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Anotace disertační práce: 
 
 
 
 

Obsahem předkládané disertační práce je zpracování výsledků 

experimentálního měření řezných sil, opotřebení, trvanlivosti a drsnosti zadaného 

obráběného materiálu, které mají přispět k optimalizaci a intenzifikaci obrábění 

vysokopevných materiálů v praxi.  

Jen po správné volbě řezného materiálu může následovat dokonalá optimalizace 

obráběcího procesu. Tato optimalizace má zajistit takovou volbu řezných podmínek,  

aby obrábění bylo co nejefektivnější, což je jeden ze základních cílů, který si klade 

každý výrobní podnik. 

Úvodní část práce je zaměřena na přehled a charakteristiku řezných 

materiálů, které jsou v současnosti na trhu k dispozici, jejich rozdělením a aplikačními 

oblastmi jednotlivých materiálů. Jelikož je tato práce postavena na obrábění 

materiálu břitovými destičkami z kubického nitridu boru technologií tvrdého obrábění, 

jsou zde zvláštní kapitoly, které  

se věnují přímo nástrojům ze supertvrdých řezných materiálů a technologii 

vysokorychlostního obrábění.  

Další důležitou částí práce je kapitola, která se zabývá samotnými 

experimenty, průběhem jednotlivých měření a následným vyhodnocováním 

výsledných dat. Součástí kapitoly je specifikace obráběného a řezného materiálu, 

popis a parametry stroje, nástroje  

a jednotlivých přístrojů, které byly při měření použity.    

V závěru práce je zhodnocen přínos řešené problematiky pro přímé praktické 

využití  

v provozu a vědecký přínos s návazností výzkumu zamýšleného do budoucna. 
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Annotation of Disertation Thesis: 
 
 
 
 

Given Dissertation Thesis is focused on processing experimental 

measurement  

of cutting forces, wear process, life-time and roughness of machined surface results, 

which should contribute to optimalization and intensification of high-rigid materials 

machining  

in industrial environment. Properly selected cutting material, should be followed  

by appropriate optimalization of machining process. This optimalization must assure 

right selection of cutting conditions to arrange the most effective machining, what is 

one of the basic goals requested by each industrial company.  

Introduction of the thesis shows reviews and characteristic of cutting materials 

which have been offered by present market, their dividing and application samples of 

materials. 

Due to characteristic of this thesis, hard -machining of materials by 

exchangeable inserts made of cubic boron nitride, there are mentioned special 

chapters devoted directly  

to cutting tools made of superior-hardened materials and hispeed-machined 

technology. 

Important part of this work deals with experimental processes of each 

measurement  

and following evaluation of results. This chapter contains information about 

specification  

of machined and cutting materials, description and parameters of machine, tool and 

other equipment that have been used during this stage.  

The final part of thesis introduces measured results, their evaluation, 

discussion, benefits for practical use and scientific benefits with outputs that are 

intended for further research in future. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Aα  plocha hlavního 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) [-] 

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)  [-] 

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

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

HV  tvrdost podle Vickerse      [-] 

ISO  Mezinárodní komise pro standardizaci    [-] 

  (ISO - International Standardisation Organisation) 

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

KIC  lomová houževnatost        [MPa.m1/2] 

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

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)  [-] 
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NO  nástrojové oceli       [-] 

PKD  polykrystalický diamant      [-] 

PKNB  polykrystalický kubický nitrid boru     [-] 

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

Ra  parametr drsnosti – průměrná aritmetická úchylka   [µm] 

Re  mez kluzu        [MPa] 

Rm  mez pevnosti        [MPa] 

Rp  parametr drsnosti – největší výška výstupku profilu   [µm] 

Rq  parametr drsnosti – průměrná kvadratická úchylka   [µm] 

Rt  parametr drsnosti – celková výška profilu    [µm] 

Ry  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] 

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] 

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

ap  hloubka řezu        [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] 

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

n  počet ostření        [-] 

rε  poloměr špičky nástroje      [mm] 

t  čas         [min] 

vc  řezná rychlost        [m.min-1] 

x, y, z  souřadnicové osy       [-] 

xFc  exponent vlivu řezné rychlosti     [-] 

xFp  exponent vlivu řezné rychlosti     [-] 

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] 

ϰr  úhel nastavení hlavního ostří      [°] 

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

ρ  měrná hmotnost       [g.cm3] 
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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. [1] 

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 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. 
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka | 13  
 

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 výkresu 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. [6]  
  

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. [6] 

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. [8] Vysokorychlostní 

obrábění zahrnuje kromě vlastního vysokorychlostního obrábění i tzv. suché a tvrdé obrábění. 

Suché obrábění (DC – Dry Cutting) 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. [10]    
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3.1.1 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 PKNB – polykrystalického kubického nitridu 

boru, který je po diamantu druhým nejtvrdším řezným materiálem a má navíc vyšší odolnost 

proti tepelnýma 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. [11]  

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.  
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4  PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ 

4.1 Klasifikace řezných materiálů 

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

(viz obr. 1). U nástrojů s definovanou geometrií břitu se zpravidla používá následující 

rozdělení materiálů obráběcích nástrojů: [3] 
 

� Kovové (vyrobené klasickým tavením nebo práškovou metalurgií) 

� Nástrojové oceli (NO) - k určujícím chemickým, mechanickým, fyzikálním  

a technologickým vlastnostem tohoto řezného mat. patří tvrdost, kalitelnost  

a prokalitelnost, odolnost proti opotřebení, popouštění a deformacím. Vyznačují  

se dále houževnatostí a obrobitelností. 

� Slinuté (spékané) karbidy (SK) - jsou tuhé roztoky karbidu kovu v pojivu, kterým  

je zpravidla kobalt (Co). Jsou vyráběné práškovou metalurgií. Charakteristickými 

vlastnostmi jsou: vysoká tvrdost, nízká pevnost v ohybu, odolnost proti opotřebení do 

vysokých teplot 700 ÷ 900 °C, dobré mechanické a fyzikální vlastnosti, 

korozivzdornost a malá tepelná a elektrická vodivost. [14]  

� Cermety – používají se pro vyšší rychlosti jak posuvové tak i řezné na úrovni 

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

houževnatostí, proto jsou vhodné k obrábění nízkouhlíkových a korozivzdorných 

ocelí. [13] 

� Keramické materiály (nekovové lisované prášky) 

� Řezná keramika (ŘK) - 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. [5] 

� Supertvrdé řezné materiály (vyrobené práškovou metalurgií) 

� Kubický nitrid boru (KNB) a Diamant (PKD) 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Světový podíl jednotlivých druhů řezných 

materiálů používaných pro obrábění [13] 

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  
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5  SUPERTVRDÉ ŘEZNÉ MATERIÁLY 
 

Polykrystalické supertvrdé řezné materiály se připravují slinováním  

vstupních diamantových, popř. kubicko nitridických prášků s různými 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. [23] 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: 

� 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.  

Prvotně se STM používaly jen pro broušení, ale po zdokonalení technologie výroby  

se supertvrdé řezné materiály začaly používat i pro výrobu nástrojů. [13] 

5.1 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 - 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. 
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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 a v neposlední řadě správná volba tvaru ostří břitové destičky (velikost a sklon 

negativní fazetky na čele). [4] 

5.2 Kubický nitrid boru 

5.2.1 Kubický nitrid boru a jeho charakteristika 

Mezi materiály, které umožnily pronikavé zvýšení produktivity obrábění, patří 

kubický nitrid boru (KNB). [6] Krystalická mřížka kubického nitridu boru se podobá 

krystalické mřížce diamantu (viz obr. 2), 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 se stejně jako PKD vyrábí práškovou metalurgií neboli 

umělou syntézou za vysokých tlaků a teplot.   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                       a)                                               b)                

Obr. 2 Strukturní mřížka grafitu (a) a nitridu boru (b) [2] 

 Transformace 

a)                b) 

Obr. 3 Hexagonální mřížka nitridu boru a), Kubická mřížka nitridu boru [12] 
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5.2.2 Oblast použití kubického nitridu boru 

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

při obrábění bílé litiny s tvrdostí nad 50 HRC, legované litiny a tvrdých návarů. [1]  

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. Je vhodný pro obrábění žáruvzdorných materiálů, kalené 

oceli, nežíhané tvrdé litiny, nástrojů z kalených ocelí, kobaltových, niklových slitin atd. 

5.3 Diamant 

5.3.1 Diamant a jeho charakteristika  

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. 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. 

Transformace 

a)  b) 

Obr. 4 Hexagonální mřížka grafitu a) [12], Kubická mřížka diamantu b) [2] 
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5.3.2 Oblast použití polykrystalického diamantu 

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

a afinní ke kovům skupiny 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 a nemají afinitu k uhlíku. Stále 

více se tyto nástroje nasazují při obrábění keramických a plastických hmot, grafitových hmot, 

gumy a jiných kompozitních materiálů s abrazivní složkou. Vynikající výkonnost  

a trvanlivost řezných nástrojů osazených PKD nabízejí možnosti použití zejména  

ve velkosériové výrobě. 

Tab. 1 – Charakteristické vlastnosti diamantu [7] 

 
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 

Tab. 2 – Charakteristické vlastnosti kubického nitridu boru [7] 

                           
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 



 

6  EXPERIMENTÁLNÍ OV

6.1 Návrh experimentu 

Experimentální ověřování je položeno na základ

opotřebení, drsnosti a trvanlivosti p

břitovými destičkami z kubického nitridu bor

univerzitě v Žilině, Fakultě strojní

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

 

                                                  

 

 

 

 

Obr. 5 Mikrostruktura 

Na obr. 5 je znázorn

byl zakalený v peci PVSA 20/135 p

při kalení pouzdra – 40 min.). Str

nerovnoměrně rozdělenými karbidy

Tab. 

C Mn Si 

0,90 ÷ 
1,10  

0,30 ÷ 
0,50 

0,15 ÷ 
0,35 

 

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ 

ěřování je položeno na základě měření složek síly 

ebení, drsnosti a trvanlivosti při obrábění kaleného řezného materiálu vym

kubického nitridu boru. Experimenty byly realizovány na Žilinské 

strojní na Katedře obrábění a výrobní techniky. Podrobný popis 

realizace experimentu je uveden v této kapitole. 

ný materiál byla zvolena tvářená konstrukč

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

Materiál 100Cr6 (14.109) se používá při výrobě kuliček do ø 25 mm, vále

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

                                                   

Mikrostruktura - materiál 100Cr6 (14.109) zakalen

leptaný Nital 3 %, zvětšení 200x 

 
je znázorněná mikrostruktura materiálu 100Cr6 (14

peci PVSA 20/135 při teplotě kalení 830 °C ± 10 °C (doba oh

40 min.). Struktura materiálu je středně-hrubý martenzit s

lenými karbidy s tvrdostí od 60 ÷ 63 HRC. 

 

Tab. 3 – Chemické složení [hm.%] [15] 

Cr Ni Cu Ni + Cu 

1,30 ÷ 
1,65 

max. 
0,30 

max. 
0,25 

max. 
0,50 
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max. 
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6.1.2 Použitý stroj 
 

 
 

Obr. 6 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. 

6.1.3 Použitý nástroj            
                                                              

                         CVCL 33-3S                                                   VNMA 160404 – KNB FDR5 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Ukázka použitého řezného nástroje a materiálu 

 

Tab. 4 – Rozměry vyměnitelné břitové destičky VNMA 160404 – KNB FDR5 [20]    

Popis I d s r 

VNMA 160404 16.6 6.35 4.76 0.4 

 

 



 

 

 

Na experiment byly použité vym

a KNB 25 z firmy TUNGALOY

nitrid). 

 

a)                                                                    

Obr. 10 Mikrostruktura polykrystalického kubického nitridu boru 

a) PKNB

b) PKNB

 

6.1.4 Řezné parametry provedených experiment
 

vc = 100; 200; 300 m.min

ap = 0,3 mm (ap … hloubka řezu)

Obr. 8 Rozměry držáku 

SVJBL 2525M 16 [20]

 

Rozměry [mm]: 

h = 25; b = 25; l1 = 150; l

f1 = 32; h1 = 25; κr = 93°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na experiment byly použité vyměnitelné břitové řezné desti

firmy TUNGALOY, přičemž čísla 10 a 25 znamenají procentuální podíl BN (bor 

                                                                  
                                                                   b) 

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) 

provedených experimentů 

= 100; 200; 300 m.min-1 (vc …řezná rychlost), f = 0,09; 0,15; 0,3 mm

řezu). 

ry držáku  

[20] 

:  

l3 = 31,5;  

= 93° 

Obr. 9 Ukázka použité vym
břitové destič

(VNMA 160404 – KNB FDR5) 
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Mikrostruktura polykrystalického kubického nitridu boru [18] 

f = 0,09; 0,15; 0,3 mm (f … posuv), 

Ukázka použité vyměnitelné 
itové destičky  

KNB FDR5) [20] 
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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  

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

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

stroje. [9] 

cFcFcF

c

z

p

yx

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

 

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. [9]  

pFpFpF

p

z

p

yx

cFp afvCF ...=
  

[N]   (2) 

 

F 

Ff 

Fc 

Fp 

Obr. 11 Složky celkové síly řezání při podélném soustružení 

(x, y, z … souřadnicové osy) [8] 
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Složka Ff – posuvová složka síly řezání – má směr posuvu f. Velikost složky síly řezání  

Ff  je potřeba poznat při výpočtu součástek posuvového mechanismu. [9]  

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]. [21] 

 

Mezi celkovou sílou řezání a jejími složkami platí vztah:  

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

 

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. 12. 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 piezoelektrických snímačů. Při experimentálních měřeních  

byl použit třísložkový piezoelektrický dynamometr KISTLER typ 9441. Schéma zapojení 

měření jednotlivých složek síly řezání je na obr. 12. 
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Obr. 12 Schéma měření složek síly řezání při soustružení 

 

                   

                  

 

 

 

Obr. 13 Dynamometr KISTLER typ 9441 

Měřící aparatura se skládá z těchto částí: 

Dynamometr KISTLER typ 9441 (viz obr. 13), třísložkový zesilovač náboje 

KISTLER typ 5006, analogově / digitální převodník PCL 818 - HG, používaný software 

DASY LAB v. 3.5, počítačová sestava. 

Charakteristika dynamometru KISTLER typ 9441:  

Vysoké rozlišení, velká tuhost, vysoká vlastní frekvence, necitlivý na teplotní vlivy. 

Dynamometr lze použít pouze s krytem, koroze-odolný, chráněný proti průniku vody, spreje  

a řezné kapaliny.  

Aplikace dynamometru KISTLER typ 9441: 

Měření složek síly řezání při soustružení, frézování, broušení, měření na modelech  

v aerodynamických tunelech. [19] 

 

UPÍNACÍ TRN 

  45 
HRC 

50 
HRC 

55 
HRC 

63 
HRC 

DYNAMOMETR 

OBROBEK 

ZESILOVAČ 

POČÍTAČOVÁ SESTAVA 



 

6.2.2.1 Naměřené hodnoty a 
 

Měření složek síly 

na základě níže uvedených řezných podmínek:

 

a) KNB 10, vc = 200 m.min
 

 

Obr. 14 Průběh posuvové složky 

řezání Ff  

Obr. 16 Průběh řezné složky 

řezání Fc   

 

Tab. 5 – Prů
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45HRC

50HRC

55HRC

63HRC

-100

-50

0

50

100

150

200

00,0 08,6 17,3 25,9 34,6

Čas  t [s]

Průběh  Fc

Fc

-150

-100

-50

0

50

100

00,0 08,6 17,3 25,9 34,6

Průběh  Ff

Čas t [s]

 grafy složek síly řezání (Fc, Fp, Ff) 

y řezání při soustružení břitovou desti
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= 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3mm 

 

 

h posuvové složky síly   Obr. 15 Průběh pasivní složky 

řezání F

 

ezné složky síly   Obr. 17 Porovnání složek 

( Ff, Fp, F

 

Průměrné hodnoty složek síly řezání ( Ff, Fp, Fc)

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

45HRC 37,89 84,13 24,96

50HRC 44,96 99,77 31,15

55HRC 58,83 139,29 40,59

63HRC 69,10 191,43 36,11
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b) KNB 10, vc = 300 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
 

 

 

 

Obr. 18 Průběh posuvové složky síly  

řezání Ff   

 

 Obr. 19 Průběh pasivní složky síly  

řezání Fp   

 

   

 

 

 

Obr. 20 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc   

 

 Obr. 21 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

 

Tab. 6 – 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 = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm 

 

 

Obr. 22 Průběh posuvové složky síly  

řezání Ff   

 

 Obr. 23 Průběh pasivní složky síly  

řezání Fp   

 

Obr. 24 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc   

 

 Obr. 25 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

 

Tab. 7 – 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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b) KNB 25, vc = 300 m. min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
 

 

 

 

Obr. 26 Průběh posuvové složky síly  

řezání Ff   

 Obr. 27 Průběh pasivní složky síly  

řezání Fp   

   

 

 

 

Obr. 28 Průběh řezné složky síly  

řezání Fc   

 Obr. 29 Porovnání složek síly řezání 

( Ff, Fp, Fc) 

 

Tab. 8 – 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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Z naměřených hodnot uvedených v jednotlivých tabulkách (viz kapitola 6.2.2.1 

Naměřené hodnoty a grafy složek síly řezání (Fc, Fp, Ff)) byly sestrojené pomocí tabulkového 

editoru Microsoft Excel strukturální rovnice popisující vliv řezné rychlosti (vc) a posuvu (f) 

na složky síly řezání Fc, Ff a Fp přičemž hloubka řezu (ap) byla konstantní. 

 

Strukturální rovnice vypočítané z naměřených a vyhodnocených složek síly řezání  

Fc, Ff a Fp pro KNB 10. 

 
 KNB 10 

 
 

45 HRC 

Ff  = 1589,182 . vc
-0,38 . f 0,68 vc R2 = 0,9031 

f R2 = 0,9986 

Fp = 8920,196 . vc
-0,2 . f  1,84 vc R2 = 0,9042 

f R2 = 0,9012 

Fc = 10986,71 . vc
-0,39 . f  1,58 vc R2 = 0,9608 

f R2 = 0,9368 

 
 

50HRC 

Ff = 1497,551 . vc
-0,37 . f  0,62 vc R2 = 0,9242 

f R2 = 0,9637 

Fp = 447,493 . vc
0,04 . f  0,72 vc R2 = 0,9128 

f R2 = 0,9337 

Fc = 7048,369 . vc
-0,41 . f  2,92 vc R2 = 0,9623 

f R2 = 0,8747 

 
 

55 HRC 

Ff = 538,7826 . vc
-0,17 . f  0,52 vc R2 = 0,8937 

f R2 = 0,9991 

Fp = 344,2319 . vc
0,09 . f  0,61 vc R2 = 0,91651 

f R2 = 0,8975 

Fc = 7666,179 . vc
-0,25 . f  1,57 vc R2 = 0,8495 

f R2 = 0,9048 

 
 

63 HRC 

Ff = 932,4054 . vc
-0,22 . f  0,62 vc R2 = 0,9342 

f R2 = 0,9382 

Fp = 369,6855 . vc
0,07 . f  2,14 vc R2 = 0,8404 

f R2 = 0,8594 

Fc = 9496,794 . vc
-0,32 . f  1,47 vc R2 = 0,8391 

f R2 = 0,9716 
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Strukturální rovnice vypočítané z naměřených a vyhodnocených složek síly řezání  

Fc, Ff a Fp pro KNB 25. 

 
 KNB 25 

45 HRC Ff  = 6759,859 . vc
0,05 . f  1,47  vc R2 = 0,8989  

f R2 = 0,9292  

Fp = 516,6286 . vc
0,37 . f  1,18 vc R2 = 0,9705  

f R2 = 0,9241  

Fc = 1907,3 . vc
-0,36 . f  0,29 vc R2 = 0,9478  

f R2 = 0,8139  

50HRC Ff = 0,194469 . vc
0,73 . f  -1,25  vc R2 = 0,8427  

f R2 = 0,8637  

Fp = 523,8668 . vc
0,3 . f  0,18  vc R2 = 0,9197  

f R2 = 0,9319  

Fc = 296,3362 . vc
0,06 . f  0,1  vc R2 = 0,8296  

f R2 = 0,9496 

55 HRC Ff = 0,124036 . vc
1,11 . f  -1,4  vc R2 = 0,8162 

f R2 = 0,9424 

Fp = 683,0225 . vc
0,11 . f  0,16  vc R2 = 0,8954  

f R2 = 0,8527  

Fc = 169,7605 . vc
0,319 . f  -0,03  vc R2 = 0,8308  

f R2 = 0,8498  

63 HRC Ff = 0,086008 . vc
1,03 . f  -1,3 vc R2 = 0,8784 

f R2 = 0,8356  

Fp = 381,9241 . vc
0,31 . f  0,23  vc R2 = 0,9671  

f R2 = 0,99  

Fc = 51,71409 . vc
0,09 . f  -0,37 vc R2 = 0,8248  

f R2 = 0,8329  
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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 údajů 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. 

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. [16]  

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 
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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, molekulárně - adhézní opotřebení, chemicko - difuzní opotřebení. Intenzita 

jednotlivých druhů opotřebení se s rostoucí teplotou mění. 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. [16]  

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. 

 

6.3.2 Trvanlivost břitu nástroje 

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

pracuje nový břit a zároveň odpovídá kritériu opotřebení tzv. době, po kterou pracuje nový 

břit do dosažení kritéria opotřebení. Dalším důležitým pojmem při definici trvanlivosti  

je optimální trvanlivost, což podle (220010) ČSN 22 0010 je taková trvanlivost nástroje, která 

odpovídá zvolenému kritériu optimálnosti obrábění (např. kritériu minimálních nákladů, 

maximální produktivity apod.). [16] 

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]. 
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Závislost trvanlivosti T [min] na řezné rychlosti vc [m.min-1] se přibližuje závislosti 

hyperbolické a lze ji vyjádřit tímto empirickým vztahem: 

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

kde, CT … součinitel trvanlivosti (konstanta), 

m … exponent určující vliv řezné rychlosti vc na trvanlivost nástroje T. [17] 

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] (6)                                             

kde, n … počet ostření, 

Tp … průměrná trvanlivost. [17] 

 

6.3.3 Experimentální měření opotřebení a trvanlivosti řezného nástroje 

Trvanlivost jednotlivých řezných destiček byla hodnocená dlouhodobou zkouškou,  

při které jako kritická hodnota byla zvolená velikost opotřebení VBk [mm]. Měřením šířky 

plošky opotřebení na hřbetě nástroje VB [mm] při různých řezných rychlostech, které jsou 

uvedené u každého měření určíme čas t [min], za který nastane kritické opotřebení řezných 

destiček. Z naměřených hodnot opotřebení VB se vytvoří charakteristické křivky opotřebení  

v závislosti VB = f (t), pro jednotlivé řezné a obráběné materiály. Z grafů se určí čas, za který 

řezná destička dosáhne při dané řezné rychlosti kritické opotřebení VBk = 0,3 mm pro řezný 

materiál - kubický nitrid bóru stanovené výrobcem, to znamená trvanlivost T [min] řezné 

destičky při dané řezné rychlosti vc [m.min-1].  
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a) Trvanlivost řezné destičky KNB 10 při obrábění materiálu 100Cr6 (14.109), zakaleného  

na tvrdost 63 HRC. 

 

Tab. 9 – 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 
 
 

 

Obr. 30 Závislost drsnosti povrchu na opotřebení 

pro vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
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Obr. 31 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. 10 – 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 
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 
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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 

 

 

Obr. 32 Závislost drsnosti povrchu na opotřebení 

pro vc = 100 m.min-1, f = 0,15 mm, ap = 0,3 mm 
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Obr. 33 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 

 

 
 

Obr. 34 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 (KNB 10, KNB 25). Experimenty byly 
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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 rychlost je cca  vv = 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. 

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.  

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, na velikosti posuvu, na řezné rychlosti, na tuhosti soustavy  

stroj – nástroj – obrobek a na řezném prostředí. [17] 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.  
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6.4.2 Tvoření třísky 

Kořen třísky je oblast řezání, kde řezný klín 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. [22]  

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.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Ukázka přenosného digitálního drsnoměru  Mitutoyo Surftest 301 

      Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 10  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

KNB 10, vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3mm 
 

Tab. 11 – 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] 

45HRC 0,61 0,76 3,50 

50HRC 0,49 0,57 2,67 

55HRC 0,50 0,59 2,57 

63HRC 1,19 1,56 6,23 
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Obr. 36 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 

 

Měření drsnosti při soustružení vyměnitelnou břitovou destičkou KNB 25  

na základě níže uvedených řezných podmínek: 

 

KNB 25, vc = 200 m.min-1, f = 0,09 mm, ap = 0,3 mm 

 

Tab. 12 – 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] 

45HRC 0,44 0,53 2,67 

50HRC 0,56 0,68 3,1 

55HRC 1,16 1,32 5,43 

63HRC 1,56 1,89 8,7 
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Obr. 37 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 

 
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. 13 – 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 

 

0,44 0,56
1,16

1,56
0,53 0,68

1,32
1,89

2,67
3,1

5,43

8,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

45HRC 50HRC 55HRC 63HRC

D
rs

no
st

 [
µ

m
]

Ra

Rq

Rz

KNB 25    vc =  200 m.min-1, fn = 0,09 mm,  ap = 0,3 mm
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Tab. 14 – 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 

  

Tab. 15 – 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 
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K
N

B
 2

5 

0,09 

0,15 

  

0,3 

   

 

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. 
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  Sledováním vzniku a tvoření třísky bylo zjištěno (vit tab. 13, 14, 15), 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. 11.      
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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 rychlosti  

vc = 150 m.min-1.  Ve velké míře však záleží na kombinaci houževnatosti  
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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 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.    
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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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