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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

SLÉHA, V. Návrh kontrolního přípravku pro měření vyměnitelných břitových 

destiček : diplomová práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra obrábění a montáže, 2015, 54 s. Vedoucí práce: Mrkvica, I. 

Diplomová práce má za cíl návrh přípravku pro měření vybroušených tvarů 

na vyměnitelných břitových destičkách. Přípravek je určen pro dva různé typy měřicích 

přístrojů a musí splňovat funkční požadavky firmy MONOMETAL nástroje s.r.o. 

V úvodu práce seznamuje s procesem broušení destiček. Poté uvádí konkrétní 

požadavky na přípravek, informace o měřicích přístrojích, postupy měření a příklady 

broušených a měřených tvarů na destičkách. Další část práce popisuje volbu materiálů 

a návrh konstrukce variant součástí přípravku včetně zdůvodnění. Následně je vybrána 

verze přípravku a popsány příklady jeho nastavení při měření. V závěru diplomové práce 

je provedeno technickoekonomické zhodnocení a diskuse výsledků. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

SLEHA, V. Design of control jig for iserts messure : Master Thesis. Ostrava : 

VSB – Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 

of Working and Assembley, 2015, 54 p. Thesis head: Mrkvica, I. 

This master thesis aims to design a control jig for cutting inserts measure. 

The control jig is intended to be used on two different types of measuring devices 

and it has to meet the functional requirements specified by the company MONOMETAL 

nástroje s.r.o. At first, the thesis acquaints with cutting inserts grinding process. Then 

it describes specific functional requirements on the jig, gives informations about 

measuring devices, measurement procedures and examples of cutting edges grinded 

on inserts. Next part describes the choice of material and design of several variants 

of jig parts. After that, the  final version of jig is chosen and examples of jig adjustment 

for measurement are described. In the thesis conclusion the jig is evaluated from 

the technical-economic perspective.
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Seznam použitých značek a symbolů 

CNC computer numeric control (číslicové řízení počítačem) 

DXF souborový formát programu Autodesk AutoCAD 

HRC Rockwell C Scale Hardness (tvrdost dle Rockwella - kužel) 

HSS High-Speed Steel (rychlořezná ocel) 

MKP metoda konečných prvků 

SK slinutý karbid 

VBD vyměnitelná břitová destička 

 

a [mm] délka klíče/ramene 

ap [mm] hloubka řezu 

ae [mm] šířka záběru 

d [ks] měřená dávka 

d2 [mm] střední průměr závitu 

Fa [mm] síla v ose šroubu 

Fu [mm] síla utahovací 

f [mm] posuv na otáčku 

f´ [-] součinitel smykového tření na metrickém závitu 

fz [mm] posuv na zub 

n [min-1] otáčky 

NV1 [Kč]  náklady na vedlejší práci bez přípravku 

NV2 [Kč]  náklady na vedlejší práci s přípravkem 

NVm [Kč∙min-1] náklady na minutu vedlejší práce 
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P [mm] stoupání závitu 

Ra [µm] střední aritmetická úchylka profilu 

Sp [mm] příčný posuv (při broušení) 

t [mm] hloubka třísky (při broušení) 

tAV11 [min] čas nastavování polohy VBD a přístroje bez přípravku 

tAV12 [min] čas výměny VBD bez přípravku 

tAV21 [min] čas nastavování polohy VBD a přístroje s přípravkem 

tAV22 [min] čas výměny VBD s přípravkem 

tBV1 [min]  čas vedlejší práce dávkové bez přípravku 

tBV2 [min]  čas vedlejší práce dávkové s přípravkem 

Ud [Kč]  úspora na dávce 

vc [mm] řezná rychlost 

vf [mm] posuvová rychlost 

vk [m∙s-1] obvodová rychlost kotouče (při broušení) 

vo [m∙min-1] obvodová rychlost obrobku (při broušení) 

vp [m∙min-1] rychlost posuvu obrobku (při broušení) 

γ [°] úhel stoupání závitu 

ΔtBV [min] úspora vedlejšího času na dávce 

φ [°] třecí úhel 
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Úvod – cíl diplomové práce 

V důsledku rozvoje hospodářství a techniky jsou kladeny čím dál vyšší 

požadavky na přesnost a rychlost výrobního procesu, přičemž toto zpřesnění a zrychlení 

zvyšuje produktivitu práce, výrobnost závodů a projeví se to také na životní úrovni 

pracovníků. Kromě přesnosti a rychlosti má na zlepšení výrobního procesu vliv také 

zkracování časových ztrát při jednotlivých úkonech. Především pak při úkonech, které 

trvají dlouho anebo se opakují v krátkých intervalech. Je zde tedy snaha o zkrácení 

hlavních i vedlejších časů. Zkracovat vedlejší čas je důležité hlavně tehdy, je-li čas 

hlavní ve srovnání s časem vedlejším podstatně kratší [1]. Výrobní prostředky, mezi něž 

patří nástroje, přípravky a kontrolní měřidla, ovlivňují kvalitu výrobků a hospodárnost 

výroby. Podmínkou hospodárného využití výrobních prostředků je nasazení v sériové 

výrobě. Sériovosti je možné dosáhnout také spojením malého počtu jistým způsobem 

podobných výrobků do jedné skupiny [3]. Přípravky pomáhají zvýšit jakost výrobků 

a pracovní výkony. V některých případech se přípravek použít musí, aby bylo možné 

danou operaci vůbec provést [2]. 

Cílem diplomové práce je navrhnout nový přípravek určený k měření 

vyměnitelných břitových destiček pro firmu MONOMETAL nástroje s.r.o. 

Jde o českou soukromou společnost se sídlem v Mošnově, která se zabývá 

zakázkovou výrobou a ostřením speciálních řezných nástrojů z HSS a slinutého 

karbidu [4]. Pro měření vybroušené geometrie na vyměnitelných břitových 

destičkách slouží měřicí přístroje Blickle Tools Multicheck PC500 a IPM 

Measuring systems TC-210. Nový přípravek by měl navíc umožnit měřit VBD 

na přístroji Zoller smarTcheck 600. V současnosti se na přístrojích měří většinou 

rotační nástroje, jako jsou vrtáky či frézy. Přípravek musí jasně definovat polohu 

VBD a zaručit opakovatelnou přesnost ustavení a upnutí. Jelikož se měřicí 

přístroje liší způsoby ustavení a upnutí nástrojů, přípravek je navržen jak pro 

upnutí v adaptéru ve vřetenu jeho stopkou, tak zároveň pro ustavení v prizmatu 

s úhlem rozevření 90°. Dalším z hlavních požadavků na přípravek je úhlová 

nastavitelnost v rozsahu daném broušenou geometrií a typem broušených VBD. 
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1 Systém označení VBD pro soustružení 
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Obr.  1.1 Systém označování vyměnitelných břitových destiček pro soustružení [9] 
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2 Broušení VBD 

2.1 CNC brusky 

2.1.1 Schneeberger NORMA cfg 

Tab. 2.1 Technické parametry NORMA cfg [8] 

Osa X 400 mm 

Osa Y 280 mm 

Osa Z 280 mm 

Osa A volná rotace, držák obrobku 

Osa C 340°, rotace brousicí hlavy 

Systém FANUC 31i B5 

5 os současně 

Brousicí hlava 7.5 kW (100%), 10 kW (60%) 

1000 – 9000 min-1 

Držáky HSK50 

Brusné kotouče Ø 50 – 250 mm 

 

 

2.1.2 Schneeberger GEMINI dmr 

Tab. 2.2 Technické parametry GEMINI dmr [8] 

Osa X 400 mm 

Osa Y 300 mm 

Osa Z 280 mm 

Osa A volná rotace, držák obrobku 

Osa C 240°, rotace brousicí hlavy 

Systém FANUC 31i B5 

5 os současně 

Brousicí hlava 7.5 kW (100%), 10 kW (60%) 

1000 – 10000 min-1 

vodou chlazený motor 

Držáky HSK50, HSK80 

Brusné kotouče Ø 50 – 250 mm 

 

Obr.  2.1 Schéma NORMA cfg [8] 

Obr.  2.2 Schéma GEMINI dmr [8] 
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2.2 Parametry procesu broušení VBD 

Tab. 2.3 Příklad parametrů procesu broušení VBD 

Výrobce kotouče TYROLIT Otáčky n max 3850 min-1 

Tvar a rozměry 
14F1 200-0,6-4-

R1-20 
Řezná rychlost vc 15-20 m∙s-1 

Diamant D76 
Posuvová rychlost 

vf 
5 mm∙min-1 

Pojivo kov Pracovní záběr ae 0,2 mm 

Koncentrace 

brusiva 
100 Procesní kapalina olej 

Dosahovaná drsnost Ra 0,4 μm 

 

Tyto parametry se volí dle doporučení výrobců kotoučů a mění v závislosti 

na stabilitě procesu broušení. Ta zahrnuje opotřebení kotouče, kvalitu a poškození 

povrchu, chlazení, ale také produktivitu. Tvar kotoučů se mění dle broušeného tvaru. 

  



15 

 

3 Požadavky na přípravek 

3.1 Předchozí způsob měření VBD 

VBD se původně měřily pouze na přístrojích s prizmatem Blickle Tools 

Multicheck PC500 a IPM Measuring systems TC-210. 

Prvním z používaných způsobů měření je pokládání VBD na prizma přístroje, 

případně podkládání úhlovou podložkou 3° nebo plastelínou a v takto nastavené poloze 

se měřily. Takovéto měření je ovšem zdlouhavé. Druhým používaným způsobem 

je odměřování pomocí lineárních měřítek, což je pohodlnější a přesnější. Lineární 

měřítka jsou pevně namontována na osy X a Y a jejich funkcí je zobrazovat polohu 

kamery (například střed osového kříže) ve vodorovném a svislém směru. Hodnoty jsou 

zobrazovány v tisícinách milimetrů, lze je měřit absolutně nebo relativně, případně 

násobit nebo dělit dvěma při měření průměrů pouze pojezdem od osy nástroje. 

3.2 Specifikace požadavků 

Obecné 

 zkrátit vedlejší časy 

 pohodlná a jednoduchá obsluha 

 umožnit využití přístroje Zoller smarTcheck 600 pro měření VBD 

(doposud sloužil pouze k měření rotačních nástrojů – frézy, vrtáky atd.) 

Měření 

 možnost měřit všechny broušené typy VBD 

 přesné nastavování úhlů v potřebném rozsahu daném geometrií VBD 

 viditelnost celých vybroušených břitů všech VBD 

 možnost definice otvorů VBD (rozměry vztažené k jejich středům) 

 plocha čela VBD přibližně v rovině, ve které leží osa stopky přípravku 

(kvůli přístroji Zoller smarTcheck 600) 

Ustavení a upínání přípravku ve strojích 

 do hydraulického upínače ve vřetenu přístroje Zoller smarTcheck 600 

(stopka Ø32h5) 

 do prizmatu s úhlem rozevření 90° na přístrojích Blickle Tools 

Multicheck PC500 a IPM Measuring systems TC-210 
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Obr. 3.1 Rozměry prizmat na přístrojích Blickle Tools Multicheck 

PC500 a IPM Measuring systems TC-210 
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3.3 Měřicí přístroje 

3.3.1 Zoller smarTcheck 600 

Přístroj Zoller smarTcheck je určen pro rychlou bezdotykovou kontrolu, měření 

a seřizování nástrojů na třískové obrábění s přesností v μm. Měřit lze v průsvitu 

a násvitu, před ostřením a po ostření. Manuální výklopné rameno s násvitovou kamerou 

s padesátinásobným zvětšením umožňuje radiální i axiální inspekci nástrojů. Pomocí 

systému přístroje lze také naprogramovat automatické měřicí procesy, automaticky 

porovnávat skutečnou a požadovanou konturu (formát DXF) a  výsledky měření 

dokumentovat. Nástroje se upínají stopkou do adaptéru ve vřetenu [5]. 

Tab. 3.1 Základní technická data přístroje smarTcheck 600 [5] 

Měřicí rozsah osa Z 600/800 mm 

Měřicí rozsah osa X 175 mm 

Maximální průměr nástroje 350 mm 

Měření průměru přes osu 80 mm 

 

Obr. 3.2 Měřicí přístroj Zoller smarTcheck 600 [5] 
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3.3.2 Blickle Tools Multicheck PC500 

Přístroj Multicheck PC500 je určen pro bezdotykovou kontrolu a měření 

nástrojů. Měřit lze v průsvitu a násvitu. Systém přístroje umožňuje také manuálně 

porovnávat skutečnou a požadovanou (formát DXF) konturu a  výsledky měření 

dokumentovat. Nástroje se vkládají do úhlově nastavitelného prizmatu [6]. 

Tab. 3.2 Technická specifikace přístroje Multicheck PC500 [6] 

Přesná základní deska z tvrdého kamene 400 x 600 mm 

Měřicí rozsah osa X 150 mm 

Měřicí rozsah osa Y 150 mm 

Prizma 90°, 300mm 

Zvětšení 30x, 75x, 150x 

Rozlišení (přesnost displeje) 1 μm, < 0,01° 

Přesnost (opakovatelnost) 0,005 mm 

 

Obr. 3.3 Měřicí přístroj Blickle Tools Multicheck PC500 [6] 
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3.3.3 IPM Measuring systems TC-210  

TC-210 je měřicí přístroj navržen pro rychlé a bezkontaktní měření nástrojů 

všeho druhu. Je vhodný pro kontrolu materiálu, oprav nástrojů, výrobu a finální 

kontrolu. Nástroje se vkládají do prizmatu. Lze manuálně porovnávat skutečnou 

a požadovanou (formát DXF) konturu a  výsledky měření dokumentovat [7]. 

Tab. 3.3 Technická specifikace přístroje TC-210 [7] 

Měřicí rozsah osa X 150 mm 

Měřicí rozsah osa Y 120 mm 

Přesnost 0,001 mm, < 0,01° 

Zvětšení 10x – 240x 

Opakovatelnost 0,003mm 

Prizma 90° 

Maximální měřitelný průměr 80 mm 

 

Obr. 3.4 Měřicí přístroj IPM Measuring systems TC-210 
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3.4 Měřené VBD 

Na obrázcích 3.5 až 3.12 jsou zobrazeny vybrané broušené VBD. Zakótován 

je pouze broušený tvar požadovaný zákazníky. 

 

 

Obr. 3.5 SDHW 1204AEEN nebo SDHW 1204AEFN 

Obr. 3.5 DCMT 11T304 Obr. 3.6 XCNT 10T308EN 
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Obr. 3.6 VCGT 110308EN-SF 

 

 

Obr. 3.7 SCMT 120408 

 

 

Obr. 3.8 SDHW 1204AESN-R 
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Obr. 3.9 NBD3L 

 

 

Obr. 3.10 TNMA 220412 

  



23 

 

3.5 Popis postupu měření 

3.5.1 Postup měření na Blickle Tools Multicheck PC500 

a IPM Measuring systems TC-210 

1) Natočení prizmatu kolem osy. 

2) Uložení přípravku do prizmatu s úhlem rozevření 90°. 

3) Upnutí první VBD z kontrolované dávky do lůžka v rameni přípravku. 

4) Manuální zaostření a zoom. 

5) Vytvoření pomocné geometrie v systému měřicího přístroje, která bude 

sloužit pro nastavení ramene přípravku s VBD do správné polohy podle 

typu vložené VBD a jejího výkresu. 

6) Manuální hledání kontury nástroje a stanovení oblasti měření. 

7) Nastavení přípravku tak, aby vybraná část kontury VBD byla identická 

s pomocnou geometrií. Důvodem je požadavek na měření VBD v poloze 

podle výkresu nebo při nastavení pracovní geometrie. 

8) Vlastní proces měření VBD. 

8.a) Ruční měření. 

8.b) Porovnávání s DXF konturou (manuální). 

8.b.1) Vložení DXF souboru v požadovaném měřítku a natočení. 

8.b.2) Manuální posunutí kontury do správné polohy na snímaný břit. 

8.b.3) Vynulování souřadnic. 

8.b.4) Posouvání kontury VBD podle odchylek břitu a odečítání hodnot 

na zobrazovaných souřadnicích X a Y. 

Poznámka: Po změření první VBD lze pouze měnit VBD a opakovat 

proces měření. 
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3.5.2 Postup měření na Zoller smarTcheck 600 

1) Upnutí přípravku za stopku v hydraulickém upínači. 

2) Upnutí první VBD z kontrolované dávky do lůžka v rameni přípravku. 

3) Najetí kamery na měřenou konturu. 

4) Definování oblasti měření. 

5) Zaostření kontury nástroje (lze provádět manuálně nebo automaticky). 

6) Vlastní měření VBD. 

6.a) Ruční měření. 

6.a.1) Ruční měření rozměrů pomocí nástrojů v systému přístroje. 

6.b) Automatické měření pomocí naprogramovaných cyklů. 

6.b.1) Tvorba měřicího programu pro automatické měření v systému 

přístroje pro změření požadovaných hodnot (délky, úhly, rádiusy), 

například: 1. krok – měření vzdálenosti břitu od středu otvoru destičky, 

2. krok – měření délky břitu, 3. krok – měření poloměru zaoblení špičky 

nástroje. 

6.b.2) Měření - přístroj provede měření podle zadaných cyklů a hodnoty 

zobrazí v měrovém protokolu. 

6.c) Porovnávání s DXF konturou (automatické). 

6.c.1) Skenování kontury podle zadaných parametrů (počáteční a koncový 

bod). 

6.c.2) Porovnání kontur. Systém přístroje vypočítá odchylky naskenované 

kontury s konturou požadovanou, případně lze provést i vizualizaci 

těchto odchylek. 

Poznámka: Po změření první VBD lze přípravek nechat aretovaný v jeho poloze 

a pouze měnit VBD. Přesnější způsob měření na tomto přístroji je ovšem opakované 

hledání maximální vzdálenosti kontury od osy rotace C. 
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4 Návrh konstrukčního řešení přípravku 

4.1 Návrh rozsahu úhlové nastavitelnosti 

Prvním krokem při návrhu přípravku bylo zjistit úhly, o které je třeba jednotlivé 

typy VBD natáčet. 

Na měřicích přístrojích s prizmatem je požadováno, aby byly VBD snímány 

v poloze dle jejich výkresové dokumentace nebo v pozicích pootočených o 90°. 

Na těchto přístrojích lze měřit horizontální (osa X) a vertikální (osa Y) rozměry ručně 

tak, že se po najetí záměrným křížem kamery na první pozici měřené souřadnice 

vynulují. Ručním posunem operátor posune záměrný kříž horizontálně nebo vertikálně 

na druhý konec měřeného rozměru/prvku a odečte souřadnici X nebo Y, která 

představuje naměřenou hodnotu. V případě, že bude snímaná kontura nástroje 

porovnávána s požadovanou konturou ve formátu DXF, je nutné natočení VBD 

v přípravku a kontury v systému přístroje sladit. Dalším důvodem je také usnadnění 

práce operátora stroje, kterému natočení VBD do polohy dle výkresu práci zpřehlední. 

Cílem bylo navrhnout design přípravku, který by umožnil ustavování a upínání 

VBD bez nutnosti nebo s minimem úprav nastavení přípravku. Jako nejvhodnější 

se jevilo univerzální lůžko s úhlem rozevření 90°. Různé VBD se do něj mohou 

ustavovat různými způsoby (viz obr. 4.1) a každá z těchto pozic vyžaduje jiný úhel 

natočení VBD v přípravku, aby se dostala do požadované pozice. 

 

Obr. 4.1 Ukázka tří možných pozic destičky VCGT 110308EN-SF v lůžku                     

včetně úhlů natočení 

Po vyhodnocení ustavení měřených VBD tímto způsobem bylo stanoveno jeden, 

dva či více možných úhlů natočení pro každou VBD. Porovnáním těchto úhlů se došlo 

k závěru, že VBD vyžadují stejné či velmi blízké úhly natočení. To umožnilo úhly 

sloučit do skupin -3° až 3° a 58° až 60°. Nutný rozsah úhlové nastavitelnosti byl tedy 

zvolen -3° až 60°. 
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4.2 Volba materiálů součástí přípravku 

Pracovní prostředí, pro které je přípravek určen, není vůči materiálům agresivní. 

Samotné měřicí přístroje s prizmatem jsou umístěny v dílně vedle CNC brusek 

a ostatních strojů. 

Těleso přípravku slouží jako pružná část svěrného spoje a zároveň se jeho stopka 

upíná v hydraulickém upínači, který na ni působí velkým tlakem. Je žádoucí, aby byl 

povrch tělesa tvrdý, otěruvzdorný a zároveň by měl být materiál kvůli deformaci 

svěrného spojení dostatečně pevný. Ramenem přípravku je otáčeno kolem osazeného 

šroubu stavěcími šrouby, které na něj tlačí pouze na malé ploše.  Proto jsou obě součásti 

kaleny a popouštěny. Přítlačný plech nevyžaduje žádné zvláštní vlastnosti. 

 

Tab. 4.1 Zvolené materiály 

Těleso přípravku 42CrMo4 / 1.7225 

Rameno 42CrMo4 / 1.7225 

Šroub DIN 464 8.8 

Stavěcí šrouby DIN 913 / ISO 4026 8.8 

Přítlačný plech DC01 / 1.0330 

Šrouby ISO 7380 8.8 

Podložka DIN 125A / ISO 7089 8.8 

Podložka DIN 128A 8.8 

 

4.3 Těleso přípravku – verze 1 

Těleso přípravku je jeho částí sloužící pro ustavování a upínání přípravku 

v přístrojích. Hranolovitá část tělesa slouží pro ustavení přípravku v prizmatu 

na přístrojích Blickle Tools Multicheck PC500 a IPM Measuring systems TC-210. 

Válcová stopka tělesa slouží pro upínání v hydraulickém upínači na měřicím 

přístroji Zoller smarTcheck 600. Stopka o průměru 32 mm musí být minimálně 65 mm 

dlouhá, aby nedošlo k otlačení a poškození hydraulického upínače. Je vyrobena 

v rozměrové toleranci h5 s průměrnou aritmetickou úchylkou profilu povrchu Ramax 

0,8 µm. Pro snadnější vsunutí do upínače je hrana stopky zkosena. Stopka je v ose 

odlehčena otvorem o průměru 10 mm. 
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Obr. 4.2 Úprava stopky tělesa 

 

Rozměry hranolu 32 x 32 mm jsou navrženy tak, aby bylo těleso a celý přípravek 

co nejmenší. Teoreticky by tak plocha válcové stopky měla tečně navazovat na plochy 

hranolu. Při výrobě součástí ovšem vznikají nepřesnosti. Pokud by stopka byla vyrobena 

větší než hranol, při ustavování v prizmatu by docházelo k pootáčení přípravku kolem 

osy stopky a tím ke změnám pozice měřených VBD vůči kamerám přístrojů. 

Aby se tomu zamezilo a rovina, ve které se otáčí rameno s VBD, zůstala kolmá vůči 

optické ose kamery, je hranol vyroben v kladné toleranci k5. Při měření na přístrojích 

s prizmatem není požadavek na vzdálenost destičky od kamery, přístroje mají manuální 

zaostřování. 

Naříznutí hranolu tělesa široké 4 mm vytváří svěrný spoj, který bude sloužit 

pro spolehlivé a jednoduché zajištění nastavené polohy ramene utažením šroubu. Hranol 

je navržen asymetricky, jelikož je důležité, aby jeho část, na které je přišroubováno 

rameno, byla tuhá a nedocházelo k její nadměrné deformaci při utahování svěrného 

spoje. Velkou deformací této části by došlo ke změně polohy VBD vůči kameře přístroje 

a tím ke zkreslení měřených rozměrů destiček. Druhá část hranolu je pak ztenčena 

na tloušťku 4 mm k usnadnění její deformace šroubem.  Otvor o průměru 8 mm na konci 

naříznutí a velký poloměr přechodu zlepšují průběh napětí v tělese při deformaci 

a zmírňují vrubové účinky. 

Mezera mezi ramenem a pružnou částí tělesa je dána rozměrovými tolerancemi. 

Její maximální hodnota je 0,15 mm. Pomocí metody konečných prvků v aplikaci 

Autodesk Inventor bylo zjištěno, že pro posunutí vybraného bodu na pružné části tělesa 

o tuto hodnotu je dostačující síla 500 N vyvinutá šroubem svěrného spoje. Maximální 

napětí v přípravku při síle 500 N dosahuje hodnoty 107,2 MPa. Při simulaci byly brány 

v úvahu mechanické vlastnosti materiálu v závislosti na jeho tepelném zpracování. 

Pro sevření svěrného spoje je zvolen šroub ISO 7380 M10x25. 
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Obr. 4.3 Posunutí ve směru osy Y při síle 500N v ose šroubu svěrného spoje 

(těleso přípravku – verze 1) 

 

 

Obr. 4.4 Maximální napětí Von Mises při síle 500N v ose šroubu svěrného spoje 

(těleso přípravku – verze 1) 
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Potřebná délka ramene (klíče) a pro dosažení síly v ose šroubu Fa = 500 N 

byla zjištěna následujícím výpočtem.  

Parametry zvoleného šroubu M10 pro výpočet jsou: stoupání závitu P = 1,5 mm 

a střední průměr závitu d2 = 9,026 mm [10]. 

Dle Zeleného [11] se průměrná síla lidské ruky Fu pohybuje od 100 do 200 N. 

Hodnota součinitele smykového tření na metrickém závitu f´ pro nemazaný šroub 

bez povrchové úpravy se dle Kalába [12] pohybuje v rozmezí 0,19 až 0,36. 

Úhel stoupání závitu: 

1)      tg γ  = 
P

π∙d2
 = 

1,5

π∙9,026
 = 0,0529   [11] 

2)      γ =  arctan 0,0529  = 3,028°   [11] 

Třecí úhel: 

3)      tan φ  = f´  →  φ = arctan f´ = arctan 0,19 = 10,76°   [11] 

Délka ramene / klíče: 

4)      Fu∙a = F∙
d2

2
   [11] 

5)      Fu∙a = Fa∙ tan(γ+φ) ∙
d2

2
   [11] 

6)      a = 
Fa∙ tan(γ+φ) ∙

d2

2

Fu
 

7)      a = 
500∙ tan(3,028+10,76) ∙

9,026

2

100
 

8)      a ≅ 62 mm  

Z výpočtu plyne, že i při malé síle vyvozené rukou na rameni 62 mm vznikne 

v ose šroubu dostatečně velká síla pro deformaci pružné části a posun daného bodu 

o hodnotu maximální možné mezery mezi ramenem a pružnou částí, která 

je stanovena výrobními tolerancemi součástí na 0,15 mm. 
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V tenké pružné části je kruhové vybrání, kolem kterého je vyrobena úhlová 

stupnice pro nastavování ramene. Poloměr kruhového vybrání je navržen co největší 

kvůli přesnosti úhlové stupnice a zároveň tak, aby bylo možné sevřít rameno při natočení 

až o 60°. 

V silnější části hranolu jsou závitové otvory. Osa otvoru M6 pro šroub 

s rýhovanou hlavou prochází středem kruhového vybrání v pružné části. Tři otvory 

M5 vrtané pod úhlem 30° slouží pro přesné dolaďování úhlu ramene pomocí stavěcích 

šroubů. Úhel otvorů 30° je zvolen pro lepší přenos síly v osách stavěcích šroubů 

na rameno. Tyto 3 otvory pro stavěcí šrouby umožňují dolaďování skupin úhlů                  

od -3° do 3°, od 40° do 50° a od 55° do 62°. 

 

 

Obr. 4.5 Těleso přípravku – verze 1 
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4.4 Těleso přípravku – verze 2 

Princip druhé verze tělesa se stopkou je stejný. V porovnání s verzí první má větší 

hranol – 40 x 40 mm, větší rozsah nastavení úhlů (od -3° do 90°) a proto také 4 otvory 

M5 pro přesné dolaďování úhlu ramene pomocí stavěcích šroubů. Přibyl šroubový otvor 

pro dolaďování úhlů od 80° do 90°. Vzájemná poloha středu úhlové stupnice 

a šroubového otvoru svěrného spoje se změnila a bylo možné posunout tento otvor 

o 5 mm blíže konci hranolu. 

 

Obr. 4.6 Těleso přípravku – verze 2 

 

Stejně jako u tělesa verze 1 byla pomocí MKP zjištěna potřebná 

síla pro deformaci pružné části tělesa a dosažení posunutí zvoleného bodu 

o hodnotu 0,15 mm. Dle výsledků simulace činí tato potřebná síla vyvinutá šroubem 

ISO 7380 - 10x25 550 N. Minimální navýšení této síly bylo umožněno posunutím 

šroubu o 5 mm blíže konci hranolu. Maximální napětí v přípravku při této síle dosahuje 

hodnoty 97 MPa. Potřebná délka ramene (klíče) pro vyvinutí této osové síly (pokud 

je brána v úvahu síla v ruce 100 N) je 68 mm. 
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Obr. 4.7 Posunutí ve směru osy Y při síle 550 N v ose šroubu svěrného spoje 

(těleso přípravku – verze 2) 

 

 

Obr. 4.8 Maximální napětí Von Mises při síle 550 N v ose šroubu svěrného spoje 

(těleso přípravku – verze 2)  
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4.5 Těleso přípravku – verze 3 

Verze 3 má identický rozsah nastavování, jako verze 1, rozměr hranolovité části 

je ale převzat z tělesa verze 2. Cílem tohoto návrhu je zvětšit poloměr úhlové stupnice, 

čímž se zvýší i přesnost nastavování úhlů. Poloměr kruhového vybrání byl zvětšen 

z 28 mm na 35 mm. 

 

Obr. 4.9 Těleso přípravku – verze 3 

 

4.6 Rameno 

Funkcí ramene přípravku je nastavení polohy VBD různých tvarů a velikostí. 

VBD se vkládají do lůžka ramene jejich čelem na spodní plochu lůžka. 

Osa stopky tělesa přípravku leží v této ploše. Požadavek na osu stopky ležící v rovině 

čela destičky vychází z principu měření na přístroji Zoller smarTcheck 600. U přístrojů 

s prizmatem tento požadavek není, protože přístroje mají manuální zaostřování. 

Rozměry a tvar lůžka vychází z měřených VBD a tvarů na nich vybroušených. 

Pomocí programu Autodesk Inventor bylo ověřeno, že pro umístění většiny měřených 

VBD tak, aby bylo viditelné celé jejich nové vybroušené ostří, je dostačující lůžko 

velikosti 12 x 12 mm s vrcholovým úhlem 110°. Odlehčení lůžka je provedeno pomocí 

drážek širokých 0,5 mm a otvoru o průměru 1 mm. Boční stěny lůžka jsou zkoseny pod 

úhlem 1°, aby se omezily nepřesnosti při ustavování negativních destiček, které se tak 

budou dotýkat pouze dvou horních hran lůžka. 

 

Obr. 4.10 Zkosení stěn lůžka 
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Kvůli požadavku na možnost definování středů otvorů VBD jsou v lůžku 

vyvrtány 3 otvory o průměru 4 mm. Mezi měřenými destičkami se totiž vyskytují 

i takové, které mají polohu břitu vztaženou vůči středu jejich otvoru. Systémy měřicích 

přístrojů umožňují definovat kružnici (a tím i její střed) pomocí stanovení 3 bodů. 

Poloha otvorů v lůžku je navržena tak, aby skrz ně byly viditelné alespoň části otvorů 

VBD, na kterých lze v systému přístroje tři body na obvodu otvoru stanovit. Pomocí 

programu Autodesk Inventor byla ověřena poloha otvorů těchto VBD po správném 

vložení do lůžka a obrysy otvorů promítnuty na plochu lůžka. Na vhodných místech, 

kde došlo ke kumulaci průsečíků promítnutých kružnic, jsou v lůžku vrtány díry 

pro definici polohy otvorů VBD. Hrany otvorů jsou ze zadní strany ramene zkoseny 

pro lepší průchod světla. 

 

Obr. 4.11 Ukázka viditelnosti otvorů VBD skrze otvory v lůžku,                                        

zleva SDHW 1204AESN-R, VCGT 110308EN-SF, DCMT 11T304                              

(pohled kamery při měření) 

 

Na rameni je vyfrézováno další lůžko, určené speciálně pro destičku 

XCNT 10T308EN, která se bude do lůžka vkládat její dosedací plochou. 

Na druhé straně ramene jsou navrženy 2 plochy a hrany pro polohování VBD při 

měření úhlů hřbetu a čela. Jedna hrana je pod úhlem 90° a druhá pod úhlem 45° na boční 

stranu ramene. 2 hrany zvyšují variabilitu nastavování přípravku. 

Tloušťka ramene je navržena tak, aby ryska pro určování úhlu byla ve stejné 

výšce, jako stupnice na tělese přípravku. 

Otvor o průměru 8H7 slouží pro rotaci ramene kolem šroubu. 
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Obr. 4.12 Ukázka ustavení zapichovací destičky NBD3L při měření úhlu hřbetu a čela                         

(nahoře pohled kamery při měření) 

 

 

Obr. 4.13 Rameno přípravku (bez prvků pro upínání VBD) 
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4.7 Prvky nastavování úhlu ramene 

Stupnice pro nastavování úhlů při měření kontury ostří je pouze orientační. 

Pro nastavování úhlů při měření hřbetní a čelní geometrie je její přesnost dostačující, 

jelikož tato geometrie není tolerována. Toto měření je pouze orientační a provádí se jen 

u několika kusů z měřené dávky. 

Před nastavením úhlu pro měření je nutné, aby byl svěrný spoj povolený. 

Po vložení první VBD z dávky do lůžka ramene nastavíme upraveným šroubem 

(DIN 464 – M6x10 s osazením a rýhovanou hlavou) tření mezi ramenem a silnější 

polovinou tělesa přípravku, ve které je tento šroub zašroubovaný. Původní osazení 

normovaného šroubu mělo průměr 12 mm, ale je zmenšeno na průměr 8g6. Spolu 

s otvorem pro osazení šroubu v rameni tvoří uložení s vůlí 8H7/g6. Dle [10] jde o uložení 

s malou vůlí. Toto uložení je zvoleno s ohledem na požadavek přesného nastavování 

úhlů a tedy přesného otáčení ramene. 

 

Obr. 4.14 Šroub DIN 464 – M6x10 pro nastavení tření                                                       

mezi ramenem a tělesem přípravku 

 

Operátor měřicího přístroje utáhne rýhovaný šroub dle svého odhadu a citu tak, 

aby tření mezi hlavou, ramenem a tělesem udrželo tíhu ramene s destičkou a upínacími 

prvky na místě, ale aby bylo stále možné působením síly na stranu ramene v určité 

vzdálenosti od osy šroubu s ramenem pootáčet. To je nutné kvůli přesnému doladění 

úhlu ramene s VBD. Prvním krokem operátora je volba prvku, podle kterého se bude 

úhel dolaďovat. Například si zvolí rovnou část ostří destičky, která je na výkresu 

vykreslena pod určitým úhlem. V měřicím systému si nadefinuje pomocnou geometrii – 

přímku pod tímto konkrétním úhlem. Podle obrazovky měřicího přístroje bude následně 

přibližovat ostří destičky k pomocné přímce. 
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Obr. 4.15 Princip dolaďování úhlu přibližováním prvku destičky k pomocné geometrii 

 

K jemnému dolaďování úhlů slouží stavěcí šrouby zašroubované v otvorech 

tělesa přípravku. Výchozím polotovarem pro jejich výrobu je šroub ISO 4026 – M5x16, 

jehož konec je upraven pro lepší přenos sil z osy šroubu na rameno a pro zvětšení 

rozsahu jeho funkčnosti. Jeho kuželové zakončení zároveň umožňuje rychlejší ukrytí 

šroubu v otvoru (kvůli pohybu ramene) a zkracuje délku části šroubu, která poté z tělesa 

vystupuje ven (viz. obrázek č. 4.16). 

 

Obr. 4.16 Stavěcí šroub ISO 4026 – M5x16 (také DIN 913) v otvoru tělesa přípravku 

a jeho úprava 

 

Ze stejných důvodů byl zvolen také úhel otvorů pro stavěcí šrouby, pod kterým 

směřují na rameno (30°), a na zadní straně jsou vyfrézovány kapsy hluboké 4 mm.  

Původně zjištěný nutný rozsah úhlové nastavitelnosti možnosti přípravku 

překračují, aby byla zajištěna větší variabilita nastavování při měření. 

U přípravku verze 1 je přidána možnost nastavování úhlů od 40° do 50° (3 kapsy) 

a u přípravku verze 2 ještě navíc možnost nastavovat úhly od 80° do 90° (4 kapsy). 

Ramena přípravků se tedy liší počtem kapes pro dolaďování nastavení. Na obrázku č. 

4.17 je zobrazeno rameno přípravku verze 2 se 4 kapsami. 
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Obr. 4.17 Kapsy na zadní straně ramene pro zlepšení záběru stavěcích šroubů 

 

Přípravek verze 3 vyžaduje prodloužení ramene kvůli zvětšení poloměru úhlové 

stupnice. 

Na následujících obrázcích je jako příklad zobrazen dotyk stavěcího šroubu 

s ramenem v krajních doporučených polohách dané skupiny úhlů (od 40° do 50°). 

 

Obr. 4.18 Dotyk stavěcího šroubu při nastavování úhlu 40° 

 

Obr. 4.19 Dotyk stavěcího šroubu při nastavování úhlu 50° 
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4.8 Upínání VBD 

Velikost měřených dávek se pohybuje až do 100ks. Způsob upínání VBD v lůžku 

tedy musí být jednoduchý, rychlý a zároveň spolehlivý. Jako vhodný způsob bylo 

zvoleno upínání pomocí napruženého plechu. Splňuje již jmenované požadavky a jeho 

dalšími výhodami jsou nízká cena, hmotnost, velikost, variabilita, snadná výroba 

a s ní související snadná modifikovatelnost (tvarů a rozměrů plechu). S upínáním souvisí 

také hloubka lůžka, která je navržena tak, aby nad horní stranu ramene vystupovala 

dosedací plocha i té nejnižší měřené destičky (3,18 mm). Tloušťka plechu byla zvolena 

0,5 mm. 

 

4.8.1 Plynule nastavitelný přítlačný plech 

První z možností využití přítlačného plechu je přišroubovat ho z boční strany, 

přičemž pro zamezení otáčení plechu kolem šroubu je na boční straně ramene 

vyfrézována drážka, do níž je plech zapuštěn. 

 

Obr. 4.20 Rameno s plynule nastavitelným přítlačným plechem 
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Přítlačná síla upnutí se nastavuje tím způsobem, že se nejprve do lůžka vloží 

první destička z měřené dávky. S povoleným šroubem operátor přístroje plech dorazí 

na dosedací plochu destičky a mírnou silou ho v drážce posune dle svého odhadu dále, 

aby destičku upnul jemu vyhovující přítlačnou silou, a utáhne šroub na boční straně 

ramene. Poté už pouze vyměňuje destičky. Umístění šroubu dále od lůžka umožní větší 

posunutí plechu v oblasti lůžka při jeho deformaci. Tato varianta tedy umožní jednodušší 

vyměňování destiček bez povolování plechu. 

 

4.8.2 Přítlačný plech nastavitelný podložkami 

Další možností je nastavovat přítlačnou sílu plechu na destičku jeho 

podkládáním podložkami. Plech zde musí být přišroubovaný zepředu, což snižuje 

možnou velikost posunutí při pružné deformaci plechu na jeho konci. To negativně 

ovlivní vkládání destiček do lůžka kvůli vyššímu odporu proti jejich zasouvání 

pod plech. Operátor by mohl mít problém s dosažením opakované přesnosti ustavení 

a upnutí destičky, v lepším případě by to vyžadovalo jeho zvýšené úsilí. Část plechu 

ohnutá o 90° a dotýkající se boční strany ramene brání pootáčení kolem šroubu. 

Na následujícím obrázku č. 4.21 je tato varianta plechu utažena šroubem ISO 7380 – 

M4x8 s kulovou hlavou a vnitřním šestihranem. 

 

Obr. 4.21 Rameno s plechem nastavitelným podložkami 
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Aby se destičky pod plech přišroubovaný ze přední strany ramene jednodušeji 

zasouvaly, měl by se před výměnou destičky plech povolit. Po opětovném utažení 

šroubu by se poloha plechu vůči rameni díky podložkám nezměnila. Předchozí varianta 

by ovšem po operátorovi vyžadovala pravidelně uchopovat imbusový klíč, zasouvat klíč 

do vnitřního šestihranu a odkládat ho. To lze vyřešit variantou zobrazenou na obrázku 

č. 4.22, kdy je šroub s vnitřním šestihranem nahrazen šroubem DIN 464 – M4x12 

s rýhovanou hlavou pro rychlejší a jednodušší manipulaci. 

 

Obr. 4.22 Rameno s plechem nastavitelným podložkami                                                             

a šroubem s rýhovanou hlavou 
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4.9 Výběr varianty přípravku pro výrobu 

Varianta 1: 

 menší velikost, nižší hmotnost, úspora na materiálu, 

 měření úhlů -3° až 3°, 40° až 50°, 55° až 62°, 

 menší a méně přesná úhlová stupnice, 

 menší tuhost pevné části tělesa, 

 menší potřebná utahovací síla šroubu svěrného spoje. 

 

 

Obr. 4.23 Přípravek (těleso verze 1 + upínání plynule nastavitelným plechem) 
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Varianta 2: 

 větší hranol, vyšší hmotnost, 

 lepší stabilita přípravku v prizmatu 

 měření úhlů -3° až 5°, 40° až 50°, 55° až 62°, 80° až 90° 

 menší a méně přesná úhlová stupnice, 

 větší tuhost pevné části tělesa, 

 minimální navýšení potřebné utahovací síly šroubu svěrného spoje. 

 

 

Obr. 4.24 Přípravek (těleso verze 2 + upínání plynule nastavitelným plechem) 
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Varianta 3: 

 větší hranol, vyšší hmotnost, 

 lepší stabilita přípravku v prizmatu 

 měření úhlů -3° až 5°, 40° až 50°, 55° až 62° 

 větší a přesnější úhlová stupnice, delší rameno, 

 větší tuhost pevné části tělesa. 

 

Obr. 4.25 Přípravek (těleso verze 3 + upínání plynule nastavitelným plechem) 

 

Na základě uvedených vlastností jednotlivých variant, jejich výhod a nevýhod, 

byla zvolena varianta 2. K tomuto rozhodnutí se přiklonil také sám zadavatel práce. 

Hlavním důvodem je větší rozsah úhlové nastavitelnosti přípravku až do 90°. Tato 

vlastnost není sice podle návrhu nutné úhlové nastavitelnosti nezbytná, ovšem zvýší 

se tak variabilita nastavení přípravku. Další výhodou je, že při utahování šroubu 

svěrného spoje dochází k menší deformaci pevné části hranolu, jelikož má větší rozměry 

a je tužší. Přestože se plocha průřezu pružné části tělesa zvětšila, síla potřebná pro její 

deformaci narostla minimálně, a to díky posunutí šroubu směrem ke konci hranolu. Větší 

a hmotnější hranol navíc zajistí lepší stabilitu přípravku v prizmatu. 
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4.10 Příklady nastavení přípravku při měření vybraných destiček 

4.10.1 VCGT 110308EN-SF 

Tvar břitu na destičce VCGT 110308EN-SF lze měřit při úhlech nastavení 

ramene -3° a 87°.  

 

Obr. 4.26 Nastavení přípravku při měření tvaru VCGT 110308EN-SF (-3°) 
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Na následujícím obrázku je nastavení přípravku při měření vybroušeného 

úhlu hřbetu destičky VCGT 110308EN-SF (10°, viz obrázek 3.8). Po pouhém ustavení 

destičky na zadní stranu ramene by nebylo možné nastavit přípravek přesně tak, 

aby ostří, se kterým tento hřbet sousedí, směřovalo kolmo na kameru. Natočení prizmatu 

o 30° ovšem umožní využít stavěcí šroub pro doladění ramene do úhlu 47°.  

 

 

 

 

Obr. 4.27 Nastavení přípravku při měření hřbetní geometrie VCGT 110308EN-SF 
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4.10.2 NBD3L 

Destičku NBD3L lze měřit při úhlech nastavení ramene -3° a 87°. 

 

Obr. 4.28 Nastavení přípravku při měření NBD3L (-3°) 
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4.10.3 XCNT 10T308EN 

Destička XCNT 10T308EN se měří při natočení prizmatu na desce měřicího 

přístroje o 6°. Poloha ramene se doladí stavěcími šrouby tak, aby vybroušená řezná hrana 

byla vodorovná (to je dle programu Autodesk Inventor přibližně o -0,744°). 

 

Obr. 4.29 Nastavení přípravku při měření XCNT 10T308EN 
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5 Závěr – technicko-ekonomické zhodnocení 

Při starém způsobu měření je jeho délka závislá především na tvaru destičky. 

Méně náročné je měření negativních destiček. Pokud má ovšem pozitivní úhel hřbetu, 

proces ustavování se stává náročnějším. Další komplikace nastane, pokud musí být 

destička měřena v poloze dle pracovní geometrie nebo jinak naklopena. 

U negativních destiček jednodušších tvarů může nastavování měřicího zařízení 

s přípravkem při měření první destičky trvat stejně dlouho, jako při starém způsobu 

ustavování, ovšem s přípravkem je proces nastavování spolehlivější a přesnější. Časové 

hodnocení původních metod a postupů ustavování destiček je těžko měřitelné 

či odhadnutelné, jelikož je méně spolehlivé. 

Měření dávky se urychlí především při výměně destiček. Čas výměny destičky 

v přípravku ovšem nebude pro každý typ destičky stejný, neboť výměna těch nejmenších 

destiček bude pro operátora náročnější z důvodu obtížné manipulace s destičkou. 

Jako vzor pro hodnocení zlepšení a urychlení měření byla zvolena destička 

TNMA 220412, která se při měření na prizmatu podkládá úhlovou měrkou s úhlem 3°. 

Ve výpočtu není zahrnuta délka celého měřicího procesu, jelikož přípravek nijak 

neovlivní dobu vlastního měření rozměrů, tj. práce s měřicím programem na přístroji. 

Je zjištěn pouze časový rozdíl mezi nastavováním první VBD a měřicího přístroje a také 

časový rozdíl při výměně VBD při současném způsobu měření a měření s přípravkem. 

 

Náklady na minutu vedlejší práce 

NVm = 10 Kč∙min-1 

Velikost měřené dávky 

d = 100 ks 
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Původní metoda: 

Čas nastavování polohy VBD a přístroje 

tAV11 = 3,5 min 

Čas výměny VBD a nastavení kamery v ose X 

tAV12 = 0,33 min 

Čas vedlejší práce dávkové 

tBV1 = tAV11 + d ∙ tAV12 = 3,5 + 100 ∙ 0,33 = 36,5 min 

Náklady na vedlejší práci 

NV1 = NVm ∙ tBV1 = 10 ∙ 36,5 = 365 Kč 

S přípravkem: 

Čas nastavování polohy VBD a přístroje 

tAV21 = 1,5 min 

Čas výměny VBD 

tAV22 = 0,17 min 

Čas vedlejší práce dávkové 

tBV2 = tAV21 + d ∙ tAV22 = 1,5 + 100 ∙ 0,17 = 18,5 min 

Náklady na vedlejší práci 

NV2 = NVm ∙ tBV2 = 10 ∙ 18,5 = 185 Kč 

Úspora na dávce: 

ΔtBV = 36,5 – 18,5 = 18 min 

Ud = NV1 - NV2 = 365 – 185 = 180 Kč 
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Na přístrojích s prizmatem (Blickle Tools Multicheck PC500 a IPM Measuring 

systems TC-210) lze měřit všechny typy VBD, a to jak tvar vybroušeného ostří v jedné 

poloze přípravku, tak i úhly čel a hřbetů po jeho pootočení v prizmatu o 90°.  Zvolená 

verze přípravku má větší rozsah úhlové nastavitelnosti a o jeden stavěcí šroub více, 

což v kombinaci s úhlovou nastavitelností prizmatu na základní desce těchto dvou 

přístrojů zvyšuje variabilitu nastavování. Při výměně destiček navíc nebude nutné 

opakovaně nastavovat pozici kamery v ose X, jelikož při měření v prizmatu se destička 

díky přípravku ustaví pokaždé na stejné pozici v osách X a Y, kdežto při starém způsobu 

je po výměně identická pouze výšková souřadnice Y. 

Na přístroji Zoller smarTcheck 600 je možné měřit pouze tvar nově 

vybroušeného ostří. Na rozdíl od přístrojů s prizmatem lze na smarTcheck 600 díky 

přípravku využít i jeho pokročilejší funkce, jako jsou programovatelné automatické 

měřicí procesy, které výrazně zkrátí hlavní časy měřicího procesu, nebo také 

automatické porovnávání požadované a skutečné kontury. 

Přípravek umožňuje měřit všechny broušené typy vyměnitelných břitových 

destiček, přesné nastavování úhlů v potřebném rozsahu daném jejich geometrií a využití 

měřicího přístroje Zoller smarTcheck 600. Použití přípravku také zkracuje vedlejší časy, 

čímž dochází k úspoře na nákladech na vedlejší práci. Přípravek tedy splňuje požadavky 

zadavatele. 
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