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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

HAVLÍK, V. Zvýšení řezných podmínek při obrábění žárupevné oceli s využitím 

vyměnitelných břitových destiček: bakalářská práce. Ostrava:VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2012, 48 s.  

Vedoucí práce: Ing. Marek Sadílek, Ph.D. 

 

Tématem bakalářské práce je Zvýšení řezných podmínek při obrábění žárupevné oceli 

s využitím výměnných břitových destiček. V první části bakalářské práce je charakteristika 

nejčastěji používaných žárupevných slitin a nástroje pro jejich obrábění. V druhé časti je  

návrh nové technologie obrábění jednoho ze žárupevných materiálů pomocí vyměnitelných 

břitových destiček včetně pojednání o případně vzniklých vadách a ekonomické zhodnocení. 

Tým zaměstnanců společnosti Honeywell Aerospace Olomouc se snaží o eliminaci nákladů 

na výrobu a chce přispět k eliminaci výrobních časů a nákladů na výrobu.  

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

HAVLÍK, V. Increasing the Cutting Conditions during Machining Heat Resisting 

Steels with the Use Inserts: bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 

faculty of Engineering, Department of Mechanical Technology, 2012, 48 p.                                     

Thesis head: Ing. Marek Sadílek, Ph.D. 

The theme of the bachelor thesis is to increasing the cutting conditions during 

machining heat resisting steels with the use inserts. In the first part of this thesis is 

characteristic of most commonly used heat- resistant alloy and their machining tools. In the 

second part of proposal for a new one machining of heat resistant materials with insert 

including a treatise on the defects which might be incurred and economic evaluation. A team 

of employees of Honeywell Aerospace Olomouc is trying to eliminate the cost of production 

and wants to contribute to the elimination of production times and production costs. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

VBD   výměnná břitová destičky [-] 

SK   slinutý karbid [-] 

RO   rychlořezná ocel [-] 

HB   jednotky tvrdosti podle Brinella [-] 

HRC   jednotky tvrdosti podle Rockwella [-] 

Vc   řezná rychlost [sfm, ] 
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0. ÚVOD 

Výroba v leteckém průmyslu zahrnuje celou škálu používaných metod obrábění. Jedná se 

o obrábění jak konvenční, tak nekonvenční. Každá tato oblast má velice široký rozsah 

použitelnosti technologických možností. Řešenou problematikou bakalářské práce je obrábění 

jednoho z typu dílců společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s označením 3060655-6 třetí 

stupeň trysky. Tento dílec je součástí tryskového motoru používaného u soukromých letounů. 

Důvodem řešení obrábění je pokus o celkové zrychlení výroby vlivem výměny doposud 

používaných výměnných břitových destiček. Řešeno je zvýšení řezných podmínek při 

obrábění keramickými řeznými destičkami. Jsou zvoleny vyhovující řezné podmínky 

s ekonomickými přínosy.  
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1. ŘEZNÉ MATERIÁLY 

Řezné materiály jsou předmětem pro mnoho vývojových prací. V 90.letech operace, které 

trvaly 100 minut, tak v dnešní době na tuto operaci stačí minuta. Vývoj řezných materiálů 

bezpodmínečně přispěl k výkonnosti výroby dnešní doby. V současnosti existují řezné 

materiály, které jsou schopny optimalizovat požadovanou operaci. Mezi širokou nabídkou 

řezných materiálů se vždy najde alespoň jeden, který daný materiál za určitých podmínek 

dovede obrobit. Nejprve se jednalo o HSS, jehož využití bylo veliké. Vývojem doby se 

postupně vyráběly tvrdší, odolnější a přizpůsobivější řezné materiály. Tyto řezné materiály se 

začaly konstruovat tak, aby tvrdého a drahého řezného materiálu bylo použito co nejméně, 

proto se vyvinuly výměnné břitové destičky, které se v dnešní době mohou vyrobit 

v jakémkoli tvaru s jakýmkoli lamačem třísky a z jakéhokoli řezného materiálu.  [1] 

 

1.1 ROZDĚLENÍ ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ 

 

a) Nástrojová ocel rychlořezná(vysoce legovaná) 

- má až 25% legujících prvků(Cr, W, V, Mo) 

- ostří se neotupí i při vysokých teplotách=> umožňuje vysoké řezné rychlosti 

- v místě řezu snesou teplotu do 600°C 

 

b) Slinuté karbidy (SK)   

- vyrábí se z karbidu wolframu a z karbidu titanu 

- pojivo je kobalt 

- v místě řezu snesou teplotu do 900oC 

- vyrábějí se práškovou metalurgií(slinováním) – za vysoké teploty a tlaku se 

prášky a pojivo slisuje do požadovaného tvaru 

- bližší informace v kapitole 2. 
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c) Řezná keramika 

- vyrábí se slinováním kysličníku hlinitého (Al2O3) 

- v místě řezu snesou teplotu do 1200oC 

- CA – oxidická keramika na bázi kysličníku hlinitého 

- CN – neoxidická keramika na bázi nitridu křemíku 

- CM – směsná keramika 

- bližší informace v kapitole 2.2 

 

d) Cermety 

- přechod mezi SK a řeznou keramikou 

- snáší vyšší teploty než SK a jsou méně křehké než řezná keramika 

 

e) Supertvrdé řezné materiály 

- BN – Polykrystalický nitrid bóru 

- DP – Polykrystalický diamant  

V dnešní době jsou řezné materiály ve většině případů používány jako výměnné břitové 

destičky (dále jen VBD). Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 2. 

 

2. VÝMĚNNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY 

V dnešní době širokého portfolia strojírenských společností je vyvíjen tlak na rychlost 

výroby. Strojírenské společnosti musí zrychlovat výrobu, aby mohli držet krok a byly 

konkurence schopné. Pro zrychlení jednotlivých procesů se používají různé nástroje. Ze 

strojařského hlediska je to efektivní využívaní strojní časů, tzn. aby jednotlivý stroj měl co 

nejmenší prostoje. Jednotlivé pracoviště prochází různými způsoby automatizace.  
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Mezi automatizaci výroby patří automatické upínání obrobků, automatická výměna 

používaných nástrojů a mnoho dalších. Pro urychlení jednotlivých prostojů stoje patří rychlá a 

efektivní výměna nástrojů. Aby obsluha nemusela po každém otupení nástroje jednotlivý 

nástroj vyjmout ze stroje, používají se v dnešní době VBD. Tyto se používají jak u frézování, 

tak u soustružení. Používaní těchto řezných materiálů nemá vliv pouze na rychlost výměny 

nástroje, ale má také finanční pozitivum. Pořizovací cena břitových destiček se pohybuje 

v rámci stovek korun. Tyto nástroje mají velkou výhodu také v tom, že tělo nástroje zůstává 

upevněn ve stroji a mění se pouze tyto destičky za zachování stejné geometrie nástroje 

(počítat s tolerancí destičky). Další výhodou je, že držák může být používán na více druhů 

řezných destiček se stejným průřezem. V neposlední řadě mají VBD výhodu v tom, že se 

mohou použít vyšší řezné rychlosti jako např. u RO. Upínání  do držáku je přesné, jednoduché 

a rychlé. Upnutí musí být konstruováno tak, aby VBD při obrábění byla tlačena vlivem 

řezných sil do lůžka držáku. Tělísko se vloží do lůžka držáku a připevní se pomocí upínacího 

nosu. Pro zajištění správného umístění v lůžku se také používá excentrických šroubů, které 

nám svou konstrukcí tlačí VBD do lůžka (obr. 1). Pro zjednodušení volby držáku je nutné 

rozlišovat základní typy soustružení, jako je  podélné soustružení, čelní soustružení, 

soustružení tvarů, zapichování a upichování, kopírovací soustružení. Společnosti zabývajících 

se vývojem a distribucí řezných destiček je v dnešní době mnoho. Mezi nejrozšířenější patří 

KENNAMETAL, NTK, ROTANA, PRAMET, SECO. Tyto společnosti nabízí mnoho druhů 

řezných materiálů pro obrábění různých druhů materiálu, různých tvarů, různých lamačů 

třísek apod.  

 

 

 

 

 

 

  

                                            Obr. 1 Upínání řezných destiček do držáku                                 [7] 
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                                             Obr. 2 Systémy upínání řezných destiček                                     [7] 

Nejčastěji požívanými destičkami jsou SK a keramické VBD. 

2.1 SLINUTÝ KARBID 

V současné době je většina SK destiček opatřena povlakem s vysokou tvrdostí a 

otěruvzdorností. Pro povlakování se používají: karbid titanu TiC, nitrid titanu TiN, 

karbonitrid titanu TiCN , aluminiumnitrid titanu TiAlN, oxid hlinitý (keramika) Al2O3. Pro 

povlakování se používají dvě metody a to metoda CVD chemické napařování a metoda PVD 

fyzikální napařování. Metoda CVD spočívá v chemické reakci sloučenin v plynném stavu, 

které jsou zahřáté na vysokou teplotu. Metoda PVD probíhá za nízkých tlaků dopadajících 

částic. Povlaky se tvoří naprašováním, napařováním a iontovou implantací. Destičky z SK se 

používají pro obrábění okolo teplot 900°C. [1] 

 

2.2 ŘEZNÁ KERAMIKA 

Řezné keramika je materiál, který nemá kovový základ. Tyto řezné materiály se vyznačují 

velkou tvrdostí i při vysokých obráběcích teplotách a to okolo 1200°C. Řezná keramika má 

nízkou hmotnost, chemicky nereagují s obráběnými materiály a mají velkou trvanlivost břitu a 

používají se při vysokých řezných rychlostech (300 – 1600 ). Řezná keramika 

patří mezi výkonné nástrojové materiály, ale při jejím využití je potřeba dodržet některá 

předepsaná pravidla. Keramické řezné materiály by se neměly používat při nestabilním 
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obrábění tzn. při nestabilním odběru povrchové vrstvy. Řezná keramika by se také neměla 

používat na přerušovaný řez. Při obrábění tímto řezným materiálem musí být tuhost stroj, 

nástroj, obrobek v co nejlepším poměru a to proto, aby nevznikaly nepříznivé rázy, které by 

mohly mít za následek odštípnutí břitu keramické destičky. Řeznou keramiku lze rozdělit na 

dva druhy a to na keramiku oxidickou Al2O3 a nitridovou Si3N4. Více informací v tab. 2.2.1. 

[1] 

 

Rozdělení řezné keramiky  

DRUH KERAMIKY CHARAKTER ŘEZU OPERACE 

Al2O3 

Obrábění za sucha 

nepřerušovaným řezem, obrábění 

šedé litiny a konstrukčních celí 

Dokončovací operace 

Al2O3+TiC 

Obrábění za sucha i s chlazením, 

obrábění šedé a tvrzených litin, 

kalených ocelí a těžko 

obrobitelných materiálů 

s částečným přerušovaným řezem 

Střední i dokončovací operace 

včetně frézování 

Al2O3 +ZrO2 

Obrábění za sucha tvárných, 

temperovaných, tvárných litin a 

konstrukčních i ušlechtilých ocelí 

Střední i dokončovací operace 

včetně frézování 

Keramika na bázi SiN4 

Obrábění za sucha i s chlazením 

všech druhů litin a slitin se 

základem Ni 

Hrubovací i dokončovací operace, 

lze použít i pro soustružení i pro 

frézování 

Al2O3+whiskery SiC 

Obrábění materiálů z kalené oceli, 

žáropevných a žáruvzdorných 

materiálů 

Hrubovací i dokončovací operace, 

lze použít i pro soustružení i pro 

frézování 

 

Tab.2.2.1 Rozdělení řezné keramiky a její využití 
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 Hlavním zaměřením je obrábění žárupevných slitin. Obecné informace o 

charakteristických rysech jednotlivých druhů materiálů jsou zmíněny v kap. 3. Informace o 

vlastnostech obráběného materiálu jsou důležité pro stanovení vhodných řezných podmínek.  

 

3. SUPERSLITINY S VYSOKOU TEPELNOU ODOLNOSTÍ 

Pod tímto pojmem je celá řada různých kovů jako jsou například žárupevné slitiny na bázi 

železa, žárupevné slitiny na bázi niklu, žárupevné slitiny na bázi kobaltu. Tyto slitiny vznikly 

z kovů, které byly metalurgy vyvíjeny s cílem zlepšit poměr pevnosti a hmotnosti, zvýšit 

žáruvzdornost a odolnost proti korozi. V souvislosti s tímto vývojem se staly známé pojmy 

superslitiny a kovy pro kosmické lety. Takto vyvinuté materiály museli splňovat vysoké 

požadavky na odolnost proti vnějším vlivům. Při splnění těchto podmínek se materiály stávaly 

hůře obrobitelnými. Vlastnosti, které mají nové slitiny jsou: nízká tepelná vodivost, které 

ovlivňuje teplotu břitu při obrábění, sklon k vytváření nárůstku, velká pevnost ve střihu, které 

vyžaduje velké řezné síly při obrábění, větším opotřebením břitu tedy menší životností 

nástroje. Tyto slitiny neztrácí svou pevnost ani za vysokých teplot. Toto má za následek 

vyvíjení velkého tlaku na břit. Pro vhodně zvolenou geometrii břitu je tedy nutné zvolit 

vhodné rozdělení tlaku, aby se největší teplo rozprostřelo přiměřeným způsobem po ploše 

čela, aby se zachovala u těchto abrazivních kovů ostrost břitu. Lité a kované oceli obsahují 

vysoké množství abrazivních částic, které nám negativně ovlivňují obrábění a tedy je nutno 

snížit řeznou rychlost. Nejčastěji používané materiály jsou slitiny niklu a titanu. Tyto odolné 

materiály mají při výrobě leteckých motorů dlouholetou tradici. Žáruvzdorné materiály se v 

letectví používají především ke konstrukci leteckých motorů, kde působí velmi vysoká teplota 

spolu s vysokým tlakem vzduchu procházejícího turbínou. Při spalování leteckého paliva 

dochází  k vývinu vysoké teploty, které tyto materiály musí snést. Slitiny niklu vydrží až 

1300°C (Inconel 718) za zachování vlastností (povolené ztráty).  Výroba polotovarů je 

většinou technologií odlévání. Tento způsob výroby je tvarově nároční, protože některé dílce 

jsou tzv. lopatkového typu. Toto odlévání vyžaduje členitost různých typů jader jako jsou 

například vosková. Technologie obrábění materiálu s těmito vlastnostmi je v současné době 

na vysoké úrovni, ale jsou kladeny vyšší nároky na rychlost zpracování a na tzv. výrobní čas 

jednotlivých dílců. Měrná řezná síla titanových slitin se pohybuje kolem 1300 – 1400 N/ mm2 

a tvrdost od 200 do 400 HB, u speciálních žáruvzdorných slitin pak 2400 – 3100 N/mm2, resp. 

200 – 300 HB.[1] [2] 
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3.1 SLITINY NA BÁZI ŽELEZA 

U těchto slitin se problémy při obráběné vyskytují nejméně. Pevnost těchto materiálů se 

při stoupající teplotě nemění stejnou měrou. Základem těchto materiálů je železo. Dalšími 

prvky ve větším množství než u korozivzdorných materiálech jsou chrom a nikl. Málo těchto 

materiálů má austenitický charakter a mají větší náchylnost na zpevnění zastudena. Z hlediska 

obrobitelnosti je možné srovnávat tyto materiály s austenitickou korozivzdornou ocelí.[1] 

3.2 SLITINA NA BÁZI NIKLU 

Nikl se často používá jako legující prvek. V mnoha případech je ale základem niklových 

slitin, které mají vysokou pevnost, odolnost proti korozi a žáruvzdornost. Slitiny niklu dělíme 

do tří skupin a to: slitina nikl-chróm-železo, slitina nikl-měď, slitina nikl-titan. Obchodní 

označení některých těchto slitin je známé jako Inco, Inconel, Incoloy, Waspoloy, Hastelloy, 

Nimonic, AiResist a další. Mnoho těchto slitin se používá v letecké výrobě, astronautice a 

patří mezi kovy HSTR. Pro vytvoření polotovarů se používá metody lití i tváření. Pro 

zpracování niklu je mnoho postupů  jako například žíhání na měkko, precipitační vytvrzování 

a žíhání na odstranění pnutí. Z hlediska obrobitelnosti mají slitiny niklu velké nároky na 

obrábění. Při procesu oddělování třísky vznikají vysoké teploty řezání s kombinací tepla a 

řeznými silami vyvolá deformační opotřebení břitu. Pro obrábění slitin niklu se používají 

relativně vysoké řezné rychlosti. Některé z mnoha druhů slitin niklu patří mezi nehůře 

obrobitelné materiály. Vyžadují optimální nástroj nejčastěji z povlakovaných slinutých 

karbidů nebo řezné keramiky s vhodným lamačem třísky, optimální řezné úhly, dobrou tuhost 

soustavy, optimální řezné podmínky. Lamače nám zajišťují rozdělování třísky na menší 

segmenty, a tedy plynulejší odchod třísky z místa řezu. Tento odchod třísky je důležitý ze 

dvou důvodů a to: odlehčení břitu nástroje při obrábění (zlomení nástroje), zachování kvality 

povrchu po obrábění (poškrábání povrchu třískou). Vývin vysokého tlaku při obrábění mezi 

nástrojem a obráběnou součástí má za následek vznik deformované vrstvy materiálu. U 

tepelně ušlechtilých  materiálů nejlepších výsledků při obrábění dosáhneme tím, že tyto 

obrábíme právě po zušlechtění. Naproti u hrubování se tyto obrábí před zušlechtěním. 

Používaný nástroj musí mít ostrý břit, aby nedošlo ke vzniku efektu válcování a tření na povrh 

obrobku. [1] 
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3.3 SLITINY NA BÁZI TITANU 

Tyto slitiny se zpravidla dělí do tří skupin a to: slitiny alfa, slitiny alfa-beta, slitiny beta. 

Legující prvky mají za úkol slitinu stabilizovat a měnit její vlastnosti. Tepelná vodivost slitin 

je poměrně nízká. Při obrábění dochází k rychlé oxidaci obráběné plochy a toto má za 

následek vyšší náklonnost k reakci s materiálem břitu. Třísky z místa řezu odcházejí tenké a 

dochází ke vzniku vysokých teplot na břitu. V kombinaci nízké tepelné vodivosti materiálu a 

vzniku vysokých teplot na břitu dochází k nalepování materiálu na břit. Toto může mít za 

následek vznik nárůstku, který je negativním aspektem při obrábění. Tento přebírá vlivem 

zhutnění materiálu na břitu funkci břitu a způsobuje geometrické a rozměrové nepřesnosti. 

Metodou výroby slitin je kování za tepla nebo za studena a obrábění probíhá po žíhání na 

měkko, nebo se obrábí po umělém stárnutí, kdy materiál má vyšší pevnost a je po procesu 

žíhání na snížení pnutí. Slitiny typu alfa se obrábějí nejlépe. Ke zhoršení obrábění dojde, 

jestliže se materiál ubírá směrem ke slitině beta.Nároky na řezné nástroje jsou velmi vysoké a 

to: houževnatost, odolnost proti abrazivnímu opotřebení (projevuje se jako odstraňování nebo 

přemísťování částic hmoty z funkčního povrchu mechanickými účinky), odolnost proti 

plastické deformaci a difúznímu opotřebení. Pro obrábění těchto slitin vykazují nejlepší 

výsledky nepovlakované slinuté karbidy s jemnozrnnou strukturou a za optimálně zvolených 

řezných podmínek za doprovodu velkého množství řezné kapaliny. Vzniklé třísky mohou být 

extrémně teplé a mohou dosáhnout až bodu vzplanutí. Pro optimalizaci obrábění titanu a jeho 

slitin je nutné snížit tření a vznik tepla na špičce nástroje.  [1] 

 

4. ŘEZNÉ MATERIÁLY PRO OBRÁBĚNÍ SUPERSLITIN  

Obrábění těchto těžko obrobitelných materiálů musí být prováděno odolnými řeznými 

materiály. Pro hrubování se ve většině případů používá keramických VBD na základě  SiN4 

Al2O3+whiskery SiC (viz. tab. 2.2.1). Pro dokončovací operace se používají povlakované i 

nepovlakované SK. Vhodné povlaky SK VBD pro obrábění superslitin jsou znázorněny v tab. 

4.1.1 
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Povlaky   

OZNAČENÍ POVLAKU POVLAK SLOŽENÍ A POUŽITÍ 

KU10 C3 

Tvrdý jemnozrnný karbid s nízkým 

obsahem pojiva, neobohacený karbid 

WC/Co. Použití pro obrábění austenitické 

nerezové oceli a většiny žáropevných 

slitin. 

KCU25 C2, C6 

Vylepšený karbid s povlakem PVD TiAlN 

s odolným ultrajemným nelegovaným 

substrátem. Použití pro obrábění 

nerezových ocelí, žáruvzdorných slitin, 

titanu. Schopnost pracovat při 

přerušovaných řezech.  

Tab. 4.1.1 Vhodné povlaky SK pro obrábění superslitin                             [8] 

 

Těžko obrobitelné materiály se používají pro konstrukci leteckých motorů a to z důvodu 

jejich dobrých vlastností při vysokých provozních teplotách. Vývojem a výrobou leteckých 

komponentů se zabývá společnost Honeywell Aerospace.  

 

5. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI HONEYWELL  

 Téma této práce bylo navrhnuto a zprostředkováno ve společnosti Honeywell. Tato 

společnost je předním dodavatelem motorů, systémů a služeb, řešení pro výrobce letadel, 

leteckých společností, obchodu a všeobecného letectví, vojenské, prostoru a letištních operací. 

Honeywell se zabývá letovou bezpečností a řídících systémů, hnacími motory, pomocnými 

energetickými jednotkami. Produkty společnosti jsou rozšířeny po celém světě a lze je najít 

v podstatě ve všech známých letounech jako například Airbas, Boeing, Learjet a samozřejmě 

ve spoustě vojenských produktech jako je F18, F115, F117 apod. Výroba leteckých 

komponentů je provázena různými typy obrábění (konvenční, nekonvenční). Pro tuto práci 

byla zvolena jedna soustružnická operace na dílci, který je označován jako třetí stupeň trysky 

turbíny. Jeho číselné označení je 3060655-6. Více v kapitole 6.  [9] 
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6. PŘEDSTAVENÍ FUNKCE OBRÁBĚNÉHO LETECKÉHO 

DÍLCE  

Jedná se jeden z komerčních dílců společnosti Honeywell Aerospace Olomouc. Výrobní 

označení dílce je 3060655-6. Tento výrobek je většinou použit v motorech pro osobní letouny. 

Typy motorů, do kterých je 3060655-6 používán mají označení TFE731-20, TFE731-40, 

TFE731-60. Dílec je označován jako třetí stupeň trysky turbíny. Primární funkce dílce 

v motoru jsou nerotační, tedy: efektivně nastavit úhel proudu toku vzduchu rotoru, nastavit 

vzdálenost do navazujícího rotoru, těsnění pro sekundární průtok (používá se honeycomb). 

Hlavní rozměry, které se nesmějí porušit pro zajištění správné funkce jsou: profil příruby, 

rovinnost příruby, tloušťka příruby, šířka těsnění příruby, přední průměr, kolmost všech čel a 

průměrů, největší vnitřní průměr, vzdálenost slotů (řezů) od lopatek (v malém vnitřním 

průměru, nanýtován honeycomb). [10] 

 

7. PŘEDSTAVENÍ OBRÁBĚNÉHO MATERIÁLU 

Polotovar pro 3060655-6 je vyroben metodu odlévání. Tato metoda je tarově náročná,   

protože  dílec je tzv. lopatkového typu. Pro vytvoření potřebného tvaru a polohy lopatek se 

používají vosková jádra. Prvotní obrábění odlitku se provádí na manuálním soustruhu. 

Pomocí speciálního upínacího přípravku který je konstruován tak, aby následně vytvořené 

plochy byly v přesně požadované poloze k budoucímu tvaru součásti. Tyto vytvořené plochy 

slouží k upnutí pro CNC soustruh pro v práci zkoumanou operaci. Materiál nese označení 

AiResist 319. AiResist 319 jsou svařitelné oceli niklového základu, superslitiny pro statické 

komponenty do leteckých motorů, které jsou korozivzdorné a odolávají vysokým teplotám za 

zachování pevnosti při provozních teplotách až 1800°F tj. asi 980 °C.  Chemické složení 

materiál AiResist 319 je v tab. 7.1.1. [4]   
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                                         Tab. 7.1.1 Chemické složení AiResist 319                                  [4]   

 

8. PŘEHLED SOUČASTNÉ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

8.1 TECHNICKÉ PARAMETRY OBRÁBĚCÍHO STROJE  

 Stroj, na kterém je zkoumaná operace prováděna je Daewoo Puma 450A CNC LATHE se 

sériovým číslem PM450120. Používání tohoto stroje pro tuto operaci je standardní. Puma 

450A není využívána pouze na tento druh operace, tedy využitelnost je rozmanitější. 

Technické parametry stroje jsou uvedeny  v tab. 8.1.1. 

 

 

 

 

 

Chemické složení materiálu 

PRVEK 
PROCENTUÁLNÍ OBSAZENÍ PRVKU 

[%] 

Uhlík 0,16-0,22 

Kobalt 1,0 max 

Chrom 12,0-14,0 

Měď 0,5 max 

Železo 0,25 max 

Mangan 0,25 max 

Molybden 3,8-5,2 

Fosfor 0,015 max 

Síra 0,015 max 

Křemík 0,5 max 

Titan 0,5-1,0 

Zirkon 0,05-0,1 

Niob+Tantal 1,8-2,8 
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                                    Tab. 8.1.1 Technické parametry obráběcího stroje                           [11] 

 

8.2 UPNUTÍ OBRÁBĚNÉ SOUČÁSTI – TŘETÍ STUPEŇ TRYSKY 

Upnutí obráběné součásti musí být tuhé, aby nedošlo k samovolné změně polohy obrobku. 

Mělo by se provádět za nejstabilnější plochy. Upnutí v našem případě je za vnitřní průměr a 

dosedací čelo je zároveň Z0 při obrábění. Tyto upínací plochy jsou vytvořeny na manuálním 

soustruhu, kde musí být v určité poloze k budoucímu tvaru obrobku. K tomuto slouží 

speciální upínací přípravky. Upnutí je barevně znázorněno na obr. 1. 

 

Parametry obráběcího stroje 

Délka 4900/6200 mm s dopravníkem třísek 

Šířka 2000/2520 mm s ovládacím panelem 

Výška 2570 mm 

Hmotnost 9800 kg 

Napájení HzV 60/4803×  

Pojistné sběrnice 125A 

Hlavní pojistky stroje 100A, Bussmann 

Maximální proud 140A 

Příkon stroje 53kVA 

Hlavní motor 30kW 

Motor chladící kapaliny 0,75kW 

Motor mazání 0,1kW 

Motor hydrauliky 2,2kW 

Výkon transformátoru 75kVA 

Maximální točný průměr 630 mm 

Maximální točná délky 1575 mm 

Počet míst v revolverové hlavě 12 

Maximální otáčky 1500 ot./min 

Koník ANO 

Řídící systém FANUC 18-T Series 
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                                              Obr. 3 Upnutí obráběné součásti                                      [10] 

 

 

8.3 POUŽÍVANÉ ŘEZNÉ DESTIČKY 

Pro obrábění se používají keramické a SK VBD. Keramické VBD jsou použity pro 

odebírání tvrdé povrchové vrstvy odlitku a k rychlému odstranění přídavků na potřebné 

rozměry pro dokončovací úseky. Zkoumané úseky se týkají pouze obrábění keramickými 

VDB. V současné době se používají VBD od společnosti NTK s označením                                  

RNGN 12 07 00 T 005 20 WA1. Tato řezná keramika je na bázi nitridu křemíku s dobrou 

odolností proti tepelným šokům a rázům.   
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Označení doposud používané VDB 

R N G N 12 07 00 T 005 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1) Tvar destičky R=kulatá 

2) Úhel mezi čelem a hřbetem N=0° 

3) Rozměrové tolerance 

4) Typ destičky A=negativ 

5) Průměr (mm) 

6) Tloušťka (mm) 

7) Rádius zaoblení hran destičky 

8) Typ řezné hrany T=zkosená 

9) Velikost zkosení 

10) Velikost negativního úhlu 

 

Tab. 8.1.1 Označení VBD ze společnosti NTK                                [12] 

 

8.4 DOPORUČENÉ ŘEZNÉ PODMÍNKY PRO RNGN 12 07 00 T 005 20 WA1 

Doporučené řezné podmínky pro VBD od společnosti NTK pro tepelně odolné slitiny 

s niklovým základem (140 – 475 HB) (<48 HRC) jsou :  

Doporučené řezné podmínky pro VBD od NTK 

NTK 
Řezná rychlost 

[ ] 

Posuv na 

ot.  
Hloubka řezu [mm] 

Hrubování 200-500 0,1 – 0,3 cca. 3 mm na D 

 

Tab. 8.4.1 Doporučené řezné rychlosti pro slitiny s niklovým základem pro VBD od NTK 

[13] 
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9. SAMOTNÉ OBRÁBĚNÍ SOUČÁSTI POMOCÍ             

RNGN 12 07 00 T 005 20 WA1 

Soustružení 3060655-6 je rozděleno na více úseků. Tyto úseky jsou soustružení čelní 

plochy (úsek 1 a 2), soustružení vnitřního průměru (úsek 3) a soustružení vnějšího průměru 

(úsek 4). 

9.1 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍ PLOCHY – ÚSEK 1,2  

 

                                                 Obr.4 Obrábění úseku 1,2                                             [10] 
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Pro úsek 1 jsou řezné podmínky obrábění zvoleny takto: 

Řezné podmínky pro úsek 1 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  

Doba řezu 
[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

NTK 
500 sfm      

(160m/min) 
.005 inch    

(0,127 mm) 
3 min 

Proměnlivá 
vlivem tolerance 

odlitku 

.05 inch         
(1,3 mm) 

   

Tab. 9.1.1 Řezné podmínky pro úsek 1 

     Při obrábění této plochy nástrojem T01 (úsek 1) dochází ke vzniku rázů. Tyto jsou 

způsobeny vlivem nerovnoměrné odebírané plochy a malými nálitky v oblasti řezu. Zatížení 

vřetene je kolísavé, ale pohybuje se do 20%. Povrch nevykazuje zjevné mechanické 

poškození. U řezné hrany VBD dochází často k vyštipovaní částeček řezné keramiky. 

Životnost jedné řezné hrany je pouze doba řezu jednoho úseku v programu, další možnost 

použití by mohlo mít za následek roztrhnutí VBD a možné mechanické poškození povrchu 

obráběného materiálu. Ukázka poškození řezné hrany po projetí úseku je na obr. 5.  

 

Pro úsek 2 jsou řezné podmínky obrábění zvoleny takto: 

Řezné podmínky pro úsek 2 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  
Doba řezu 

[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

NTK 
900 sfm      

(280m/min) 
.005 inch    

(0,127 mm) 
2,15 min 

.05 inch         
(1,3 mm) 

.04 inch         
(1,0 mm) 

 

Tab. 9.1.2 Řezné podmínky pro úsek 2 
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     Při o obrábění této plochy nástrojem T03 (úsek 2) již nedochází ke vzniku razantních rázů, 

plocha je již obrobena, a proto zatížení vřetene již není kolísavé a pohybuje se taktéž okolo 

20%. Obrábění je plynulé, povrch nevykazuje zjevné mechanické poškození, ale často 

dochází k mírnému vytlačení obráběného materiálu pod obráběných čelem. Toto však není 

jevem negativním, k odstranění přebytečného materiálu dochází při dokončování rozměru. 

Životnost jedné řezné hrany je pouze doba řezu jednoho úseku v programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Ukázka poškození řezné hrany VBD od NTK po úseku 1 T01 
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9.2 SOUSTRUŽENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU A ČELA – ÚSEK 3  

 

                                                     Obr.6 Obrábění úseku 3                                             [10] 

Pro úsek 3 jsou řezné podmínky obrábění zvoleny takto: 

Řezné podmínky pro úsek 3 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  
Doba řezu 

[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

NTK 
900 sfm      

(280m/min) 
.006 inch    

(0,15 mm) 
3 min 

Proměnlivá 
vlivem tolerance 

odlitku 

.10 inch         
(2,54 mm) na D 

.03 inch       
(0,75 mm) na 

čele 

Tab. 9.2.1 Řezné podmínky pro úsek 2 
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     Při obrábění této plochy nástrojem  (úsek 3) dochází opět ke vzniku rázů vlivem nerovnosti 

odlitku. Zatížení vřetena je kolísavé, způsobeno rázy, ale pohybuje se do 15%. Při druhé dráze 

nástroje je obrábění již klidnější bez zjevných rázů, zatížení vřetene není již kolísavé a 

pohybuje se taktéž do 15%. U řezné hrany VBD dochází ve většině případě k většímu 

mechanického poškození než u úseku 1. Obrobený povrch má tedy větší drsnost povrchu a na 

čelní ploše je viditelnější Archimédova spirála. Životnost jedné řezné hrany je pouze doba 

řezu jednoho úseku v programu.  

 

9.3 SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU  – ÚSEK 4 

 

                                                     Obr. 7 Obrábění úseku 4                                            [10] 
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Pro úsek 4 jsou řezné podmínky obrábění zvoleny takto: 

Řezné podmínky pro úsek 4 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  

Doba řezu 
[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

NTK 
900 sfm      

(280m/min) 
.005 inch    

(0,127 mm) 
5 min 

Proměnlivá 
vlivem tolerance 

odlitku 

.02 inch         
(0,5 mm) na D  

 

Tab. 9.3.1 Řezné podmínky pro úsek 4 

     Při obrábění této plochy nástrojem T05 (úsek 4) nedochází ke vzniku rázů, ale řez je 

nestabilní vlivem proměnného průřezu třísky. Zatížení vřetena při první dráze nástroje je 

kolísavé, pohybuje se však do 15%. Při druhé dráze nástroje je samozřejmě řez klidnější, ale 

vlivem velké obráběné plochy dochází k mechanickému poškození řezné hrany destičky. 

Poškození je okem viditelné, ale na kvalitu obrobené plochy toto však nemá zásadní vliv. 

Ukázka poškození řezné hrany po úseku 4 je na obr. 8. Životnost jedné řezné hrany je pouze 

doba řezu jednoho úseku v programu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Ukázka poškození řezné hrany VBD od NTK po úseku 4 T05 
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10. NÁVRH  NOVÉ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 

Nová teologie obrábění spočívá ve výměně VBD z RNGN 12 07 00 T 005 20 WA1 na  

RNGN 12 07 00 E KYS25 a RNGN 12 07 00 T 010 25 KYS25 od společnosti Kennametal. 

KYS25 je posledním produktem vývoje pro obrábění žárupevných ocelí, ocelí s niklovým 

základem a vysokopevnostních ocelí. Tato keramika má CVD povlak s křemíkovým 

základem se speciálními povrchovými úpravami, které výrazně zlepšují povrchové proporce a 

výkon, který se dá srovnat s Whiskerovou keramikou.  

Označení KYS 25 

K Y S   25   
1 2 3 4 5 6 

 

1) K=Kennametal 

2) Vložený materiál Y=keramika 

3) Druh obráběného materiálu S=tepelně odolné materiály 

4) Sekundární vložený materiál 

5) Relativní tvrdost 25 (na stupnici 01-nejtvrdší, 50- nejtěžší) 

6) Upgrady 

 

           Tab. 10.1.1 Vysvětlení označení VBD od společnosti Kennametal          [14] 

Doporučené řezné podmínky pro VBD od společnosti Kennametal pro tepelně odolné 

slitiny s niklovým základem (140 – 475 HB) (<48 HRC) jsou :  

Doporučené řezné podmínky pro VBD od Kennametal 

Kennametal 
Řezná rychlost 

[  

Posuv na 

ot.  
Hloubka řezu [mm] 

Hrubování 200-550 0,1 – 0,3 cca. 3 mm na D 

 

Tab. 10.1.2 Doporučené řezné rychlosti pro slitiny s niklovým základem pro VBD od 

Kennametal   
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11.  SAMOTNÉ OBRÁBĚNÍ SOUČÁSTI POMOCÍ  

RNGN 12 07 00 E KYS25 – PRVNÍ INOVAČNÍ DRUH VBD 

Soustružení 3060655-6 pomocí RNGN 12 07 00 E KYS25 je rozděleno na stejné úseky 

jako u RNGN 12 07 00T 005 20 WA1. Tyto úseky jsou soustružení čelní plochy (úsek 1 a 2), 

soustružení vnitřního průměru (úsek 3) a soustružení vnějšího průměru (úsek 4).  

 

11.1 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍ PLOCHY – ÚSEK 1,2 (viz. obr. 4) 

Pro úsek 1 jsou řezné podmínky obrábění navrhovány takto: 

Řezné podmínky pro úsek 1 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  
Doba řezu 

[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

Kennametal 
900 sfm      

(280m/min) 
.008 inch    

(0,127 mm) 
1,875 min 

Proměnlivá 
vlivem tolerance 

odlitku 

.05 inch         
(1,3 mm) 

 

Tab. 11.1.1 Navrhované řezné podmínky pro úsek 1 

      

     Při obrábění této plochy nástrojem T01 (úsek 1) dochází ke vzniku rázů. Tyto jsou 

způsobeny vlivem nerovnoměrné odebírané plochy a malými nálitky v oblasti řezu. Zatížení 

vřetene je kolísavé, ale oproti zatížení při obrábění pomocí VBD od NTK bylo o polovinu 

nižší, tedy 10%. Po dokončení úseku nebyla řezná hrana oproti VBD z NTK nikterak 

vyštípnutá, jak je tomu ve většině případů. Obráběný materiál nevykazoval viditelné 

mechanické porušení. Životnost jedné řezné hrany je pouze doba řezu jednoho úseku 

v programu. Ukázka poškození řezné hrany po úseku 1 je na obr. 9. 
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Obr. 9 Ukázka poškození řezné hrany VBD od Kennametal po úseku 1 T01 

 

Pro úsek 2 jsou řezné podmínky obrábění navrhovány takto: 

Řezné podmínky pro úsek 2 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm ] 

Posuv na 

ot.  

Doba řezu 
[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

NTK 
900 sfm      

(280m/min) 
.008 inch    

(0,20 mm) 
1,35 min 

.05 inch         
(1,3 mm) 

.04 inch         
(1,0 mm) 

 

Tab. 11.1.2 Navrhované řezné podmínky pro úsek 2 
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  Při obrábění této plochy nástrojem T03 (úsek 2) již nedochází ke vzniku rázů.. Zatížení 

vřetene již není kolísavé, pohybovalo se též okolo 10%. Po dokončení úseku byla řezná hrana 

mírně mechanicky porušená, ale ve srovnání s VBD od NTK je zanedbatelné. Životnost jedné 

řezné hrany je pouze doba řezu jednoho úseku v programu. Ukázka poškození řezné hrany po 

úseku 2 je na obr. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Ukázka poškození řezné hrany VBD od Kennametal po úseku 1 T03 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 

VŠB- TU Stránka 35 
 

11.2 SOUSTRUŽENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU A ČELA – ÚSEK 3 (viz. obr.6) 

Pro úsek 3 jsou řezné podmínky obrábění navrhovány takto: 

Řezné podmínky pro úsek 3 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  

Doba řezu 
[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

Kennametal 
900 sfm      

(280m/min) 
.006 inch    

(0,15 mm) 
3 min 

Proměnlivá 
vlivem tolerance 

odlitku 

.10 inch         
(2,54 mm) na D 

.03 inch       
(0,75 mm) na 

čele 

                                                                                                                                                               

Tab. 11.2.1 Navrhované řezné podmínky pro úsek 3 

     Při obrábění této plochy nástrojem T04 (úsek 3) dochází opět ke vzniku rázů vlivem 

nerovnosti odlitku. Zatížení vřetena je kolísavé, způsobeno rázy, ale pohybuje se do 15%. Při 

druhé dráze nástroje je obrábění již klidnější bez zjevných rázů, zatížení vřetene není již 

kolísavé a pohybuje se taktéž do 15%. Životnost jedné řezné hrany je pouze doba řezu 

jednoho úseku v programu. Ukázka poškození řezné hrany po úseku 3 je na obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Ukázka poškození řezné hrany VBD od Kennametal po úseku 3 T04 
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11.3 SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU  – ÚSEK 4 (viz. obr. 7) 

Pro úsek 4 jsou řezné podmínky obrábění navrhovány takto: 

Řezné podmínky pro úsek 4 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  

Doba řezu 
[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

NTK 
900 sfm      

(280m/min) 
.008 inch    

(0,20 mm) 
3,125 min 

Proměnlivá 
vlivem tolerance 

odlitku 

.02 inch         
(0,5 mm) na D  

 

Tab. 11.3.1 Navrhované řezné podmínky pro úsek 4  

 

     Při obrábění této plochy nástrojem T05 (úsek 4) nedochází ke vzniku rázů, ale řez je 

nestabilní vlivem proměnného průřezu třísky, ale řez je stabilnější než u VBD od NTK. 

Zatížení vřetena se pohybuje do 10%. Při druhé dráze nástroje je řez plynulý, ale vlivem velké 

obráběné plochy dochází k jemnému  mechanickému poškození řezné hrany destičky, ale na 

kvalitu obrobené plochy toto však nemá zásadní vliv. Ukázka poškození řezné hrany po úseku 

4 je na obr. 12. Životnost jedné řezné hrany je pouze doba řezu jednoho úseku v programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Ukázka poškození řezné hrany VBD od Kennametal po úseku 4 T05 
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12. SAMOTNÉ OBRÁBĚNÍ SOUČÁSTI POMOCÍ    

RNGN 12 07 00 T 010 25 KYS25 – DRUHÝ INOVAČNÍ 

DRUH VBD 

Soustružení 3060655-6 pomocí RNGN 12 07 00 T 010 25 KYS25 je rozděleno na stejné 

úseky jako u RNGN 12 07 00T 005 20 WA1 a RNGN 12 07 00 E KYS25, tedy soustružení 

čelní plochy (úsek 1 a 2), soustružení vnitřního průměru (úsek 3) a soustružení vnějšího 

průměru (úsek 4). Rozdíl mezi RNGN 12 07 00 E KYS25 a RNGN 12 07 00 T 010 25 

KYS25 je, že RNGN 12 07 00 T 010 25 KYS25 má zkosenou řeznou hranu. 

 

12.1 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍ PLOCHY – ÚSEK 1,2 (viz. obr. 4) 

Pro úsek 1 jsou řezné podmínky obrábění navrhovány takto: 

Řezné podmínky pro úsek 1 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  
Doba řezu 

[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

Kennametal 
1000 sfm      

(310m/min) 
.012 inch    

(0,30 mm) 
1,5 min 

Proměnlivá 
vlivem tolerance 

odlitku 

.05 inch         
(1,3 mm) 

 

     Při obrábění této plochy nástrojem T01 (úsek 1) dochází ke vzniku neobvykle velkých 

rázů. Zatížení vřetene je kolísavé, pohybuje s však do  15%, ale v průběhu obrábění čelní 

plochy došlo v zvýšení zatížení vřetena vlivem vyštípnutí řezné hrany. Po dokončení úseku 

byla řezná hrana oproti VBD z NTK vyštípnutá. Obráběný materiál nevykazoval viditelné 

mechanické porušení, ale vizuálně porovnaná Ra byla větší, pohybovala se mezi 3,2 a 6,3. 

Životnost jedné řezné hrany je pouze doba řezu jednoho úseku v programu. Ukázka poškození 

řezné hrany po úseku 1 je na obr. 13 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Ukázka poškození řezné hrany VBD od Kennametal po úseku 1 T01 

 

 

Pro úsek 2 jsou řezné podmínky obrábění navrhovány takto: 

Řezné podmínky pro úsek 2 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  
Doba řezu 

[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

NTK 
1000 sfm      

(310m/min) 
.012 inch    

(0,30 mm) 
1,07 min 

.05 inch         
(1,3 mm) 

.04 inch         
(1,0 mm) 

 

Tab. 11.1.2 Navrhované řezné podmínky pro úsek 2  
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     Při obrábění této plochy nástrojem T03 (úsek 2) hned při najetí VBD do obráběného 

materiálu bylo znatelně poznat na plynulosti a neklidnosti obrábění mechanické poškození 

řezné hrany. Po dokončení úseku byla řezná hrana oproti VBD z NTK vyštípnutá. Obráběný 

materiál vykazoval větší Ra, tato se pohybovala okolo 6,3. Životnost jedné řezné hrany je 

pouze doba řezu jednoho úseku v programu. Ukázka poškození řezné hrany po úseku 2 je na 

obr. 14 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Ukázka poškození řezné hrany VBD od Kennametal po úseku 2 T03 

 

12.2 SOUSTRUŽENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU A ČELA – ÚSEK 3 (viz. obr.6) 

Pro úsek 3 jsou řezné podmínky obrábění navrhovány takto: 

Řezné podmínky pro úsek 3 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  
Doba řezu 

[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

Kennametal 
900 sfm      

(280m/min) 
.008 inch    

(0,20 mm) 
2,5 min 

Proměnlivá 
vlivem tolerance 

odlitku 

.10 inch         
(2,54 mm) na D 

.03 inch       
(0,75 mm) na 

čele 

Tab. 12.2.1 Navrhované řezné podmínky pro úsek 3  
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          Při obrábění této plochy nástrojem T04 (úsek 3) dodavatel doporučoval mírně zvýšit 

posuv na otáčku oproti RNGN 12 07 00 E KYS25.  Po provedení úprav destička vykazovala 

viditelně mechanické poškození, řez nebyl stabilní, Archimédova křivka byla značně 

nepravidelná. Povrch obrobené plochy byl nepravidelný. Životnost jedné řezné hrany je pouze 

doba řezu jednoho úseku v programu. Ukázka poškození řezné hrany po úseku 3 je na obr. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Ukázka poškození řezné hrany VBD od Kennametal po úseku 3 T04 

 

12.3 SOUSTRUŽENÍ VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU  – ÚSEK 4 (viz. obr. 7) 

Pro úsek 4 jsou řezné podmínky obrábění navrhovány takto: 

Řezné podmínky pro úsek 4 

Název 
Řezná rychlost    

[sfm, ] 

Posuv na 

ot.  
Doba řezu 

[min] 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

1. dráhy 

Hloubka   řezu 
[inch, mm]       

2. dráhy 

NTK 
1200 sfm      

(380m/min) 
.012 inch    

(0,30 mm) 
2,7 min 

Proměnlivá 
vlivem tolerance 

odlitku 

.02 inch         
(0,5 mm) na D  

Tab. 12.3.1 Navrhované řezné podmínky pro úsek 4 
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     Při obrábění této plochy nástrojem T05 (úsek 4) je řez méně stabilní než u VBD od NTK. 

Zatížení vřetene se pohybovalo okolo 15%-20%. Při dráze nástroje nebyl řez plynulý, po 

dokončení úseku v programu byl obrobený povrch vytrhaný, tedy Ra byla 6,3. Ukázka 

poškození řezné hrany po úseku 4 je na obr. 16. Životnost jedné řezné hrany je pouze doba 

řezu jednoho úseku v programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Ukázka poškození řezné hrany VBD od Kennametal po úseku 4 T05 

 

 

Drsnost všech obrobených ploch všemi zmíněnými druhu řezných destiček se 

pohybovala do Ra 6,3.  
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13.  UPNUTÍ VBD 

      Upnutí je provedeno do těla nástroje, který se upnut ve stroji. Pro tento případ byly 

použity držáky ze společnosti GREENLEAF a KENNAMETAL. Jedná se o držák pro 

soustružení vnějšího průměru C-MRGNK-204 8-94 a držák pro soustružení vnitřního rozměru 

KM50TSCRGNR12. Jelikož jsou používané destičky negativy, upnutí musí být provedeno 

tak, aby hřbet destičky nedřel o obrobek. Držáky VBD jsou znázorněny na obr. 17 a 18. 

 

                                             Obr. 17  KM50TSCRGNR12                                           [6] 

 

 

                                         Obr. 18  C-MRGNK-204 8-94                                             [5] 

 

Důvod zrychlení řezných podmínek je důraz kladen na celkovou rychlost výroby. Při 

zrychlení se musí dávat důraz hlavně na kvalitu. Pro zjištění kvality výrobku se používá celá 

řada zkoušek. Zkoušky máme destruktivní, tedy při dané zkoušce se zničí zkušební vzorek, 

nebo přímo zkoušená součást. U nedestruktivní zkoušky se zkušební vzorek nebo součást 

nikterak nepoškodí. Destruktivní nebo nedestruktivní zkoušky se volí podle potřeby. Pro náš 

případ použijeme kapilární zkoušku. 
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14. KAPILÁRNÍ ZKOUŠKA 

Tímto druhem zkoušky zjistíme, jestli při obrábění nedošlo k přetvoření povrchu součásti 

natolik, aby vznikly nepovolené trhliny. Kapilární zkouška je defektoskopická zkouška ke 

zjišťování jemných povrchových vad materiálu jako jsou například trhliny a póry. Při této 

zkoušce se využívá jevu vzlínání tekutiny právě do vad materiálu. Postup spočívá v tom, že se 

na povrch nanese vhodná indikační kapalina, jako je petrolej, fluorescenční barva, nebo 

barevná kapalina. Tato látka se nechá po předepsanou dobu působit a po otření se nanese 

detekční látka, jako je prášek nebo vodná emulze hydroxidu vápenatého, uhličitanu 

hořečnatého. Detekční látka nasává indikační látku z povrchových vad, které se projeví 

barevnou stopou. Vyhodnocování se provádí pod UV světlem, aby bylo jednoznačně 

identifikovat vady. Implementace této metody je levná a jednoduchá. Pracovníci provádějící 

kapilární zkoušku musí být řádně proškoleni na identifikaci zviditelněných trhlin. 

 

      Podle platného postupu na dílci 3060655-6 je nutnost provést kapilární zkouška. Tato 

fluorescenční kapilární zkouška je prováděna dle NDT 01 a EMS 52309 typ 1, metoda A 

,level III. Hodnocení povrchu se provádí dle EMS 57931 class 2. Při vyhodnocování podle 

postupem daných pravidel nebylo zjištěno jakékoliv porušení povrchu, nebo nedovolené 

shluky indikací, tedy dílce obrobené novými řeznými destičkami nemají vliv na kvalitu 

povrchu.  

 

15. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY 

Spotřeba řezných destiček je ve společnosti Honeywell vysoká, proto úspory každé 

hodnoty jsou vítány. Cena destiček od společnosti NTK je 279 Kč. Cena destiček od 

společnosti Kennametal je 268 Kč, tj. úspora 11 Kč na jednu destičku. Při průměrné spotřebě 

pěti kusů na šest vyrobených kusů při ročních objednávkách na 215 činí úspora 2315 Kč na 

jednu obráběcí operaci na rok. Nejlepších výrobních výsledků v závislosti na rychlosti ze 

všech řezných keramik má RNGN 120700E KYS25. U těchto destiček došlo ke zvýšení 

řezných podmínek zhruba o 60% tj. ve strojním čase 7 min na danou operaci. Roční úspora 

tedy činí 26 230 Kč. V budoucnu je implementace těchto řezných materiálů plánovaná do 

všech operací, které jsou prováděny na daném pracovišti, jejichž počet je 17.                         
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V průměru se spotřebuje pět kusů destiček na pět vyrobených kusů. Pokud by se povedl 

implementace do všech těchto operací, byla by úspora vyčíslena na cca. 500 000 Kč. Pro 

implementaci do celé výrobní jednotky společnosti Honeywell je potřebný delší časový 

horizont, ale po úspěšném zavedení kvalitních a levných destiček půjdou úspory do miliónů 

korun ročně. Ekonomické přínosy jsou znázorněny v grafu 15.1.1. 

 

Graf 15.1.1. Ekonomické přínosy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roční náklady na výrobu s VBD od NTK 

Roční náklady na výrobu s VBD od Kennametal 
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16. ZÁVĚR 

Ze zmíněných druhů testovaných řezných destiček nejlepších výsledků dosahovali 

destičky s označením RNGN 120700E KYS25. Kvalita obrobeného povrchu nevykazovala 

žádné poškození jak mechanické, tak strukturální. Zrychlení obrábění činí cca. 60%, tedy 

zkrácení výrobník času je 7 min. na danou operaci. Implementace do dalších výrobních 

operací je plánovaná v budoucnu. 
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