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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Aα  plocha hlavního hřbetu nástroje     [mm2] 

A’α  plocha vedlejšího hřbetu nástroje     [mm2] 

Aϫ  plocha čela nástroje      [mm2] 

BN  bor nitrid (BN - Boron Nitride)     [-] 

CERMET druh řezného materiálu (CERamic METal)   [-] 

CNC  počítačem řízený stroj (CNC - Computer Numerical Control) [-] 

CVD  chemická metoda nanášení povlaků  

(CVD - Chemical Vapour Deposition)     [-] 

CVCL  označení druhu a tvaru řezného nástroje   [-]  

ČSN  Česká státní norma       [-] 

DC  technologie suchého obrábění (DC - Dry Cutting)  [-] 

E  modul pružnosti       [GPa] 

EN  Evropská norma       [-] 

F  výsledná síla řezání       [N] 

Fc  řezná složka síly řezání      [N] 

Ff  posuvová složka síly řezání     [N] 

Fp  pasivní složka síly řezání      [N] 

G  modul pružnosti ve smyku      [GPa] 

H  označení druhu řezného materiálu dle normy ČSN ISO 513 [-] 

HB  tvrdost podle Brinella      [-] 

HBN  hexagonální bor nitrid - wurtzit  

(HBN - Hexagonal Boron Nitride)     [-] 

HK  tvrdost podle Knoopa      [-] 

HM  technologie tvrdého obrábění (HM - Hard Machining)  [-] 

HPHT  metoda výroby diamantu a KNB za vysokých tlaků a teplot  

  (HPHT - High Pressure High Temperature)   [-] 

HRC  tvrdost podle Rockwella (HRA, HRB, HRC)   [-] 

HS  hodnota jedné hodiny práce stroje    [Kč] 

HSC  vysokorychlostní obrábění (HSC - High Speed Cutting) [-] 

HV  tvrdost podle Vickerse      [-] 

HV  hodnota jedné hodiny práce stroje    [Kč] 
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ISO  Mezinárodní komise pro standardizaci  

(ISO - International Standardisation Organisation)  [-] 

I  oblast primární plastické deformace    [-] 

II   oblast sekundární plastické deformace    [-] 

III  oblast terciární plastické deformace    [-] 

IT  dosahovaná přesnost a kvalita povrchu    [-] 

K   označení druhu řezného materiálu dle normy ČSN ISO 513 [-] 

KIC  lomová houževnatost       [MPa.m1/2] 

KNB  kubický nitrid boru (CBN – Cubic Boron Nitride)  [-] 

KT  hloubka výmolu na čele opotřebené řezné destičky  [mm] 

KVy  radiální opotřebení špičky řezné destičky   [mm] 

M  označení druhu řezného materiálu dle normy ČSN ISO 513 [-] 

MKD  monokrystalický diamant      [-] 

N  označení druhu řezného materiálu dle normy ČSN ISO 513 [-] 

NC  číslicově řízené obráběcí stroje (NC - Numerical Control) [-] 

NC  celkové náklady       [Kč] 

NN  náklady na nástroje       [Kč] 

NO  náklady na jedno ostření a seřízení nástroje   [Kč] 

NP  pořizovací cena nástroje      [Kč] 

NS  náklady na strojní práci      [Kč] 

NV  náklady na vedlejší práci      [Kč] 

NZ  zbytková cena nástroje po opotřebení    [Kč] 

NO  nástrojové oceli       [-] 

OMNO’ oblast primární plastické deformace    [-] 

PKD  polykrystalický diamant      [-] 

PKNB  polykrystalický kubický nitrid boru    [-] 

P  označení druhu řezného materiálu dle normy ČSN ISO 513 [-] 

PVD  fyzikální metoda nanášení povlaků     

  (PVD - Physical Vapour Deposition)    [-] 

Ra  parametr drsnosti – průměrná aritmetická úchylka  [µm] 

Re  mez kluzu        [MPa] 

Rm  mez pevnosti        [MPa] 

Rp  parametr drsnosti – největší výška výstupku profilu  [µm] 
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Rq  parametr drsnosti – průměrná kvadratická úchylka  [µm] 

Rt  parametr drsnosti – celková výška profilu   [µm] 

Rv  parametr drsnosti – největší hloubka prohlubně profilu [µm] 

Rz  parametr drsnosti – největší výška profilu   [µm] 

RO  rychlořezná ocel       [-] 

ŘK  řezná keramika       [-] 

S  označení druhu řezného materiálu dle normy ČSN ISO 513 [-] 

SK  slinuté karbidy (spékané karbidy)     [-] 

S – N – O  systém stroj – nástroj – obrobek      [-]  

STM  supertvrdé materiály      [-]  

T  teplota        [°C] 

T  trvanlivost        [min] 

TK  trvanlivost v kusech       [min] 

Topt  optimální trvanlivost       [min] 

TP  průměrná trvanlivost      [min] 

TT  teplota tavení       [°C] 

VB  opotřebení nástroje na hřbetě     [mm] 

VBmax  maximální opotřebení na hřbetě     [mm] 

VBB  opotřebení na hřbetní ploše hlavního ostří   [mm] 

VBB’  opotřebení na hřbetní ploše vedlejšího ostří   [mm] 

VBC  opotřebení na hřbetní ploše v oblasti poloměru hrotu  [mm] 

VBN  opotřebení na hřbetní ploše v oblasti vytvořené 

řezné hrany         [mm] 

VBopt  optimální velikost opotřebení     [mm] 

VBD  vyměnitelné břitové destičky     [-] 

VNMA  označení druhu a tvaru řezné destičky    [-] 

VS  šířka opotřebení hrotu      [mm] 

Xs  šířka prvku profilu       [µm] 

Z  kontrakce        [%] 

Zp  výška výstupku profilu      [µm] 

Zt  výška profilu povrchu      [µm] 

Zv  hloubka prohlubně profilu      [µm] 

Z(x)  hodnota pořadnic       [-] 
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am  minimální meziatomová vzdálenost    [nm] 

ap  hloubka řezu        [mm] 

at  tloušťka odcházející třísky      [mm] 

a’t  tloušťka odcházející třísky při vysokorychlostním obrábění [mm] 

b  šířka třísky        [mm] 

cFc  materiálová konstanta      [-] 

cFp  materiálová konstanta      [-] 

cFf  materiálová konstanta      [-]
 

cT  součinitel trvanlivosti (konstanta)      [-] 

cp  měrná tepelná kapacita      [J.kg-1.K-1] 

dx  místní sklon, který posuzuje profil v poloze x   [-] 

f  posuv         [mm] 

l  délka kontaktní zóny čela nástroje a odcházející třísky [mm] 

l’ délka kontaktní zóny čela nástroje a odcházející třísky  

při vysokorychlostním obrábění     [mm] 

lr základní délka profilu      [mm] 

ln  vyhodnocovaná délka profilu     [mm] 

m  exponent určující vliv řezné rychlosti na trvanlivost nástroje [-] 

n  počet ostření        [-] 

rε  poloměr špičky nástroje      [mm] 

s(x)  směrodatná odchylka       [µm] 

t  čas         [min] 

tc  čas řezání na jednom obrobku     [min] 

uA  standardní nejistota typu A     [µm] 

uB  standardní nejistota typu B     [µm] 

vc  řezná rychlost       [m.min-1] 

v’c  řezná rychlost při vysokorychlostním obrábění   [m.min-1] 

vt  rychlost odchodu třísky z kontaktní zóny   [m.min-1] 

v’t  rychlost odchodu třísky z kontaktní zóny  

při vysokorychlostním obrábění     [m.min-1] 

x, y, z  souřadnicové osy       [-] 

xFc  exponent vlivu řezné rychlosti     [-] 

xFp  exponent vlivu řezné rychlosti     [-] 
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xFf  exponent vlivu řezné rychlosti     [-] 

yFc   exponent vlivu posuvu      [-] 

yFp  exponent vlivu posuvu      [-] 

yFf   exponent vlivu posuvu      [-] 

zFc  exponent vlivu hloubky řezu     [-] 

zFp   exponent vlivu hloubky řezu     [-] 

zFf  exponent vlivu hloubky řezu     [-] 

 

α  součinitel délkové teplotní roztažnosti    [K-1] 

αn  nástrojový úhel hřbetu v rovině normálové   [°] 

α0  nástrojový úhel hřbetu v rovině ortogonální   [°] 

 ϫn  nástrojový úhel čela v rovině normálové    [°]  

ϫ0  nástrojový úhel čela v rovině ortogonální   [°] 

δ  úhel kluzu        [°] 

δ’  úhel roviny střihu při vysokorychlostním obrábění  [°] 

δ0  nástrojový úhel kluzu v rovině ortogonální   [°] 

ϰr  úhel nastavení hlavního ostří     [°] 

ϰ’r  úhel nastavení vedlejšího ostří     [°] 

λ  měrná tepelná vodivost      [W.m-1.K-1] 

λc  filtr profilu        [-] 

λf  filtr profilu        [-] 

λs  filtr profilu        [-] 

ρ  měrná hmotnost       [g.cm3] 

φ  úhel tření        [°] 

ψ  rozdíl mezi úhly ϕ1 a ϕ      [°] 

ϕ  úhel střihu        [°] 

ϕN  úhel kluzné roviny O’N      [°] 

ϕM  úhel kluzné roviny O’M      [°] 

ϕ1  úhel posuvu jednotlivých vrstev materiálu  

v kluzných rovinách       [°] 

τK  střední kritické kluzové napětí materiálu v oblasti  

   primární plastické deformace     [MPa]  

 



 Disertační práce, Ing. Markéta Gregušová 

 
Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní                                                                      strana 8 
VŠB -TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava  

1 ÚVOD 

 

Postupný rozvoj a zdokonalování metod obrábění je jedním z prioritních úkolů 

vědecko – technologického pokroku v oblasti strojírenské technologie. Jednou 

z nejpodstatnějších je metoda obrábění, která má výrazný podíl na objemu výroby.  

Současnost ani blízká budoucnost neočekává objevení zcela nového řezného 

materiálu a proto na základě tohoto poznatku je úsilí výzkumných týmů mnohých 

významných výrobců nástrojů a nástrojových materiálů orientováno spíše  

na zdokonalování technologie výroby a specifikaci optimálního využití již známých 

materiálů, s velmi přesným vymezením oblastí jejich aplikace. V závislosti na tomto 

trendu doby se stává hlavním cílem výrobců řezných nástrojů připravit nástroje 

schopné efektivně obrábět moderní konstrukční materiály progresivními metodami 

(vysoké výkony, vysoké řezné rychlosti, úběry materiálu, atd.), při splnění funkčních 

požadavků na obráběné povrchy jako je např. přesnost a jakost povrchu apod. 

Znalost vlastností řezného materiálu určuje jeho výběr pro určitý druh 

obrábění a materiálu obrobku. Jen po správné volbě řezného materiálu může 

následovat dokonalá optimalizace obráběcího procesu. Tato optimalizace by měla 

zajistit takovou volbu řezných podmínek, aby obrábění bylo co nejefektivnější. 

Znalost celého sortimentu soudobých nabízených řezných materiálů pro strojní 

obrábění (běžně používaných tzn. od nástrojových ocelí přes slinuté karbidy, 

cermety, řeznou keramiku až po supertvrdé řezné materiály) zajistí splnění 

technologických požadavků, zabezpečí kvalitu obrobeného povrchu, maximální 

výrobnost, hospodárnost při obrábění apod. Dnešní trh poskytuje velmi širokou 

nabídku různých druhů řezných materiálů. Problémem je však jejich cena.  

Proto většina firem raději nakoupí materiál, který je cenově dostupnější a daný 

provoz s ním má zkušenosti. [2] 

V oblasti těžkoobrobitelných materiálů se stále častěji prosazují řezné 

materiály na bázi syntetických polykrystalů ze supertvrdých řezných materiálů. 

Využívání nástrojů s definovanou geometrií břitu nástroje umožňuje efektivní 

nasazení třískového obrábění v oblastech, kde to dosud technologické vlastnosti 

materiálu nedovolovaly. Prosazením třískového obrábění kovů lze zvyšovat 

zkracování řezných časů, zlepšování řezných podmínek a použití progresivních 

řezných materiálů. Výzkum a vývoj se proto v současné době zaměřuje hlavně  
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na využití nových materiálů, které při velké otěruvzdornosti a delší trvanlivosti břitů 

lépe snášejí velké tepelné a dynamické namáhání i při velkých posuvech  

a rychlostech. Tyto požadavky splňují supertvrdé materiály a moderní řezná 

keramika. Rozšířenějšímu využití těchto materiálů, jak bylo již dříve uvedeno,  

je na překážku v první řadě jejich vyšší pořizovací cena. Avšak při provedení 

jednotlivých objektivních ekonomických výpočtů dojdeme obvykle ke značným 

úsporám.  

Předložená disertační práce je příspěvkem k problematice, která se zabývá 

nahrazením broušení kalených ploch novým nekonvenčním způsobem tvrdého 

obrábění.  
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Se zvyšujícími se požadavky na rychlost a kvalitu obrábění, mezi které 

samozřejmě patří i dokončovací operace, vzrůstá problém jejich efektivnosti. Nutností 

současné doby je hledání nových způsobů obrábění tvrdých ocelí  

a některých litin, které pro svou vysokou tvrdost vyžadují jako konečnou operaci 

broušení. Na základě literárního průzkumu současného stavu řešené problematiky  

je možné konstatovat, že obrábění kalených ocelí jako nové progresivní technologie 

se už uplatňuje ve výrobě v mnohých podnicích. I na rozdíl od tohoto zjištění není 

dostatek informací a podkladů pro praxi o teorii tohoto procesu. Právě ze zmíněného 

důvodu si tato práce klade za cíl přispět k identifikaci technologie obrábění kalených 

ocelí řešením následujících oblastí.  

 

Cíle této disertační práce jsou: 

1. Nahradit broušení kalených ploch soustružením a dosáhnout  

tak drsnosti srovnatelné s broušením. 

2. Zjištění řezných podmínek a řezných materiálů, které jsou aplikované 

na kalených materiálech v rozsahu tvrdosti 45 ÷ 63 HRC. 

3. Přispět k rozvoji a širšímu použití supertvrdých řezných materiálů 

v oblasti obrábění. 

4. Rozšířit teoreticko - praktické možnosti a znalosti z obrábění 

vysokopevných materiálů. 

 

Výsledky práce by měly přispět k optimalizaci tvrdého soustružení  

a k intenzifikaci obrábění vysokopevných materiálů dosahujících tvrdosti  

45 ÷ 63 HRC.   
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3 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU DANÉ PROBLEMATIKY 

 
Obrábění je technologický proces používaný pro výrobu různých součástek. 

Je to pracovní proces, při kterém dochází k vytváření povrchu součásti  

o požadovaném tvaru, rozměrech a v neposlední řadě jakosti. Odebírání částic 

materiálu z povrchové vrstvy se nejčastěji realizuje mechanickým způsobem, ale děje 

se tak i jinými způsoby jako např. chemicky, elektricky apod. Obráběním a jeho 

následným stupněm přesnosti rozumíme shodu skutečného rozměru s rozměrem 

předepsaným na výkrese součásti. Čím jsou si tyto rozměry bližší, tím větší  

je přesnost, kterou můžeme určit následujícími čtyřmi činiteli: 
 

���� shodou obrobených povrchů s předepsanými geometrickými tvary  

a rozměry, 

���� stupněm hladkosti (drsnosti) obrobených povrchů, 

���� správností vzájemné polohy obrobených povrchů k neobrobeným, 

���� správností rozměrů různých povrchů součástí. [16]  
  

Dosažení předepsané přesnosti je tedy prvořadou provozní charakteristikou 

součásti a zároveň hlavním úkolem při navrhování technologického postupu. 

Současné obráběcí stroje a přípravky běžně dovolují úchylky od předepsaných 

rozměrů vyjádřené tisícinami milimetrů (okolo 5 µm). U broušení úchylky nepřevyšují 

2 µm. [16] 

 

Shrnutí: 

Bez rozvoje jednotlivých metod obrábění nemůžou existovat další technologie 

(slévárenství, tváření, svařování, apod.) na současné úrovni. Skutečnost,  

že dlouhodobě neklesá podíl obrábění ve strojírenské výrobě je podmíněno např. 

objevením nových vysokopevných, žáruvzdorných, antikorozních, antimagnetických 

a dalších strojírenských materiálů, které se těžce obrábí. Další skutečností jsou  

rostoucí požadavky na přesnost a jakost obrobených povrchů což má za následek  

i zvyšující se nároky na spolehlivost strojních zařízení apod. Při hodnocení úlohy 

obrábění ve strojírenské výrobě je mimo jiné třeba upozornit na jeho univerzálnost  

a pružnost. Ve strojírenské praxi se vyskytují materiály, které nemůžeme tvářet nebo 

svařovat. Univerzálnost lze spatřit v tom, že neexistuje materiál, který by se vůbec 
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nedal obrábět. Pružnost tkví v tom, že jednoduchými nástroji a řízeným pohybem 

nástroje a obrobku je možné obrábět i složité součástky. Mnoho technologických 

problémů je možno řešit použitím klasické metody obrábění s použitím supertvrdého 

řezného materiálu na bázi průmyslového diamantu nebo kubického nitridu boru.   

3.1 Soustružení kalených materiálů 

Soustružení kalených materiálů patří mezi třískové obrábění s definovanou 

geometrií břitu nástroje. V určitých případech je vhodnou náhradou dokončovacích 

metod obrábění, kterou je broušení. Třískové obrábění spěje k vyšší produktivitě 

práce, proto se prosazují progresivní metody obrábění. Jednou z těchto metod, která 

řeší problémy konvenčního obrábění je metoda HSC (High Speed Cutting neboli 

vysokorychlostní obrábění). Cílem je snížit cenu výrobku současně se zvýšením jeho 

kvality. Předpokladem je však dokonalá znalost fyzikálních, kvalitativních  

a ekonomických zákonitostí výroby. [19] 

3.1.1 Technologie vysokorychlostního obrábění (HSC – High Speed Cutting) 

Vysokorychlostní obrábění zahrnuje kromě vlastního vysokorychlostního 

obrábění i tzv. suché a tvrdé obrábění. Včetně těchto třech základních technologií  

se uplatňují i další příbuzné technologie jako např. vysokovýkonné obrábění, 

vysokorychlostní odvalovací frézování, vysokorychlostní broušení, soustružení 

s podporou laseru apod. Tyto technologie mají společný základ, který vyplývá 

z příbuznosti jevů řezného procesu při zvyšování řezné rychlosti a teploty třísky. 

Z všeobecného hlediska platí, že efektivní řezání kovu nastává jen tehdy, když  

si řezný materiál při teplotě a v prostředí řezného procesu udrží výraznou převahu 

tvrdosti oproti obráběnému materiálu. Se vzrůstající řeznou rychlostí roste celkové 

množství tepla řezného procesu a to téměř úměrně s narůstající rychlostí střihu třísky 

a intenzitou tření třísky o nástroj. Plastickou deformací třísky v rovině střihu se rázem 

mění její teplota, která dál roste třením třísky o čelo nástroje. 

Principy vysokorychlostního obrábění řezných procesů se dají vysvětlit 

v souvislosti s jejich porovnáním s konvenční technologií (viz obr. 2, viz  

tab. 1 a tab. 2). Při konvenčním obrábění nastává ve smykové rovině mechanické 

zpevnění třísky a její ztvrdnutí vůči původnímu materiálu. Velký úhel smykové roviny, 

vyvolaný velkým odporem zpevněné třísky zvyšuje šířku třísky a její odpor proti 

ohybu a zvětšuje plochu kontaktní zóny. Přítlačné i třecí síly mezi třískou a čelem 
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nástroje nabývají vysoké hodnoty a velká část třením vzniklého tepla přechází 

z třísky do nástroje. Třecí teplo a velká přítlačná síla třísky podporují difuzní procesy 

na čele nástroje a vyvolávají vymílání kráteru. Intenzita vývoje celkového procesního 

tepla roste úměrně se zvyšováním rychlosti smyku třísky ve smykové rovině  

a s řezným odporem, který v podstatě závisí na zpracovávaném materiálu. Tvrdé  

a kalené materiály se za těchto podmínek obrábět nedají a řezná rychlost u běžných 

materiálů a konvenčních nástrojů je omezená hrozbou nadměrného opotřebení 

nástroje. 

V podmínkách vysokorychlostního obrábění mimořádně tvrdými a tepelně 

odolnými nástroji se teplota třísky přiblíží teplotě tavení obráběného materiálu  

a při určité řezné rychlosti dojde k náhlé změně metalurgických, chemických  

a mechanických vlastností třísky. Tříska zčervená, kalená ocelová tříska změkne  

a sníží svoji přítlačnou sílu na čelo nástroje. Třecí síla a celkový řezný odpor klesne, 

zmenší se úhel smykové roviny, ztenčí se průřez třísky, zvýší se rychlost jejího 

odchodu z kontaktní zóny. Tím se i při značném nárůstu procesního tepla omezí 

působení zhoubných difuzních mechanismů i mechanického vymílání čela. 

Minimalizuje přenos tepla do nástroje a úplná většina vygenerovaného tepla odchází 

s třískou. Vysoká kvalita řezné hrany HSC nástrojů a důmyslné povlakování jejich 

povrchu zvyšuje odolnost čela proti abrazivnímu i difuznímu opotřebení. Povlakovaná 

vrstva vytváří navíc i tepelně izolační vrstvu, která ještě víc snižuje podíl přestupu 

pracovního tepla do nástroje. Růst teploty nástroje se po dosáhnutí určité řezné 

rychlosti zpomaluje a teplota dosahuje svého maxima přibližně při 600°C při obrábění 

hliníku, 1000°C při obrábění bronzu, 1300°C při obrábění šedé litiny a 1500°C  

při obrábění oceli. [24] 

 
Hlavní výhody vysokorychlostního obrábění jsou následující: 

� důsledkem vysoké hodnoty úběrů [cm3.min-1] se získá větší objem 

odebraného materiálu resp. třísek za jednotku času, množství odebraného 

materiálu je zhruba o 30% větší než při konvenčním obrábění, 

� se zvyšujícími se otáčkami vřetene je umožněna vyšší rychlost posuvu  

při stejné tloušťce odebírané vrstvy jako při konvenčním obrábění,  

proto je dosaženo významného snížení strojních časů, 

� snížení řezných sil a silových deformací S – N – O,  
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� zvýšení podílu tepla odváděného třískou – vlivem řezné rychlosti dochází  

ke změně rozložení odvodu tepla (v režimu HSC: 75% třískou, 10% břitem 

nástroje, 10% okolním prostředím, 5% obrobkem (viz obr. 1)), 

� snížením podílu tepla odváděného obrobkem dochází k eliminaci  

jeho tepelných deformací, 

� vlivem nárůstu posuvové rychlosti se tepelné ovlivnění obrobku ještě snižuje, 

� zvýšení rozměrové přesnosti obrobku, 

� zlepšení kvality (integrity) obrobeného povrchu, která vede k minimalizaci 

nebo k úplnému odstranění dokončovacích operací, 

� protože jsou při HSC obecně používány malé hloubky řezu, jsou nástroj  

a vřeteno zatěžovány jen malými radiálními silami. To šetří ložiska vřetene, 

vedení a kuličkové šrouby. HSC ve spojení s axiálním frézováním 

(hloubkovým) je výhodná kombinace, neboť ložiska vřetene jsou tím méně 

zatěžována a je možné využít delších nástrojů bez rizika vibrací, 

� redukce nástrojového vybavení stroje, 

� omezení nebezpečí vzniku chvění přesunem řezných podmínek mimo rozsah 

kritických vibrací soustavy S – N – O, 

� produktivita je celkově největší při fázi dokončování, přestože je dosahováno 

nadstandardní kvality povrchu, drsnost často nižší než Ra = 0,2 mm, 

� HSC umožňuje také obrábění velmi tenkých obrobků. [24]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Poměrové rozložení odcházejícího tepla [23]  
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Hlavní nevýhody vysokorychlostního obrábění jsou následující: 

� nákladné strojní vybavení, 

� speciální (drahé) nástroje a řezné materiály, 

� nutnost vyvažování rotačních nástrojů, 

� speciální přesné upínání řezných nástrojů, 

� speciální upínání obrobků, 

� odstraňování velkého objemu třísek za jednotku času, 

� zvýšení intenzity otupování břitu, 

� nedostatečné odzkoušení technologických dat pro High Speed Cutting (HSC) 

projektování – pro některé druhy obrábění, 

� zvýšené náklady na zajištění dostatečné bezpečnosti obsluhujícího personálu, 

� pro tuto technologii obrábění jsou typické malé rozměry (průměry) nástrojů, 

hrubování, předdokončení a dokončení lze hospodárně realizovat jen tehdy, 

když je celkový odebíraný objem relativně malý, 

� velké hodnoty zrychlení a zpomalení při startu a při zastavování vřetene 

přinášejí rychlejší opotřebení vedení, ložisek a uložení. A tím vedou k nárůstu 

nákladů na opravu a údržbu, 

� nepostradatelné jsou vysoké odborné znalosti této technologie, vyhovující 

programové vybavení a spojení pro rychlý přenos dat, 

� „testovací fáze“ vykazuje značnou časovou náročnost, 

� nezbytná je také technická příprava výroby včetně plánování výroby 

s důrazem na optimalizaci tohoto řezného procesu a to vše na vysokém stupni 

propracovanosti (nutno plně / hospodárně využít poměrně drahé výrobní 

zařízení a nářadí). [24]  
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Obr. 3 Pokles tvrdosti řezných materiálů s teplotou [25] 

Obr. 2 Definice vysokorychlostního obrábění (HSC)  

dle různých autorů [25] 

0                        10                     100                   1 000                10 000                 105                    106       

                                                                                Řezná rychlost [m / min] 

                      konvenční obrábění                                       vysokorychlostní obrábění 

SOUSTRUŽENÍ 

FRÉZOVÁNÍ 

VRTÁNÍ 

PROTAHOVÁNÍ 

VYSTRUŽOVÁNÍ 

ŘEZÁNÍ 

BROUŠENÍ 

dle ICKSE 

dle SCHIFFERA 

dle KAHLESE 

dle KÖNIGA 

ultra nebo super 

vysoké 

velmi vysoké 

extrémní 



 Disertační práce, Ing. Markéta Gregušová 

 
Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní                                                                      strana 17 
VŠB -TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroje a nástroje schopné dosáhnout HSC režimu, neboli technické vybavení  

a s tím spojené možnosti, samy o sobě nepomůžou k předpokládaným zlepšením  

ve výrobní oblasti. Nedostatky v logistice nebo nedostatečné plánovací kompetence 

obsluhy mohou ve velké míře ovlivnit nebo dokonce ztratit čas, který se získává  

ve výrobním procesu využitím vyšších řezných či posuvových rychlostí. 

Technologické možnosti, které jsou neoddělitelně spjaty s technickým vybavením 

HSC obráběcího stroje, především z hlediska CNC techniky a tím dosažení 

rozšířeného využití obráběcích možností a zrychlení pracovních postupů při výměně 

nástrojů, nejsou v mnoha podnicích ještě v dostatečné míře využívány. [24] 

3.1.1.1 Technologie suchého obrábění (DC - Dry Cutting) 

Suché obrábění je technologie vedená snahou eliminovat nebo minimalizovat 

použití procesních kapalin z řezného procesu. Tato technologie je podporovaná 

hlavně zdravotními ohledy a bojem za zlepšení životního prostředí. Cílem je výrazně 

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

procesních kapalin. V případech nasazení suchého obrábění je možné dosáhnout  

i zjednodušení obráběcích strojů vynecháním příslušných agregátů.  

Metoda 
obrábění 

Řezná rychlost 
[m.min-1] 

Soustružení 800 – 8000 

Vrtání 100 - 1100 

Frézování 560 – 6000 

Frézování závitů 120 – 400 

Protahování 12 – 70 

Vystružování 10 – 250 

Řezání 70 – 200 

Broušení 6000 - 9500 

Materiál Řezná rychlost 
[m.min-1] 

Ocel 800 - 1100 

Slitiny Ti 150 - 100 

Slitiny Ni 160 - 280 

Litina 900 - 1600 

Slitina Al 3000 - 6000 

Plasty zpevněné 
vlákny 

2800 - 8000 

Bronz a mosaz 1100 - 3000 

Tab. 1 – Oblasti HSC obrábění 

podle metody obrábění [25] 

Tab. 2 – Oblasti HSC obrábění 

pro vybrané druhy materiálů [25] 
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Je nutností se postarat ve všech případech suchého obrábění o dostatečný 

odvod třísek z pracovního prostoru a úplnou eliminaci hromadění horkých třísek  

na obrobených plochách nebo na důležitých částích stroje, které by svými tepelnými 

dilatacemi ovlivnili přesnost procesu. Řešení těchto problémů může spočívat  

např. ve vhodné konfiguraci rámu stroje, která umožní volné odpadávání a dopravu 

třísek do tepelně izolovaného kontejneru, podpořené vzduchovým chlazením 

nástroje nebo celého pracovního prostoru. Tato technologie se nejvíc užívá  

při tvrdém obrábění kalených povrchů. V oblasti tzv. měkkého obrábění se více 

používá při frézování než při soustružení. Pravděpodobně se suché obrábění ještě 

dlouho neprosadí při vrtání hlubších děr v oceli, řezání vnitřních závitů a jiných 

operacích, u kterých je úloha procesní kapaliny při odplavování třísky, chlazení  

a mazání nástroje nezastupitelná. Výrobci nástrojů doporučují suché obrábění  

pro většinu frézovacích operací, protože snižují tepelné šoky a praskání povlaků 

způsobených nedokonalým kapalinovým chlazením při přerušovaném řezu. 

Suché obrábění oceli, litiny a hliníku je moderními technologiemi ne vždy 

možné. Dosažitelná použitelná hranice suchého obrábění lze v řadě případů  

jen s použitím určitého minimálního množství maziva. Jen při těchto podmínkách 

s novými nástroji se dosahuje jejich porovnatelná životnost s dosud používanou 

„mokrou“ technologií. 

Problémy v oblasti suchého obrábění jsou především s dopravou horkých 

třísek. Zejména u obrobků větších rozměrů z lehkých slitin s ohledem na obvykle 

úzké tolerance je zřeknutí se chlazení nebo temperace sotva možné. [20] Odhaduje 

se však, že nepoužíváním procesní kapaliny mohou klesnout náklady vynaložené  

na obrábění přibližně o 10 až 15 %. Evropský průmysl si pomalu začíná uvědomovat 

výhod technologie suchého obrábění, které se zatím využívá při obrábění přibližně 

12 % hromadně vyráběných dílů. V USA je rozvoj v tomto směru pomalejší,  

ale i tam je o technologii suchého obrábění velký zájem. [21] 

3.1.1.2 Technologie tvrdého obrábění (HM – Hard Machining) 

Tvrdé obrábění znamená obrábění kalených ocelí a jiných velmi tvrdých 

materiálů v rozmezí tvrdosti 40 ÷ 70 HRC (až do 80 HRC) nástroji s definovanou 

geometrií pracovní části nástroje náhradou za dříve užívanou technologii broušení. 

V zásadě je tvrdé obrábění umožněné použitím řezných materiálů na bázi  
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PKNB – polykrystalického kubického nitridu boru, který je po diamantu druhým 

nejtvrdším řezným materiálem a má navíc vyšší odolnost proti tepelným  

a mechanickým rázům. Tyto tvrdé materiály byly v minulosti obráběné konvenčními 

metodami výhradně pomocí operace broušení. V současné době právě díky rozvoji 

nástrojových materiálů, povlakování, tvaru pracovní části nástroje, ale i rozvoji 

obráběcích strojů je možné úspěšně využít obrábění uvedených materiálů nástroji 

s definovanou geometrií pracovní části nástroje – soustružením, frézováním, vrtáním 

řeznými nástroji na bázi PKNB, ale i nástroji z povlakovaných slinutých karbidů, 

řezné keramiky a cermetů. Charakteristika dokončovací technologie tvrdého 

obrábění spočívá i v tom, že materiál se obrábí malými hloubkami řezu  

ap (do 0,5 mm) a malými hodnotami posuvu f (do 0,2 mm) vzhledem k poměrně 

velkému poloměru zaoblení řezné hrany rε. Z toho můžeme vyvodit následující závěr 

a to je, že tvoření třísky je soustředěné na oblast poloměru břitu řezné hrany 

vyměnitelné břitové destičky – průřezy odřezávaných vrstev jsou velmi malé. Velikost 

průřezů významně ovlivňuje hodnota poloměru břitu nástroje. [22]  

Dalším charakteristickým rysem u technologie tvrdého obrábění je poměr 

jednotlivých složek řezné síly. Největší je pasivní složka síly řezání – Fp, která  

má směr radiální. Malý průřez třísky extrémním způsobem zatěžuje řeznou hranu 

nástroje. V závislosti na tom mechanické a tepelné zatížení řezné hrany vyžaduje 

odpovídající řezné materiály, které jsou chemicky inertní a mají vysokou tvrdost  

i při vysokých teplotách.  

Výhody technologie tvrdého obrábění v porovnání s metodami broušení jsou: 

� ve vysoké rychlosti úběru materiálu na rozdíl od broušení a tím snížení 

kusového času, 

� ve vysoké flexibilitě, zvlášť při opracování tvarových rotačních ploch, 

� ve vyšší ekologičnosti výroby v důsledku omezení respektive úplném 

vyloučení procesních kapalin, 

� ve vysoké kvalitě opracovaného povrchu, protože rozvoj tepla je omezený  

jen na oblast břitu nástroje a tím pádem je i omezené neboli zmenšené 

teplotní ovlivnění povrchové vrstvy obrobků.  
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Nevýhody technologie tvrdého obrábění jsou:   

� drsnost obrobeného povrchu je ovlivněná řeznými parametry - hlavně 

posuvem, zaoblením břitu a řeznou rychlostí, 

� nebezpečí poškození břitu nástroje v souvislosti s vysokým měrným 

zatížením pracovní částí nástroje, 

� požadavek minimální hloubky třísky, 

� obtížná kompenzace vlivu opotřebení řezné hrany na průvodní jevy, 

� vysoké náklady na pořízení nástrojů.  

 

Přehled materiálů obrobků a jejich tvrdosti, které jsou vhodné k opracování 

technologií tvrdého obrábění, jsou znázorněny na obr. 4. Včetně materiálů 

uvedených na obr. 4 se touto metodou obrábí i spékané karbidy a technická 

keramika. Pro obrábění všech uvedených tvrdých materiálů jsou nejčastějšími 

používanými řeznými materiály: povlakované spékané karbidy s povlaky TiAlN, 

TiAlCN, apod., kubický nitrid boru (KNB), polykrystalický diamant (PKD), řezná 

keramika (ŘK) a cermety. Typickými příklady řezných procesů technologií tvrdého 

obrábění může být obrábění kalených ocelí nástrojem z KNB (vc okolo 200 m / min) 

nebo soustružení spékaných karbidů nástrojem z PKD (vc okolo 50 m / min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Rozsah tvrdostí mat., vhodných pro aplikaci technologie tvrdého obrábění [22] 
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Suché nebo málo mazané obrábění, které je součástí tvrdého nebo 

vysokorychlostního obrábění vychází ze současných trendů ochrany životního 

prostředí, tzn. jde o vyloučení nebo lépe řečeno výrazné omezení použití procesních 

kapalin. V souvislosti s omezeným použitím kapalin se automaticky sníží i náklady  

na nákup procesních kapalin, na čištění třísek a povrchů obrobků znečištěných tímto 

mazacím prostředkem a jeho následnou likvidací. V případě málo mazaného 

obrábění jde jen o účinek snížení koeficientu tření mezi nástrojem a třískou  

či obrobkem, což má za následek snížení řezných sil, zvýšení trvanlivosti nástroje 

apod. a z toho vyplývající důležitý ekonomický přínos.  

Dosud se soustružení používalo především jako přípravný způsob opracování 

materiálů. Obrobky se po této technologii na místech, kde se to vyžadovalo z důvodu 

přesnosti, musely dodatečně brousit. Právě na základě neustálého vývoje řezných 

materiálů, který je popsán v kapitole 4, se soustružení stává stále přesnější metodou 

obrábění (viz obr. 5 – Vývoj přesnosti při soustružení). [22] 

  

  

 

 

   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5 Vývoj přesnosti při soustružení [22] 
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4 PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ 

4.1 Historický vývoj 

Nástroje pro obrábění kovových materiálů se řadí do jedné 

z nejvýznamnějších skupin nástrojů používaných v průmyslové výrobě. Funkce  

a spolehlivost obráběcích nástrojů je závislá nejen na konstrukci a způsobu výroby, 

ale také na vhodně zvoleném materiálu nástroje a případně i na jeho tepelném 

zpracování. Při obrábění bývají tyto materiály vystaveny intenzivnímu mechanickému 

a tepelnému namáhání. Řezný materiál musí mít proto vetší tvrdost než materiál 

obráběný, aby mohl řezný klín vniknout do obráběného materiálu a odřezával třísku 

[1]. Pro zvýšení trvanlivosti se na nástroj nanáší povlaky, které mají vysokou tvrdost, 

otěruvzdornost a odolnost vůči plastické deformaci – jsou to např. TiC, TiN, TiCN, 

Al2O3 atd. (viz tab. 3).  

Tento široký sortiment materiálů 

je důsledkem dlouholetého  

a intenzivního výzkumu a vývoje 

v dané oblasti a má  

úzkou souvislost s rozvojem 

konstrukčních materiálů, které  

je třeba efektivně obrábět,  

i s vývojem nových obráběcích 

strojů, zejména s číslicovým 

řízením. Prakticky každý nový 

druh nástrojového materiálu 

znamenal posunutí použitelných 

řezných rychlostí k vyšším 

hodnotám (viz obr. 6). Ani v současnosti ani v blízké budoucnosti nelze očekávat 

objevení zcela nového řezného materiálu, a proto je úsilí všech  

výzkumných týmů a všech významných výrobců nástrojů a nástrojových materiálů 

zaměřeno především na zdokonalování technologie výroby a specifikaci optimálního 

využití již známých materiálů, s přesným vymezením aplikačních oblastí. [18] 

 

 

 
Obr. 6 Historický vývoj řezných rychlostí [18] 
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Tab. 3 – Typické vlastnosti vybraných nástrojových materiálů [18] 

 

 

4.2 Klasifikace řezných materiálů 

V současné době se pro proces obrábění používá celá škála různých řezných 

materiálů (viz obr. 7). U nástrojů s definovanou geometrií břitu se zpravidla používá 

následující rozdělení materiálů obráběcích nástrojů: [8] 
 

� Kovové (vyrobené klasickým tavením nebo práškovou metalurgií) 

� Nástrojové oceli (NO) 

� Slinuté karbidy (Spékané karbidy) (vyrobené práškovou metalurgií) 

� Cermety 

� Keramické materiály (nekovové lisované prášky) 

� Řezná keramika (ŘK) 

� Supertvrdé řezné materiály (vyrobené práškovou metalurgií) 

� Kubický nitrid boru (KNB, PKNB) 

� Diamant (MKD, PKD) 

 

 
 
Vlastnost 

Nástrojový materiál 
Slinutý 

karbid  

WC + Co 

Cermet 

Mo2C + Ti 

(C,N) + Ni 

 

Al2O3 + ZrO2 

 

Al2O3 + TiC 

 

Si3N4 + 

přísady 

Měrná hmotnost [g.cm-3] 12,0 ÷ 15,1 5,6 ÷ 7,0 3,8 ÷ 4,0 4,2 ÷ 4,3 3,2 ÷3,4 

Pevnost v ohybu [MPa] 1000 ÷ 2400 1150 ÷ 1800 600 ÷ 800 600 ÷ 900 600 ÷ 950 

 

Tvrdost 

[HV] 1900 2000 1600 ÷ 2200 1000 ÷ 2400 1800 ÷ 2000 

[HRA] 90 ÷ 92 91 ÷ 93 91 ÷ 94 93 ÷ 95 86 ÷ 95 

Modul pružnosti v tahu [GPa]  

520 ÷ 660 

 

500 

 

340 ÷ 400 

 

370 ÷ 420 

 

300 ÷ 380 

Součinitel délkové roztažnosti 

[10-6 K-1] 

 

4,5 ÷ 7,0 

 

7,0 ÷ 7,5 

 

7,0 ÷ 8,5 

 

1,5 ÷ 3,5 

 

Měrná tepelná vodivost  

[W.m-1.K-1] 

 

80 

 

30 

 

20 ÷ 30 

 

20 ÷ 25 

 

30 ÷ 50 

Lomová houževnatost KIC 

[MPa.m1/2] 

 

10 ÷ 17 

 

10 

 

4 ÷ 6 

 

4,2 ÷ 4,5 

 

5 ÷ 7 
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4.2.1 Nástrojové oceli  

Nástrojové oceli (EN ISO 4957) se řadí do skupiny ušlechtilý ocelí. K určujícím 

chemickým, mechanickým, fyzikálním a technologickým vlastnostem tohoto řezného 

materiálu patří tvrdost, kalitelnost a prokalitelnost, odolnost proti opotřebení, 

popouštění a deformacím. Vyznačují se dále houževnatostí a obrobitelností. 

Zhotovují se z nich především nástroje na obrábění, řezání, stříhání, tváření za tepla 

a za studena, měřidla apod. Podle chemického složení lze nástrojové oceli  

dále dělit na: 

� nástrojové uhlíkové oceli, 

� legované nástrojové (slitinové) oceli, 

� rychlořezné oceli. 

Nástrojové uhlíkové oceli – obsahují 0,5 ÷ 1,5 % uhlíku. Jsou to oceli třídy starého 

značení 19 0xx, 19 1xx, 19 2xx, podle nového značení dle národních příloh ČSN EN 

CxxU. Jejich maximální teplotní odolnost je okolo 250°C ÷ 300 °C. Nástrojové 

uhlíkové oceli se používají k výrobě málo namáhaných nástrojů jako např. ruční 

nástroje a nářadí, nože strojních nůžek a kamenické nářadí.  

Legované nástrojové oceli – obsahují 1,1 ÷ 1,5 % uhlíku. Jsou to oceli třídy  

19 a podle převládajícího legujícího prvku se třídí na manganové Mn 19 3xx 

(xMnxxx), chromové Cr 19 4xx (xCrxxx), chrom molybdénové CrMo 19 5xx 

(xCrMnxxx), niklové Ni 19 6xx (xNixxx) a wolframové W 19 7xx (xWxxx). Jejich 

maximální teplotní odolnost je do 350 °C ÷ 400°C. Legované nástrojové oceli  

55 % 

5 % 

40 % 

40 % -  rychlořezné oceli 
 vyrobené klasicky 
 z prášků, Coronite 

55 % -  spékané materiály 
 s povlakem i bez 
 povlaku, Cermety 

5 %  - řezná  keramika,  
 kubický nitrid boru a 
 polykrystalický diamant  

Obr. 7 Světový podíl jednotlivých druhů řezných 
materiálů používaných pro obrábění [27] 
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se používají k výrobě nástrojů s vyšším namáháním. Hlavními oblastmi použití jsou 

tvářecí nástroje, zápustky, formy na plasty a jednoduché řezné nástroje. 

Rychlořezné oceli – obsahují 0,8 ÷ 1,4 % uhlíku. Jsou to oceli třídy 19 8xx  

(HSx-x-x-x). Jejich maximální teplotní odolnost je okolo 600 °C. Vyrábějí  

se z nich především namáhané nástroje pro obrábění a nástroje na opracování 

dřeva. Lze je využít i při přerušovaném řezu. [27]    

 4.2.2 Slinuté karbidy (Spékané karbidy) 

Tento materiál patří mezi nejvýznamnější průmyslové vynálezy první poloviny 

20. století. Díky tomuto materiálu došlo k řádovému zvýšení řezných rychlostí čímž  

se stal základem pro vznik nové skupiny nástrojových materiálů, které v současné 

době zaujímají prvenství ve výrobě řezných nástrojů.      

Spékané karbidy jsou tuhé roztoky karbidu kovu v pojivu, kterým je zpravidla 

kobalt (Co). Jsou vyráběné práškovou metalurgií. Charakteristickými vlastnostmi 

těchto materiálů jsou: vysoká tvrdost HRA 90 ÷ 95, nízká pevnost v ohybu  

900 ÷ 1900 MPa, odolnost proti opotřebení do vysokých teplot 700 ÷ 900 °C, dobré 

mechanické a fyzikální vlastnosti, korozivzdornost a malá tepelná a elektrická 

vodivost. Spékané materiály se dělí do třech skupin: 

P – dvoukarbidové (wolframtitanové) – WC + TiC + Co, pro materiály, které tvoří 

plynulou třísku (oceli, ocelolitiny), 

M – vícerozsahové – univerzální na bázi WC + TiC (TaC), Cr2O3 + Co, tyto materiály 

jsou vhodné pro opracování všech druhů kovových i nekovových materiálů,  

K – wolframové – WC + Co, pro kovové materiály s krátkou třískou a nekovové 

materiály [29]. Každá skupina se dále rozlišuje číslem za písmenem, které určuje 

jeho pozici na stupnici od nejvyšší tvrdosti po největší houževnatost. 

V současnosti většina výrobců povlakuje slinuté karbidy a to buď metodou 

PVD (fyzikální napařování) nebo metodou CVD (chemické napařování z plynné 

fáze). Povlakované slinuté karbidy jsou složeny z pevného karbidového podkladu  

a termochemicky stabilního povlaku (karbidy, nitridy, oxidy a jejich kombinace). 

Výsledný materiál je ideální pro vysoké řezné a posuvové rychlosti, velký úběr třísek 

a přerušovaný řez. Hlavním cílem povlaků je snížení součinitele tření, získání tvrdého 

povrchu při zachování houževnatého jádra, zamezení vzniku nárůstků  

a ulpívání třísek na čele a v neposlední řadě prodloužení životnosti nástroje.    
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Řeznými nástroji ze slinutých karbidů lze obrábět nejrůznější druhy materiálů,  

od měkkých jako jsou např. mosaz a slitiny hliníku, až po nejtvrdší materiály, kterými 

jsou např. bílá litina, žárupevné slitiny a oceli vysoké pevnosti. [11] 

4.2.3 Cermety 

Cermet je název řezného materiálu, který vznikl spojením dvou anglických 

slovíček – CERamics (keramika) a METal (kov). Toto spojení vyjadřuje výhodnou 

kombinaci tvrdosti keramiky a houževnatosti kovu. Hlavním aspektem při výrobě 

cermetů je zvýšení pevnosti a odolnosti proti vydrolování. Cermety dnes tvoří 

samostatnou skupinu řezných materiálů, ale jejich vznik vychází ze spékaných 

karbidů. Cermety se skládají z tvrdé nekovové (keramické) fáze, kterou tvoří 

titankarbonitrid Ti(CN), případně i doplňující složky z karbidů WC, TaC a nitridů TaN. 

Charakteristickými vlastnostmi těchto materiálů jsou: vysoká tvrdost HV 1760, nízká 

pevnost v ohybu 1500 MPa, odolnost proti opotřebení do vysokých teplot 800 °C. 

Cermety jsou používány pro vyšší rychlosti jak posuvové tak i řezné na úrovni 

spékaných materiálů. Jsou to tvrdé a zároveň křehké řezné materiály s poměrně 

nízkou houževnatostí, proto jsou vhodné k obrábění nízkouhlíkových  

a korozivzdorných ocelí. [27]   

4.2.4 Řezná keramika 

Od začátku 80. let 20. století zažívá tento řezný materiál rozvoj v oblasti svého 

využití. Dostává se čím dál víc do popředí zájmu výrobců řezných materiálů hlavně 

díky svým vlastnostem, jako jsou tvrdost, chemická stálost, odolnost vůči opotřebení  

a vysokým teplotám.  

Moderní řezná keramika se vyznačuje vysokou tvrdostí v rozsahu  

91 ÷ 95 HRA, nízkou pevností v ohybu od 200 až po 600 ÷ 800 MPa. Je křehká,  

ale odolává teplotám až do 1600 °C. Charakterizuje ji vysoká odolnost vůči 

opotřebení při vysokých teplotách a nízká tepelná vodivost. 

Řezná keramika je označována jako anorganický, nekovový převážně 

krystalický materiál, jehož hlavní složky jsou sloučeniny kovů (nejčastěji Al, Ti, Si, Zr) 

s prvky nekovového charakteru (N, O, C). Podle chemického složení se dělí na dvě 

hlavní skupiny: 

� ŘK na bázi oxidu hlinitého (Al2O3) – oxidická keramika, 

� ŘK na bázi nitridu křemíku (Si3N4) – nitridická keramika. 
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Oxidická keramika – vyrábí se lisováním za studena, za tepla nebo izostatickým 

lisováním, vyznačuje se vysokou tvrdostí, chemickou stálostí, otěruvzdorností  

a stabilitou při vysokých teplotách a v porovnání s nitridickou má nižší lomovou 

houževnatost. Oxidická keramika se používá např. pro běžné soustružení, vrtání, 

drážkování litiny, hrubování a jemnění superslitin, soustružení šedé, tvárné a kujné 

litiny apod. [11]  

 Nitridická keramika – vyrábí se technologickým postupem vysokoteplotního lisování 

nebo vysokoteplotního izostatického lisování. Vyznačuje se v porovnání s oxidickou 

keramikou vyšší houževnatostí, vyšší pevností v ohybu, vyšší odolností vůči 

cyklickému, mechanickému a tepelnému zatížení. Chemickou stabilitu a odolnost 

proti opotřebení má nitridická keramika nižší v porovnání s oxidickou. Nitridická 

keramika se používá např. pro hrubé soustružení a frézování litiny v těžkých 

podmínkách a soustružení žáruvzdorných slitin na bázi niklu. [27]  

4.2.5 Supertvrdé řezné materiály 

Supertvrdé řezné materiály svými vlastnostmi (zejména tvrdostí  

a otěruvzdorností) převyšují dosud známé běžné řezné materiály. Řadíme sem 

polykrystalické materiály na bázi kubického nitridu boru (KNB) a diamantu (PKD). 

[28] Tato disertační práce se zabývá využitím supertvrdých řezných materiálů  

při velmi přesném obrábění, proto bude těmto materiálům věnována samostatná 

kapitola.  

4.3 Požadované vlastnosti řezných materiálů 

Ideální řezné materiály by měly mít následující vlastnosti: 

� dostatečnou tvrdost, která by zajistila odolnost proti opotřebení a plastické 

deformaci břitu, pevnost a tvrdost v tlaku, 

� odolnost proti vzniku trhlin a pevnost vazby vnitřních fází, 

� vysokou houževnatost, tj. odolnost proti vylomení a vyštípnutí břitu, tzn. proti 

jeho křehkému porušení, houževnatost a pevnost v ohybu, 

� chemicky neutrální chování vůči obráběným materiálům, 

� chemickou stálost zajišťující dobrou odolnost proti oxidačnímu a difuznímu 

opotřebení, 

� pevnost za tepla o odolnost proti teplotním rázům, 
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� schopnost neztrácet tvrdost a chemickou stálost při vysokých teplotách, 

� prokalitelnost u tvarových monolitních nástrojů z nástrojových ocelí. 

4.4 Volba řezného materiálu 
 

Volbu řezného nástrojového materiálu ovlivňuje celá řada činitelů: 

� konstrukce nástroje (pájené, monolitní, skládané,…), 

� namáhání břitu a nástroje, z hlediska obrobitelnosti materiálu obrobku, 

řeznými podmínkami, prostředím, druhem operace obrábění, tuhostí soustavy 

stroj – nástroj – obrobek – přípravek, 

� požadovaný výkon, trvanlivost nástroje, 

� materiál (struktura, tvrdost, pevnost) a tvar obrobku, 

� řezné podmínky (ovlivňují teplotu při obrábění a zatížení břitu, a tím také 

řezného materiálu), 

� požadovaná jakost povrchu obráběného materiálu a náklady na obrábění. 

  Možnosti pro správnou volbu řezných materiálů s cílem dosáhnout nejlepších 

možných výsledků částečně existují. Normy a roztřídění do skupin lze považovat  

za porovnávací pomůcky řezných materiálů a jejich druhů. Mimoto uvádějí výrobci 

nástrojů údaje o možnostech, rozsahu použití a řezných podmínkách pro různé 

oblasti použití. [13] 

Na obr. 8 je schématicky uveden vliv mechanických vlastností existujících 

nástrojových materiálů na pracovní podmínky, vyjádřené vztahem mezi řeznou 

rychlostí a tvrdostí a posuvovou rychlostí a houževnatostí. 

 

 

 

Obr. 8 Vliv mechanických 

vlasností nástrojového 

materiálu  

na pracovní podmínky [18] 
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Obr. 9 Vývojový trend řezných materiálů pro obráběcí stroje [15] 

 

Na obr. 9 jsou vyobrazeny charakteristiky určitých materiálů v závislosti  

na houževnatosti a odolnosti proti ohybu a odolnosti proti otěru a řeznou rychlostí. 

Podíl a význam jednotlivých charakteristik nelze jednoznačně stanovit a proto 

vyžadují volbu vhodného kompromisu mezi danými hodnotami vlastností nebo mezi 

různými materiály. 

 

Podle normy (220801) ČSN ISO 513 se obráběcí materiály dělí do 6 hlavních 

aplikačních skupin. Hlavní aplikační skupiny se dělí podle materiálů, které se jimi 

obrábí. Identifikačními znaky jsou písmena a barva. Každá aplikační skupina  

je určena písmenem hlavní skupiny a klasifikačním číslem. Výrobci řezných materiálů 

uspořádali pořadí v aplikačních skupinách podle relativního opotřebení a pevnosti  

viz tab. 5. Čím je číslo nižší, tím je možné obrábět vyšší rychlostí a má vyšší 

otěruvzdornost. A naopak čím je číslo vyšší, tím rostou rychlosti posuvu a pevnost 

řezných materiálů. [7] 
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Rozdělení a použití jednotlivých aplikačních skupin dle ČSN ISO 513 (220801) 

(Mezinárodní komise pro standardizaci): 

� P (modrá barva značení) - tato skupina, je určena pro obrábění materiálů které 

tvoří dlouhou třísku, jako uhlíkové oceli, slitinové oceli a feritické nerezavějící 

oceli, 

� M (žlutá barva značení) - má universální použití a je určena pro obrábění 

materiálů, které tvoří střední a delší třísku jako jsou lité oceli, nerezavějící 

austenitické a austeniticko – feritické oceli a tvárné litiny,   

� K (červená barva značení) - je určena pro obrábění materiálů, které vytváří 

krátkou drobivou třísku, zejména litiny, temperovaná litina a litina 

s globulárním grafitem,  

� N (zelená barva značení) - je určena k obrábění materiálů z neželezných 

kovů, zejména hliníku a dalších neželezných kovů a jejich slitin a nekovových 

materiálů,  

� S (hnědá barva značení) - používá se na obrábění tepelně odolných slitin  

na bázi železa, niklu a kobaltu, titanu a titanových těžce obrobitelných slitin, 

� H (šedá barva značení) - je vhodná na obrábění kalených a vysoce tvrdých 

ocelí a tvrzených a kalených litin. 

Shrnutí:  

Nejen technicky, ale i ekonomicky výhodné využití moderních obráběcích strojů  

je podmíněno nasazením výkonných řezných nástrojů vyrobených z vysoce 

výkonných řezných materiálů. Jen řezné nástroje připravené na vysoké konstrukční  

a technologické úrovni umožní plné uplatnění předností nových ve většině případů 

automatizovaných obráběcích strojů. Z výše uvedeného textu je patrné,  

že v současné době neexistuje žádná přírodní ani člověkem vyrobená látka,  

která by mohla být použita jako univerzální materiál pro řezné nástroje  

a to s ohledem na metodu obrábění, obráběný materiál a zejména na pracovní 

podmínky. Je proto velmi důležité zjistit si veškeré fyzikální a mechanické vlastnosti 

každého konkrétního nástrojového materiálu a v souladu s nimi stanovit oblasti  

jeho užití tak, aby výsledný efekt byl optimální jak z hlediska časových nároků  

a produktivity, tak z hlediska minimalizace výrobních nákladů (viz Příloha  

č. 1: Obr. 10 Přehled výkonných řezných materiálů [12]).  
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Tab. 4 – Značení nástrojových materiálů podle normy ČSN ISO 51366 (220801) [18] 

 

 

Tab. 5 – Porovnání vlastností řezných materiálů 

 

Materiál  Symbol 
Nepovlakované slinuté karbidy 

s obsahem primárního WC 

Zrnitost ≥ 1µm HW 

Zrnitost < 1µm HF 

Nepovlakované cermety s obsahem TiC nebo TiN nebo obou  HT 

Povlakované slinuté karbidy a cermety HC 

Řezná keramika Oxidová ŘK s obsahem primárního 

Al2O3 

CA 

Směsná ŘK na bázi Al2O3 

s neoxidovými přísadami  

 

CM 

Neoxidová ŘK s obsahem primárního 

Si3N4   

 

CN 

Povlakovaná ŘK CC 

Supertvrdé řezné materiály Polykrystalický diamant DP 

Polykrystalický kubický nitrid boru BN 

Řezný 
materiál 

Tvrdost 
HV 

Pevnost 
Modul 

pružnosti 
[GPa] 

Rázová 
houževnatost 

[J.cm-2] 

Součinitel 
intenzity 

napětí 
[MNm-3/2] 

v  tahu 
[MPa] 

v ohybu 
[MPa] 

RO 
 

800 
1000 

3600 
4200 

2500 
4500 

220 
240 

8 
30 

14 
17 

SK 
 

1200 
1900 

3000 
5000 

1100 
2200 

410 
690 

0,7 
4 

6 
10 

Keramika 
 

2200 
2500 

3500 
4500 

500 
900 

380 
420 

0,3 
0,5 

1,5 
2,5 

Kubický 
nitrid boru 

4500 
6000 

3000 
5000 

660 
1000 720  1 

Syntetický 
Diamant 

6000 
8000 

6000 
8000 

500 
1000 1160   
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5 SUPERTVRDÉ ŘEZNÉ MATERIÁLY 

 

Pojem supertvrdé řezné materiály je znám v průmyslově vyspělých zemích  

již od roku 1953. S tímto rokem 1953 je vázán jeden z význačných mezníků 

technického pokroku, kterým byla realizace první průmyslové syntézy umělého 

diamantu, což mělo za následek vznik nového oboru – oboru supertvrdých řezných 

materiálů, ke kterému řadíme všechny látky nebo výrobky, které obsahují diamant 

nebo kubický nitrid boru. Syntéza kubického nitridu boritého se poprvé zdařila v roce 

1957 Robertu Ch. Wentorfovi ve výzkumných laboratořích firmy General Electric Co.   

Supertvrdé řezné materiály jsou technické materiály, které svými vlastnostmi 

(především tvrdostí a otěruvzdorností) převyšují dosud známé, běžné řezné 

materiály. Řadíme sem polykrystalické materiály na bázi diamantu (PKD) a materiály 

na bázi kubického nitridu boru (PKNB) [2]. Dnes představují nejtvrdší známé látky. 

Používají se hlavně ve velkosériové výrobě a pro speciální metody obrábění. 

Tab. 6 – Historický vývoj supertvrdých řezných materiálů [18]  

Chronologický vývoj vzniku, výroby a užití diamantu a kubického nitridu boru 

Před 990÷3300 mil. let: tvorba diamantu v hloubce více než 150 km pod zemskou kůrou (doba vzniku).  

Před 100÷1200 mil. let: diamant byl v horninách Kimberlit a Lamproit vynesen do vrchní vrstvy zem. kůry.   

1890: ve státě Minnesota byl vyvrtán první hloubkový vrt (394 m) s ruční diamantovou (carbonados) korunkou. 

1907: průmyslové využití diamantů ve formě průvlaků pro výrobu wolframových vláken elektrických žárovek. 

1932: vznik diamantových brousících kotoučů s kovovým pojivem. 

1933: vznik diamantových brousících kotoučů s pryskyřičným pojivem. 

1947: Bridgman dosáhl teplot a tlaků, které zpomalovaly reakci přechodu diamantu na grafit, ale nedokázal   
vyrobit diamant. 

1953: Liander a Lundbland (Švédsko, laboratoře firmy ASEA) vyrobili diamanty pomocí metody HPHT      
(High Pressure, High Temperature). 

1955: Berman a Simon vytvořili tlakově-teplotní rovnovážný diagram pro diamant / grafit. 

1957: vědečtí pracovníci laboratoře firmy General Electric Co. v USA oznámili, že vyrobili diamanty  
pomocí metody HPHT a popsali definovaný a opakovatelný vědecky podložený proces, na který jim 
byla udělena patentová práva.   

1957÷1959: řízeným procesem HPHT byly poprvé vyrobeny umělé diamanty na komerční bázi. 

1957÷1959: R. H. Wentorf jr. (General Electric Co., USA) provedl transformaci hexagonálního nitridu 
boru na tvrdou, kubickou formu. 

1960÷1965: komerční výroba umělých diamantů v souladu s aplikačními požadavky. Bylo možné řídit 
drobivost a houževnatost krystalů. 
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1966÷1970: výroba diamantových krystalů s kovovým povlakem pro zlepšení vazby v brousících kotoučích 
s pryskyřičným pojivem. Výroba krystalů kubického nitridu boru v komerčním měřítku pro použití 
v brousících kotoučích.   

1971÷1975: PKD v aplikaci pro obrábění neželezných a nekovových materiálů, KNB v aplikacích pro obrábění 
kalených ocelí a tvrzených litin. Výroba velkých samostatných diamantových krystalů využitím 
PKD jako zdroje uhlíku a krystalových zárodků. Ruští vědci (Děrjagin a jeho spolupracovníci) 
oznámili v roce 1973 výrobu diamantového povlaku z plynné fáze pomocí procesu CVD. 

1976÷1980: výroba vylepšených diamantových krystalů s přesně definovanou strukturou a vlastnostmi, 
v souladu se specifickými požadavky jednotlivých aplikací.  

1981÷1985: tepelně stabilní polykrystalické polotovary pro břity vrtacích korunek. Pokračuje zlepšování 
vlastností diamantových krystalů. 

1986: nové druhy polykrystalického kubického nitridu boru, které obsahují keramiku, rozšiřují aplikační oblast. 
Na základě třídění podle velikosti a definování tvaru, zejména v oblasti řezání a broušení, jsou vyráběna 
diamantová zrna s vynikající krystalovou morfologií. Speciální povlakované diamantové krystaly zvyšují 
chemickou vazbu a upevnění zrn v nástrojích s kovovým pojivem. 

1992÷1993: komerčně dostupné diamantové produkty pro řezné nástroje, drátové průtažnice, samostatné 
diamantové díly pro optické a elektronické aplikace. 

 

5.1 Princip technologie výroby supertvrdých řezných materiálů 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Postup výroby supertvrdých řezných materiálů 

 

Polykrystalické supertvrdé řezné materiály se připravují slinováním  

(viz obr. 11) vstupních diamantových, popř. kubicko nitridických prášků s různými 
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pojivy ve vysokotlakých nástrojích při tlacích 6 ÷ 8 GPa a teplotách 1300 ÷ 1800 °C 

na kompaktní surogáty, kterými jsou obvykle válečky ø 10 ÷ 60 mm tloušťky 5 mm. 

Surogáty se různými fyzikálními procesy a mechanickým broušením diamantovými 

kotouči opracují na požadovaný tvar. Podmínkou při slinování těchto materiálů  

je, aby objemový podíl STM byl nad 60%. Zbytek do 100% je tvořen pojivy (kovovými 

nebo keramickými). Záleží však na jednotlivých výrobcích, jaké pojivo při syntéze 

použijí. Pojivem diamantu bývá nejčastěji kobalt. Pojiva v kubickém nitridu boru  

jsou karbidy (TiC) nebo oxidy (Al2O3), ale používá se i kobalt. Díky tomuto spektru 

pojiv lze vyrobit široký sortiment materiálových kombinací STM. [49] Výběrem 

vhodné struktury a požadovaného složení je možné připravit materiály vhodným 

způsobem použitelné k zadaným vyhraněným aplikacím.    

Proces výroby vyměnitelných břitových destiček jak z PKNB tak analogicky  

i z diamantů se skládá z těchto po sobě jdoucích operací (viz obr. 11): 

� příprava buňky pro syntézu monokrystalů, 

� syntéza monokrystalů, 

� slinování tělesa, 

� rozřezávání vzniklého tělesa na segmenty podle požadovaného tvaru, 

� pájení vytvořeného segmentu na určenou vyměnitelnou břitovou 

destičku, 

� závěrečné broušení, případně honování funkčních ploch břitu.  

Z důvodu zvýšení pevnosti vazby a zároveň i potlačení degradace diamantu 

bývají zrna přírodního i syntetického diamantu (mluvíme o zrnech,  

která jsou vyhrazená pro výrobu kompaktních polykrystalických těles), opatřená 

speciálními kovovými povlaky chromu a titanu208. Zrna kubického nitridu boru  

se upravují podobným způsobem – slinováním aktivovaných zrn KNB. Na základě 

této metody jsou eliminovány veškeré nečistoty a příměsi, které se mohou 

vyskytnout. Na povrchu jednotlivých zrn vzniká rovnoměrná reaktivní vrstva ve formě 

povlaku, jež kompletně po celé ploše obalí každé zrno. Výhodami této metody jsou: 
 

� zlepšená adheze mezi zrny tvrdé fáze (KNB) a pojivem, 

� rovnoměrné rozptýlení zrn KNB v pojivu, 

� vysoká houževnatost konečného produktu, 

� vysoká odolnost konečného produktu proti opotřebení a lomu. [18] 
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Největšími světovými výrobci polykrystalického diamantu (PKD)  

a polykrystalického kubického nitridu boru (PKNB) jsou díky náročné technologii 

syntézy tyto koncerny a společnosti: 

� General Electric Co. (USA), (V této společnosti byl proveden poprvé 

experiment transformace hexagonální mřížky nitridu boru na kubickou 

mřížku v roce 1957.), 

� DeBeers (JAR), 

� Sumitomo (Japonsko), 

� Mitsubishi (Japonsko). 

Z polotovarů, které vznikají v těchto koncernech se v dalších specializovaných 

firmách po celém světě vyrábí různé druhy destiček a nástrojů. Prvotně se STM 

používaly jen pro broušení, ale po zdokonalení technologie výroby se supertvrdé 

řezné materiály začaly používat i pro výrobu nástrojů. [27] 

5.2 Použití supertvrdých řezných materiálů v oblasti obrábění 

Supertvrdé řezné materiály patří mezi výkonné řezné materiály. Nasazení 

těchto materiálů ve strojírenské výrobě vyžaduje splnění následujících předpokladů: 

správná volba řezných podmínek, dodržení určitých zásad, aby mohlo být využito 

jejich výhodných vlastností v plné míře a nevýhodné co nejvíce potlačit. Mezi hlavní 

předpoklady efektivního využití STM patří [10]: 

� vysoká tuhost systému stroj – nástroj – obrobek (zamezení kmitání jakéhokoliv 

druhu, které zvyšuje intenzitu opotřebení nástroje), 

� použití výkonných obráběcích strojů se širokým rozsahem posuvů a otáček  

a možností nastavení vysokých řezných rychlostí. Vhodná je plynulá regulace 

otáček, 

� výborný stav obráběcího stroje, 

� zabezpečení pevného a spolehlivého upnutí obrobku, zejména při vysokých 

otáčkách, kdy působí velké odstředivé síly, 

� zakrytování pracovní části obráběcího stroje, 

� výběr vhodného tvaru a velikosti břitové destičky, 

� správná volba tvaru ostří břitové destičky (velikost a sklon negativní fazetky  

na čele). 
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5.3 Kubický nitrid boru 

5.3.1 Kubický nitrid boru a jeho charakteristika 

Mezi materiály, které umožnily pronikavé zvýšení produktivity obrábění, patří 

kubický nitrid boru (KNB). [16] Krystalická mřížka kubického nitridu boru se podobá 

krystalické mřížce diamantu (viz obr. 12), ale chemicky je úplně odlišná. Má velkou 

mikrotvrdost, která se blíží téměř tvrdosti přírodního diamantu, přitom má podstatně 

větší schopnost odolávat vysokým teplotám v oblasti řezání tzn. až do 1 500°C. 

Kubický nitrid boru je chemicky netečný k obráběnému materiálu, zvláště  

pak k železu a jeho slitinám a má velkou pevnost v tahu. KNB je materiál, který  

se v přírodě nevyskytuje. Má hustotu 3,45 g.cm-3 (ostatní charakteristické vlastnosti   

KNB – viz tab. 8). Transformace hexagonálního BN v kubický se děje při tlaku         

50 ÷ 90 kbar a teplotě 1800 ÷ 2200 °C při katalytickém působení alkalického nitridu  

a žiravého (zemního) nitridu (viz obr. 13). BN je chemická sloučenina, která  

je složená z  43,6 % bóru, 56,4 % dusíku a vzniká podle rovnice:  

BCl4 + NH3        BN + 3 HCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   a)                                          b)                

Obr. 12 Strukturní mřížka grafitu (a) a nitridu boru (b) [5] 

 Transformace 

a)             b) 

Obr. 13 Hexagonální mřížka nitridu boru a), Kubická mřížka nitridu boru [26] 
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Obr. 14 Fázový diagram nitridu boru 
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Na obr. 14 je znázorněn fázový diagram systému BN se čtyřmi rozsahy tavení. 

Hexagonální BN se strukturou grafitu a kubický BN se strukturou diamantu. 

Přes shodné kubické mřížky existuje mezi diamantem a KNB podstatný rozdíl. 

Diamant má co do počtu štěpných rovin – 4 na rozdíl od KNB, který má o dvě více 

tzn. 6 štěpných rovin. Rozdíly vlastností se však u nástrojů s definovaným břitem 

nijak záporně neprojevují, neboť se zde kubický nitrid boru nepoužívá pouze jako 

polykrystalický nástroj PKNB. Velmi významným faktem je skutečnost existence BN 

jako chemické sloučeniny nikoli jako chemického elementu jako je uhlík. Mřížka BN 

je tvořena atomy boru a dusíku z čehož vyplývá nesymetrie vazebných sil,  

jak je tomu u mřížky diamantu neboť ta, je vystavěna jen z atomů uhlíků a proto  

je také diamant tvrdší než KNB. Chemická stabilita KNB proti oxidaci je lepší  

než u diamantu. Kubický nitrid boru je chemicky stabilní při atmosférickém tlaku  

až do 2000°C, zatímco grafitizace diamantu začíná při 750 ÷ 800°C (některá 

literatura uvádí hodnoty grafitizace diamantu při teplotách 320°C pro malá zrna 

diamantu spojená v PKD). 

               

 

 

       

Rozdělení PKNB:  

Polykrystaly na bázi BN 

se rozdělují do tří skupin: 

1. KNB + pojivo 

2. KNB + TiC + pojivo 

3. KNB + HBN (wurtzit) + 

pojivo  

(Poznámka: wurtzit – krystalizační 

mřížka je typem mřížky s hexagonální 

symetrií.) 
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5.3.2 Oblast použití kubického nitridu boru 

Kubický nitrid boru má velkou mikrotvrdost a blíží se téměř tvrdosti přírodního 

diamantu. Přitom má podstatně větší schopnost odolávat vysokým teplotám v oblasti 

řezání až do 1500 °C. Chemické spojení boru a dusíku je velmi stabilní, hlavně  

při styku s kovovými materiály. Z tohoto důvodu odolává difuzním a oxidačním 

změnám a pochodům při řezání. Má velmi dobrou tepelnou vodivost a není citlivý 

na tepelné rázy. V důsledku své vnitřní celistvosti má kubický nitrid boru poměrně 

velkou houževnatost, která umožňuje jeho použití při vyšších hloubkách řezu, 

například při frézování. [3] 

Nástroje a vyměnitelné břitové destičky (VBD) osazené KNB se používají  

při obrábění bílé litiny s tvrdostí nad 50 HRC, legované litiny a tvrdých návarů. [2]  

Při opracování těmito nástroji je jejich životnost mnohonásobně vyšší  

než u podobných nástrojů ze slinutého karbidu (SK), či řezné keramiky (ŘK).  

Tím se sníží neproduktivní čas, potřebný pro výměnu nástroje a zvýší se rozměrová 

přesnost důsledkem nižšího otěru destičky. KNB je vhodný pro obrábění 

žáruvzdorných materiálů, kalené oceli, nežíhané tvrdé litiny, nástrojů z kalených 

ocelí, kobaltových, niklových slitin atd. 

Skupina č. 1: KNB + pojivo 

Tato skupina obsahuje konvenční KNB a malý podíl pojiva. Tento druh PKNB 

má ve struktuře relativně velká zrna, proto je těžištěm jeho užití hrubování tvrdých 

ocelí při soustružení, frézování, vyvrtávání. 

Skupina č. 2: KNB + TiC + pojivo 

Materiály této skupiny mají jako pojivo karbidy, zejména TiC. Struktura 

materiálu druhé skupiny se vyznačuje jemnozrnností a nízkou tepelnou vodivostí. 

Použití při dokončování, velká stabilita ostří a odolnost proti otěru předurčuje tento 

materiál k odběru malých třísek kalených ocelí. 

Skupina č. 3: KNB + HBN (wurtzit) + pojivo 

Skupina č. 3 má vedle sebe ve struktuře oba nitridy boru, kubický i wurtzit  

a pojivo. Tento druh KNB má také jemnozrnnou strukturu a tím zvýšenou 

houževnatost a trvanlivost ostří. Má předpoklady jak pro hrubování tak i pro 

dokončování. 

PKBN se používá buď ve tvaru kompaktního masivního nástroje s destičkou.   
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Nebo jako nástroj s připájeným PKNB břitem. Vysokotlaký a vysokoteplotní proces 

spékání částic z KNB vrstvy a pojiva o tloušťce 0,5 mm následně vytváří břit nástroje. 

Vrstva se nanáší na substrát ze slinutého karbidu. Destičky mají konečné tvary, 

hrubé břity, které se připájí na držák nože a pak se přesně tvary dobrušují. 
 

Tab. 7 – Doporučené řezné podmínky pro nástroje osazené PKNB [6] 

Materiál  
Řezná 

rychlost 
[m.min-1] 

Hloubka řezu 
[mm] 

Posuv 
[mm.ot-1] 

Soustružení     
Oceli pro práce za studena 60-100 0,05-2,0 0,1-0,25 
Rychlořezné oceli 60-80 0,05-2,0 0,1-0,25 
Oceli pro práce za tepla 50-100 0,05-2,0 0,1-0,25 
Ložiskové oceli 60-100 0,05-2,0 0,1-0,25 
Oceli cementačně vytvrzené 50-120 0,05-0,5 0,1-0,25 
Slinované oceli 300-500 0,05-0,5 0,05-0,2 
Vysokopecní oceli 60-120 0,05-1,0 0,05-0,2 
Kokilová šedá litina 60-80 0,1-2,0 0,1-0,4 
Bílá litina 50-80 0,1-2,5 0,1-0,35 
Vysokochromové litiny 55-80 0,1-2,0 0,1-0,3 
Šedá litina 500-800 0,05-4,0 0,05-0,3 
Tvrdé návarové slitiny 200-250 0,1-1,0 0,1-0,25 
Frézování    

Rychlořezné oceli 180 0,05-0,5 0,05-0,1 
Kalené oceli 180 0,05-1,0 0,05-0,2 
Bílá litina 200 0,05-2,0 0,05-0,25 
Perlitická a očkovaná litina 300 0,05-2,0 0,05-0,25 

 
 

                  Tab. 8 – Charakteristické vlastnosti kubického nitridu boru [18] 
 

 
Vlastnost 

Kubický nitrid boru 
M P 

Měrná hmotnost [g.cm-3] 3,43 ÷ 3,50 3,42 ÷ 4,40 
Délka strany kubické mřížky [nm] 0,3615  

Pevnost v tlaku [GPa] 6,9 2,7 ÷ 3,5 
Pevnost v ohybu [MPa] 700 500 ÷ 800 

Tvrdost [HV] 4000 ÷ 7500 2700 ÷ 3500 
Modul pružnosti v tahu [GPa] 650 ÷ 850 587 ÷ 800 

Modul pružnosti ve smyku [GPa]  280 
Lomová houževnatost KIC [MPa.m1/2 ]  3,5 ÷ 6,7 

Poissonovo číslo [-]  0,20 ÷ 0,22 
Součinitel délkové roztažnosti [10-6 K-1] 3,5 ÷ 5,8 4,6 ÷ 4,9 

Měrná tepelná vodivost [W.m-1. K-1]  13 ÷ 200 44 ÷ 200 
Teplotní stálost [°C] 1200 ÷ 1400  

Pozn.: M – monokrystalický, P - polykrystalický 
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5.4 Diamant 

5.4.1 Diamant a jeho charakteristika  

Koncem 18. století bylo poukázáno na důležité souvislosti mezi diamantem  

a uhlíkem. V průběhu času byla na základě chemických pokusů prokázaná 

skutečnost, že jde opravdu o jednu z modifikací uhlíku. Na základě těchto poznatků  

a s rozvojem výroby přestal být diamant pouze ozdobou a stal se důležitou surovinou 

pro výrobu různých nástrojů urychlujících výrobní procesy, především obrábění.  

Diamant je řazen mezi jednoatomární keramiku na rozdíl od nitridu boru (BN), 

který patří do skupiny neoxidické keramiky. Obecně se diamanty rozdělují na přírodní 

a syntetické. Oba tyto druhy se objevují jak v monokrystalickém stavu (MKD),  

tak i ve stavu polykrystalickém (PKD). Zásadní význam pro obrábění nástrojem 

s definovaným břitem má přírodní diamant pouze v monokrystalickém stavu 

(vysvětlení tohoto významu viz níže). Synteticky vyrobené PKD jsou výhodnější 

z technologického, ale také z ekonomického hlediska. Výroba těchto diamantů 

využívá katalyzátorů, vysokých tlaků a teplot, při nichž se tvoří stabilní fáze diamantu. 

Syntézou vzniknou částice monokrystalického diamantu, které jsou vhodné  

pro transformaci na polykrystalický diamant. Tento PKD je pak vhodný  

pro nástroje s definovanou geometrií břitu. 

Diamant jako jedna z modifikací čistého uhlíku krystalizuje v krychlové 

soustavě. Naproti tomu grafit jako polymorfní modifikace uhlíku krystalizuje 

v hexagonální soustavě ve formě destiček. Struktura uspořádání uhlíkových atomů 

v elementární mřížce diamantu tvoří dvě plošně centrované kubické mřížky, které 

jsou vzájemně posunuty ve směru úhlopříčky tělesa o 1/4  její délky. Zjednodušeně 

(bez atomů ležících mimo jednu plošně centrovanou krychli) je vyobrazena  

na obr. 15. 

Z obrázku je patrno, že kromě atomů v rozích a středech ploch krychle  

jsou v mřížce ještě čtyři atomy ležící na tělesových úhlopříčkách. Strana elementární 

buňky diamantu má délku 0,356 mm a nejmenší vzdálenost mezi sousedními atomy 

je 0,154 nm. Každý atom se váže se svými sousedními čtyřmi atomy čtyřmi dvojicemi 

valenčních elektronů a to je právě příčina jeho mimořádné tvrdosti.  

Experimentálně bylo zjištěno broušením, že tvrdost diamantu není stejná  

na všech plochách monokrystalu diamantu. Tvrdost ve směru kratších rozměrů (hran 

kratších úhlopříček) je až 150x menší než ve směru delších rozměrů (hran delších 
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úhlopříček). Směry lehčího obrušování se na základě těchto poznatků nazývají 

měkké směry, ve kterých je opracování velmi obtížné se nazývají směry tvrdé. 

Diamant je jak známo v běžných rozpouštědlech nerozpustný. Rozpouští  

se však v některých kovech (železo (Fe), chrom (Cr), nikl (Ni), platina (Pt), ….).  

Po zchlazení se z těchto kovů vylučuje ve formě grafitu. Při vysokých teplotách  

se diamant slučuje s křemíkem (Si), bórem (B), vodíkem (H), sírou (S) a dalšími 

prvky. Při teplotě 700°C se diamant na vzduchu pomalu spaluje a při teplotě 850°C 

může hořet. [17] 

 

Důležité vlastnosti diamantu (ostatní charakteristické vlastnosti viz tab. 10): 

Absolutní tvrdost diamantu:  25 000 MPa [52] 

Bod tavení TT :    3 700°C 

Minimální meziatomová vzdálenost: am = 0,1545 nm8,345 

 

Rozdělení přírodních diamantů – Skupina č. 1: Klenotnické diamanty, Skupina č. 2: 

Technické diamanty (Bort, Krashing bort, Ballas, Karbonádo).  

5.4.2 Výroba syntetického diamantu 

Nedostatek přírodních průmyslových diamantů vedl k hledání nových cest 

jejich umělé výroby. K prvním pokusům výroby diamantů umělou syntézou, několikrát 

opakovanou došlo v roce 1953 ve Švédsku, ale patent na jejich výrobu pod vysokými 

tlaky a za vysokých teplot patří USA, které zavedly první výrobu syntetických 

diamantů až rok a půl po Švédsku. Při srovnání hustoty diamantu (3 514 kg.m-3)  

a grafitu (22 200 kg/m3), z něhož se dnes diamant vyrábí, je zřejmé, že přeměna 

grafitu v diamant je doprovázena změnou objemu pod vysokým tlakem. 

Prvotním úspěchem se stalo zjištění, že při atmosférickém tlaku a optimální 

teplotě je diamant stabilní a nemění se v grafit. Termodynamické přepočty dovolily 

určit rovnovážné tlaky a teploty, při nichž je možná koexistence obou polymorfních 

modifikací uhlíku. Byl sestaven fázový diagram uhlíku (viz obr. 15), který udává tlaky 

a teploty, při nichž může být uskutečněn přechod grafit – diamant a má tedy základní 

význam pro syntézu diamantu. Po mnoha experimentech bylo zřejmé, že jsou nutné 

teploty vyšší než 1 373 K a to v aparaturách, které by vydržely pracovní tlak okolo  

6 GPa. 
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Přímá přeměna grafitu 

v diamant je obtížná, protože pouhými 

vysokými tlaky a teplotami se velmi 

těžce roztahují nebo dokonce 

přetrhávají neobyčejně pevné vazby 

mezi atomy uhlíku v hexagonální 

mřížce grafitu a mění se ve vazby 

„diamantové“, které jsou o 0,012 µm 

delší, než grafitové (viz obr. 16). 

Nutností je přeměnit původní vazby  

Van der Waalsovy na silné vazby 

kovalentní. Grafit se přemění  

na diamant při statickém tlaku  

11 ÷ 12 GPa a teplotě okolo 3 271 K. 

K přeměně dochází pouze tehdy, jsou-li výchozí i konečná látka ve skupenství 

pevném. 

 

 

K průmyslové syntéze diamantů se využívá katalytické metody.  

[17] Přítomnost katalyzátorů efektivně snižuje aktivní energii přechodu  

grafit – diamant a snižuje tím potřebné tlaky a teploty téměř dvojnásobně na hodnoty  

4,5 GPa a 1 470 K. Jedny z nejvhodnějších katalyzátorů jsou kovy VIII skupiny 

Mendělejevovy periodické soustavy prvků – chrom, mangan, tantal a zejména nikl, 

 
                Obr. 15 Fázový diagram uhlíku 

 

Pára 

Teplota [K] 

T
la

k 
[P

a]
 

Grafit 

Kapalina 

Diamant 

Transformace 

a)  b) 

Obr. 16 Hexagonální mřížka grafitu a) [26], Kubická mřížka diamantu b) [5] 

 



 Disertační práce, Ing. Markéta Gregušová 

 
Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní                                                                      strana 43 
VŠB -TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava  

který má velmi blízké mřížkové konstanty ve srovnání s konstantami diamantu  

a proniká přímo do jeho krystalické mřížky. Předpoklad – uhlík se v roztavených 

kovech rozpouští a vytváří nestálé karbidy, které se následným rozpadem mění 

v diamanty. Při použití statických tlaků a teplot za účasti katalyzátorů je možné 

omezeně ovlivňovat nejen jakost nýbrž i rozměry syntetických diamantů. V roce 1970 

syntetizovali v USA krystaly diamantů o rozměrech 5 – 6 mm, dokonale průzračné. 

Avšak složitost této syntézy a náročnost zařízení zvýšily cenu těchto diamantů  

tak, že se cena dostala až na osminásobek ceny diamantů přírodních. 

K syntetické výrobě diamantů se kromě grafitu dále používá koks, saze a jiné 

organické sloučeniny. Syntéza probíhá difundací uhlíku kovovou membránou  

do roztaveného katalyzátoru a při řízeném průběhu teplotního gradientu, 

kontrolovaného termoelektrickými články, začnou při tlaku od 5,3 do 12 GPa  

a teplotě v rozmezí 1220 až 1400°C krystalizovat diamanty poměrně vysokou 

rychlostí okolo 0,1 mm/min. V blízkosti rovnovážného stavu se dá rychlost 

krystalizace snížit na 0,0166 mm/min. 

          
Chemické vlastnosti 

Přírodní diamant i zrna diamantu, která vytváří PKD, jsou kubickou formou 

uhlíku, který je schopen se rozpouštět a reagovat s kovy skupiny železa (železo (Fe), 

Kobalt (Co), nikl (Ni)) [9]. Z toho vyplývá zásadní omezení pro uplatnění 

diamantových nástrojů. Při obrábění materiálů obsahujících železo – nezávisle  

na jejich tvrdosti – dochází ke zvýšenému opotřebení funkční části nástroje 

v důsledku difuze uhlíku do obráběného materiálu a současně urychlení grafitizace 

diamantu. Katalyzátory – železo, kobalt a nikl jsou nejčastěji používané při syntéze 

diamantu ve vysokotlakých nástrojích, které však za normálního tlaku naopak 

urychlují zpětnou grafitizaci diamantu. Z tohoto důvodu je použití PKD nebo PD  

na obrábění ocelí zcela ojedinělé (platí obecně pro všechny případy obrábění: tažení, 

třískové obrábění, broušení). Diamant se využívá pouze ve specifických případech,  

kdy nejsou k dispozici jiné nástroje, což jsou např. operace: tažení niklových  

a nerezových drátů, broušení malých otvorů stopkovými galvanickými nástroji  

a leštění diamantovými pastami. [6] 
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5.4.3 Oblast použití polykrystalického diamantu 

PKD je nejtvrdší řezný materiál současnosti, otěruvzdorný (100 ÷ 150 x více 

než SK). Vlivem chem. afinity ke kovům skupiny železa, není PKD možné používat 

pro obrábění slitin na bázi železa.  Při obrábění PKD je vždy nutné intenzivně chladit. 

Nástroje a vyměnitelné břitové destičky osazené PKD se používají pro obrábění 

neželezných kovů a slitin jako je např. hliník a jeho slitiny, měď, mosaz, bronz, titan  

a jeho slitiny. Jedná se vesměs o materiály, jejichž teplota tavení leží  

pod 700°C. Tyto nástroje se nasazují při obrábění keramických, plastických  

a grafitových hmot, gumy a jiných kompozitních materiálů s abrazivní složkou. 

Výkonnost a trvanlivost řezných nástrojů osazených PKD nabízejí možnosti použití 

zejména ve velkosériové výrobě. 
 

Tab. 9 – Doporučené řezné podmínky pro nástroje osazené PKD [6] 

 
Materiál 

Řezná rychlost 
[m.min-1] 

Hloubka řezu 
[mm] 

Posuv 
[mm.ot-1] 

Soustružení    
Al, Cu a jejich slitiny 300-1000 do 10 0,2-0,8 
Tvrzené umělé hmoty 100-600 do 5 0,8-1,2 
Keramické hmoty 80-300 do 2 0,4-1,2 
Titanové slitiny 50-100 do 2 0,8-1,2 
Přírodní brusný kámen 50-100 do 2 - 
Slinutý karbid 10-30 do 1 - 
Frézování    
Al a jeho slitiny 500-3000 do 5 0,4-1,2 
Cu a její slitiny 200-1000 do 2 0,4-1,2 
Dřevěné hmoty 200-3000 1-15 0,4-1,2 

 

                             Tab. 10 – Charakteristické vlastnosti diamantu [18] 

 
Vlastnost 

Diamant 
M P 

Měrná hmotnost [g.cm-3] 3,515 ÷ 3,520  3,42 ÷ 4,50 
Délka strany kubické mřížky [nm] 0,3567  

Pevnost v tlaku [GPa] 6,90 ÷ 16,53 4,2 ÷ 8,0 
Pevnost v ohybu [MPa] 1350 1200 ÷ 1700 

Tvrdost [HV] 5700 ÷ 13000 5000 ÷ 8000 
Modul pružnosti v tahu [GPa] 820 ÷ 1250 776 ÷ 925 

Modul pružnosti ve smyku [GPa] 507 430 
Lomová houževnatost KIC [MPa.m1/2 ] 3,4 ÷ 4,2 6,0 ÷ 11,0 

Poissonovo číslo [-] 0,10 ÷ 0,29 0,20 
Součinitel délkové roztažnosti [10-6 K-1] 0,8 ÷ 4,8 3,2 ÷ 4,6 

Měrná tepelná vodivost [W.m-1.K-1]  500 ÷ 2200 120 ÷ 550 
Teplotní stálost [°C] 600 ÷ 700  

Pozn.: M – monokrystalický, P - polykrystalický 
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Shrnutí: 

Vývoj a výzkum v oblasti technologie obrábění supertvrdými řeznými materiály  

si klade za hlavní cíl zvyšování produktivity obrábění. Volba tohoto řezného materiálu 

tzn. synteticky vyrobeného polykrystalického diamantu (PKD) a polykrystalického 

kubického nitridu boru (PKNB) umožňuje obrábět vysokými rychlostmi v kombinaci 

s využitím obrábění za sucha při relativně malém opotřebení břitu a zachování  

co největší životnosti nástroje. V závislosti na tomto poznatku lze poukázat na snahu 

eliminace nebo minimalizace použití procesních kapalin což má za následek nejen 

zlepšení životního prostředí, ale i snížení nákladů na nákup a likvidaci odpadu 

procesních kapalin. Diamantové nástroje s definovanou geometrií břitu nalézají 

uplatnění tam, kde již řezné nástroje osazené destičkami ze slinutých karbidů pracují 

na hraně svých možností. Další z výhod zavedení řezných nástrojů ze supertvdých 

materiálů se násobí především v hromadných a velkosériových výrobách konkrétněji 

v automobilovém a leteckém průmyslu.  

 

(Pozn.: Co se týče automobilového průmyslu v ČR tak tuzemské automobilky zvýšily 

v prvním pololetí letošního roku meziročně svou produkci o 6,48 procenta (o 29 494 

kusů) na 484 823 silničních vozidel. Převážná většina nárůstu výroby šla na export, 

na domácím trhu se prodej zvýšil jen o 0,39 %. Vývoz naproti tomu stoupl  

o 9,69 procenta. Uvedlo to Sdružení automobilového průmyslu (SAP). [30] Z hlediska 

výše uvedených informací můžeme zkonstatovat, že řezné nástroje osazené 

supertvrdými řeznými materiály mají před sebou úspěšnou budoucnost.)   
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6 EXPERIMENTÁLNÍ 

6.1 Návrh experimentu 

Experimentální ověř

opotřebení, drsnosti a trvanlivosti p

vyměnitelnými břitovými desti

realizovány na Žilinské univerzit

a výrobní techniky. Podrobný popis realizace experimentu je uveden v

 

6.1.1 Obráběný materiál

Jako obráběný materiál byla zvolena tvá

(ČSN 41 4109) EN ISO 100Cr6, 

 

Použití: 

Materiál 100Cr6 (14.109) se používá p

a kuželíků do ø 18 mm a kroužk
 

Ložisková ocel je nejpoužívan

aplikacích. Zároveň se používá v nevy

Kuličky z ložiskové oceli mají vynikající povrchové vlastnosti, vysokou tvrdost 

a pevnost díky tepelné úprav

jen nejkvalitnější ocel. Kuli

větších průměrů jsou předkovány za tepla. Aby byla zajišt

a mikrostruktura, jsou pro kalení kuli

s kontrolovanou atmosférou a t

kontinuální měření, která zajiš

drsnost povrchu. [32]                                                   

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Mikrostruktura 

100Cr6 (14.109) zakalen

leptaný Nital 3 %, zvětšení 200x
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EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ 

 

Experimentální ověřování je položeno na základě měř

ebení, drsnosti a trvanlivosti při obrábění kaleného ř

itovými destičkami z kubického nitridu boru. Experimenty byly 

realizovány na Žilinské univerzitě v Žilině, Fakultě strojní na Kated

a výrobní techniky. Podrobný popis realizace experimentu je uveden v

ný materiál 

ný materiál byla zvolena tvářená konstruk

SN 41 4109) EN ISO 100Cr6, číslo materiálu W.Nr. 1.3505.  

Materiál 100Cr6 (14.109) se používá při výrobě kuliček do 

ø 18 mm a kroužků valivých ložisek do tloušťky stěny 16 mm. 

Ložisková ocel je nejpoužívanějším materiálem zejména v lož

 se používá v nevyčíslitelném množství prů

ky z ložiskové oceli mají vynikající povrchové vlastnosti, vysokou tvrdost 

a pevnost díky tepelné úpravě kalením. Pro výrobu kulič

jší ocel. Kuličky malých průměrů jsou vyráběny př

 jsou předkovány za tepla. Aby byla zajištěna požadovaná tvrdost 

a mikrostruktura, jsou pro kalení kuliček používány moderní kalící pece 

s kontrolovanou atmosférou a teplotou. Po celou dobu výroby kuli

ení, která zajišťují jakost finálního produktu jako rozptyl, kruhovitost, 

                                                   

Mikrostruktura - materiál 

(14.109) zakalený, 

Nital 3 %, zvětšení 200x 
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ě měření řezných sil, 

ní kaleného řezného materiálu 

kubického nitridu boru. Experimenty byly 

 strojní na Katedře obrábění  

a výrobní techniky. Podrobný popis realizace experimentu je uveden v této kapitole. 

ená konstrukční ocel 14.109  

ek do ø 25 mm, válečků  

ky stěny 16 mm. [31]  

jším materiálem zejména v ložiskových 

íslitelném množství průmyslových aplikací. 

ky z ložiskové oceli mají vynikající povrchové vlastnosti, vysokou tvrdost  

 kalením. Pro výrobu kuliček je používána  

ny přímo z drátu, kuličky 

ěna požadovaná tvrdost  

ek používány moderní kalící pece  

eplotou. Po celou dobu výroby kuliček probíhají 

ují jakost finálního produktu jako rozptyl, kruhovitost, 
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Na obr. 17 je znázorněná mikrostruktura materiálu 100Cr6 (14 109.4), který  

byl zakalený v peci PVSA 20/135 při teplotě kalení 830 °C ± 10 °C (doba ohřevu  

při kalení pouzdra – 40 min.). Struktura materiálu je následující: 

� středně-hrubý martenzit s částečně nerovnoměrně rozdělenými karbidy, 

� tvrdost od 60 ÷ 63 HRC. 

 

100Cr6 (14.109) chromová ocel pro valivá ložiska 

 

Tab. 11 – Chemické složení [hm.%] [31] 

C Mn Si Cr Ni Cu Ni + Cu P S 

0,90 ÷ 
1,10  

0,30 ÷ 
0,50 

0,15 ÷ 
0,35 

1,30 ÷ 
1,65 

max. 
0,30 

max. 
0,25 

max. 
0,50 

max. 
0,027 

max. 
0,030 

 

 

Tab. 12 – Mechanické vlastnosti [31] 

Polotovar [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Stav .3 .3 .3 

Mez kluzu Re [MPa] inf. 441 - 441 

Mez pevnosti Rm [MPa]  608 ÷ 726  608 ÷ 726 628 ÷ 765  

Tažnost A5 [%] inf. podél 18 18 18 

Kontrakce Z [%] inf. 35 35 35 

Tvrdost HB max. 210 max. 220 max. 225 

Modul pružnosti E [GPa] 213 (při 23 HRC), 210 (při 54 HRC), 202 (při 63 HRC)  

Modul pružnosti ve smyku G [GPa] - 

Teplota [°C] / tvrdost     20           200              400          600 

Modul pružnosti E [GPa] za zvýšených 
teplot 

23 HRC    213          202          188          166 

54 HRC    210          197            182            - 
 

 

Kuličky z chromové oceli jsou celkově tepelně kalené v celém svém průměru, 

tak aby bylo dosaženo maximální pevnosti a jakosti. Tvrdost kuliček je 60 ÷ 66 HRC. 

Tepelná úprava k dosažení jiné tvrdosti popř. stabilizace je prováděna na základě 

požadavku odběratele. 
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6.1.2 Použitý stroj 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18 Ukázka a grafické schéma použitého stroje – soustruh SUI 40/1500 
 

 
Parametry použitého stroje: 

� výrobce: TOS Trenčín, 

� oběžný průměr nad ložem: 400 mm, 

� oběžný průměr nad suportem: 220 mm,  

� vzdálenost hrotů: 1500 mm, 

� rozsah podélných posuvů: 0,023 ÷ 4,8 mm/ot, 

� rozsah příčných posuvů: 0,011 ÷ 2,4 mm/ot, 

� výkon hlavního motoru: 7,5 kW, 

� hmotnost: 2 760 kg, 

� rozměry (délka x šířka x výška): 2 580 x 1 280 x 1 450 mm. 
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6.1.3 Použitý nástroj           
                                                              

                         CVCL 33-3S                                                   

Obr. 19 Ukázka použitého 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Rozm

 

Obr. 21 Ukázka použité vym

(VNMA 160404 
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6.1.3 Použitý nástroj            

                                                   VNMA 160404 – 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Ukázka použitého řezného nástroje a materiálu

Obr. 20 Rozměry držáku SVJBL 2525M 16 [40]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Ukázka použité vyměnitelné břitové destič

(VNMA 160404 – KNB typ FDR5) [40]  

 

 

    

 

Rozměry [mm

h = 25 

b = 25 

l1 = 150

l3 = 31,5

f1 = 32 

h1 = 25

κr = 93°
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 KNB FDR5 

ezného nástroje a materiálu 

[40] 

itové destičky  

mm]: 

 

 

= 150 

= 31,5 

 

= 25 

= 93° 
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Tab. 16 – Rozměry vym

Popis 

VNMA 160402 16.6

VNMA 160404 16.6

VNMA 160408 16.6

VNMA 160412 16.6

 

Na experiment byly použité vym

TUNGALOY KNB 10 a KNB 25

BN (bor nitrid). 

Podle procentuálního podílu BN v

použitého nástroje rozeznáváme:

� materály s vysokým obsahem BN (90%) (viz obr. 22a) v

kterým může být nap

dobrou houževnatost a pom

je vhodná na hrubovací operace pro ocelové m

45 ÷ 65 HRC a šedou litinu s

� materiály s nízkým obsahem BN (do 50 až 80 %) (viz obr. 22b), 

kde náhodně orientované krystaly jsou spojené keramickým pojivem jako 

je TiC, TiN  Al

stabilitu. PKNB s

operace kalených materiál

 

a)                                                                

Obr. 22  Mikrostruktur

a) PKNB

b) PKNB
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ry vyměnitelné břitové destičky VNMA 160404 

I d s 

16.6 6.35 4.76 

16.6 6.35 4.76 

16.6 6.35 4.76 

16.6 6.35 4.76 

Na experiment byly použité vyměnitelné břitové řezné desti

KNB 25, přičemž čísla 10 a 25 znamenají procentuální podíl 

Podle procentuálního podílu BN v polykrystalickém materiálu 

použitého nástroje rozeznáváme: 

vysokým obsahem BN (90%) (viz obr. 22a) v

ůže být např. hliník (Al) nebo Kobalt (Co), mají vysokou tvrdost, 

dobrou houževnatost a poměrně hrubou zrnitost (8 

je vhodná na hrubovací operace pro ocelové m

65 HRC a šedou litinu s hloubkou řezu 0,5 ÷ 0,8 mm. 

nízkým obsahem BN (do 50 až 80 %) (viz obr. 22b), 

ě orientované krystaly jsou spojené keramickým pojivem jako 

je TiC, TiN  Al2O3, mají vyšší odolnost proti opotřebení a vyšší chemickou 

stabilitu. PKNB s nízkým obsahem BN se používají na dokon

operace kalených materiálů s hloubkou řezu pod 0,5 mm. 

                                                               b)   

Obr. 22  Mikrostruktura polykrystalického kubického nitridu boru 

PKNB s obsahem BN 80 až 95 % (5 µm, X3.000

PKNB s obsahem BN 70 % (5 µm, X3.000)
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VNMA 160404 – KNB FDR5 [40]    

r 
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0.4 

0.8 

1.2 

řezné destičky z firmy 

ísla 10 a 25 znamenají procentuální podíl 

polykrystalickém materiálu řezné části 

vysokým obsahem BN (90%) (viz obr. 22a) v kovovém spojivu, 

. hliník (Al) nebo Kobalt (Co), mají vysokou tvrdost, 

 hrubou zrnitost (8 µm). Tato skupina  

je vhodná na hrubovací operace pro ocelové materiály s tvrdostí  

0,8 mm. [36]   

nízkým obsahem BN (do 50 až 80 %) (viz obr. 22b),  

 orientované krystaly jsou spojené keramickým pojivem jako 

ebení a vyšší chemickou 

nízkým obsahem BN se používají na dokončovací 

ezu pod 0,5 mm. [36]  

b)    

a polykrystalického kubického nitridu boru [37] 

m, X3.000) 

) 
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6.1.4 Řezné parametry provedených experimentů 
 

vc = 100; 200; 300 m.min-1  (vc …řezná rychlost) 

  f = 0,09; 0,15; 0,3 mm  (f … posuv) 

ap = 0,3 mm    (ap … hloubka řezu) 

 

6.2 Síly při soustružení 

6.2.1 Síly při soustružení 
 

Podle (220010) ČSN 22 0010, při podélném soustružení působí  

nástroj na obrobek celkovou sílou řezání F, která se rozkládá na tři základní  

složky síly řezání: posuvová složka síly řezání (obrábění) (Ff), pasivní složka síly  

obrábění (Fp), řezná složka síly obrábění (Fc). 

  

 

( viz obr. 23). [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složka Fc – řezná složka síly řezání – tato složka leží ve směru řezné rychlosti,  

má tangenciální směr. Hodnoty jsou potřebné pro výpočet výkonu hlavního pohybu, 

pevnosti nástroje, součástek mechanismu, hlavního pohybu, případně i jiných částí 

obráběcího stroje. [20] 

cFcFcF

c

z

p

yx

cFc afvCF ...=  [N]   (1) 

 

F 

Ff 

Fc 

Fp 

Obr. 23 Složky celkové síly řezání při podélném soustružení 

(x, y, z … souřadnicové osy) [19] 
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Složka Fp – pasivní složka síly řezání – má směr radiální. Ovlivňuje průhyb 

součástek a tuhost obráběcího stroje a nástroje. Hodnoty jsou potřebné  

při výpočtech přesnosti obráběcích součástek a tuhosti technologické soustavy  

a jejích částí. [20]  

pFpFpF

p

z

p

yx

cFp afvCF ...=
  

[N]   (2) 

Složka Ff – posuvová složka síly řezání – má směr posuvu f. Velikost složky  

Ff  je potřeba poznat při výpočtu součástek posuvového mechanismu. [20]  

fFfFfF

f

z

p

yx

cFf afvCF ...=  [N]   (3) 

kde,  xFc, xFp, xFf … exponenty [-] vlivu řezné rychlosti vc [m.min-1], 

 yFc, yFp, yFf … exponenty [-] vlivu posuvu f  [mm], 

 zFc, zFp, zFf … exponenty [-] vlivu hloubky řezu ap [mm], 

 cFc, cFp, cFf … materiálové konstanty [-], 

 ap ……………hloubka obráběné vrstvy [mm], 

 f ……………...posuv na otáčku [mm], 

 vc ……………řezná rychlost [m.min-1]. [44] 

 

Mezi celkovou sílou řezání a jejími složkami platí vztah:  

222
pfc FFFF ++=         [N]   (4) 

Velikost složek celkové síly řezání F závisí hlavně na řezných parametrech  

(vc … řezné rychlosti, ap … hloubce řezu, f … posuvu), dále na geometrii nástroje, 

řezném prostředí, obráběném matriálu, řezném materiálu apod. Zvyšováním řezné 

rychlosti se složky síly řezání zmenšují, zvyšováním ap a f se složky síly řezání 

působící na nástroj zvětšují. Se zvětšováním úhlu čela γn se složky síly řezání 

zmenšují. Zvětšováním úhlu nastavení χr se posuvová složka síly řezání  

Ff zvyšuje, pasivní složka síly řezání Fp se zmenšuje. Řezná složka síly řezání  

Fc se zmenšuje, ale jen po χr = 45°. Při větším úhlu nastavení se řezná složka síly 

řezání Fc zvyšuje. 
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Vliv řezné rychlosti na velikost složek síly řezání při HSC obrábění  

má na rozdíl od konvenčních způsobů hlavní a zásadní charakter neboť zvyšování  

vc s sebou přináší tepelně odpevňující děje v odřezávaném materiálu, které snižují 

jeho řezný odpor, a tím dochází k razantnímu poklesu složek síly řezání. Více  

než u konvenčních metod je právě u HSC pokles složek síly řezání vlivem řezné 

rychlosti ovlivňován obráběným materiálem. Uvažujeme-li dva principiální druhy  

materiálů – tvárné a křehké, dochází k poklesu složek síly řezání s rostoucí  

vc jen u materiálů tvárných, protože se v nich uplatní odpevňovací děje, kdežto  

u křehkých materiálů je pokles zanedbatelný a to na základě rostoucího odporu 

proti přetváření, tj. dalšího poklesu plasticity. [38]    
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Obr. 25 Charakter závislostí 

složek síly řezání při 

soustružení na úhlu čela 
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Obr. 26 Charakter závislostí 

složek síly řezání na úhlu 

nastavení při soustružení ocelí 

 

c   

Fp 

                      

 

F

Ff

 

Vc 

F
 

[m.min-1] 

[N
] 

Obr. 24 Charakter závislostí složek 

síly řezání na řezné rychlosti 

Legenda: 

F    … výsledná síla řezání 

Fc   … řezná složka síly řezání 

Ff   … posuvová složka síly řezání 

Fp   … pasivní složka síly řezání 

vc   … řezná rychlost 

γο   … úhel čela 

χr  … úhel nastavení 
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6.2.2 Experimentální měření složek síly řezání 

Složky síly řezání byly sledované z důvodu identifikace vlivu následujících 

řezných parametrů: posuvu (f), řezné rychlosti (vc), a hloubky řezu (ap)  

při soustružení nástroji s břitovými destičkami osazenými kubickým nitridem boru. 

Zkušebními vzorky byly kroužky z materiálu 100Cr6 (14.109) zakaleného na tvrdost 

45, 50, 55, 63 HRC, které byly upnuté do sklíčidla soustruhu SUI 40. Řazení 

jednotlivých kroužků je znázorněno na obr. 27. Použitý materiál 100Cr6 (14.109) byl 

předán k zakalení do podniku KINEXCZ Slovakia s.r.o. v Bytči na požadovanou 

tvrdost, která byla zkontrolovaná pomocí zkoušky tvrdosti dle Rockwella na Katedře 

obrábění a výrobní techniky na Žilinské univerzitě.  

V průběhu experimentu se sledovaly a zaznamenávaly průběhy složek síly 

řezání (Fc, Ff a Fp) při různých kombinacích řezných parametrů ap, vc a f. Měření 

složek síly řezání je založené na snímání pomocí piezoelektrickych snímačů.  

Při experimentálních měřeních byl použitý třísložkový piezoelektrický dynamometr 

KISTLER typ 9441. Schéma zapojení měření jednotlivých složek síly řezání 

je na obr. 27. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                             Obr. 27 Schéma měření složek  

                                síly řezání při soustružení 

 

                       Obr. 28 Dynamometr KISTLER typ 9441 
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Měřící aparatura se skládá z těchto částí: 

� dynamometr KISTLER typ 9441 (viz obr. 28), 

� třísložkový zesilovač náboje KISTLER typ 5006, 

� analogově / digitální převodník PCL 818 - HG, 

� používaný software DASY LAB v. 3.5, 

� počítačová sestava. 

Dynamometr pracuje na principu piezoelektrického jevu. Z krystalu polovodiče 

je vyřezaná destička, kterou když podrobíme zatížení tahem nebo tlakem ve směru 

elektrické osy, která je kolmá na osu optickou, potom se destička i molekuly krystalu 

deformují a na protilehlých plochách krystalu vznikne stejně velký náboj různé 

polarity. Tento signál po zesílení v zesilovači byl zaznamenávaný v počítači. [39] 

Výstupem byl soubor údajů v počítači, který se dal zpracovat v podobě grafů, 

ze kterých jsou odečítané průměrné hodnoty statických a dynamických složek síly 

řezání. Naměřené hodnoty byly zpracované v přehledné podobě grafů a tabulek, 

které jsou uvedené v podkapitole 6.2.1.1 Naměřené hodnoty a grafy složek síly 

řezání (Fc, Ff, Fp)). 

 Podrobná specifikace použitého dynamometru: Vícesložkový dynamometr  

s držákem typu 9441B, až 30 kN. (viz Příloha č. 2: Tab. 17 – Ukázka a specifikace 

parametrů použitého dynamometru KISTLER typ 9441 [39]) 

 

Charakteristika:  

Vysoké rozlišení, velká tuhost, vysoká vlastní 

frekvence, necitlivý na teplotní vlivy (základní 

jednotka může být připojena k systému 

chlazení). Dynamometr lze použít pouze  

s krytem, koroze-odolný, chráněný proti 

průniku vody, spreje a řezné kapaliny.  

Aplikace: 

Měření složek síly řezání při soustružení, 

frézování, broušení, měření na modelech  

v aerodynamických tunelech. [39]  
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 6.2.2.1 Naměřené hodnoty a grafy složek síly řezání (Fc, Fp, Ff) 

Měření složek síly řezání při soustružení břitovou destičkou KNB 10  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 
 

a) KNB 10, vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

 

 

 

Obr. 29 Průběh posuvové složky síly 

řezání Ff  

 

 
 

Obr. 30 Průběh pasívní složky síly 

řezání Fp  

 

Obr. 31 Průběh řezné složky síly  
řezání Fc 

 Obr. 32 Porovnání složek síly řezání 
( Ff, Fp, Fc) 

  
 

Tab. 18 – Průměrné hodnoty složek síly řezání ( Ff, Fp, Fc) 

 

 

 

 

 

Materiál s tvrdostí Ff [N] Fp [N] Fc [N] 

45HRC 93,66 145,31 175,30 

50HRC 101,77 150,59 186,68 

55HRC 96,54 169,93 192,95 

63HRC 104,61 199,21 215,31 
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b) KNB 10, vc = 200 m.min

 

 

Obr. 33 Průběh posuvové složky 

řezání F

 

Obr. 35 Průběh řezné složky 

řezání F
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= 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3mm 

 

 

h posuvové složky síly 

Ff  

 Obr. 34 Průběh pasivní složky 

řezání
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 Obr. 36 Porovnání složek 
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br. 36 Porovnání složek síly řezání 
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c) KNB 10, vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3mm 

 
 

 

 

 

Obr. 37 Průběh posuvové složky síly 

řezání Ff   

 

 Obr. 38 Průběh pasivní složky síly 

řezání Fp   

 

 

 

 

Obr. 39 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc 

 Obr. 40 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

   

Tab. 20 – Průměrné hodnoty složek síly řezání ( Ff, Fp, Fc) 

 

Materiál s tvrdostí Ff [N] Fp [N] Fc [N] 

45HRC 52,22 110,40 35,68 
50HRC 54,06 116,83 35,79 
55HRC 75,57 151,78 67,20 
63HRC 79,66 179,36 86,81 
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d) KNB 10, vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm 
 

 

 

 

Obr. 41 Průběh posuvové složky síly 

řezání  Ff   

 

 Obr. 42 Průběh pasivní složky síly 

řezání Fp   

 

   

 

 

 

Obr. 43 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc   

 Obr. 44 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

 

Tab. 21 – Průměrné hodnoty složek síly řezání ( Ff, Fp, Fc) 

 

Materiál s tvrdostí Ff [N] Fp [N] Fc [N] 

45HRC 85,88 209,16 159,80 
50HRC 93,41 232,90 167,24 
55HRC 110,32 284,30 174,30 
63HRC 143,20 387,52 187,47 
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e) KNB 10, vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
 

 

 

 

Obr. 45 Průběh posuvové složky síly  

řezání Ff   

 

 Obr. 46 Průběh pasivní složky síly  

řezání Fp   

 

   

 

 

 

Obr. 47 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc   

 

 Obr. 48 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

 

 

Tab. 22 – Průměrné hodnoty složek síly řezání ( Ff, Fp, Fc) 

 

Materiál s tvrdostí Ff [N] Fp [N] Fc [N] 

45HRC 65,97 149,50 147,49 
50HRC 72,74 165,37 155,22 
55HRC 81,71 193,91 162,09 
63HRC 83,63 222,13 173,11 
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Měření složek síly řezání při soustružení břitovou destičkou KNB 25  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 
 

a) KNB 25, vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
 

 

 

 

 

Obr. 49 Průběh posuvové složky síly  

řezání Ff   

 

 

  

Obr. 50 Průběh pasivní složky síly  

řezání Fp  

 

 
   

Obr. 51 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc 

 Obr. 52 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

 

Tab. 23 – Průměrné hodnoty složek síly řezání ( Ff, Fp, Fc) 

Matriál s tvrdostí Ff [N] Fp [N] Fc [N] 

45HRC 73,48 325,34 189,39 

50HRC 47,48 456,70 152,88 

55HRC 43,76 745,63 143,96 

63HRC 80,51 1044,49 125,84 
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b) KNB 25, vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm 
 

 

Obr. 53 Průběh posuvové složky síly  

řezání Ff   

 

 Obr. 54 Průběh pasivní složky síly  

řezání Fp   

 

   

 

 

 

 

 

Obr. 55 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc   

 

 Obr. 56 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

 

Tab. 24 – Průměrné hodnoty složek síly řezání ( Ff, Fp, Fc) 

 

Materiál s tvrdostí Ff [N] Fp [N] Fc [N] 

45HRC 157,38 600,17 167,61 

50HRC 191,87 717,23 183,68 

55HRC 241,11 928,05 188,08 

63HRC 274,46 1122,12 190,91 
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c) KNB 25, vc = 200 m.min
 

Obr. 57 Průběh posuvové 

řezání F

 

 

Obr. 59 Průběh řezné složky 

řezání F
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= 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
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Obr. 60 Porovnání složek 
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Obr. 60 Porovnání složek síly řezání 
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d) KNB 25, vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm 

 

 

 

 

Obr. 61 Průběh posuvové složky síly  

řezání Ff   

 

 Obr. 62 Průběh pasivní složky síly  

řezání Fp   

 
   

 

  

 

Obr. 63 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc   

 

  

Obr. 64 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

  

Tab. 26 – Průměrné hodnoty složek síly řezání ( Ff, Fp, Fc) 

 

Materiál s tvrdostí Ff [N] Fp [N] Fc [N] 

45HRC 45,09 721,82 232,92 

50HRC 43,33 892,77 207,98 

55HRC 46,28 1110,48 183,67 

63HRC 61,12 1481,95 134,11 
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e) KNB 25, vc = 300 m. min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
 

 

 

 

Obr. 65 Průběh posuvové složky síly  

řezání Ff   

 Obr. 66 Průběh pasivní složky síly  

řezání Fp   

   

 

 

 

Obr. 67 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc   

 Obr. 68 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

 

Tab. 27 – Průměrné hodnoty složek síly řezání ( Ff, Fp, Fc) 

 

Materiál s tvrdostí Ff [N] Fp [N] Fc [N] 

45HRC 77,84 483,37 126,09 

50HRC 96,58 628,63 134,94 

55HRC 131,29 832,31 132,86 

63HRC 228,44 1317,29 126,47 
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6.2.3 Vyhodnocení sil při soustružení 

Zaznamenané průběhy složek síly řezání Fc, Ff a Fp byly vyhodnocené  

a zpracované do přehledných grafů a tabulek (viz kapitola 6.2.1.1 Naměřené hodnoty 

a grafy složek síly řezání (Fc, Ff, Fp)), kde se porovnávaly jednotlivé složky síly řezání 

při obrábění materiálu 100Cr6 (14.109) zakaleného na tvrdost 45, 50, 55, 63 HRC 

obráběného břitovými řeznými destičkami typu KNB 10 a KNB 25. Grafy umožňují 

přehledné orientování se ve vzniku silových poměrů při obrábění kalených materiálů.  

Z naměřených hodnot můžeme konstatovat, že nejmenší vliv na složky síly 

řezání má řezná rychlost vc, následuje posuv f, přičemž při zvyšování  

posuvu f stoupají jednotlivé složky síly řezání.  V porovnání s obráběním klasických, 

nekalených materiálů jsou složky síly řezání při obrábění kalených materiálů 

podstatně vyšší. Nejvýraznější rozdíl v poměru jednotlivých složek síly řezání  

je následující: 

� při klasickém obrábění je největší řezná složka síly řezání Fc, potom  

asi poloviční je pasivní složka síly řezání Fp a nejmenší je posuvová 

složka síly řezání Ff.  

� při obrábění kalených materiálů, když se využívají řezné parametry  

pro dokončování, je největší pasivní složka síly řezání  

Fp, která je 2 ÷ 10 x větší než řezná složka síly řezání Fc a posuvová 

složka síly řezání Ff.  

Pasivní složka síly řezání Fp má výrazný vliv na deformace v technologické 

soustavě a tím i na přesnost výroby, což může rozhodnout o aplikaci tvrdého 

obrábění v každém konkrétním případě. Samozřejmě i změna tvrdosti 40,  50, 55  

a 63 HRC způsobovala úměrný nárůst složek síly řezání. Rozdíl mezi složkami síly 

řezání při obrábění materiálu o tvrdosti 45 ÷ 63 HRC je přibližně dvoj až trojnásobný. 

Strukturální rovnice vypočítané z průměrných naměřených a vyhodnocených 

složek síly řezání Fc, Ff a Fp jsou znázorněné v tabulkách v Příloze č. 8.   
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6.3 Opotřebení a trvanlivost řezných nástrojů 

6.3.1 Opotřebení břitu nástroje 

Opotřebení (otupení) břitu nástroje dle (220010) ČSN 22 0010 znamená 

poškození břitové části obráběného nástroje např. ve formě plošky, žlábku, trhlin, 

deformace apod. [33] Dle Hluchého a Vaňka, viz použitá literatura [35]  

se pod pojmem opotřebení (otupování) nástroje rozumí postupně probíhající proces,  

při kterém dochází ke zvětšování poloměru zaoblení ostří ϱ, zhoršuje se drsnost 

plochy čela a hřbetu v místech styku s třískou a plochou řezu a mění se postupně 

geometrie břitu. K opotřebení břitu nástroje dochází: 

� otěrem stykových ploch, 

� plastickou deformací povrchových vrstev břitu, 

� narušením ostří křehkými lomy. [35] 

 

Mechanizmus opotřebení břitu nástroje 

Mechanizmus opotřebení břitu nástroje je závislý na řezné rychlosti  

vc [m.min-1] a  teplotě T [°C], přičemž se zvyšováním řezné rychlosti se zvyšuje  

i teplota v místě řezu. K otěru stykových ploch dochází jednotlivým nebo současným 

působením abraze, adheze a difuze, proto mezi hlavní mechanizmy opotřebení patří: 

� mechanicko - brusné opotřebení – převládá při obrábění materiálů  

se zvýšenou brousící schopností. Těmito materiály můžou být odlitky  

se zapečeným pískem, materiály s tvrdými strukturálními složkami velkých 

rozměrů jako jsou karbidy, nitridy, křemičitany apod. Brusné opotřebení 

můžeme pozorovat i v oblasti nízkých a středních řezných rychlostí a to z toho 

důvodu, že při těchto rychlostech se v důsledku molekulárně – adhezního 

opotřebení vytrhávají částečky řezného materiálu, odtrhává se nárůstek  

a všechny tyto částice mají brousící účinek na řezný materiál. [41]   

� molekulárně - adhézní opotřebení – projevuje se za všech podmínek. 

Převládá právě tehdy, když se obrábí nízkými a středními řeznými rychlostmi 

materiály s nepatrnou nebo velmi malou brousící schopností. Jsou to plastické 

kovy a materiály, které mají podobné chemické složení s obráběným 

materiálem. Tento typ opotřebení se vyskytuje i při řezání tvrdých a křehkých 
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materiálů (zakalená ocel, bílá litina apod.). Se zvyšováním řezné rychlosti 

klesá podíl adhezního opotřebení a začíná převládat opotřebení difuzní. [41] 

� chemicko - difuzní opotřebení – probíhá při určité vzájemné rozpustnosti 

obráběného a řezného materiálu, které lze dosáhnout jen za dostatečně 

vysokých teplot řezání, kdy kinetická energie volných elektronů na dotykových 

plochách převyšuje určitou kritickou hodnotu. [41] 

 
Intenzita jednotlivých druhů opotřebení se s rostoucí teplotou mění  

(viz obr. 69). Po vyhodnocení poznatků o uvedených opotřebeních dojdeme 

k závěru, že při malých řezných rychlostech převládá adhezní a brusné opotřebení  

a při vysokých řezných rychlostech převládá opotřebení difuzní. Intenzita opotřebení 

při určité řezné rychlosti neboli také při určité dosáhnuté teplotě řezání vykazuje 

minimum. Tomuto minimu odpovídá maximální trvanlivost řezné hrany.     

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Kritérium opotřebení břitu nástroje 

Na rychlosti opotřebení (otupení) břitu nástroje závisí čas použitelnosti 

nástroje, protože nástrojem opotřebeným nad určitou hodnotu nelze zaručit dodržení 

předepsaných kvalitativních charakteristik vyráběných součástek. Dle (220010) ČSN 

22 0010 mluvíme o kritériu opotřebení což je stav opotřebení (otupení) břitu nástroje, 

při němž by mělo dojít k výměně břitu nástroje. [33]   

Pro měření opotřebení nástroje jsou v praxi využívány nejčastěji metody 

přímého měření základních kritérií opotřebení zejména VB a KT (viz obr. 70). 

Kritéria, kterými je opotřebení kvantifikováno jsou uvedená na obr. 70.  

Obr. 69 Závislost intenzity jednotlivých 

opotřebení na teplotě řezání [42] 

Legenda: 

1 … intenzita mechanicko - brusného     

opotřebení 

2 … molekulárně – adhezní opotřebení 

3 … chemicko – difuzní opotřebení 

4 … výsledné opotřebení 
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Při řešení problému stanovení kritéria opotřebení nástroje je třeba vycházet 

z těchto požadavků: 

� Zamezení nadměrného poškození břitu nástroje opotřebením. Jak už bylo 

zmíněno dříve, se zvyšujícím se opotřebením rostou i řezné síly, které můžou 

dosáhnout takových hodnot, že vyvolají vylomení břitu nástroje.  

� Docílit požadovanou přesnost obráběné plochy nepřekročením určité hodnoty 

opotřebení břitu nástroje. S růstem opotřebení se zvyšuje i radiální neboli 

VRUBOVÉ 
OPOTŘEBENÍ 

KRÁTER 

OPOTŘEBENÍ HŘBETU 

Legenda: 

KF … vzdálenost kráteru od čela 

KB … šířka kráteru 

KM … vzdálenost středu kráteru 

KT … hloubka kráteru 

Obr. 70 Kritéria opotřebení řezného nástroje [34] 
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pasivní řezná síla Fp což má za následek rozptyl rozměrových tolerancí. Tento 

rozptyl je nežádoucí a je třeba ho eliminovat snížením radiálních řezných sil. 

� Vyloučit zhoršení drsnosti povrchu. Když opotřebení dosáhne kritické hodnoty, 

dojde k výraznému zhoršení drsnosti povrchu obráběného materiálu. 

� Docílit maximální životnosti nástroje. Při určité velikosti opotřebení se musí  

při ostření nástroje odebrat část řezného materiálu, čímž je určený možný 

počet ostření a v závislosti na tom i životnost nástroje.  

� Zabezpečit maximální hospodárnost procesu obrábění.  

 

Na časovém průběhu šířky plošky opotřebení hřbetu nástroje rozpoznáváme 

tři pásma (viz obr. 71): fáze I – záběhové pásmo, fáze II – pásmo normálního 

opotřebení, fáze III – pásmo zrychleného opotřebení. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 71 Závislost lineárního opotřebení na čase [35] 

 

Fáze I – pásmo počátečního opotřebení – záběhové pásmo, kde dochází 

k velké rychlosti opotřebení nástroje. V tomto úseku se odstraní defektované 

povrchové vrstvy řezného klínu a vytvoří se taková mikrogeometrie řezné hrany, 

která se v průběhu dalšího opotřebení zachová nebo se změní, ale jen velmi málo.  

Fáze II – pásmo normálního opotřebení, jsou to povrchy navzájem 

přizpůsobené, rychlost opotřebení je menší než ve fázi I a mění se jen velmi málo. 

Všeobecně je požadováno, aby intenzita opotřebení byla v tomto úseku nejmenší  

a tudíž, aby fáze II – pásmo normálního opotřebení trvalo co nejdéle.   

Fáze III – pásmo zrychleného opotřebení. V této fázi, na rozdíl od fáze II  

se opotřebení opět zvyšuje. Opotřebením se mění tvar činné plochy řezného klínu 

nástroje a tím i velikost a směr řezných sil. Řezná hrana ztrácí svoji tvarovou 

II. I. III. 

  t [min] 

VB 
[mm] 
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pevnost, nastává její plastická deformace nebo křehké porušení, což znamená,  

že nástroj je už nadále nevhodný na obrábění. [20] 

 

Projevy opotřebení řezného nástroje 

 V procesu řezání se současně opotřebovávají všechny povrchy břitu nástroje, 

které jsou ve styku s obráběným materiálem. Na hřbetu nástroje vzniká ploška 

opotřebení, na čele nástroje vzniká žlábek, zvětšuje se poloměr zaoblení břitu 

nástroje apod. Intenzita opotřebení jednotlivých ploch nástroje je různá v závislosti 

na odlišných podmínkách práce. Břit nástroje se nejvíce opotřebí jen na několika 

plochách, opotřebení ostatních částí je zanedbatelné. Charakter břitu nástroje  

se posuzuje právě podle jeho nejvíce opotřebovaných částí. 

  Při obrábění křehkých materiálů, při použití malých posuvů, malých úhlů 

hřbetu, malé řezné rychlosti a při požití velkých kladných úhlů čela můžeme 

pozorovat velké opotřebení hřbetu nástroje.  

 Všeobecně vzniká velké opotřebení čela při řezání plastických materiálů vyšší 

řeznou rychlostí, větší hloubkou řezu při menších úhlech čela.   

  Opotřebení čela a hřbetu se současně vyskytuje při obrábění materiálů 

s velkou brousící schopností, dále při obrábění neželezných a barevných kovů.  

 Zvětšení poloměru zaoblení řezné hrany se vyskytuje hlavně při obrábění 

materiálů s malou tepelnou vodivostí.  

                                      

Obr. 72a 

 

 

 

 

 

Obr. 72b 

 

 

 

 

 

Obr. 72a Ukázka formy opotřebení 

břitu nástroje z SK [43] 

Obr. 72b Ukázka formy opotřebení 

břitu nástroje z ŘK [43] 

Legenda: 

1 … fazetka opotřebení na hřbetě 

2 … výmol na čele 

3 … primární hřbetní rýha 

4 … sekundární hřbetní rýha 

5 … rýha na čele 

Aα  … hlavní hřbet 

A´α … vedlejší hřbet 

Aϫ … čelo nástroje 
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Metody měření opotřebení 

Klasifikace metod pro stanovení opotřebení řezného nástroje jsou následující: 

1. Přímá metoda 

2. Nepřímá metoda 

 

ad 1) Přímá metoda – při přímých metodách se opotřebení břitu nástroje vyjadřuje 

kvantitativně. Používají se tyto způsoby měření: 

� měření vybraného kritéria opotřebení,  

VB – měření pomocí dílenského mikroskopu 

KT – měření pomocí profiloměru 

� vážení břitové destičky (diskontinuální metoda – po přerušení nebo skončení 

činnosti nástroje), 

� optické sledování funkční plochy (diskontinuální metoda), 

� elektrické metody (kontinuální metoda), 

- odporové, indukční, sledování polohy nástroje a obrobku 

� ultrazvukové metody (kontinuální metoda),  

� pneumatické metody (kontinuální metoda), 

� radioaktivní metody (kontinuální metoda), 

- ozářený nástroj, mikroizotopový snímač, 

� měření rozměru obrobku (kontinuální metoda).  

 

ad 2) Nepřímá metoda – tato metoda se opírá některé znaky, které provází 

opotřebení nástroje. Používají se tyto způsoby měření: 

� měření a vyhodnocování jednotlivých složek řezné síly, 

� měření a vyhodnocování elektrického příkonu obráběcího stroje, 

� měření kmitání (amplituda kmitů, zrychlení, parametry akustické emise), 

� měření teploty řezání, 
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� měření struktury povrchu obrobené plochy (parametry R

� sledování druhotných projev

- lesklé proužky na obrobené ploše,

- charakteristický zvuk,

- změna tvaru a barvy t

Nepřímé metody

opotřebení nástroje, které je už t

Přímé metody měř

se v praxi používají nejvíc. M

mikrometrická metoda, př

je nejčastější. Šířka plošky opot

na hřbetě nástroje VN 

stanovované rozměry opot

   

 

 

 

 

 

 

Obr. 72c Parametry opot

 

6.3.2 Trvanlivost břitu nástroje

Trvanlivost břitu nástroje definuje 

pracuje nový břit a zárove

nový břit do dosažení kritéria opot

trvanlivosti je optimální trvanlivost, což podle 

trvanlivost nástroje, která odpovídá zvolenému kritériu optimálnosti obráb

(např. kritériu minimálních náklad
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ení struktury povrchu obrobené plochy (parametry Ra

sledování druhotných projevů opotřebení (subjektivní metody),

lesklé proužky na obrobené ploše, 

charakteristický zvuk, 

na tvaru a barvy třísky. [43] 

ímé metody jsou jen přibližné a zpravidla signalizují nadm

ebení nástroje, které je už třeba považovat za nevratné poškození nástr

měření základních kritérií opotřebení jsou p

praxi používají nejvíc. Měření vybraného kritéria opot

mikrometrická metoda, při které se opotřebení měří přímo na ř

a plošky opotřebení na hřbetě nástroje VB 

VN [mm] a šířka opotřebení hrotu VS [mm] jsou nej

ry opotřebení nástroje (viz obr. 72).   

 

Parametry opotřebení břitu nástroje v rovině ost

itu nástroje 

itu nástroje definuje (220010) ČSN 22 0010 jako dobu, po kterou 

it a zároveň odpovídá kritériu opotřebení tzv. době

it do dosažení kritéria opotřebení. Dalším důležitým pojmem p

trvanlivosti je optimální trvanlivost, což podle (220010) ČSN 22 0010

trvanlivost nástroje, která odpovídá zvolenému kritériu optimálnosti obráb

. kritériu minimálních nákladů, maximální produktivity apod.). 
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a, Ry, apod.), 

(subjektivní metody), 

ibližné a zpravidla signalizují nadměrné 

eba považovat za nevratné poškození nástroje. 

ebení jsou přesnější, a proto  

ení vybraného kritéria opotřebení neboli 

ímo na řezné části nástroje  

 [mm], šířka žlábku  

[mm] jsou nejčastěji 

 ostří PS [19] 

jako dobu, po kterou 

. době, po kterou pracuje 

ležitým pojmem při definici 

SN 22 0010 je taková 

trvanlivost nástroje, která odpovídá zvolenému kritériu optimálnosti obrábění  

, maximální produktivity apod.). [33] 
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Trvanlivost břitu nástroje závisí na mnoha parametrech. Jsou to především: 

� řezné podmínky (řezná rychlost, posuv, hloubka řezu), 

� geometrie řezné části, tvar a rozměry nástrojů, 

� druh řezného materiálu, 

� druh obráběného materiálu, 

� technika a vydatnost chlazení, 

� způsob namáhání nástroje (tzn. plynulý nebo přerušovaný řez), 

� způsob obrábění a druh operací. 

 

Trvanlivost nástroje při zvolené optimální geometrii řezného nástroje pro daný 

řezný a obráběný materiál závisí na třech fyzikálních parametrech: 

� řezné rychlosti vc [m.min-1], 

� šířce b [mm] a hloubce třísky ap [mm]. 

 

Na trvanlivost T [min] má největší vliv řezná rychlost vc [m.min-1]. Závislost 

trvanlivosti na řezné rychlosti vc je vyjádřená empirickým vztahem, kde trvanlivost 

břitu T, jako funkce rychlosti, se určí z průběhu opotřebení pro řezné rychlosti  

vc1, vc2, vc3, … viz obr. 73. Pro optimální opotřebení VBopt, tj. takové opotřebení,  

při kterém jsou náklady spojené s ostřením a výměnou nástroje minimální, lze zjistit 

příslušné hodnoty trvanlivostí Tn1, Tn2, Tn3, … viz obr. 73 a tyto hodnoty se spolu  

s příslušnými řeznými rychlostmi zanesou do grafu viz obr. 74. [35]      

                                              

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 73 Závislost trvanlivosti 

na řezné rychlosti [51] 

(f = konst., ap = konst.) 

 

Legenda: 

VB … opotřebení břitu na   

hřbetu nástroje 

T … trvanlivost ostří nástroje 

VBopt … optimální opotřebení 

vc1, vc2, vc3 … řezné rychlosti 

> > 

VB 
[mm] 

  t [min] 

  vc1   vc2   vc3 

  Tn1   Tn2   Tn3 

  VBopt 
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Závislost trvanlivosti Tn [min] na řezné rychlosti vc [m.min-1] se přibližuje 

závislosti hyperbolické a lze ji vyjádřit tímto empirickým vztahem: 

( )m
cTn vCT /=  [min] (5) 

kde, CT … součinitel trvanlivosti (konstanta), 

m … exponent určující vliv řezné rychlosti vc na trvanlivost nástroje Tn. [35] 

Čas opotřebení obvykle udáváme v minutách. V praxi se ve většině případů 

používá jako míra trvanlivosti. V podmínkách provozu často používáme jako míru 

trvanlivosti i počet kusů obrobených nástrojem do jeho konečného otupení.  

Tuto trvanlivost označujeme jako trvanlivost v kusech Tk [ks]. Mezi trvanlivostí 

v minutách T [min] a trvanlivostí v kusech Tk [ks]  je jednoduchý vztah: 

 
ckn tTT .=  [min] (6) 

kde, tc … je čas řezání na jednom obrobku. [20] 

Životnost nástroje, jako další kritérium v ekonomickém hodnocení obrábění,  

se vyskytuje při použití nástrojů, které se po otupení musí dát přeostřit. Životnost  

je definována vztahem součtu trvanlivosti řezné hrany nástroje od prvního nasazení  

až po jeho vyřazení. 

 
( ) '

1

1 p

n

i
i TnTŽ +==∑

=

 [min] (7)                                            

kde, n … je počet ostření, 

Tp … průměrná trvanlivost. [35] 

Tn2 

Tn3 

Tn4 

  vc [m.min-1] 

   
Tn 

[min] 

Tn1 

vc4 vc3 vc2 vc1 

Obr. 74 Závislost trvanlivosti 

ostří nástroje na řezné 

rychlosti [35] 

 

Legenda: 

Tn1, Tn2, Tn3 … trvanlivost ostří 

nástroje, 

vc1, vc2, vc3 … řezné rychlosti. 
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Produktivita obrábě

nákladů v závislosti na trvanlivosti nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 77 Vztah zvolené hodnoty opot

 

Při experimentálním hodnocení trvanlivosti 

dlouhodobé a krátkodobé metody. P

na základě časového pr

ale nevýhodou je, že na jejich realiz

Při krátkodobých metodách stanovíme nejprve intenzitu opot

(kritické opotřebení) a na základ

6.3.3 Experimentální měř

Trvanlivost jednotlivých 

zkouškou, při které jako kritická hodnota byla zvolená velikost opot

Měřením šířky plošky opot

rychlostech, které jsou uvedené u každého m

nastane kritické opotřebení 

se vytvoří charakteristické k

řezné a obráběné materiály

při dané řezné rychlosti kritické opot

nitrid bóru stanovené výrobcem, to znamená trvanlivost 

při dané řezné rychlosti v
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Produktivita obrábění – vzorce a grafické znázornění díl

trvanlivosti nástroje jsou uvedeny v Příloze 

Vztah zvolené hodnoty opotřebení a trvanlivosti řezné hrany 

i experimentálním hodnocení trvanlivosti řezné hrany používáme 

dlouhodobé a krátkodobé metody. Při dlouhodobých metodách stanovíme trvanlivost 

asového průběhu opotřebení. Tyto metody jsou sice p

ale nevýhodou je, že na jejich realizaci je potřeba mnoho č

i krátkodobých metodách stanovíme nejprve intenzitu opot

ebení) a na základě tohoto zjištění pomocí výpočtu získáme trvanlivost. 

Experimentální měření opotřebení a trvanlivosti řezného 

Trvanlivost jednotlivých řezných destiček byla hodnocená dlouhodobou 

i které jako kritická hodnota byla zvolená velikost opot

ky plošky opotřebení na hřbetě nástroje VB [mm] 

teré jsou uvedené u každého měření určíme čas 

řebení řezných destiček. Z naměřených hodnot opot

í charakteristické křivky opotřebení v závislosti VB = f (t)

né materiály. Z grafů se určí čas, za který řezná desti

ezné rychlosti kritické opotřebení VBk = 0,3 mm pro řezný materiál 

nitrid bóru stanovené výrobcem, to znamená trvanlivost T [min]

vc [m.min-1].  
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ění dílčích a celkových 

íloze č. 6. 

ebení a trvanlivosti řezné hrany [42] 

ezné hrany používáme 

i dlouhodobých metodách stanovíme trvanlivost 

ebení. Tyto metody jsou sice přesnější,  

eba mnoho času a materiálu.  
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čtu získáme trvanlivost.  

ezného nástroje 
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 při různých řezných 

čas t [min], za který 
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řezná destička dosáhne  
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a) Trvanlivost řezné destičky KNB 10 při obrábění materiálu 100Cr6 (14.109), 

zakaleného na tvrdost 63 HRC. (VBb – opotřebení na hřbetní ploše hlavního ostří, 

VBc – opotřebení na hřbetní ploše v oblasti poloměru hrotu, VBn – opotřebení  

na hřbetní ploše v oblasti vytvořené řezné hrany viz obr. 70) 
 

Tab. 28 – Naměřené hodnoty trvanlivosti destičky KNB 10   

při vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
 

 
 

VBb 

[mm] 
VBc 

[mm] 
VBn 

[mm] 
KM 

[mm] 
KB 

[mm] 
Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 
Ra 

[µm] 
Rq 

[µm] 
Rz 

[µm] 
Ra 

[µm] 
Rq 

[µm] 
Rz 

[µm] 
t  

[min] 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1  0,02 0,02 0,02 0,073 0,118 1,66 2,01 8,7 1,75 2,09 8,9 1,52 1,81 7,9 2 

2  0,029 0,029 0,029 0,104 0,159 1,2 1,5 6,6 1,44 1,73 7,4 1,35 1,62 6,9 4 

3  0,032 0,032 0,032 0,109 0,171 1,66 2,2 8,7 1,43 1,72 7,8 1,53 1,85 7,9 6 

4  0,045 0,045 0,045 0,111 0,177 1,84 2,21 9,1 1,84 2,21 9,1 1,89 2,24 9,1 10 

5  0,052 0,052 0,052 0,115 0,191 2,22 2,57 10,4 2,18 2,49 10,1 2,16 2,49 10,3 12 

6  0,055 0,055 0,055 0,119 0,211 1,93 2,31 9,6 1,95 2,33 9,8 1,98 2,38 10,4 20 

7  0,071 0,071 0,071 0,121 0,225 1,51 1,85 8,5 1,64 2 9 1,5 1,83 7,8 26 

8  0,085 0,085 0,085 0,129 0,236 1,65 2,04 9,8 1,65 2,02 8,5 1,73 2,1 8,9 32 

9  0,095 0,095 0,095 0,133 0,247 2,11 2,56 11 2,15 2,58 10,7 2,13 2,55 10,5 38 

10  0,102 0,102 0,102 0,141 0,257 2,27 2,74 11,6 2,08 2,46 10,9 2,23 2,68 11,6 45 

11  0,11 0,11 0,11 0,15 0,269 1,29 1,57 7,3 1,3 1,57 7,1 1,52 1,82 7,4 52 

12  0,118 0,118 0,118 0,158 0,283 1,42 1,7 8,2 1,58 1,92 8,4 1,49 1,83 8,2 60 

13  0,121 0,121 0,121 0,16 0,288 1,55 1,88 7,8 1,5 1,79 7,2 1,63 1,97 8,9 67 

14  0,378 0,378 0,378 vylomení vylomení 1,73 2,12 9,3 2,54 2,9 10,7 2,42 2,77 10,3 74 
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Obr. 78 Intenzita a charakter opotřebení na hřbetní (VB) a čelní (KT) ploše nástroje 
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Obr. 79 Závislost drsnosti povrchu na opotřebení 

pro vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 29 – Naměřené hodnoty trvanlivosti KNB 10  

při vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 
 

VBb 

[mm] 
VBc 

[mm] 
VBn 

[mm] 
KM 

[mm] 
KB 

[mm] 
Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

t 
 [min] 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1  0,096 0,096 0,096 0,118 0,213 0,83 0,98 4,7 0,85 1,01 5 0,84 0,99 4,8 1,5 

2  0,145 0,145 0,145 0,145 0,255 0,93 1,13 5,8 0,85 1,02 5,4 0,79 0,94 4,6 2,98 

3  0,184 0,184 0,191 0,157 0,267 0,78 0,95 4,8 0,73 0,84 4,3 0,73 0,85 4,4 4,44 

4  0,192 0,192 0,218 0,169 0,281 0,83 1,08 7,6 0,88 1,11 8,4 0,81 1,01 7,6 5,88 

5  0,203 0,203 0,233 0,186 0,3 0,86 1,06 6,6 0,8 1 7,7 0,84 1,02 6,2 7,3 

6  0,222 0,222 0,273 0,194 0,315 0,78 0,93 5,2 0,8 0,97 5,5 0,79 0,95 5,4 8,7 

7  0,236 0,236 0,297 0,195 0,322 0,98 1,18 6,6 0,93 1,11 5,9 0,98 1,19 6,6 10,08 

8  0,247 0,247 0,298 0,219 0,336 0,97 1,23 9,2 0,96 1,18 7 0,89 1,09 7,5 11,44 

9  0,256 0,256 0,368 0,225 0,349 1,21 1,48 7,9 1,28 1,64 9 1,35 1,76 9,5 12,78 

10  0,279 0,279 0,374 0,229 0,366 1,05 1,28 6,7 1,09 1,34 6,9 1,13 1,39 7,4 14,1 

11  0,31 0,31 0,427 0,232 0,371 1,61 1,96 9,1 1,06 1,95 9,1 1,158 1,92 9,3 15,4 
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Obr. 80 Intenzita a charakter opotřebení na hřbetní (VB) a čelní (KT) ploše nástroje 
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Obr. 81 Závislost drsnosti povrchu na opotřebení 

pro vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
 

Tab. 30 – Naměřené hodnoty trvanlivosti KNB 10   

při vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
 

 VBb 

[mm] 
VBc 

[mm] 
VBn 

[mm] 
KM 

[mm] 
KB 

[mm] 
Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

t 
 [min] 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0,139 0,139 0,139 0,134 0,167 0,9 1,08 5,4 0,87 1,03 5 0,89 1,08 5,6 0,87 
2 0,143 0,143 0,174 0,141 0,206 0,92 1,2 8,4 0,86 1,07 6,8 0,93 1,17 6,6 1,71 
3 0,18 0,18 0,243 0,157 0,211 0,98 1,22 6,2 0,99 1,28 6,8 1,03 1,28 7,3 2,53 
4 0,245 0,245 0,328 0,16 0,227 2,2 2,59 10,3 2,27 2,71 10,9 2,11 2,54 10,9 3,33 
5 0,362 0,362 0,489 0,182 0,244 1,39 1,88 8,8 1,41 1,83 9,8 1,56 2,14 10,4 4,11 
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Obr. 82 Intenzita a charakter opotřebení na hřbetní (VB) a čelní (KT) ploše nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 83 Závislost drsnosti povrchu na opotřebení  

pro vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
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Obr. 84 Charakteristické křivky opotřebení pro destičku KNB 10, při obrábění 

materiálu zakaleného na tvrdost 63 HRC a změně řezné rychlosti vc [m.min-1], 

konstantním posuvu f = 0,15 mm a konstantní hloubce řezu ap = 0,3 mm 

 

 

b) Trvanlivost řezné destičky KNB 25 při obrábění materiálu 100Cr6 (14.109), 

zakaleného na tvrdost 63 HRC.  

 

Tab. 31 – Naměřené hodnoty trvanlivosti destičky KNB 25  

při vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 VBb 

[mm] 
VBc 

[mm] 
VBn 

[mm] 
KM 

[mm] 
KB 

[mm] 
Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

t 

[min] 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1  0,025 0,025 0,025 0,054 0,1 0,98 1,14 4,8 1,06 1,26 5,4 1,04 1,21 5,1 2,2 

2  0,042 0,042 0,042 0,074 0,129 0,97 1,12 4,9 0,96 1,11 4,8 0,94 1,08 4,5 4,38 

3  0,06 0,06 0,06 0,096 0,14 0,86 0,98 4,4 0,88 1,02 4,7 0,9 1,03 4,7 6,54 

4  0,073 0,073 0,073 0,101 0,15 0,9 1,05 4,4 0,87 1 4,6 0,89 1,02 4,9 8,68 

5  0,085 0,085 0,085 0,103 0,162 0,89 1,04 4,5 0,9 1,08 6,5 0,9 1,03 4,4 10,8 

6  0,094 0,094 0,094 0,108 0,166 0,91 1,06 4,6 0,91 1,08 5,4 0,92 1,1 5,1 12,9 

7  0,096 0,096 0,096 0,109 0,169 0,9 1,08 5,2 0,93 1,08 4,8 0,93 1,12 5,4 14,98 

8  0,1 0,1 0,106 0,115 0,177 0,88 1,03 4,5 0,78 0,94 4,6 0,85 1 4,7 17,04 

9  0,107 0,107 0,116 0,12 0,18 0,75 0,87 4,1 0,8 0,92 4,4 0,73 0,86 4,1 19,08 

10  0,115 0,115 0,123 0,121 0,182 0,87 1,04 5 0,84 1 4,9 0,87 1,01 4,6 21,1 

11  0,12 0,12 0,129 0,123 0,186 0,84 0,98 4,6 0,85 1 4,8 0,86 1,01 4,6 23,1 
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12  0,127 0,127 0,139 0,124 0,192 0,83 0,97 4,7 0,86 1,02 5,6 0,84 0,98 4,5 25,08 
13  0,138 0,138 0,141 0,125 0,194 0,86 1 4,7 0,86 1,03 5,4 0,82 0,98 5,1 27,04 
14  0,143 0,143 0,147 0,132 0,203 0,81 0,95 4,9 0,79 0,92 4,3 0,81 0,96 4,8 28,98 
15  0,144 0,144 0,149 0,135 0,206 0,83 0,98 5,3 0,76 0,89 5 0,83 0,97 4,6 30,9 
16  0,145 0,145 0,15 0,136 0,209 0,85 1,01 4,9 0,79 0,91 4,2 0,78 0,93 4,5 32,8 
17  0,151 0,151 0,167 0,137 0,212 0,87 1,06 5,2 0,85 1,04 5,4 0,87 1,07 5,7 34,68 
18  0,161 0,161 0,179 0,14 0,223 0,77 0,95 5,5 0,84 1,01 4,9 0,76 0,9 4,3 36,54 
19  0,17 0,17 0,182 0,142 0,229 0,84 0,99 5 0,79 0,93 4,6 0,8 0,94 4,4 38,38 
20  0,182 0,182 0,191 0,143 0,23 0,83 1,02 6,3 0,84 1,02 5,8 0,77 0,92 4,3 40,2 
21  0,183 0,183 0,195 0,144 0,232 0,72 0,85 4,2 0,7 0,84 4,2 0,74 0,88 4,3 42 
22  0,187 0,187 0,196 0,156 0,244 1,08 1,28 5,7 1,1 1,31 5,9 1,1 1,3 5,7 43,78 
23  0,191 0,191 0,201 0,167 0,256 0,96 1,17 5,5 1,02 1,29 7,8 1 1,19 5,5 45,54 
24  0,193 0,193 0,202 0,187 0,267 1,02 1,22 5,2 1,01 1,24 7,1 1,07 1,25 5,7 47,28 
25  0,195 0,195 0,206 0,196 0,276 1 1,32 11,4 0,84 1,03 6,6 0,8 0,95 4,8 49 
26  0,198 0,198 0,209 0,199 0,28 0,77 0,93 5 0,91 1,07 5,2 0,79 0,96 6,1 50,7 
27  0,201 0,201 0,211 0,202 0,296 0,86 1,04 6,1 0,91 1,17 8,1 0,8 0,96 5,2 52,38 
28  0,205 0,205 0,219 0,203 0,299 0,9 1,06 4,5 0,91 1,06 4,7 0,94 1,09 4,7 54,04 
29  0,207 0,207 0,224 0,203 0,301 0,82 0,96 4,8 0,87 1,04 5,5 0,8 0,94 4,5 55,68 
30  0,213 0,213 0,236 0,207 0,311 0,73 0,9 5,2 0,72 0,91 5,5 0,84 1,22 8 57,3 
31  0,224 0,224 0,24 0,211 0,323 0,61 0,71 3,4 0,64 0,75 4,2 0,58 0,67 3,2 58,9 
32  0,228 0,228 0,25 0,213 0,327 1,07 1,23 4,9 1,02 1,13 4,9 1 1,15 4,7 60,48 
33  0,254 0,254 0,287 0,217 0,331 0,54 0,65 3,3 0,66 0,78 3,6 0,67 0,8 3,7 62,04 
34  0,278 0,278 0,293 0,219 0,332 0,81 1 4,9 0,87 1,01 5 0,89 1,06 5 63,58 
35  0,307 0,307 0,355 0,222 0,334 0,57 0,69 3,4 0,6 0,76 3,9 0,56 0,66 3,4 65,1 
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Obr. 85 Intenzita a charakter opotřebení na hřbetní (VB) a čelní (KT) ploše nástroje 
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Obr. 86 Závislost drsnosti povrchu na opotřebení 

pro vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 32 – Naměřené hodnoty trvanlivosti destičky KNB 25  

při vc = 200 m. min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

 VBb 

[mm] 
VBc 

[mm] 
VBn 

[mm] 
KM 

[mm] 
KB 

[mm] 
Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

t 
 [min] 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0,04 0,04 0,04 0,09 0,135 1,07 1,26 5,5 1,06 1,23 5 1,07 1,24 5,2 1,22 

2 0,052 0,052 0,052 0,136 0,181 1,07 1,24 5,1 1,07 1,25 5,1 1,04 1,21 4,8 2,42 

3 0,065 0,065 0,065 0,141 0,192 1,12 1,34 6,2 1,17 1,37 6,3 0,86 1,05 5,7 3,6 

4 0,066 0,066 0,066 0,145 0,206 1,16 1,37 6,5 1,19 1,45 7,5 1,12 1,33 6,1 4,76 

5 0,075 0,075 0,075 0,146 0,208 1,16 1,35 5,9 1,17 1,4 6,8 1,16 1,38 6,6 5,9 

6 0,08 0,08 0,08 0,151 0,212 1,19 1,43 7,5 1,15 1,34 6,2 1,17 1,4 7,2 7,02 

7 0,089 0,089 0,098 0,161 0,231 1,26 1,53 7,5 1,33 1,67 9,9 1,24 1,48 8,6 8,12 

8 0,09 0,09 0,1 0,162 0,236 1,25 1,45 6,9 1,25 1,48 8,1 1,26 1,5 7,2 9,2 

9 0,094 0,094 0,106 0,164 0,241 1,39 1,72 9,8 1,47 1,8 9,8 1,47 1,81 9,5 10,26 

10 0,098 0,098 0,115 0,165 0,258 1,26 1,58 8,6 1,55 2 13,4 1,53 1,82 8,3 11,3 

11 0,113 0,113 0,123 0,166 0,27 1,41 1,76 9,8 1,62 2 12 1,54 1,8 9,5 12,32 

12 0,574 0,574 0,574 0,167 0,271 1,41 1,6 7,9 1,38 1,58 8,1 1,43 1,62 7,9 13,32 
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Obr. 87 Intenzita a charakter opotřebení na hřbetní (VB) a čelní (KT) ploše nástroje 
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Obr. 88 Závislost drsnosti povrchu na opotřebení   

pro vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 33 – Naměřené hodnoty trvanlivosti destičky KNB 25  

při vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 
 VBb 

[mm] 
VBc 

[mm] 
VBn 

[mm] 
KM 

[mm] 
KB 

[mm] 
Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

Ra 

[µm] 

Rq 

[µm] 

Rz 

[µm] 

t 

[min] 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0,08 0,08 0,08 0,75 0,123 2,1 2,42 10 2,14 2,46 9,3 2,15 2,46 9,6 0,5 
2 0,106 0,106 0,106 0,119 0,207 1,49 1,78 7,1 1,62 1,89 7,7 1,58 1,87 7,6 1 
3 0,158 0,158 0,158 0,141 0,232 1,14 1,32 4,7 1,06 1,26 5 1,21 1,4 5,2 2 
4 0,201 0,201 0,201 0,145 0,256 0,82 0,96 4,3 0,89 1,04 5 0,75 0,88 4,1 2,5 
5 0,341 0,571 0,571 0,236 0,426 2,64 3,39 18,9 4,93 7,12 32,6 3,21 4,16 20,1 3 
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Obr. 89 Intenzita a charakter opotřebení na hřbetní (VB) a čelní (KT) ploše nástroje 
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Obr. 90 Závislost drsnosti povrchu na opotřebení  

pro vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

 

 

Obr. 91 Charakteristické křivky opotřebení pro destičku KNB 25, při obrábění 

materiálu zakaleného na tvrdost 63 HRC a změně řezné rychlosti vc [m.min-1], 

konstantním posuvu f = 0,15 mm a konstantní hloubce řezu ap = 0,3 mm 
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Obr. 92 Graf porovnání opotřebení pro řezné destičky KNB10 a KNB 25 při obrábění 

materiálu 100Cr6 (14.109) zakaleného na tvrdost 63 HRC a změně řezné rychlosti  

vc [m.min-1], konstantním posuvu f = 0,15 mm a konstantní hloubce řezu ap = 0,3 mm 

 

6.3.4 Vyhodnocení trvanlivosti a opotřebení řezného nástroje  

Sledování trvanlivosti a opotřebení řezného nástroje bylo realizované  

na řezných destičkách VNMA 160404 – KNB FDR5 od firmy TUNGALOY (KNB 10, 

KNB 25). Experimenty byly prováděné na řezném materiálu 100Cr6 (14.109). 

Všechny naměřené hodnoty trvanlivosti a opotřebení v závislosti na čase jsou 

uvedené v tabulkách. 

Byla sledována závislost trvanlivosti na řezné rychlosti vC [m.min-1]. 

Experiment byl uskutečněný při řezné rychlosti vC v rozsahu od 100 ÷ 300 m.min-1 

a tvrdosti 63 HRC. Z měření vyplývá, že trvanlivost výrazně klesá s narůstající 

řeznou rychlostí. Maximální trvanlivost je při nejmenší řezné rychlosti  

vC = 100 m.min-1 a má hodnotu T = 74 min při použití řezné destičky KNB 10  

a T = 65 min při použití řezné destičky KNB 25, s narůstající řeznou rychlostí 

trvanlivost výrazně klesá. Při vC = 200 m.min-1 je trvanlivost T = 15,4 min pro řeznou 

destičku KNB 10 a trvanlivost T = 13,32 min pro řeznou destičku KNB 25  

a při vC = 300 m.min-1 je trvanlivost řezné destičky KNB 10 pouze T = 4,11 min a pro 

řeznou destičku KNB 25 je trvanlivost T = 3 min. Z toho vyplývá, že optimální řezná 
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rychlost je cca  vC = 150 m.min-1, když trvanlivost bude cca T = 15 ÷ 20 min, což je 

optimální trvanlivost pro obrábění na moderních CNC strojích.  

V druhé části experimentu se sledovala drsnost obrobeného povrchu 

v závislosti na opotřebení VBk, kde je taktéž vidět, že se vzrůstající řeznou rychlostí 

viditelně vzrůstají i parametry drsnosti, což se naopak při vzrůstajícím opotřebení říct 

nedá. 

Na obrázcích 78, 80, 82, 85, 87 a 89 můžeme pozorovat intenzitu a charakter, 

jakým způsobem vznikalo opotřebení na hřbetní a čelní ploše břitu nástroje 

v časových intervalech až do konečného opotřebení. Opotřebení bylo provázené 

abrazivním otěrem na hřbetní ploše a čelní plocha byla chráněná fazetkou proti 

opotřebení, která zabraňuje většímu opotřebení čelní plochy řezného nástroje. 

Opotřebení vznikalo rovnoměrně po celé kontaktní délce, a nebylo zapríčiněné 

vznikem ostřin nebo hrnutím obráběného materiálu, jako je to v případě minimální 

třísky.  
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6.4 Drsnost obrobeného povrchu a tvoření třísky 

6.4.1 Drsnost obrobeného povrchu  

Drsnost obrobené plochy je určená stopami, které zanechává břit nástroje. 

Stupeň drsnosti je včetně fyzikálních a mechanických vlastností obráběného 

materiálu závislý: 

� na tvaru a geometrii břitu – drsnost ovlivňují z hlediska geometrie břitu 

především úhly nastavení ostří ϰ a ϰ´, a to zejména při větších posuvech. 

Následkem větších úhlů vzniká na obráběné ploše i větší drsnost.    

� na velikosti posuvu – posuv jako takový má na drsnost vliv největší. Větší 

poloměry zaoblení špičky používaného nástroje následnou drsnost obrobené 

plochy snižují, hlavně při malých posuvech a malé hloubce řezu, 

� na řezné rychlosti – větší drsnost se ukazuje především při malých 

rychlostech, kdy je možnost tvoření nárůstku, 

� na tuhosti soustavy stroj – nástroj – obrobek – v případě malé tuhosti soustavy 

dochází k chvění a tím i zvýšení drsnosti obrobené plochy. Chvění  

se dá omezit pevným upnutím obrobku, co nejmenším vyložením nástroje, 

zvětšením úhlu nastavení ostří ϰ, změnou řezné rychlosti nebo zvětšením 

posuvu. 

� a v neposlední řadě na řezném prostředí – řezné prostředí znamená v tomto 

případě použití procesní kapaliny a olejů, které mají mazací účinky zejména 

při obrábění na čisto a při malých řezných rychlostech, kdy mazací účinek 

zamezuje tvoření nárůstku a hlavně omezuje tření na ploše řezu. [35] 

 

Parametry drsnosti 

Obrobená plocha je vytvořená jako obalová plocha trajektorií pracovního 

pohybu řezné hrany a základních geometrických ploch zadaných na výkrese. 

Obrobenou plochu charakterizuje mikrogeometrie, která má z hlediska budoucí 

funkce této plochy podstatný význam. 

Z geometrického hlediska je vlastně obrobený povrch určený stopami hrotu 

řezného nástroje, který se po obrobku pohybuje definovaným způsobem. Hrot 

nástroje má většinou profil válce nebo kužele s definovaným poloměrem  

rε. Při obrábění dochází k jeho kopírování do povrchu obrobku. 
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Obr. 93 Teoretický profil drsnosti povrchu 
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Obr. 93 Teoretický profil drsnosti povrchu [41] 

, že vytváření obrobeného povrchu se zúčastňuje jen zaoblená 

hrotu nástroje (viz obr. 93), geometrická vazba mezi drsností povrchu, polom

posuvem se dá zjednodušeně vyjádřit následovně:  

[µm] 

r zaoblení špičky.                             

Teoretický tvar drsnosti slouží jen k základní orientaci v tvorb

ale velký praktický význam, protože se mění ještě v důsledku dalších faktor

Faktory, které provází proces řezání a tím i ovlivňují drsnost obráb

povrchu, jsou následující: 

plastická deformace v čase tvoření třísky, 

dynamické jevy - kmitání, které vzniká v technologické soustav

tvorba výronků na vedlejší řezné hraně, 

řbetu řezného klínu o obrobenou plochu. [41]
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ňuje jen zaoblená část 

hrotu nástroje (viz obr. 93), geometrická vazba mezi drsností povrchu, poloměrem 

(13)  

tvorbě povrchů, nemá 

sledku dalších faktorů, které 

ují drsnost obráběného 

technologické soustavě, 

[41] 
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Norma ČSN EN ISO 4287 (014450) 

(GPS – Geometrical product specifications) 

metoda – Termíny, definice a parametry struktury povrchu

Dle normy ČSN EN ISO 4287 (014450)

geometrických odchylek s

od makrogeometrie a vlnitosti povrchu.

 

Skutečný povrch

ho od okolního prostředí. Naproti tomu 

jmenovitý tvar je určený výkresem, nebo jinou technickou dokumentací. 

Profil povrchu je profil vzniklý jako pr

roviny. V praxi se obvykle volí rovina kolmá k rovin

povrchem ve vhodném sm

 

 

Profil drsnosti – 

složek použitím filtru profilu

filtry profilu λs a λc. Tento filtr definuje rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln 

přítomnými na povrchu (viz obr. 95). 

Profil vlnitosti – 

λc na základní profil, potla

složky filtrem profilu λc
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SN EN ISO 4287 (014450) - Geometrické požadavky na výrobky 

Geometrical product specifications) – Struktura povrchu: Profilová 

Termíny, definice a parametry struktury povrchu 

SN EN ISO 4287 (014450) je drsnost povrchu definovaná jako 

geometrických odchylek s relativně malou vzdáleností nerovností. Tím se odlišuje 

vlnitosti povrchu. 

ný povrch je definován jako povrch omezující t

ředí. Naproti tomu jmenovitý povrch je ideáln

ený výkresem, nebo jinou technickou dokumentací. 

je profil vzniklý jako průsečnice skutečného povrchu a dané 

roviny. V praxi se obvykle volí rovina kolmá k rovině rovnobě

povrchem ve vhodném směru (viz obr. 94). [45] 

 

Obr. 94 Profil povrchu [45] 

 odvozuje se ze základního profilu potlač

filtru profilu λc. Přenosové pásmo pro profil drsnosti je definováno 

. Tento filtr definuje rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln 

ítomnými na povrchu (viz obr. 95). [45] 

 odvozený je postupnou aplikací filtru profilu

na základní profil, potlačující dlouhovlnné složky filtrem profilu 

c. Tento filtr λc definuje rozhraní mezi složkami drsnosti
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Geometrické požadavky na výrobky  

Struktura povrchu: Profilová 

je drsnost povrchu definovaná jako část 

 malou vzdáleností nerovností. Tím se odlišuje  
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filtru profilu λf a filtru profilu 

dlouhovlnné složky filtrem profilu λf a krátkovlnné 

definuje rozhraní mezi složkami drsnosti 
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a vlnitosti. Filtr λf je filtr definující rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln 

přítomnými na povrchu (viz obr. 95). 

 

Obr. 95 Přenosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti 

 

Základní délka lr

střední čáry základního profilu v

na identifikaci nerovností, které charakterizují vyhodnocovaný profil (viz obr. 96). 

Základní délka se pro drsnost ozna

číselně rovné charakteristické vlnové délce profilového filtru 

Základní délka pro základní profil se rovná vyhodnocované délce 

Vyhodnocovaná délka

vyhodnocovaného profilu

délek (viz obr. 96). [45] 

               Obr. 96 Základní a vyhodnocovaná délka profilu 

 

Největší výška profilu R

prohlubně profilu Zv v rozsahu základní délky 
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je filtr definující rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln 

(viz obr. 95). [45] 

enosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti 

r - délka v směru osy X (poloha osy X je totožná s

áry základního profilu v rozsahu základní délky), která se používá 

na identifikaci nerovností, které charakterizují vyhodnocovaný profil (viz obr. 96). 

Základní délka se pro drsnost označuje jako lr, pro profil vlnitosti jak

 rovné charakteristické vlnové délce profilového filtru 

Základní délka pro základní profil se rovná vyhodnocované délce 

Vyhodnocovaná délka ln - délka v směru osy X se používá pro posouzení 

vyhodnocovaného profilu, pričemž může obsahovat jednu nebo více základních 

Obr. 96 Základní a vyhodnocovaná délka profilu [45]
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je filtr definující rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln 

 

enosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti [45] 

je totožná s polohou 

rozsahu základní délky), která se používá  

na identifikaci nerovností, které charakterizují vyhodnocovaný profil (viz obr. 96). 

, pro profil vlnitosti jako lw. lr a lw jsou 

 rovné charakteristické vlnové délce profilového filtru λc, případně λf. 

Základní délka pro základní profil se rovná vyhodnocované délce ln (viz obr. 96). [45] 
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že obsahovat jednu nebo více základních 
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                            Obr. 97 Největší výška profilu drsnosti Rz  

 

Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu Ra je průměrná 

aritmetická hodnota absolutních hodnot profilu Z(x) v rozsahu základní délky. [45] 

dxxZ
l

Ra
rl

r
∫=

0
)(

1
 [µm] (14)  

kde,  Z(x) …  hodnota pořadnic, tj. výška posuzovaného profilu v libovolné   

poloze x [µm], 

  dx   … místní sklon, který posuzuje profil v poloze x.  
 

 

Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu Rq znamená 

kvadratický průměr pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky. Parametr Rq má význam 

při statistickém pozorování profilu povrchu, neboť zároveň odpovídá standardní 

odchylce z profilových pořadnic. [45] 

dxxZ
l

Rq
rl

r
∫=

0

2 )(
1

 [µm] (15) 

kde,  Z(x)  … hodnota pořadnic, tj. výška posuzovaného profilu v libovolné  

poloze x [µm], 

 dx   … místní sklon, který posuzuje profil v poloze x. 
 

Celková výška profilu Rt znamená součet výšky Zp nejvyššího výstupku 

profilu a hloubky Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu vyhodnocované délky  

ln. K využití parametru Rt je důležité, že jeho určení nevychází ze střední čáry a jeho 

velikost je přímo ovlivněna rýhami nebo nečistotami na kontrolovaném povrchu. [45] 
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Největší výška výstupku profilu Rp je výška Zp nejvyššího výstupku profilu  

v rozsahu základní délky lr (viz obr. 98). [45] 

  

 

 

 

 

 

                            

Obr. 98 Největší výška výstupků profilu drsnosti Rp 

   

Největší hloubka prohlubně profilu Rv definuje hloubku Zv nejnižší 

prohlubně profilu v rozsahu základní délky lr (viz obr. 99). [45] 

 

                 

 

 

 

 

 

Obr. 99 Největší hloubka prohlubní profilu drsnosti Rv 

        

Prvek profilu tento pojem označuje výstupek profilu a přilehlou prohlubeň.  

Výška prvku profilu Zt je součet výšky výstupku a hloubky prohlubně prvku profilu. 

Šířka prvku profilu Xs označuje délku úseku osy x protínající prvek profilu  

(viz obr. 100). [45] 

Výstupek profilu je z povrchu ven směřující (tzn. z materiálu do okolního prostředí) 

část posuzovaného profilu spojující dva přilehlé body na průsečíku profilu 

s osou x.  

Výška výstupku profilu Zp je vzdálenost mezi osou x a nejvyšším bodem výstupku 

profilu (viz obr. 100). [45] 

Prohlubeň profilu je dovnitř směřující (z okolního prostředí do materiálu) část 

posuzovaného profilu spojující dva přilehlé body na průsečíku profilu s osou x. 
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Hloubka prohlubně profilu Zv je vzdálenost mezi osou x a nejnižším bodem 

prohlubně profilu (viz obr. 100). [45] 

 

  

 

 

 

 

Obr. 100 Prvek profilu  

 

6.4.2 Tvoření třísky 

Kořen třísky je oblast řezání, kde řezný klín (nástroj) deformuje a odděluje 

obráběný materiál od obrobku ve formě třísky. Při tlaku řezného klínu na obrobek 

vzniká nejprve pružná a následně plastická deformace, která má různou intenzitu. 

[46] 

Plastická deformace vede do stádia rozrušování materiálu a tvoření třísky. 

Tato deformace je ovlivňována třením. Při obrábění dochází taktéž k pružné 

deformaci, přičemž pružná deformace zasahuje do celého objemu obrobku, kdežto 

plastická deformace je jen lokální tzn. v místě řezu. 

 

K oddělení částic ve formě třísky může dojít formou: 

� odtrhnutí – k odtrhnutí dochází v zóně řezání, kde převládají 

normálové napětí, které vyvolávají přetrhnutí elementu, 

� odstřihnutí – k odstřihnutí dochází v zóně řezání, kde převládají 

smykové napětí, které způsobují jeho posunutí. [46]  

 

Při řezání způsobuje břit nástroje plastické deformace ve třech oblastech  

(viz obr. 101): 

� oblast I (OMNO‘) – primární plastické deformace: vzniká  

před postupujícím břitem nástroje, 

� oblast II – sekundární plastická deformace: vzniká v povrchových 

vrstvách styčné plochy třísky s čelem obráběcího nástroje, 
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� oblast III – terciární plastická deformace: vzniká v povrchové vrstvě 

obrobené plochy. 

 

Velikost a tvar oblasti OMNO‘ stejně jako i stav napjatosti v této oblasti  

jsou značně proměnlivé a závisí hlavně na: 

� fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, 

� řezné rychlosti vc [m.min-1], 

� geometrii řezného nástroje, 

� řezném prostředí (tj. použité procesní kapalině). [47]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 101 Deformační oblasti při tvorbě třísky [47] 
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Obr. 102 Tvorba třísky u konvenčního a vysokorychlostního obrábění 

 

Hlavní rozdíl mezi konvenčním a vysokorychlostním obráběním z hlediska 

tvoření a odchodu třísky je v přenosu minimálního množství tepla do nástroje, 

protože naprostá většina vygenerovaného tepla odchází s třískou. Je-li totiž téměř 

veškeré teplo při obrábění odvedeno třískou, je v tom případě minimalizován vliv 

energetického působení na vlastnosti povrchové vrstvy a tím i vznik nežádoucích 

reziduálních pnutí po obrábění.   

Vlivem složitých jevů plastické deformace a ohřevem vznikají různé 

geometrické tvary třísky. Na tvarování třísky působí různé parametry, úhel čela, 

hloubka žlábku na čele opotřebovaného nože a řezné prostředí. [41] 

 

Podle geometrického tvaru je možné třísky rozdělit do těchto skupin: 

(viz Příloha č. 3: Tab. 34 – Tvary třísek rozdělené do jednotlivých skupin [41]) 

� stužkovitá, 

� vinutá, 

� spirálová, 

� kuželové šroubovité, 

� ploché šroubovité, 

� obloukovité, 

� elementární, 

� jehlovité. 
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Vhodnost jednotlivých druhů třísek se posuzuje z hlediska jejího lehkého 

odvodu z místa řezu. Nevyhovující třísky jsou dlouhé, ale zároveň i velmi krátké. 

Dlouhé třísky se namotávají na obrobek nebo vřeteno stroje a můžou tak nenávratně 

poškodit nástroje a mechanizmy stroje. Krátké třísky poškozují vedení stroje, protože 

se dostávají do mezer mezi suport a lůžko. Nejvhodnější třískou se jeví krátká 

spirálová nebo šroubovitá tříska.  

Dosáhnutí požadovaného tvaru třísky je možné vhodnou volbou nástroje, 

řezných parametrů nebo pomocí utvářečů třísek. Utvářeče můžou byt vybroušené, 

vyjiskřené nebo mechanické, tzv. příložné. Při vyměnitelných řezných destičkách  

jsou utvářeče třísek předlisované v destičkách. [41] 

 

6.4.3 Experimentální měření drsnosti povrchu a tvoření třísky 

Obráběný materiál 100Cr6 (14.109), který byl použitý při měření drsnosti 

povrchu byl zakalený na tvrdost 45, 50, 55 a 63 HRC. Měření bylo vykonáno ve třech 

místech vzájemně pootočených o 120o. Z naměřených hodnot jednotlivých parametrů  

drsnosti byl vypočítaný aritmetický průměr. Vypočtené průměrné hodnoty  

jsou uvedené v grafech.  

Na měření drsnosti povrchu byl použit drsnoměr Mitutoyo Surftest 301,  

který samostatně vyhodnocoval charakteristiky drsnosti Ra, Rq, a Rz. (viz Příloha  

č. 4: Tab. 55 – Ukázka a základní parametry digitálního drsnoměru  Mitutoyo  

Surftest 301 [48]). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 103 Ukázka přenosného digitálního drsnoměru  Mitutoyo Surftest 301 
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      Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 10  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

a) KNB 10, vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
 

Tab. 35 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm  

 

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 0,82 0,98 4,27 

50 HRC 1,11 1,29 5,33 

55 HRC 1,02 1,19 4,63 

63 HRC 0,85 0,97 3,70 

 

 

 

 

Obr. 104 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou destičkou 

KNB 10 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách 

  vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
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Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 10  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

b) KNB 10, vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3mm 
 

Tab. 36 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm  

 

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 0,61 0,76 3,50 

50 HRC 0,49 0,57 2,67 

55 HRC 0,50 0,59 2,57 

63 HRC 1,19 1,56 6,23 

 

 

 

 

Obr. 105 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou destičkou 

KNB 10 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm 
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Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 10  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

c) KNB 10, vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3mm 
 

Tab. 37 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 1,10 1,29 5,30 

50 HRC 1,04 1,24 5,00 

55 HRC 1,11 1,28 4,97 

63 HRC 1,06 1,24 4,70 

 

 

 

 

Obr. 106 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou destičkou 

KNB 10 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
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Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 10  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

d) KNB 10, vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 38 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm 

 

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 3,94 4,18 15,67 

50 HRC 3,63 4,23 14,50 

55 HRC 3,88 4,45 15,37 

63 HRC 3,85 4,41 15,33 

 

 

 

 

Obr. 107 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou 

destičkou KNB 10 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm 
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Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 10  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

e) KNB 10, vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 39 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 0,88 1,04 4,30 

50 HRC 1,22 1,47 6,13 

55 HRC 1,04 1,25 5,27 

63 HRC 1,04 1,28 5,23 

 

 

 

 

Obr. 108 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou 

destičkou KNB 10 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 
 
 
 

1,04 1,04 1,22
0,88

1,28 1,25 1,47
1,04

5,23 5,27

6,13

4,30

0

1

2

3

4

5

6

7

63HRC 55HRC 50HRC 45HRC

Ra
Rq
Rz

D
rs

no
st

[µ
m

]

KNB 10    vc =  300 m.min-1, fn = 0,15 mm,  ap = 0,3 mm



 Disertační práce, Ing. Markéta Gregušová 

 
Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní                                                                      strana 110 
VŠB -TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava  

Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 25  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

a) KNB 25, vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 40 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm  

 
 

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 1,78 2,18 8,81 

50 HRC 1,33 1,66 7,43 

55 HRC 1,47 1,67 6,3 

63 HRC 2,95 3,81 15,46 

 

 

 

 

Obr. 109 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou 

destičkou KNB 25 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
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Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 25  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

b) KNB 25, vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 41 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm  

 
 

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 0,44 0,53 2,67 

50 HRC 0,56 0,68 3,1 

55 HRC 1,16 1,32 5,43 

63 HRC 1,56 1,89 8,7 

 

 

 

 

Obr. 110 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou 

destičkou KNB 25 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm 
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Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 25  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

c) KNB 25, vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 42 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm  

 

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 1,34 1,65 6,57 

50 HRC 1,17 1,47 6,8 

55 HRC 1,55 2,07 9,4 

63 HRC 1,37 1,67 6,93 

 

 

 

 

Obr. 111 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou 

destičkou KNB 25 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
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Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 25  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

d) KNB 25, vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 43 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm  

 

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 6,86 8,1 28,06 

50 HRC 3,85 4,34 14,37 

55 HRC 3,5 4,06 14,37 

63 HRC 3,39 4,07 16,0 

 

 

 

 

Obr. 112 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou 

destičkou KNB 25 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm 
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Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 25  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

e) KNB 25, vc = 300 m. min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 44 – Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm  

Materiál s tvrdostí Ra [µm] Rq [µm] Rz [µm] 

45 HRC 1,69 1,95 7,2 

50 HRC 0,95 1,18 5,63 

55 HRC 1,26 1,64 7,7 

63 HRC 1,56 1,99 8,3 

 

 

 
 

Obr. 113 Porovnání parametrů drsnosti povrchu opracovaného řeznou 

destičkou KNB 25 pro jednotlivé tvrdosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

 
Viz Příloha č. 5 Průměrné hodnoty drsnosti povrchu v podobě grafů  

třech parametrů: průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu Ra, největší 

výšky výstupku profilu Rz a průměrné kvadratické úchylky posuzovaného profilu Rq, 

které byly naměřeny na drsnoměru Mitutoyo Surftest 301. 
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Při pokusech měření složek síly řezání a parametrů drsnosti byla 

monitorovaná i vzniklá tříska. Řezné podmínky jsou uvedené v tabulkách jako  

i samotné snímky jednotlivých třísek. 
 

Tab. 45 – tvary třísek, které vznikly při změně tvrdosti obráběného materiálu při 

těchto řezných parametrech ap = 0,3 mm a vc = 100 m.min-1  
 

Řezná 

destička 

Tvrdost obráběného materiálu 

 f [mm] 45 HRC 50 HRC 55 HRC 63 HRC 

K
N

B
 1

0 

0,15 

   

K
N

B
 2

5 

0,15 

  

 

Tab. 46 – tvary třísek, které vznikly při změně tvrdosti obráběného materiálu při 

těchto řezných parametrech ap = 0,3 mm a vc = 300 m.min-1  
 

Řezná 

destička 

Tvrdost obráběného materiálu 

 f [mm] 45 HRC 50 HRC 55 HRC 63 HRC 

K
N

B
 1

0 

0,15 

   

K
N

B
 2

5 

0,15 
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Tab. 47 – tvary třísek, které vznikly při změně tvrdosti obráběného materiálu při 

těchto řezných parametrech ap = 0,3 mm a vc = 200 m.min-1 

 

Řezná 
destička 

Tvrdost obráběného materiálu 

 f [mm] 45 HRC 50 HRC 55 HRC 63 HRC 

K
N

B
 1

0 

0,09 

   

0,15 

   

0,3 

   

K
N

B
 2

5 

0,09 

   

0,15 

   

0,3 

   



 Disertační práce, Ing. Markéta Gregušová 

 
Katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní                                                                      strana 117 
VŠB -TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava  

6.4.4 Vyhodnocení drsnosti obrobeného povrchu a tvoření třísky 

Drsnost povrchu byla analyzovaná prostřednictvím třech parametrů, které byly 

naměřeny na drsnoměru Mitutoyo Surftest 301: průměrné aritmetické úchylky 

posuzovaného profilu Ra, největší výšky výstupku profilu  

Rz a průměrné kvadratické úchylky posuzovaného profilu Rq. Měření bylo 

realizované jednak v souvislosti s vlivem opotřebení nástroje za podmínek 

uvedených v kapitole 6.3 Opotřebení a trvanlivost řezných nástrojů, jako  

i v souvislosti se změnou řezných podmínek. Drsnost povrchu při soustružení je daná 

především tvarem řezné hrany a posuvem.  

Z naměřených a následně zprůměrovaných parametrů drsnosti Ra, Rq                                       

a Rz je možné konstatovat, že použitím vyměnitelných břitových řezných destiček 

KNB 10 a KNB 25 byly dosaženy celkově nízké hodnoty drsnosti povrchu, které  

se shodují při určitých řezných podmínkách s parametry drsnosti po dokončování 

broušením.  

Sledováním vlivu řezné rychlosti na drsnost obrobeného povrchu je vidět,  

že zvyšování řezné rychlosti viditelně neovlivnilo měřenou drsnost povrchu,  

jako i zvyšování tvrdosti HRC obráběného materiálu.  

Je možné konstatovat, že výrazná změna, která ovlivňuje drsnost obrobeného 

povrchu je zvyšování posuvu, tzn. čím je větší posuv tím je i větší drsnost, takže 

pokud bychom chtěli použít tento způsob obrábění, jako náhradu za operaci 

dokončování broušením, je nutné použít co nejmenší posuv. 

  Sledováním vzniku a tvoření třísky bylo zjištěno (vit tab. 45, 46, 47),  

že se zvyšující se řeznou rychlostí vc [m.min-1] a tvrdostí obráběného materiálu byla 

tříska přehřátá na vysokou teplotu, k tomuto jevu docházelo hlavně při obrábění 

materiálu s tvrdostí 55 ÷ 63 HRC. U takovýchto typů třísek docházelo často 

k nalepování třísky na obrobenou plochu, což v důsledku znamenalo znehodnocení 

vytvořené plochy. Nejlépe tvarovaných třísek bylo dosaženo v tomto 

experimentálním měření při řezné rychlosti vc = 200 m.min-1, posuvech  

f = 0,09 ÷ 0,15 mm a tvrdosti materiálu 50 HRC, protože vznikaly třísky krátké  

a spirálové. Toto zjištění bylo podpořeno i kvalitou obrobeného povrchu, neboť 

nejlepší drsnosti bylo dosaženo právě při této řezné rychlosti vc = 200 m.min-1  

a posuvu f = 0,09 mm viz tab. 36.    
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6.5 Experimentálně – statistické vyhodnocení provedených měření  

Intenzívní vědecké zkoumání řezného procesu je podmíněno zvyšujícími  

se nároky na přesnost výroby strojních součástí. Nedostatečné informace o řezném 

procesu nebo jeho uskutečňování způsobem matematického programování složitých 

procesů a dějů vede k nereálnému sestavení modelu řezného procesu. V těchto 

případech je možné využít experimentálně – statistické metody, které umožňují 

získat objektivní informace o působení parametrů řezného procesu a určit jejich 

následný vliv a velikost. 

V teorii obrábění se využívají při studiu informací o řezném procesu aktivní  

a pasivní experimenty. Tradiční metodou je pasivní experiment, který je složen 

z velkého počtu měření což ve výsledku znamená ztížení efektivního vyhodnocení  

a na to navazujícího zpracování. Druhou metodou je aktivní experiment, který lze 

uskutečnit pomocí vypracovaného plánu, který eliminuje nákladovost dlouhodobých 

zkoušek. Nedílnou součástí plánování experimentu je přihlédnutí na současnou 

změnu všech působících parametrů, které určitým způsobem ovlivňují velikost 

zkoumané veličiny. Základní myšlenkou této metody aktivního experimentu  

je omezení počtu měření tak, aby se zabezpečila rovnoměrnost rozptylu měření. 

Při plánovaném experimentu sledujeme jeden výstupní parametr při změně 

více faktorů. U třískového obrábění je možné považovat za nejvýznamnější faktory 

ovlivňující výstupní parametr např. řezné podmínky, tedy hloubku řezu (ap), rychlost 

posuvu (vf), řeznou rychlost (vc), ale také geometrii nástroje, mechanické vlastnosti 

obráběného materiálu, materiál obráběcího nástroje, použitý stroj apod.  

Využití metody plánovaného experimentu při zkoumání vybraných faktorů 

řezného procesu  

Soubor plánovaných zkoušek je sestaven z kombinace hraničních hodnot 

(maximálních a minimálních) intervalu změn řezných podmínek. Počet kombinací  

je 2n, kde číslo 2 vyjadřuje počet mezí řezných podmínek a exponent n je roven 

počtu proměnných řezných podmínek. [53]  

V souvislosti s tímto experimentem jde o kombinaci tří řezných podmínek – 

hloubky řezu (ap), řezné rychlosti (vc) a posuvu (f). Počet kombinací řezných 

podmínek je tedy 23 = 8. Hloubka řezu je však v rámci prováděného experimentu 

konstantní, z toho tedy vyplývá, že počet kombinací řezných podmínek je třeba 
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upravit následujícím způsobem tzn. 22 = 4. Na základě této kombinace je sestavena 

matice faktorového plánu. Pro každou řeznou podmínku se určí její maximální  

a minimální hodnota. Pro minimální hodnotu se určí faktor x = -1 a pro maximální 

hodnotu se určí faktor x = +1. Faktor z vyjadřuje výslednou hodnotu měřeného 

parametru při jednotlivých kombinacích řezných podmínek. 

Tab. 48 – Matice faktorového typu pro dvě proměnné 

 

Výstupem plánovaného experimentu jsou strukturální rovnice s konstantními 

exponenty a variabilními řeznými podmínkami. Výpočet byl proveden pomocí 

tabulkového editoru Microsoft Excel matematicko - statistickou metodou nejmenších 

čtverců, která slouží ke zpracování složitých dat pomocí níž lze hledat zjednodušující 

model tzn. umožňuje nalézt vhodnou aproximační funkci pro dané empiricky zjištěné 

hodnoty.  

Testování hodnot podezřelých na zatížení hrubou chybou 

Hrubé chyby musí být vyloučeny ze souboru naměřených hodnot. Vznikají 

například nesprávným provedením měření, nesprávným odečtením hodnot veličin, 

vadou přístroje, nesprávnou manipulací s měřidlem apod. Vzorce uvedené viz níže 

jsou vypsány z literatury. [54]  

a) Pomocí naměřených hodnot 1 2 nx < x ...< x  se vypočítá jejich střední  

hodnota x : 

x = �� � ix
�
���    (16)   

kde,  ix  … naměřené hodnoty veličiny, 

  n  … rozsah výběru. 

 

Kombinace 
číslo 

x1 x2 x1 x2 z 

1 fmin vc max -1 +1 z1 

2 fmax vc min +1 -1 z2 
3 fmin vc min -1 -1 z3 
4 fmax vc max +1 +1 z4 
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b) Výběrová směrodatná odchylka s(x) :  

�(	) = �∑  (��� x )����� ���        (17) 

kde, ix  … naměřené hodnoty veličiny, 

 n   … rozsah výběru, 

 x  … střední hodnota výběru. 

Stanovení nejistoty měření 

Nejistoty měření se vypracovávají pro parametry, které souvisí s výsledkem 

měření a charakterizují rozsah hodnot, které je možné racionálně přiřadit k měřené 

veličině. Jedná se o novou metodiku zpracovávání výsledků měření. Vyjádření 

nejistoty výsledku měření umožňuje porovnat výsledky dosažené různými 

laboratořemi nebo v rámci jedné laboratoře, popř. porovnat výsledky s referenčními 

hodnotami uvedenými ve specifikacích nebo normách. 

Stanovení standardní nejistoty typu A (uA) je založeno na statistickém 

zpracování naměřených dat, přičemž standardní nejistota typu B (uB) je založena  

na jiném než na statistickém zpracování naměřených dat například údaje výrobce 

měřící techniky, zkušenosti z předchozích sérií měření, z poznatků o chování 

materiálů, údaje získané při kalibraci a třeba nejistoty referenčních údajů  

v příručkách. Vychází se z dílčích nejistot jednotlivých zdrojů. Ve většině případů  

se pomocí vyhodnocování metodou typu A (uA) dosahuje přesnější odhad nejistot 

než metodou typu B (uB), protože vyhodnocení směrodatné odchylky jinak  

než statistickými metodami se nejčastěji omezuje na předcházející zkušenosti nebo 

jednoduše na odhad, co by mohlo být směrodatnou odchylkou. [55]  

Stanovení standardní nejistoty typu A (uA) se zjistí výpočtem směrodatné 

odchylky s(x) : [55] 

�� = s(x) =  �∑  ���� x ������� (���)   (18) 

kde, s(x)  … směrodatná odchylka výběrového průměru, 

 x  … průměrná hodnota výběru, 
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 ix  … naměřené hodnoty veličiny, 

 n … rozsah výběru. 

Obr. 120 Faktory ovlivňující výsledek měření [55] 
 

Standardní nejistota typu B (uB) nebyla pro zvolený experiment určena 

z hlediska konzultací s odbornými pracovníky z důvodu nežádoucího zahrnutí 

možných nepřesností referenčních údajů, nejistot jednotlivých zdrojů apod. 

6.5.1 Vyhodnocení měření složky síly řezání 

Ze získaných hodnot uvedených v kapitole 6.2.2.1 byly sestrojené strukturální 

rovnice popisující vliv řezné rychlosti (vc) a posuvu (f) na složky síly řezání Fc, Ff a Fp, 

které jsou znázorněné v tabulkách v Příloze č. 8. Jako příklad uvádím strukturální 

rovnice sestrojené pro měření složek sil řezání pro soustružení vyměnitelnou 

břitovou destičkou KNB 10 na základě těchto řezných podmínek: vc = 100 m.min-1,  

f = 0,15 mm. 

Ff  = 1589,182 . vc
-0,38 . f 0,68 

Fp = 8920,196 . vc
-0,2 . f  1,84 

Fc = 10986,71 . vc
-0,39 . f  1,58      

Exponenty řezných parametrů tzn. řezné rychlosti 
vc a posuvu f dokazují, který z parametrů  
má největší vliv na velikost jednotlivých složek síly 
řezání Fc, Ff a Fp.  
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Příklad výpočtu pro destičku KNB 10, tvrdost 45 HRC, složku síly řezání Ff [N]: 

a) výpočet střední hodnoty x  : 

x = 1� � ix

�
���

=  335,625 = 67,124 [$] 
 

b) výpočet výběrové směrodatné odchylky s(x) :  

�(	) = �∑  (	� −  x )'���� � − 1 =  �134,07044 = 23,098 [$] 
c) výpočet standardní nejistoty typu A (uA): 

�� = s(x) =  �∑  (	� − x )'����� (� − 1)  =  �2134,034520 = 10,330 [$] 
Výpočty středních hodnot x , výběrových směrodatných odchylek 

 s(x)a standardních nejistot typu A (uA) pro obě destičky KNB 10 a KNB 25 a jejich 

jednotlivých tvrdostí 45, 50, 55 a 63 HRC byly provedeny pomocí tabulkového editoru 

Microsoft Excel.   

Naměřené průměrné hodnoty a grafy složek síly řezání jsou uvedené 

v kapitole 6.2.2.1. Vypočtené průměrné hodnoty jsou uvedené v tabulkách  

v Příloze č. 9.    

6.5.2 Vyhodnocení parametrů drsnosti povrchu 

Příklad výpočtu pro destičku KNB 10, tvrdost 45 HRC, průměrnou aritmetickou 

úchylku posuzovaného profilu Ra [µm]: 

a) výpočet střední hodnoty x  : 

x = 1� � ix

�
���

=  7,355 = 1,47 [+,] 
 

b) výpočet výběrové směrodatné odchylky s(x) :  

�(	) = �∑  (	� −  x )'���� � − 1 =  �7,72844 =  1,392 [+,] 
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c) výpočet standardní nejistoty typu A (uA): 

�� = s(x) =  �∑  (	� − x )'����� (� − 1)  =  �7,7376820 =  0,622 [+,] 
Výpočty středních hodnot x , výběrových směrodatných odchylek 

 s(x)a standardních nejistot typu A (uA) pro obě destičky KNB 10 a KNB 25 a jejich 

jednotlivých tvrdostí 45, 50, 55 a 63 HRC byly provedeny stejně jako u výpočtů 

složek síly řezání pomocí tabulkového editoru Microsoft Excel.   

Naměřené průměrné hodnoty parametrů drsnosti povrchu a jejich grafy jsou 

uvedené v kapitole 6.4.3. Vypočtené průměrné hodnoty jsou uvedené v tabulkách  

v Příloze č. 10. 
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7 ZÁVĚR 

V současné době dochází v oblasti strojírenské technologie k velkému 

vědecko – technologickému pokroku a to hlavně z hlediska zdokonalování 

technologie výroby a specifikaci optimálního využití již známých materiálů. Dalšími 

důležitými aspekty, které určují trend dnešní doby v oblasti výrobní techniky  

a výzkumu nových vlastností řezných materiálů, jsou z hlediska vstupu do Evropské 

unie ekonomičnost a ekologičnost celého procesu obrábění a to dle nových 

zpřísněných norem, které musely být zavedeny po vstupu České republiky do EU. 

Cílem této disertační práce bylo identifikovat parametry při soustružení 

kalených materiálů novými řeznými materiály. Přínosy těchto technologií jsou nejen 

ekonomické, ale i ekologické. Tuto skutečnost ještě zvýrazňuje fakt, že díky vývoji 

nových řezných materiálů právě na bázi supertvrdých materiálů, ale i řezné keramiky 

je možné nahradit převládající operaci broušení tzv. suchým obráběním nástroji 

s definovanou geometrií břitu nástroje. Využití nástrojů s definovanou geometrií břitu 

nástroje umožňuje efektivní nasazení třískového obrábění, které má za následek 

zkracování řezných časů, zlepšení řezných podmínek apod. 

Uvedené grafické závislosti trvanlivosti na řezné rychlosti a tvrdosti 

obráběného materiálu a jejich následné grafické vyhodnocení udávají dobrý přehled 

o podmínkách využitelných v praxi při volbě nejvhodnější kombinace trvanlivosti 

řezného materiálu, řezné rychlosti a tvrdosti HRC obráběného materiálu  

se zabezpečením co nejlepší produktivity. 

Tvrdé obrábění je tedy z hlediska v práci uvedených parametrů porovnatelné 

s broušením, avšak ekonomika samotného procesu jako i další dosahované 

vlastnosti integrity povrchu budou rozhodující při použití KNB a tvrdého obrábění. 

 

Celkové vyhodnocení: 

Velké množství provedených experimentů, přispělo k identifikaci a umožnilo 

optimalizaci a intenzifikaci obrábění vysokopevných materiálů, které dosahují tvrdosti 

až 63 HRC. V této práci jde o případ obrábění ložiskové oceli 100Cr6 (14.109). 

 Na základě měření opotřebení VBB a zároveň zjišťování trvanlivosti T bylo 

možné zkonstatovat, že řeznými destičkami VNMA 160404 – KNB FDR5 (KNB 10, 

KNB 25) je nejperspektivnější obrábět materiály s tvrdostí 63 HRC při použité řezné 
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rychlosti vc = 150 m.min-1.  Ve velké míře však záleží na kombinaci houževnatosti  

a tvrdosti řezného materiálu.  Na základě měření opotřebení VBB a zjišťování 

trvanlivosti lze teoreticky zkonstatovat, že se zvyšováním řezné rychlosti došlo 

k výraznému poklesu trvanlivosti.  

 Sledováním silových poměrů bylo zaznamenáno značné zatížení řezného 

nástroje. Při obrábění řeznou destičkou KNB 25 bylo zatížení řezného nástroje 

v některých případech až 1000N a to i v případě nízkých řezných parametrů jako 

byla hloubka řezu ap = 0,3 mm a posuv f = 0,09 mm. Při obrábění zadaného 

materiálu 100Cr6 (14.109) a celkovém zhodnocení silových poměrů docházelo  

k několikanásobnému růstu jednotlivých složek řezné síly se vzrůstající tvrdostí 

obráběného materiálu tzn. od 45 HRC ÷ 63 HRC. 

 Z hlediska sledování vzniku a tvoření třísky byly zjištěné následující 

skutečnosti. Se zvyšující se řeznou rychlostí vc a tvrdostí obráběného materiálu byla 

tříska přehřátá vlivem vysoké teploty, která vznikla při vysoké řezné rychlosti  

a v určitých případech došlo k přetavení až spálení třísky. V důsledku  

této skutečnosti můžeme tedy zkonstatovat, že nejvhodnější tvar třísky vznikl  

při střední řezné rychlosti vc = 200 m.min-1 a posuvu f = 0,09 mm.  

  Parametry drsnosti Ra, Rq, Rz naměřené v průběhu jednotlivých měření 

dosahovaly nízké hodnoty, které odpovídají hodnotám pro dokončovací metody 

obrábění broušením, kde parametr drsnosti Ra dosahoval minimální hodnotu  

už od 0,35 µm, což bylo způsobené malým posuvem nástroje. Z tohoto výsledku 

měření vyplývá, že pokud chceme dosáhnout takového opracování povrchu, aby bylo 

srovnatelné s povrchem po provedené operaci broušení, musíme zvolit minimální 

posuvy a to od f = 0,09 mm. 

7.1 Přínosy pro využití dané problematiky v praxi 

Tato práce je pro praktické využití významná hlavně tím, že zprostředkovává 

základní, avšak důležité fakty o obrábění řeznými destičkami z kubického nitridu 

boru, přičemž tyto poznatky umožňují komplexnější přístup a náhled 

na technologický postup a vede k lepšímu uvážení výhodnosti sledu jednotlivých 

operací, jako i volbě řezných podmínek při obrábění vysokopevných materiálů.   

Díky provedených experimentů se zjistilo, že jsou progresivní metody 

obrábění velmi produktivní a ekonomicky výhodné a každou z nich je možné vyrobit 
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výrobky splňující různé kvalitativní požadavky a dochází při nich k specifickému 

druhu ovlivnění materiálu a tím i ovlivnění jeho mechanických vlastností.  

Při některých technologických operacích můžou mít právě tyto poznatky zásadní 

význam, a proto je nutné brát tyto fakty v úvahu při navrhování výrobních postupů  

a při plánování výroby.    

Z hlediska praxe lze tuto práci využít v jakémkoli výrobním podniku,  

který splňuje zásadní kritéria po stránce strojního vybavení. Další praktické využití 

těchto moderních supertvrdých řezných materiálů v kombinaci se současnými 

obráběcími CNC stroji s vysokou tuhostí je zajímavé pro podniky, které obrábí složité 

tvarové plochy při požadované vysoké přesnosti, kterých lze dosáhnout právě díky 

těmto řezným materiálům. 

7.2 Vědecký přínos 

Poznatků, kterých bylo v rámci této práce dosaženo, může být využito  

ve studijních oborech zaměřených na oblast strojírenské technologie. Z hlediska 

aktuálních výsledků lze tyto poznatky prezentovat ať už ve cvičeních,  

na přednáškách nebo při praktických ukázkách v laboratořích. Experimenty byly 

provedeny na Žilinské univerzitě v Žilině na katedře Obrábění a výrobní techniky, 

z toho vyplývá, že tato práce byla vytvořena v kooperaci dvou různých způsobů 

přístupu zpracování experimentálních měření což může být dle mého názoru dalším 

přínosem jak z hlediska vědeckého tak i studijního. 

Výsledky práce budou dále prezentovány na různých odborných konferencích 

a seminářích ať už v České republice, na Slovensku nebo v Polsku. Poznatky 

z jednotlivých experimentů budou publikovány ve sbornících nebo odborných 

časopisech. 

Problematika využití supertvrdých materiálů při velmi přesném obrábění, 

kterou jsem v rámci této práce zpracovala, budu dále rozšiřovat a zkoumat další 

oblasti, které z hlediska kapacity nebylo možné do práce zahrnout. Jsem nadále 

v kontaktu s odborníky z praxe, se kterými konzultuji využitelnost získaných výsledků 

nejen v praxi, ale i při výuce studentů. 
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8 SUMMARY 

Currently there is a scientific and technological progress in the field  

of engineering technology, mainly in terms of improving production technology  

and specification of optimal use of already known materials. The new stringent 

standards were introduced after the Czech Republic joined into EU. According  

to these new standards there is other important aspects determining today´s trend  

in the field of production technology and research of new cutting materials properties. 

We speak about economical and environmentally friendly of the entire machining 

process. 

The aim of this thesis was to identify the parameters when turning hardened 

materials with new cutting materials. The benefits of these technologies are 

economic as well as ecological. Prevailing grinding operation is possible to replace 

by so-called dry machining tools with defined cutting edge geometry. And all thanks 

to the development of new cutting materials based on superhard materials, but also 

cutting ceramics. Utilization of tools with defined cutting edge geometry enables 

efficient deployment of machining. It shortens cutting times, improving cutting 

conditions, etc. 

The graphic dependence of the durability on cutting speed and hardness  

of the machined material and their subsequent graphic evaluation determine a good 

view of the conditions usable in practice, when choosing the best combination  

of the cutting material durability, cutting speed and machined material hardness 

(HRC), while maintaining satisfactory productivity. 

Hard machining is in terms of the mentioned parameters comparable  

to grinding but the economics of the process itself as well as other realized  

properties of surface integrity will be critical when using KNB and hard working. 
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Tab. 19  Průměrné hodnoty složek řezných sil pro vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm,  

ap = 0,3 mm (KNB 10) 

Tab. 20  Průměrné hodnoty složek řezných sil pro vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm,  

ap = 0,3 mm (KNB 10) 

Tab. 21  Průměrné hodnoty složek řezných sil pro vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm,  

ap = 0,3 mm (KNB 10) 

Tab. 22  Průměrné hodnoty složek řezných sil pro vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm,  

ap = 0,3 mm (KNB 10) 

Tab. 23  Průměrné hodnoty složek řezných sil pro vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm,  

ap = 0,3 mm (KNB 25) 

Tab. 24  Průměrné hodnoty složek řezných sil pro vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm,  

ap = 0,3 mm (KNB 25) 

Tab. 25  Průměrné hodnoty složek řezných sil pro vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm,  

ap = 0,3 mm (KNB 25) 
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Tab. 26  Průměrné hodnoty složek řezných sil pro vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm,  

ap = 0,3 mm (KNB 25) 

Tab. 27  Průměrné hodnoty složek řezných sil pro vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm,  

ap = 0,3 mm (KNB 25) 

Tab. 28   Naměřené hodnoty trvanlivosti destičky KNB 10 při vc = 100 m.min-1,  

f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 29   Naměřené hodnoty trvanlivosti KNB 10 při vc = 200 m.min-1,  

f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 30   Naměřené hodnoty trvanlivosti KNB 10při vc = 300 m.min-1,  

f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 31   Naměřené hodnoty trvanlivosti destičky KNB 25při vc = 100 m.min-1,  

f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 32   Naměřené hodnoty trvanlivosti destičky KNB 25 při vc = 200 m. min-1,  

f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 33   Naměřené hodnoty trvanlivosti destičky KNB 25 při vc = 300 m.min-1,  

f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 34  Tvary třísek rozdělené do jednotlivých skupin 

Tab. 35  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 36  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 37  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 38  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 39  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 40  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 41  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm 
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Tab. 42  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 43  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 200 m.min-1, f = 0,3 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 44  Průměrné hodnoty drsnosti při zadaných řezných podmínkách  

vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 

Tab. 45  Tvary třísek, které vznikly při změně tvrdosti obráběného materiálu  

při těchto řezných parametrech ap = 0,3 mm a vc = 100 m.min-1 

Tab. 46  Tvary třísek, které vznikly při změně tvrdosti obráběného materiálu  

při těchto řezných parametrech ap = 0,3 mm a vc = 300 m.min-1  

Tab. 47  Tvary třísek, které vznikly při změně tvrdosti obráběného materiálu  

při těchto řezných parametrech ap = 0,3 mm a vc = 200 m.min-1 

Tab. 48 Matice faktorového typu pro dvě proměnné 

Tab. 49 Strukturální rovnice vypočítané z naměřených a vyhodnocených složek síly 

řezání Fc, Ff a Fp pro KNB 10 

Tab. 50 Strukturální rovnice vypočítané z naměřených a vyhodnocených složek síly 

řezání Fc, Ff a Fp pro KNB 25 

Tab. 51 Vypočtené hodnoty parametrů složek síly řezání Ff, Fp a Fc pro břitovou 

destičku KNB 10 

Tab. 52 Vypočtené hodnoty parametrů složek síly řezání Ff, Fp a Fc pro břitovou 

destičku KNB 25 

Tab. 53 Vypočtené hodnoty parametrů drsnosti povrchu Ra, Rq a Rz pro břitovou 

destičku KNB 10 

Tab. 54 Vypočtené hodnoty parametrů drsnosti povrchu Ra, Rq a Rz pro břitovou 

destičku KNB 25 

Tab. 55 Základní parametry digitálního drsnoměru  Mitutoyo Surftest 301 
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