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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

Předkládaná disertační práce se zabývá experimentálním ověřováním vlivu tepelných a 

mechanických rázů a jejich následných vlivů na stav ostří při pravidelném nebo nepravidelném 

přerušovaném řezu. Testovány jsou celkem čtyři druhy keramických vyměnitelných břitových 

destiček od dvou světových dodavatelů vždy na bázi nitridické nebo oxidové keramiky. 

Porovnáván byl vždy materiál odlišný svým chemickým složením. Pro testování byla použita 

běžná ocel typ C45, referenční etanolový materiál pro třídu obrobitelnosti 14b, a ocel typ 

14MoV6-3, materiál s vyšší houževnatostí vhodná pro práci za vyšších teplot. 

 

Práce se skládá z teoretické části, která souhrnně sumarizuje rozdělení nejčastějších 

nástrojových materiálů využívaných pro moderní procesy obrábění, detailněji popisuje moderní 

druhy keramických materiálů, následuje popis procesu vnitřního pnutí vznikajícího při procesu 

obrábění, metody testování přerušovaným řezem a vliv mechanických nebo tepelných rázů na 

proces obrábění. 

 

V experimentální části je uveden popis a návrh experimentu včetně následného vyhodnocení pro 

jednotlivá měření. V první fázi jde o měření mechanických rázů pravidelným nebo nepravidelným 

přerušovaným řezem, který je vyvolaný odlišným počtem upnutých lišt v simulátoru 

přerušovaného řezu a pro dvě hodnoty posuvů. Dále následuje měření tepelných rázů při 

nepravidelném přerušovaném řezu, měření opotřebení vyměnitelných břitových destiček, 

snímání charakteru tvorby třísky a mechanismus tvorby třísky. Postupným prohlubováním 

znalostí o procesu byla problematika rozšířena také o měření vnitřního pnutí pro všechny 

hodnoty pravidelného a nepravidelného přerušovaného řezu a všechny použité posuvy. Závěrem 

byly porovnány nejčastější využívané parametry drsností, jako je průměrná aritmetická odchylka 

Ra a největší výška profilu Rz, a to při prvotním záběru vyměnitelné břitové destičky. 

 

Hlavním cílem práce je ověření odolnosti vytipovaných nástrojových materiálů vůči mechanickým 

a tepelným rázům, které vznikají během přerušovaného řezu, a jejich vliv na rovnoměrný nebo 

nerovnoměrný přerušovaný řez. Rozšiřující měření vnitřního napětí se snaží získat nové 

informace o tlakových nebo tahových napětí při pravidelném a nepravidelném přerušovaném 

řezu. Měření se také snaží získat podrobnější informace pro proces probíhající během vnitřního 

pnutí s cílem eliminovat hodnotu napětí, která může vést ke změně v materiálu a to převážně 

mechanických vlastností tak, aby došlo k optimálnímu rozložení pnutí v celém objemu.  
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PhD THESIS ANNOTATION 

 

 

The purpose of this PhD thesis is to investigate the effects of experimental influence verification 

of the thermal and mechanical beats and their subsequent impact on the edge status at regular 

or irregular interrupted cutting process. The sample was selected from four type of indexable 

inserts made of ceramic cutting materials supplied by two leading global manufacturers based on 

nitride or oxide ceramic compositions. The material distinct in their chemical composition was 

compared. We tested a popular medial carbon steel grade C45, which is in a 14b class at 

reference material, and grade 14MoV6-3, which is material with a higher toughness and 

suitability for higher working temperatures. 

 

The theoretical part is an initial attempt to investigate the division of the most common cutting 

tool material used for modern machining technology for industry, describes the modern ceramic 

materials, which are classified as advanced ceramic, followed by a description of residual stress 

created by machining process, method of interrupted cut’s testing and the effect of mechanical 

and thermal stresses on cutting process.  

 

The practical part focuses on description and experimental design, including subsequent 

evaluation of individual measurements. Firstly was measured mechanical beats by regular or 

irregular interrupted cut, which was caused by different number of clamped slats in the 

interrupted cut simulator and two values of feeds. The following chapter is describing the thermal 

shock measurement at irregular interrupted cut, a digital measuring module for tool wear insert, 

monitoring of chip’s character in machining and mechanism of chip formation. The residual stress 

measuring, for all values of regular or irregular interrupted cutting process and for all feeds, was 

also extended after gradually deepening knowledge about process. Finally, the most commonly 

used roughness parameter, arithmetic average deviation Ra and maximum height of the profile 

Rz, was compared at the initial engagement of the cutting inserts. 

 

The major objective of this study is to verify a resistance of selected cutting tool materials to 

mechanical and thermal stresses which are created during interrupted cutting, and their impact 

on regular or irregular interrupted cuts. In order to get a better comparison, we used others 

testing method as measurement of residual stresses and analysis of compressive and tensile 

stresses at regular or irregular cutting process. The measurements are also trying to get more 

detailed information about process while residual stress in order to eliminate volume of internal 

forces which might lead to changes in the material, mainly changes in the mechanical properties, 

and get the optimized stresses over its volume. 

  



Disertační práce  Ing. Adam Janásek 

4 

Obsah 

Seznam použitého značení, symbolů a zkratek ..................................................................... 5 

1. Úvod ................................................................................................................................... 7 

2. Cíle disertační práce ......................................................................................................... 8 

3. Požadavky na obráběcí nástroj ........................................................................................ 9 

4. Keramické řezné nástroje ............................................................................................... 10 

4.1.  Rozdělení keramiky ........................................................................................... 10 

5. Vnitřní pnutí, zbytková povrchová napětí ...................................................................... 11 

6. Testování přerušovaným řezem ..................................................................................... 12 

7. Teorie - vliv mechanických a tepelných rázů ................................................................ 13 

8. Návrh experimentu .......................................................................................................... 14 

8.1.  Simulátor přerušovaného řezu ........................................................................... 15 

8.2.  Výchozí schéma experimentu měření mechanických rázů ................................. 16 

8.3.  Testované materiály .......................................................................................... 16 

8.4.  Základní testovací řezné parametry pro mechanické rázy ................................. 16 

8.5.  Testované vyměnitelné břitové destičky ............................................................. 17 

8.6.  Obráběcí stroj .................................................................................................... 17 

8.7.  Vyhodnocovací zařízení - měření ...................................................................... 17 

9. Experimentální část ........................................................................................................ 18 

9.1.  Mechanické rázy ................................................................................................ 19 

9.1.1. VBD - výrobce: ISCAR, třída: IS8 ................................................................. 19 

9.1.2. VBD - výrobce: ISCAR, třída: IN23............................................................... 21 

9.1.3. VBD - výrobce: SAINT-GOBAIN, třída: D210 ............................................... 23 

9.1.4. VBD  - výrobce: SAINT-GOBAIN, třída: D460 .............................................. 25 

9.2.  Tepelné rázy ...................................................................................................... 27 

9.2.1. Teplotní snímek přerušovaného řezu - časové snímky................................. 27 

9.2.2. Teplotní model přerušovaného řezu - graf.................................................... 28 

9.3.  Opotřebení nástroje ........................................................................................... 28 

9.3.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) ............................................................ 29 

9.3.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050)...................................................................... 30 

9.4.  Charakter tvorby třísky ....................................................................................... 30 

9.5.  Vnitřní pnutí ....................................................................................................... 31 

9.5.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) ............................................................ 32 

9.5.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050)...................................................................... 35 

9.6.  Parametry drsnosti při prvotním záběru vyměnitelné břitové destičky ................ 37 

9.6.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) ............................................................ 37 

6.2.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050)...................................................................... 38 

10. Závěr ................................................................................................................................ 39 

10.1. Přínos pro vědu................................................................................................... 42 

10.2. Přínos pro praxi................................................................................................... 43 

11. Results and Discussion .................................................................................................. 44 

11.1. Contribution to Science ....................................................................................... 47 

11.2. Contribution to Practice ....................................................................................... 48 

12. Použitá literatura ............................................................................................................. 49 

13. Seznam vlastních publikací během studia .................................................................... 53 

 



Disertační práce  Ing. Adam Janásek 

5 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značka Význam Jednotka 

A5 Tažnost         % 

D Průměr obrobku  mm 

D210 Třída vyměnitelné břitové destičky, výrobce SAINT-GOBAIN - 

D460 Třída vyměnitelné břitové destičky, výrobce SAINT-GOBAIN - 

E Modul pružnosti v tahu (tzv. Youngův modul elasticity) Pa 

F Síla obrábění N 

Fc Řezná složka síly obrábění N 

Ff Posuvová složka síly obrábění N 

Fp Pasivní složka síly obrábění N 

FEM Finite Element Method (metoda konečných prvků) - 

FWHM Full Width at Half Maximum (šířka Gaussova rozdělení) °  

G Modul pružnosti ve smyku Gpa 

HB Tvrdost podle Brinella - 

HIP Hot Isostatic Pressing (Izostatické lisování za tepla) - 

IN23 Třída vyměnitelné břitové destičky, výrobce ISCAR - 

IS8 Třída vyměnitelné břitové destičky, výrobce ISCAR - 

L Obrobená délka mm 

MKP Metoda konečných prvků - 

Q Měrný tepelný výkon W·m-3 

R Počet rázů - 

Ra Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu   μm 

Rz Největší výška profilu   μm 

Rm  Mez pevnosti MPa 

Rp0,2  Mez kluzu MPa 

Rpk Redukovaná výška špiček μm 

Rvk Redukovaná hloubka rýh μm 

Shearstress Smykové napětí Ƭ MPa 

SiAlON Silicon Aluminium Oxygen Nitrogen (silikon alumina nitrid)  - 

SNGT Označení druhu a tvaru vyměnitelné břitové destičky - 

Stress Napětí σ Mpa 

T Teplota K 

T0 Teplota okolí měřeného tělesa K 

T1_Avg Teplota průměrná, zkreslená °C 

T1_Max Teplota maximální, dosahovaná teplota destičky reálná °C 

T1_Min Teplota minimální, zkreslená °C 

VBD Vyměnitelná břitová destička - 

W Objemový součinitel třísky - 

X - ray Rentgenové záření - 

Z Kontrakce % 

Zo Zorný úhel objektivu ° 
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Značka Význam Jednotka 

ap Hloubka řezu [mm] mm 

c Tepelná kapacita J·kg-1·K-1 

d Průměr mm 

d0 Mřížková vzdálenost nm 

dsp Vzdálenost mezi dvěma krystalografickými rovinami nm 

f Posuv mm 

f Frekvence Hz 

fo Ohnisková vzdálenost objektivu mm 

k Tepelná vodivost W·m-1·K-1 

l Obrobená délka  mm 

m Vzdálenost zaoblení řezné hrany od maximální středové kružnice mm 

n Otáčky vřetena min-1 

nl Počet upnutých lišt v simulátoru přerušovaného řezu - 

nmax Maximální otáčky vřetena min-1 

q Měrný tepelný tok W·m-2 

r Poloměr zaoblení řezné hrany destičky mm 

s Tloušťka destičky mm 

shv Rozměr senzoru mm 

t Čas obrábění s 

vc Řezná rychlost m·min-1 

y Součinitel teplotní roztažnosti K-1 

α Součinitel přestupu tepla W·m-2·K-1 

α0  Ortogonální úhel hřbetu  ° 

γ0 Ortogonální úhel čela  ° 

εr  Úhel špičky  ° 

κr  Úhel nastavení hlavního ostří  ° 

λ Vlnová délka  nm 

λs  Úhel sklonu ostří  ° 

ρ Hustota materiálu kg·m-3 

σ  Normálové napětí MPa 

σ Tenzor tepelného napětí MPa 

σI Makroskopická zbytková napětí MPa 

σII Mikroskopická zbytková napětí MPa 

σIII Submikroskopické zbytkové napětí MPa 

σij Tenzor napětí (i, j = x, y, z) MPa 

θ  Difrakční úhel (Braggův úhel) ° 

  Poissonovo číslo (koeficient) - 

Ƭ Smykové napětí  MPa 

ψ Úhel orientace ° 

ΔT Teplotní gradient K 
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1. ÚVOD 

Výrobní odvětví tvoří ekonomickou páteř každé průmyslové země a obecně znázorňuje 

ekonomickou situaci daného státu, která je založena na zisku z výrobních činností. Je zřejmé, že 

tlak mezinárodní konkurence nutí k dalšímu vývoji všech výrobních technologií a podpůrných 

systémů. Ve snaze o zvýšení efektivity, produktivity práce a snížení výrobních nákladů byly v 

posledních 10 ÷ 20 letech zavedené nové výrobní technologie, automatizované systémy a četné 

systémové aplikace. Zejména výrobní odvětví je součástí konkurenčního boje ve vývoji 

obráběcích strojů, pokročilejšího a intuitivního ovládání, dosahování vyšších rychlostí, lepších 

přesností a větší flexibility. Moderní vývoj zahrnuje i méně známé oblasti jako sondy, senzory 

zaimplementované do ovládání, které pomáhají operátorům „správně vidět a slyšet“. Vysoce 

sofistikované modely založené na znalostech procesů podporují inovační proces při vývoji 

automatizovaných inteligentních obráběcích pracovišť. Moderní trendy, které se ubírají 

k hromadné výrobě, inspirují výrobce k přijmutí koncepce vedoucí k vyšší flexibilitě a pružnosti 

výrobního procesu. Lze využít i vyšší inovační systémy jako umělou inteligenci, počítačem 

integrovanou výrobu, plánovač materiálových požadavků, celkové řízení kvality a další [1]. Je 

třeba si také uvědomit, že s využitím výše uvedených podpůrných systémů nelze úplně vyřešit 

všechny výrobní problémy postihující současnou dobu. 

 

Následující Obr. 1 objasňuje budoucí směry výrobních systémů s přihlédnutím na dnešní 

faktory, jako jsou výrobní možnosti, cena, kvalita, požadavky zákazníků a zodpovědnost 

k životnímu prostředí. 

 

Obr. 1  Hnací síly ve výrobním prostředí 21. století [2] 

 

Samotný pojem obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar 

v daných rozměrech, přesnostech a přebytečná část materiálu je oddělována z obrobku ve formě 

třísky. Základním předpokladem pro obrábění je teorie vzniku třísky, která vzniká pomocí břitu 

nástroje, který postupně vniká do materiálu a odděluje od něj třísky. Tímto se obrábění liší od 

jiných technologií jako je např. dělení materiálu, tváření nebo odlévání. 

Zvyšující se rozmanitost 
pracovní síly 

Zvyšující se 
technologické změny 

Široká dostupnost a 
rozšířenost informací 

Rychle se rozvíjející se přístup k 
informacím 

Rychle se rozvíjející se přístup 
k novým technologiím 

Zvýšená očekávání 
konečného zákazníka 

Životní prostředí, dosahování 
maximálních možných limitů 
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce se zabývá experimentálním ověřováním vlivu tepelných a mechanických 

rázů a jejich vlivů na stav ostří včetně porovnání při pravidelném nebo nepravidelném 

přerušovaném řezu. Testovány jsou celkem čtyři druhy vyměnitelných břitových destiček od dvou 

světových dodavatelů. Porovnávána byla vždy keramika odlišná svým chemickým složením a to 

nitridicko-křemíková a směsná oxidová keramika. Tato práce souhrnně sumarizuje 

experimentální výsledky získané v průběhu doktorského studia, které byly publikované 

v odborných technických časopisech. 

 

Na progresivní, moderní řezný materiál jsou často kladeny základní požadavky, jako je 

pevnost při vysokých teplotách, schopnost odolávat přerušovanému řezu, vysoká houževnatost, 

odolnost proti opotřebení a vysoká tvrdost nástroje nebo samotné řezné hrany. V poslední době 

byl zrealizován rozsáhlý výzkum a vývoj zaměřený na zvýšení limitů zmiňovaných vlastností 

řezných materiálů z čeho vyplynulo, že jedním z klíčových faktorů pro stanovení opotřebení 

řezných nástrojů je způsob zatížení a teplota dosahovaná během procesu obrábění. Částečně 

lze odstranit nadměrné opotřebování např. úpravou substrátu, úpravou povlakování a konstrukcí 

řezné hrany. Pouze správnou kombinací těchto hlavních prvků lze zaručit dlouhou životnost, 

efektivitu obrábění a spolehlivost řezného nástroje. 

 

Předkládaná disertační práce si klade za cíl ověřit pomocí alternativních zkoušek odolnost 

vytipovaných nástrojových materiálů vůči mechanickým a tepelným rázům, které vznikají během 

přerušovaného řezu, a jejich vliv na rovnoměrný nebo nerovnoměrný přerušovaný řez. 

 

Na základě výše uvedeného lze stanovit postupné cíle disertační práce: 

- shrnutí teoretických poznatků z dané oblasti, 

- návrh metodiky měření přerušovaného řezu a to pravidelného a nepravidelného, použité 

zařízení a měřící metody, metodika vyhodnocování, 

- provedení jednotlivých navrhovaných zkoušek a experimentů, 

- vyhodnocení nejvhodnějších řezných nástrojů a návrh nejvhodnějšího aplikačního pole 

působnosti testovaných keramických materiálů pro pravidelný nebo nepravidelný 

přerušovaný řez, 

- ověření hodnot udávaných výrobcem a skutečných dle výsledků experimentálního 

měření, 

- návrh možnosti aplikace v praxi a návrh pro další experimentální zkoušky, 

- přispět k rozšíření aplikační využitelnosti jednotlivých druhů keramických materiálů pro 

přerušovaný řez. 
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3. POŽADAVKY NA OBRÁBĚCÍ NÁSTROJ 

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

s obrobkem umožňuje realizaci daného řezného procesu. Nástroj uskutečňuje řezný proces tím, 

že svou pracovní částí tj. břitem vniká do materiálu obrobku a odděluje z něho postupně částice 

ve tvaru třísky. [5] 

 

Díky vývoji nových nástrojů téměř každý výrobní podnik v současné době používá 

vyměnitelné břitové destičky. Jejich využití ve výrobním procesu obrábění kovů přinesl značné 

výhody jako je lepší řezný výkon, delší životnost nástroje, snížení nákladů a prostojů nástroje a 

zjednodušení výměny nástrojů. 

 

Správně určený řezný nástroj je základem úspěšně zvládnutého obráběcího procesu. 

V dnešní době vyměnitelné břitové destičky mají významný vliv na celý řezný nástroj. Vlastnosti 

destiček určují nejen trvanlivost a řezivost nástroje, ale i přesnost a kvalitu obrobené plochy. 

Řezné parametry a životnost dnešních nástrojů dosahují hodnot dříve nevídaných, jejichž využití 

je podmíněno správným nasazením pro vybraný proces, a proto základní orientace v nabídce 

řezných materiálů a nástrojů je nezbytným předpokladem pro hospodárnost, spolehlivost a 

produktivitu obráběcího procesu [6]. Z tohoto důvodu je neustálá kladena snaha na další vývoj 

řezných materiálů a jejich správné využití.  

 

Na řezné materiály jsou často kladeny protichůdné požadavky. Některé nástroje musí mít 

vysokou tvrdost a pevnost, u jiných se naopak tyto vlastnosti snižují, aby se získala dostatečně 

vysoká houževnatost [7]. Historie „skutečných“ řezných materiálu začala během průmyslové 

revoluce okolo roku 1800, ale první řezné materiály již byly známé před tímto datem. V roce 1860 

britský vědec Robert F. Mushet zjistil, že přidáním wolframu můžeme získat vyšší tvrdost a 

životnost řezného nástroje [8]. V průběhu 20. století došlo k prudkému rozvoji nástrojů. Od roku 

1930 vznikala snaha o zdokonalení řezných materiálů, jejímž výsledkem mělo být snížení 

obráběcích časů. Technologie obrábění je v současné době jednou z hlavních součástí výroby a 

samotné řezné materiály hrají v tomto veledůležitou roli. Neustále jsou vyvíjeny nové a nové 

materiály, které částečně nahrazují ty předešlé. V současnosti již existuje dosti široký sortiment 

řezných materiálů - od nástrojových ocelí až po syntetický diamant. 

 
Obr. 2  Přibližný technický vývoj ve světě pro jednotlivé vybrané nástrojové materiály [9] 
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4. KERAMICKÉ ŘEZNÉ NÁSTROJE 

V dnešní době se pod pojmem keramika rozumí krystalický materiál, který je složen 

z anorganických sloučenin nekovového charakteru velmi malých rozměrů, obsahující náhodné 

technologické defekty. Základem krystalických materiálů je krystalová struktura materiálu, ve 

které převažují kubické a hexagonální mřížky. 

 

Řeznou keramikou se rozumí řezný materiál využívaný pro obrábění velmi tvrdých 

materiálů. Keramické břitové destičky je možné využívat pro široký rozsah aplikací a materiálů a 

to jak pro vysokorychlostní soustružení, ale také pro frézování a zapichování. Při dodržení 

předepsaných postupů, které jsou velmi specifické pro jednotlivé třídy keramiky, lze dosáhnou 

velmi vysoké produktivity. Keramické materiály se vyznačují extrémní odolností proti otěru a 

odolností proti působení tepla při vysokých řezných rychlostech. Klíčová vlastnost keramických 

materiálů je, že mnohem lépe odolávají teplotám než karbidové materiály. Keramický materiál 

začíná „měknout“ až při 2 200 °C zatímco karbidové materiály již při 870 °C. 

 

4.1.  Rozdělení keramiky 

Pro rozdělení keramických řezných materiálů neexistuje žádná případná norma (každý 

výrobce keramických materiálů používá své vlastní značení). Běžné využívané a známé 

rozdělení keramických řezných materiálů dle chemického složení je následující: 

 

 Oxidová keramika, na bázi oxidu hlinitého 

o Čistá  

Značení: CA dle ČSN ISO 513 normy 

Složení:  je výhradně tvořena až z 99,5 % oxidem hlinitým Al2O3 

 

o Polosměsná  

Značení: CA dle ČSN ISO 513 normy 

Složení: Al2O3 + ZrO2, Al2O3 + ZrO2 + CoO 

  

o Směsná  

Značení: CM dle ČSN ISO 513 normy 

Složení: Al2O3 + TiC, Al2O3 + TiCN, Al2O3 + ZrO2 + TiC, Al2O3 + TiC + TiN 

 

 Nitridická keramika, na bázi nitridu křemíku  

Značení: CN dle ČSN ISO 513 normy 

Složení: Si3N4, Si3N4 + Y2O3, Si3N4 + TiN, Sialony 

  

 Vyztužená keramika pomocí vláken 

Značení: - 

Složení: např. Whiskery SiC: Al2O3 + SiCw, Si3N4 + SiCw 

 

 Povlakované vrtsvy  

Značení: CC dle ČSN ISO 513 normy 

Složení: např. pro CVD povlak vrstva TiN nebo TiCN  
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5. VNITŘNÍ PNUTÍ, ZBYTKOVÁ POVRCHOVÁ NAPĚTÍ 

Problematika zbytkových napětí, působících bez vnějšího zatěžování v kovových i 

nekovových materiálech, byla předmětem mnoha studií již od počátku 20. století. Znalost 

charakteru zbytkové napjatosti je velmi důležitá pro stanovení velikosti celkového namáhání 

strojních součástí a z toho plynoucích predikcí životnosti. V mechanice je zbytková napjatost 

(obsažená v nezatíženém tělese) charakterizována tím, že tenzor napětí má alespoň jednu 

nenulovou složku. Zbytková napětí jsou především důsledkem předchozích technologických 

procesů. V nejčastějších případech se jedná o odlévání (ochlazování odlitků), obrábění, tváření 

(kování), svařování, tepelné a chemické zpracování (změny velikosti zrn), vliv okolního prostředí 

(teplota, záření), povrchové úpravy (kuličkování, válečkování) a další. Ve skutečnosti 

téměř všechny způsoby povrchových úprav materiálu vnášejí do součásti nepravidelně rozložená 

a po hloubce nehomogenní zbytková napětí. Zbytková napětí ale také mohou vznikat jako 

důsledek historie zatěžování strojních součástí. [26, 27, 28] 

 

Znalost zbytkových napětí je také důležitá pro správnou volbu technologického postupu a 

odhadnutí možného stavu v průběhu životnosti výrobku. Samotné zbytkové napětí může i kladně 

přispívat ke zlepšení vlastností výrobků, např. pokud napětí od vnějšího zatížení působí proti 

zbytkové napjatosti, tj. dochází ke zvýšení povrchové pevnosti materiálu a příznivě tím působí 

proti napjatosti způsobení tahem, kterou vyvolává rotační pohyb.  

 

Na druhou stranu zbytková pnutí vyvolávají problémy jako je vznik trhlin, napěťovou korozi 

nebo snížení meze únavy. Jako nejčastější příčiny těchto vad můžeme považovat 

nerovnoměrnou plastickou deformaci v obráběném povrchu, nerovnoměrný ohřev nebo 

ochlazovací fázi, nerovnoměrné rozložení struktury a různě vyvolané chemické procesy. 

 

Obr. 3  Nejčastější příklad rozložení zbytkových napětí podle charakteru vzniku [29] 

 

Poznámka k Obr. 3 [29]: 

KŘIVKA 1 zbytkové napětí od plastické deformace na povrchu i v podpovrchových 

vrstvách. Toto napětí má tlakový charakter a je závislé na stavu povrchu, 

parametrů drsnosti a profilu výstupků.  

KŘIVKA 2 zbytkové napětí vznikající při ohřevu a následném ochlazení povrchu. Má 

tahový napěťový charakter.  

KŘIVKA 3  strukturní martenzitická transformace iniciovaná teplotními změnami. Na 

povrchu má tlaková napětí, pod povrchem přechází na tahové napětí. Toto 

napětí má největší vliv na vznik trhlin.   
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6. TESTOVÁNÍ PŘERUŠOVANÝM ŘEZEM 

Rozhodující pro volbu optimálního obráběcího materiálu či nástroje je charakter řezu, který 

může být nepřerušovaný nebo přerušovaný. O přerušovaném řezu mluvíme, pokud nástroj není 

v neustálém kontaktu s obráběním materiálem (obrobkem). Tato fluktuace, což znamená 

nepravidelný a nesoustavný pohyb některých veličin, přináší negativní vlivy nejen na mechanické 

zatížení, ale také na tepelné zatížení. Tyto zatížení mají přímý vliv na integritu povrchu, řezné 

hrany nástroje, produktivitu a bezpečnost procesu. Vyměnitelné břitové destičky všeobecně 

pracují dobře pod neustálou zátěží. 

 

Při nepřerušovaném řezu musí být břit schopen odolávat především účinku velké řezné síly 

a vysoké řezné teploty čili nebezpečí rychlého otěru a zejména nebezpečí vzniku plastické 

deformace s následným totálním plastickým porušením břitu. Při přerušovaném řezu je obvykle 

tepelné zatížení břitu nižší. Je to důsledek ochlazení ve fázi, kdy "břit řeže vzduch" [77]. Proto je 

v tomto případě menší nebezpečí vzniku plastické deformace, avšak vzrůstá nebezpečí 

křehkého porušení břitu v důsledku proměnlivého cyklického namáhání břitu mechanickými a 

teplotními rázy [34].  

 

Každý přerušovaný řez je rozdělen do dvou fází. V první fázi mluvíme o záběru, kdy 

vznikají mechanické rázy a teplo. Druhá fáze je doba bez záběru, při nichž dochází 

k ochlazování a časovým prodlevám mezi jednotlivými záběry. 

 

Obr. 4  Popis řezné oblasti platné pro přerušovaný řez [35] 

 

Bez řádného řízení přerušovaného řezu může docházet k vylamování břitových hran 

destičky, tepelným lomům a praskání nebo úplnému poškození nástroje. Nejlepším způsobem 

jak zvýšit produktivitu a zajistit bezpečnost přerušovaného řezu je použít optimální materiál pro 

danou aplikaci. Důležité je také vycházet nejet z aplikace a obráběného materiálu, ale je nutné 

vzít v potaz také optimální řeznou rychlost, velikost posuvu, hloubku řezu, rozložení sil a úroveň 

přerušení. [36] 
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7. TEORIE - VLIV MECHANICKÝCH A TEPELNÝCH RÁZŮ 

Odolnost vyměnitelných břitových destiček proti namáhání teplotními a mechanickými rázy 

má velmi důležitý význam. Mechanickým rázem může dojít k destrukci nebo porušení břitu při 

vnikání do obrobku a při výstupu břitu je pro eventuální destrukci nebo porušení břitu rozhodující 

ráz tepelný. 

 

Řezné síly v důsledku přítomnosti tvrdých částí v mikrostruktuře materiálu při 

přerušovaném řezu dosti kolísají. Během posledních několika desetiletí byla snaha o zvýšení 

vlastností jako pevnost při vysokých teplotách, vysoká houževnatost, odolnost proti opotřebení a 

vysoká tvrdost.  

 

Celkovou vykonanou práci lze rozdělit do tří základních veličin [41]:  

a) práce na střih materiálu (potřebná pro tvorbu třísky a vytvořeni nového povrchu), 

b) práce pro přesun třísky (po povrchu nástroje), 

c) práce nutná pro pohyb po obrobeném povrchu. 

 

Obr. 5 ukazuje teplotní a rázový profil břitu pro nepřerušovaný a přerušovaný řez. U 

nepřerušovaného řezu dochází k nárůstu teploty ihned od začátku vstupu nástroje do materiálu a 

následuje ustálení teploty, podobné tomu je s mechanickým rázem. U přerušovaného řezu se 

teplota mění cyklicky (záběr - chlazení). Zvýšení řezné rychlosti způsobí nárůst úderů za 

jednotku času, což bude mít za vliv nárůst teploty a tedy urychlené opotřebení nástroje. Ale 

těchto faktorů může být více, např. odřezaný objem materiálu, tvar destiček, chladící podmínky, 

úhel čela a hřbetu aj.  

 
Obr. 5  Teplotní a rázový profil břitu při přerušovaném a nepřerušovaném řezu [35] 

 

 

  



Disertační práce  Ing. Adam Janásek 

14 

8. NÁVRH EXPERIMENTU 

Pro testování byla využita metoda podélného soustružení tzv. lištový test, tj. „válec s 

lopatkami“. Původní metodika testování využívala pouze měření přerušovaným řezem a cílený 

parametr byl maximální počet rázů, kterým je destička schopna odolávat. Z důvodu úspory 

materiálu byl zvolen maximální limit 6 000 rázů, který byl zvolen na základě zkušeností, případně 

destrukce břitu (lom). Po dosažení jednotlivých limitů byla destička považovaná za schopnou 

odolávat rázům nebo naopak. Toto omezení a metodika testování vypovídala pouze o vlivu 

mechanických rázů, nikoliv o vlivu tepelných rázů na stav ostří nebo vlivu časových prodlev mezi 

rázy a stanovovala pouze v omezené míře životnost nástroje a určení vhodnosti jednotlivých 

použitých nástrojových materiálů. 

 

Každý břit při přerušovaném řezu je namáhán mechanickým a tepelným rázem. 

Z teoretického hlediska a podle profesora Vasilka, by měl mít tepelný ráz mnohem negativnější 

účinek na břit než ráz mechanický [60]. Pomocí testů by bylo možné dokázat, že udržením stálé 

teploty, nebo předehřevem, by došlo k několikanásobné větší odolnosti vyměnitelných břitových 

destiček vůči rázům.  

 

Pro hlubší zkoumání vlivu mechanických a tepelných rázů byla navržena nová metodika 

testování, tzn. porovnání pravidelného přerušovaného řezu (upnuté 4 a 1 lišta) a nepravidelného 

přerušovaného řezu (upnuté 3 a 2 lišty). Do speciálního přípravku, jak tento simulátor 

přerušovaného řezu nazýváme, upneme různý počet lišt a díky tomuto můžeme prokázat vliv 

časových prodlev mezi jednotlivými rázy. Při nerovnoměrných rázech bude docházet k různým 

časovým prodlevám, které budou mít vliv také na tepelné rázy. Kritériem pro ukončení testů je 

destrukce břitu (lom) nebo zhoršení kvality povrchu. 

 

Jako hlavní zkoumaný parametr bylo zvoleno měření mechanických rázů na simulátoru 

přerušovaného řezu. Jako další rozšířený způsob měření vlivu procesu obrábění pravidelným 

nebo nepravidelným přerušovaným řezem byl dodatečně experiment rozšířen o další následující 

měření: 

- měření tepelných rázů, 

- měření opotřebení řezného nástroje, 

- charakteristika tvorby třísky, 

- měření vnitřního pnutí, 

- měření parametrů drsnosti povrchu při prvotním záběru. 
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8.1.  Simulátor přerušovaného řezu 

Momentálně se veškeré testy provádějí na speciálním přípravku - simulátoru 

přerušovaného řezu, který byl navrhnut pro tyto účely na Katedře obrábění, montáže a 

strojírenské technologie, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

 

Přípravek tvoří podélné lišty (testovaný materiál), které jsou pevně upnuty v tělese 

přípravku pomocí sady upínacích klínů a jistících šroubů [61]. Pro zachování řezných sil jsou 

obráběné lišty podloženy distanční podložkou. Zkoušený nástroj se při testování posouvá 

v podélném směru od hrotu koníku ke sklíčidlu stroje. 

 

Při „plném“ osazení lištami (čtyři lišty), tzn. při pravidelném přerušovaném řezu, jsou 

vyměnitelné břitové destičky zatěžovány pouze konstantním počtem rázů a to vždy čtyři-krát 

během jedné otáčky. Tím pádem je břit vystaven čtyřem teplotním rázům a čtyřem mechanickým 

rázům během jedné otáčky. 

 

 

Obr. 6  Model současného simulátoru přerušované řezu 

 

 

 

1 -  tělo simulátoru 

2 -  testované lišty 

3 -  vyměnitelné 

podložky 

4 -  upínací klíny 

5 -  pojistné kroužky 
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8.2.  Výchozí schéma experimentu měření mechanických rázů 

 

Obr. 2  Souhrnné výchozí schéma experimentu měření mechanických rázů 

 

8.3.  Testované materiály 

Jako testovaný materiál byly zvoleny dvě velmi často využívané oceli, ocel typ 14MoV6-3 - 

materiál s vyšší houževnatostí pro práci za vyšších teplot, a ocel typ C45 - jedná se o referenční 

etanolový materiál pro třídu obrobitelnosti 14b. 

 

8.4.  Základní testovací řezné parametry pro mechanické rázy  

Testované keramické vyměnitelné břitové destičky byly testovány při následujících řezných 

parametrech: 
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- otáčky vřetena  n = 250 min-1 

- řezná rychlost vc = 204 m·min-1 

- posuv 1  f1 = 0,20 mm 

- posuv 2  f2 = 0,32 mm 

- hloubka řezu  ap = 1 mm 

- průměr přípravku  d = 260 mm 

 

8.5.  Testované vyměnitelné břitové destičky 

Jako materiály vyměnitelných břitových destiček byly zvoleny nástroje z řezné keramiky 

z produkce dvou světových výrobců těchto destiček a to vždy ve dvou odlišných chemických 

typech (třídách): 

 výrobce ISCAR  

o třída IS8 - (Si3N4) 

o třída IN23 - (Al2O3-TiC) 

 

 výrobce SAINT-GOBAIN  

o třída D210 - (Al2O3, ZrO2 a CoO) 

o třída D460 - (Si3N4) 

 

8.6.  Obráběcí stroj 

Pro testování destiček přerušovaným řezem byl použit československý soustruh TOS 

Trenčín n.p. (nyní pod značkou TRENS SK, a.s.) typu SN 55 - 7, který je umístěn v laboratořích 

na Katedře obrábění a výrobní techniky, Strojní fakultě Žilinské univerzity v Žilině. 

 

8.7.  Vyhodnocovací zařízení - měření 

Stav jednotlivých ostří byl vyhodnocován na mikroskopu Zeiss, typ Stemi DV4. Mikroskop 

je opatřen digitální kamerou. Jako vyhodnocovací parametr pro opotřebení destičky bylo zvoleno 

čelo destičky (zvětšení 12x) a hřbet destičky (zvětšení 8x).  

 

Teplota v samotný procesu obrábění a tepelně ovlivněné pole bylo měřené termovizní 

infračervenou kamerou MobiR M8. Kamera díky přídavným filtrům je schopna měřit až do teploty 

1 200 °C, teplotní citlivost dosahuje hodnoty až 0,1 °C. 

  

Snímání charakteru tvorby třísky bylo provedeno na vysokorychlostní kameře Olympus, typ 

i-SPEED 3. Momentálně se jedná o jednu z nejvýkonnějších kamer na trhu vhodnou pro vědecké 

účely dosahující velké světlosti, možnosti pracovat při rozlišení 1280 x 1024 a možností 

snímkování až 150 000 snímků/s.  

 

Měření vnitřního pnutí bylo vyhodnoceno na nedestruktivní technologii měření X-ray 

difraktometru, typ iXRD, výrobce PROTO Manufacturing. Díky modulární koncepci, výkonnému 

softwaru a možnosti nejrůznějších příslušenství je toto zařízení vhodné pro miniaturní součásti 

nebo díky přenositelnosti lze využit pro rozměrově těžko přemístitelné aplikace. Rentgenovou 

metodou byla změřena povrchová vrstva do hloubky 12 μm.   
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9. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Na VBD a výsledný obráběný povrch jsou kladeny velmi přísné požadavky. Z tohoto 

důvodu prvotně uvažované měření mechanických rázů bylo rozšířeno o další měřené parametry. 

Díky tomuto došlo k detailnímu prozkoumání nových vlastností destiček. Byly provedeny 

následující zkoušky: 

 měření mechanických rázů  

-  kompletní měření dle kapitoly 8.3 a obrázku „Souhrnné výchozí schéma 

experimentu měření mechanických rázů“, 

-  vždy 3 srovnávací měření, 

 

 měření tepelných rázů 

- měření při nepravidelném přerušovaném řezu, 

- měření pro 3 upnuté lišty, 

- testovaná destička ISCAR IN23, která dosáhla nejvyšší odolnosti vůči 

mechanickým rázům, 

 

 měření opotřebení nástroje  

-  kompletní měření dle kapitoly 8.3 a obrázku „Souhrnné výchozí schéma 

experimentu měření mechanických rázů“, 

 

 charakter tvorby třísky  

-  měření při nepravidelném přerušovaném řezu, 

-  testovaná destička ISCAR IN23, která dosáhla nejvyšší odolnosti vůči 

mechanickým rázům, 

 

 vnitřní pnutí  

-  měření rozšířeno o nejnižší hodnotu posuvu f = 0,11 mm,  

-  testovaná destička ISCAR IN23, která dosáhla nejvyšší odolnosti vůči 

mechanickým rázům, 

-  měření pro vstupní a výstupní hodnotu vnitřního pnutí, 

-  vždy 2 srovnávací měření, 

 

 drsnost při prvotním záběru vyměnitelné břitové destičky 

-  měření rozšířeno o nejnižší hodnotu posuvu f = 0,11 mm. 

 
 

Konstantní hodnotou pro všechna měření byla řezná rychlost vc = 204 m·min-1 a hodnota 

hloubky řezu ap = 1 mm. To bylo způsobeno limity obráběcích strojů.  
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9.1.  Mechanické rázy 

9.1.1. VBD - výrobce: ISCAR, třída: IS8 

Všeobecně lze konstatovat, že destička ISCAR IS8 při aplikaci na obráběném materiálu 

14MoV6-3 (1.7715, 15 128) dosahuje nízké odolnosti vůči mechanickým rázům. 

 

Obr. 8  Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

  

 Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste 

také odolnost destičky IS8 proti mechanickým rázům. Nejlepších hodnot odolností bylo dosaženo 

při maximálním počtu upnutých lišt v přípravku. Lepších vlastností dosahuje destička při nižších 

hodnotách posuvů. Nárůst naměřených hodnot se jeví jako velmi konstantní v porovnání 

s celkovým průběhem. Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým 

rázům je 25 513 rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 0,20 mm. 
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Všeobecně lze konstatovat, že destička ISCAR IS8 při aplikaci na obráběném materiálu 

C45 (1.0503, 12 050) dosahuje velmi vysoké odolnosti vůči mechanickým rázům. V porovnání 

s předchozím případem (jiný obráběný materiál) je charakter odolnosti vůči mechanickým rázům 

zcela opačný. 

 

Obr. 9  Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 

Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se zvyšující se prodlevou mezi rázy roste 

odolnost destičky IS8 proti mechanickým rázům (nejlepších hodnot této odolnosti bylo dosaženo 

při minimálním počtu upnutých lišt v přípravku). Lepších vlastností dosahuje destička při nižším 

posuvu. Nárůst naměřených hodnot se jeví jako velmi konstantní. Jak je již zmíněno u 

předchozího obrázku, odolnost destičky IS8 je nejvíce ovlivněna charakterem vlivu prodlev mezi 

jednotlivými rázy a druhem obráběného materiálu. Maximální průměrná dosažená hodnota 

odolnosti vůči mechanickým rázům je 70 175 rázů při jedné upnuté liště a posuvu 0,20 mm.  
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9.1.2. VBD - výrobce: ISCAR, třída: IN23 

Všeobecně lze konstatovat, že destička ISCAR IN23 při aplikaci na obráběném materiálu 
14MoV6-3 (1.7715, 15 128) dosahuje velmi vysoké odolnosti vůči mechanickým rázům, ale 
pouze při nižších hodnotách posuvů. 

 

Obr. 10  Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 
 Z uvedeného grafu lze vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste také 

odolnost destičky IN23 proti mechanickým rázům (nejlepších hodnot odolnosti bylo dosaženo při 

maximálním počtu upnutých lišt v přípravku). Tento nárůst je více zřejmý pro nižší posuv 0,20 

mm, u vyššího posuvu 0,32 mm již méně, z čehož lze usoudit, že počet upnutých lišt při vyšším 

posuvu nemá vliv na testované odolnosti. Lepších vlastností odolnosti proti mechanickým rázům 

dosahuje destička při nižším posuvu. Při vyšších hodnotách posuvů schopnost destiček IN23 

odolávat mechanickým rázům výrazně klesá a lze konstatovat, že destička IN23 není vhodná pro 

obrábění tohoto materiálu při vyšších hodnotách posuvů. Maximální průměrná dosažená hodnota 

odolnosti vůči mechanickým rázům je 82 520 rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 

0,20 mm. 
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Všeobecně lze konstatovat, že destička ISCAR IN23 při aplikaci na obráběném materiálu 

C45 (1.0503, 12 050) dosahuje střední odolnosti vůči mechanickým rázům. 

 

Obr. 11  Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 

Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste 

odolnost destičky IN23 proti mechanickým rázům (nejlepších hodnot odolnosti bylo dosaženo při 

maximálním počtu upnutých lišt v přípravku). Lepších vlastností dosahuje destička při nižším 

posuvu. Nárůst naměřených hodnot se jeví jako velmi konstantní pro obě hodnoty posuvů. 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 37 633 rázů při 

čtyřech upnutých lištách a posuvu 0,20 mm. 
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9.1.3. VBD - výrobce: SAINT-GOBAIN, třída: D210 

Všeobecně lze konstatovat, že destička SAINT-GOBAIN D210 při aplikaci na obráběném 

materiálu 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) dosahuje střední odolnosti vůči mechanickým rázům u 

nižšího posuvu. U vyššího posuvu dosahuje nízké odolnosti vůči mechanickým rázům. 

 

Obr. 12  Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 
Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste také 

odolnost destičky D210 proti mechanickému přerušovanému řezu (nejlepších hodnot odolnosti 

bylo dosaženo při maximálním počtu upnutých lišt v přípravku). Lepších vlastností dosahuje 

destička při nižším posuvu. Nárůst odolnosti vůči mechanickým rázům je více zřetelný při nižším 

posuvu 0,20 mm. U vyššího posuvu 0,32 mm destička D210 nepříznivě reagovala na 

nepravidelný přerušovaný řez, a to nejhůře pro 3 upnuté lišty, což značí častější nepravidelný 

přerušovaný řez než u 2 lišt upnutých v přípravku. Maximální průměrná dosažená hodnota 

odolnosti vůči mechanickým rázům je 37 733 rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 

0,20 mm.  
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Všeobecně lze konstatovat, že destička SAINT-GOBAIN D210 při aplikaci na obráběném 

materiálu C45 (1.0503, 12 050) dosahuje nízké odolnosti vůči mechanickým rázům. 

 

Obr. 13  Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

  

Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že pro nižší posuv je chování a výdrž značně 

nejednoznačný a největších hodnot dosahuje destička D210 při maximálním počtu upnutých lišt. 

Pro vyšší posuv je charakter přesně opačný a největších hodnot dosahuje destička při 1 upnuté 

liště. Je nutné provést detailnější měřené této destičky a to pro obě zvolené hodnoty posuvů. 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 26 267 rázů při 

čtyřech upnutých lištách a posuvu 0,20 mm. 
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9.1.4. VBD  - výrobce: SAINT-GOBAIN, třída: D460 

 Všeobecně lze konstatovat, že destička SAINT-GOBAIN D460 při aplikaci na obráběném 

materiálu 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) dosahuje velmi vysoké odolnosti vůči mechanickým rázům 

pro obě posuvové rychlosti. 

 

Obr. 14  Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 

Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy roste také 

odolnost destičky D460 proti mechanickým rázům. Nejlepších hodnot odolnosti bylo dosaženo při 

maximálním počtu upnutých lišt v přípravku. Lepších vlastností dosahuje destička při nižším 

posuvu, ale pouze pro větší počet upnutých lišt, k prudké změně dochází při změně počtu upnutí 

z 2 do 3 destiček. Při upnutí 1 destičky má lepší odolnost destičky při vyšším posuvu než při 

nižším. Ve všech ostatních případech se tento jev nevyskytoval. Maximální průměrná dosažená 

hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 63 533 rázů při čtyřech upnutých lištách a posuvu 

0,20 mm.  
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Všeobecně lze konstatovat, že destička SAINT-GOBAIN D460 při aplikaci na obráběném 

materiálu C45 (1.0503, 12 050) dosahuje střední odolnosti vůči mechanickým rázům. 

 

Obr. 15  Porovnání závislosti počtu rázů na počtu upnutých lišt v přípravku pro daný materiál 

 
Z uvedeného grafu lze jasně vypozorovat, že se snižující se prodlevou mezi rázy klesá 

také odolnost destičky D460 proti mechanickým rázům. Nejlepších hodnot odolnosti bylo 

dosaženo při minimálním počtu upnutých lišt v přípravku. Lepších vlastností dosahuje destička 

při nižším posuvu. Nárůst naměřených hodnot se jeví jako velmi konstantní pro tento případ. 

Maximální průměrná dosažená hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům je 35 133 rázů při 

jedné upnuté liště a posuvu 0,20 mm. 
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9.2.  Tepelné rázy 

9.2.1. Teplotní snímek přerušovaného řezu - časové snímky 

Tab. 1  Porovnání snímků teplotního modelu pro VBD 

Teplotní pole nástroje Popis 

 

Snímaný čas: 5 s 

Max. teplota, průměrná: 298 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce nástroje. 

 

Snímaný čas: 10 s 

Max. teplota, průměrná: 345 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce včetně ovlivnění teploty 
odváděnou třískou. 

 

Snímaný čas: 15 s 

Max. teplota, průměrná: 382 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce nástroje. 

 

Snímaný čas: 20 s 

Max. teplota, průměrná: 408 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce včetně ovlivnění teploty 
odváděnou třískou. 

 

Snímaný čas: 25 s 

Max. teplota, průměrná: 422 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce nástroje. 

 

Snímaný čas: 30 s 

Max. teplota, průměrná: 430 °C 

 

Popis: maximální teplota na špičce nástroje. 
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9.2.2. Teplotní model přerušovaného řezu - graf 

Z důvodu zjištění teploty v okolí nástroje, vyměnitelné břitové destičky a především jejich 

řezných hran, byla snímána teplota okolí místa řezu, z čehož byl následně vymodelován graf 

teplotního modelu při nepravidelném přerušovaném řezu (3 upnuté lišty). 

 

Obr. 16  Teplotní model přerušovaného řezu na použitém simulátoru 

 
Po ustálení procesu a dosažení maximálních teplot se maximální teplota pohybovala 

v okolí teploty 460 °C a při ustálené ochlazovací fázi v okolí teploty 380 °C. Z porovnání vyplývá, 

že destička je během prodlevy mezi rázy ochlazena průměrně o 80 °C. Všeobecně lze 

konstatovat, že keramické materiály jsou konstruovány na teploty v okolí 1 300 ÷ 1 600 °C (dle 

druhu použité keramiky), takže zdaleka nebylo dosaženo maximálních možností keramiky. 

Pokud se jedná o odolnost vůči tepelnému šoku, který vzniká při frézování nebo přerušovaném 

řezu, průměrná rozdílná teplota byla 80 °C (při rozdílu maximu a minima při ochlazení).  

 

9.3.  Opotřebení nástroje 

Jako další měřený parametr bylo sledováno opotřebení VBD při dvou řezných posuvech a 

proměnné hodnotě upnutých lišt, tak aby se simulovaly podmínky pravidelného a nepravidelného 

přerušovaného řezu. Na snímcích níže jsou uvedeny konečné stavy destiček při dosažení 

maximální hodnoty mechanických rázů. Destička byla prohlášena za nevyhovující, pokud 

výsledná hodnota parametru drsnosti obráběného povrchu byla prohlášena za nevyhovující. 

Pokud se jedná o průběh parametrů drsnosti Ra a Rz na obrábění součásti, tak ten má průběh 

rychlého nárůst hodnot, poté dochází k ustálení hodnot Ra a Rz až k mírnému klesání a ve třetí 

fázi dochází k prudkému nárůstu hodnot až na neakceptovatelnou hodnotu parametrů drsnosti. 

Toto je způsobeno opotřebováním řezných hran řezného nástroje, ve kterém dochází také 

k postupnému opotřebení. Na hřbetu a špičce nástroje narůstá opotřebení na určitou hodnotu, 
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hodnota se minimálně zmenšuje, až k místu, kde nedocházelo ke kontaktu ostří s obráběným 

materiálem. Nejčastější příčinou zhoršení parametrů drsnosti a ukončení řezů je destrukce břitu 

a především deformace špičky nástroje. Největší zátěž, která vede ke zhoršení drsností, je 

opotřebení čela nástroje, která je způsobena změnou průřezů třísky a změnou silových poměrů 

působících na řeznou hranu nástroje. Opotřebení řezných hran nebylo po celé délce záběru břitu 

rovnoměrné, a pro všechny VBD stejné. 

 

9.3.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Tab. 2  Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 4 upnuté lišty v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IN23 

f = 0,20 mm 

nl = 4 

  

Charakter opotřebení: 
Vznikající výmol na čele, vznik plastické deformace špičky. 

IN23 

f = 0,20 mm 

nl = 3 

  

Charakter opotřebení: 
Plastická deformace špičky nástroje. 

IN23 

f = 0,20 mm 

nl = 2 

  

Charakter opotřebení: 
Celková destrukce špičky nástroje a řezné hrany. 

IN23 

f = 0,20 mm 

nl = 1 

  

Charakter opotřebení: 
Hřebenové trhliny. 
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9.3.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Tab. 1  Fotografie opotřebení řezných hran (příklad) pro 4 upnuté lišty v přípravku 

 Čelo nástroje Hřbet nástroje 

IS8 

f = 0,20 mm 

nl = 4 

  

Charakter opotřebení: 
Destrukce břitu nástroje. 

IS8 

f = 0,20 mm 

nl = 3 

  

Charakter opotřebení: 
Výmol na čele včetně hluboké destrukce špičky nástroje. 

IS8 

f = 0,20 mm 

nl = 2 

  

Charakter opotřebení: 
Destrukce břitu a plastická deformace špičky nástroje. 

IS8 

f = 0,20 mm 

nl = 1 

  

Charakter opotřebení: 
Plastická deformace špičky nástroje, křehké porušené řezné hrany. 

 

9.4.  Charakter tvorby třísky 

Mezi hlavní aspekty, které určují charakter řezného procesu, patří nejen řezné síly a 

tepelné ovlivnění obrobeného povrchu, ale především mechanismus tvorby třísky. Důvodem ke 

sledování parametrů třísek je skutečnost, že při obrábění jsou vyžadovány jen určité druhy třísek, 

které jsou z hlediska plynulosti procesu výhodnější. 
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Dle následujících obrázků, které byly zachyceny při experimentálním měření 

vysokorychlostní kamerou Olympus při frekvenci 1 000 snímků/s je patrné, že se ocel při dané 

řezné rychlosti vc = 204 m·min-1 utvářela ve formě „tvářené plynulé třísky“ a s tvarem „šroubovitý 

krátký“. Na straně čela nástroje je tříska hladká, vnější strana drsná. Tříska se stáčí do křivek, 

nejčastěji šroubovice a případně do spirály. Toto postupné zakřivení článku třísky se začíná tvořit 

v důsledku zvyšující se deformační rychlosti v odcházejícím článku třísky, na který působí nově 

se vytvářející článek svým tlakem a postupně ho vytlačuje ze své pozice. Dle všeobecného 

hodnocené třísek tzv. objemového součinitele W, dosahuje tento případ hodnoty W = 40 ÷ 60. 

   

   
Obr. 17  Sekvence tvorby třísky (vstup x výstup) 

 

9.5.  Vnitřní pnutí 

Důležitým výsledkem obrábění jsou také výsledné hodnoty zbytkových napětí, které se 

vyskytují se ve formě buď tlakového (+) nebo tahového (-) charakteru. Nejideálnější varianta pro 

hodnotu vnitřního pnutí je, pokud jsou napětí nulová nebo blížící se nule. Horší jsou tahová 

napětí, kdy může docházet k narušení celistvosti součásti a tím pádem ovlivnění bezpečnosti. 

Napětí tlaková vykazující malé hodnoty normálového napětí jsou přijatelná. 

 

Hlavní hledaný parametr u měření vnitřního pnutí byla hodnota normálového napětí, jako 

vedlejší hodnota bylo měřeno smykové napětí. Lišty byly obrobeny dle stejných parametrů jako 

při sledování počtu rázů, tj. řezná rychlost vc = 204 m/min; hloubka řezu ap = 1 mm; posuv f = 

0,11; 0,20 a 0,32 mm. Obrobená délka vždy L = 25 min pro jednotlivý měřený parametr. Měření 

vnitřního pnutí se provádělo do hloubky 12 μm.  

0% 33% 

83% 50% 
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9.5.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

Normálové napětí při nejnižším posuvu (f = 0,11 mm) vykazuje nejvyšších hodnot při 

nepravidelném přerušovaném řezu. Nejvyšší hodnota byla dosažena při 3 upnutých lištách. 

Nejnižší hodnota byla dosažena při upnutých 2 lištách, tzn. nepravidelném přerušovaném řezu 

s maximálním počtem časových prodlev. Nejnižší hodnota posuvu ukazuje přímý a zásadní vliv 

časových prodlev a nutnosti stálejší pravidelnosti záběru.  

 

Obr. 18  Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při nejnižším posuvu 

 

Normálové napětí při středním posuvu (f = 0,20 mm) vykazuje obdobný charakter a 

závislost nepravidelného přerušovaného řezu na vnitřní pnutí v materiálu. Dosažené hodnoty 

normálového napětí jsou ovšem podstatně větší. Nejvyšších hodnot normálového napětí bylo 

dosaženo při 3 upnutých lištách. Nejnižších hodnot bylo dosaženo při 2 upnutých lištách, tak jako 

v předchozím případě. 

 

Obr. 19  Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při středním posuvu 

 

 Normálové napětí při nejvyšším posuvu (f = 0,32 mm) vykazuje mírně rozdílné hodnoty 

než oba předchozí případy. Dochází ke změně vlivu, kdy v předchozím případě velikost 

normálového napětí nejvíce ovlivňovala pravidelnost nebo nepravidelnost rázů. Při maximálním 
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posuvu tuto úlohu, největšího vlivu na hodnotu normálového napětí, přebírá časová prodleva 

mezi rázy. Největších hodnot normálového napětí bylo dosaženo při maximálním počtu upnutých 

lišt. S časovou prodlevou dochází také k plynulému a konstantnímu klesání hodnot normálového 

napětí. 

 

Obr. 20  Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při nejvyšším posuvu 

 

 Následující graf (Obr. 21) souhrnně vykazuje porovnání vlivu posuvu na normálové napětí 

pro jednotlivá upnutí (4, 3, 2 nebo 1 upnutá lišta). Graf jasně znázorňuje, že se zvyšujícím se 

posuvem se velikost vneseného normálové napětí do místa obrábění úměrně zvyšuje. Obecně 

lze také usoudit, že silně nepravidelný přerušovaný řez má vliv na velikost vneseného normálové 

napětí. Pro přesnější vyhodnocení vlivu je třeba provést více měření. 

 

Obr. 31  Souhrnné porovnání vlivu velikosti posuvu na normálové napětí pro jednotlivá upnutí 

 

Při porovnání vlivu smykového napětí v závislosti na velikosti posuvu lze konstatovat, že 

velikost smykového napětí klesá se zvyšujícím se posuvem. Lze usoudit, že pravidelný 
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přerušovaný řez (4 a 1 upnutá lišta) má vliv na smykové napětí a dosahuje vyšších hodnot. Pro 

přesnější vyhodnocení vlivu je třeba provést více měření. 

 

Obr. 22  Souhrnné porovnání vlivu velikosti posuvu na smykové napětí pro jednotlivá upnutí 

  

Pro uvažované rozšíření budoucího měření byl také porovnán vliv vstupu a výstupu 

nástroje na normálové napětí. Dle očekávání lze usoudit, že normálové napětí je nejvyšší při 

vstupu do materiálu, kde dochází k prudkému mechanickému rázu a na konci obráběného 

povrchu je hodnota normálového napětí nižší. Pokud jde o porovnání vlivu na velikost posuvu, 

normálové napětí úměrně roste s narůstajícím posuvem. Měření mělo v téhle fázi pouze 

informativní charakter. 

 

Obr. 23  Souhrnné zkušební porovnání rozdílu normálového napětí při měření na vstupu nástroje 
do materiálu a na výstupu 
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9.5.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

Normálové napětí při nejnižším posuvu (f = 0,11 mm) vykazuje zcela jiný charakter než 

předchozí materiál. S počtem upnutých lišt se úměrně zvyšuje hodnota normálového napětí. Pro 

1 a 2 upnuté lišty jsou dokonce hodnoty záporné, což značí tahová napětí. U obrábění 1 lišty, 

dlouhých časových prodlev při nejnižším posuvu, se tato hodnota blíží až k 300 MPa, což značí 

velmi vysoké tahové napětí, které má nepříznivý vliv na životnost. 

 

Obr. 24  Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při nejnižším posuvu 

 

Normálové napětí při středním posuvu (f = 0,20 mm) roste s počtem upnutých lišt, tj. 

s počtem rázů. Charakter růstu má konstantní nárůst/pokles. Nejvyšších hodnot normálového 

napětí je dosaženo při plném upnutí (4 lišty v simulátoru). 

 

Obr. 25  Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při středním posuvu 

 
Normálové napětí při nejvyšším posuvu (f = 0,32 mm) vykazuje obdobný charakter jako 

oba předchozí nižší posuvy. Se zvyšujícím se počtem rázů se zvyšuje normálové napětí. 

Charakter růstu normálového napětí je téměř konstantní. Nejvyšší hodnoty je dosaženo při 4 

upnutých lištách, nejmenší hodnoty je dosaženo při 1 upnuté liště.  
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Obr. 26  Porovnání vlivu počtu upnutých lišt na normálové napětí při nejvyšším posuvu 

 
Následující graf (Obr. 27) souhrnně vykazuje porovnání vlivu posuvu na normálové napětí 

pro jednotlivá upnutí (4, 3, 2 nebo 1 upnutá lišta). Graf jasně znázorňuje, že se zvyšujícím se 

posuvem se velikost vneseného normálové napětí do místa obrábění úměrně zvyšuje. Pro 

materiál C45 (1.0503, 12 050) také platí, že počet lišt má vliv na vzrůstající hodnotu normálového 

napětí. Některé body při nižším posuvu dosáhly také záporných hodnot napětí, tahová napětí, 

které mají nepříznivý vliv na odolnost materiálu vůči únavě, zvyšují tření nebo šíření vnitřních 

trhlin. 

 

Obr. 27  Souhrnné porovnání vlivu velikosti posuvu na normálové napětí pro jednotlivá upnutí 

  

Při porovnání vlivu smykového napětí v závislosti na velikosti posuvu lze konstatovat, že 

velikost smykového napětí klesá se zvyšujícím se posuvem. Obdobně jako předchozí případ, i 

tento případ vykazuje závislost počtu upnutých lišt na velikost smykového napětí, tzn. s vyšším 

počtem rázů, roste hodnota smykového napětí. 
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Obr. 28  Souhrnné porovnání vlivu velikosti posuvu na smykové napětí pro jednotlivá upnutí 

 

9.6.  Parametry drsnosti při prvotním záběru vyměnitelné břitové destičky 

9.6.1. Materiál 14MoV6-3 (1.7715, 15 128) 

 

Obr. 29  Vyhodnocení střední aritmetické hodnoty parametrů drsnosti v závislosti na posuvu 

 
Na Obr. 29 lze vypozorovat vzrůstající hodnotu střední aritmetické hodnoty parametru 

drsnosti Ra v závislosti na zvyšujícím se posuvu. Strmé zhoršení hodnoty parametru drsnosti Ra 

vzniká při vyšším posuvu než 0,2 mm. Při upnutí 4, 3 nebo 2 lišt jsou hodnoty téměř totožné. 

 
Z výsledků lze vypozorovat vzrůstající hodnotu maximální výšky profilu Rz v závislosti na 

zvyšujícím se posuvu. Prudší zhoršení hodnoty parametrů drsnosti Rz vzniká při vyšším posuvu 

než 0,2 mm, ale nedochází k tak strmému nárůstu jako u hodnoty parametru drsnosti Ra. Při 
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upnutí 4, 3 nebo 2 lišt jsou hodnoty téměř totožné. Při upnutí 1 lišty se hodnota parametru 

drsnosti Rz zvyšuje téměř konstantně. 

6.2.2. Materiál C45 (1.0503, 12 050) 

 

Obr. 30  Vyhodnocení střední aritmetické hodnoty parametrů drsnosti v závislosti na posuvu 

 
Na Obr. 30 lze vypozorovat vzrůstající hodnotu střední aritmetické hodnoty parametru 

drsnosti Ra v závislosti na zvyšující se hodnotě posuvu. Ke strmému zhoršení hodnot dochází po 

zvýšení posuvu nad 0,2 mm. Na rozdíl od předešlého materiálu (14MoV6-3) jsou hodnoty téměř 

identické pro všechny druhy přerušovaného řezu (4, 3, 2 nebo 1 lišta). 

 

Z výsledků lze také vypozorovat vzrůstající hodnotu maximální výšky profilu Rz. K většímu 

nárůstu dochází při zvýšení posuvu nad hodnotu 0,2 mm. Hodnoty Rz jsou téměř identické pro 

všechny druhy přerušovaného řezu (4, 3, 2 nebo 1 lišta). Hodnota parametru drsnosti Rz 

nepříznivě reaguje na nepravidelný přerušovaný řez.  
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10. ZÁVĚR 

Čím dál častěji se v dnešní době setkáváme s potřebou výroby pevnějších a tvrdších 

materiálů při nižších nákladech na výrobu. U těchto výrobků je také vyžadována vysoká 

přesnost, kvalita obrábění, krátký dodací termín a nízká cena. Pouze správné použití 

specifických vlastností jednotlivých materiálů umožňují dosáhnut požadované produktivity. Je 

třeba si uvědomit, že každý správně zvolený parametr, na který jsme dříve nekladli důraz, může 

dnes zcela ovlivnit výslednou ekonomiku, efektivitu a konkurenceschopnost. V této disertační 

práci byl řešen vliv tepelných a mechanických rázů na stav ostří při pravidelném nebo 

nepravidelném přerušovaném řezu. Testovány jsou celkem čtyři druhy keramických 

vyměnitelných břitových destiček na bázi nitridické nebo oxidové keramiky. Byly provedeny 

následující testy: měření mechanických rázů, měření tepelných rázů, měření opotřebení 

vyměnitelných břitových destiček, snímání charakteru tvorby třísky, měření vnitřního pnutí a 

měření parametrů drsnosti povrchu při prvotním záběru nástroje. 

Mechanické rázy 

Ze souhrnného grafu pro materiál 14MoV6-3 lze jasně vypozorovat, že nejlepší odolnosti 

vůči mechanickým rázům při nižší posuvové rychlosti 0,2 mm dosáhla destička výrobce ISCAR, 

typ IN23, a pro vyšší hodnoty posuvu 0,32 mm destička výrobce SAINT-GOBAIN, typ D460. 

Nejlepších hodnot bylo dosaženo destičkou ISCAR IN23 při nižším posuvu a rovnoměrném 

přerušovaném řezu s minimální prodlevou mezi rázy, tzn. 4 upnuté lišty. Maximální dosažená 

průměrná hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům byla 82 520 rázů. Z grafu odolnosti vůči 

mechanickým rázům a časových prodlev mezi rázy, lze na základě známého chemického složení 

keramických materiálů také vypozorovat, že odolnost nitridické a oxidové keramiky vůči 

mechanickým rázům roste s počtem upnutých lišt, z čehož lze usoudit, že destičkám při obrábění 

tohoto materiálu vyhovuje ustálenější, neklesající teplota s minimem časových prodlev mezi rázy. 

Více než pravidelný a nepravidelný proces je důležitější hodnota časové prodlevy mezi rázy, což 

ovlivňuje teplotu na řezných hranách a vede k tepelným rázům. Vyměnitelná břitová destička 

výrobce SAINT-GOBAIN, typ D460, (nitridické složení), je nejvhodnější a nejuniverzálnější řešení 

pro všechny druhy zatížení mechanickým rázem pro testovaný materiál 14MoV6-3. 

 

Obr. 31  Komplexní vyhodnocení mechanických rázů pro materiál 14MoV6-3 
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Ze souhrnného grafu pro materiál C45 lze jasně vypozorovat, že nejlepší odolnosti vůči 

mechanickým rázům dosáhla destička výrobce ISCAR, typ IS8, a to pro obě hodnoty posuvů (0,2 

a 0,3 mm). Maximální dosažená průměrná hodnota odolnosti vůči mechanickým rázům byla 70 

175 rázů a to při upnutí jedné lišty, což značí maximální časovou prodlevu, a nejnižším možném 

testovaném posuvu 0,2 mm. Z grafu odolnosti vůči mechanickým rázům a časových prodlev mezi 

rázy, lze na základě známého chemického složení keramických materiálů také vypozorovat, že 

odolnost keramiky roste s časovou prodlevou mezi rázy. U oxidové keramiky není tento jev až 

tak průkazný a spíše záleží na hodnotě posuvu a výrobci destičky. Vyměnitelná břitová destička 

výrobce ISCAR, typ IS8, (nitridické složení), je nejhodnější a nejuniverzálnější řešení pro 

všechny druhy zatížení mechanickým rázem pro materiál C45. 

 

Obr. 32  Komplexní vyhodnocení mechanických rázů pro materiál C45 

Tepelné rázy 

Po ustálení procesu a dosažení maximálních teplot se maximální teplota pohybovala 

v okolí teploty 460 °C a při ustálené ochlazovací fázi v okolí teploty 380 °C. Maximální teplota 

byla nejčastěji dosažena na špičce břitové destičky. Z porovnání vyplývá, že destička je během 

prodlevy mezi rázy ochlazena průměrně o 80 °C. Všeobecně lze konstatovat, že keramické 

materiály jsou konstruovány na teploty v okolí 1 300 ÷ 1 600 °C, kterých zdaleka nedosahujeme 

při našich testech, takže nemůže docházet k poruchám řezných hran z důvodu vysokých teplot. 

Pokud se jedná o odolnost vůči tepelnému šoku, který vzniká při frézování nebo přerušovaném 

řezu, průměrná rozdílná teplota byla přibližně 80 °C mezi max a min. Tak nízká rozdílová teplota 

nemůže mít vliv na vlastnosti nebo samotnou životnost destičky. Moderní keramické materiály 

zvyšují odolnost vůči tepelným rázům pomocí přidání kovové fáze do matrice během výroby 

(např. 20 ÷ 40 % TiC, TiN pro směsnou keramiku nebo 30 % SiC pro vyztuženou keramiku). 

Opotřebení nástroje 

Nejčastější příčinou zhoršení parametrů drsnosti a ukončení řezů je destrukce břitu a 

především deformace špičky nástroje. Největší zátěž, která vede ke zhoršení drsností, je 

opotřebení čela nástroje, které je způsobeno změnou průřezů třísky a změnou silových poměrů 

působících na řeznou hranu nástroje. Opotřebení řezných hran nebylo po celé délce záběru břitu 

rovnoměrné, a pro všechny VBD stejné. Pokud se jedná o průběh parametrů drsnosti Ra a Rz na 

obrábění součásti, tak ten má průběh rychlého nárůst hodnot, poté dochází k ustálení hodnot Ra 
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a Rz až k mírnému klesání a ve třetí fázi dochází k prudkému nárůstu hodnot až na 

neakceptovatelnou hodnotu parametrů drsnosti. 

Charakteristika tvorby třísky 

Při měření se tříska utvářela ve formě „tvářené plynulé třísky“ a tvarem „šroubovitý tvar 

krátký“. Na straně čela nástroje je tříska hladká, vnější strana drsná. Tříska se stáčí do křivek, 

nejčastěji šroubovice případně do spirály. Dle všeobecného hodnocené třísek tzv. objemového 

součinitele W dosahuje dle stupnice hodnoty 40 ÷ 60. Při zvýšené řezné rychlosti se článek třísky 

v místě smykové roviny postupně zakřivuje a zároveň smyková napětí rostou doté míry, než 

dojde k plastické deformaci materiálu obrobku. Toto postupné zakřivení článku třísky se začíná 

tvořit v důsledku zvyšující se deformační rychlosti v odcházejícím článku třísky, na který působí 

nově se vytvářející článek svým tlakem a postupně ho vytlačuje ze své pozice. 

Vnitřní pnutí 

Se zvýšenou hodnotou napětí, jak tlakového, tak i tahového dochází ke změně vlastností 

v materiálu a to převážně mechanických, a může mít za následek také korozi. Snaha by měla být 

zajistit volbu vhodných parametrů obrábění, aby došlo k optimálnímu rozložení pnutí v celém 

objemu materiálu, nejlépe k nabytí nulových hodnot. Horší jsou tahová napětí, kdy může 

docházet k narušení celistvosti součásti a také tím pádem ovlivnění bezpečnosti. Pro materiál 

14MoV6-3 platí, že se zvyšujícím se posuvem se velikost vneseného normálové napětí do místa 

obrábění úměrně zvyšuje. Obecně lze také usoudit, že nepravidelný přerušovaný řez má vliv na 

velikost vneseného normálové napětí a hodnoty jsou lehce vyšší v porovnání s běžným 

pravidelným přerušovaným řezem. Nejlepších hodnot bylo dosaženo při upnutých 2 lištách tj. 

mírnější nepravidelný přerušovaný řez. Všechny testy byly zatíženy pouze tlakovým napětím. 

 

Obr. 33  Komplexní vyhodnocení vnitřního pnutí pro materiál 14MoV6-3 

 

Pro materiál C45 platí, že se zvyšujícím se posuvem se velikost vneseného normálové 

napětí do místa obrábění úměrně zvyšuje. Dále lze usoudit, že počet lišt má vliv na vzrůstající 

hodnotu normálového napětí. Některé body při nižším posuvu dosáhly také záporných hodnot 

napětí, tahových napětí, které mají nepříznivý vliv na odolnost materiálu vůči únavě, zvyšují tření 

nebo šíření vnitřních trhlin. Nejlepších hodnot bylo dosaženo při upnutých 2 lištách, ale při 

nejnižších hodnotách posuvů vznikla také napětí tahová, takže je nelze doporučit při nižších 

hodnotách posuvů. 
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Obr. 34  Komplexní vyhodnocení vnitřního pnutí pro materiál C45 

 
Byl také porovnán vliv vstupu a výstupu nástroje na normálové napětí. Dle předpokladu, je 

normálové napětí nejvyšší při vstupu do materiálu, kde dochází k prudkému mechanickému rázu 

a na konci obráběného povrchu je ovlivněná velikost podstatně nižší. Pokud jde o porovnání vlivu 

na velikost posuvu, normálové napětí úměrně roste s narůstajícím posuvem.  

Parametry drsnost při prvotním záběru 

Pro oba testované materiály platí, že se vzrůstajícím posuvem dochází k nárůstu hodnot 

střední aritmetické hodnoty parametru drsnosti a maximální výšky profilu. Nárůst hodnot 

parametrů drsnosti při posuvu 0,11 a 0,20 mm je zcela zanedbatelný. Strmé zvýšení těchto 

hodnot nastává při překročení hodnoty posuvu 0,2 mm. Nejvyšších hodnot parametrů drsnosti 

bylo dosaženo při nepravidelném přerušovaném řezu, při 3 upnutých lištách. Hlavním cílem do 

budoucna by mělo být provedení těchto testů pro více materiálů a odzkoušení těchto materiálů 

při vyšších řezných rychlostech. Je třeba také zmínit, že tyto zkoušky jsou finančně a časově 

velmi náročné a pro komplexní výsledky bude nadále nutné vykonávat další zkoušky na nových 

materiálech a také při vyšších řezných rychlostech.  

 

10.1. Přínos pro vědu 

Mezi přínosy pro vědu lze zařadit nalezení nových souvislostí a porovnání naměřených 

hodnot během testů včetně porovnání uvádění skutečností jednotlivých výrobců oproti 

naměřeným hodnotám. Zároveň bylo vyvráceno tvrzení, že keramické řezné nástroje nejsou 

z důvodu své křehkosti a schopnosti absorbovat plastické deformace vhodné pro přerušovaný 

řez. Měření jasně prokázalo, že některé keramické materiály jsou při určitých podmínkách 

vhodné i pro aplikace při pravidelném nebo nepravidelném přerušovaném řezu. Dále bylo 

prokázáno, že nelze brát v potaz pouze parametry trvanlivosti řezných nástrojů, a tím dosáhnout 

úspory výrobních nákladů. Samotný výrobní proces obrábění má vliv na vnitřní pnutí, které je 

vneseno do povrchových a podpovrchových vrstev. Samotný výrobek je mnohdy dále také 

tepelně zpracováván, za účelem získání vyšších tvrdostí což vytváří nová napětí. Tato „ovlivnění“ 

mají vliv nejen na živostnost součásti, ale také na bezpečnost proti porušení lomem, odstranění 

náchylnost na tvorbu trhlin a zvýšení meze únavy. 
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Disertační práce může být použita pro následující budoucí experimenty: 

 zjištění nejvhodnějších řezných podmínek, řezné geometrie a parametru obrábění pro 

jednotlivé aplikace při nepravidelném přerušovaném řezu, 

 nová metodika testování přerušovaného řezu (pravidelného nebo nepravidelného), 

 vliv jednotlivých typů povlaků VBD a povlakovacích systémů, 

 vlivu zbytkového napětí na vznik lomů, trhlin a koroze, 

 rozšíření práce o nové materiály, 

 rozšíření práce pro vyšší řezné rychlosti s cílem nalézt ideální řeznou rychlost pro 

keramické materiály. 

 

10.2. Přínos pro praxi  

Výstupem disertační práce je přínos pro podniky, které se zabývají obráběním a 

nevyužívají keramické řezné nástroje a to především pro hromadnou výrobu, kde tlak na cenu je 

v dnešní době enormní. Tato práce může také sloužit pro výrobce řezné keramiky jako podklad 

pro další vývoj keramických řezných materiálů. Jak potvrzují výsledky této disertační práce, 

některé nástrojové materiály z keramiky jsou vhodné pro aplikaci při pravidelném a 

nepravidelném přerušovaném řezu. Projekční a konstrukční firmy během návrhu mnohdy 

nekladou velký důraz na vnitřní pnutí vznikající po procesu obrábění, protože výroba je často 

objednána u jiných výrobních společností, a tyto firmy nemají až takové znalosti této 

problematiky. Již při návrhu by mělo být tedy jasné, že vnitřní pnutí ovlivňuje životnosti součástí a 

má vliv na pozdější důsledky, které mohou vzniknout během užívání takto vyrobených částí.   
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11. RESULTS AND DISCUSSION 

Nowadays, we can see a requirement for the production of strong and tough materials at a 

lower production cost. These products require a high precision machining, quality, short delivery 

time and low cost. In case that we are able to correctly use a specific properties, than we can 

achieve a required quality. It should be noted that any right selected parameter, which we 

previously did not take into account; it can fully has an effect on the resulting economy, effectivity 

and competitiveness. The indexable cutting inserts is a very important part of machining process. 

Modern cutting material should be able to machine at higher cutting parameters, remove more 

materials because there is the pressure on machining economy, higher tool life and ability to 

machine a newly developed materials. The major objective of this PhD study was find out an 

effect of thermal and mechanical beats on edge status at regular or irregular interrupted cuts. We 

tested four types of indexable cutting inserts made of ceramic cutting materials supplied by two 

leading global manufacturers based on nitride or oxide ceramic compositions. We performed 

following test: Mechanical beats measurement; Thermal shock measurement; Tool wear 

measurement; Mechanism of chip formation; Residual stresses and Roughness parameters at 

first working engagement. 

Mechanical beats measurement 

The general graph for 14MoV6-3 material clearly shows that the ISCAR type IN23 reached 

the best resistance to mechanical beats at lower feed rate 0.20 mm and SAINT-GOBAIN type 

D460 reached the best resistance to mechanical beats at higher feed rate 0.32 mm. Even the 

best values were reached by ISCAR IN23 with lower feed rate and regular interrupted cut with 

minimal delay between individual beats, i.e. four clamped slats. The maximal reached value of 

resistance to mechanical shock for tested material was 82,520 beats in total. The graph of 

resistance of mechanical beats versus time delays is showing that we can find out the resistance 

of the nitride and oxide ceramics to mechanical beats with respect to the known chemical 

composition. The resistance is increasing with number of clamped slats which we can conclude 

the regular interrupted cut with minimal time delays is better. More than regular and irregular 

process is important the time delay between beats which have effect on temperature of cutting 

edges. The indexable cutting insert SAINT-GOBAIN D460 is the best and the most universal 

solution for machining of 14MoV6-3 material. 

 

Fig. 35  Comprehensive evaluation of mechanical beats of 14MoV6-3 steel 
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The general graph for C45 material clearly shows that the ISCAR type IS8 reached the 

best resistance to mechanical beats at both feed rates 0.20 and 0.32 mm. The maximal reached 

value of resistance to mechanical shock for tested material was 70,175 beats in total with 

maximal delays between individual beats i.e. one clamped slats and the lowest feed rate 

0.20 mm. The graph of resistance of mechanical beats versus time delays is showing that we can 

find out the resistance of the nitride ceramics (IS8 and D460) is growing with time delays 

between beats. This phenomenon is not evidential for oxide ceramic and more important is feed 

rate.  The indexable cutting insert ISCAR IS8 is the best and the most universal solution for 

machining of C45 material. 

 

Fig. 36  Comprehensive evaluation of mechanical beats of C45 steel 

Thermal shock measurement 

The maximal temperature was approximately 460 °C after stabilization of process and 

reaching of stabile maximal temperature. The temperature on lover cooling line was 

approximately 380 °C. The maximal temperature was reached on the tip of cutting inserts. The 

comparison shows that the insert are cool down during gap approximately to 80 °C. Generally we 

can conclude that the ceramic cutting materials are designed for temperature around 1 300 ÷ 

1 600 °C, which we are not reached in our tests, it cannot created the damage of edges for 

reason of high temperature. With respect to the resistance for thermal shock, which is created 

during milling or interrupted cutting processes, the different average temperature is 80 °C 

between max and min. A low different temperature has not taken effect on the property or tool 

life. The resistance to thermal shock for modern ceramic materials is implemented by adding of 

metallic phase into the matrix during production (e.g. from 20 to 40 % of TiC, TiN for mixed 

ceramic or 30 % of SiC for reinforced ceramic). 

Tool wear measurement 

The inserts destruction is the most common reason of deterioration of roughness 

parameters and termination of the tests. The largest load which leads to deterioration of surface 

roughness is wear on flank face that caused the changing of cross sections and force ratio which 

have influence on cutting edges. The edge wear was not equal for all length and similar for all 

tested inserts. With respect to the roughness parameter of Ra and Rz for process of machining 

the first phase of tool wear is rapidly growing, than is steady state up to slight descent and the 

third phase leads to sharp increase and increase to unacceptable value of roughness 

parameters. 
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Mechanism of chip formation 

The chip was formatted in the form of “continuous chips“ and shape “short screw“. The chip 

is smooth on face side and outer surface is rough. The chip is shaving into curves, mostly into 

helix or spiral. The estimation of bulk factor is 40 ÷ 60 according W coefficient. In case of higher 

cutting speed the chip is gradually curve in shear plane and shear plane grow until reached the 

limit of material deformation. This gradual curvature is creating for reason of deformation speed 

in segment of outgoing chips which is pushed from its position by own pressure.  

Residual Stress 

The changes in the material properties create an increased value of stresses, compressive 

and tension stresses, primarily the changes in mechanical properties and this has an effect on 

corrosion. The aim is to guarantee the appropriate machining parameters in order to optimise a 

stress distribution throughout the whole material, preferably to keep zero values. The tensile 

stresses are worse; it can lead to disruption of integrity and affecting on safety.  

 

For 14MoV6-3 material goes that the increasing feed rate is increase the normal stress at 

cutting area. Generally we can also conclude that irregular interrupted cut have effect on the 

volume of normal stresses and the values are slightly higher in comparison with conventional 

regular interrupted cutting. The best values of residual stresses were reached at two clamped 

slats, i.e. at the moderate irregular interrupted cuts. All tests were loaded by compressive 

stresses. 

 

Fig. 37  Comprehensive evaluation of residual stress of 14MoV6-3 steel 

 
For C45 material goes that the increasing feed rate is proportionally increase the normal 

stress at cutting area. We can conclude that the total number of slats has an effect on increasing 

value of normal stresses. Some surfaces reached a negative value of normal stresses at lower 

feed rates, which indicates the tension stresses, which have negative effect on fatigue 

resistance, increasing friction or crack creations. The best values were reached at two clamped 

slats but at the lowest level of feed rate. Anyway it creates tension stresses which are not 

recommended so we cannot use at lower feed rates. 
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Fig. 38  Comprehensive evaluation of residual stress of C45 steel 

 
We also compared an effect on insert’s input and output on normal stress. As we suppose, 

the normal stress is highest at the insert’s entering to the material where is created heavy 

mechanical shock. The influenced value of normal stresses is significantly lower on the end of 

machining surface. In case that we want to compare the effect on the feed rate which is 

increasing with increasing feed rate. 

Roughness parameters at first working engagement 

For the both tested materials goes that the increasing feed rate raise the value of arithmetic 

average and maximum height of profile. The increase of roughness parameter for 0.11 and 0.20 

mm feed rate is completely negligible. The steel increased of these values arise at overrun of 

0.20 mm feed rate. The highest values of roughness parameters were achieved during irregular 

interrupted cutting, three clamped slats at simulator. The main goal for the future would be an 

execution of new tests for more materials and testing of these materials at higher cutting speeds. 

It should be also noted that these tests are expensive and very time consuming to get complex 

results. It will be necessary to carry out further tests on new materials and also at higher cutting 

speeds.  

 

11.1. Contribution to Science 

The main contribution to science is a finding new connection and comparison of the 

measured values with real information, which are submitted by individual producers. It was also 

refuted the claim that the ceramic cutting inserts are not suitable for interrupted cutting for reason 

of fragility and ability to absorb the plastic deformation. The measuring also proved that some 

type of ceramic materials are suitable for application in regular or irregular interrupted cuts  under 

certain machining conditions. Furthermore, it was shown that not only lifetime period of the 

cutting inserts should be take into consideration, thereby reducing the manufacturing costs. The 

manufacturing process has an effect on the residual stresses, which are moved into the surfaces’ 

and subsurface layers. The semi-product is also heat treated in order to obtain a higher hardness 

which creates a new stresses. This “influences” have an effect not only to lifetime period but also 

on the safety against breakage, elimination of the susceptibility to crack formation and increase 

of fatigue strength. 
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The submitted PhD study could be used for future experiments as follows: 

 determine the most appropriate cutting conditions, cutting geometry and machining 

parameters for individual application for irregular interrupted cutting; 

 a new methodology for testing of regular and irregular interrupted cuts; 

 the effect of various types of insert coating and coating processes; 

 influence of residual stresses on the creating of breakages, cracks and corrosion; 

 work’s extension for new testing materials; 

 work’s extension for higher cutting speeds with aim to find out an ideal cutting speed for 

ceramic materials. 

 

11.2. Contribution to Practice 

The major objective of this study is the benefit for companies that deal with machining and 

do not use the ceramic cutting inserts for mass production where the pressure is enormous for 

low-costs production. The study can be also used for manufacturer of ceramic inserts as a basic 

development of these materials. As the results of this thesis confirmed, some ceramic cutting 

inserts are suitable for regular and irregular interrupted cutting. Design and construction 

companies do not put much emphasis on the residual stresses arising during machining process 

because the production is very often ordered in other manufacturing companies and these 

companies do not have such knowledge to this issue. Already in design phase should be clear 

that the residual stresses have influence on lifetime period and has an impact on the later 

consequence, which may arise during use of such manufactured parts. 
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Strojírenská technologie - katedra Obrábění, montáže a strojírenské metrologie 

  

2007 - 2009 Magisterské studium, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 
Strojírenská technologie - katedra Obrábění a montáže 

  

2004 - 2007 Bakalářské studium, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 
Strojírenská technologie - katedra Obrábění a montáže 

  

2000 - 2004 Střední průmyslová škola Zlín, obor Strojírenství  
CAD-CAM systémy 

  

Pracovní zkušenosti  
  

2011 - doposud VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  
Dodávky velkých investičních celků pro hutnický průmysl - ENGINEERING 

  

Kvalifikace  
  

Jazykové znalosti Jazyk anglický - level B2 (samostatný uživatel) 
  

Jazykové zkoušky Preliminary English Test - University of Cambridge - Intermediate (B1) - 2010  
Scottish Qualifications Authority - Intermediate 1 (Transactional Contexts) - 2010  
Scottish Qualifications Authority - Access 3 (Everyday communication, Local Investigations) - 
2010 

  

Počítačové znalosti a 
dovednosti 

                                      
 

 MS Windows, MS Office, Internet, Outlook  Express, PowerPoint, Front Page, MS Project 
 Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Solid Edge, Oracle 
 základy EdgeCAM, Kovoprog, ProEngineer, HTML 

  

  Certifikáty   Akademie know-ledge managementu strojírenských firem Moravskoslezského kraje - Obchodník 
strojírenské skupiny 
Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE 

- PL/2 - střední obchodní úroveň znalostí 
Analýza a řízení technických, obchodních a výrobních rizik 

- Základní metody analýzy a řízení rizik 
Interní auditor kvality ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

- ISO 9001:2008, EN ISO 19011 
MS Project 2007 
Smluvní podmínky FIDIC - smlouvy o dílo u výstavbových projektů 
Projektové řízení 
Inovace vzdělávání na Fakultě strojní zaměřené na osobní rozvoj studentů  
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Curriculum Vitae  

 
  

Personal information  

Surn. / Fir.  name / Univ. degr. JANASEK Adam, Ing. 

Address Benesovo nabrezi 3742, Zlin, 760 01, Czech Republic 

Mobile phone +420 775 922 485 

E-mail adam.janasek@gmail.com  

Date of birth 24. 2. 1985 
  

Education  
  

2009 - present PhD’s study, VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering Technology - Department of Machining, Assembly and Mechanical 
Metrology 

  

2007 - 2009 Master’s study, VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering Technology - Department of Machining and Assembly 

  

2004 - 2007 Bachelor’s study, VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering Technology - Department of Machining and Assembly 

  

2000 - 2004 The Secondary Technical School in Zlin, Mechanical Engineering  
CAD-CAM systems 

  

Work experience  
  

2011 - present VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  
ENGINEERING - EPC deliveries for Steelmaking and Rolling mill contracts 

  

Personal skills  
  

Other language English - B2 level (Independent User) 
  

Other language exams  Preliminary English Test - University of Cambridge - Intermediate (B1) - 2010  
Scottish Qualifications Authority - Intermediate 1 (Transactional Contexts) - 2010  
Scottish Qualifications Authority - Access 3 (Everyday communication, Local Investigations) - 
2010 

  

Technical skills and competences 

                                      

 

MS Windows, MS Office, Internet, Outlook  Express, PowerPoint, Front Page, MS Project 
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Solid Edge, Oracle 
Basics: EdgeCAM, Kovoprog, ProEngineer, HTML 

  

  Certificate  Academy of knowledge management for Engineering companies from Moravian-Silesian region - 
Engineering group Manager 
Internal Authorisation for Commercial law in VITKOVICE machinery group 

- PL/2 - medium business knowledge 
Analysis and management for technical, commercial and production units 

- Basic methods of analysis and Risk management 
Internal Quality Auditor in VITKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

- ISO 9001:2008, EN ISO 19011 
MS Project 2007 
FIDIC Standard forms Construction Contracts - Managing Global Construction Projects 
Project Management 
Innovation centre at Faculty of Mechanical Engineering focused on the personal development 
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