
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra obrábění a montáţe 

 

 

 

 

Experimentální hodnocení stavu ostří nástrojů z oxidické 

keramiky při nepravidelném přerušovaném řezu 

Experimental Evaluation of Cutting Edge Tools of 

Aluminium Oxide Based Ceramics at Irregular Interrupted 

Cut 

 

 

 

 

 

 

Student:     Bc. Ladislav Kyncl 

Vedoucí diplomové práce:   doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. 

Ostrava 2013 



2 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţné prohlášení studenta 

 Prohlašuji, ţe jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval 

samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny pouţité 

podklady a literaturu. 

 

V Ostravě …………………            …………………….. 

Ladislav Kyncl 



4 

 

Prohlašuji, ţe 

 jsem byl seznámen s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

 beru na vědomí, ţe vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen „VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou 

práci uţít (§ 35 odst. 3). 

 Souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě uloţena 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o kvalifikační práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, ţe uţit své dílo – diplomovou práci ne poskytnout licenci 

k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu 

na výsledek její obhajoby. 

 

V Ostravě …………… 

          ……………………………. 

Kyncl Ladislav   

Ladislav Kyncl 

Budovatelů 4, Krnov 794 01 



5 

 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

KYNCL, L. Experimentální hodnocení stavu ostří nástrojů z oxidické keramiky při 

nepravidelném přerušovaném řezu: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáţe, 2013, 54 s. Vedoucí 

práce: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D 

Cílem této diplomové práce jsou zkoušky řezných nástrojů z oxidické keramiky při 

nepravidelném přerušovaném řezu. V úvodní části jsou popsány základní informace o 

řezné keramice. V další části je popsán vlivu tepelných a mechanických rázů na ostří 

břitu. Pro testy byl vybrán lištový test. Následuje experimentální část, kde je popsán 

průběh testu, zvolené řezné parametry. Testován byl počet rázů, které destička vydrţí 

při proměnlivém počtu lišt v přípravku. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech. 

Testována byla destička od firmy ISCAR. Jednalo se o typ IN23. Destička byla 

testována na dvou materiálech a to 12 050 a 15 128. 

 

ANNOTATION  OF DIPLOMA THESIS 

KYNCL, L. Experimental Evaluation of Cutting Edge Tools of Aluminium Oxide Based 

Ceramics at Irregular Interrupted Cut: Diploma Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining 

and Assembly, 2013, 54 p. Thesis head: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D 

The objectives of this diploma thesis are tests of aluminium oxide based ceramic at 

irregular interrupted cut. The introductory session describes the main information about 

cutting ceramics. The next part is decribing the influence of thermal and mechanical 

shock at the cutting edge. For the test was chosen puff pastry. The next is experimental 

part, which describes the test procedure, chosen cutting parameters. Tested was the 

number of shocks, which plane can resist at the different number of rails in the 

preparation. The results are presented in tables and graphs. Tested was plate from the 

company ISCAR. It was a type IN23. The plate was tested on two materials 12 050 and 

15 128.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značení Význam Jednotky 

13MoCrV6 Značka oceli 15 128 dle ČSN EN 10027-1 [-] 

C45 Značka oceli 12 050 dle ČSN EN 10027-1 [-] 

CSRNR Označení druhu a tvaru nástrojového drţáku [-] 

D Obráběný průměr [mm] 

HB Tvrdost dle Brinella [-] 

IN23 Označení destičky firmy ISCAR [-] 

R Počet rázů [-] 

SNGN Označení druhu a tvaru vyměnitelné břitové destičky [-] 

ap Hloubka řezu [mm] 

f Posuv [mm] 

l Obrobená délka [mm] 

n Otáčky vřetene [min
-1

] 

vc Řezná rychlost [m/min] 

x Počet lišt [-] 

α0 Ortogonální úhel hřbetu [˚] 

γo Ortogonální úhel čela [˚] 

εr Úhel špičky [˚] 

κr Úhel nastavení hlavního ostří [˚] 

λs Úhel sklonu ostří [˚] 
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1 Úvod  

V dnešní době dochází k neustálému vývoji obráběných materiálů ať uţ pro 

letecký či automobilový průmysl nebo jiný. Proto je potřeba také vyvíjet a vylepšovat i 

řezné materiály. Ty by měly odolávat vysokým teplotám a silám při obrábění. Kromě 

volby vhodného materiálu je v praxi také potřeba zvolit vhodné řezné parametry 

doporučené pro daný řezný materiál. Důleţitá je také volba výkonného stroje pro dobré 

vyuţití těchto řezných materiálů. Výkonné řezné matriály se pouţívají při vysokých 

řezných rychlostech a tak je potřeba zajistit dostatečnou tuhost soustavy stroj – nástroj – 

obrobek – přípravek. 

Vývoj řezné keramiky jde pořád kupředu, díky tomu byla zlepšena její tvrdost, 

houţevnatost a také odolnost proti mechanickým a tepelným rázům při přerušovaném 

řezu. Díky těmto vlastnostem je moţno řeznou keramiku pouţívat nejen pro plynulé 

soustruţení jako tomu bylo dříve, ale také je moţno jí pouţit při přerušovaném řezu, 

nebo dokonce u některých keramických materiálů výrobce tuto destičku doporučuje pro 

frézování. Během vývoje keramických řezných materiálů je potřeba také testování jejich 

trvanlivosti a ţivotnosti. 

V této diplomové práci se zabývám testováním vyměnitelných břitových 

destiček z oxidické keramiky při nepravidelném přerušovaném řezu. Zabývat se také 

budu řeznou keramikou, jejím rozdělením a pouţitím. Dále se budu psát o 

mechanických a tepelných rázech a jejich vlivem na ostří břitu nástroje. Budu provádět 

praktické zkoušky řezné keramiky při přerušovaném řezu a to jak pravidelném a tak i 

nepravidelném. Testovat budu jednu keramickou destičku na dvou obráběných 

materiálech a budu sledovat kolik rázům je schopna destička odolat. Destičky se budou 

zkoušet na simulátoru přerušovaného řezu tzv. lištový test. Následně bude 

vyhodnoceno, jak se destička chovala při změně počtu lišt a zda to mělo význam na 

počet rázů, které vydrţela. Také budu porovnávat, jestli se destička chovala odlišně u 

dvou obráběných materiálů. V Práci budou také uvedeny fotografie opotřebení 

vybraných vyměnitelných břitových destiček.  
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2 Řezná keramika 

Keramiku můţeme podle moderní definice charakterizovat jako převáţné 

krystalický materiál, jehoţ hlavní sloţku tvoří anorganické sloučeniny nekovového 

charakteru. Do této definice můţeme zařadit jak tradiční keramiku (cihly, porcelán, 

cement), ale také brousící materiály, dále mnoho tzv. „nových“ (strojírenských, 

konstrukčních, speciálních, pokrokových, průmyslových případně dalších) keramických 

látek, jakoţto oxidickou keramiku (Al2O3, MgO, ThO2, ZrO2, BeO), feroelektrika, 

ferity, karbidy (na bázi B, Si), nitridy (na bázi Al, B, Si), boridy (na bázi Ti) a dalších 

látek. Díky vývojové činnosti a intenzivnímu výzkumu dochází v posledních letech 

k výraznému zlepšení určitých vlastností keramických materiálů. To nám umoţňuje 

větší vyuţití keramických materiálů ve strojírenské výrobě. U keramických destiček 

poţadujeme vysokou tepelnou stálost, odolnost proti opotřebení, vysokou tvrdost a řadu 

dalších. Jednou ze základních vlastností polykrystalických keramických materiálů je 

velmi malý rozměr zrna (často pod 1µm). Mají vysokou tvrdost, nízkou měrnou 

hmotnost a nízkou houţevnatost. [2] 

 

Obr. 2.1 Procentuální zastoupení řezným materiálů ve výrobě [3] 
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2.1 Možnosti uplatnění keramických materiálů 

Pomocí intenzivního výzkumu a vývojové činnosti bylo moţno v posledních 

letech výrazné zlepšit vlastnosti keramických materiálů. To nám umoţnilo podstatně 

zvýšit jejich pouţitelnost ve strojírenské výrobě. Podle charakteristických vlastností 

keramických materiálů je moţno jejich pouţít v následujících oblastech technické 

praxe: [2] 

- Tepelné aplikace – odolnost vůči vysokým teplotám, odolnost proti náhlým 

změnám teploty, nízká tepelná roztaţnost, stabilita tvaru při tahu a tlaku i během 

působení vysokých teplot, schopnost akumulace tepla 

- Mechanické aplikace – vysoká tvrdost a odolnost proti opotřebení, dobré a 

stabilní kluzné vlastnosti, nepřítomnost statického náboje, nízká měrná 

hmotnost, vysoká přesnost tvaru, úzké rozměrové tolerance 

- Elektrotechnika, elektronika – výborné izolační vlastnosti, dobré mechanické 

vlastnosti, vysoká dielektrická pevnost, velká stabilita výboje, vysoký výkon 

zhášení výboje, definovaná dielektrická konstanta, vysoký výkon zhášení 

výboje, dobré vysokofrekvenční vlastnosti, dobré mechanické vlastnosti 

- Fyzikální a chemické aplikace – chemická inertnost, chemická odolnost vůči 

kyselinám a louhům, odolnost vůči korozi a erozi, filtrační schopnosti, 

akumulační a pohlcovací schopnost, velký geometrický a měrný povrch, filtrační 

schopnosti 

- Medicína – biologická slučitelnost, filtrační schopnost, chemická inertnost a 

stabilita 

- Stavebnictví – odolnost vůči horku a mrazu, chemická inertnost, příjemnost na 

dotyk, hygienické vlastnosti, plynotěsnost, mechanická stabilita 

2.2 Použití keramických destiček 

Řezná keramika se řadí mezi velmi výkonné řezné materiály. Pro co nejlepší 

pouţití řezné keramiky při obrábění je potřeba dodrţet určité zásady, pro potlačení 

negativních vlastností a vyuţití těch, které jsou výhodné pro proces obrábění. Pro co 

nejlepší vyuţití keramických materiálů je nejdůleţitější drţet se následujících 

předpokladů: [3] 

- Pouţití vysoce výkonných obráběcích strojů s plynulou regulací otáček a velkým 

rozmezím posuvů 
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- Vysoká tuhost soustavy stroj-nástroj-obrobek-přípravek (kvůli zamezení vzniku 

vibrací a s tím spojené zvýšené opotřebení a lom nástroje) 

- Výborný stav obráběcího stroje 

- Ochrana obsluhy před třískami vhodným zakrytováním pracovní části 

- Vzhledem k vysokým otáčkám obrobku a následnou vysokou odstředivou silou 

je potřeba stabilně a spolehlivě upnout obrobek 

- Odstranění tvrdé kůry z obrobku pomocí jiného nástrojového materiálu 

například ze slinutého karbidu 

- Vhodná volba tvaru ostří (velikost a sklon negativní fazetky na čele) a velikosti 

vyměnitelné břitové destičky  

- Sráţení náběhové hrany na obrobku 

- Obrábění bez chlazení 

- Pro hrubování je vhodné pouţití VBD kruhového tvaru (má vyšší pevnost) 

 

Obr. 2.2 Relativní pevnost keramické destičky v závislosti na tvaru destičky [3] 
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2.3 Rozdělení řezné keramiky 

Neexistuje konkrétní norma pro značení a dělení keramických materiálů. Lze je 

však dělit podle chemického sloţení: 

Oxidická keramika (na bázi oxidu hlinitého): 

- čistá, Al2O3 – 99,5%, dle ČSN ISO 513 značeno CA 

o Pouţívá se pro soustruţení, vrtání a dráţkování litiny 

 

Obr. 2.3 Čistá keramika Al2O3 [9] 

- polosměsná - Al2O3 + ZrO2, Al2O3 + ZrO2 + CoO, symbol CA 

o Pouţívá se pro soustruţení tvárné, šedé a kujné litiny vytvrzené na 300 

HB 

o  obrábění uhlíkové, legované a nástrojové oceli vytvrzené na 38 HRC 

 

Obr. 2.4 Polosměsná keramika Al2O3 + 15% ZrO2 [9] 

- směsná - Al2O3 + TiC, Al2O3 + Ti(C,N), Al2O3 + ZrO2 + TiC, Al2O3 + TiC + 

TiN, symbol CM 

o Soustruţení tvrdých slitin a zušlechtěných ocelí do tvrdosti 64 HRC na 

velmi jemný povrch 
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o Běţné soustruţení, vrtání a dráţkování litiny, dokončovací obrábění 

ţáruvzdorných superslitin, litiny a oceli. 

 

Obr. 2.5 Směsná keramika Al2O3 + TiC [9] 

Nitridová keramika (na bázi nitridu křemíku) 

- Si3N4, Si3N4 + Y2O3, Si3N4 + TiN, symbol CN 

o Keramika se pouţívá na hrubé soustruţení a frézování litiny v těţkých 

podmínkách, soustruţení ţáruvzdorných slitin na bázi niklu 

 

Obr. 2.6 Nitridová keramika Si3N4 [9] 

- SiAlONy, symbol CN 

o Je vhodná pro obrábění superslitin na bázi niklu, pro pouţití 

v agresivním prostředí, řezy vyţadující vysoký posuv, rychlost nebo 

hloubku. Litina při vysokých rychlostech. 
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Obr. 2.7 Keramika sialon [9] 

Vyztuţená keramika 

- V dnešní době lze všechny druhy keramik vyrábět s vyztuţenými vlákny 

whiskery SiC  

 

Obr. 2.8 Keramika Si3N4 vyztuţena SiCw 

Povlakovaná keramika 

- Všechny druhy keramických destiček je moţno opatřit PVD nebo CVD povlaky 

nebo diamantovým povlakem 

- Podle normy ČSN ISO 513 se označuje symbolem CC 

 

Obr. 2.9 Keramika s povlakem TiN 
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Nyní je moţné na základě zlepšení fyzikálních a chemických vlastností 

z většinou jemného soustruţení zaměřeného na litiny přecházet k soustruţení a 

frézování prakticky všech materiálů na bázi ţeleza tedy i ocelí a to jednak při 

dokončovacích operacích tak i hrubování či přerušovaném řezu s moţností vyuţití 

procesních kapalin. [3] 

tab. 2.1 Porovnání vlastností různých druhů keramik [13] 

Materiál Youngův 

modul 

[GPa] 

Lomová 

houţevnatost 

[-] 

Pevnost 

v ohybu 

[MPa] 

Tepelná 

vodivost 

[W.m
-1

.K
-1

] 

Součinitel 

tepelné 

roztaţnosti 

[10
-6

.K
-1

] 

Al2O3 390 2,9 270 32,3 8,2 

Al2O3 + SiC 

Whiskery 

400 6,0 675 35,2 7,4 

Si3N4 300 4,4 775 19,4 2,5 

Si3N4 + SiC 

Whiskery 

335 6,4 995 25,2 2,9 
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3 Vliv tepelných a mechanických rázů na stav ostří břitu 

Působení mechanických a tepelných rázů můţe způsobit předčasně poškození 

ostří nástroje. Schopnost materiálů vyměnitelných břitových destiček odolávat 

mechanickým a teplotním rázům je stejně důleţitá vlastnost jako třeba otěruvzdornost. 

Cyklické namáhání nástroje, které lze pozorovat jak u normálního přerušovaného řezu 

při soustruţení plochy s dráţkou, otvorem nebo frézování, tak i u nepřerušovaného řezu 

můţe vést k vydrolení nebo lomu břitu nástroje. Během plynulého řezu také dochází 

k periodickému kolísání hlavní sloţky řezné síly a to způsobuje cyklické namáhání 

břitu. Frekvence je v tomto případě hlavně závislá na charakteru vzniklé třísky, 

respektive na velikosti elementu této třísky. Například u austenitických ocelí dochází ke 

vzniku výrazněji oddělitelných elementů třísky z důvodu lokalizace plastické deformace 

ve smykové rovině při vyšších rychlostech. Větší amplituda hlavní sloţky řezné síly 

tudíţ zvyšuje nebezpečí vzniku únavového lomu, ale za určitých podmínek roste i 

intenzita a mění se charakter jeho opotřebení otěrem nebo můţe vést 

k mikroskopickému vydrolení břitu. [10] 

 

Obr. 3.1 Amplituda sloţky řezné síly [10] 
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3.1 Mechanické rázy 

Problematické je vniknutí břitu nástroje do obrobku, kdy dochází ke 

krátkodobému nárůstu především hlavní sloţky řezné síly. Tento nárůst můţe 

v některých případech dosáhnout v porovnání s jeho střední hodnotou po vřezání břitu 

nástroje jeho násobku. Velikost nárůstu síly je závislá na době, za jakou břit od jeho 

prvního kontaktu s obrobkem vnikne na plný průřez třísky. Vzájemná poloha čela 

nástroje a povrchu obrobku tuto dobu ovlivňuje. Maximálního nárůstu řezné síly 

způsobené rázem dosáhneme, pokud dojde ke kontaktu břitu nástroje s obrobkem 

najednou v celém průřezu. V tomto případě bude doba vnikání teoreticky nulová. Pokud 

chceme dosáhnout menšího nárůstu řezné síly je potřeba co nejpomalejší vřezávání břitu 

do obrobku na plný průřez třísky. Nejdůleţitější místo vzhledem ke křehkému porušení 

břitu je na čele vyměnitelných břitových destiček, kde dojde k prvnímu kontaktu 

s obrobkem. [10] 

 

Obr. 3.2 Hlavní sloţka řezné síly v závislosti na čase a úhlu záběru [10] 

Záběr břitu v celém průřezu třísky najednou je vidět v horní části obrázku. 

V tomto případě dosáhla síla Fc více neţ dvojnásobku normální hodnoty. Ve spodní 

části obrázku je moţno vidět případ, kdy došlo k postupnému vnikání do obrobku po 

dobu t = 0,00244 s. Zde došlo k podstatně menšímu nárůstu síly. V prvním případě byl 

tedy mechanický ráz na destičku podstatně vyšší. [10] 
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Při frézování tvrdých materiálů, nebo při účinku intenzivních mechanických 

vlivů při obrábění se doporučuje dvojitá negativní geometrie nástroje. Dále se 

doporučuje pozitivní - negativní úhel viz obr. 3.3. U nástrojů s těmito úhly mají řezné 

klíny větší schopnost odolávat mechanickým rázům v průběhu obrábění, zejména při 

vstupu do obrobku. [11] 

 

Obr. 3.3 Doporučená geometrie nástroje při frézování: a) negativní geometrie a b) 

pozitivně-negativní geometrie nástroje [11] 
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3.2 Tepelné rázy 

Kdyţ nástroj vstupuje do řezu je ohříván a následně při vyjetí z řezu je ochlazen. 

To je další příčinou cyklického namáhání břitu nástroje teplotními rázy. V povrchových 

vrstvách břitových destiček z důvodu střídání teplot dochází ke střídání tahového a 

tlakového napětí. V oblasti ostří tedy mohou vznikat z důvodu cyklických změn napětí 

mikroskopické trhlinky. Ty mohou svým vrubovým účinkem vyvolat křehké porušení 

břitu. [10] 

Břit se při pronikání do obrobku ohřívá, coţ má za následek velice rychle 

vzrůstající teplotu povrchových vrstev. Vrstvy nacházející se dále od povrchu jsou 

chladnější a tak zamezují povrchovým vrstvám v prodlouţení, které vyvolává jejich 

ohřev. Na povrchu tedy vzniká tlakové napětí, které se po určité vzdálenosti od povrchu 

změní v napětí tahové. Jakmile břit vyjede ze záběru, dojde k intenzivnímu ochlazování 

povrchových vrstev destičky. Vrstvy vzdálené od povrchu se neochlazují tak intenzivně, 

takţe v povrchové vrstvě vzniká tahové napětí, které se mění v tlakové od určité 

vzdálenosti od povrchu. Toto kolísání napětí můţe superpozicí s napětím vyvolaným 

mechanickým rázem zapříčinit vznik trhlin a následný křehký lom břitu nástroje. [10] 

 

 

Obr. 3.4 – Vliv napětí na břit nástroje [10] 
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Vztah pro výpočet napětí je znám z teorie pruţnosti a pevnosti: 

𝜎 = 𝛾.𝐸.∆𝑇 [𝑀𝑃𝑎] 

Kde:   γ ………součinitel teplotní roztaţnosti [K
-1

] 

  E ………modul pruţnosti [MPa] 

  ΔT ………teplotní gradient [K] 

Z uvedeného vztahu lze vyvodit, ţe čím bude větší součinitel tepelné roztaţnosti, 

modul pruţnosti a teplotní gradient, tím větší bude výsledné tepelné namáhání. Pro 

zlepšení odolnosti břitové destičky proti teplotním rázům napomáhá nízký modul 

pruţnosti, vysoká tepelná vodivost (způsobuje menší teplotní gradient), nízký součinitel 

teplotní roztaţnosti, vysoká pevnost v tahu. [10] 

 

Obr. 3.5 Průběh teploty při přerušovaném řezu [11] 
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Na obrázku 3.5 je uveden teplotní cyklus, který působí na nástroj v průběhu 

nepřerušovaného a přerušovaného obrábění. Křivka a) představuje teplo při 

nepřetrţitém obrábění, kde teplota se zvyšuje, dokud se neustálí na určité hodnotě. 

V praxi se tato hodnota zvyšuje se vzrůstajícím opotřebením. Křivka b) nám představuje 

ochlazování břitu na teplotu pokojovou po vyjetí nástroje z řezu. Při přerušovaném řezu 

v případě frézování dochází k ohřátí nástroje za dobu t1 na teplotu T1. Poté nástroj 

vyjede z řezu a dochází k ochlazování v době t2 na teplotu T´1. Nástroj následně vniká 

do obrobku a cyklus se opakuje. Odborné literatury uvádí, ţe tepelné trhliny vyskytující 

se u přerušovaného řezu jsou důsledkem cyklických změn teplot na břitu. Teploty T1 a 

T´1 jsou závislé na době řezání (t1) a ochlazování (t2), ale taky na řezných parametrech 

(řezná rychlost, posuv a hloubka řezu), materiálu obrobku a nástroje, řezné geometrii a 

také na přítomnosti řezné kapaliny. To znamená, ţe vztah mezi dobou řezání a 

ochlazování je klíčovým faktorem  pro vznik a následné šíření tepelných trhlin. [11] 

 

 

Obr. 3.6 Maximální teploty a teplotní cyklus při přerušovaném řezu [12] 

Na obrázku 3.6 je moţno vidět maximální teplotu a kolísání teplot při 

experimentálním frézovaní materiálu AISI 4140, kde destička zabírá v 50, 25 a 10% 

během jedné otáčky. Maximální teplota se zmenšuje spolu s kratší dobou řezu a s vyšší 

řeznou rychlostí se zvětšuje. Naopak výkyv teplot se při největším procentuálním 

záběru sniţuje, ale při záběru jen 10% se teplotní výkyv zvětšuje, aţ ke 200 °C. [12] 
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4 Experimentální testování VBD 

4.1 Zkouška při podélném soustružení (lištový test) 

Pro námi testované destičky byl vybrán tzv. lištový test. Zvolily jsme tento, 

jelikoţ umoţňoval změnu počtu lišt v průběhu experimentu a tím docílení 

nepravidelného přerušovaného řezu. Další výhodou tohoto testu je neměnící se řezná 

rychlost oproti jiným testům. Jedná se o zkoušku, která se provádí na speciálním 

přípravku upnutém do sklíčidla soustruhu a podepřeném upraveným otočným hrotem 

v koníku. Do přípravku se upínají čtyři, tři, dvě nebo jenom jedna lišta. Pod lištami jsou 

umístěny vyměnitelné podloţky, které umoţňují vypodloţení jednotlivých lišt kvůli 

zachování relativně stejného průměru v průběhu obrábění. Jednotlivé lišty jsou pak 

zajištěny pomocí čtyř upínacích klínů a na bocích je umístěn pojistný krouţek pro 

případné zachycení uvolněných lišt. Přípravek byl zhotoven v laboratořích Katedry 

obrábění a montáţe VŠB-TU Ostrava v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 

101/93/0129. Přípravek byl původně zkonstruován pro řezné rychlosti v rozmezí vc = 

120 – 400 m.min
-1

. Tento rozsah odpovídá rozmezí pro pouţití slinutých karbidů a 

spodní hodnoty pro řeznou keramiku. Při pouţití přípravku pro vyšší řezné rychlosti je 

potřeba zajistit dostatečné vyváţení z důvodu zamezení vibrací a při montáţi je nutnost 

dobré zajištění lišt. [1] 

 

Obr. 4.1 Schéma pouţitého přípravku [5] 
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4.2 Sestavení přípravku 

Nejprve je potřeba přípravek upnout do sklíčidla soustruhu za pomocí jeřábu 

z důvodu velké hmotnosti a podepřít za pomocí upraveného hrotu vloţeného v pinole 

koníka. Následně byly do přípravku vloţeny podloţky a na ty jsou poloţeny lišty 

z obráběného materiálu. K zajištění lišt byly pouţity klínové čelisti, které jsou umístěny 

tak, ţe zachycují odstředivou sílu z lišt. V klínech jsou umístěny dva šrouby a jejich 

přitahováním vzniká přítlačná síla působící na lišty pomocí zešikmení na jedné straně 

klínu. Nakonec byly ještě lišty zajištěny pojistným krouţkem, který má za úkol zamezit 

případnému zranění obsluhy nebo poškození stroje při nedostatečném zajištění lišt 

pomocí klinů. [1] 

 Během testu se do přípravku upínaly různé počty lišt pro zajištění 

nepravidelného přerušovaného řezu. Do prázdného místa se upínaly jiţ opotřebené lišty 

z důvodu velké nevyváţenosti přípravku a s tím souvisejícího rozvibrování stroje a 

namáhání loţisek.  

 

Obr. 4.2 Přípravek se zkoušenýma neupravenýma 4,3,2 a 1 lištou 
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4.3 Zarovnání lišt před vlastním měřením 

Před započetím vlastního měření je potřeba zarovnat lišty v přípravku, aby bylo 

moţné během vlastního měření zajistit konstantní hloubku řezu. Zarovnání lišt bylo 

provedeno destičkou ze slinutého karbidu. Během testu byly lišty radiálně podkládány 

speciálními distančními podloţkami pro zajištění relativně stejného průměru přípravku 

a s tím související konstantní řeznou rychlost. 

 

Obr. 4.3 Zarovnání lišt před měřením [5] 

 

Obr. 4.4 Fotografie v průběhu zarovnávání lišt  
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4.4 Materiál použitých lišt 

Pro zkoušky keramických břitových destiček byly zvoleny dva materiály. Jedná 

se o uhlíkovou ocel k zušlechťování s označením dle ČSN 12 050 a jako druhý materiál 

jsme pouţily ţárupevnou ocel s označením dle ČSN 15 128. 

Rozměr pouţitých lišt byl 48x60mm a obrobitelná délka byla 600m 

4.4.1 Ocel 12 050 

Ekvivalentní označení materiálu je C45. Materiál se pouţívá ve středně 

namáhaných součástech automobilů, ţelezničních vozů, strojů, motorů. Řadíme jej do 

referenční třídy obrobitelnosti 14b a je dobře obrobitelný ve stavu ţíhaném na měkko. 

tab. 4.1 Chemické sloţení oceli 12 050 

C  Si Mn P S Cr Mo Ni Cr+Mo+Ni 

0,42-

0,50 

max. 

0,40 

0,50-

0,80 

max. 

0,035 

Max. 

0,035 

max. 

0,40 

max. 

0,10 

max. 

0,40 

max 0,63 

 

tab. 4.2 Mechanické vlastnosti oceli 12 050 

Mez kluzu Re [MPa] 
Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Tvrdost HB 
Taţnost A5 [%] 

430 650 207 16 

 

4.4.2 Ocel 15 128 

Ekvivalentní označení materiálu je 14MoV6-3. Materiál se pouţívá na 

ţárupevné součásti na tlakové nádoby do teploty aţ 400 °C. Řadíme ho do referenční 

třídy obrobitelnosti 14b. 

 

tab. 4.3 Chemické sloţení oceli 15 128 

C  Si Mn P S Cr Mo V Al Sn 

0,10-

0,18 

max. 

0,40 

0,40-

0,70 

max. 

0,025 

max. 

0,015 

0,30-

0,60 

0,50-

0,70 

0,22-

0,28 

max. 

0,020 

max. 

0,025 
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tab. 4.4 Mechanické vlastnosti oceli 15 128 

Mez kluzu Re [MPa] 
Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Tvrdost HB 
Taţnost A5 [%] 

502 633 180 20 

 

 

Obr. 4.5 Neupravené lišty 

4.5 Použitý soustruh 

Měření bylo provedeno na soustruhu TOS SN55/1500, který se nacházel v hale 

Katedry obrábění a výrobní techniky Ţilinské univerzity. Pouţitý soustruh má masivní 

litinové loţe a je pevně ukotven v základech, coţ bylo vhodné pro provedení 

experimentu, z důvodu nevyváţenosti přípravku. 

- výkon elektromotoru činil 8 kW,  

- otáčkové rozmezí  10-1000 min
-1

 

- točný průměr 550 mm a délka 1500 mm 
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Obr. 4.6 Soustruh TOS SN55 s upnutým přípravkem 

4.6 Zkoušená břitová destička 

Pro experiment byla vybrána destička z černé oxidické keramiky (AL2O3/TiCN) 

od firmy ISCAR typu IN23 s označením SNGN 120712T. Jedná se o oboustrannou 

čtvercovou destičku o délce 12,7 mm, tloušťce 7,94 mm a se zaoblením 1,2 mm. 

Pouţívá se na obrábění šedé, nodulární litiny a kalené oceli od polohrubovacích po 

dokončovací operace.  

 

Obr. 4.7 Pouţitá keramická destička IN23 firmy ISCAR 
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4.7 Nástrojový držák 

Destičky byly upnuty do nástrojového drţáku CSRNR 25x25 M12-K. Jde o 

nástrojový drţák čtvercového průřezu, určený pro uchycení keramických destiček.  

Geometrie zvoleného nástroje: 

- ortogonální úhel čela   γo = -6˚ 

- ortogonální úhel hřbetu  αo = 6˚ 

- úhel nastavení hlavního ostří  κr = 75˚ 

- úhel sklonu ostří    λs = -6˚ 

- úhel špičky    εr = 90˚ 

 

 

Obr. 4.8 Nástrojový drţák CSRNR 25x25 

4.8 Řezné parametry 

Keramické břitové destičky byly testovány při jedné řezné rychlosti a dvou 

hodnotách posuvu. Hloubka řezu byla během testu konstantní. Během testu jsme měnili 

pouze velikost posuvu. 

- Otáčky soustruhu  n = 250 min
-1

 

- Průměr přípravku  d = 260 mm 

- Řezná rychlost  vc = 204 m.min
-1

 

- Posuv   f = 0,2 a 0,32 mm 

- Hloubka řezu   ap = 1 mm 
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4.9 Průběh měření 

Během zkoušek jsme sledovali počet rázů, které destička vydrţí do vylomení, 

nebo dokud se nezhoršila drsnost povrchu zkoušených lišt. Po zastavení měření jsme 

měřily odsoustruţenou délku a tu následně přepočítali dle níţe uvedeného vztahu. 

𝑅 =
𝑥. 𝑙

𝑓
 

kde: R……počet rázů 

 x……počet lišt v přípravku 

 l……obrobená délka 

 f……posuv 

 

Obr. 4.9 Ukázka zhoršeného povrchu lišt 

Nepravidelný přerušovaný řez byl zajištěn odlišným počtem lišt upnutých 

v přípravku. Postupně byly destičky testovány se čtyřmi lištami, kde se jednalo o 

pravidelný přerušovaný řez. Dále byly zkoušeny se třemi, dvěma a jednou lištou, čímţ 

se docílilo nepravidelného přerušovaného řezu. Aby se docílilo lepší vyváţenosti 

přípravku, byly upnuty místo normálních lišt jiţ pouţité lišty. 
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4.10 Použitý mikroskop 

Jednotlivé keramické destičky byly po zkouškách vyfoceny z hřbetu i čela na 

mikroskopu od firmy Zeiss typ Stemi DV4. Přístroj se nacházel v laboratořích Katedry 

obrábění a výrobní techniky Ţilinské univerzity. Byl opatřen digitální kamerou 

AxioCam ERc 5s a fotografie byly uloţeny do počítače. Na fotografie čela destičky 

bylo pouţito zvětšení 12x a hřbet byl vyfocen ze zvětšením 8x. Na kaţdém snímku bylo 

ještě umístěno měřítko pro lepší názornost opotřebení.  

 

Obr. 4.10 Mikroskop Zeiss Stemi DV3 s kamerou 
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5. Vyhodnocení testů 

Měření bylo prováděno vţdy na třech hranách destičky. Testován byl jeden typ 

destičky na dvou obráběných materiálech a dvou posuvech, při různém počtu upnutých 

lišt v přípravku. Hodnoty byly zaneseny do tabulky, přepočítán počet rázů z obrobené 

délky, vypočítán aritmetický průměr z měření a směrodatná odchylka. 

5.1 Vyhodnocení měření s přípravkem o čtyřech lištách 

Do přípravku byly upnuty čtyři obráběné lišty a byl sledován počet rázů, které 

destička vydrţí do destrukce nebo zhoršení povrchu lišt. Tento test nám zastupoval 

pravidelný přerušovaný řez.  

 

 

Obr. 5.1 Schéma s upnutými čtyřmi lištami 

 

tab. 5.1 Naměřené hodnoty s materiálem 15 128 a čtyřmi lištami 

 

IN23, 15 128, 4 lišty, vc = 204 m.min
-1

 

f = 0,2 mm f = 0,32 mm 

Pokus Délka [mm] Počet rázů [-] Délka [mm] Počet rázů [-] 

1 5323 106 460 783 9788 

2 5338 106 760 776 9700 

3 5317 106 340 798 9975 

Aritmetický 

průměr 
 326 106 520 786 9 821 

Směrodatná 

odchylka 
8,8 177 9,2 115 
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tab. 5.2 Naměřené hodnoty s materiálem 12 050 a čtyřmi lištami 

 

IN23, 12 050, 4 lišty, vc = 204 m.min
-1

 

f = 0,2 mm f = 0,32 mm 

Pokus Délka [mm] Počet rázů [-] Délka [mm] Počet rázů [-] 

1 1870 37400 1023 12788 

2 1883 37660 1004 12550 

3 1892 37840 1017 12713 

Aritmetický 

průměr 
1882 37633 1015 12683 

Směrodatná 

odchylka 
9,0 181 7,9 99 

 

 

Obr. 5.2 Graf závislosti posuvu na počtu rázů na posuvu u 4 lišt 

Z grafu je patrné, ţe u obou materiálů u vyššího posuvu klesl počet rázů, které 

destička vydrţela. U materiálu 15 128 dochází k rapidnímu poklesu počtu rázů na 

destičku a to více neţ 10x a také dochází k velkému lomu destičky. U materiálu 12 050 

se počet rázů se změnou posuvu mění méně výrazně, opotřebení destiček je podobného 

typu a to vylomení špičky nástroje. Při niţší hodnotě posuvu měla destička větší výdrţ 

na materiálu 15 128 a naopak u vyššího posuvu na tom byla destička lépe u materiálu 

12 050. Jemné jiskření od destiček nám většinou signalizovalo blíţící se vylomení 

nástroje. Pouze u materiálu 15 128 a posuvu 0,2 mm byl ukončen test zhoršenou 

drsností povrchu lišt. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0,2 0,32

P
o

če
t 

rá
zů

 [
-]

Posuv [mm]

IN23, 4 lišty

15 128

12 050



34 

 

tab. 5.3 Ukázka opotřebení břitových destiček vybrané hrany 

Destička Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN 23 - 2 

15 128 

4 lišty 

f = 0,2 mm 

R = 106 460 

  

IN 23 - 1 

15 128 

4 lišty 

f = 0,32 mm 

R = 9 821 

  

IN 23 - 1 

12 050 

4 lišty 

f = 0,2 mm 

R = 37 633 

  

IN 23 - 2 

12 050 

4 lišty 

f = 0,32 mm 

R = 12683 

  
 

5.2 Vyhodnocení měření s přípravkem o třech lištách 

Do přípravku v případě tohoto měření byly upnuty tři lišty a do prázdného místa 

byla upnuta jiţ opotřebená lišta pro dosaţení lepšího vyváţení přípravku. Řezné 

parametry byly zachovány jako v předchozím případě. Zde se jiţ jednalo o nepravidelný 

přerušovaný řez. 
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Obr. 5.3 Schéma přípravku s třemi lištami 

 

tab. 5.4 Naměřené hodnoty s materiálem 15 128 a třemi lištami 

 

IN23, 15 128, 3 lišty, vc = 204 m.min
-1

 

f = 0,2 mm f = 0,32 mm 

Pokus Délka [mm] Počet rázů [-] Délka [mm] Počet rázů [-] 

1 2439 36585 657 6159 

2 2464 36960 644 6038 

3 2457 36855 635 5953 

Aritmetický 

průměr 
2453 36800 645 6050 

Směrodatná 

odchylka 
10,5 158 9,0 85 

 

tab. 5.5 Naměřené hodnoty s materiálem 12 050 a třemi lištami 

 

IN23, 12 050, 3 lišty, vc = 204 m.min
-1

 

f = 0,2 mm f = 0,32 mm 

Pokus Délka [mm] Počet rázů [-] Délka [mm] Počet rázů [-] 

1 2285 34275 1187 11128 

2 2276 34140 1203 11278 

3 2293 34395 1196 11213 

Aritmetický 

průměr 
2285 34270 1195 11206 

Směrodatná 

odchylka 
6,9 104 6,5 61 
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Obr. 5.4 Graf závislosti posuvu na počtu rázů na posuvu u 3 lišt 

Při posuvu 0,2 mm se destička u obou dvou materiálu pohybuje okolo 35000 

rázů. Lépe na tom byla ale u materiálu 15 128. Destička pod mikroskopem v obou 

případech vykazovala vylomenou špičku břitu. Posuv 0,32 vykazoval trochu větší 

rozpětí výdrţe destičky. Oproti předchozímu posuvu dopadla destička lépe na materiálu 

12 050, kde vydrţela 11206 rázů. U materiálu 15 128 odolala destička 6050 rázů. 

Taktéţ u tohoto posuvu docházelo k vylomení břitu nástroje, akorát bylo zřetelnější. 

Před lomem destičky bylo také znatelné jemné jiskření od destičky 

tab. 5.6 Ukázka opotřebení břitových destiček vybrané hrany 

Destička Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN 23 - 4 

15 128 

3 lišty 

f = 0,2 mm 

R = 36800 

  

IN 23 - 3 

15 128 

3 lišty 

f = 0,32 mm 

R = 6050 
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Destička Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN 23 - 4 

12 050 

3 lišty 

f = 0,2 mm 

R = 34270 

  

IN 23 - 3 

12 050 

3 lišty 

f = 0,32 mm 

R = 11206 

  
 

5.3 Vyhodnocení měření s přípravkem o dvou lištách 

Z přípravku byla oproti předchozímu měření odebrána jedna lišta a nahrazena 

pouţitou. Obráběny byly tedy dvě lišty nacházející se vedle sebe. V tomto případě se 

také jednalo o nepravidelný přerušovaný řez. U tohoto testu se střídala krátká a dlouhá 

doba chlazení břitové destičky. U této varianty zkoušek docházelo k největší 

nevyváţenosti přípravku. 

 

Obr. 5.5 Schéma přípravku s dvěma lištami 
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tab. 5.7 Naměřené hodnoty s materiálem 15 128 a dvěma lištami 

 

IN23, 15 128, 2 lišty, vc = 204 m.min
-1

 

f = 0,2 mm f = 0,32 mm 

Pokus Délka [mm] Počet rázů [-] Délka [mm] Počet rázů [-] 

1 3358 33580 824 5150 

2 3374 33740 837 5231 

3 3369 33690 818 5113 

Aritmetický 

průměr 
3367 33670 826 5165 

Směrodatná 

odchylka 
6,7 67 7,9 50 

 

tab. 5.8 Naměřené hodnoty s materiálem 15 128 a dvěma lištami 

 

IN23, 12 050, 2 lišty, vc = 204 m.min
-1

 

f = 0,2 mm f = 0,32 mm 

Pokus Délka [mm] Počet rázů [-] Délka [mm] Počet rázů [-] 

1 3579 35790 971 6069 

2 3583 35830 982 6138 

3 3590 35900 987 6169 

Aritmetický 

průměr 
3584 35840 980 6125 

Směrodatná 

odchylka 
4,5 45 6,7 42 

 

 

Obr. 5.6 Graf závislosti posuvu na počtu rázů na posuvu u 2 lišt 
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Během testu kde byly upnuty dvě lišty v přípravku, docházelo na materiálu 

15 128 k velkému vylomení břitu nástroje. U materiálu 12 050 docházelo u destičky 

spíše k menšímu vylomení a u posuvu 0,2 mm byl test zastaven z důvodu zhoršení 

drsnosti povrchu. Z pohledu počtu rázů byla výdrţ destičky u posuvu 0,2 mm docela 

vyrovnaná a pohybovala se okolo 34000 rázů. Při zvýšení posuvu na 0,32 mm se 

mnoţství rázů podstatně sníţilo, ale destička vydrţela u obou materiálů také přibliţně 

stejně okolo 5500 rázů.  Destička dosáhla lepší výdrţe u materiálu 12 050 u obou 

posuvů. 

tab. 5.9 Ukázka opotřebení břitových destiček vybrané hrany 

Destička Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN 23 - 6 

15 128 

2 lišty 

f = 0,2 mm 

R = 33670 

  

IN 23 - 5 

15 128 

2 lišty 

f = 0,32 mm 

R = 5165 

  

IN 23 - 6 

12 050 

2 lišty 

f = 0,2 mm 

R = 35840 

  

IN 23 - 5 

12 050 

2 lišty 

f = 0,32 mm 

R = 6125 
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5.3 Vyhodnocení měření s přípravkem o jedné liště 

Z přípravku byla odebrána ještě jedna lišta a nahrazena pouţitou a zůstala pouze 

jedna, která byla obráběná. Parametry obrábění zůstaly opět stejné a destička byla 

zkoušena na dvou materiálech při dvou hodnotách posuvu. Destička byla tedy 

vystavena jednomu rázu během jednoho otočení.  

 

Obr. 5.7 Schéma přípravku s dvěma lištami 

tab. 5.10 Naměřené hodnoty s materiálem 15 128 a jednou lištou 

 

IN23, 15 128, 1 lišta, vc = 204 m.min
-1

 

f = 0,2 mm f = 0,32 mm 

Pokus Délka [mm] Počet rázů [-] Délka [mm] Počet rázů [-] 

1 4913 24565 1342 4194 

2 4895 24475 1349 4216 

3 4888 24440 1367 4272 

Aritmetický 

průměr 
4899 24493 1353 4227 

Směrodatná 

odchylka 
10,5 53 10,5 33 

 

tab. 5.11 Naměřené hodnoty s materiálem 15 128 a dvěma lištami 

 

IN23, 12 050, 1 lišta, vc = 204 m.min
-1

 

f = 0,2 mm f = 0,32 mm 

Pokus Délka [mm] Počet rázů [-] Délka [mm] Počet rázů [-] 

1 5146 25730 1538 4806 

2 5137 25685 1526 4769 

3 5159 25795 1519 4747 

Aritmetický 

průměr 
5147 25737 1528 4774 

Směrodatná 

odchylka 
9,0 45 7,8 25 
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Obr. 5.8 Graf závislosti posuvu na počtu rázů na posuvu u 1 lišty 

Při měření pouze s jednou upnutou lištou se výdrţ destičky u posuvu 0,2 mm 

pohybovala okolo 25000 rázů. Lépe na tom byl materiál 12 050. Při tomto posuvu 

docházelo ke zhoršení drsnosti povrchu a tím pádem k zastavení měření. Posuv 0,32 

mm byl na tom, co se týče poškození břitu hůře, tam docházelo k vylomení ostří u obou 

materiálů, ale u oceli 15 128 bylo vylomení zřetelnější. Destička vydrţela u obou 

materiálů okolo 4500 rázů, ale větší výdrţ byla u oceli 12 050. 

tab. 5.12 Ukázka opotřebení břitových destiček vybrané hrany 

Destička Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN 23 - 7 

15 128 

1 lišta 

f = 0,2 mm 

R = 24493 

  

IN 23 - 8 

15 128 

1 lišta 

f = 0,32 mm 

R = 4227 
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Destička Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN 23 - 8 

12 050 

1 lišta 

f = 0,2 mm 

R = 25737 

  

IN 23 - 7 

12 050 

1 lišta 

f = 0,32 mm 

R = 4774 

  
 

5.5 Porovnání výsledků u metod s různým počtem lišt 

Srovnání bude provedeno vţdy pro jeden materiál a jeden posuv. V grafu budou 

uvedeny vţdy hodnoty počtu rázů u čtyř, tří, dvou a jedné lišty. Sledováno bude, jak se 

výdrţ destičky mění s měnícím se počtem lišt. 

 

 

Obr. 5.9 Graf závislosti počtu rázů na mnoţství lišt v přípravku 
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Z grafu je patrné, ţe při upnutých čtyřech lištách a materiálu 15 128 je schopnost 

destičky odolávat rázům nejvyšší a činí 106502 rázů. Při třech lištách umístěných 

v přípravku počet rázů na destičku prudce klesl na hodnotu 36800. S třemi lištami je 

počet rázů velmi podobný a to 33670. S jednou lištou v přípravku počet rázů opět klesl 

na 24493. Při těchto řezných parametrech a obráběném materiálů počet rázů se 

zmenšujícím se počtu lišt klesal nelineárně. Při dvou a třech lištách se destička chovala 

co do počtu rázů velmi podobně, akorát vylomení bylo vetší a zřetelnější. U čtyř a jedné 

lišty bylo opotřebení destičky menší a nedocházelo k velkému vylomení, ale spíše byl 

test zastaven z důvodu špatné drsnosti povrchu. 

 

 

Obr. 5.10 Graf závislosti počtu rázů na mnoţství lišt v přípravku  

 

Při zvýšení posuvu na 0,32 mm a stejném materiálu prudce klesla odolnost 

destičky při čtyřech rázech a pohybuje se na hodnotě 9821 rázů. Při upnutých třech 

lištách v přípravku se odolnost břitové destičky zmenšila na 6050 rázů. Při odebrání 

ještě jedné lišty tedy zůstaly dvě obráběné lišty v přípravku vedle sebe hodnota počtu 

rázů, opět klesla na 5165. Pokud byla obráběna jenom jedna lišta, tak výdrţ destičky 

klesla na 4227 rázů. Při tomto posuvu závislost počtu rázů na upnutých lištách opět 

klesá a jiţ se klesání blíţí lineárnímu. Opotřebení destiček se při třech upnutých lištách 

většinou projevovalo výraznějším vylomením břitu destičky. 
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Obr. 5.11 Graf závislosti počtu rázů na mnoţství lišt v přípravku  

Předcházející graf představuje závislost počtu rázů na mnoţství upnutých lišt u 

materiálu 12 050 a posuvu 0,2 mm. Zde jiţ pokles počtu rázů není tak výrazný a 

v případě dvou lišt dokonce je hodnota větší neţ předchozí. V případě upnutých 4 lišt 

byl počet rázů na destičku 37633. Kdyţ jsme destičku testovali se třemi lištami 

v přípravku tak počet rázů klesl na 34270. Při změně na dvě lišty počet rázů naopak 

vzrostl na 35840. Počty rázů se od sebe liší asi o 1600 rázů. S upnutou jenom jednou 

lištou počet rázů na destičku opět klesá na 25737. Oproti dvěma lištám rázy klesly o 

10000 rázů. Opotřebení se ve všech případech projevovalo spíše malým vylomením 

špičky břitu. 

  

Obr. 5.12 Graf závislosti počtu rázů na mnoţství lišt v přípravku  
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Při zvýšení posuvu na 0,32 mm klesl i počet rázů u všech variant přípravku. U 

čtyř lišt se počet rázů pohyboval na 12683. Při odebrání jedné lišty počet rázů lehce 

klesl na hodnotu 11206. U dvou lišt v přípravku počet rázů klesl téměř na polovinu a to 

na 6125 rázů. U měření s jednou lištou jiţ pokles není tak výrazný a činil 4774 rázů. 

Opotřebení břitu destičky se projevovalo podobně jako v předchozím případě, akorát 

lom byl lehce větší. 

 

 Obr. 5.13 Grafické porovnání výsledků měření 

Největší výdrţe destička dosáhla u oceli 15 128 a posuvu 0,2 mm. Nejhůře 

destička vydrţela v případě oceli 15 128 a posuvu 0,32. Výdrţ destičky na materiálu 

12 050 se drţí uprostřed. Z grafu je patrné, ţe při zvýšení posuvu dochází v obou 

případech k poklesu počtu rázů na destičku. Z měření usuzuji, ţe nepravidelný 

přerušovaný řez má na testovanou oxidickou keramiku IN23 od firmy ISCAR určitý 

vliv co do počtu snesitelných rázů. S větší nepravidelností a tím i souvisejícím větším 

kolísáním teplot klesá počet rázů, které zkoušená destička vydrţela.  
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce byly zkoušky vyměnitelných keramických destiček 

při obrábění přerušovaným řezem. Zkoušky byly provedeny při pravidelném a 

nepravidelném řezu. Kdy se čtyřmi lištami se jednalo o pravidelný přerušovaný řez, 

zbylé tři zkoušky se jiţ jednalo o nepravidelný. Zjišťovalo se, jestli bude mít 

nepravidelný přerušovaný řez vliv na břitovou destičku popřípadě a jak se bude destička 

chovat při změně počtu lišt v přípravku. 

Obráběly se dva druhy materiálů, v prvním případě se jednalo o ocel 15 128 

označovanou také jako ţárupevná. Další byla ocel 12 050, která je určena 

k zušlechťování. Testovaná destička byla vybrána pouze jedna a to IN 23 od firmy 

ISCAR. Jedná se o černou oxidickou keramiku určenou pro polohrubovací aţ 

dokončovací operace. Pro testy byla zvolena konstantní hloubka řezu (ap = 1 mm) a 

řezná rychlost (vc = 204 m.min
-1

). Pro posuv byly zvoleny dvě hodnoty 0,2 a 0,32 mm. 

Sledovali jsme odsoustruţenou délku do vylomení destičky provázené změnou zvuku 

obrábění a případným jiskřením od nástroje, nebo do zhoršení povrchu, kde se začaly 

vytvářet na lištách jemné „chloupky“, které se daly vidět pouhým okem, ale bylo je 

moţno i cítit po přejetí lišty prstem. Hodnoty z měření byly zaneseny do tabulek a délka 

byla podle vzorce přepočítána na počet rázů. Dále byly připraveny grafy pro porovnání 

výdrţe destičky při změně posuvu nebo materiálu. Následovaly grafy, kde se 

porovnávala výdrţ destičky při změně poštu lišt a tím docílené nepravidelnosti 

přerušovaného řezání. 

Z grafů lze pozorovat, ţe s vyšším posuvem počet rázů vţdy prudce klesl u obou 

materiálů. Se zvýšením posuvu docházelo ve většině případů k lomu destičky. U 

sniţujícího poštu lišt počet rázů také většinou klesal. Pouze v případě obrábění 

materiálu 12 050 a posuvu 0,2 mm byly výsledky u tří a dvou lišt víceméně vyrovnané. 

U dvou lišt destička vydrţela přibliţně o 1000 rázů více. V některých případech byl po 

odebrání jedné lišty velký skok co do počtu rázů, někdy se rázy lišily velice málo. 

Největší výdrţe u pravidelného řezu se čtyřmi lištami vydrţela destička u materiálu 

15 128 a posuvu 0,2 mm, kde počet rázů dosáhl 106 520. Zde se taky jednalo o případ, 

kdy došlo po odebrání jedné lišty k největšímu poklesu počtu rázů přibliţně o 70000. U 

tohoto materiálu destička se zvýšením posuvu naopak vydrţela nejméně z obou 

zkoušených materiálů a to 9821 rázů. Při pohledu na nepravidelný řez na tom byla 

destička nejlépe se třemi lištami u materiálu 15 128 a posuvu 0,2 mm kde dosáhla 
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hodnoty 36800 rázů. Nejhůře na tom byla destička u stejného materiálu ale s vyšším 

posuvem, kde překonala 4227 rázů. Výdrţ destičky se u oceli 12 050 drţela přibliţně 

uprostřed. Při posuvu 0,2 mm byl počet rázů se změnou počtu lišt docela vyrovnaný a 

pohyboval přibliţně okolo hodnoty 35000 rázů. Aţ při zkoušce s jednou lištou klesla 

výdrţ zhruba na 25000 rázů. Při zvýšení posuvu se destička na tomto materiálu jiţ 

nechovala tak vyrovnaně a počet rázů na destičku klesal. Nejvýraznější skok co do 

počtu rázů se projevil při změně na dvě lišty. Při jedné a dvou lištách v přípravku se 

chovala destička nejlépe u materiálu 12 050. Tři a čtyři lišty byly lepší pro destičku co 

do počtu rázů naopak u materiálu 15 128. Po vyjetí destičky z řezu se u toho materiálu 

objevovaly výrazné otřepy. U materiálu 12 050 nebyly téměř ţádné. Výsledky testů je 

také moţno pouţit v praxi při nasazování keramických řezných břitových destiček při 

obrábění přerušovaným řezem a to jak pravidelným kde je výdrţ větší tak i 

nepravidelným, kde je potřeba počítat s menší trvanlivostí břitu. 

Z testů lze usoudit, ţe pro danou destičku z oxidické keramiky IN23 má 

nepravidelný přerušovaný řez negativní následky co se týká výdrţe počtu rázů. Také i 

zvýšení posuvu znamenalo sníţení počtu rázů. Během sniţování počtu lišt v přípravku 

docházelo k většímu kolísání teploty na břitu nástroje vlivem střídání krátkých a 

dlouhých časů chlazení břitu. Větší kolísání teploty se také pravděpodobně podepsalo 

na odolnosti destičky proti rázům během měření. Pro získání přesnějších a širších 

výsledků co do pouţití keramických břitových destiček při nepravidelném 

přerušovaném řezu by bylo potřeba zkoušky provést i s jinými řeznými parametry 

kupříkladu s vyšší řeznou rychlosti, posuvem, případně strojem nebo zvolit jiný typ 

zkoušek při přerušovaném řezu. Také by bylo potřeba testy provést i na jiných typech 

řezné keramiky, kde se můţe destička chovat jinak.    
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