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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

VRAŠTIL, Marián. Silové poměry při tvrdém soustružení. Ostrava, 2012. 103 s. 

Disertační práce. VŠB – TU Ostrava. Školitel: prof. Dr. Ing. Josef BRYCHTA. 

Předkládaná disertační práce je zaměřena na silové poměry při tvrdém soustružení. 

Práce pojednává o podélném soustružení kalené oceli vyměnitelnými břitovými destičkami 

z kubického nitridu bóru a řeznou keramikou vyztuženy whiskery. Při těchto 

experimentech nebude používána procesní ani jiná kapalina. 

Práce se zabývá rozborem současné problematiky tvrdého obrábění. Úvodní 

kapitola je zaměřena na měření složek síly řezání, kde je popsáno přímé i nepřímě měření 

těchto sil, včetně rozčlenění a popisu měřících zařízení. Další kapitola se zabývá plastickou 

deformací a tvorbou třísky v zóně řezání. Následující kapitoly řeší typy opotřebení 

nástroje, kritéria opotřebení a metody měření opotřebení.   

Hlavní část mé disertační práce popisuje všechny části experimentů, použité 

zařízení a metody pro měření jednotlivých parametrů, stroj k obrábění, nástroje a řezné 

parametry pro obrábění. Stěžejní část experimentu – obrábění a následné měření složek 

řezné síly, strukturální rovnice pro daný řezný materiál, ternární grafy složek řezných sil 

jednotlivých vyměnitelných břitových destiček byla provedena na Žilinské univerzitě. Na 

to navazuje rozbor a vyhodnocení naměřených výsledků experimentů. Naměřené hodnoty 

byly statisticky zpracovány.  

Závěr práce patří shrnutí získaných výsledků. Jsou zde také uvedeny závěry a 

přínosy pro vědu a výzkum a pro praxi. V závěrečné kapitole jsou také uvedena 

doporučení pro další výzkum popisované problematiky, návrh dalších experimentů a 

měření pro lepší zdůraznění a potvrzení dosažených výsledků a nalezení nových závislostí 

mezi popisovanými parametry při obrábění tvrdých ocelí. 
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ANNOTATION  

VRAŠTIL, Marián. Force ratios in hard turning. Ostrava, 2012. 103 p. Thesis.    

VŠB – TU Ostrava. Supervisor: prof. Dr. Ing. Josef BRYCHTA. 

The presented thesis is focused on the Force ratios in hard turning. Thesis discusses 

the longitudial turning of hardened steel by the replaceable cutting plates which are made 

of cubic nitrid boron and by ceramic forced by whiskers. During this experiments no 

procedural nor another liquid have been used.  

The thesis deals with analysis of the contemporary hard machinning´s issues. 

Introductory chapter is focused on the measurement of the cutting force´s sectors where the 

direct and the indirect measuring of this forces is described including the classification and 

the description of the measuring equipment. Further chapter solves the plastic deformation 

and the chip´s formation in the cutting zone. The following chapters discuss the types of 

tool´s tearing, the tearing´s parameters and the methods of the tearing´s measuring. 

The main part of thesis describes all sections of the experiment, the used equipment 

and the methods for the measuring of the particular parameter, the cutting machine, tools 

and the cutting parameters for machining. The cardinal part of experiment  - machining 

and measuring of the cutting force´s sectors, structural equation for the cutting material, 

cutting sector´s three-axis graphs of the individual replaceable cutting plates. The 

experiment was performed at Žilina University. The analysis and the evaluation of the 

measured results continue in next part. 

The conclusion concerns the summary of obtained results. The conclusions and the 

contribution for the sience and the research in the practice are mentioned in this part. In the 

closing chapter the recommendations for further research of done problematics, suggestion 

of another experiments, the measurement for better emphasizing and confirmation of 

achieved results and the discovering of the new dependences among the described 

parameters are presented. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A  tažnost              [%] 

Aw                  rychlost vytváření povrchu                                                            [mm
2
.s

-1
] 

AI.C.  průměr vepsané kružnice do VBD        [mm] 

D  průměr upínacího otvoru VBD        [mm] 

E  Youngův modul pružnosti       [MPa] 

F  síla obrábění              [N] 

Fc  řezná složka síly obrábění            [N] 

Ff  posuvová složka síly obrábění           [N] 

Fp  pasivní složka síly obrábění            [N] 

Fc´  řezný odpor řezné složky síly obrábění          [N] 

Ff´  řezný odpor posuvové složky síly obrábění          [N] 

Fp´  řezný odpor pasivní složky síly obrábění          [N] 

FcN  kolmá řezná složka síly obrábění           [N] 

FfN  kolmá posuvová složka síly obrábění          [N] 

Fx  síla ve směru osy x             [N] 

Fy  síla ve směru osy y             [N] 

Fz  síla ve směru osy z             [N] 

G  modul pružnosti ve smyku       [MPa] 

H  hloubka utvařeče třísek         [mm] 

KB  šířka výmolu           [mm] 

KNB  kubický nitrid boru              [-] 

L  délka řezné hrany VBD         [mm] 

M1  hmotnost destičky před otupením            [g] 

M2  hmotnost destičky po otupení            [g] 

NO  nástrojová ocel              [-] 

Pc  celkový výkon obráběcího stroje          [W] 

Po  výkon při chodu naprázdno           [W] 

Puž  užitkový výkon             [W] 

PVD  Physical Vapour Deposition             [-] 

Qw                  rychlost úběru materiály                                                       [mm
3
.mm

-1
.s

-1
] 

Qw‘                speciální rychlost úběru materiály                                        [mm
4
.mm

-1
.s

-1
] 

R            poloměr zaoblení špičky VBD        [mm] 
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Rm  mez pevnosti         [MPa] 

RO  rychlořezná ocel              [-] 

Rp0,2  mez kluzu         [MPa] 

SK  slinutý karbid               [-] 

Š  šířka utvařeče třísek          [mm] 

T  tloušťka břitové VBD          [mm] 

TD  technický diamant              [-] 

VB  opotřebení na hřbetě          [mm] 

VBB  opotřebení přímé části ostří (průměrné)       [mm] 

VBBmax opotřebení maximální          [mm] 

VBC  opotřebení v oblasti špičky nástroje        [mm] 

VBD  vyměnitelná břitová destička             [-] 

VBN  opotřebení ve formě vrubu         [mm] 

VR  radiální opotřebení          [mm] 

Z  kontrakce             [%] 

ap  hloubka řezu           [mm] 

b   šířka fazetky hlavní řezné hrany         [mm] 

cx  tuhost dynamometru ve směru osy x              [kNm
-1

] 

cy  tuhost dynamometru ve směru osy y              [kNm
-1

] 

cz  tuhost dynamometru ve směru osy z              [kNm
-1

] 

d  průměr vepsané kružnice do VBD        [mm] 

d1  průměr upínacího otvoru VBD        [mm] 

f  posuv            [mm] 

fnx  vlastní frekvence dynamometru ve směru osy x                  [KHz] 

fny  vlastní frekvence dynamometru ve směru osy y                  [KHz] 

fnz  vlastní frekvence dynamometru ve směru osy z                  [KHz] 

fot  posuv na otáčku          [mm] 

fz  posuv na zub           [mm] 

kvHB   korekce na tvrdost obrobku             [-] 

kvN   korekce na druh slitiny             [-] 

kvT   korekce na trvanlivost             [-] 

kvx   korekce stavu použitého stroje            [-] 

lr  základní délka           [mm] 



VŠB – Technická univerzita Ostrava                                                        Disertační práce 

9 

 

n  otáčky                    [min
-1

] 

r  poloměr zaoblení špičky VBD        [mm] 

s  tloušťka břitové VBD          [mm] 

t  čas                [s] 

  standardní nejistota typu A             [~] 

vc  řezná rychlost              [m min
-1

] 

vf  rychlost posuvu             [m min
-1

] 

  výběrový průměr              [~] 

xi  jednotlivé naměřené hodnoty veličiny x           [~] 

xm  vzdálenost trysky od obrobku        [mm] 

xp  vzdálenost trysky od špičky břitu        [mm] 

f  úhel hřbetu v rovině boční             [°] 

o  úhel hřbetu v rovině ortogonální            [°] 

p  úhel hřbetu v rovině zadní             [°] 

f  úhel čela v rovině boční             [°] 

o  úhel čela v rovině ortogonální            [°] 

p  úhel čela v rovině zadní             [°] 

ΔM  hmotnostní úbytek              [g] 

r  vrcholový úhel              [°] 

r  úhel nastavení               [°]

r´  vedlejší úhel nastavení             [°]

o  úhel sklonu řezné hrany v rovině ortogonální          [°] 

s  úhel sklonu řezné hrany v rovině ostří           [°] 

  úhel šroubovice              [°] 
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1 ÚVOD 
 

Technologie obrábění za poslední dvě desetiletí zaznamenala mohutný rozvoj, což 

dokládá podrobnější studium odborné literatury. Inovované technologie v kombinaci 

s technologií vysokorychlostního obrábění dosáhly do určité míry svého vrcholu. 

Odborníci tuto technologii hodnotí jako zvlášť významnou a je využívaná v mnoha 

oblastech výroby a podnikání. 

V současné době vycházíme ze zjištění, že na základě hospodářských důvodů a 

výsledků, se bude nejen v zemích Evropské Unie, ale i celém světě více využívat 

vysokorychlostního obrábění. Oblast výuky a vzdělávání by měla tuto myšlenku stále více 

kopírovat a doprovázet, aby bylo zajištěno vzdělávání kvalifikovaných odborníků, 

obzvláště pro tuto specifickou, náročnou a inovační výrobní technologii. Je nezbytné, aby 

vědecko-inženýrský stav vytvořil podmínky pro výuku a vzdělávání v této oblasti, 

respektive byla dále rozvíjena tato technologie. Proto je potřeba experimentálního studia 

souvisejícího s produktivitou a hospodárností výroby.  

Podstatnou část ve strojírenské výrobě tvoří třískové obrábění, na které navazuje 

celá řada metod experimentálních analýz. Tyto analýzy slouží jak k ověřování 

navrhovaných řešení, tak k identifikaci významných aspektů řezného procesu. Při řešení 

experimentálních metod je důležité identifikovat správně jednotlivé parametry a znát jejich 

jednotlivé výhody a nevýhody. 

   V souvislosti s rostoucími požadavky na výrobu součástí relativně složitých tvarů 

z nových materiálů se stále vyššími požadavky na přesnost a kvalitu povrchů, jsou výrobní 

společnosti nuceny implementovat do výroby nové strategie optimalizace výrobních 

postupů. Tyto strategie zahrnují změny organizační struktury a zavádění progresivních 

technologií na zvýšení efektivnosti a flexibility procesů. 

Při výrobě produktů jsou do technologického postupu implementovány různé 

technologie jako tváření, svařování, obrábění, tepelné zpracování, dokončovací operace 

atd. Některé operace  těchto technologií mohou být vynechány nebo nahrazeny v závislosti 

na přesnosti polotovarů, jejich tvarů a dalších vlastností. Všeobecně může být celková 

doba výroby snižována, a to zkracováním časů některých operací anebo vynecháním, 

případně nahrazením (kombinací) jedné anebo více operací. Obr. 1 schématicky ukazuje 

různé strategie související s optimalizací, respektive intenzifikací výrobních procesů. 

V poslední době se při obrábění řeší víceré úlohy [11]: 

- zvyšování flexibility výroby, 

- zvyšování kvality obrobených ploch, 

- obrábění obrobků složitých tvarů, 

- zvyšování rychlosti úběru materiálu, 

- obrábění obrobků z nových progresivních materiálů, 

- změny pořadí jednotlivých operací. 

 

Při obrábění vysokopevných i kalených ocelí je možné pozorovat snahu o eliminaci 

hrubovacích operací, případně tepelného zpracování, stejně jako nahrazení broušení, 

například soustružením. Kromě snižování výrobních časů výroby je také možné dosáhnout 

zvýšení flexibility výroby. Optimalizace výrobních procesů může být dosažena (obr. 1) 

[11]: 

- vyloučením operací, 

- nahrazením operací, 

- kombinací operací. 
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Konvenční metody výroby součástí z ocelí tvrdosti od 50 do 70 HRC zahrnují 

hrubovací operace ocelí ve vyžíhaném stavu, tepelné zpracování součásti s následným 

broušením, případně s dalšími dokončovacími operacemi jako je superfinišování, lapování 

atd.  

Zkrácení technologických časů výroby dané nahrazováním nebo vynecháním 

některé operace je spojeno s vývojem nových druhů řezných nástrojů a obráběcích strojů 

vysoké přesnosti a tuhosti. Tvrdé soustružení umožňuje eliminovat anebo nahradit některé 

operace ve stavu před tepelným zpracováním jakož i slučování některých operací ve stavu 

po tepelném zpracování. Tento způsob má vliv na snižování průběžných časů výroby 

produktů, ale i s tím související nezanedbatelný ekonomický dopad. 

 

 

 
Obr. 1.1 Strategie optimalizace výrobních postupů [11] 
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               Tab. 1.1 Porovnání vybraných aspektů u tvrdého soustružení a broušení [20] 

  Obrábění  Broušení +….pozitivní hodnocení           

  velmi    -.…negativní hodnocení  

  tvrdých    o….neutrální hodnocení 

  
materiálů 

  
*….v závislosti na použití může být 
poměr  

  

  

1:10 až 10:1  

  
**....často jsou potřebné stroje pro 
speciální 

  účely anebo brousící centra 

    

EKONOMICKÉ 
ASPEKTY 

+/- * +/- * čas výroby 

+ - míra odstraňování materiálu 

o/+ ** o/- ** vstupní náklady 

+/- -/+ náklady na nástroje 

FLEXIBILITA 
+ - abrazivní opotřebení 

+ -/o tvarové obrábění 

EKOLOGICKÉ 
ASPEKTY 

+ - požadavky na výkon 

+ - chlazení 

+ - recyklace třísek 

KVALITA 

+ + kvalita obrobku 

+ + spolehlivost procesu 

+ + integrace povrchu 
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2   ROZBOR SOUČASNÉ PROBLEMATIKY TVRDÉHO OBRÁBĚNÍ 

2.1 2.1  Obecné rozdělení 

 
Stroje a zařízení, jejichž součástí jsou kalené ocelové součástky, jsou obvykle 

komponenty zatěžované blízko jejích fyzikálních možností. Funkční vlastnosti obrobků 

jsou ovlivňovány především dokončovacími procesy, které jsou realizovány jako poslední 

kroky v technologii výroby a obvykle jsou prováděny broušením. Vzhledem k funkčním 

vlastnostem jsou dokončovací operace velmi důležité a jejich správný průběh se výrazně 

promítá do kvality a životnosti obrobků v souvislosti s vysokými požadavky na obrobené 

plochy. V souvislosti s produkcí vystupují do popředí další aspekty obrábění jako je 

flexibilita, ekologie, ekonomika apod. 

Zavádění číslicově řízených strojů představuje přínos v oblasti intenzifikace výroby 

zapříčiněný redukcí výrobních časů. Strojní časy se zkracují díky vlastnostem nových 

řezných materiálů a nových poznatků o jejich technologických aplikacích. Praktické 

poznatky, docílené úspěchy těchto technologií a nové konstrukce strojů a nástrojů zpětně 

stimulují a urychlují vývoj v oblasti řezných materiálů. Mezi nejvýznamnější směry 

rozvoje obrábění dnes patří [4, 18, 24, 25]: 

- vysokorychlostní obrábění, 

- suché obrábění, 

- tvrdé obrábění. 

 

Vysokorychlostní obrábění 

V podmínkách vysokorychlostního obrábění (HSC) tvrdými a tepelně odolnými 

nástroji se teplota třísky přibližuje k teplotě tavení obráběného materiálu a při určité řezné 

rychlosti dojde k náhlé změně řady metalurgických, chemických a mechanických 

vlastností třísky. V souvislosti s vysokou teplotou v zóně řezání třecí síla a celkový řezný 

odpor klesne, zmenší se úhel smykové roviny, klesne průřez třísky, zvýší se rychlost jejího 

odvodu z konkrétní zóny, sníží se plocha konkrétní zóny a omezí se sekundární nárůst 

teploty třením v kontaktní zóně [3, 22]. Nástroje pro HSC technologie se vyznačují 

vysokou kvalitou řezné hrany a progresivním povlakováním, které zvyšuje odolnost čela 

vůči abrazivnímu a difúznímu opotřebení. Z pohledu zvýšené citlivosti supertvrdých 

řezných materiálů na prudké tepelné změny není chlazení kapalinou přípustné [3, 18, 22, 

24].  

 

Suché obrábění 

Toto obrábění je vedeno snahou minimalizovat, případně vyloučit použití řezných 

kapalin z řezného procesu. Důvody jsou ekonomické a ekologické. Je snahou 

minimalizovat náklady na nákup, skladování, filtrování, recyklování a likvidaci odpadu 

řezných kapalin. V případech, kde aplikování suchého obrábění není možné, se uplatňuje 

pseudo-kvazisuché obrábění s minimálním mazáním, které výrazně snižuje spotřebu řezné 

kapaliny [13, 24, 26].  

 

Tvrdé obrábění 

Při tomto obrábění je snaha nahradit dokončovací broušení kalených a tvrdých 

materiálů geometricky definovaným řezným klínem, t.j. soustružením, frézováním, 

vrtáním a vyvrtáváním. Obrábění tvrdých materiálů umožňuje používat řezné materiály na 

bázi KNB – kubický nitrid bóru, který je po diamantu druhým nejtvrdším řezným 

materiálem a má největší odolnost vůči tepelným a mechanickým rázům. Taktéž je možné 

využít směs oxidické keramiky. Hlavní oblastí tvrdého obrábění je obrábění kalených ocelí 
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v rozmezích tvrdosti 55 ÷ 64 HRC [11], i když někdy se uvádí jako dolní hranice tvrdého 

obrábění 45 HRC. Typická řezná rychlost se pohybuje v rozmezí 100 ÷ 175 m.min
-1

 [8, 20, 

27]. Řezný proces při soustružení materiálů před tepelným zpracováním má jisté odlišnosti 

v porovnání s tvrdým soustružením (obr. 2.1). Základním rozdělením je aplikace menších 

hloubek řezů a posuvů při tvrdém soustružení v porovnání se soustružením ocelí před 

tepelným zpracováním. 

 

 

Obr. 2.1 Rozdíly mezi obráběním před tepelným zpracováním a tvrdým obráběním [28] 

 

Některé zásadní rozdíly v procesech obrábění materiálů před tepelným zpracováním 

a po něm, především po kalení, vyplývají z rozdílů v procesech probíhajících v zóně řezání 

(obr. 2.2). Tyto rozdíly vyplývají z odlišných vlastností obráběného materiálu. Proces 

plastické deformace v zóně řezání při obrábění kalených ocelí je zásadně odlišný od 

procesu charakteristického pro obrábění materiálů před kalením. Při obrábění kalených 

ocelí se vytváří charakteristická segmentová tříska. Na druhé straně se při obrábění 

materiálů před tepelným zpracováním vytváří typická plynulá tříska. V souvislosti s tímto 

je možno pozorovat některé odlišnosti v zóně řezání. 

V první řadě je to skutečnost, že úhel primární plastické deformace Ø nabývá při 

tvrdém obrábění mnohem vyšší hodnoty. Stejně tak je rychlost odcházející třísky vch 

mnohem vyšší při tvrdém obrábění. Na druhé straně se při tvrdém obrábění zkracuje délka 

kontaktu mezi čelem nástroje a třískou a hloubka třísky hc je taktéž výrazně menší 

v porovnání s obráběním před kalením. Výsledkem je i celková intenzita plastické 

deformace při tvrdém obrábění menší a lokalizuje se jen do úzkých oblastí. Takový 

charakter procesů v zóně řezání následně zásadně ovlivňuje všechny průvodní jevy 

řezného procesu, jako je silové působení, teplota v zóně řezání, opotřebování nástrojů, 

stabilita řezného procesu, integrita povrchu a podobně. Tyto aspekty jsou více analyzovány 

v další kapitole. Při komplexním hodnocení řezného procesu v širším pohledu je možné 

vidět, že tvrdé obrábění má mnohé společné znaky, například s vysokorychlostním 

obráběním [3, 18]. Z předešlého vyplývá, že odlišnosti v charakteru procesů zóny řezání 

nejsou pouze jen funkcí vlastností obráběného materiálu, ale ve skutečnosti souvisí i 

s dalšími faktory jako jsou například geometrie nástroje, řezné podmínky, druh operace 

apod. 
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a) obrábění před TZ                                            b) tvrdé obrábění 

Obr. 2.2 Rozdíly v zóně plastické deformace při obrábění před tepelným zpracováním a při 

tvrdém obrábění [28] 

 

2.2 Požadavky na obráběcí stroje 

 

V současné době se k soustružení kalených materiálů používají obyčejné konvenční 

soustruhy. Použitím těchto obráběcích strojů se nám při tvrdém obrábění za dodržení 

patřičných podmínek daří dosáhnout přesnosti obrobků v rozsahu IT 6 – 7. Výroba s větší 

přesností je podmíněna obráběním na obráběcích strojích s vysokou tuhostí. Je to dáno 

skutečností, že geometrické poměry při tvrdém soustružení a broušení jsou v mnoha 

aspektech velmi příbuzné (obr. 2.3). Jeden z nejdůležitějších faktorů je negativní geometrie 

řezné hrany. Výsledná pasivní složka řezné síly je mnohem větší než tangenciální. Je 

všeobecně známo, že právě pasivní složka řezné síly výrazně ovlivní deformace 

v technologické soustavě, které se následně promítají i do přesnosti obrobku. Dosavadní 

úsilí ve vývoji obráběcích strojů vedlo k novému konceptu velmi přesných strojů, které 

významně zvyšují kvalitu soustružení kalených obrobků. 
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Vlastnosti stroje 

 

přesnost porovnatelná s brusnými 

stroji 

 

vysoká tepelná, statická a dynamická 

tuhost 

 

uložení vřeteníku na žulové základně 

 

hydrostatická ložiska vřetene a  kluzná 

vedení 

 

nízké energetické nároky 

 

rozměrová a tvarová přesnost IT 4-6 

 

 

 

 

 
 

    Vysoce přesný soustruh 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Technologické parametry 

řezná rychlost  vc = 100 ÷ 250 m*min-1 

posuv                f = 0,03 ÷ 0,14 mm 

hloubka řezu    ap = 0,02 ÷ 1 mm 

síly                    F = 10 ÷ 200 N 

vřeteno 

přesnost vřetena:                    0,1 m 

axiální tuhost:                 1140 N*m-1 

radiální tuhost:                 1020 N*m-1 

kluzné vedení 

tuhost:                                720 N*m-1 

nejmenší pohybový krok:     0,05 m-1 

NC - řízení 

Systémové rozlišení:               0,05m 

lineární, kruhová, křivková interpolace

Obr. 2.3 Charakteristiky velmi přesných soustruhů určených na soustružení tvrdých 

materiálů [29, 30] 

 

Dosahované přesnosti těchto obráběcích strojů jsou porovnatelné s přesností 

brousících strojů týkajících se statických, dynamických a tepelných tuhostí, ale i přesnosti 

vřetenového systému a posuvu. Rozměrová a tvarová přesnost v rozsahu IT 4 – 6  si 

vyžaduje použití velmi přesných soustruhů (obr. 2.3). Tyto velmi přesné soustruhy jsou 

charakteristické hydrostatickým uložením vřetene a suportu. Pro zvýšení tepelné stability 

stroje se teplo produkované obráběcím strojem, elektrickým a hydraulickým zařízením 

eliminuje umístěním těchto zařízení mimo stroj [4, 29, 30]. Podle obr. 2.4 je v současnosti 

již možné realizovat výrobu kalených součástí nástroji s definovanou geometrií, u kterých 

je hodnota Rz = 1 µm. Dosáhnutí takovýchto parametrů je podmíněno, kromě tuhého a 

vysokopřesného obráběcího stroje, dodržováním dalších specifických podmínek 

v souvislosti s geometrií nástroje, jeho konstrukcí, vlastnostmi a monitorizací řezného 

procesu. 

 

 

Obr. 2.4 Vztah mezi přesností a drsností při tvrdém obrábění [4] 

hrubování 

dokončování 

velmi přesné 

soustružení 

dosáhnutelné za 

specifických podmínek 

vývoj 

IT 

R
z 

(
m

) 
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2.3 2.3    Ekonomické aspekty tvrdého obrábění 

 

Důležitým aspektem pro posuzování produktivity řezného procesu je rychlost 

odebírání materiálu. Obr. 2.5 ukazuje porovnání vybraných aspektů produktivity obrábění 

mezi broušením a tvrdým soustružením. Při dokončovacím broušení je rychlost úběru 

materiálu méně jak 1 mm
3
.mm

-1
.s

-1
, v hrubovacích operacích může být dosahovaná 

rychlost odběru materiálu i větší než 20 mm
3
.mm

-1
.s

-1
. Hodnoty rychlosti úběru materiálu 

mohou překročit 200 mm
3
.mm

-1
.s

-1
. Z těchto hodnot vyplývá, že pro broušení je rychlost 

úběru materiálu Qw přinejmenším tak vysoká, jako při tvrdém obrábění. Dalším důležitým 

kritériem týkajícím se produktivity, není pouze rychlost úběru materiálu, ale i rychlost 

vytváření nového povrchu Aw. Výpočty nás dovedou k závěru, že při broušení je rychlost 

dosahování finálního povrchu Aw vyšší než při tvrdém obrábění.  

Tyto hodnoty poukazují na to, že čas obrábění soustružením je často delší než čas 

broušení. Rychlost úběru materiálu, v porovnání s rychlostí tvoření povrchu, získává 

částečnou důležitost v případě obrábění obrobků menších průměrů s nižšími přísuvy a 

menší hloubkou řezu. Klasickým příkladem je těžko dosažitelná výkonnost bezhrotového 

broušení válcových ploch při procesu soustružení. Produktivita technologie soustružení je 

v příslušných případech způsobená vysokou tvarovou flexibilitou. Rozdílné povrchy, 

materiály a tvary mohou být opracovány jedním nástrojem. V mnoha případech je 

potřebný jeden nástroj pro vnější a jeden pro vnitřní opracování. V mnoha případech může 

být čas opracovávání tvrdým soustružením oproti broušení výrazně zkrácen, právě z těchto 

důvodů. Aplikace tvrdého obrábění představuje vysoký potenciál v nahrazení brusných 

operací.  

 

 

 

 

Obr. 2.5 Porovnání vybraných aspektů u broušení a soustružení [20]  
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Tématem práce je zkoumání dynamických jevů při tvrdém obrábění za sucha. Pro 

experiment byla vybrána ocel třídy 15 241 (ČSN 41 5241, tento materiál je porovnatelný 

s materiálem 42CrV6 dle normy německých standardů), která je vhodná pro výrobu 

součástí strojů a silničních vozidel, u nichž je požadována vysoká pevnost a dostatečná 

tažnost, jako jsou ozubená kola, torzní tyče, ložiskové komponenty, atd.. Ocel bude 

zakalená na tvrdost v rozmezí od 40 do 55 HRC. Obrábění se provádělo nástrojem 

s definovanou geometrií břitu. Toto obrábění se uznává jako náročný proces oddělování 

materiálu ve tvaru třísky, který má za snahu nahradit neekologické a časově náročné 

broušení. Daná metoda obrábění není však dostatečně využívaná všude tam, kde by tuto 

aplikací bylo možné využít k zefektivnění výroby.  

Při obrábění zkušebních kusů se při zvyšování řezné rychlosti bude snižovat řezná síla. 

Tento jev je zapříčiněn snižováním stykové plochy třísky s nástrojem. Pokud budeme 

zvyšovat posuv a tvrdost při soustružení, budou se nám složky řezné síly zvětšovat. 

 

Na základě popsaného současného stavu a dané problematiky byly stanoveny 

následující cíle disertační práce: 

 

 experimentálně ověřit vhodnost použití řezných materiálů pro dané tvrdosti; 

 experimentálně ověřit vhodnost použití HM utvařeče na povlakované KNB destičce 

pro obrábění tvrdých ocelí; 

 sledovat silové poměry v závislosti na řezných parametrech 

 sestavením strukturálních rovnic z provedeného experimentu. 
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4 MĚŘENÍ SÍLY ŘEZÁNÍ 

 

Zkoumání řezných sil při obrábění kovů má nejen praktický, ale i teoretický význam. 

Teoretické poznatky o řezných silách umožňují zpřesňovat teorii o řezném procesu. 

V praxi jsou zase poznatky o řezných silách důležité při konstrukci nástrojů, při volbě 

řezných poměrů, při výpočtech a konstruování obráběcích strojů apod. Současné zkoumání 

řezných sil v teorii obrábění kovů se opírá zejména o měření, které se uskutečňuje 

dynamometry různých principů a různé konstrukce.  Známé jsou i teoretické práce, které 

vycházejí z fyzikálních konstant obráběných materiálů a z geometrie řezného nástroje, z 

nichž jsou také odvozené vzorce pro výpočet řezné sily [28]. 

Řezná síla je dynamický jev, což má za následek, že v časové línii není konstantní. 

Řezná síla na začátku řezání roste až po určité maximum, které je charakteristické pro 

moment oddělení elementu třísky od základního materiálu. Následně síla poklesne, ale ne 

na nulovou hodnotu, protože před skončením posunutí elementu začne deformace dalšího 

elementu. 

Řeznou sílu můžeme vnímat ve smyslu: 

a) statickém, přičemž jde o určitou střední hodnotu mezi nejmenší a největší 

hodnotou kolísaní řezné síly, 

b) dynamickém, přičemž jde o skutečný obraz velikosti řezné síly, zachycený 

v neustálé změně, která je pro řeznou sílu charakteristická během celého řezného procesu. 

 

4.1 Všeobecné dekompozice síly řezání 

 
Obr. 4.1 Schéma rozložení složek síly řezání při podélném soustružení [31] 
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V zásadě je potřebné rozlišovat mezi celkovou silou řeznou a řezným odporem. Síla 

řezná F je celková síla, kterou působí nástroj na obrobek. Naopak, řezný odpor R, někdy 

označovaný i jako F‘, je silové působení obrobku na nástroj. Celková řezná síla má 

všeobecný a neznámý směr, a proto ji rozkládáme do složek v různých směrech, na základě 

kterých je možné určit velikost a směr výsledného silového působení. Hovoříme tedy o 

celkové řezné síle a o složkách řezné síly. Celkovou řeznou sílu je možné rozložit 

v souvislosti s vícerými aspekty hlavního a vedlejšího řezného pohybu. Kromě toho je 

možné využít znalost o velikosti v oblasti primární plastické deformace. Můžeme řeznou 

sílu rozložit podle obr. 4.1. Dynamometry různé konstrukce, založené na různých 

principech umožňují určit velikost složek řezné síly Fc, Fp a Ff. Na jejich základě je možné 

určit nejen velikost výsledné síly F, ale i směr [28]. 

 

Mezi celkovou silou a její složkami platí vztah: 

  

                                                (N)                       (4.1) 

 

Posuvová (axiální) složka řezné síly Ff působí ve směru osy obrobku anebo nástroje. 

Je kolmá na směr tangenciální i radiální složky a využívá se na dimenzování posuvových 

mechanizmů. 

Pasivní složka řezné síly Fp působí radiálně ve směru kolmém k obráběné ploše. 

Obyčejně je funkcí přísuvu anebo specifického tlaku, kterým je přitlačený nástroj 

k obrobku. Výrazně ovlivňuje především rozměrovou přesnost obráběných ploch, 

odchylky geometrického tvaru, polohy a drsnost povrchu. Slouží na určení tuhosti 

obráběcího stroje a všeobecně na analýzu dynamického chování. 

Řezná složka řezné síly  Fc působí ve směru hlavního řezného pohybu, proto se také 

nazývá hlavní řezná síla. Při rotačních pohybech určuje velikost kroutícího momentu, 

působícího na obrobek anebo nástroj. Určuje potřebný výkon elektromotoru, jakož i 

celkového množství tepla, které se v zóně řezání vytvoří. 

Velikost složek řezné síly závisí převážně na řezných parametrech (vc, ap, f), dále na 

geometrii nástroje, řezném prostředí, obráběném materiálu, řezném materiálu, atd. 

Zvyšováním řezné rychlosti vc se složky řezné síly zmenšují. Zvětšováním úhlu 

nastavení r se síla Ff zmenšuje. Síla Fc se zmenšuje, ale jen po r = 45. Při větším úhlu 

nastavení se Fc zvětšuje. 

 

V obrábění se užívají k vyjádřování celkových řezných síl nebo jejích složek 

empirické vztahy, které mají tvar: 

 

 

                    (N)                        (4.2) 

                   (N)                        (4.3) 

                  (N)                        (4.4) 
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 V žádném případě nemůžeme zanedbat poloměr zaoblení řezné špičky, protože má 

vliv na rozložení složek celkové řezné síly podle obr. č. 4.2. 

 

      ap  r                                             ap = r                                                         ap  r 

 

 

         4                                                      3                                                     2 

 

       2                                                       2                                                3                   4 

               1                                                        2 

 Fc : Ff : Fp                                          Fc : Ff : Fp                                                     Fc : Ff : Fp 

  4 :  2  :  1                                           3 :  2  :  2                                         2 :  3  :  4 

Obr. 4.2 Závislost zaoblení špičky r na velikosti hloubky řezu ap   

  

4.2 Měření složek síly řezání 

 

Zkoumání mechanizmu tvorby třísky prokázalo, že při vnikání řezného klínu do 

materiálu obrobku vzniká v obráběném materiálu stav napjatosti, který způsobuje v mezní 

situaci jeho dělení. Tento proces dělení materiálu doprovází větší anebo menší plastické, 

ale i elastické deformace. Kromě deformačních jevů se při tomto procesu prosazují i 

poměry silové. 

 Pokud budeme znát silové poměry procesu řezání, potom se nám podaří získat 

přehled o mechanickém namáhání soustavy, jak z hlediska pevnosti, tak i její tuhosti 

včetně dynamické stability řezného procesu. 

Dále je možné získat podklady pro určení příkonu obráběcího stroje, zajištění 

energetické účinnosti řezného procesu i posuzování jeho tepelných jevů. Pro hodnocení a 

posuzování těchto tepelných jevů při procesu řezání, pro hodnocení trvanlivosti řezného 

nástroje, respektive jeho životnosti, ale také pro posouzení podmínek přesnosti, jakož i 

celkové ekonomické bilance třískového obrábění [28]. 

Zvlášť významnou veličinou tohoto procesu je síla obrábění (řezání), kterou je nutno 

brát jako veličinu časově proměnnou. Stav napjatosti v obráběném materiálu způsobuje 

řezný odpor R, který síla řezání (obrábění) musí při řezném procesu neustále překonávat 

(obr. 4.3). Pro podmínku rovnováhy pak platí: 
 

 F = - R, kde                     (4.5) 

  F – síla obrábění (N), 

  R – řezný odpor (N). 

 

 Síla řezání vznikající při obrábění je jevem dynamickým. Při obrábění v závislosti 

na čase její okamžitá velikost Fok kolísá (± až 20 %), a to i při řezání (obrábění) za 

konstantních řezných podmínek. Je to způsobeno zejména rozptylem mechanických 

vlastností obráběného (testovaného) materiálu a mechanikou tvorby třísky. Zejména 

z tohoto důvodu je pro věrohodnost naměřených výsledků prováděný experiment vždy 

několikrát opakován [31]. 
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Obr. 4.3 Síla řezání (obrábění) a její rozklad při soustružení [31] 

 

 Síla obrábění (vznikající při řezání) F je výslednicí dvou složek, první z nich jsou 

aktivní složky řezání F1 a druhé jsou složky pasivní F2. Aktivní složku řezání F1 lze dál 

rozložit na řeznou složku síly obrábění Fc a složku posuvu Ff . Rozklad řezné síly na složky 

při příčném soustružení od osy rotace je zobrazen na obr. 4.4. 

 Poměr velikostí jednotlivých složek je dán především určitou technologií obrábění 

a geometrií nástroje. Ze všech složek síly řezání má zpravidla největší význam řezná 

složka Fc. Je základem pro formulaci omezujících podmínek zejména při optimalizaci 

řezných parametrů [31]. 

 

 

Obr. 4.4 Schéma rozložení složek síly řezání při příčném soustružení 
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 Velký vliv na sílu řezání mají geometrické parametry břitu. Na jednotlivé složky 

síly soustružení má mezní vliv především úhel čela nástroje. Jeho vliv na řeznou složku Fc 

však není v celém rozsahu řezných podmínek stejný. Větší vliv má na pasivní složku Fp a 

na složku posunovou Ff. Pokud budeme úhel čela snižovat, posuvová složka síly 

soustružení a složka pasivní se budou zvětšovat. 

 Také vliv úhlu nastavení na rozložení síly soustružení má značný vliv. Platí to 

rovněž o poloměru zaoblení ostří a podobně. Úhel sklonu ostří λs působí na směr 

odcházející třísky, čímž také ovlivňuje velikost deformační práce i práci vzniklou třením. 

Jelikož ovlivňuje jako úhel nastavení hlavního ostří κr směr vektoru síly soustružení F, 

není jeho vliv na velikost jednotlivých složek stejný. Úhel hřbetu taktéž ovlivňuje velikost 

řezné složky síly soustružení (obr.4.5). Vliv na složku  Fc  lze posoudit z jeho vlivu na 

měrný řezný odpor. Konečně poloměr špičky břitu εr řezného nástroje má na velikost síly 

obrábění a její složky vliv, který je zpravidla protichůdný vlivu κr. Silně na složky  Fc a Ff  

působí zejména řezné prostředí [31]. 

 Výpočty síly obrábění jsou u různých technologií obrábění odlišné. Většina jich 

však vychází z geometrie průřezu odřezávané vrstvy. Níže uvedené vztahy pro soustružení 

nutno chápat jako základ pro výpočet sil při obrábění. Vztahy je pak možné vzájemně 

vhodně kombinovat, resp. doplňovat dalšími výpočty [31]. 

 

 

Obr. 4.5 Vliv úhlu nastavení r na pasivní  Fp a posuvovou  složku Ff [31] 

Růst posuvové složky fF  a pokles pasivní složky pF  se zvětšujícím se úhlem 

nastavení  r  je dán natáčením jejich výslednice fpF , která zůstává přibližně ve stejné 

pozici k ostří. Úhel sklonu ostří s ovlivňuje stáčení třísky, a tím i deformaci třísky 

spojenou s jejím třením po ploše čela břitu [31]. 

 Proces řezání v celé své složitosti probíhá za působení síly řezání F, vyvolané 

ostřím řezného nástroje. Působením síly řezání je přezkoumán řezný odpor obráběného 

materiálu. Při studiu silových poměrů je nutno vycházet z podmínek energetické 

rovnováhy, respektive z podmínek rovnováhy sil. 

 Je možno říci, že z hlediska studia silových poměrů při třískovém obrábění jde 

v podstatě buď o přímé nebo nepřímé stanovení síly řezání, o přímé nebo nepřímé 

stanovení složek síly řezání a momentů působících v řezném procesu při různých 

pracovních podmínkách [31]. 

 

4.2.1 Přímé měření sil a momentů  

 

 Přímé měření složek síly řezání a jejich točivých momentů je založeno na měření 

deformací v soustavě stroj – nástroj – obrobek během obrábění prostřednictvím 

dynamometrů. Dynamometr je měřicí přístroj, a tudíž musí zaručit nezávislost měřicí 

veličiny na provozních vlastnostech přístroje. Dále se od něj požaduje schopnost měřit 
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sledovanou veličinu ve zvoleném rozsahu s maximální přesností, musí zaručit stálost 

naměřených hodnot s časem včetně její reprodukovatelnosti. Z těchto uvedených 

charakteristik plynou základní požadavky kladené na dynamometry: 

1. Tuhost dynamometrů je závislá na velikosti zatěžující síly F, která způsobuje 

deformaci y. Velikost deformace závisí na provedení a tvaru deformačního 

elementu – čidla, na celkovém konstrukčním provedení dynamometru a na použité 

měřicí metodě. Dostatečná tuhost dynamometru je důležitá při měření 

dynamickém. 

2. Citlivost dynamometrů závisí na citlivosti použité měřicí metody a na tuhostí 

konstrukčního provedení dynamometru. Dynamometr musí mít takovou citlivost, 

že nejmenší odečítaná jednotka při dodržení dostatečné přesnosti odečítaná 

odpovídala celkové hodnotě měřené veličiny. 

3. Stálost údajů dynamometrů je odvozená od tuhosti, citlivosti a přesnosti od 

stanovení nulové polohy až po zachycení údajů o sledované veličině, a to po celou 

dobu měření. 

4. Reprodukovatelnost údajů dynamometrů je úzce spjata s výše zmiňovanými 

charakteristikami. 

5. Setrvačnost dynamometrů závisí přímo úměrně na hmotnosti soustavy. Zejména 

při dynamických měřeních, kdy je nesmírně nutné sledovat jak skutečné hodnoty 

maximálních a minimálních hodnot měřené síly řezání, tak i její časový průběh, by 

měla být setrvačnost co možná nejmenší. 

6. Konstrukce dynamometrů musí zajistit, aby se složky řezné síly vzájemně 

neovlivňovaly [31].  

 

Zařízení k měření složek řezné síly se většinou skládá ze tří částí: 

1. Pružný člen – pohlcuje vnější zatížení a překonává jisté změny (změna polohy, 

deformace, apod.), 

2. Snímač – mění mechanickou veličinu změny pružného člena na hodnotu 

analogického parametru měřící aparatury,  

3. Přijímač – zesiluje a zpracovává signál snímače, případně zapisuje velikost 

zatížení. 

 

 

Základní rozdělení dynamometrů: 

 Následující hlediska rozdělení dynamometrů: 

1. Podle počtu měřených složek síly řezání jsou dynamometry: jednosložkové, 

dvousložkové, třísložkové a pro měření točivých (krouticích) momentů. 

2. Podle metody, která je aplikovaná k přenosu působení sil z deformačního členu na 

indikační: v tomto případě se jedná o dynamometry mechanické, pneumatické, 

elektrické, hydraulické (indukční, kapacitní, odporové, využívající 

piezoelektrického jevu) a optické. 

3. Podle metody obrábění to jsou dynamometry pro soustružení, vrtání, frézování, 

broušení atd., případně dynamometry univerzální. 

 

Nejčastěji se používají mechanické dynamometry pro cejchování zbývajících druhů 

dynamometrů, protože u nich lze většinou vyloučit nežádoucí rušivé vlivy a jsou dále 

charakteristické naprosto lineárním vztahem mezi sledovanou silou a vlastními 

naměřenými údaji. 

U mechanických dynamometrů se působení síly přenáší přímo nebo znásobeně 

mechanickým převodem na měřicí prvek, jako je například číselníkový úchylkoměr.         
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O velikosti síly se usuzuje z deformace silových pružin, kroužků, třmenů, nosníků, 

membrán, případně podle hloubky vtlačení kuličky do materiálu o známé tvrdosti. 

Hlavním představitelem této skupiny dynamometrů jsou dynamometry třmenové (obr.4.6). 

Pro zatížení až do 10 000 N a dynamometry kruhové nebo také prstencové (obr.4.7). 

Mechanické dynamometry jsou jednoduché, spolehlivé, vyznačují se stálostí údajů a stálou 

přesností v rozmezí 0,5 – 2 %. K nevýhodám mechanických dynamometrů patří závislost 

jejich údajů na teplotě, obtížná změna rozsahu měření, nutnost vymezování vůlí 

v mechanizmech, únava materiálu a velká setrvačnost systémů, která nedovoluje jejich 

použití pro měření dynamická [31]. 

 

 

 

 

Obr. 4.6 Mechanický dynamometr třmenový [31] 

 

 

Obr. 4.7 Mechanický dynamometr prstencový [31] 

Základem hydraulických dynamometrů je přenos měření síly nebo momentu na 

píst nebo membránu hydraulického obvodu, a tento pohyb způsobuje změnu tlaku 

v kapalině. Tato změna tlaku je potom snímána pomocí manometru, nebo jiným 

přístrojem. Tyto dynamometry jsou jednoduché konstrukce a mají možnost snadného 

měření více složek současně. Nevýhodou je naopak nízká citlivost, požadavky na dokonalé 

utěsnění systému a velká setrvačnost. Z tohoto důvodu se nedoporučují použít pro 

dynamická měření. V dnešní době se používají spíše výjimečně. 
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 Podstatou pneumatických dynamometrů je snímač deformace pneumatickým 

systémem klapka – tryska, který využívá dynamických vlastností vzduchu procházejícího 

štěrbinou. Jsou principielně založeny na měření změny tlaku nebo průtoku v závislosti na 

změně výtokového průřezu mezi klapkou a tryskou v deformačním elementu. Předností je 

snadná obsluha a údržba, vysoká spolehlivost a citlivost v porovnání s elektrickými 

způsoby a relativně nízké náklady na pořízení a provoz [31]. 

 

 Elektrické dynamometry patří mezi nejrozšířenější a nejvíce používané 

dynamometry v technické praxi. Mezi základní přednosti elektrických dynamometrů patří: 

a) využití miniaturních měřicích elementů, 

b) snadný přenos dálkového signálu s celou řadou možných úprav, 

c) možnost vhodné registrace zachycených signálů různých průběhů a frekvencí, 

d) možnost snímání signálu při rotujících a pohybujících se součástech, 

e) snadná dostupnost napájecích zdrojů a čistota provozu. 

 Podle způsobu mechanicko-elektrické transformace je možné rozlišovat dva 

základní systémy elektrických dynamometrů: 

1. Parametrický systém - tento systém je založen na změně jednoho ze tří parametrů 

obvodu – indukčnosti L, kapacity C a odporu R. 

2. Generátorový systém - tento systém je založen na vzniku proudu nebo napětí při 

deformaci elementu. Základem pro změnu může být i piezoelektrický jev. 

 

 U elektrických dynamometrů indukčních se v důsledku působení měřené síly 

změní indukčnost v obvodu použitého snímače. Probíhající mechanicko-elektrická 

transformace se dá vyjádřit např. jako blokové schéma. 

 Snímače pro indukční dynamometry s ohledem na uspořádání magnetického 

obvodu se člení následovně: 

a) snímače s malou vzduchovou mezerou, tedy snímače s uzavřeným magnetickým 

obvodem, 

b) snímače s otevřeným magnetickým obvodem, 

c) snímače se stálým magnetickým obvodem. 

 V elektrických indukčních dynamometrech se převážně používají snímače pracující 

s malou vzduchovou mezerou. Působením zátěžné síly se mění šířka vzduchové mezery. 

Tím se mění impedance magnetického obvodu a v důsledku toho i indukčnosti cívky. 

Změna indukčního odporu vyvolá změnu impedance cívky (obr. 4.8). Odpor magnetického 

obvodu indukčního snímače se skládá z odporu feromagnetické části a z odporu vzduchové 

mezery. Funkční závislost impedance na délce vzduchové mezery  

Z = f (a) má hyperbolický průběh [31]. 

 

 

Obr 4.8 Indukční snímač sil [31] 
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 U elektrických dynamometrů kapacitních se využívá pro měření změny 

deformace změny kapacity snímačů. Deskový kondenzátor je jeden z nejjednodušších 

snímačů. Kapacitní snímače pracující s proměnnou vzdáleností mezi deskami či 

elektrodami se používají pro experimentální studium dynamiky řezného procesu. Kapacitní 

snímače mají dostatečně velikou citlivost a malou hmotnost. Jsou velmi citlivé na okolní 

vlivy a velmi náročné na měřicí techniku. Z těchto důvodů se používá kapacitních snímačů 

velmi zřídka. 

 

Piezoelektrické dynamometry využívají pro snímání deformace piezoelektrického 

jevu, který je charakterizován vznikem elektrického náboje na povrchu některých krystalů 

při mechanickém zatížení. Mezi nejužívanější piezoelektrické materiály patří především 

křemen, dále potom materiály na bázi titaničitanu barnatého, Seignettovy soli a podobně. 

Základem piezoelektrického snímače pro tyto druhy dynamometrů je měřicí destička 

vhodně vyříznutá z příslušného krystalu. Při zatěžování je velikost náboje přímo úměrná 

velikosti působící síly a s poklesem zatížení se lineárně snižuje, až zcela vymizí při 

zatížení nulovém. V současnosti jsou k dispozici moderní piezoelektrické dynamometry 

KISTLER, speciálně konstruované pro potřeby obrábění (obr. 4.9) [31]. 

 

 
a) pro frézování b) pro soustružení 

  
c) pro  vrtání  d) pro broušení  

 

Obr. 4.9 Dynamometry KISTLER pro měření složek řezné síly [69] 

 

 U elektrických odporových dynamometrů se využívá pro měření velikosti 

deformace změny odporu snímačů. Nejčastěji používané odporové snímače jsou odporové 

tenzometry, kde je změna odporu způsobená deformací polovodiče nebo vodiče. 

Deformační element se deformuje společně s odporovým tenzometrem, neboť je s tímto 

tenzometrem pevně spojen. K deformaci je přímo úměrná změna odporu vodiče, tato 

deformace vzniká na deformačním elementu v důsledku působení síly řezání (obrábění) 

nebo točivého (krouticího) momentu. Při deformaci vodiče dochází ke změně měrného 

odporu materiálu vodiče z důvodu změny délky a průřezu vodiče. 
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 Nejpoužívanějším odporovým materiálem u kovových tenzometrů je konstanta 

(slitina Cu-Ni) s velkým měrným odporem a hodnotou součinitele deformační citlivosti  

k = 2. Podle technologie výroby se dělí kovové tenzometry na drátkové, fóliové a 

napařované. 

 Drátkové tenzometry mají měřicí mřížku z odporového drátu o průměru 0,01 až 

0,05 mm nalepenou na tenkou izolační podložku z papíru nebo pryskyřice. K měřicí 

mřížce jsou připájeny měděné a postříbřené přívodní drátky. Drátkový tenzometr je potom 

přilepen na místo snímání deformace speciálním acetátovým nebo pryskyřicovým 

lepidlem. Měřicí mřížka může mít i tvar spirály, která je vetkaná do základového materiálu 

z umělého hedvábí nebo skleněné tkaniny. Odporový drátkový tenzometr má měřicí 

mřížku z konstantanu uloženou na tenkou papírovou podložku [31]. 

  

 Měření odporových změn lze provádět buďto potenciometricky nebo s využitím 

zapojení můstkového. Pro měření malých odporových změn se používá prakticky metoda 

můstková. Při měření s tenzometry v zapojení můstkovém se postupuje zpravidla tak, že 

buď odpory R1, R2 jakož i R3, R4, nebo všechny čtyři odpory mají stejné jmenovité 

hodnoty odporů. V takovém případě je můstkové zapojení symetrické. Při toleranci 

jmenovité hodnoty zařazených odporů a při předpětí na deformačním členu dynamometru 

vzniká po zapojení tenzometrů do měřícího obvodu vždy určité napětí. Toto napětí je 

obvykle větší než napětí vzniklé při vlastním měření. Proto se musí můstek před měřením 

vyvážit. Vyvážení se provádí vyvažovacími obvody, kterými jsou vybaveny tenzometrické 

aparatury. Jestliže se při vyváženém můstku změní jeden ze zařazených odporů o hodnotu 

∆R, vyvolanou deformací tenzometru, můstek se rozváží. Velikost změny odporu lze 

stanovit metodou nulovaní nebo metodou úchylkovou [31]. 

 Metoda nulovací spočívá přidáním odporu do ostatních větví a následné vyvážení 

můstku tak, aby opět nastala rovnováha. Tento způsob se používá pouze pro statická 

měření, kdy je na toto vyvažování dostatek času. Zde se používají vyvážené můstky, které 

jsou vybaveny automatickým vyvažováním pomocí servomechanizmu. Tato nulovací 

metoda se při měření řezných sil takřka nepoužívá. 

 Výchylková metoda je založena na stanovení výchylky galvanometru, která je 

přímo úměrná změně odporu a tedy i měřené deformaci. Pokud budeme předpokládat, že 

odpory R1 až R4 mají stejnou jmenovitou hodnotu, je tedy možné změnu jednoho odporu 

ze všech o hodnotu ∆R matematicky vyjádřit. Tyto nevyvážené můstky se používají jak 

pro dynamické, tak i pro statické měření. 

 

 Dvousložkový elektrický dynamometr pro soustružení je konstruován jako držák 

soustružnického nástroje, ustavený na dva stejné nosníky souměrně umístěné k zatěžující 

síle. Tenzometry jsou nalepeny pouze na jednom z těchto měrných nosníků. Dynamometr 

lze použít pro měření složek síly řezání Fc a Fp. Na dynamometru nejsou pohyblivé části, 

tuhost měrných článků je v místech, kde jsou nalepeny tenzometry snížená do té míry, aby 

byla zajištěna co největší tuhost při maximální citlivosti. Měrné nosníky jsou od držáku 

soustružnického nože odizolovány. Pro zamezení vzájemného ovlivňování jednotlivých 

naměřených složek jsou tenzometry nalepeny tak, aby napětí v místě tenzometru pro 

snímání Fc bylo od složky Fc  maximální a od složky Fp nulové [31]. 

 Dvousložkový elektrický dynamometr pro vrtání je jeden kompaktní nosník, na 

koncích upevněný v základové desce. Uprostřed je měrný nosník upraven tak, aby bylo 

možné upnout vrtaný materiál. Tenzometry jsou nalepeny pro snímání osové síly a pro 

snímání točivého (krouticího) momentu. 
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 Pokud je kompaktní nosník velmi dobře upnut na obou koncích tak, aby veškeré 

deformace se uskutečňovaly pouze v oblasti pružných deformací, lze potom hovořit o 

dynamometru, zabezpečujícího bezchybnou funkci v průběhu předpokládané životnosti. 

 

 Třísložkový dynamometr se skládá z pláště o vysoké tuhosti, z tělesa držáku nože 

a měřicích článků, jejichž nedílnými součástmi jsou tenzometrické snímače. Samostatnou 

část podobně jako u předchozích dynamometrů představuje část elektrická. Proti vniknutí 

třísek ke snímacím článkům je tento dynamometr opatřen pevným krytem. Tento 

dynamometr používá zpravidla 8 snímacích článků. Těleso nožového držáku je uloženo na 

snímacích článcích obsahujících deformační tělíska s nalepenými tenzory. Uložení držáku 

v tělese dynamometru je provedeno přes kuličky, které spočívají v kulových lůžkách nebo 

působí přes plochou opěru. Při této konstrukci dynamometru je nutné v porovnání 

s dynamometrem dvousložkovým dbát na přesné vyložení nástroje v souladu s délkou 

vyložení cejchovacího hranolu [31]. 

 

Univerzální dynamometr je také řešen bez pohyblivých částí, a to monolitickým 

celkem základové desky s odnímatelnými kryty bočních stěn. V přední části je otvor pro 

řezný nástroj, v horní části je otvor pro vyvedení částí měrného hranolu, který svým tvarem 

a rozměry umožňuje upnutí jak soustružnického nože, tak i přípravku pro univerzální 

použití na jiných obráběcích strojích. Dynamometr je schopen snímat složky síly řezání Fc,  

Ff  a Fp, ale i kroutícího (točivého) momentu. 

 Pro uložení měrného hranolu, přenos síly řezání a točivého momentu je použito 16 

snímacích článků, přitlačovaných přes kuličku stavěcími šrouby jak v krytech, tak 

v základové desce. Stavěcími šrouby lze vymezovat axiální vůli snímacích článků. 

Zatímco pro snímání složky Fc slouží články 1 až 8, pro  Ff  článek 11, 12, 15 a 16 , a pro  

Fp  články 9, 10, 13 a 14, pro snímání točivého momentu Mk jsou k dispozici články 9 až 

16. Předkládaný univerzální elektrický odporový dynamometr lze použít pro měření složek 

síly obrábění při soustružení, frézování, vrtání, broušení apod. s možností snímání tří 

složek a točivého momentu a to do níže uvedených hodnot [31]: 

 

 složka  Fc  do  5900 N, 

 složka  Fp do 9500 N, 

 složka Ff do 2000 N. 

 

Točivý (krouticí) moment lze tímto dynamometrem měřit do hodnoty 

 Mk = 620 Nm. 

 

 Rozměry a tvar základové desky univerzálního dynamometru umožňují jeho upnutí 

na různé typy obráběcích strojů. Porovnání jednotlivých vlastností dynamometrů je 

uvedeno v tab. 4.1. 
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    Tab. 4.1  Porovnání jednotlivých vlastností dynamometrů  [28]  

 

metoda měření 
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piezoelektrická + + + + 0 + - - - - 

kapacitní + - + + 0 + + 0 - - 

uhlíkového odporu + + + + 0 + 0 0 + + 

kapalinového odporu + + + 0 0 0 0 - + + 

indukční + + + + + + + + + + 

magnetická + + + + + + + + + + 

tenzometrická + + + + + + + + + + 

+ výhodná charakteristika, 0 středně výhodná charakteristika, 

- nevýhodná charakteristika 
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5 OPOTŘEBENÍ NÁSTROJE 

Důležitým aspektem tvrdého soustružení je jak volba nástroje, tak i vlastnosti 

obráběcího stroje. Kvůli dosažení požadovaných technických a ekonomických ukazatelů je 

důležité realizovat tvrdé soustružení na vysoce přesných a vysoce tuhých strojích. Souvisí 

to se skutečností, že pro soustružení kalených ocelí nástroji s nedefinovanou geometrií se 

využívají nástrojové materiály (keramické a KNB), jejichž lomová houževnatost je 

relativně nízká, při těchto nástrojích také často dochází k vyštípnutí řezné hrany. 

Nestabilita řezného procesu může vést k rychlému poškození nástroje, respektive ke 

zvýšené intenzitě opotřebení. Výzkumy ukazují [9, 45], že v případě zvýšené intenzity 

opotřebení nástroje v případě jeho poškození je obvykle dominantním faktorem nevhodně 

zvolený nástroj. Vlastnosti samotného obráběcího stroje sehrávají až druhotnou úlohu. 

Výběr řezného nástroje a jeho geometrie je ovlivněna celou řadou faktorů, jak ukazuje obr. 

5.1 [28]. 

 
Obr. 5.1 Faktory ovlivňující výběr řezného materiálu [9] 

 

Kombinací výše uvedených mechanických, tepelných, chemických a abrazivních 

faktorů dochází ke složitému zatěžování břitu nástroje. Toto se pak projevuje 

opotřebováním nástroje. K základním mechanizmům opotřebení patří zejména: 

- abraze, 

- adheze, 

- difúze, 

- oxidace, 

- plastická deformace, 

- křehký lom [16, 17, 21]. 

 

5.1  Typy opotřebení břitu nástrojů 

 
Typy opotřebení břitu nástrojů se dělí na: opotřebení hřbetu břitu, opotřebení ve 

tvaru žlábku na čele břitu, plastická deformace břitu, opotřebení ve tvaru vrubu na hřbetě 

břitu, hřebenovité trhliny na ostří, únavový lom, vydrolování ostří, lom břitu nástroje, 

tvoření nárůstku. 
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Opotřebení hřbetu břitu (obr. 5.2) patří mezi abrazivní formy opotřebení a projevuje 

se na hřbetní ploše břitu. Plochy hřbetu u hlavního ostří, vedlejšího ostří, poloměru špičky, 

nebo na čelní fazetce jsou před utvářením třísky v průběhu a po utváření třísky zvlášť 

vystaveny působení materiálu obrobku. Opotřebení hřbetu břitu je všeobecně obvyklým 

typem opotřebení, přičemž stejnoměrně se zvětšující opotřebení hřbetu břitu je často 

považováno za ideální. Příliš velké opotřebení hřbetu břitu má za následek zhoršení jakosti 

obrobeného povrchu, nepřesnost rozměrů a narůstající tření, které vzniká změnou 

geometrie břitu [46]. 

 

 

Obr. 5.2 Ukázka opotřebení hřbetu břitu z experimentu 

 

Opotřebení ve tvaru žlábku na čele břitu (obr. 5.3) je důsledkem působení 

mechanismů difúzního opotřebení a abraze. Žlábek vzniká částečně úběrem řezného 

nástrojového materiálu, vyvolaným brousícím pochodem, který způsobují tvrdé částice 

obsažené v materiálu obrobku, ale hlavně difúzí v místě břitu s nejvyšší teplotou, to 

znamená v kontaktním místě mezi třískou a materiálem břitu. Tvrdost zatepla a malá 

afinita mezi materiály obrobku a břitu nástroje snižují tendenci ke vzniku tohoto typu 

opotřebení. Mimořádně velké opotřebení v podobě žlábku může změnit geometrii břitu a 

ovlivnit tak tvar třísky, změnit směr působení řezných sil a zeslabit břit [46]. 

Na obr. 5.3 vpravo lze jasně pozorovat charakteristické stopy způsobené tvrdými 

částicemi v ocelové třísce. 
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Obr. 5.3 Ukázka opotřebení čela břitu z experimentu vlevo při obrábění litiny vpravo oceli 

 Plastická deformace břitu (obr. 5.4) vzniká působením kombinace vysokých teplot 

a řezných tlaků na břitu. Vysoké řezné rychlosti a posuvy, jakož i tvrdé materiály obrobků 

vyvolávají vznik vysokých teplot a tlaků. U řezného nástrojového materiálu, který těmto 

zatížením odolává a plasticky se nedeformuje, je tvrdost zatepla 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 správného zaoblení ostří a volbou správné geometrie 

břitu [46]. 

 U materiálu použitého při experimentu tento typ opotřebení nenastává. Řezná 

keramika má vysokou tvrdost a také bohužel i křehkost, tudíž ve většině případů místo 

tohoto typu opotřebení nastává lom. 

 

 
Obr. 5.4 Ukázka plastické deformace břitu [71] 

 

Opotřebení ve tvaru vrubu na hlavním hřbetě břitu (obr. 5.5) patří k typickým 

adhezním opotřebením, může však stejně dobře souviset s jevem oxidačního opotřebení. 

Vruby vznikají v místě kontaktu břitu s bokem třísky. Toto opotřebení se omezuje přesně 

na to místo, kudy proniká vzduch do oblasti obrábění. Opotřebení ve tvaru vrubu na 

vedlejším hřbetě břitu má mechanické příčiny, jejich původci jsou tvrdé částice materiálu 

obrobku. Mimořádně velké opotřebení ve tvaru vrubu ovlivňuje utváření třísky a můţe vést 

k lomu destičky [46]. 

Při experimentu toto opotřebení nenastalo, protože keramika není náchylná na tento 

druh opotřebení. 
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Obr. 5.5 Ukázka opotřebení na hlavním hřbetě břitu [71] 

 

Vznik hřebenových trhlin na ostří (obr. 5.6) je formou únavového opotřebení, které 

vzniká tepelnými šoky. Zvláště změna teplot při frézování často vede k tomuto druhu 

opotřebení. Trhliny se tvoří kolmo na ostří, přitom se mohou částice řezného nástrojového 

materiálu mezi jednotlivými trhlinami vylamovat a vyvolat tak náhlý lom břitu. Změnou 

tloušťky třísky se při obrábění změní rovněž teploty. Použití procesní kapaliny se však 

nedoporučuje, protože se zvyšují teplotní rozdíly při záběru břitu do materiálu obrobku a 

při výstupu z něj [42]. 

 

 

Obr. 5.6 Ukázka hřebenových trhlin na ostří [71] 

 

Vydrolování ostří je formou opotřebení, při němž se břit namísto stejnoměrného 

opotřebovávání vydroluje. Toto opotřebení je způsobeno špičkami zatížení a vede k tomu, 

že drobné částečky řezného nástrojového materiálu se začnou oddělovat z povrchu břitu. 

Přerušované řezy jsou nejčastější příčinou tohoto typu opotřebení. Pečlivé sledování břitu 

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

které upozorňují na možnost lomu břitu. 

 

Lom břitu nástroje (obr. 5.7) je osudným koncem každého břitu. Totální lom je 

často velmi nebezpečný a mělo by se mu za všech okolností zabránit. Lom břitu nástroje je 

nutné v každém případě považovat za ukončení trvanlivosti. Změny geometrie, oslabení 

břitu, nárůst teplot a sil mohou vést ke značným škodám. Křehký lom může být způsoben 

různými faktory, často je zvolený materiál břitu málo houževnatý, aby mohl zvládnout 

všechny požadavky na obrábění [46]. 
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Obr. 5.7 Ukázka lomu nástroje 

 

Tvorba nárůstku (obr. 5.8) je v převážné většině případů fenoménem, vztahujícím 

se k teplotám a řezným rychlostem. Může však být způsoben i odlupováním vrstev v místě 

břitu, nebo jinými formami opotřebení. 

 

 

Obr. 5.8 Ukázka nárůstku [71] 

Mimo změny geometrie břitu působí tato forma opotřebení negativně ještě proto, že 

se mohou částice materiálu břitu odlomit společně s navařeným nárůstkem, který je tvořen 

částicemi materiálu obrobku. Afinita materiálu břitu k materiálu obrobku hraje v tomto 

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

třísky a čelem nástroje efekt svařování. Naštěstí jsou oblasti teplot a řezných rychlostí, při 

nichž nárůstky vznikají, relativně dobře známé, proto je možné tomuto jevu často zabránit. 

Velká část moderních způsobů obrábění probíhá stejně nad oblastí tvorby nárůstku a 

mnohé moderní řezné materiály nemají při správném použití k této formě opotřebení 

sklony. Zhoršená jakost obrobeného povrchu je často prvním negativním důsledkem 

pokračující tvorby nárůstku. Nadměrná tvorba nárůstku může v nejhorším případě vést 

dokonce i k lomu břitové destičky. 

 

Kritéria opotřebení 

Kritéria, kterými je opotřebení kvantifikováno, jsou uvedena na obr. 5.9 podle 

normy ISO 3685. Nejčastěji užívaná kritéria: 

VB - opotřebení na hřbetě, 

VR - radiální opotřebení špičky, 

KT - hloubka výmolu na čele. 
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Tyto kritéria mají největší vliv na výsledek obrábění. Opotřebení na hřbetě VB 

přímo ovlivňuje obrobený povrch součásti, opotřebení KT zásadně snižuje pevnost nástroje 

a opotřebení VR ovlivňuje rozměry obráběné součásti. 

 
Obr. 5.9 Kritéria opotřebení řezného nástroje dle ISO 3685 [47, 48, 49] 

 

VB – opotřebení na hřbetě: 

VBC – opotřebení v oblasti špičky nástroje,  

VBN – opotřebení ve formě vrubu,  

VBB – opotřebení přímé části ostří (průměrné),  

VBBmax – opotřebení maximální,  

KT – hloubka výmolu na čele,  

Kf – vzdálenost výmolu od čela,  

KM – střední vzdálenost výmolu,  

KB – šířka výmolu [47, 48, 49].  

Průběh teoretické závislosti nejčastějších opotřebení na čase je znázorněn na obr. 

5.10. 
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Obr. 5.10 Typické průběhy opotřebení VB a KT na době řezání [47, 48, 49] 

 

Průběh opotřebení břitu nástroje je rozdělen do tří pásem: 

1 – Oblast zrychleného záběhového opotřebení. Obecně souvisí se záběhem 

nástroje a je způsobeno vysokým měrným tlakem na vrcholcích nerovností 

nástroje. 

2 – Oblast lineárního opotřebení. Dochází k lineárnímu nárůstu opotřebení a 

intenzita je konstantní. 

3 – Oblast zrychleného nadměrného opotřebení. Je to obvykle spojeno s teplotou 

řezání. Teplota se zvyšuje díky zvětšujícímu se tření nástroje na hřbetní ploše 

způsobeného větším opotřebením, což vede k ještě většímu nárůstu teploty a 

poklesu tvrdosti nástroje, nastává velmi rychlé, většinou lavinovité opotřebení. 

Podle typu obrábění soustružení, frézování a podle nároků na obrobenou plochu 

(hrubování, dokončování) bývá stanovena kritická (dovolená) hodnota pro opotřebení např. 

tab. 5.1 
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Tab. 5.1 Kritérium opotřebení pro některé typy obrábění [47] 

druh nástroje způsob práce VBkrit [mm] Obráběný materiál 

nůž RO ubírací s chlazením 0,8-1 ocel 

nůž SK WC+Co f = 0,3 mm 0,8-1 litina 

válcová frézy hrubování 0,4-0,6 ocel 

 na čisto 0,15-0,25 ocel 

válcová frézy hrubování 0,3 - 0,4 ocel 

vrtáky z RO vrtání 1 - 1,5 ocel 

 vrtání 0,9-1,2 litina 

 

Mnohdy není hlavním kritériem kritická hodnota opotřebení na hřbetě, ale podle 

průběhu opotřebení třeba hloubka čelního žlábku. Zvláště u hlubokých žlábků hrozí, že se 

propojí s oxidační hřbetní rýhou a dojde k destrukci nástroje. V některých případech může 

být důležitým kritériem radiální opotřebení a to z důvodů zachování rozměrové přesnosti 

výrobku. 

 

Na obr. 5.11 jsou nákresy typických projevů opotřebení u několika základních 

druhů řezných materiálů. 

 
 

Obr. 5.11 Typický projev opotřebení 

a) rychlořezné oceli b) slinutého karbidu c) keramiky [47] 

 

1 - fazetka opotřebení na hřbetě, 

2 - hřbetní (oxidační) rýha, 

3 - drážka na čele, 

4 - žlábek na čele, 

5 - drážka na vedlejším hřbetě, 

6 - drážka na čele. 

Při experimentu je dáno kritérium opotřebení rozměry odporové vrstvy. Pro 

případnou změnu kritéria je třeba vyrobit VBD s potřebnými rozměry odporové vrstvy. 
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Materiál řezného nástroje musí vydržet charakteristické vysoké namáhání a tepelné 

zatížení při obrábění kalených ocelí. Toto zatížení je o hodně vyšší při soustružení 

v porovnání s ocelí nízké tvrdosti. Velikost opotřebení při tvrdém soustružení je vyšší než 

u soustružení před tepelným zpracováním.  

Trvanlivost nástrojů při různých řezných rychlostech ukazuje obr. 5.12. Je však 

nutné podotknout, že soustružení bylo realizováno nástrojem, který byl primárně určený a 

vhodný k obrábění tvrdých ocelí. V praktických podmínkách se na operace soustružení 

ocelí před tepelným zpracováním používají nástroje ze slinutých karbidů. V případě 

vhodně zvoleného nástroje a tomuto odpovídajícím řezným podmínkám, trvanlivost 

nástroje při soustružení oceli můžeme dosáhnout i několika hodin. V tomto případě jsou 

více výraznější rozdíly ve velikosti opotřebení při porovnávání tvrdého a konvenčního 

soustružení [28]. 
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Obr. 5.12 Porovnání trvanlivosti řezné hrany mezi tvrdým soustružením a 

obráběním před TZ, ap = 0,25 mm, f = 0,09 mm,Al2O3 + TiC (TiN povlak DNGA150408), 

100Cr6 [28] 

 

Požadavky kladené na řezný materiál jsou o hodně přísnější při obrábění kalené 

oceli než oceli před tepelným zpracování. 

V souvislosti s tím vznikají jisté požadavky, které by měl splnit řezný nástroj       

[3, 20, 24, 50]: 

- vysoká tvrdost – třikrát vyšší než tvrdost obrobku na zabránění 

deformace řezné hrany v kontaktu nástroje a obrobku, 

- vysoký poměr mezi tvrdostí a modulem pružnosti s cílem 

minimalizovat lokální deformaci v kontaktu, 

- tepelná vodivost řezného materiálu, která ovlivňuje dilataci nástroje 

– materiály s vysokou tepelnou vodivostí eliminují pravděpodobnost 

odchylky geometrického tvaru v souvislosti s tepelným účinkem, 

- řezný nástroj musí mít vysokou odolnost vůči mechanickému 

zatížení kombinované s vysokou odolností vůči opotřebení, 

- vysokou stabilitu, odolnost vůči tvrdým částicím v obráběném 

materiálu s cílem zabránit výraznější změně tvaru a rozměru 

nástroje, 

- vysoká tepelná stabilita v souvislosti s vysokými teplotami v zóně 

řezání. 

vc (m.min
-1

) 

T
 (

m
in

) 
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Konvenčně spékané karbidy jsou sice tvrdé, ale nejsou dostatečné k obrábění 

kalených ocelí. A toto má za následek nedostatečnou tvrdost při vyšších teplotách. Lze si 

pomoci snížením obsahu Co v matrici a snížením rozměru zrna karbidů. Tyto vlastnosti 

však s sebou nesou potřebu zajistit obrábění na vysoko tuhých obráběcích strojích. 

Odolnost nástroje je možné zlepšit i povlakováním. Bylo zjištěno, že při povlakování 

spékaných karbidů K10 při frézování se zvýšila trvanlivost téměř o 50 %. Povlak TiN + 

TiC byl vyhodnocen jako nejvhodnější. Slinuté karbidy jsou obecně doporučovány pro 

obrábění do maximální tvrdosti 58 HRC. Tyto slinuté karbidy jsou ovšem použitelné v 

míře a za předpokladu, že jsou s jemným nebo velmi jemným zrnem karbidu. Takové 

nástroje ovšem nestačí pro soustružení z důvodů nízké teplotní stability. 

 

   Tab. 5.2 Požadavky na nástroje při tvrdém soustružení [51] 

Řezná hrana Technologická soustava 

Geometrie Fyzikální vlastnosti Chemické vlastnosti Dostatečný výkon 

 
Tvrdost minimálně 

1600HV 
 Vysoká tuhost 

Vysoká stabilita  Vysoká přesnost 

Velký úhel 

řezného klínu 

Lomová pevnost  

min. 350 MPa 
 

Dostatečně tuhý držák 

nástroje 

Fazetka 
vysoká lomová 

houževnatost 
 Vlastní řídící systém 

Přechodový 

rádius 

Tepelná stálost min. 800 ºC 
Systém monitorizace 

nástroje 
Vysoká pevnost 

v tlaku 
Odolnost vůči oxidaci 

Negativní 

úhel čela 

Vysoká tvrdost Difúzní stabilita 

 
Vysoká tepelná 

vodivost  

(při přerušovaném 

řezu) 

 

 

Tab. 5.3 Vybrané vlastnosti některých řezných materiálů [21, 28] 

  
slinutý 

karbid K10 
keramika KNB diamant 

mechanické 

vlastnosti 

hustota (g.cm
-3

) 14 -15 3,8 – 5 3,4 – 4,3 3,5 – 4,2 

tvrdost HV 30 1500 - 1700 1800 - 2500 3000 - 4500 4000 - 5000 

lomová 

 houževnatost (MPa) 
10,8 2 - 3 3,7 – 6,3 6,8 – 8,8 

tepelné 

vlastnosti 

tepelná stálost (
o
C) 800 - 1200 1300 - 1800 1500 600 

tepelná vodivost  

(W.m
-1

.K
-1

) 
100 30 - 40 40 - 100 560 

koeficient tepelné 

roztažnosti (10
-6

.K
-1

) 
5,4 7,5 - 8 3,6 – 4,9 4,2 – 4,9 

 

Al2O3 - keramika má sice vysokou chemickou stálost a tvrdost, ale nízkou odolnost 

proti lomu. Z toho důvodu jsou mikrotrhliny na řezné hraně kritériem hodnocení životnosti 

nástroje. Keramika Si3N4 oproti aluminio-oxidické keramice vykazuje nižší tvrdost. 

Z těchto důvodů se obvykle používá směsná keramika pro soustružení kalených ocelí.  
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Nejčastěji používanými řeznými materiály pro tvrdé soustružení je kubický nitrid 

bóru a směsná keramika Al2O3 + TiC [3, 20, 24, 50]. Tyto materiály odolají vysoké teplotě 

a velkému mechanickému zatížení z důvodů jejich vysoké tvrdosti a tepelné stability. Pro 

přerušovaný řez je vhodnější použít KNB. Břitové destičky z KNB mají vysokou tepelnou 

vodivost a nízký koeficient tření. Tyto vlastnosti nám zaručují výbornou tvarovou přesnost. 

Čistou keramiku nelze použít pro obrábění kalené oceli z důvodů její nízké lomové 

houževnatosti. Jeden z hlavních důvodů souvisejících s trvanlivostí nástroje je jeho 

mikroskopické vydrolování. Obr. 5.13 nám poukazuje na rozdílnou trvanlivost nástrojů při 

soustružení kalených ocelí. Pro soustružnické práce jsou vhodné nástroje z keramiky. 

Keramické nástroje jsou vhodné na dokončovací operace materiálů do tvrdosti 63 HRC 

[11, 20].  Pro zmíněnou tvrdost je nutné použít pro obrábění nástroje z KNB. Správná 

volba geometrie nám umožní zásadně mechanické zatížení řezné hrany. Doporučované 

řezné rychlosti pro obrábění KNB i směsnou keramikou jsou od 100 do 175 m.min
-1

. 

KNB je nástroj, který umožňuje dosáhnout nejvyšší trvanlivost. KNB nástroje mají 

oblast použití mnohem širší v porovnání s keramickými nástroji (obr. 5.14). Jsou 

využívané nejen na operace soustružení, ale i při vrtání, vyvrtávání a frézování kalených 

materiálů [20, 27, 51]. Při soustružení (a dalších operacích) umožňuje několikanásobně 

zvýšit trvanlivost řezné hrany jako i zvýšení řezné rychlosti v porovnání s jinými 

nástrojovými materiály. Také strmost závislosti T-vc je pro KNB nástrojů je nižší 

v porovnání například s keramickými nástroji. Vysoká cena KNB nástrojů donedávna 

limitovala jejich použití na obrábění materiálů, jejichž tvrdost byla vyšší než 63 HRC. 

Výzkum v této oblasti v posledním období umožnil produkci KNB nástrojů v přijatelnější 

cenové relaci, což otevřelo možnosti použití i u materiálů s nižší tvrdosti než 63 HRC. 

Tyto nástroje by se neměli používat při obrábění materiálů s tvrdostí pod 45 HRC. Na 

druhé straně jsou vhodné i pro kvazi přerušované (proměnlivá hloubka řezu) a přerušované 

řezy (na rozdíl od většiny keramických nástrojů) v závislosti od podílu KNB v nástroji, 

druhu pojiva a podobně. Jak ukazuje obr. 5.14, při soustružení 16MnCr5 (61 HRC) 

s přerušovaným řezem umožňuje na jedné straně aplikace keramických nástrojů dosáhnout 

vyšší trvanlivost řezné hrany, na straně druhé aplikace KNB nástroje umožňuje aplikovat 

vyšší řeznou rychlost, a tedy dosáhnout vyšší rychlost úběru materiálu [43].  

 

Obr. 5.13 Porovnání trvanlivosti keramických a KNB nástrojů při tvrdém soustružení [43] 
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Obr. 5.14 Porovnávání trvanlivosti keramického a KNB nástroje při soustružení [28, 51] 

(přerušovaný řez), f =0,1 mm, ap = 0,1 mm, VBk = 0,3 mm, 16MnCr5 - 61 HRC 

 

5.2 5.2  Přímé metody měření opotřebení 

 

Aplikace přímých metod nese s sebou problém nedostupnosti otupující se plochy 

pro měřící přístoje. V těchto případech je nutné experiment přerušit, což ovlivní vlastnosti 

otupení v pokračujících experimentech. Ve většině případů se musí nástroj vyjmout 

z nožového držáku. Následné další upnutí nám mění podmínky obrábění. Mezi přímé 

metody patří: 

- metoda váhová (hmotnostní), 

- metoda radioaktivních izotop. (radioizotopová), 

- metoda mikrometrická, 

- metoda optická (stínová), 

- metoda nanesené odporové vrstvy, 

- metoda pneumatická [47]. 

 

Při váhové metodě jako míru opotřebení lze brát úbytek hmotnosti řezného břitu. 

Tuto metodu nelze použít přímo během procesu obrábění na obráběcím stroji, ale je 

poměrně přesná a váhový rozdíl určuje míru opotřebení. Nevýhodou je pokud se při 

obrábění tvoří nárůstek. Ten ulpívá na destičce a znemožňuje tak přesné určení 

hmotnostního úbytku na nástroji. Lze ji však použít téměř výhradně u nástrojů s 

vyměnitelnými břitovými destičkami se zřetelem na malé úbytky hmoty při otupování 

nástroje. 
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M = M1 – M2                                                                                                   5.1 [47] 

 

kde: �M – hmotnostní ubytek [g], 

M1 - hmotnost destičky před otupením [g], 

M2 - hmotnost destičky po otupeni [g]. 

 
Metoda radioaktivních izotopů (radioizotopová) je nejcitlivější a nejpřesnější  

metoda určování váhového úbytku destičky v závislosti na čase. Umožňuje určit váhové 

úbytky v řádech až 10 – 3 mg. Využívá toho, že největší část opotřebovaného materiálu 

nástroje odchází třískou a jen zanedbatelné množství opotřebovaného nástrojového materiálu 

zůstává na obrobené ploše a neobrobené ploše místa řezu. Zcela minimální část materiálu 

nástroje odchází do ovzduší. Radioaktivním článkem je materiál nástroje. Aktivaci nástroje lze 

dosáhnout dvěma způsoby:  

 Zavedením radioizotopu již při hutnickém procesu. Potom lze přesně stanovit 

specifickou aktivitu nástrojového materiálu a změnu aktivity v průběhu času.  

 Ozářením hotového nástroje proudem neutronů v reaktoru. Vznikne tak směs 

radioizotopových prvků tvořící nástrojový materiál [47].  

 

Při mikrometrické metodě je velikost opotřebení určována přímým měřením 

lineárních rozměrů. Nejčastěji se k tomuto měření používá mikroskop s křížovým stolem. 

Tuto metodu samozřejmě nelze aplikovat přímo v půběhu realizace experimentu, ale je 

nutné vyjmutí břitové destičky z nožového držáku a změřit pod mikroskopem. 

 
 

 
Obr. 5.15 Opotřebení na hřbetě VBBmax pomocí software MIPlus [47] 

 

Některé softwary dovolují vyhodnocovat velikost opotřebení přímo on-line na 

mikroskopu, např. MIPlus. Nejprve je nutné provést kalibraci optiky na dané zvětšení a 

potom lze měřit přímo hodnoty opotřebení a zaznamenávat kóty do obrazu, který lze 

následně uložit (obrázek 5.15) [47]. 

 

Optická (stínová) metoda se používá k měření hloubky žlábku. Umístíme-li ostrou 

hranu na čelo a osvětlíme ji paprskem světla pod úhlem 45°, pak vzdálenost tečny ke stínu 

je rovna hloubce žlábku KT (obrázek 5.16) [47]. 
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Obr. 5.16 Schéma měření stínovou metodou [47] 

 

Pokud se nanese odporová vrstva na břitovou destičku, potom lze měřit 

opotřebení nástroje na základě zvýšení elektrického odporu. Na břitu nástroje je 

vytvořen odporový obvod (obrázek 5.17). Při otupování VBD se elektrický odpor 

zvětšuje, až dojde v určitý okamžik k přerušení obvodu. 

 

 
Obr. 5.17 Vyměnitelná břitová destička s nanesenou odporovou vrstvou [52] 

 
Pneumatická metoda je poměrně spolehlivá a konstrukčně jednoduchá. Používá se k 

měření úbytku vyměnitelné břitové destičky ve směru kolmém k ploše řezu nebo ve směru 

radiálním. Princip měření je na obrázku 5.18. 

 

 
Obr. 5.18 Princip měření pneumatickou metodou [53] 
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5.3   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 [40, 54].  

Patří sem:  

 vznik lesklého proužku na povrchu obrobku,  

 vzrůst složek řezné síly,  

 zvýšení výkonu řezání,  

 zvýšení teploty řezání,  

 vznik chvění nebo nežádoucího doprovodného zvuku,  

 změna barvy a tvaru třísky,  

 změna rozměrů obrobku,  

 zhoršení drsnosti povrchu,  

 emise signálů v pásmu ultrazvuku (akustická emise) [47, 53, 55]. 

 

Optické metody se jeví jako slibné, ovšem jejich spolehlivost v některých případech 

nesplňuje požadovaná kritéria. Mezi optické metody patří např. metoda založená na odrazu 

světla, využívá určité množství světla ve světelném paprsku, které dopadá na ostří nástroje. 

Charakteristika odraženého světla pak závisí na stavu opotřebení povrchu nástroje. Tato 

metoda je jednoduchá a dá se použít pro frézování a broušení [53]. 

Měření pomocí síly řezání využívá jev zvyšování řezného odporu s rostoucí 

velikostí opotřebení. Podstatou měření jednotlivých složek řezné síly je měření deformací, 

ke kterým dochází v soustavě stroj, nástroj, obrobek, přípravek během obrábění. Měření sil 

pomocí dynamometrů je pravděpodobně jednou z nejrozšířenějších metod měření ve 

strojírenské výrobě, kdy velikost opotřebení VBD koresponduje s nárůstem řezných sil 

[55]. 

Měření opotřebení při detekci mezery mezi nástrojem a obrobkem je založeno na 

změně vzdálenosti mezi obráběným povrchem a bodem na ostří nebo na držáku nástroje. 

Do této oblasti měření patří metody dotykové a bezdotykové. Dotykové metody využívají 

mechanického kontaktu s obráběným povrchem. Příkladem dotykové metody je měření 

pomocí elektrického mikrometru, kdy je mechanický dotyk v kontaktu s obráběným 

povrchem ze strany ostří nástroje. Se zvětšujícím se opotřebením se dotyk přemisťuje a 

výstup z měniče dává údaje o opotřebení. Mezi bezkontaktní měření se řadí metoda 

pneumatická, ultrazvukového mikrometru, optického mikrometru nebo metoda kapacitní. 

Při metodě kapacitní se mezi obrobek a nástroj vkládá kovová destička. Při zapojení do 

jednosměrného napětí se vytvoří kondenzátor s konstantní kapacitou mezi nástrojem a 

destičkou a současně, protože nástroj a obrobek jsou vodivě spojeny třískou, kondenzátor 

mezi destičkou a obrobkem. Kapacita se mění v závislosti na změně rozměru obrobku [53]. 

Měření prostřednictvím vibrací spočívá na korelaci mezi vibracemi obráběcího 

stroje a opotřebením nástroje. Tato metoda nenašla v praxi využití, protože byla úspěšně 

aplikována pouze v laboratoři. Mezi metody využívající vibrace se řadí měření pomoci 

akcelerometru, metoda využívající kyvadlo a metoda pracující s kolísáním otáček vřetene 

[55]. 
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6 PLASTICKÁ DEFORMACE V ZÓNĚ ŘEZÁNÍ 

 

Plastická deformace v zóně řezání je proces, který je ovlivňován velkým 

množstvím faktorů. Hlavním faktorem je především obráběný materiál a činitel důležitý 

z hlediska řezného procesu: 

- chemické složení, 

- způsob výroby (tepelné, případně mechanické zpracování), 

- mechanické a fyzikální vlastnosti, 

- struktura. 

 

Je třeba vzít v úvahu, že výše uvedené aspekty obráběného materiálu jsou navzájem 

závislé a nelze je posuzovat samostatně. Tyto vlastnosti se mohou v podmínkách plastické 

deformace v zóně tvoření třísky výrazně měnit (například v důsledku vysoké teploty, 

rychlosti deformace apod.). Řezný proces je charakteristický vysokou intenzitou plastické 

deformace, intenzivním třením v kontaktu nástroje a třísky, stejně tak i nástroje a obrobené 

plochy.  

Součástí řezného procesu jsou i průvodní jevy, jako je například zpevnění, fázové a 

chemické přeměny, abrazivní procesy, difúze apod. Vzhledem ke složitosti procesů, které 

probíhají v zóně tvoření třísky, a především na velkém počtu faktorů, které ho ovlivňují, 

není možné při teoretickém studiu využít zákony fyziky pevné fáze, teorie plasticity, 

mechaniky pevné fáze a termomechaniky. Experimentální studium společně s teoretickým 

umožňuje komplexní posouzení a zevšeobecnění, které je důležité například z hlediska 

intenzifikace nebo optimalizace řezného procesu. 

Pokud soustružíme ocel do tvrdosti přibližně 50 HRC vzniká obvykle plynulá, 

kvazihomogenní tříska (hranice tvrdosti závisí od druhu oceli, řezných podmínek, 

geometrie nástroje apod.), obr. 6.1 a 6.2b. Při soustružení tvrdých materiálů se vytváří 

obrobený povrch procesem poměrně intenzivní plastické deformace. Velmi důležité je 

rozložení silového a tepelného zatížení v zóně řezání. Je nezbytné pochopení samotného 

procesu úběru materiálu z hlediska hodnocení procesu - základním aspektem tvrdého 

obrábění je analýza tvoření třísky. V závislosti od druhu materiálů a řezných podmínek 

vznikají v zóně řezání různé typy třísek. V případě, že tříska je nehomogenní, tedy není 

plynulá, je možné vidět různé typy třísek: 

- elementární, 

- vlnitou, 

- segmentovou. 

V případě, že znakem elementárních třísek je charakteristický křehký materiál 

obrobku anebo nízká řezná rychlost, vlnitá tříska se vytváří v důsledku periodické změny 

hloubky třísky vlivem oscilace úhlu primární deformace. V případě segmentové třísky je 

charakteristický průběh tvoření třísky specifický a daný vlastnostmi obráběného materiálu 

(obr. 6.2a). Tato tříska vzniká při obrábění materiálů, jako jsou kalené a austenitické 

antikorozní oceli, oceli Maraging, titanové slitiny apod [2, 17, 21]. Výrazná nehomogenita 

teplotního pole v zóně řezání zapříčiňuje vznik segmentové třísky, a zároveň i odlišný stav 

napjatosti v této oblasti. 
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Obr. 6.1 Klasifikace třísek [20] 

 

 

   a) kalená (martenzit 62 HRC)                       b) normalizačně žíháno 

Obr. 6.2 Porovnání třísky po soustružení 100Cr6,  

vc=100m*min
-1

, f = 0,271 mm [20] 
 

Základní otázkou je, jak je možné, že při obrábění materiálu vysoké tvrdosti, který 

je relativně křehký, probíhá poměrně intenzivní plastická deformace. Při tahové zkoušce 

kalených ocelí je možné vidět téměř lineární průběh závislosti mezi napětím a poměrnou 

deformací až do okamžiku, kdy dojde ke křehkému lomu. Znamená to, že v podstatě 

nedochází k výraznějším procesům plastické deformace. Dnes existují v podstatě 2 teorie, 

které danou skutečnost vysvětlují [20]: 

- termodynamická, 

- hydrostatická. 
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a)  

martenzit 62 HRC 

f = 0,21 mm, 

vc = 100m.min
-1

 

  

 

 

                     b) 

                                                   normalizačně žíhaná 

                                                  f = 0,21 mm, 

                                                       vc = 100m.min
-1

 

 

 

Obr. 6.3 Porovnání třísek při tvrdém soustružení a soustružení před tepelným 

zpracováním, 100Cr6, ap = 0,25 mm [20] 

 

Termodynamická teorie vysvětluje skutečnost, že dochází k procesům plastické 

deformace tím, že v zóně řezání je vysoká teplota. Mechanická práce spotřebovaná na úběr 

kovu se přemění na teplo, přičemž toto teplo způsobuje vysoké teploty v kontaktu nástroje 

s třískou a pevností obráběného materiálu. Proto je možné plasticky ho přetvářet [37]. 

V souvislosti s touto teorií významnou úlohu sehrává tepelná vodivost samotného nástroje. 

Tepelná vodivost nástroje by neměla být příliš vysoká, aby nezpůsobila výrazný pokles 

teploty v zóně řezání. Výzkumy obráběnými nástroji s různou tepelnou vodivostí ukázaly, 

že tento aspekt se výrazněji nepromítá například do velikosti složek řezné síly, jak ukazuje 

obr. 6.4. Znamená to, že tato teorie samostatně neumožňuje plně vysvětlit proces plastické 

deformace kalené oceli v zóně řezání. Toto tvrzení podporuje i skutečnost, že zvyšováním 

řezné rychlosti, řezná síla klesá jen velmi pomalu. Řezná síla by měla klesat velmi 

výrazněji v souvislosti se zkracováním času kontaktu třísky s nástrojem a koncentrací tepla 

bezprostředně v tomto kontaktu (nárůst teploty). V souvislosti s tímto významnou úlohu 

sehrává i skutečnost, že proces plastické deformace v zóně řezání je možné vysvětlit jen 

jako kombinaci obou už uvedených teorií [20]. 

Hydrostatická teorie je založena na skutečnosti, že plastické přetvoření materiálu je 

závislé od stavu napjatosti. V souvislosti s vysokým hydrostatickým tlakem (ve dvou 

směrech) je možné i křehké materiály ve třetím směru plasticky přetvářet [38]. Zde je 

nutno zdůraznit, že v zóně řezání jsou poměrně vysoká normálová napětí s malou hloubkou 

řezu jako s negativní geometrií nástroje. 

V souvislosti s dvojosou napjatostí v případě podmínek daných Mohrovou kružnicí 

1 dochází ke křehkému lomu, když normálová napjatost dosáhne meze pevnosti materiálu 

(obr. 6.5). Hraniční podmínky pro vznik křehkého lomu reprezentuje kružnice 2 související 

s přítomností tlakových napětí. Kružnice 3 představuje plastické přetvoření křehkého 
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materiálu vystaveného relativně velkému hydrostatickému tlaku. Takové podmínky mohou 

vzniknout před řeznou hranou s negativní geometrií. 

 

 

Obr. 6.4 Vliv tepelné vodivosti nástroje na velikost řezných sil [20] 

 

 

Obr. 6.5 Tvoření třísky a Mohrova kružnice při tvrdém obrábění [20] 

 

Charakter třísky při tvrdém soustružení je daný i hloubkou nedeformované vrstvy 

v závislosti na rozložení teploty v zóně řezání. Při malých hloubkách (do 20µm) je možné 

dosáhnout vysoké teploty v celém průřezu odebrané vrstvy, tudíž obvykle vzniká plynulá 

tříska (obr. 6.6) [23]. Při zvyšování hloubky nedeformovaného kovu se rozložení teplot a 

napětí stává mnohem nerovnoměrnější, a proto je proces tvorby třísky v tomto případě 

spojený s křehkým porušením na volném povrchu, čímž se inicializuje vznik segmentové 
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třísky (obr. 6.6). Vznik segmentové třísky je taktéž výrazně ovlivněn řeznými 

podmínkami, především řeznou rychlostí. 

 

Obr. 6.6 Mikrostruktura třísek po tvrdém soustružení, f = 0,1 mm, vc = 145 m.min
-1

, 

ap = 0,2 mm, 16MnCr5 62 HRC, KNB nástroj [23]  
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 
 

7.1 7.1    Popis měření a zařízení 

 

Na základě literárního průzkumu současného stavu řešené problematiky možno 

konstatovat, že obrábění kalených ocelí jako nové progresivní technologie se už nyní 

úspěšně uplatňuje v mnoha případech výroby, jak v automobilovém průmyslu, tak ve 

výrobě valivých ložisek. Navzdory tomu není dost informací a podkladů pro praxi a teorii 

procesu. 

Cílem této disertační práce je měření řezných sil, které budou založeny na snímaní 

zatížení řezného nástroje ve třech navzájem na sebe kolmých směrech. Obrábění kalených 

vzorků v rozsahu 40 až 55 HRC bude provedeno břitovými destičkami z řezné keramiky a 

povlakovanými KNB. Pro jednotlivé druhy řezného materiálu byly použity tři druhy 

posuvů fot1 = 0,051 mm, fot2 = 0,102 mm a fot3 = 0,15 mm, dva druhy hloubky řezu ap1 = 

0,5 mm a ap2 = 1 mm. řezná rychlost je plynulé mění od 125 do 250 mmin
-1

 v závislosti na 

průměru. Bylo stanoveno kritérium opotřebení VBC = 0,3 mm. 

 

7.2 7.2      Volba obráběného materiálu 

 

Pro zhotovení experimentu ke zjištění silových poměrů při soustružení při různých 

řezných parametrech byla vybrána Cr-V ocel 15 241.3 (dle ČSN 41 5241). Jedná se o 

chrom-vanadovou ocel, která obsahuje do 0,43 % uhlíku, 0,6 až 0,8 % manganu a 

maximálně 2 % chromu. Nejnižší doporučená teplota použití při dynamickém namáhání je 

do -30C. 

Chemické složení této oceli je uvedeno v tabulce 7.1.  Ocel je dobře tvářitelná za 

tepla, ve stavu žíhaném na měkko dobře obrobitelná. Je vhodná pro výrobu součástí strojů 

a silničních motorových vozidel, u nichž se žádá velká pevnost a dostatečná tažnost, např. 

ozubená kola, torzní tyče [70]. 

 

Tab. 7.1 Chemické složení oceli 15 241 Cr-V[70] 

prvek hm.% 

C 0,35 – 0,43 

Mn 0,60 – 0,80 

Si 0,17 – 0,37 

Cr 1,70 – 2,00 

Ni max. 0,60 

V 0,10 – 0,20 

P max. 0,035 

S max. 0,035 

 

Hlavní mechanické a fyzikální vlastnosti oceli použité pro experiment jsou uvedeny 

v tabulce 7.2.  

Dříve obrábění kalených a tvrdých ocelí byla problematika, která měla za následek 

neustálé a opakované opotřebení nástroje a také téměř nemožnost využití v jiné než kusové 

výrobě. S příchodem jemnozrnné řezné keramiky a kubického nitridu bóru se otevřely 

nové možnosti a využití těchto řezných materiálů pro obrábění těžkoobrobitelných ocelí. 

Pro obrábění tvrdých ocelí do 50 HRC se používájí destičky z řezné keramiky vytvrzené 

whiskery. Tyto řezné materiály jsou schopny obrábět až 8krát rychleji než slinuté karbidy. 
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Tab. 7.2 Mechanické a fyzikální vlastnosti oceli  15 241 Cr-V[70] 

veličina hodnota 

Hustota [kgm
-3

] 7 830 

Vrubová houževnatost KCU 3 [Jcm
-2

] 39 

Tažnost A5 [%] 13 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 588 

Mez pevnosti  Rm [MPa] 785-932 

Modul pružnosti v tahu E [GPa] 214 

Modul pružnosti ve smyku G [GPa] 83 

Tvrdost [HB] 239-285 

 

7.3 7.3      Volba obráběcího stroje 

 

Pro obrábění tvrdých ocelí se doporučuje používat tuhé stroje. V daných 

podmínkách na Žilinské univerzitě jsem použil univerzální hrotový soustruh SUI 40 (obr. 

7.1). Při obrábění vzorku jsem použil 530 ot
-1

 na vřeteni. Po těchto zvolených otáčkách 

jsem docílil řeznou rychlost od 125 až do 250 mmin
-1

. Zkušební kus byl upnut za vnitřní  

průměr 75 mm. 

 

 

 
Obr. 7.1 Soustruh SUI 40 
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Tab. 7.3 Technické parametry soustruhu SUI 40-1000[75] 

Hlavní technický parametr Hodnota 

Oběžný Ø nad ložem [mm] 400 

Oběžný Ø nad suportem [mm] 220 

Vzdálenost mezi hroty [mm] 1000 

Max. hmotnost obrob. v hrotech [kg] 300 

Ø vrtání vřetene [mm] 57,5 

Rozsah otáček [min
-1

] 11,2 - 2240 

Podélný posuv [mm·ot
-1

] 0,023 – 9,8 

Příčný posuv [mm·ot
-1

] 0,011 – 4,9 

Stoupání závitů:  

Metrického [mm] 0,25 - 60 

Whitwortova [n/1“] 1 - 80 

Modulových [modul] 0.125 - 15 

Rychloposuv:  

Podélný [mm·min
-1

] 3600 

Příčný [mm·min
-1

] 1800 

Celkový příkon [kVA] 12 

Výkon hlavního elektromotoru [kW] 7,5 

Rozměry stroje: d x š x v  [mm] 2760x1210x1515 

Hmotnost stroje [kg] 2600 

 

7.4 7.4      Volba řezných nástrojů a řezných materiálů 

 

Ke vhodnému výběru vyměnitelných břitových destiček jsem využil katalogu a také 

konzultace obchodních zástupců firem ISCAR ČR, s.r.o. a Greenleaf Corporation. Z firmy 

ISCAR ČR, s.r.o. jsem použil břitové destičky z kubického nitribu bóru CNGG 120412 – 

M4HM s jakostí destičky IB25HA. Výběr u firmy Greenleaf Corporation ukázal jako 

nejvhodnějšího zástupce břitovou destičku CNGA 120404 s jakostí  destičky WG-300 

vytvrzeného whiskersem. Tyto břitové destičky byly upínány do nožového držáku firmy 

Pramet Tools, s.r.o. s označením PCLNR 2525 M12 [71]. 

 

7.4.1  Použitý nožový držák 

 

Zvolený nožový držák od firmy Pramet Tools, s.r.o. má čtvercový průřez (25x25) 

mm a délku 125 mm. Nožový držák má negativní geometrii břitu o = -6°, S  = -6°, r = 

95°. Břitová destička se do lůžka nožového držáku upíná pomocí pákového mechanizmu. 

Nožový držák je vyobrazen na obrázku č. 7.2 a detailní popis držáku je součástí přílohy 

č.1. 
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Obr. 7.2 PCLNR 2525 M12 [71] 

 

7.4.2 Použitá vyměnitelná břitová destička firmy ISCAR ČR, s.r.o. 

 

Z firmy ISCAR ČR, s.r.o. byla při experimentu použita vyměnitelná břitová 

destička – destička ve tvaru kosočtverce s označením CNGG 120412 –M4HM vyobrazena 

na obrázku 10.4. Tato destička byla z materiálu IB25H, který je vhodný k obrábění kalené 

oceli. Detailní popis vyměnitelné destičky je součástí přílohy č.2 

 

 
 

Obr. 7.3 Vyměnitelná břitová destička CNGG 120412 M4HM [72] 

 

Tab. 7.4  Základní rozměry vyměnitelné břitové destičky ISCAR 

 l[mm] di[mm] S[mm] r[mm] apmin[mm] apmax[mm] 

CNGG 120412 M4HM 12,90 12,70 4,76 1,20 0,50 1,00 

 

Přestože je břitová destička určena k obrábění, je vybavena utvařečem HM. Tento 

utvařeč oboustranné destičce určuje všeobecné využití. Řezná hrana má dostatečnou 

tuhost, která předurčuje využití pro střední a polohrubovací obrábění oceli i litiny. Tento 

utvařeč zajišťuje destičce pozitivní geometrii, a tím pádem nižší řezný odpor, větší odvod 
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tepla třískou a snížení kontaktu třísky s čelem destičky. Profil hlavního břitu řezné destičky 

je znázorněnna obrázku č. 7.4. 

 
Obr. 7.4 Profil hlavního břitu řezné destičky s utvařečem HM [72] 

 

7.4.3 Použitá vyměnitelná břitová destička firmy Greenleaf Corporation 

 

Z firmy Greenleaf jsem pro experiment volil vyměnitelnou břitovou destičku 

kosočtvercového tvaru s označením CNGA-120404. Vyměnitelná destička byla použita 

z materiálu WG-300, který je určen k obrábění těžkoobrobitelných ocelí. Tato vybraná 

destička má tvar břitu s označením T2 (obr. 7.5). Břitová destička je vyobrazena na 

obrázku č. 7.6. Detailní popis vyměnitelné břitové destičky je v příloze č. 3.  

                                                  b 

 

                                            

                                                                     c 

 

 

 

 

Obr. 7.5 Tvar břitu vybraných břitových destiček Greenleaf : úhel  = 20, 

 b  – fazetka = (0,15÷0,20)mm, c – zaoblení [73] 

 

 

Obr. 7.6 Vyměnitelná břitová destička CNGA-120404 [73] 



VŠB – Technická univerzita Ostrava                                                        Disertační práce 

56 

 

 

        Tab. 7.5 Základní rozměry vyměnitelné břitové destičky Greenleaf Corporation[73] 

 AI.C.[mm] L[mm] T[mm] D[mm] R[mm] 

CNGGA-120404 12,70 12,90 4,75 5,16 0,40 

 

Greenleaf WG-300, vyvinutý firmou Greenleaf Corporation, je keramický 

kompozit využívající technologie vyztužení whiskery - základní koncept zahrnuje 

vyztužení tvrdé keramické matrice z jemnozrnného oxidu hlinitého extrémně silnými a 

tuhými SiC krystaly. Tyto whiskery jsou vyráběny za pečlivě kontrolovaných podmínek a 

vzhledem ke své vysoké čistotě se lze přiblížit k teoretické hodnotě maximálni pevnosti, 

která může dosáhnout až 6 900 MPa. Zvýšení lomové houževnatosti je takové, že břitové 

destičky jsou nyní nabízeny bez standardního zaoblení břitu, což umožňuje jejich použití 

pro dokončovací obrábění většiny těžkoobrobitelných ocelí bez nalepování obráběného 

materiálu na obrobený povrch. Umožňuje provádět operace až desetkrát rychleji než 

nepovlakované slinuté karbidy. WG-300 má vynikající odolnost proti mechanickým a 

teplotním rázům. Tento materiál je vhodný pro přerušovaný řez, jako například pro 

frézování, aniž by došlo k poškození. 

 

Tab. 7.6 Fyzikální vlastnosti keramiky WG-300 [73] 

veličiny hodnoty 

Mikrostruktura  2 polykrystalické fáze  50% Al2O3,  50% SiC whiskery 

Hustota [kgm
-3

] 3 740 

Teplota tavení [C] 2 040 

Modul tuhosti [MPa] 690 

Modul pružnosti v tahu E [GPa] 393 

Modul pružnosti ve smyku G [GPa] 158 

Tvrdost [HRA] 94 

 

Teplo vznikající v zóně řezání je tradičně posuzováno jako negativní faktor, neboť 

je spojeno s opotřebením a zničením nástrojů ze slinutého karbidu. To často vede ke 

snížení řezných parametrů až do okamžiku, kdy destičky ze SK dosahují přijatelné 

životnosti. Materiál WG-300 je schopný odolávat vysokým teplotám při zachování 

pevnosti a tvrdosti. Proto bylo prokázáno, že na rozdíl od tradičních metod obrábění, se 

může vygenerované teplo v zóně řezání využít ve prospěch procesu obrábění. Optimální 

řezná rychlost pro keramiku WG-300 se nachází mimo rozsah řezných rychlostí pro SK. 

Při této optimální řezné rychlosti vzniká teplo, které snižuje síly řezání tím, že obráběný 

materiál měkne a ulehčuje se tvorba dislokací na hranicích zrn. Tato výhoda může být 

velmi dramatická, někdy se řezná rychlost pohybuje od několika set metrů za minutu až do 

tisíce metrů za minutu. Při obrábění tvrdých ocelí keramikou WG-300 lze při optimální 

řezné rychlosti dosáhnout v zóně řezání teplotu až 1000°C.  
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Výborná odolnost proti teplotním rázům keramiky WG-300 dovoluje použít tento 

materiál jak pro suché tak mokré obrábění, a dokonce i pro občasné chlazení aniž by došlo 

k porušení nástroje vlivem tepelného šoku. 

Vynikající tvrdost destiček WG-300 v kombinaci s pevností SiC whiskerů 

umožňuje obrábění mnoha materiálů, které šlo dříve obrábět pouze broušením (tepelně 

zpracované oceli, nástrojové oceli, návary, tvrdé oceli, superslitiny, atd.). 

Pokud se tímto řezným materiálem obrábí materiál s tvrdostí v rozsahu 45 až 65 

HRC, pak je pravděpodobné, že keramika WG-300 může zvýšit produktivitu a podstatně 

snížit náklady na obrábění. 

 

7.5 7.5      Volba řezných podmínek 

 

Řezné podmínky byly voleny podle katalogů [72, 73, 74]. Hloubky řezu byly při 

experimentu použity dvě. U břitových destiček firmy ISCAR ČR byly zvoleny okrajové 

podmínky pro volbu hloubky řezu. U destiček firmy Greenleaf bylo omezení maximální 

využití destičky pro hloubku řezu 1 mm a s ohledem na doporučující podmínky také na 

zaoblení špičky. Proto jsem volil u experimentu dvojí hloubku řezu ap = 0,5 a 1 mm.  

 

7.5.1 Posuv a řezná rychlost pro vyměnitelné břitové destičky firmy ISCAR ČR, 

s.r.o. 

 

Při výběru hodnoty posuvů a řezné rychlosti pro vyměnitelné břitové destičky 

z firmy ISCAR ČR jsem vycházel z doporučení uvedené v dodaných materiálech k daným 

destičkám pro soustružení. Břitové destičky firmy  ISCAR  CNGG 120412 – M4HM 

IB25HA mají doporučený rozsah posuvu na otáčku fot = (0,04÷0,19) mm [74]. Pro případ 

lepšího porovnávání břitových destiček dvou výrobců jsem volil tři druhy posuvů            

fot1 = 0,051 mm, fot2 =0,102 a fot3 = 0,15 mm. 

 Řeznou rychlost jsem volil podle doporučení obchodního reprezentanta firmy 

ISCAR. Tyto řezné rychlosti mi byly doporučeny pro obrábění tvrdostí 40 až 55 HRC a 

dané hloubky řezné rychlosti od 125 až 175mmin
-1

. Počáteční řeznou rychlost jsem 

stanovoval na nejnižší doporučenou hodnotu.  
 

7.5.2 Posuv a řezná rychlost pro vyměnitelné břitové destičky firmy Greeanleaf 

Corporation 

 

Při výběru hodnot posuvů a řezné rychlosti pro vyměnitelné břitové destičky firmy 

Greeleaf Corporation jsem vycházel z doporučených hodnot uvedených v katalogu firmy 

Greenleaf [73]. Mezi nejvýznamnější faktory při volbě posuvu a řezné rychlosti patří 

tvrdost a stav povrchu obráběného materiálu. Pro břitovou destičku CNGA 120404T    

WG-300 probíhala volba velikosti posuvu a řezné rychlosti z grafu podle tvrdosti 

obráběného materiálu. Bohužel graf měl omezenou tvrdost pouze do 50 HRC, která 

odpovídá posuvu   fot = 0,19  mm a řezné rychlosti vc = 230  mmin
-1

. Jelikož tyto hodnoty 

platí pouze pro kruhovou destičku typu RNGN-120800 a hloubku řezu 3,18 mm, byla 

nutná další korekce. Pro vybrané destičky jsem spočítal korekci doporučené hodnoty 

posuvu a řezné rychlosti nižší o 66%. Výsledné hodnoty po korekci se změnily na: posuv 

fot = 0,13 mm a řezná rychlost vc = 152 mmin
-1

. Při experimentu byly používáný i destičky 

z firmy ISCAR a proto byly zvoleny pro všechny používané vyměnitelné destičky jednotné 

hodnoty posuvů: fot1 = 0,051 mm, fot2 = 0,102 mm a fot3 = 0,15 mm z důvodů objektivního 

porovnávání. 



VŠB – Technická univerzita Ostrava                                                        Disertační práce 

58 

 

8 METODIKA PROVEDENÍ EXPERIMENTU 
 

8.1 Provedený experiment 

 

8.1.1 Požadavky na dynamometrické zařízení 

 

Na dynamometry jsou kladené následující požadavky: 

a) Malé deformace při měření, možnost rychlého přestavení rozsahu měření a 

dostatečná citlivost 

b) Zanedbatelný vliv druhu použité metody měření na výsledky měření 

c) Zařízení se nesmí vyznačovat setrvačností (má mít vlastní frekvenci). Tuhost 

dynamometru je 10 -500 N
-1

. 

d) Jednoduché kalibrování zařízení 

e) Materiál měřícího článku nesmí vykazovat hysterézi 

f) Nesmí docházet k vzájemnému ovlivňování jednotlivých měřených složek 

řezných sil 

Další požadavky jsou jednoduché upnutí na stroj, ochrana proti poškození, malá 

hmotnost a velikost. 

 

8.1.2 Metodika tvorby strukturálních rovnic 

 

Proces obrábění závisí od vícečetných činitelů, které ovlivňují vznikající jevy jako 

je opotřebení, dynamika procesu, vznik tepla a šíření tepla, deformační a zpevňovací jevy. 

Mezi hlavní řezné podmínky ovlivňující vznikající jevy a děje patří především: 

- Řezné podmínky, 

- Geometrie řezné části, tvar a rozměry nástroje, 

- Druh řezného materiálu, 

- Technika a účinnost chlazení, 

- Plynulost řezného procesu, 

- Způsob namáhání nástroje (plynulý nebo přerušovaný řez), 

- Přestávky v práci, 

- Způsob obrábění a druh operací, atd. 

 

Průběh řezného procesu při optimální geometrii řezného nástroje pro daný řezný 

materiál závisí ve většině případů na dvou nebo třech nejvlivnějších fyzikálních 

parametrech: 

- Řezná rychlost vc, 

- Hloubka řezu ap, 

- Posuv f, 
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- Mohou být i další, jako jsou: tvrdost obráběného materiálu, drsnost povrchu, 

úhel nastavení apod. 

  V zónách řezných rychlostí které mají praktický význam, závislost síly řezání ostří 

od jednotlivých fyzikálních parametrů  je možné graficky znázornit v logaritmické 

soustavě podle obr. 8.1. 

 

 

              

 

Obr. 8.1. Znázornění celkové řezné síly v logaritmické soustavě pro proměnné jako řezná 

rychlost, posuv a tvrdost 
 

Matematickou závislost celkové řezné síly na fyzikálních parametrech je možné 

vyjádřit empirickým vzorcem: 

 

F = CF.vc
xF

.f 
yF

 .HRC
zF  

                                     (8.1) 

 

Kde CF je konstanta a xF, zF, zF – exponenty, které je nutno určit ze sklonu trendové 

čáry, 

např.  xF = tgvc. 

 

Podle obr. 8.1 platí: xF = tgvc, yF = tgf, zF = tgHRC. 

 

Na základě daných fyzikálních parametrů je možné konstatovat, že posuv f a 

hloubka řezu ap mají vliv na celkovou řeznou sílu jen v takové míře, že ovlivňují hloubku a 

šířku třísky. Rovnice se nazývá strukturální a má všeobecnou platnost pro všechny 

způsoby obrábění. 
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Obr. 8.2 Tvorba strukturální rovnice v programu Microsoft Excel 

 

8.2 Schéma experimentu 

 

Experiment jsem prováděl na hrotovém soustruhu SUI 40. Pro samotné upnutí 

vyměnitelných břitových destiček jsem použil jeden nožový držák: PCLNR 2525 M12. Pro 

obrábění kalené oceli jsem použil jeden typ řezné keramiky od firmy Greenleaf 

Corporation (CNGG 120404 WG-300) a jeden typ kubického nitridu bóru od firmy ISCAR 

ČR (CNGG 120412 IB25HA). Na každé destičce bylo prováděno měření na 4 břitech. 

Pro destičky firmy Greenleaf byly zvoleny tři tvrdosti (40, 45, 50 HRC) 

v kombinaci se dvěmi hloubkami třísky (0,5mm a 1 mm) a s třemi posuvy (0,051, 0,102 a 

0,15 mmot
-1

) Pro destičky firmy ISCAR ČR, s.r.o. byly zvoleny čtyři tvrdosti  (40, 45, 50, 

55 HRC) v kombinaci s dvěmi hloubkami třísky (0,5mm a 1 mm) a s třemi posuvy (0,051, 

0,102 a 0,15 mmot
-1

).  Celkem byl materiál odzkoušen 180 řezy řeznou keramikou 

(obr.8.4) a 240 řezy kubickým nitridem bóru(obr. 8.3). Všechny řezy byly provedeny bez 

procesní kapaliny. 

Konstatním parametrem pro všechny typy destiček bylo zvolené opotřebení na 

hřbetu VBC = 0,3 mm. V průběhu experimentu bylo měřeno opotřebení nástroje, při 

překročení hodnoty opotřebení byl experiment přerušen a byla vyměněna břitová destička za 

novou.  
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posuv řezná rychlost
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fot1 = 0,051 mm

ap = 0,5 mm

ap = 1 mm

fot2 = 0,102 mm

fot3 = 0,15 mm

fot1 = 0,051 mm

fot2 = 0,102 mm

fot3 = 0,15 mm

vc1 =125÷250 mmin-1

vc1 =125÷250 mmin-1

vc1 =125÷250 mmin-1

vc1 =125÷250 mmin-1

vc1 =125÷250 mmin-1

vc1 =125÷250 mmin-1

 

 

Obr. 8.3 Schéma rozsahu experimentu pro povlakovaný KNB 
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fot3 = 0,15 mm

fot1 = 0,051 mm
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fot3 = 0,15 mm
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fot1 = 0,051 mm

ap = 0,5 mm

ap = 1 mm
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fot3 = 0,15 mm

50 HRC

fot1 = 0,051 mm

ap = 0,5 mm

ap = 1 mm
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fot2 = 0,102 mm

fot3 = 0,15 mm
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vc1 =125÷250 mmin-1

vc1 =125÷250 mmin-1

vc1 =125÷250 mmin-1

vc1 =125÷250 mmin-1
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tvrdost
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posuv řezná rychlost

 

Obr. 8.4 Schéma rozsahu experimentu pro řeznou keramiku 

 

Řezné parametry byly voleny tak, aby bylo objektivně možné zhodnotit opotřebení 

a trvanlivost vyměnitelných břitových destiček za stejných řezných podmínek. U každé 

varianty řezných podmínek byla vypočtena řezná síla.  
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8.3 8.3      Měřící přístroje a měřící metody v experimentu 

 

Během experimentu bylo provedeno měření opotřebení hřbetu nástroje, objem 

odebraného materiálu a měření sil při obrábění. Pro měření všech těchto vlastností byly 

vybrány  odpovídající a vhodné přístroje a měřící metody. Při výběru bylo pohlíženo na to, 

aby měření bylo efektivní, přiměřeně rychlé a zárověň byla zajištěna dostatečná přesnost 

výstupních hodnot měření. 

 

8.3.1  Měření opotřebení  hřbetu VBD 

 

Opotřebení hřbetu vyměnitelné břitové destičky jsem zpracovával mikrometrickou 

metodou, která spočívá v přímém měření velikosti opotřebení lineárních rozměrů. Pro 

měření byl využit dílenský mikroskop, který je schopen zvětšit měřený obraz až pětkrát. 

Mikroskop je vybaven i světelným zdojem z důvodu lepšího světelného obrazu. Za pomocí 

digitalizace obrazu a připojení k počítači jsem byl schopen v podpůrném programu Motic 

Image Plus 2.0 ML změřit on-line opotřebení vyměnitelné břitové destičky. Zapojení 

měřícího zařízení je zobrazeno na obrázku 8.5 

 

 
Obr. 8.5 Ukázka měření opotřebení VBD pomocí digitalizovaného dílenského mikroskopu 

 

Pro správné měření hodnot opotřebení vyměnitelné břitové destičky bylo nutné 

provést pro jednotlivá zvětšení kalibraci softwaru Motic Image Plus 2.0 ML. Kalibrace se 

provedla za pomocí kalibrační měrky, která se vyfotí při stejném zvětšení jako měřená 

vyměnitelná destička (obr. 8.6). Jelikož použitá digitální kamera má čtvercový cíp, 

můžeme vodorovnou i svislou kalibraci provést na jedné fotce kalibrační měrky (obr. 8.6). 

Mikroskop je vybaven křížovým stolem, který umožňuje nastavit měřenou oblast 

přesně do měřeného pole mikroskopu (obr. 8.6). 
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Obr. 8.6 Křížový stůl s kalibrační měrkou a ukázka kalibrace v programu Motic Image 

Plus 2.0 ML 

 

8.4 8.4      Měřící zařízení 

 

Při soustružení byly síly řezání měřeny třísložkovým univerzálním dynamometrem 

KISTLER 9441 (obrázek 11.7). Tento dynamometr se skládá ze základní jednotky typu 

9265B, na kterém byl v mém případě upevněn soustružnický držák na nástroje. Přístroj se 

upíná na drážky soustruhu místo nožové hlavy. KISTLER 9441 je určen k měření tří na 

sebe kolmých sil Fx, Fy, Fz (v případě soustružení Fc, Fp a Ff) [63]. 

 

 

 
Obr. 8.7 Třísložkový dynamometr KISTLER 9441[69] 
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Tab. 8.1 Technická specifikace třísložkového dynamometru KISTLER 9441 [69] 

Měřící rozsah - osa x, y  [kN] -15 až +15 

Měřící rozsah - osa z  [kN] 30 

Citlivost - osa x, y  [pCN
-1

] ≈-8 

Citlivost - osa z  [pCN
-1

] ≈-3,7 

Tuhost cx, cy  [kNm
-1

] ≈0,8 

Tuhost cz  [kNm
-1

] ≈2 

Vlastní frekvence fn(x,y)  [kHz] ≈1,5 

Vlastní frekvence fn(z)  [kHz] ≈2,5 

Provozní teplota  [°C] 0÷70 

Rozměry (délka×šířka×výška)  [mm] 175×100×126 

Váha  [kg] 20 

 

Základní jednotka se skládá ze čtyř třísložkových silových snímačů, které jsou 

umístěny mezi základní deskou a horní deskou přístroje. Každý snímač obsahuje tři páry 

křemenných destiček, z nichž jeden je citlivý na tlak ve směru osy z a další dva reagují na 

smykovou sílu ve směru osy x a y. Složky síly řezání jsou měřeny prakticky bez posuvu 

těchto destiček.  

Výstupy ze čtyř snímačů jsou připojeny uvnitř dynamometru tak, aby mohlo být 

realizováno vícesložkové měření sil a momentů. Osm výstupních signálů je vyvedeno 

devítikolíkovou zásuvkou. Všechny čtyři senzory jsou uzemněny, a proto jsou do značné 

míry eliminovány problémy zemní smyčky. Dynamometr je vyroben z nerezu a je chráněn 

proti pronikání procesní kapaliny.  

KISTLER 9441 je navržen tak, aby se minimalizovala jeho citlivost na teplotní 

vlivy během obrábění. Základní jednotka má přípojku na chladicí jednotku, což zajišťuje 

stabilitu při velmi kritických měřeních [69]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Obr. 8.8 Měření sil řezání pomoci dynamometru KISTLER 9441 
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Měřící zařízení se skládá z následujících částí: 

 tenzometrický dynamometer vlastní konstrukce, 

 trojsložkový zesilňovač KISTLER typ 9441, 

 počítačová sestava s digitálně – analogovým převodníkem, 

 software DASY LAB verze 3.5. 

 vzorkovací frekvence 10kHz, rychlost odbourávání náboje na zesilovači 

v poloze„Medium“, vstupní rozsah na převodníku 10V, vstupní rozsah na 

zesilovači 1V. 

 

Obr.  8.9  Schéma měřícího zařízení na analýzu složek řezné síly při příčném soustružení 

 

Měření sil při tvrdém soustružení jsem prováděl na Katedře obrábění a výrobní 

technologie Fakulty strojní Žilinské univerzity na univerzálním soustruhu SUI 40 (obr. 

8.10). 

Měřící sestava se skládala z dynamometru KISTLER 9441, který byl napojen na 

digitálně-analogový převodník PCL 818-HG. K tomoto převodníku byl ještě připojen 

počítač, na kterém byl nainstalován podpůrný software DASYLab 32 (obr. 8.10). Pomocí 

tohoto programu jsem měřil hodnoty a zaznamenal do počítače. Soubory jsem ukládal do 

souborů vhodných pro zpracování v programu Microsoft Office Excel přímo v DASYLab 

32. 
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Obr. 8.10 Měřící zařízení (počítač s analogově-digitálním převodníkem) a software 

DASYLab 32 

 
8.5       Stanovení strukturální rovnice pro složky síly řezání 

 
           Stanovení strukturální rovnice metodou nejmenších čtverců 

 

V případě, že jsou funkční hodnoty získány experimentálně, např. jako výsledky 

nějakého měření, je interpolace nevhodná. Výsledky jsou totiž zatíženy chybami a 

interpolační funkce by tyto chyby kopírovala, což je přesně to, čeho se chceme vyvarovat. 

Kromě toho povaha experimentů nevylučuje možnost několika měření při nezměněné 

hodnotě x, tj. nemusí být všechny uzlové body navzájem různé. Vzhledem k těmto 

okolnostem není dobré požadovat, aby aproximační funkce nabývala v uzlových bodech 

předem daných hodnot. V mnoha případech máme určitou představu o povaze funkce, jejíž 

hodnoty jsme naměřili, např. může se jednat o lineární nebo kvadratickou závislost. Pak 

hledáme mezi všemi funkcemi tohoto známého typu takovou, která prochází k zadaným 

bodům v jistém smyslu nejblíže [76].  

 

Formulace problému metody nejmenších čtverců 

 
     Jsou dány body xi,  i=0, ... n a funkční hodnoty v nich yi. Dále jsou dány funkce 

i, i=0,..., m,  m < n. Mezi všemi funkcemi tvaru: 

 

Pm(x)=c0 0(x) + c1 1(x) + + cm m(x),                              (8.2) 

 

Kde c0, ..., cm jsou reálná čísla, hledáme takovou, pro niž veličina, 


2
(c0, ... cm) =



n

i 0

(yiPm(xi))
2
                                          (8.3) 

kterou nazýváme kvadratická odchylka, nabývá minimální hodnoty.  

Kvadratická odchylka 2
 - udává součet obsahů čtverců se stranami o délkách 

yiPm(xi), i=0,...,n. Odtud pochází název metody. 
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Takovou funkci pak nazýváme nejlepší aproximací experimentálních dat y0, ... yn v 

dané třídě funkcí ve smyslu metody nejmenších čtverců.  

Metoda nejmenších čtverců - mezi všemi funkcemi známého typu  (zde jsou to 

paraboly obr. 8.11.) hledáme tu, pro kterou je součet obsahů čtverců nejmenší možný [76]. 

 

Obr.8.11. Metoda nejmenších čtverců 

 

Nalezení nejlepší aproximace 

 
Protože body [xi,yi], i=0,...,n, a funkce i, i=0,...,m, jsou dány, kvadratická 

odchylka  

 


2
=



n

i 0

(yic0 0(xi)c1 1(xi)  cm m(xi))
2
                            (8.4) 

 

závisí pouze na koeficientech c0,... , cm. Z diferenciálního počtu funkcí více 

proměnných je známo, že nutnou podmínkou pro to, aby 
2
(c0,...,cm) nabývala minima, je 

splnění rovnic: 

 

         0......-y
0

2

1100i

2 




















n

i

immii

jj

xcxcxc
cc

 ,     j=0, ... , m     (8.5) 

Derivováním dostaneme: 

 




n

i 0

2(yi – c0 .0(xi)  cm m(xi)).(- j(xi)) = 0,      j=0, ..., m          (8.6) 

 

Rovnice vydělíme dvěma a rozdělíme na jednotlivé sumy: 




n

i 0

 yi j(xi)


n

i 0

 c0 0(xi) j(xi)  


n

i 0

 cm m(xi) j(xi) = 0    j=0, ..., m    (8.7) 
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 Z každé sumy můžeme vytknout odpovídající koeficient ck. Snadnou úpravou pak 

dostaneme tzv. normální rovnice pro neznámé c0, ... , cm [76]:  

 

c0


n

i 0

0(xi) j(xi) + + cm 


n

i 0

m(xi) j(xi) =


n

i 0

yi j(xi)     j=0, ..., m      (8.8) 

 

Aproximace metodou nejmenších čtverců algebraickými polynomy 

 

Velmi častá volba funkcí i je i(x) = x
i
,  i=0,1,..., m , tj.                                 (8.9) 

 

0(x)=1,1(x)=x , ..., m(x)=x
m

                                          (8.10) 

 

Aproximující funkce Pm je pak tvaru: 

  

Pm(x)=c0+c1 x + + cm x
m

                                         (8.11) 

 

a jednotlivé sumy v soustavě normálních rovnic vyjdou:  




n

i 0

0
2
(xi)= 



n

i 0

1 = 1
1

1...11





n

n
                              (8.12) 

 




n

i 0

1(xi) 0(xi)= 


n

i 0

 xi ·1 =


n

i 0

 xi  , ...                           (8.13) 

obecně  




n

i 0

k(xi) l(xi)= 


n

i 0

 xi
k
 ·xi

l
 =



n

i 0

 xi
k+l

 ,     k,l=0,...,m                  (8.14) 

 

Soustava normálních rovnic pak vypadá následovně:  

  



n

i

i

n

i

m

i

n

i

mi yxcxcnc
000

10 ...)1                           (8.15) 









n

i

ii

n

i

m

i

n

i

mi

n

i

i yxxcxcxc
00

1

0

2

1

0

0 ....                          (8.16) 









n

i

i

m

i

n

i

m

i

n

i

m

m

i

n

i

m

i yxxcxcxc
00

2

0

1

1

0

0 ....                        (8.17) 

 

Speciálně pro aproximaci přímkou P1(x)=c0 + c1  x dostaneme soustavu:  

 

  



n

i

i

n

i

i yxcnc
00

10 )1                                            (8.18) 





n

i

ii

n

i

i

n

i

i yxxcxc
00

2

1

0

0 .                                          (8.19) 

a pro aproximaci parabolou P2(x)=c0 + c1  x + c2  x
2
 soustavu : 

 

  



n

i

i

n

i

i

n

i

i yxcxcnc
00

2

0

210 )1                                        (8.20) 
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n

i

ii

n

i

i

n

i

i

n

i

i yxxcxcxc
00

3

0

2

2

1

0

0 .                                      (8.21) 





n

i

ii

n

i

i

n

i

i

n

i

i yxxcxcxc
0

2

0

4

0

2

3

1

0

2

0 .  [76]                         (8.22) 

 

 

Výpočet naměřených hodnot metodou nejmenších čtverců 

 

Pro výpočet pomocí metody nejmenších čtverců budeme vycházet ze strukturální 

rovnice síly řezání, kterou upravíme do logaritmického tvaru. Pro vytvoření rovnice síly 

řezání musíme vypočítat konstantu FC   a exponenty xF, yF a zF . 

Řešení strukturální rovnice síly řezání. Rovnice má tvar: 

 
zFyF

p

xF

CF favCF ...                                                    (8.23) 

 

Pro použití v našem případě je nutno tuto rovnici upravit do tvaru: 

 
zFyFxF

CF HRCfvCF ...                                               (8.24) 

 

Strukturální rovnice síly řezání v logaritmickém tvaru: 

 

HRCzfyvxCF FFCFF log.log.log..loglog                      (8.25) 

Součet čtverců odchylek se rovná minimální hodnotě: 

 

  minloglog.log.log.log

minloglog

2

1 1

2

1

2

1

2





 



 



iFFCFF

n

i

n

i

i

n

i

i

n

i

i

FHRCzfyvxC

FF        (8.26) 

 

 

 

Derivací této funkce získáme čtyři rovnice o čtyřech neznámých, z kterých 

vypočítáme konstantu CF  a exponenty xF, yF a zF. 

 

0
...log

1

2







FFFF

n

i

i

zyxC
                                             (8.27) 

 

 

1.  





n

i

n

i

iF

n

i

iF

n

i

CiFF FHRCzfyvxCn
1111

0logloglogloglog.                                    (8.28) 
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2.





n

i

Ci

n

i

CiiF

n

i

CiiF

n

i

CiF

n

i

CiF vFvHRCzvfyvxvC
1111

2

1

0log.loglog.loglog.log)(loglog.log

                                                                                                                                                                            (8.29) 

3. 





n

i

i

n

i

iiF

n

i

iF

n

i

iCiF

n

i

iF fFfHRCzfyfvxfC
111

2

11

0log.loglog.log)(loglog.loglog.log  

4.                                                                                                                                            (8.30) 

 
 


n

i

i

n

i

n

i

iFiiF

n

i

iCiF

n

i

iF HRCFHRCzHRCfyHRCvxHRCC
11 1

2

11

0log.log)(loglog.loglog.loglog.log

 

(8.31) 

 

    Nyní si dosadíme do rovnic naměřené a vypočítané hodnoty viz tab. 8.2, 8.3 a 

8.4. a vyřešíme konstantu CF a exponenty xF, yF a zF. 

 

 

Tab. 8.2. Vypočítané hodnoty posuvové síly Ff při hloubce řezu ap = 1 mm a použití řezné 

destičky z řezné keramiky  

Měř. č. vCi fi HRCi Ffi logvCi logfi logHRCi logFfi 

1 125 0,102 45 679,1 2,09691 -0,9914 1,6532 2,8319 

2 187 0,102 45 538,7 2,273 -0,9914 1,6532 2,7313 

3 250 0,102 45 371,1 2,39794 -0,9914 1,6532 2,5695 

4 187 0,051 45 424,6 2,273 -1,2924 1,6532 2,62798 

5 187 0,102 45 538,7 2,273 -0,9914 1,6532 2,7313 

6 187 0,15 45 547,367 2,273 -0,824 1,6532 2,7383 

7 187 0,102 40 491,2 2,273 -0,9914 1,6021 2,6913 

8 187 0,102 45 538,7 2,273 -0,9914 1,6532 2,7313 

9 187 0,102 50 618,867 2,273 -0,9914 1,69897 2,7916 

 1684 0,915 405 4748,334 20,405 -9,0562 14,87347 24,44445 
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Tab. 8.3 Vypočítané hodnoty 

Měř. č. (logvCi)
2 

(logfi)
2 

(logHRCi)
2

logvCi .logfi
 

logfi . logHRCi logvCi .logHRCi 

1 4,397 0,98287 2,7331 -2,07888 -1,63898 3,466612 

2 5,1665 0,98287 2,7331 -2,25345 -1,63898 3,757724 

3 5,7501 0,98287 2,7331 -2,37732 -1,63898 3,964274 

4 5,1665 1,6703 2,7331 -2,93763 -2,1366 3,757724 

5 5,1665 0,98287 2,7331 -2,25345 -1,63898 3,757724 

6 5,1665 0,679 2,7331 -1,87295 -1,36224 3,757724 

7 5,1665 0,98287 2,5667 -2,25345 -1,58832 3,641573 

8 5,1665 0,98287 2,7331 -2,25345 -1,63898 3,757724 

9 5,1665 0,98287 2,8865 -2,25345 -1,68436 3,86159 

 46,3126 9,2673 24,5849 -20,534 -14,9664 33,72284 

 

        Tab. 8.4 Vypočítané hodnoty 

Měř. č. logFfi .logvCi
 

logFfi . logfi logFfi .logHRCi 

1 5,938239 -2,80755 4,681697 

2 6,208245 -2,70781 4,515385 

3 6,161507 -2,5474 4,247897 

4 5,973399 -3,3964 4,344577 

5 6,208245 -2,70781 4,515385 

6 6,224156 -2,25636 4,526958 

7 6,117325 -2,66815 4,311732 

8 6,208245 -2,70781 4,515385 

9 6,345307 -2,76759 4,742845 

 55,38467 -24,5669 40,40186 

 

Dosazením vypočtených hodnot do rovnic dostaneme tyto čtyři rovnice o čtyřech 

neznámých: 

 

040186,405849,249664,14722284,33log87347,14

05669,249664,140562,9534,20log0562,9

038467,5572284,33534,203126,46log405,20

044445,2487347,140562,9405,20log9
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   Soustava rovnic byla řešena v programu Matlab pomocí matic a dostali jsme tyto 

konstanty: 

CF = 267  

xF = -0,64 

yF = 0,25 

zF = 1,2 

 

Konstanty dosadíme do strukturální rovnice a dostaneme rovnici pro výpočet 

posuvové síly při obrábění vyměnitelnou destičkou CNGA – 120404T WG-300 a hloubku 

řezu 1 mm:  

 
2,125,064,0

..267.. HRCfvHRCfvCF C

zFyFxF

CFf 


 [N]       (8.32) 

 

Výslednou rovnici lze využít pro zjišťování velikosti posuvové složky síly při 

obrábění vyměnitelnou břitovou destičkou CNGA 120404 WG-300 a hloubce řezu           

ap = 1 mm. Ostatní parametry však musí zůstat zachovány. Hodnoty exponentů xF, yF a zF 

dokazují, že největší vliv na velikost síly má tvrdost obráběného materiálu. Tato skutečnost 

je v souladu s teorií. 

 

8.6 8.6      Popis ternárního grafu 

 

Ternární graf byl využit ke grafické vizualizaci získaných hodnot při měření. 

Vzorový ternární 3D graf je znázorněn na obr. 8.12. V práci je použit čtyřosý 2D graf, 

abych mohl tento graf použít plošně tak 4 osa je vyznačena barvou. Vliv daných 

proměnných nám blíže určuje barevná výplň v grafu, která nám zastupuje  další osu.  

X

Y

Z

V

 
Obr. 8.12 Vzorová konstrukce ternárního grafu pro 4D v prostoru 
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Ukázky výsledků vybraných příkladů měření složek síly řezání 

 

 
Obr. 8.13 Průběh složek síly řezání - CNGG 120412 –IB25HA 

(40 HRC, ap = 0,5 mm, fot = 0,102 mm) 

 

 

Obr. 8.14 Průběh složek síly řezání - CNGA 120404 –WG-300  

(40 HRC, ap = 0,5 mm, fot = 0,102 mm)  
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Obr. 8.15 Průběh složek síly řezání - CNGG 120412 –IB25HA 

(50 HRC, ap = 1 mm, fot = 0,102 mm) 

 

 

Obr. 8.16 Průběh složek síly řezání - CNGA 120404 –WG-300  

(50 HRC, ap = 1 mm, fot = 0,102 mm) 
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Řezná destička: CNGG 120412-M4HM IB25HA, ap = 0,5 mm 

  

F 845. vc
-0,17  

.f 
0,54

 .HRC
0,4

 Fc 385. vc
-0,34  

.f 
0,77

 .HRC
0,59

 

  

  

Ff 707. vc
-0,14  

.f 
0,46

 .HRC
0,31

 Fp 354. vc
-0,22  

.f 
0,7

 .HRC
0,61

 

Obr. 8.17  Ternární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro vyměnitelnou břitovou 

destičku CNGG 120412 – M4HM při hloubce řezu ap = 0,5 mm 

 

 

Tab. 8.5 Barevná legenda k ternárním grafům 

(N) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

od 35 120 205 290 375 460 545 630 715 800 

do 119 204 289 374 459 544 629 714 799 885 

1 vrstevnice – 50 N 
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Řezná destička: CNGG 120412-M4HM IB25HA, ap = 1 mm 

  

F 2762. vc
-0,2

 .f 
0,44

 .HRC
0,21

 Fc 1600. vc
-0,29 

 .f
   0,73

 .HRC
0,3

 

  

Ff 2785. vc
-0,2 

 .f 
0,4

 .HRC
0,18

 Fp 12. vc
-0,29 

 .f
 -0,28

 .HRC
1,2 

Obr. 8.18 Ternární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro vyměnitelnou břitovou 

destičku CNGG 120412 – M4HM při hloubce řezu ap = 1 mm 

 

 

Tab. 8.6 Barevná legenda k ternárním grafům 

 (N) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

od 40 233 426 619 812 1005 1198 1391 1584 1777 

do 232 425 618 811 1004 1197 1390 1583 1776 1970 

1 vrstevnice – 50 N 

 

 

 

 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Prom3

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Prom1

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Prom2

vc

f

HRC

50

175

0,04

40

45

50

55

60

0,160,08 0,200,12

m.min
-1

mm

112,5

237,5

300

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Prom3

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Prom1

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Prom2

vc

f

HRC

50

175

0,04

40

45

50

55

60

0,160,08 0,200,12

m.min
-1

mm

112,5

237,5

300

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Prom3

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Prom1

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Prom2

vc

f

HRC

50

175

0,04

40

45

50

55

60

0,160,08 0,200,12

m.min
-1

mm

112,5

237,5

300

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Prom3

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Prom1

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

Prom2

vc

f

HRC

50

175

0,04

40

45

50

55

60

0,160,08 0,200,12

m.min
-1

mm

112,5

237,5

300



VŠB – Technická univerzita Ostrava                                                        Disertační práce 

78 

 

Řezná destička: CNGA 120404 - WG-300, ap = 0,5 mm 

  

F  367. vc
-0,09 

 .f 
0,6

 .HRC
0,45

 Fc  189. vc
0,09 

 .f 
0,76

 .HRC
0,17

 

  

Ff 327. vc
-0,11 

 .f
  0,6 

.HRC
0,48

 Fp 60. vc
-0,24 

 .f
  0,05 

.HRC
0,27 

Obr. 8.19 Ternární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro vyměnitelnou břitovou 

destičku CNGA – 120404 – WG 300 při hloubce řezu ap = 0,5 mm  

 

 

Tab. 8.7 Barevná legenda k ternárním grafům 

 (N) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

od 35 120 205 290 375 460 545 630 715 800 

do 119 204 289 374 459 544 629 714 799 885 

1 vrstevnice – 50 N 
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Řezná destička: CNGA 120404 - WG-300, ap = 1 mm 
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Obr.8.20  Ternární grafy sestavené ze strukturálních rovnic pro vyměnitelnou břitovou 

destičku CNGG 120404 – WG 300 při hloubce řezu ap = 1mm 

 

Tab. 8.9 Barevná legenda k ternárním grafům 

 (N) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

od 40 233 426 619 812 1005 1198 1391 1584 1777 

do 232 425 618 811 1004 1197 1390 1583 1776 1970 
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Obr. 8.21 Fotografie zkušebního vzorku při měření 
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9 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 

 

Z grafického zpracování složek sil vyplývá, že pokud obrábíme kubickým nitridem 

bóru s hloubkou řezu ap = 0,5 mm, pak řezná složka síly Fc je vždy menší, a to až o 60%. 

Pokud ovšem obrábíme při hloubce třísky ap = 1 mm tak je složka síly řezání Fc přibližně 

stejná a vyšší než pasivní složka síly Fp. V tangenciálním směru posuvu došlo ke klesající 

tendenci z důvodů dosažení okrajové podmínky hloubky řezu, proto je exponent posuvu u 

pasivní složky síly záporný. 

 Při obrábění řeznou keramikou a nastavení okrajových podmínek hloubky třísky ap 

= 0,5 mm byly výsledky ovlivněny fazetkou o délce 0,2 mm. Tato sražená hrana způsobila, 

že pouze 60 % hloubky řezu mělo řezný účinek. Taková hloubka řezu a velikost fazetky 

zapříčinila, že síly v tangenciálním směru neklesaly a byly téměř konstantní. Tento 

skutečnost nám dokazuje, že rovnice složky řezání Fc u řezné keramiky s hloubkou řezu                

ap = 0,5 mm,  je vyjádřena kladným exponentem 0,09.  

Je možné konstatovat, že v našem případě je pro tvrdé materiály tvrdosti od 40 do 

50 HRC s hloubkou řezu  ap = 1 mm vhodnější použít CNGA – 120404 WG-300. Destička 

z řezné keramiky má nižší hodnotu pasivní složky síly řezání než kubický nitrid bóru. 

Pokud bychom chtěli obrábět materiál vyšší tvrdosti než 45 HRC s  hloubkou třísky  ap = 

0,5 mm, je vhodnější použít kubický nitrid bóru CNGG 120412 – IB25HA. 

V našem experimentu má největší vliv na velikost složek síly řezání hloubka řezu. 

Při změně hloubky řezu z hodnoty ap1 = 0,5 mm na  ap2 = 1 mm došlo přibližně 

k dvojnásobnému nárůstu  posuvové složky sil Ff a řezné složky síly Fc. Řezná složka síly 

vykazovala v některých případech až trojnásobný nárůst její velikosti.  

Při experimentálním měření řezných sil byl použit trojsložkový piezoelektrický 

dynamometr. Výstupem tohoto měření je soubor údajů zpracovaných ve formě průběhů 

složek řezných  sil na CD-R. Hodnota složek řezné síly z převážné většiny u všech řezných 

destiček vlivem zvyšování řezné rychlosti vc klesala a při zvyšování posuvu f ve většině 

případů stoupala. Největší vliv na velikost složek řezné síly má řezná rychlost vc a 

následně posuv f.  Ze zpracování průběhů složek sil jsem sestavil strukturální rovnice, 

které jsou vypsány na str. 80 a následně z nich jsou vytvořeny tenární grafy obr. 8.17 až 

obr. 8.20. Z těchto grafů vyplývá, že nejvíce řeznou sílu ovlivňuje posuvová složka síly Ff. 
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10  ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, PŘÍNOSY PRÁCE  

 

10.1  Přínos pro vědu 

 

 Uskutečněný experiment přispěl k identifikaci a intenzifikaci procesu obrábění 

tvrdých ocelí s vyloučením procesní kapaliny. Při experimentu byly aplikovány dva druhy 

vyměnitelných břitových destiček CNGA 120404 – WG-300 a CNGG 120412 – IB25HA 

s držákem PCLNR 2525 M12 a použitý rozsah tvrdostí obráběného materiálu od 40 do 55 

HRC. V takovémto rozsahu ještě nebyl experiment na Katedře obrábění a montáže Fakulty 

strojní VŠB – TU Ostrava testován. Dosažené výsledky určí základ pro další obdobný 

výzkum.  

 

Z vypočtených a naměřených hodnot a údajů a z jejich následného vyhodnocení lze 

konstatovat, že tvrzení, kdy lze používat řeznou keramiku pouze do 50 HRC a od 50 HRC 

kubický nitrid bóru není vždy pravdivé. Záleží na více faktorech jako je hloubka řezu ap, 

posuv f, tvrdost HRC, řezná rychlost vc  a další. Následné shrnutí výsledků experimentu má 

následující přínos pro vědu: 

 Návod, jak nalézt vhodnou kombinaci řezného materiálu, řezné geometrie, 

řezných parametrů pro obrábění tvrdých materiálů,  

 Na základě měření složek řezných sil při soustružení je možné konstatovat, 

že aplikací řezné destičky CNGG 120412 – M4HM IB25HA vzniká větší dynamické 

zatížení řezného nástroje než při aplikaci řezné destičky CNGA 120404 – WG-300. 

Statické a dynamické hodnoty řezných sil stoupaly se zvyšováním řezných parametrů 

hloubky řezu ap a posuvu f. Při aplikaci řezné destičky CNGG 120412 – M4HM IB25HA 

byly hodnoty celkové řezné síly F vyšší, něž při aplikaci řezné destičky CNGA 120404 – 

WG-300. Nejmenší řezné síly vznikaly při nejmenším posuvu, nejmenší hloubce řezu a 

tvrdosti 45 HRC, 

 Při sledování složek řezných sil při soustružení vyplývá, že zvyšování 

řezných paramentů (kromě řezné rychlosti vc do určité meze) ve většině případů zvyšuje 

dynamické i statické hodnoty složek celkové řezné síly F. Nejmenší řezné síly byly 

dosáhnuty při obrábění řeznou keramikou u tvrdosti 45 HRC a hloubky posuvu ap = 0,5 

mm a posuvu f = 0,051 mm. Proto je tento materiál z hlediska sledování řezných sil 

soustružení nejvhodnější pro použití při měření. 

 Měření řezných sil za daných podmínek potvrdilo opodstatněné zákonitosti 

využívané vysokorychlostním obráběním, 

 Potvrzení, že tvrdé materiály lze obrábět za dodržení určitých řezných 

podmínek i bez použití procesní kapaliny. 

 

Práce může být použita jako vodítko pro další experimenty: 

 Zjištění vhodných řezných podmínek, řezné geometrie a parametrů řezání 

pro přerušovaný řez, 

 Při použití podélného soustružení zjistit drsnost povrchu, kterou lze 

dosáhnout, 
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 Zjištění velikosti hodnot zbytkového napětí, 

 Provést experiment, zda je vhodné použít pro obrábění tvrdých ocelí i 

slinutý karbid, 

 Rozšíření práce o vyšší tvrdosti řezaného materiálu. 

 

10.2  Přínos pro praxi 

 

Výstupem práce je přínos pro podniky, které se zabývají obráběním tvrdých ocelí 

v širokém rozsahu tvrdostí. V dnešní době je trend obrábět bez broušení a především 

obrábět levně a kvalitně. Dříve patřilo obrábění tvrdých ocelí především pro oblast ložisek 

ve formě vnější/vnitřní kroužek, ale v dnešní době se stále více vyrábí už ložisko ve 

formách přírub a členitých obrobků z různých materiálů, jako je ocel třídy 12, 14 a 15.  

Další přínos je pro výrobce daných destiček CNGG 120412 – M4HM IB25HA, 

protože v současné době nemá daný řezný materiál doporučení v katalogu nástrojů firmy 

ISCAR.  

 

Práce má přínos především v: 

 ukázce možností využití tvrdého obrábění a náhradě broušením, 

 zvýšení produktivity z důvodu implementace soustružení tvrdých materiálů, 

 vhodném použití řezného materiálu při daných řezných parametrech 

s ohledem na tvrdost obráběného materiálu, 

 potvrzení funkčnosti utvařeče HM na břitových destičkách od firmy ISCAR  

vyráběnou novou laserovou technologií, 

 ověření vhodnosti řezné keramiky WG-300 od firmy Greenleaf Corporation 

pro obrábění tvrdých ocelí, 

 ověření vhodnosti použití obráběcího stroje z pohledu tuhosti, 

 ověření skutečnosti, že lze obrábět tvrdé oceli bez procesní kapaliny. 
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11 ZÁVĚR 

Výrazný rozvoj v obrábění kalených ocelí materiálů nástroji s definovanou 

geometrií byl dán především dostupností nových progresivních řezných materiálů. 

Výzkumy v oblasti řezných materiálů, doprovázeny vývojem a návrhem obráběcích 

nástrojů, podporují úspěšné pokroky této relativně nové a produktivní technologie. 

V současné době vyvíjené vysokopřesné soustruhy nabízejí možnost významného zlepšení 

kvality obrobku při tvrdém soustružení. Dosahovaná vysoká přesnost těchto soustruhů 

umožňuje vyrábět vysoko kvalitní mikroprofily vyžadované pro některé přesné výrobky. 

Významným aspektem tvrdého soustružení je i jeho pozitivní ekologický dopad. 

Změny zaváděné do výroby si v současnosti vyžadují zvážení ekologických aspektů při 

aplikaci poznatků do praxe. Kvůli propagaci vývoje nových výrobních konceptů jsou 

potřebné nejen detailní analýzy samostatných procesů, ale i celých výrobních řetězců, i 

když v budoucnosti použití ekologických výrobních technologií bude záviset od jejich 

ekonomických přínosů pro praxi. 

Cílem práce bylo najít nejvhodnější řezné materiály pro dané parametry a tvrdosti. 

Také se ověřila vhodnost řezných materiálů a utvařeče HM pro tvrdé obrábění. Byla 

ověřena schopnost obrábění tvrdých materiálu bez použití procesní kapaliny.  Při měření 

byly získány statické hodnoty složek řezných sil, ze kterých jsem sestavil strukturální 

rovnice a následně tenární grafy, které názorně ukazují vlastnosti zkoušeného materiálu 

v procesu soustružení. 

V experimentální části práce je podrobný popis použitého obráběcího stroje, 

obráběného materiálu, popis použitých vyměnitelných břitových destiček a také návrh 

použitých řezných parametrů. Použil jsem dva různé materiály – řeznou keramiku 

vytvrzenou whiskerem a kubickým nitridem bóru. Oba řezné materiály měly tvar 

kosočtverce a byly použity při stejných řezných parametrech. Řeznou keramiku jsem 

zkoušel na třech druzích tvrdostí a kubický nitrid bóru na čtyřech druzích tvrdosti.  

Z hlediska odolnosti měl kubický nitrid boru dvojnásobnou trvanlivost oproti řezné 

keramice. Ovšem cena kubického nitridu boru byla o více jak čtyřnásobek vyšší. Každý 

tento řezný materiál je více či méně vhodný na svou oblast tvrdého obrábění. Vyměnitelné 

břitové destičky z řezné keramiky v dané oblasti tvrdostí jsou vhodnější pro hloubku řezu 

ap větší jak 1 mm a kubický nitrid bóru pro hloubku řezu ap menší než 1 mm.  Proto je 

nutné při daném řešení problematiky brát na zřetel cenu břitové destičky, která u KNB 

činila 2710 Kč/ks a u řezné keramiky 670 Kč/ks.  Obě destičky jsou vybaveny čtyřmi břity.   
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Provedené experimenty dokázaly, že při správné volbě řezného materiálu a vhodné 

kombinaci řezných podmínek lze obrábět tvrdé materiály za sucha. Řezná keramika WG-

300 se osvědčila jako vhodná pro obrábění tvrdých ocelí a to především pro hrubovací 

práce. Naopak kubický nitrid bóru je vhodnější pro tvrdosti nad 50 HRC nebo pro 

dokončovací operace. Utvařeč HM, který je na břitové destičce z kubického nitridu bóru je 

vyráběn novu technologii laseru a je vhodný pro náročné obrábění tvrdých ocelí. 

Tvrdé soustružení na základě závěrů vědeckých výzkumů v sobě ztělesňuje vysoký 

potenciál v nahrazení některých brusných operací. Poznatky shrnuté v této práci by mohly 

přispět při teoretickém, ale i praktickém zvládnutí problematiky tvrdého soustružení. 

Na druhé straně se ukazuje, že problematika tvrdého soustružení je poměrné složitá. 

Při její detailní analýze vystupují do popředí některé aspekty, které při konvenčním 

obrábění nejsou natolik výrazné. Z výsledků výzkumu v této oblasti jako i praktických 

aplikací vyplývá, že problematika tvrdého obrábění si v budoucnosti vyžádá další 

experimentální a analytické studie, které by mělá vyřešit některé problémy spojené s touto 

oblastí obrábění. To by mělo s sebou přinést další rozšíření aplikací tvrdého obrábění. 

Poznatky prezentované v této práci není možné považovat za konečné. Určitě bude potřeba 

poznatky v budoucnu doplnit, respektive přehodnotit a nadále rozvíjet. 
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12  CONCLUSION 

The noticeable progress in hard steel´s machining by the materials with defined 

geometry was done mainly by the accessibility of the new progressive cutting materials. 

The research in the area of the cutting materials, attended by the development and the 

suggestion of the cutting tools, successfully support progress of this relativly new and the 

productive technology. Nowadays developped high-speed turning machines offer the 

possibility of significant improvement of the workpiece quality during the hard machining. 

The high accuracy which is reached allows the production of high-quality micro-profiles 

which are demanded for some accurate products. 

The important aspect of hard machining is its positive ecological effect. Nowadays 

the changes phased in production demand the ecological aspect´s consideration. Due to the 

propagation of the new producing concept´s development are the detailed analysis of 

individual process required as well as whole producing series even if in the future the 

usage of ecological producing technologies will be dependent on its economical benefits 

for practice. 

The aim of this work was to find the most suitable cutting materials for parameters 

and the hardness which were entered. The suitability of the cutting materials and the chip 

breaker HM for hard machining was also veryfied. The capability of hard material´s 

machining without procedural liquid was veryfied. During the measuring the static values 

of the cutting forces sectors were gained from which I have formed the structural equations 

and subsenquently three-axis graphs, which alow the qualities of examined material during 

the machining process. 

In the experimental part of the work is detailed description of the cutting machine, 

the cutting material, the used replaceable cutting plates and also the proposal of cutting 

parametres. I have used two different types of the material cutting ceramic hardened by 

whiskers and by the cubic nitrid boron. Both cutting materials have had lozenge shape and 

were used with the some cutting parametres. I have tested the cutting parametres on three 

types of hardness and CBN on four types of hardness. 

From the point of view  of resistance the CBN had two times bigger durability in 

comparation with the cutting ceramic. The price of the CBN was more than four times 

higher. Each of this material is suitable for its area of hard machining. In the particular area 

of hardness the cutting ceramic plates are more suitable for the cut´s depth ap bigger than 1 

mm. This is the reason why is necessary to take account of the cutting plate´s price, which 
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is 2710 CZK/piece for the CNB and 670 CZK/piece for cutting ceramic. Both cutting 

plates are equipped by four bits. 

The performed experiment proved that during the right cutting material´s option  

and suitable conditions of cutting parametres is possible hard material´s machining without 

liquid. The cutting ceramic WG-300 was effective for cutting of hardened steels, mainly 

for the roughing work. On the other way the CBN is more suitable for hardness over the 

50HRC or for finishing operations. The chip breaker HM, which is on the cutting plate 

made of CBN is produced by the new laser technology and is suitable for difficult hard-

machined steels. 

On the other way there is shown that the matter of hard machining is relatively 

difficult. During its detailed analysis some aspect are being elevated, which are not so 

marking during the conventional machining. From the research´s results and practical 

applications in this area follow that the problems will demand more experimental and 

analytical studies in future, which would solve some issues connected with this area of 

machining. This should bring further hard machining application broaden. The knowledge 

which were presented in this part is not possible to consider as a final ones. Certainly there 

will be a need for completing this knowledge, as well as re-evaluating and further 

developping. 
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