 

VCGT 160404 F-AL (8016) 90 108 108 

VCGT 160404 F-AL (8016, PKD) 631 758 758 

VCGT 160404 F-AL (HF7 - povlak.)  cca 108  cca 130  cca 130  

 

Lepších drsností povrchu na těchto polotovarech touto technologií a za pouţití těchto 

nástrojů pravděpodobně není moţné dosáhnout. Během testu byly uţity maximální řezné 

parametry aţ na hranici samotného výrobního stroje. Samotné průběhy byly totoţné 

s průběhy, které byly získány při obrábění doporučenými řeznými podmínkami. Pouze 

v případě nástroje z PKD by se dalo experimentovat s řeznými parametry. Jednoznačná 

výhoda těchto materiálu a přednost oproti ostatním destičkám tkví v tom, ţe jsou schopny 

dosahovat řezných rychlostí aţ 8000 m.min
-1

 a mají několikanásobně větší ţivotnost. 

[21] 

Tyto polotovary je moţno obrábět všemi zkoušenými břitovými destičkami, ale pouze 

v případě vhodné volby řezných parametrů. Parametry vhodné pro dokončovací operace na 

CNC stroji, aniţ by vznikal nárůstek jsou: ap = (0,4 - 2) mm, vc 300 m.min
-1

 a f 0,1 mm. 
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Závěr 

V dnešní době jsou neţelezné kovy, především hliník a jeho slitiny velmi pouţívaným 

materiálem v různých odvětvích. Samotné opracování hliníkových slitin nevyţaduje nějaké 

nové převratné technologie,  ale i tak má svá úskalí a přináší sebou řadu problémů.  

 

Cílem diplomové práce bylo najít řešení pro firmu Urdiamant s.r.o., a to v podobě 

vhodných řezných nástrojů a řezných parametrů s ohledem na kvalitu obrobené plochy pro 

obrábění daných slitin hliníku. Snaha navrhnout takové řezné parametry, které nebudou 

doprovázet zaţité problémy spojené s obráběním těchto materiálů. Výsledky práce by 

se daly charakterizovat takto: 

 

 V teoretické části byl proveden rozbor obráběných materiálů, jejich fyzikálních 

i mechanických vlastností, stojících za vznikem daných problémů při jejich obrábění 

a vysvětlena problematika obrábění daných slitin hliníku. Následně doporučené 

řezné nástroje pro obrábění těchto materiálů a jejich vlastnosti. 

 V praktické části je návrh experimentu, volba vhodných řezných parametrů 

za účelem porovnatelnosti břitových destiček a specifikace zkoušených břitových 

destiček. Následně samotný experiment, jeţ je základem práce. 

 Následuje zhodnocení jednotlivých řezů, vyjádření závislostí řezných parametrů na 

dosaţené drsnosti povrchu u obou polotovarů a samotné porovnání břitových 

destiček při daných řezných parametrech. Dále jsou popsány problémy, které 

se vyskytly během experimentu. 

 V technicko-ekonomickém zhodnocení jsou zohledněny aspekty, které do procesu 

vstupují a nejvíce ovlivňují výsledky. Dále jsou porovnány ceny jednotlivých 

nástrojů a doporučené minimální řezné parametry vhodné k soustruţení těchto 

polotovarů. 

 

Záměrem práce bylo také objasnit hlavní faktory ovlivňující proces obrábění hliníkových 

slitin a napomoci k jeho zlepšení.  
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