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Anotace bakalářské práce 

PEKR, Jakub. Rozbor soustružnických nožů s VBD pro aplikaci proměnné hloubky 

řezu: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra obrábění a montáže, 2012, 43 s. Vedoucí práce: Ing. Marek Sadílek, PhD. 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá zvýšením produktivity obrábění pomocí 

zvýšení trvanlivosti řezného nástroje při použití proměnné hloubky řezu. Hlavní část této 

bakalářské práce se zabývá rozborem VBD vhodných pro aplikaci proměnné hloubky řezu, 

návrhem nového hrubovacího cyklu pro obrábění součásti tvořící hlavní výrobní program 

na daném soustruhu ve firmě Unex a.s. Závěr práce patří doporučení pro experiment 

měření opotřebení hřbetu břitu při navrženém hrubovacím cyklu. 

 

Annotation of bachelor thesis 

PEKR, J. Analyzing Turning Tools with Inserts for Application Variable Depth of Cut: 

Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Machining and Assembly, 2012, 43 p. Thesis head: 

Ing. Marek Sadílek, PhD. 

This bachelor thesis deals with increasing productivity of machining by increasing life 

of cutting tools using a variable depth of cut. The main part of this thesis deals with 

analysis turning tools with inserts suitable for application of variable depth, the proposal 

new roughing cycle for machining component making up main production program at the 

lathe in the Unex a.s. company. The conclusion of the thesis includes recommendations for 

the experiment measuring wear of cutting back the proposal roughing cycle. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

 

Značka Význam Jednotka 

A tažnost [%] 

CAM počítačem podporovaná výroba [ ] 

CNC počítačem číslicově řízený stroj [ ] 

HB tvrdost podle Brinella [ ] 

MTCVD metoda nanášení povlaku na slinutý karbid [ ] 

PVD metoda nanášení povlaku na slinutý karbid [ ] 

Re min minimální mez kluzu [MPa] 

Rm min minimální mez pevnosti [MPa] 

SK slinutý karbid [ ] 

VB opotřebení hřbetu břitu [mm] 

VBD vyměnitelná břitová destička [ ] 

Z kontrakce [%] 

ap hloubka řezu [mm] 

f posuv na otáčku [mm ot 1] 

vc řezná rychlost [m min 1] 

vf rychlost posuvu [mm min 1] 
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1 ÚVOD 

Hospodárnost obrábění znamená dosažení co největšího užitku z daných výrobních 

možností. [1] Nebo lze také říci, že základní podmínkou hospodárnosti obrábění jsou 

minimální celkové náklady na zhotovení daného počtu kusů výrobků. 

Máme li dosáhnout co nejlepší hospodárnosti, měli bychom mít celkový přehled 

o kompletním průběhu výroby, včetně možností její optimalizace a také detailní znalosti 

o všech podrobnostech existujících výrobních postupů. To znamená, zahrnout do 

úvah o hospodárnosti i břit nástroje a jeho výkonnost již ve stádiu plánování investic, nebo 

při změně výrobní technologie. [1] 

Cílem bakalářské práce je pomocí návrhu nových hrubovacích cyklů s proměnnou 

hloubkou řezu a výběrem vhodných VBD zvýšit životnost řezného nástroje. 

Mezi hlavní cíle bakalářské práce patří: 

• vytipování vhodných VBD pro aplikaci proměnné hloubky řezu 

• návrh nových hrubovacích cyklů s proměnnou hloubkou řezu 

• zvýšení trvanlivosti řezného nástroje 
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU HRUBOVACÍCH CYKLŮ 

PŘI SOUSTRUŽENÍ VE FIRMĚ UNEX a.s 

Současný stav hrubovacích cyklů byl popisován na odlitku tzv. Polonápravy  

(obr. 2.1). Hrubování na požadovaný tvar a rozměry je hlavní náplní práce na soustruhu 

SUT200/6000 CNC (obr. 2.2). Soustruh od firmy ŠKODA se nachází v jedné z výrobních 

hal firmy Unex a.s. Stroj je osazen řídícím systémem Fagor 8055T. 

 

Obr. 2.1 Polonáprava 

 

Informativní velikost odlitku polonápravy: maximální průměr 1685 mm a délka 1930 mm. 

 

Obr. 2.2 Soustruh SUT200/600 při soustružení Polonápravy 
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Materiál odlitku má interní označení 42 2139. Jeho chemické složení a mechanické 

vlastnosti jsou uvedeny v tab. 2.1 a tab. 2.2. 

Chemické složení 

Prvek [%] 

C Si Mn Cr Mo V P S Al 

0,21 
÷ 

0,25 

0,30 
÷ 

0,60 

1,25 
÷ 

1,45 

 
÷ 

0,30 

0,20 
÷ 

0,30 

 
÷ 

0,05 

 
÷ 

0,02 

 
÷ 

0,015 

0,01 
÷ 

0,04 

Tab. 2.1 Chemické složení materiálu polonápravy 

 

Mechanické hodnoty 

Značka Re min 
[MPa] 

Rm min 
[MPa] 

A 
[%] 

Z 
[%] 

HB min 
HB max 

Hodnota 415 621 10 25 180 
248 

Tab. 2.2 Mechanické hodnoty polonápravy 

 

2.1. Představení firmy UNEX a.s. 

Strojírensko  metalurgický komplex UNEX a.s. (obr. 2.3), jehož historie sahá do roku 

1949, se specializuje na vývoj, výrobu, montáž a modernizace kolesových rýpadel vlastní 

značky pro těžbu nerostných surovin. 

K jeho produkci rovněž patří velké svařované ocelové konstrukce od výroby mostů, 

přístavních a portálových jeřábů, výrobních a sportovních hal, až po přesně obrobené 

svařence jako jsou rámy turbín nebo klíčové díly stavebních či tvářecích strojů. 

Díky vlastním slévárnám a kovárně je UNEX soběstačný v zajišťování načisto 

opracovaných odlitků a výkovků. Ve 4 továrnách v Uničově, Olomouci, slovenské Snině 

a Prakovcích pracuje na 3,5 tisíce zaměstnanců. Většinu své produkce UNEX exportuje 

předním firmám do celého světa. [12] 
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Obr. 2.3 Pohled na komplex firmy UNEX a.s. [12] 

 

2.2. Popis současného stavu hrubovacího cyklu 

Jednalo se o hrubování vnitřní tvarové části polonápravy (obr. 2.4), kde se po 

technologii odlití vyskytuje nejvíce materiálu k obrobení na požadovaný tvar. Je tedy 

vhodné popsat tuto část soustružené polonápravy s ohledem na následující návrh aplikace 

proměnné hloubky řezu. 

 

 

Obr. 2.4 Oranžově označena vyhrubovaná vnitřní část Polonápravy 
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Následující nákresy (obr. 2.5 a obr. 2.6) popisují současný stav hrubovacího cyklu 

s použitím konstantní ap včetně zobrazení délky najetí před odlitým tvarem, přídavku 

na dokončení a zpětných drah při přejíždění. Veškeré hrubovací cykly uvedené v této 

bakalářské práci byly vytvořeny v CAM systému EdgeCAM verze 8.0 dostupné ve firmě 

Unex a.s. 

 

Obr. 2.5 Schéma hrubovacího cyklu s konstantní ap  

 

 

Obr. 2.6 Detail hrubovacího cyklu s konstantní ap 
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Po provedení všech třísek hrubování ap = 7 mm byla provedena poslední tříska 

s přídavkem, kopírující tvar součásti. Její funkce je také zarovnat vzniklé přechody. 

 

2.3. Popis používaných nožů a VBD 

Pro výše popsaný hrubovací cyklus s konstantní ap byly použity tyto nástroje. Nožový 

držák označen dle ISO PCLNR 4040S2  a do něj uchycena VBD pomocí systému upnutí P 

označena dle ISO CNMM250924E HR od výrobce Pramet. Použitá VBD a její hlavní 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce (tab. 2.3). Nožový držák je na obr. 2.7. 

 

Výrobce PRAMET 

Označení 
ISO 

CNMM250924E HR 

 

Materiál 
VBD 

8040 

Popis 
materiálu 

VBD 

 submikronový substrát bez kubických karbidů s vysokým obsahem kobaltu 

 nanostrukturní povlak nanesený metodou PVD 

 pro operace charakterizované vysokou mechanickou zátěží břitu 

 nízké až střední řezné rychlosti 

 nestabilní záběrové podmínky 

Utvařeč 

Profil 

 
HR 

 

Popis 
utvařeče 

 hrubovací až superhrubovací soustružení 

 kontinuální až silně přerušovaný řez 

 
Tab. 2.3 Rozbor použité VBD 
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Obr. 2.7 Nůž PCLNR 4040S25 
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3 DRUHY HRUBOVACÍCH CYKLŮ 

Kapitola se zabývá popisem několika různých druhů hrubovacích cyklů, které lze 

využít pro aplikaci proměnné hloubky řezu. Hloubka řezu ap je rozdíl mezi obráběnou a 

obrobenou plochou. Uvedené druhy je možno využít při návrhu nových cyklů, které jsou 

popsány v další kapitole. Každý z hrubovacích cyklů je doplněn zjednodušeným obrázkem. 

 

3.1. Hrubovací cyklus s konstantní hloubkou řezu 

Cyklus s konstantní hloubkou řezu je nejběžněji používaný hrubovací cyklus. Úběry 

třísek jsou směrem ke konečnému průměru hrubovacího cyklu stejné, tzn. nemění se. 

Tento cyklus má za následek opotřebení řezného nástroje pouze v jednom místě břitu 

po celou dobu jeho životnosti. Průběh hrubovacího cyklu s konstantní hloubkou řezu 

je znázorněn na obr. 3.1. 

 

Obr.3.1 Úběr s konstantní hloubkou řezu 

 

3.2. Hrubovací cyklus „do kužele“ 

Úběr třísky při cyklu do kužele začíná na největší hloubce řezu, která se zmenšuje ve 

směru posuvu. Destička tak vytváří kuželovou plochu, která je dalším třískou rovnoběžnou 

s osou obrobku odstraněna. Tzn. další tříska začíná na nejmenší hloubce a končí na největší 
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hloubce řezu. Hloubka řezu se tedy opakovaně mění od maximální po minimální hloubku 

a naopak. 

Při tomto cyklu se opotřebení řezného nástroje na břitu pohybuje podle hloubky řezu 

a doby styku hlavního ostří s obrobkem. Průběh hrubovacího cyklu do kužele je znázorněn 

na obr. 3.2. 

 

Obr.3.2 Úběr do kužele 

 

3.3. Hrubovací cyklus s úbytkem záběru 

Při tomto cyklu má každý úběr třísky jinou hloubku řezu. Úběry třísky jsou směrem 

ke konečnému průměru menší. Tzn. že hloubka řezu se zmenšuje. 

Opotřebení se tedy pohybuje směrem ven z řezu. Tento cyklus se nejčastěji využívá při 

soustružení dlouhých součástí. Částečně se tímto cyklem odstraňuje zmenšující se tuhost 

obrobku. Průběh hrubovacího cyklu s úbytkem záběru je znázorněn na obr. 3.3. 
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Obr.3.3 Úbytek záběru 

 

3.4. Hrubovací cyklus s nepřímkovými metodami 

Předchozí druhy hrubovacích cyklů byly realizovány pouze přímkovým úběrem třísky. 

Nepřímková metoda zajišťující proměnnou hloubku řezu je např. vlnovitý profil. Při něm 

je pohyb dráhy nástroje a opotřebení břitu obdobné jako již v popsaném bodu 3.2. 

Prvním záběrem vytvoří nástroj vlnovitý profil a druhým záběrem rovnoběžným 

s osou obrobku jej srovná. Průběh hrubovacího cyklu s nepřímkovými metodami 

je znázorněn na obr. 3.4. 

 

Obr.3.4 Úběr nepřímkovou metodou 
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Výše popsané hrubovací cykly nemají jen příznivý vliv na proces obrábění. Před 

uvedením některého z cyklů do praxe je zvážit i negativní vlivy těchto metod. 

Jsou to například zvýšené nároky na programátora a CAM systém, výběr vhodných 

řezných nástrojů, vyladění řezných podmínek, snížení tuhosti obráběcího stroje 

zapříčiněno pohybem nástroje ve dvou osách současně. [2] 
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4 ROZBOR VBD PRO APLIKACI PROMĚNNÉ HLOUBKY 

ŘEZU 

Pro dosažení nejvyšší možné produktivity obrábění je rozhodující volba správného 

řezného nástroje. Volba materiálu a geometrie břitu hrají přitom zvláštní roli. Přesto 

se však může stát, že i při správné volbě nástroje nelze docílit uspokojivé doby trvanlivosti. 

Vibrace vznikající v průběhu obrábění, vyvolané například nedostatečnou tuhostí držáku 

nástroje nebo chybným upnutím obrobku, způsobují vždy předčasné ukončení trvanlivosti 

břitu. [1] 

Tato kapitola se zabývá rozborem VBD vhodných pro aplikaci proměnné hloubky 

řezu, tzn. volbou materiálu a geometrie břitu. Výběr VBD byl konzultován společně 

s aplikačními techniky od různých výrobců nástrojů. Spolu s nimi se na základě 

obráběného materiálu, tvarové složitosti a charakteru operace zvolil tvar, řezný materiál 

a utvařeč třísky VBD. 

Vybrané VBD a jejich hlavní vlastnosti pro zamýšlené použití pro proměnnou hloubku 

řezu jsou uvedeny v následující tabulce (tab. 4.1). V další tabulce (tab. 4.2) jsou uvedeny 

rozsahy posuvů na otáčku a hloubek řezu tak, jak je uvádí výrobci ve svých materiálech. 

[3, 4, 5] 
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Výrobce PRAMET KORLOY KORLOY TaeguTec 

Označení 
ISO 

CNMM250924S 923 

 

CNMM250924 GH 

 

CNMM250924 VT 

 

CNMM250924 
HY 

 
Materiál 

VBD 
9235 NC3120 NC3030 TT8125 

Popis 
materiálu 

VBD 

 funkčně gradientní 
substrát s relativně 
vysokým obsahem 
kobaltu 

 středně silný 
speciální MTCVD 
povlak 

 hrubovací až 
dokončovací 
soustružení 

 středně řezné 
rychlosti 

 nepříznivé záběrové 
podmínky, 
přerušovaný i 
kontinuální řez 

 sloupovitý MT CVD 
povlak proti 
mechanickému 
opotřebení a odolnosti 
proti rázům 

 vynikající 
houževnatost 

 konzistence 
výkonnosti při různých 
řezných podmínkách 

 střední hrubování až 
hrubování ocelí 

 pro všeobecné 
obrábění, přerušovaný 
řez a hrubování ocelí 
a korozivzdorných 
ocelí 

 kombinace 
vynikající odolnosti 
substrátu proti lomu a 
vyštipování 

 zvýšená stabilita 
v širokém rozsahu 
řezných podmínek 

 velmi dobrá 
kombinace proti 
opotřebení a 
houževnatosti 

 vhodné pro 
všechny typy 
ocelí 

Utvařeč 

Profil 

 

923 GH 

 

VT 

 

HY 

 

Popis 
utvařeče 

 širokorozsahová 
geometrie 
aplikovatelná od 
superhrubování až po 
polohrubování 

 od kontinuálního až 
po silně přerušovaný 
řez 

 pevná hrana 

 nízká řezná síla, 
dobrá tvorba třísek 

 speciálně vyvinuto 
pro těžké hrubování 

 speciální utvařeč pro 
těžké strojírenství 

 pro hrubovací 
aplikace velké 
hloubky řezu 

 flexibilní 
utvařeč pro 
dobrý odvod 
třísek 

Tab. 4.1 Rozbor vybraných VBD pro aplikaci proměnné hloubky řezu 
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Výrobce Označení ISO 

Posuv na ot. Hloubka řezu 

fmin fmax ap min ap max 

PRAMET CNMM250924S 923 0,45 1,50 3,0 13,0 

KORLOY CNMM250924 GH 0,55 1,20 5,0 12,0 

KORLOY CNMM250924 VT 0,75 1,60 7,0 17,0 

TaeguTec CNMM250924 HY 0,55 1,50 4,0 15,0 

Tab. 4.2 Rozsah posuvů na ot. a hloubky řezu dle výrobců 

 

Ve firmě Unex a.s. proběhlo testování VBD s označením CNMM250924 GH značky 

KORLOY ve spolupráci s firmou Grumant. Destička se testovala na hrubovacím cyklu 

s konstantní hloubkou řezu. Výsledkem testu bylo zvýšení trvanlivosti břitu nástroje při 

zachování stejných řezných podmínek, hlavně v oblasti bez kůry. Zvýšení trvanlivosti břitu 

bylo dáno tvrdším materiálem VBD (NC3120), jehož nevýhodou je zvýšená náchylnost 

ke křehkému lomu. Dále se během testu projevil nižší řezný odpor, který byl dán geometrií 

břitu, tzn. utvařečem. 

Pro zamýšlený experiment s aplikací proměnné hloubky řezu s ohledem na výše 

popsané testování, se jako vhodná VBD jeví destička od Pramet označena 

CNMM250924S 923. V porovnání s VBD od KORLOY je utvařeč podobné geometrie, 

takže se očekává dobré utváření třísky v širokém rozsahu hloubky úběru třísky. Materiál 

destičky 9235 je houževnatější než NC3120, tudíž se předpokládá vyšší životnost břitu 

při proměnlivé hloubce řezu s ohledem ke zvýšené náchylnosti ke křehkému lomu. 
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5 NÁVRH NOVÉHO HRUBOVACÍHO CYKLU 

S VYUŽITÍM PROMĚNNÉ HLOUBKY ŘEZU 

Návrh nového hrubovacího cyklu byl pro zamýšlený experiment vytvořen v již 

zmíněném CAM systému EdgeCAM verze 8.0. Využívá druhu cyklu do kužele, kdy jedna 

tříska začíná na největší hloubce řezu a postupně se ve směru posuvu zmenšuje. Další 

tříska začíná v opačném smyslu hloubek řezu. Podrobněji je tato metoda popsána 

v kapitole 3.2. 

Návrh nového hrubovacího cyklu je znázorněn a popsán na následujícím nákresu (obr. 

5.1). 

 

 

Obr. 5.1 Detail hrubovacího cyklu s proměnnou hloubkou řezu 

 

Po provedení všech třísek hrubování do kužele, kdy ap max = 12 mm a ap min = 3 mm  

byla provedena poslední tříska s přídavkem, kopírující tvar součásti. Její funkce je taktéž 

zarovnat vzniklé přechody. 
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6 ROZBOR STAVU OPOTŘEBENÍ NÁSTROJŮ 

Konce trvanlivosti břitu je dosaženo tehdy, jestliže břit již není schopen plnit 

stanovené úkoly. Tato skutečnost je snadno rozpoznatelná na jakosti obrobené plochy, 

přesnosti rozměrů obrobku, schopnosti zaručit kontrolovatelný odchod třísky, ale také 

na tom, že opotřebení nástroje dosáhlo takového rozměru, že již není zaručena jeho 

spolehlivá funkce. [1] 

Správné stanovení, posouzení a znalosti opotřebení břitu nástroje, umožňuje vhodně 

určit trvanlivost i možnost jejího prodloužení. Proto se tato kapitola zabývá popisem 

opotřebení nástrojů, zejména pak jejími základními mechanismy a klasifikací. 

 

6.1. Řezný nástroj 

Řezný nástroj může hospodárně pracovat, dokud řezný klín má vhodný tvar, určený 

jeho geometrií. Při obrábění vlivem tření funkčních ploch řezný klín ztrácí původní tvar, 

přestože se z něj odebírá materiál. [6] 

Všechny břity řezných nástrojů podléhají při obrábění určitému opotřebení, kterému 

jsou vystaveny až do okamžiku dosažení konce doby trvanlivosti. Trvanlivost břitu 

nástroje je doba, po kterou pracuje nástroj od upnutí nové VBD do opotřebení jejího břitu. 

Trvanlivost jednoho břitu se počítá v minutách. [1] 

Obráběcí nástroj je aktivním prvkem v soustavě obrábění. Právě nástroj v interakci 

s obrobkem umožňuje realizaci řezného procesu. Uskutečňuje řezání tím, že svou pracovní 

částí tj. břitem vniká do materiálu obrobku a odděluje z něho postupně částice ve tvaru 

třísky.  

Řezné nástroje se skládají z těchto základních částí: [7] 

Řezná část je funkční část nástroje, která obsahuje prvky tvořící třísku (obr. 6.1, 

označeno 3). Patří sem zejména ostří, čelo a hřbet. V případě vícebřitého (vícezubého) 

nástroje má každý břit (zub) svou řeznou část. 

Břit je prvek řezné části nástroje ohraničený čelem a hřbetem. Je to klínovitá část 

nástroje vnikající do obrobku. Plochy tvořící tento klín zobrazuje obr. 6.1. 
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Upínací část (stopka) je část nástroje, která slouží k upínání do obráběcího stroje 

(obr. 6.1, označeno 1). 

Základna je plochý prvek stopky nástroje sloužící pro umístění a orientaci nástroje 

při výrobě, kontrole a ostření. Ne všechny nástroje mají jednoznačně určenou základnu 

(obr. 6.1, označeno 2). 

Plochy na nástroji se označují symboly, které se skládají z písmene A a z indexu 

řecké abecedy označující druh plochy (např. Aγ  čelo). Plochy přiřazené k vedlejšímu 

ostří se označují s čárkou (např. Aα`  vedlejší hřbet). 

Hřbet nástroje Aα je plocha nebo souhrn ploch, které při řezném procesu směřují k 

ploše obrobku. Hlavní hřbet Aα směřuje k přechodové ploše obrobku, vedlejší hřbet Aα` 

směřuje k obrobené ploše obrobku (obr. 6.1). 

Čelo nástroje Aγ je plocha nebo souhrn ploch, po kterých odchází tříska. Tvar čela 

určuje křivka vytvořená průsečíkem plochy čela Aγ s požadovanou rovinou, přičemž 

je tento tvar obvykle definovaný a měřený v nástrojové rovině ostří Pn. 

Utvařeč třísky je část čelní plochy určené k lámání nebo svinování třísky. Mohou být 

vylisovány nebo přiloženy na čelo nástroje. 

 

Obr. 6.1 Části, plochy a ostří na řezné části soustružnického nože [7] 

Ostří je prvek řezné části, kterým se realizuje vlastní proces řezání. Je průsečnicí 

hřbetu a čela. 
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Hlavní ostří S je část ostří, která má sloužit k vytvoření přechodové plochy 

na obrobku. 

Vedlejší ostří S´ provádí dokončovací práci na obrobené ploše, ale nevytváří plochu 

přechodovou. 

Uvažovaný bod ostří je bod nacházející se v kterémkoliv místě hlavního nebo 

vedlejšího ostří, ve kterém se nachází počátek souřadnicového systému. 

Špička nástroje je relativně malá část ostří nacházející se na spojnici hlavního 

a vedlejšího ostří. Může být přímá (sražená) nebo zaoblená (obr. 6.2). 

 

Obr. 6.2 Špička nástroje [7] 

 

6.2. Úvod do opotřebení nástrojů 

Při obrábění vzniká velké množství tepla, které se vyvíjí na ploše hřbetu a čela 

nástroje. Tepelná zatížení značně namáhají materiál břitu nástroje a v některých případech, 

jako například při frézování, vytváří dynamický faktor v okamžiku, kdy jeden břit 

z materiálu vystupuje a opět do něj vniká. [1] 

Procesem utváření třísky se průběžně vytváří čistý kovový povrch při vysokém tlaku 

a teplotě, který má sklon k chemickým reakcím nebo k difúzním procesům. Většina 

obráběných materiálů obsahuje tvrdé částice různého druhu, které se svou tvrdostí neliší 

od materiálu břitu nástroje. Tyto částice vyvolávají u nástroje brousící, případně abrazivní 

efekt. [1] 

 

6.3. Základní mechanismy opotřebení 

Kombinací výše uvedených mechanických, tepelných, chemických a abrazivních 

faktorů (obr. 6.3), které můžeme při procesu obrábění na břitu pozorovat, vznikají některé 
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základní mechanismy opotřebení. K těmto základním mechanismům opotřebení patří 

zejména. 

6.3.1 Abrazivní opotřebení 

Je velmi rozšířenou formou opotřebení, která vzniká hlavně, ale ne výlučně, 

působením tvrdých částic v materiálu obrobku. Je to podobné jako při broušení, při němž 

se tvrdé částice dostávají mezi povrch obrobku a povrch nástroje. Vlivem mechanického 

zatížení tak vzniká rovinná plocha na hřbetě břitu. Schopnost břitu odolávat abrazivnímu 

opotřebení je z větší části závislá na jeho tvrdosti. Řezný nástrojový materiál, který 

obsahuje hustou strukturu tvrdých částic, bude tomuto abrazivnímu opotřebení odolávat 

dobře, nemusí však při procesu obrábění odolávat bezpodmínečně i jiným druhům zatížení. 

6.3.2 Difúzní opotřebení 

Vzniká působením chemických vlivů při procesu obrábění. Chemické vlastnosti 

řezného nástrojového materiálu a jeho afinita vůči materiálu obrobku jsou rozhodujícími 

činiteli pro vznik a průběh difúzního opotřebení. Na tomto procesu má tvrdost řezného 

materiálu jen relativně malý podíl. O podílu difúzního opotřebení na celkovém opotřebení 

rozhoduje víceméně chemické složení řezného nástrojového materiálu a materiálu 

obrobku. 

Některé řezné nástrojové materiály nereagují s materiálem obrobku vůbec, zatím co jiné 

mají ve vztahu k materiálu obrobku vysoký stupeň afinity. Afinita mezi slinutým karbidem 

a ocelí vede k pokračujícímu difúznímu opotřebení. Důsledkem je vznik žlábku na čele 

břitu břitové destičky. Protože toto opotřebení souvisí s teplotou, vytvoří se při vysokých 

řezných rychlostech největší žlábek. 

6.3.3 Oxidační opotřebení 

Vysoké teploty a okolní vzduch mají za následek oxidaci většiny kovů, i když takovéto 

oxidy působí velmi rozdílně, Wolfram a kobalt tvoří porézní filmy oxidu, které jsou 

snadno odnášeny třískou. Jiné oxidy, jako například oxid hlinitý, jsou naproti tomu 

podstatně pevnější a tvrdší. Některé řezné nástrojové materiály jsou proto náchylnější 

k oxidačnímu opotřebení, než jiné. Speciálně v místě kontaktu břitu, kde končí šířka třísky 

(dle hloubky řezu) má vzduch přístup do řezného procesu. V tomto případě vznikají 

působením oxidace typické žlábky, které však jsou v současné výrobě relativně vzácným 

fenoménem. 
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6.3.4 Lom 

Má často termomechanické příčiny. Kolísání teploty a zatížení řeznými silami mohou 

vést k vydrolování a lomu řezného nástroje. Řezné nástrojové materiály reagují na tato 

zatížení různě. Čistá mechanická únava může být vyvolána, s ohledem na mechanickou 

pevnost břitu, příliš vysokými řeznými silami. Příčiny mohou být na jedné straně v příliš 

velké tvrdosti nebo pevnosti materiálu obrobku a ve vysokých posuvech, nebo na druhé 

straně v příliš tvrdém řezném nástrojovém materiálu. Ale také v případě příliš měkkého 

řezného nástrojového materiálu může dojít k lomu, dojde li vlivem vysokých teplot 

k plastické deformaci břitu a tím ke změně jeho geometrie. Důsledkem je zvýšení řezné 

síly a následný lom. 

6.3.5 Adhezní opotřebení 

Se vyskytuje hlavně při nízkých teplotách obrábění na čele břitu nástroje. Může 

vzniknout jak u ocelí tvořící dlouhou třísku, tj. u oceli, hliníku a šedé litiny. Tento jev vede 

k vytváření nárůstku mezi třískou a břitem. Jedná se přitom o dynamický průběh 

s narůstajícím počtem vrstev, které jsou z třísky navařovány a vytvrzovány a stávají se tak 

součástí břitu. Takto nárůstkem vytvořený břit může tvořit základ pro nové nárůstky 

na břitu, nebo může poškodit původní břit vydrolováním nebo výlomem. Tendence 

k vytváření „nárůstkových“ břitů se mění podle jednotlivých druhů řezných nástrojových 

materiálů. Jakmile se zvýší teploty řezání, zmenšují se předpoklady pro vznik tohoto jevu, 

to znamená, že ke vzniku nárůstku, případně adhezního opotřebení dochází, v závislosti 

na afinitě mezi řezným nástrojovým materiálem a materiálem obrobku a na tlacích v místě 

řezu, jen v určité oblasti. Při obrábění materiálů náchylných ke zpevňování za studena, 

jako například z austenitických korozivzdorných ocelí, vede tento druh opotřebení 

k typickým poškozením, vyvolaným vytvrzeným povrchem obrobku. Je to velmi rozšířený 

typ žlábkového opotřebení, který nevzniká jenom výše jmenovanou afinitou mezi 

materiálem obrobku a řezným nástrojovým materiálem.  
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Obr. 6.3 Hlavní mechanismy opotřebení břitů nástrojů (1 – abrazivní opotřebení, 2 – 

difusní opotřebení, 3 – oxidační opotřebení, 4 – lom statický či dynamický, 5 – adhezní 

opotřebení) [8] 

Plynule působící základní mechanizmy opotřebení mají různý podíl na celkovém 

opotřebení a tento podíl se mění s narůstající teplotou (obr. 6.4). Z řezných podmínek má 

na intenzitu celkového opotřebení největší vliv řezná rychlost vc  menší vliv vykazuje 

posuvová rychlost vf a nejmenší šířka záběru ostří ap (obr. 6.5). [9] 

 

    Obr. 6.4 Vliv teploty na jednotlivé                  Obr. 6.5 Vliv řezných podmínek 

           mechanismy opotřebení [9]          na opotřebení [9] 
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6.4. Klasifikace typů opotřebení 

Klasifikace typů opotřebení břitu nástroje byla provedena za účelem vytvoření báze 

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

volbu správných druhů řezných nástrojových materiálů a pro určení odpovídajících 

parametrů obrábění k dispozici následující kritéria obrábění:  

• přesnost rozměrů, 

• jakost obrobené plochy, 

• kontrolovaný odchod třísky. 

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

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

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

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

jakost materiálu obrobku a dobré podmínky pro obrábění jsou důležitými předpoklady pro 

vznik optimálního průběhu opotřebení. Na obr. 6.6  je uvedena klasifikace jednotlivých 

typů opotřebení, tak jak je ve své literatuře uvádí firma Sandvik Coromant. [8] 

 

Obr. 6.6 Klasifikace typů opotřebení [8] 
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6.4.  Opotřebení hřbetu břitu  

Patří mezi abrazivní formy opotřebení a projevuje se na hřbetní ploše břitu (obr. 6.7). 

Plochy hřbetu u hlavního ostří, vedlejšího ostří, poloměru špičky a na čelní fasetce jsou 

před utvářením, během utváření a po utváření třísky zvlášť vystaveny působení materiálu 

obrobku. Opotřebení hřbetu je všeobecně obvyklým typem opotřebení. Stejnoměrně se 

zvětšující opotřebení hřbetu je často považováno za ideální. Příliš velké opotřebení hřbetu 

má za následek zhoršení jakosti obrobeného povrchu, nepřesnost rozměrů a narůstání tření, 

které vzniká změnou geometrie břitu. 

 

Obr. 6.7 Opotřebení hřbetu břitu [1] 

 

6.4.  Opotřebení ve tvaru žlábku 

Opotřebení ve tvaru žlábku na čele je důsledkem působení mechanismů difúzního 

opotřebení a abraze. Žlábek vzniká částečně úběrem řezného materiálu nástroje 

vyvolaného brousícím pochodem, které vzniká působením tvrdých částic obsažených 

v materiálu, ale zejména difúzí v místě břitu s nejvyšší teplotou, tzn. v kontaktním místě 

mezi třískou a materiálem břitu. Tvrdost za tepla a malá afinita mezi materiály obrobku 

a břitu nástroje snižují tendenci ke vzniku tohoto opotřebení. Mimořádně velké opotřebení 

v podobě žlábku může změnit geometrii břitu a ovlivnit tak tvar třísky, změnit směr 

působení řezných sil a zeslabit břit (obr. 6.8). 
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Obr. 6.8 Opotřebení ve tvaru žlábku [1] 

 

 

6.4.3 Vydrolení ostří  

Je formou opotřebení, při níž se břit místo stejnosměrného opotřebení vydroluje 

(obr. 6.9). Toto opotřebení je způsobeno špičkami zatížení a vede k tomu, že se drobné 

částečky řezného nástrojového materiálu začnou oddělovat z povrchu břitu. Nejčastější 

příčinou tohoto typu opotřebení je obrábění přerušovaným řezem. Pečlivé sledování břitu 

ukáže, kde je možné očekávat vydrolování. Odlupování materiálu a trhliny jsou příznaky, 

které upozorňují na možnost lomu břitu. Dalšími faktory způsobující tento typ opotřebení 

mohou být nevhodná volba řezného materiálu, nebo nevhodná volba ostří. 

 

Obr. 6.9 Vydrolení ostří [1] 
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6.4.4 Plastická deformace břitu 

Vzniká působením kombinace vysokých teplot a řezných tlaků na břit (obr. 6.10). U 

řezného materiálu nástroje, který těmto zatížením odolává a plasticky se nedeformuje, 

je tvrdost za tepla rozhodujícím faktorem. Typická deformace (vyboulení) břitu ještě více 

zvyšuje teploty a má za následek změnu geometrie břitu, změny v odchodu třísek a může 

velmi rychle dosáhnout kritického stádia. Toto opotřebení lze zmenšit použitím vhodného 

řezného materiálu s vyšší otěruvzdorností, správného zaoblení ostří a volbou správné 

geometrie. 

 

Obr. 6.10 Plastická deformace břitu [1] 

 

6.4.5 Opotřebení ve tvaru vrubu na hřbetě břitu 

Patří k typickým adhezním opotřebením. Může však stejně dobře souviset s jevem 

oxidačního opotřebení. Vruby vznikají v místě kontaktu břitu s bokem třísky (obr. 6.11). 

Toto opotřebení se omezuje přesně na to místo, kudy proniká vzduch do oblasti obrábění. 

Opotřebení ve tvaru vrubu na vedlejším hřbetu břitu má mechanické příčiny. 

Jejich původcem jsou tvrdé částice materiálu obrobku. Mimořádně velké opotřebení 

ve tvaru vrubu ovlivňuje utváření třísky a může vést k lomu destičky. 
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Obr. 6.11 Opotřebení ve tvaru vrubu na hřbetě břitu [1] 

 

6.4.6 Tvoření nárůstku  

Je v převážné většině případů fenoménem, vztahující se k teplotám a řezným 

rychlostem. Může však být způsobena i odlupováním vrstev v místě břitu nebo jinými 

formami opotřebení. Mimo změny geometrie břitu působí tato forma opotřebení negativně, 

protože se mohou částice materiálu odlomit (obr. 6.12). Afinita břitu k materiálu hraje 

v tomto případě rozhodující roli. Nízké teploty a vysoké tlaky vyvolávají mezi materiálem 

třísky a čelem nástroje efekt svařování.  

Velká část moderních způsobů obrábění probíhá nad oblastí tvorby nárůstků a mnohé 

moderní řezné materiály nemají při správném použití k této formě opotřebení sklony. 

Prvním negativním důsledkem tvorby nárůstku je zhoršená jakost obrobeného povrchu. 

Nadměrná tvorba nárůstků může vést až k lomu VBD.  

 

Obr. 6.12 Tvoření nárůstku [1] 
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6.4.7 Vznik hřebenových trhlinek  

Vznik hřebenových trhlinek na ostří je formou únavového opotřebení, které vzniká 

tepelným šokem. Zvláště změna teplot při frézování často vede k tomuto druhu opotřebení. 

Trhlinky se tvoří kolmo na ostří (obr. 6.13). Přitom se mohou částice řezného materiálu 

mezi jednotlivými trhlinkami vylamovat a vyvolat tak náhlý lom břitu. Změnou tloušťky 

třísky se při obrábění změní rovněž teploty. Použití chladících kapalin se nedoporučuje, 

protože zvyšuje rozdíl teplot při záběru břitu do materiálu obrobku a při výstupu z něj. 

 

Obr. 6.13 Vznik hřebenových trhlinek [1] 

 

6.4.  Únavový lom  

Je typickým následkem mimořádně velkých změn velikosti řezných sil. Tento druh 

lomu vzniká vlivem součtu neustále se měnících různých zatížení, kdy působení 

jednotlivých zatížení není dostatečně intenzivní, aby mělo za následek lom. Způsob 

vřezávání nástroje do materiálu obrobku a změna velikosti a směru působení řezné síly 

mohou být pro pevnost a houževnatost VBD příliš náročné. Lomové plochy probíhají 

paralelně s ostřím (obr. 6.14).  
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Obr. 6.14 Únavový lom [1] 

 

6.4.9 Lom břitu nástroje  

Je osudným koncem každého břitu (obr. 6.15). Totální lom je často velmi nebezpečný 

a mělo by se mu za každých okolností zabránit. Lom břitu nástroje je nutné v každém 

případě považovat za konec trvanlivosti. Změny geometrie, oslabení břitu, nárůst teplot 

a sil mohou vést ke značným škodám. Křehký lom může být způsoben různými faktory. 

Velmi často je zvolený materiál břitu málo houževnatý na to, aby mohl zvládnout všechny 

požadavky na obrábění. 

 

Obr. 6.15 Lom břitu nástroje [1] 
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Toto jsou nejdůležitější formy opotřebení. Ne všechny případy lze považovat za formu 

pravého opotřebení. Je však nutné na ně nahlížet jako na příčinu, způsobující rychlý lom 

destičky a proto se jí musí bezpodmínečně zabránit. Vyvážené opotřebení zajišťuje 

optimální trvanlivost a potom je možné použít břit bezpečně, spolehlivě a s opakovatelnou 

přesností.  

Pochopení mechanismů opotřebení a analyzování typů opotřebení vedou ke správné 

volbě řezných nástrojových materiálů, geometrií břitů, podmínek obrábění a rovněž 

materiálů obrobků. S dobrou znalostí mechanismů a typů opotřebení se snadno volí 

výkonné řezné materiály, správná geometrie břitu a efektivní podmínky obrábění. Toto má 

za následek optimální způsoby obrábění z hlediska nákladů. [8] 

 

6.5. Měření opotřebení břitu 

Opotřebení břitu obráběcího nástroje lze určovat dle řady autorů. Norma ISO 3685 

uvádí následující formy (obr. 6.16) opotřebení s jednotlivými charakteristikami. 

 

Obr. 6.16 Formy opotřebení dle ISO 3685 [10] 
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Pro zjišťování velikosti opotřebení se nejčastěji používají dva druhy metod, 

a to metody přímé a nepřímé. 

Přímé metody měření opotřebení 

Přímé metody je těžké aplikovat v důsledku toho, že otupující se plochy jsou 

nedostupné pro měřicí přístroje. Pak je nutné obrábění přerušit, což ovlivňuje charakter 

otupení v dalších etapách experimentu. Kromě toho se ve většině případů nástroj snímá 

z nožového držáku a to přináší změny podmínek obrábění při dalším upnutí a ustavení. 

Mezi přímé metody patří: [8] 

• metoda váhová (hmotnostní)  

• metoda radioaktivních izotopů (radioizotopová)  

• metoda mikrometrická  

• metoda optická (stínová)  

• metoda nanesené odporové vrstvy  

• metoda pneumatická  

Jako nejjednodušší se jeví měření opotřebení při broušení, kdy stanovit úbytek 

brusného kotouče většinou nečiní velké problémy. Obvykle se měří vzdálenost obrobené 

plochy od osy kotouče. U ostatních technologií je měření složitější a proto byla vyvinuta 

řada metod., většinou složité a nákladné, nebo mají omezené použití. 

 

Nepřímé metody měření opotřebení 

Metody nepřímé se opírají o některé znaky, které proces opotřebování doprovází a 

provádí se přímo při procesu řezání. Všechny tyto metody jsou pouze přibližné. [8]  

Patří sem:  

• vznik lesklého proužku na povrchu obrobku  

• vzrůst složek řezné síly  

• zvýšení výkonu řezání  

• zvýšení teploty řezání  
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• vznik chvění nebo nežádoucího doprovodného zvuku  

• změna barvy a tvaru třísky  

• změna rozměrů obrobku  

• zhoršení drsnosti povrchu  

• emise signálů v pásmu ultrazvuku (akustická emise) 
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7 NÁVRH EXPERIMENTU APLIKACE PROMĚNNÉ 

HLOUBKY ŘEZU 

Cílem rozboru VBD a návrhu hrubovacího cyklu s proměnnou hloubkou řezu 

je dosažení zlepšení trvanlivosti řezného nástroje. Pro potvrzení nebo vyvrácení této 

strategie obrábění je třeba provést řadu experimentů. Protože v průběhu zpracovávání 

bakalářské práce bylo využití soustruhu SUT200 maximální, tyto experimenty navrhuji 

provést v navazující (diplomové) práci. Další část této kapitoly popisuje jeden 

z experimentů. 

Při volnější kapacitě stroje navrhuji provést experiment průběžného měření opotřebení. 

K tomuto experimentu je možné použít mobilní pracoviště pro bezdotykové snímání, 

např. Mikroskop INTRACOMICRO, software IMPOR na bezdotykové snímání 

z mikroskopu a vyhodnocování geometrických nepřesností. [11] Tímto vybavením 

navrhuji měřit opotřebení hřbetu břitu a to zpracovat do grafu závislosti opotřebení na čase. 

Při experimentu se kromě metody s proměnnou hloubkou řezu musí brát v úvahu použití 

různých velikostí řezných rychlostí. Dle předpokládaných teoretických poznatků se projeví 

závislost řezné rychlosti na trvanlivosti nástroje. Závěrem navrhuji provést srovnání 

soustružení konstantní hloubkou řezu s použitou VBD a navrženou metodou proměnné 

hloubky řezu z hlediska použití vytipovaných druhů VBD. 
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 ZÁVĚRY PRO REALIZACI V PRAXI 

Bakalářská práce má za cíl uvést do praxe nový hrubovací cyklus s proměnnou 

hloubkou řezu a výběr VBD pro tuto aplikaci vhodných. 

V kapitole „Druhy hrubovacích cyklů“ se nachází příklady jenž popisují jakým 

způsobem je chápána problematika proměnné hloubky řezu a jakým způsobem 

se opotřebovává břit nástroje. 

Následující kapitoly zahrnují. Rozbor VBD, jejichž vhodnost byla konzultována 

společně s aplikačními techniky výrobců nebo dodavatelů nástrojů. Návrh nového 

hrubovacího cyklu pro obráběnou součást Polonápravy. Návrh byl proveden s použitím 

softwaru EdgeCam, jehož verze 8.0 nenabízí nejmodernější funkce, tudíž správné 

vytvoření cyklu závisí na znalostech a zkušenostech programátora. 

Kapitola „Návrh experimentu proměnné hloubky“ uvádí popis možného experimentu 

pro ověření předpokládané podmínky zvýšení trvanlivosti řezného nástroje. 

Tento experiment je doporučen jako návrh pro další (diplomovou) práci. 

Pro použití proměnných hloubek řezu v praxi je třeba připomenout, že se od těchto 

metod neočekává zvýšení času obrábění, protože počet úběrů můžeme volit stejný. 

Zvýšením trvanlivosti nástroje se předpokládá snížení nákladů na obrábění. Nabízí se však 

otázka. Je nutné hledat zlepšení trvanlivosti nástroje v proměnné hloubce řezu, když 

největší vliv na trvanlivost má řezná rychlost a podíl na výrobních nákladech řezných 

nástrojů uvádí literatura v průměru pouze 3% z celkových nákladů? 

Odpovědět na tuto otázku může právě zamýšlený experiment, který bude zkoumat 

i vhodnost navržených VBD. 
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