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Anotace
Ing. PFEILER, P.: Metodika testování keramických řezných nástrojů při přerušovaném řezu.
Ostrava: Katedra obrábění a montáže 346,
Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011.
Vedoucí disertační práce: Ing. prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Předkládaná disertační práce se zabývá testováním řezných nástrojových z řezné
keramiky v režimu přerušovaného řezu. Naměřené hodnoty jsou zpracovány a vyhodnoceny
pomocí tabulek a grafů, včetně jejich popisu.
První část disertační práce je zaměřena na rozdělení řezných materiálů. Jsou zde
popsány slinuté karbidy, cermety, řezná keramika a supertvrdé řezné materiály. V následující
kapitole je popsán vliv tepelných a mechanických rázů na nástroj. V další části jsou popsány
jednotlivé druhy testů, pomocí niž, lze dosáhnout přerušovaného řezu, jejich metodika,
principy, výhody a nevýhody.
Na základě teoretického rozboru byla vybrána pro provádění veškerých experimentů
metoda podélného soustružení-válec s lopatkami. Tento speciální přípravek, byl zkonstruován
na Katedře obrábění a montáže VŠB-TU Ostrava. Břitové destičky byly zakoupeny od tří
různých výrobců, které byly testovány, dle plánu experimentu (viz kapitola6.6).
Experimentální část je uvedena v kapitole 7. V této kapitole jsou vyhodnoceny
výsledky experimentů pro každou vyměnitelnou břitovou destičku zvlášť. Poslední část každé
kapitoly obsahuje zhodnocení a porovnání testovaných nástrojů.
Závěrečná část disertační práce shrnuje závěry veškerých naměřených výsledků,
přínosy pro vědu a přínosy pro praxi.
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Annotation
Pfeiler, P., dipl. Ing.: Testing method of ceramic cutting tools in an interrupted cut
Ostrava: Department of Machining and Assembly – 346,
Faculty of Mechanical Engineering VSB – Technical University Ostrava, 2011.
Head of diploma thesis: Josef Brychta, prof. Dr. Ing.
Submitted doctoral thesis is dealing with testing of cutting tool from ceramic during
interrupted cutting. Measured values are processed and evaluated by the help of tables and
charts including their description.
The first part of this doctoral thesis is focused to separation of cutting materials.
There are described sintered carbides, cermets, cutting ceramics and superhard cutting
materials. Following chapter is described effect of thermal and mechanical shocks on cutting
tool. In the next chapter are analyzed particular testing methods thanks to is possible simulate
interrupted cut, their methodic, principle, advantages and disadvantages.
On the basis on theoretical analysis was chosen method of slide turning (cylinder
with bladings). This fixture has been constructed on Department of Machining and Assembly
VSB- Technical University of Ostrava. Cutting tips were purchased from three manufacturers
and were tested according to plan of experiment which is described in the chapter 6.6.
Experimental part is stated in the chapter 7. In this chapter are evaluated results of
experiments for each cutting tips separately. Closing part of each chapter contains estimation
and comparison of tested cutting tools.
Final part of this doctoral thesis summarizes conclusions of all measured results,
benefits for science and benefits for general practice.
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK
ZNAČKA
A5

VÝZNAM

JEDNOTKA

tažnost

%

AB30

obchodní označení keramických nástrojů firmy TaeguTec

--

Al2O3

oxid hlinitý

--

Al4C3

karbid hliničitý

--

obchodní označení keramických nástrojů firmy TaeguTec

--

B4C

karbid tertrabóru

--

Be2C

karbid beryllnatý

--

BeO

oxid beryllnatý

--

uhlík

--

C45

označení materiálu 12 050

--

CaC2

karbid vápenatý

--

CaO

oxid vápenatý

--

CNC

Computer Numerical Control – počítačem řízený systém

--

kobalt

--

Co3C

karbid kobaltu

--

CoO

oxid kobaltnatý

--

chróm

--

karbid chrómu

--

označení nástrojového držáku dle ISO

--

Chemical Vapour Deposition – chemická metoda
nanášení povlaku nástroje

--

obchodní označení keramických nástrojů firmy Tungaloy

--

AW-20

C

Co

Cr
Cr3C2
CSRNR
CVD
CX710
E

modul pružnosti

Fc

řezná složka síly obrábění

N

karbid železa

--

FeTiO3

oxid železnato-titaničitý

--

FX105

obchodní označení keramických nástrojů firmy Tungaloy

--

GAČR

grantová agentura české republiky

--

GEM-7

obchodní označení keramických nástrojů firmy Greenleaf

--

HB

tvrdost dle Brinella

--

HIP

hot isostatic pressing (Izotermické žárové lisování )

--

HRC

tvrdost podle Rockwella

--

Fe3C

MPa

HV

tvrdost podle Vickerse

ISO

International Organization for Standartization –
Mezinárodní organizace pro standartizaci

--

jednokarbidové slinuté karbidy

--

KNB

kubický nitrid bóru

--

KVS

opotřebení

K

mm
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vícekarbidové slinuté karbidy

--

trikarbid dihořčíku

--

oxid hořečnatý

--

mangan

--

karbid trimanganu

--

molybden

--

MoC

karbid molybdenu

--

Mo2C

karbid dimolybdenu

--

dusík

--

Mg2C3
MgO
M
Mn3C
Mo

N

NbC
karbit niobu
(NH4)10H2W12
O42.4H2O
tetrahydrát hydrogenwolframanu dekaamonného
Ni

---

Nikl

--

karbid triniklu

--

dvojkarbidové slinuté karbidy

--

P20

třída slinutého karbidu

--

PC

Personal Computer – osobní počítač

--

Polykristalický uměle vytvořený diamant

--

Polykristalický kubický nitrid bóru

--

Physical Vapour Deposition – fyzikální metoda nanášení
povlaku nástroje

--

počet rázů

--

Ni3C
P

PKD
PKNB,KNB
PVD
R
Rm

mez pevnosti

RO

rychlořezná ocel

--

RS

reakčně slinováno

--

Rp 0,2

MPa

mez kluzu

MPa

ŘK

řezná keramika

--

Si

křemík

--

SiC

karbid křemíku

--

Si3N4

nitrid křemíku

--

SK

slinutý karbid

--

označení tvaru destičky dle ISO

--

super tvrdé materiály

--

SNGN
STM
T

trvanlivost nástroje

Ta

tantal

--

TaC

karbid tantalu

--

ThO2

Oxid thoričitý

--

titan

--

karbid titanu

--

karbid nitrid titanu

--

Ti
TiC
TiCN

min

6

Autoreferát disertační práce

Ing. Petr Pfeiler

TiN

nitrid titanu

--

TiO2

oxid titaničitý

--

TS

tlakově slinováno

--

UO2

oxid uraničitý

--

Vanad

--

V
VB

opotřebení na hřbetě

mm

VBD

vyměnitelná břitová destička

--

Y2O3

oxid iridičitý

--

Z

životnost nástroje

min

ZrO2

oxid zirkoničitý

--

ZrC

karbid zirkonu

--

VC

karbid vanadu

--

WC

karbid wolframu

--

W2C

karbid diwolframu

--

obchodní označení keramických nástrojů firmy Greenleaf

--

označení materiálu 15 128

--

WG-300
13MoCrV6
ap

hloubka řezu

mm

f
fot

posuv nástroje
posuv na otáčku

mm
mm

l

obrobená délka

mm

nl

počet lišt v přípravku

vc

řezná rychlost

-m.min-1

teplotní gradient

K

úhel zešikmění klínu

°

o

úhel hřbetu v rovině ortogonální

°

r

úhel špičky nástroje

°

z

úhel záběru

°

součinitel teplotní roztažnosti

K-1

o

úhel čela v rovině ortogonální

°

r

úhel nastavení hlavního ostří

°
W.m-1.K-1

tepelná vodivost
s

úhel sklonu hlavního ostří

°

součinitel tření

--

Ludolfovo číslo

--

tah/tlak

MPa
rad.s-1

úhlová rychlost
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1 ÚVOD
Od první poloviny 20. století je kladen velký důraz na vývoj a zdokonalování
řezných materiálů za účelem snižování obráběcího času a prodlužování životnosti
řezných nástrojů. Důkazem, že vývoj opravdu jde kupředu je i to, že se strojní čas
obrábění snížil až na jednu stotinu.
Sortiment řezných materiálů pro řezné nástroje je v současné době velmi
široký. Je to důsledek neustálého celosvětového vývoje, zdokonalováni a objevování
nových řezných materiálů a s tím související rozvoj konstrukčních materiálů a vývoj
nových obráběcích strojů. V dnešní době nejde pouze o to, aby se nalezl a vynalezl
nový řezný materiál, ale spíše je snaha daný řezný materiál využít optimálně tak, aby
doba obrábění byla co nejkratší, životnost nástroje co nejdelší a byla vymezena
oblast využití.
Cílem trhu je, aby i rozměrné součásti byly obrobeny s vysokou přesnosti,
vysokou kvalitou obrobeného povrchu a aby řezný materiál byl schopen obrobit
funkční plochu s co nejmenším opotřebením KVS [1]. Tyto požadavky splňují super
tvrdé materiály (STM) a moderní řezná keramika (ŘK), která je součástí experimentů
této disertační práce.
Sortiment řezných nástrojů je v dnešní době velmi široký. Jak z pohledu typu
režného materiálu, tak i tvaru břitových destiček a různých způsobů upínání do
nožových držáků či jiných řezných nástrojů. Tento fakt může působit na technologa
příliš komplikovaně a může se stát, že výše uvedené údaje zvolí ne zcela optimálně.
Důsledkem toho mohou být vysoké ekonomické ztráty ve výrobě. Z toho vyplívá, že
znalost vlastností řezného materiálu je rozhodující pro dokonalou optimalizaci
obráběcího procesu a maximální ekonomické využití. Další možností předejití
ekonomických ztrát je praktické ověření zkouškami, které vedou k zefektivnění
obrábění, vyšší produktivitě, úspoře času, energie a v konečné fázi i ekonomičnosti a
ekologičnosti výroby.
Technologické zkoušky soustružení a frézování se jeví, jako nejvhodnější pro
testování řezného nástroje v režimu přerušovaného obrábění (řezání). Důvody proč
tomu takto je jsou, možnosti měnit dobu záběru nástroje a také měnit frekvenci
mechanických a tepelných rázů v širokém spektru. Tvar zkušebních obráběných
vzorků je také důležitý faktor, na jehož základě při použití dané metody zkoušek lze
provést vyhodnocení nástroje, z hlediska jeho houževnatosti vlivem zátěže
charakteristické pro přerušovaný řez.
8
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Spolehlivost řezného nástroje je stanovená v první řadě řezivosti břitu. Jedná
se o skupinu vlastností, které celkově ovlivňují výkon řezného nástroje. Řezivost se
určuje pomocí zkoušek řezivosti, při které jsou sledovány změny, neboli opotřebení
nástroje v průběhu obrábění. Je známo, že zkoušky řezivosti jsou jak časově, tak i
ekonomicky náročné.
Jeden z hlavních cílů této disertační práce je analyzovat metody zkoušek
řezivosti keramických materiálů, pomocí niž by bylo možné snížit časovou a finanční
náročnost v této oblasti. Aby k tomuto došlo, je nutné dokonalé poznání a správné
zařazení těchto materiálu pro stanovení optimálních řezných podmínek. Přesněji jde
o stanovení počtu rázu, kterým vyměnitelná břitová destička (VBD) odolá do lomu.
V případech kdy došlu k lomu VBD před stanovenou limitní hodnotou, projevem byla
výrazná změna zvuku procesu obrábění, zhoršení drsnosti povrchu obráběného
materiálu a poté destrukce břitu.
Cílem této disertační práce je:
Analyzování metody hodnocení řezivosti nástrojů při přerušovaném řezu
Výběr vhodného testu a návrh metodiky vyhodnocování řezných nástrojů
v podmínkách přerušovaného řezu
Ověřeni navrhnutou metodiku pro vybrané výrobce nástrojů z řezné keramiky
Zrevidovat a kvantifikovat chování řezné keramiky v podmínkách přerušovaného
řezu
Přispět k širšímu použití řezné keramiky v oblasti obrábění
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3 NÁVRH METODIKY TESTOVÁNÍ
Pro získání požadovaných dat byla použita metoda podélného soustružení,
která

se

také

nazývá

„lištový test“.

Tento

speciální

přípravek

(simulátor

přerušovaného řezu), byl sestaven pro tyto účely na Katedře obrábění a montáže
[26]. Přípravek se skládá ze 4 lišt, které jsou upnuty v tělese přípravku pomoci sady
upínacích klínů. Velkou výhodou tohoto přípravku je relativně jednoduchá
vyměnitelnost obráběných lišt. Schéma přípravku je znázorněn na obr. 3.1.
Z důvodu požadovaného zachovaní malého rozsahu řezné rychlost vc, jsou
obráběné lišty podkládány distančními podložkami (viz obr. 3.1).

Obr. 3.1 Čelní pohled na přípravek přerušovaného řezu [9]
Přípravek byl navržen tak, aby si zachoval své vlastnosti do řezné rychlost vc
900 m.min-1, což umožňuje pokrytí celé oblasti testování SK a téměř celou oblast
obráběcích nástrojů z řezné keramiky (ŘK) [8]. Testovaný nástroj s vyměnitelnou
břitovou destičkou se posouvá ve směru od hrotu ke sklíčidlu obráběcího stroje.
Během jedné otáčky sklíčidla o 360° je VBD vystavěna 4 rázům.

10
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Sestavení přípravku
Jako první krok je upnutí celého přípravku do soustruhu a poté se do něj

postupně vloží a upnou všechny 4 lišty z testovaného materiálu. Pomocí upínacích
klínových čelisti se zajišťovacím šroubem se zajistí dostatečné upnutí a tuhost lišt.
Klínové čelisti jsou navržený tak, aby při působení odstředivých sil zvyšovaly
svou přítlačnou sílu na lišty. Tímto je zajištěno případně uvolnění lišt, které by mohlo
nastat při vysokých otáčkách. Fotografie sestaveného přípravku je na obr 3.2.

Obr. 3.2 Fotografie přípravku
Jak již bylo zmiňováno, k zachování malého rozsahu řezných rychlostí se
používají distanční destičky, kterou mají různou tloušťku. Pokud by bylo požadováno
testování s úplnou konstantní řeznou rychlostí, bylo by nutné použít obráběcí stroj
s plynulou změnou otáček, kterou již moderní CNC soustruhy disponují.
Obráběné lišty jsou pomocí klínů upnuty v tělese přípravku a

pomocí

síly

upnutí se tyto síly přenáší třením mezi klíny a obrobkem. Při nesprávném postupu
upínání by mohlo dojít k nerovnoměrnému upnutí (jedna strana lišty povytažena více
než na druhé straně). Z důvodu vzniku tohoto možného problému jsou na obou
koncích podložky šrouby, pomocí kterých se podložky dotáhnou a tím se zamezí
vibracím, které by mohly v tomto případě vzniknout. Podkladové vyměnitelné
podložky také mají za úkol vyvážení dynamického rozkmitání celé soupravy.
Pro zamezení možného zranění nebo materiálního poškození, v případě
nedostatečného upnutí lišt (uvolnění z důvodu odstředivých sil), jsou na obou čelech
přípravku přišroubovány tzv. pojistné kroužky, které tuto možnost vylučují.
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Úpravy testovaných lišt před vlastním testování
Před testováním je nutné lišty obrobit a to hlavně z důvodu dosažení

konstantní hloubky řezu. Tímto krokem se také dosáhne obrábění na stejném
průměru, který se muže měnit pouze v malém rozsahu (cca 5 %). Dále se tímto také
zamezí možných vzniklých nepřesností při sestavování přípravku. Schéma úpravy
testovacích list viz obr. 3.3.
Touto jednoduchou úpravou se také zajistí vyvážení proti rozkmitání soustavy
a to z důvodu, že vzdálenost jsou od středu konstantní.
Takto obrobená lišta je připravena k samostatnému testování VBD [7].

Obr. 3.3 Úprava lišt před vlastním měřením [7]

12
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Zvolený obráběcí stroj
Pro vykonávání experimentů (testů), byl použit bulharský soustruh CMM

SLIVEN (obr. 3.4). Tento soustruh byl podroben generální opravě převodovky a bude
osazen komponenty, které umožní plynulou změnu otáček. Poté co bude tento
komponent osazen, bude možné využít plynulou změnu otáček, k dosažení
konstantní řezné rychlosti při proměnném průměru lišt.
Obráběcí stroj disponuje tuhou konstrukcí, litinovým ložem, který umožňuje
dostatečné upnutí a také vhodně tlumí rázy, které vznikají při přerušovaném řezu.
Stroj je schopen dosáhnout max. 2000 min-1 a výkon elektromotoru činí 6 kW.

Obr. 3.4 Soustruh CMM SLIVEN [10]
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Vyhodnocovací zařízení
Po ukončení testu každé břitové destičky, bylo opotřebení čela a hřbetu

vyfotografováno pomocí mikroskopu INTRACOMICRO (obr. 3.5), který je vybaven
digitální kamerou, výstupem do PC, přídavným studeným světlem, polarizační
jednotkou a díky modernizaci má mikroskop vyhodnocovací software, který je
schopen zaznamenávat online hodnoty opotřebení nástrojů a kótovat v živém módu
jeho velikosti.
Břitová destička byla během fotografování uchycena pomocí přípravku, který
je univerzálně použitelný i pro ostatní použití.

Obr. 3.5 Mikroskop INTRACOMICRO s příslušenstvím
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Materiály lišt

3.5.1 Materiál 15 128 (14CrMoV63)
Tato nízkolegovaná ocel, je nejlépe prozkoušená ocel z pohledu zárupevností,
jejíž experimentální zkoušky tečení v řadě případů přesahují výpočtovou dobu služby
2.105 hodin a tím potvrzují seriózní extrapolaci hodnot dlouhodobé pevnosti při
tečení. Tato ocel se používá u součástí energetických a chemických zařízení,
pracující při teplotách do 580°C.
Tab. 3.1 Mechanické vlastnosti oceli 15 128 (13MoCrV6)
Mechanické vlastnosti

Rp 0,2
[MPa]

Rm
[MPa]

A5
[%]

Tvrdost
[HB]

E [GPa]

15 128 (13MoCrV6)

294

470 - 640

17

135 - 183

214

Tab. 3.2 Chemické složení oceli 15 128 (13MoCrV6)
Základní materiál

C

Mn

Si

Cr

Mo

V

min

0,10

0,45

0,15

0,50

0,40

0,22

(14CrMoV63) max

0,18

0,70

0,40

0,75

0,60

0,35

15 128

P

S

0,04

0,04

3.5.2 Materiál 12 050 (C45)
Jedná se o uhlíkovou ocel, která je vhodná pro zušlechťování a povrchovému
kalení. Často používaná nelegovaná ocel pro výrobu méně namáhaných strojních
dílů ve stavu zušlechtěném nebo normalizačně žíhaném. Optimálních mechanických
hodnot včetně houževnatosti se dosahuje v zakaleném a následně popuštěném
stavu. U tvarově složitějších dílů se pro zamezení vzniku trhlin dává přednost kalení
do oleje. Ocel je vhodná k povrchovému kalení plamenem nebo indukcí.
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Tato ocel je vhodná pro hřídele těžních strojů, turbokompresorů, karuselů
apod. Na větší ozubená kola, šneky,ozubené věnce , rotory šroubových kompresorů,
ojnice , pístnice , vřetena , plunžry, písty kompresorů, čepy, šrouby, dopravní
válečky, lamely spojek, kladičky, lůžka, páky, zarážky , kolíky, spojovací součásti,
posunovací vidlice, držáky, unášeče satelitů, vahadla, západky, kované svorníky
tlakových nádob, vrtací tyče a frézovací trny.
Tab. 3.3 Mechanické vlastnosti oceli 12 050 (C45) v zušlechtěném stavu (C45)

Mechanické
vlastnosti v
zušlechtěném stavu

Průměr

Re min.

A min.

Z min.

KV

mm

MPa

%

%

min. J

d≤16

490

700-850

14

35

-

16<d≤40

430

650-800

16

40

25

40<d≤100

370

630-780

17

45

25

Rm MPa

Tab. 3.4 Mechanické vlastnosti oceli 12 050 (C45) v normalizačně žíhaném stavu
Průměr mm

Re min.

Rm

A min.

Z min.

KV

MPa

MPa

%

%

min. J

14

-

-

Mechanické
vlastnosti ve stavu

340

16<d ≤ 100

305

580

16

-

-

100<d ≤ 250

275

560

16

-

-

normalizačně
žíhaném

min.

d≤16

620

Tab. 3.5 Chemické složení oceli 12 050 (C45)
Základní materiál
12 050
(C45)

C

Mn

Si

min

0,42

0,50

0,17

max

0,50

0,80

0,37
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Cr

Ni

Cu

P

S

0,25

0,30

0,30

0,04

0,04
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3.5.3 Řezná geometrie
Námi vybrané destičky mají normalizovaný tvar. Geometrie obrábění a
nástrojový držák byly zvoleny s ohledem na normu ISO 3685 Tool Life Testing of
Single Point Turning Tools [27].
Pro nástroje z řezné keramiky:
ortogonální úhel hřbetu

o

= 6°

ortogonální úhel čela

γo = -6°

úhel sklonu ostří

λs = -6°

úhel nastavení hlavního ostří

κr = 75°

úhel špičky

εr = 90°

Tyto požadavky nám splnil nástrojový držák CSRNR 25x25M12 – K (obr. 3.6)

Obr. 3.6 Použitý nožový držák
3.6

Plán experimentů
Materiály vyměnitelných břitových destiček byly zvoleny nástroje z řezné

keramiky. Keramické destičky byly od tří různých výrobců, Greenleaf - GEM-7,
WG-300 , TaeguTec - AB30, AW20 a Tungaloy - CX 710, FX 105.
Experiment byl prováděn při dvou různých řezných rychlostech 408 m.min-1 a
vc2 = 580 m.min-1 a při čtyřech různých hodnotách posuvu f1 = 0,15 mm, f2 = 0,2 mm,
f3 = 0,25 mm a f4 = 0,30 mm. Hloubka řezu byla pro všechna měření konstantní
ap=1 mm. Obráběný průměr byl 260 mm.
Výše zmíněné břitové destičky byly testovány na dvou různých materiálech,
12 050 a 15 128. Schéma plánů experimentů je uvedeno na obr. 3.7.
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Keramické
VBD
materiál lišt
12 050

Greanleaf

Teagu Tec

GEM-7
Vc=408
m.min-1

WG-300

Vc=580
m.min-1

materiál lišt
15 128

Vc=408
m.min-1

Tungaloy

AB30

Vc=580
m.min-1

Vc=408
m.min-1
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Vc=580
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Obr. 3.7 Schéma prováděných experimentů
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Testované materiály vyměnitelných břitových destiček z řezné keramiky
Jak již bylo zmíněno v plánu experimentu (kapitola 6.6) byly zvoleny břitové

destičky z řezné keramiky od tří různých výrobců Greenleaf, TaeguTec a Tungaloy.
3.7.1 Břitové destičky od výrobce Greenleaf
Společnost Greenleaf pochází z Ameriky s hlavním sídlem v Pensylvánii
a Severní Karolíně. Tato společnost působí na trhu již od roku 1945 a jedná se o
jednu z vůdčích světových společností, která se zabývá vývojem a výrobou řezných
nástrojů. Vyrábí řadu vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů a řezné
keramiky, také vyvíjí a vyrábí upínací systémy nástrojů neboli držáky [28].
GEM-7:
Jedná se o směsnou keramiku z kompozitní keramiky (Al2O3 + TiC), s
vysokým stupněm pevnosti a předvídatelností při soustružení a obrábění tvrdých
slitin.
WG-300:
Jde o keramickou destičku, které je vyztužená whiskerovými vlákny s dobrou
odolností proti opotřebení a rázovou odolností. Při obrábění materiálu založených na
niklu a kobaltu a dalších tzv. super slitin s vysokou tvrdostí, toto destičky vykazují
vysokou účinnost a mají až 10x vyšší rychlost úběru obráběného materiálu oproti
nepovlakovaným břitovým destičkám. Mají vynikající teplotní a mechanickou odolnost
vůči rázům a teoretická pevnost dosahuje 6900 Mpa.
3.7.2 Břitové destičky od výrobce Tungaloy
Tato společnost, která je zejména zaměřena na výrobu nástrojů ze slinutých
karbidů a řezné keramiky pochází z Japonska a byla založena roku 1934. Zabývá se
zejména na výrobu VBD a ocelových výrobků, nástrojů odolných proti opotřebení,
nástrojů pro stavebnictví a dalších nástrojů z pokročilých materiálů [29].
FX105:
Je keramika na bázi nitridu křemíku, je používaná k obrábění litin za vysokých
řezných

rychlostí.

Disponuje

vysokou

pevností,

charakteristikou v porovnání s keramikou na bázi Al2O3.
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CX710:
Nitridová keramika na bázi Si3N4, která se používá při obrábění litin při
vysokých řezných rychlostech a má vysokou efektivitu při obrábění. Má vynikající
pevnost, houževnatost a dobré tepelné vlastnosti, ve srovnání s keramikou
obsahující Al2O3.
3.7.3 Břitové destičky od výrobce TaeguTec
Jedná se o společnost, která má sídlo v Jižní Koreji a její historie se datuje již
od roku 1916. Od roku 1952 vzniká společnost Korea Tungsten Co, která vstoupila
na trh s řeznými nástroji pro třískové obrábění. Již od roku 1916 patří mezi největší
dodavatele řezné keramiky, které se používali v různých oblastech průmyslu. V roce
1998 byla tato společnost odkoupena finanční skupinou IMC Group a získává dnešní
název TaeguTec. Poté v roce 2006 společnost Berkshire Hathaway odkoupila 80 %
akcií. Společnost TaeguTec se především specializuje na řezné nástroje ze slinutých
karbidů wolframu a dalších materiálů, jako jsou keramické, rychlořezné oceli, PCD,
KND atd [30].
AB30:
Jde o směsnou keramiku na bázi Al2O3+ZrO2, která se převážně používá pro
obrábění a kalených (tvrdé) materiálů a litin. Tato směsná oxidová keramika, která
disponuje vysokou odolností proti opotřebení (otěruvzdornosti) a výbornou
houževnatostí se využívá především pro přerušovaný řez.
AW20:
Jedná se o keramiku na bázi Al2O3+ZrO2, která je vhodná pro vysokorychlostní
soustružení litin s plynulým řezem. Disponuje výbornou odolností proti opotřebení,
má dobrou chemickou stabilitu a odolnost proti vysokým teplotám. Tato keramická
břitová destička je také vhodná pro dokončovací operace kalených materiálů.
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Sledování počtu rázů
Hlavním parametrem, který byl sledován v průběhu experimentů, byl počet

rázů, která břitová destička vydrží do lomu. V případě, že VBD odolala 6000 rázů, byl
celý proces testování ukončen. Tento parametr byl stanoven na základě zkušeností
řešitelského týmu, časové a materiálové náročnosti. Limitní hranice 6000 rázů
odpovídá pro každou hodnotu posuvu jiné obrábění délce, tyto hodnoty jsou stejné i
pro různé řezné rychlosti (viz tabulka č. 6.6).
Abychom zajistili objektivnost výsledků, neboli počtu rázů, kterým jednotlivá
VBD odolá, bylo pro každé jednotlivé řezné parametry testování opakováno 4x. Poté
se z naměřených hodnot vypočetl aritmetický průměr, zapsal se do tabulky a
pokračovalo se s dalším testováním s jinými řeznými parametry.
Tab. 3.6 Hranice rázů závislé na posuvu
Posuv f [mm] Obrobená délka l [mm] Počet rázů R [-]
0,15

225

6000

0,20

300

6000

0,25

375

6000

0,30

450

6000

Počet rázů byl vypočten podle vzorce:

R

4 l
f

Kde: R – počet rázu do vyštípení [rázy]
l – obrobená délka [mm]
f – je posuv [mm]
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
V této hlavní části autoreferátu disertační práce jsou uvedené, zpracované a
vyhodnocené experimentální výsledky, dvou typů břitových keramických destiček od
výrobce Greenleaf (GEM-7, WG300), které byly naměřeny v laboratořích katedry
obrábění a montáže. Jak již bylo zmiňováno v kapitole 3.6 (plán experimentu),
testování bylo prováděno na vyměnitelných břitových destičkách z řezné keramiky od
třech různých výrobců. Vyhodnocené experimentální výsledky od zbylých dvou
výrobců jsou uvedeny a zpracovány v disertační práci. Tyto břitové destičky byly
testovány, dle plánu experimentu viz kapitola 3.6.
4.1

Vyhodnocení testů VBD z řezné keramiky od výrobce Greenleaf

4.1.1 Vyhodnocení testů pro VBD typu GEM-7
V následující

tabulce

(tabulka

4.1)

jsou

uvedeny

průměrné

hodnoty

naměřených hodnot pro řeznou keramiku GEM-7 pro lišty z materiálu 15 128 a
12 050. Řezné parametry se měnily, dle plánu experimentu. Počet rázů byl vypočten,
dle vzorce uvedeného v kapitole 3.8.
Tab. 4.1 Naměřené hodnoty pro materiál lišt 15 128 (13MoCrV6), 12 050 (C45) pro
VBD z ŘK typu GEM-7
GEM-7 , materiál 15 128

GEM-7, materiál 15 128

-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm

vc = 580 m.min , ap = 1 mm
R (-)

čas obr.
(min)

225

6000

2,11

0,2

300

6000

2,11

GEM-7

0,25

110

1760

0,62

GEM-7

0,3

50

666,7

0,23

VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

GEM-7

0,15

225

6000

3,00

GEM-7

0,15

GEM-7

0,2

300

6000

3,00

GEM-7

GEM-7

0,25

375

6000

3,00

GEM-7

0,3

195

2600

1,30

f (mm) l (mm)

GEM-7, materiál 12 050

GEM-7, materiál 12 050
-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

VBD

f (mm)

l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

GEM-7

0,15

225

6000

3,00

GEM-7

0,15

GEM-7

0,2

300

6000

3,00

GEM-7

GEM-7

0,25

375

6000

3,00

GEM-7

0,3

310

4133,3

2,07

R (-)

čas obr.
(min)

210

5600

1,97

0,2

160

3200

1,13

GEM-7

0,25

195

3120

1,10

GEM-7

0,3

75

999

0,35
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Výše zmíněné naměřené hodnoty jsou níže vyhodnoceny a popsány v grafech
níže. Naměřené hodnoty jsou graficky zpracovány v závislosti počtu rázů na posuvu
a v závislosti počtu rázu na řezné rychlosti.

Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a VBD GEM-7
7000
6000

Počet rázů (-)

5000
4000
3000
2000
1000
0
0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

Posuv (mm)
Lineární ( vc = 408 m.min-1 , mat. 15 128)

Lineární ( vc = 580 m.min-1 , mat. 15 128)

Lineární ( vc = 408 m.min-1, mat. 12 050)

Lineární ( vc = 580 m.min-1, mat. 12 050)

Obr. 4.1 Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiály 15 128, 12 050 a VBD
GEM-7
V grafu na obr. 4.1 je zachycen průběh počtu rázu v závislosti na posuvu
nástroje při dvou hodnotách řezné rychlosti pro materiály obrobků 15 128, 12 050 a
keramické vyměnitelné břitové destičky s označením GEM-7. Z obrázku vyplývá, že
při řezné rychlosti vc= 408 m.min-1 vyměnitelná destička odolala limitní hodnotě počtu
rázů až do posuvu f= 0,25 mm a to i pro oba materiály 15 128, 12 050. U materiálu
15 128 byl poté pokles počtu rázů až na hodnotu 2600 a u materiálu 12 050 byl
pokles rázů podstatně nižší a to na hodnotu 4133.
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Při vyšší řezné rychlosti vc= 580 m.min-1 byly hodnoty počtu rázů, podle
očekávání podstatně nižší. U materiálu 15 128 břitová destička z řezné keramiky
GEM-7 od výrobce Greenleaf odolala 6000 rázů až do posuvu f= 0,2 mm a poté
velmi rapidně klesla a to více než na jednu třetinu limitní hodnoty. Při posuvu
f= 0,3 mm trend poklesu hodnoty rázů byl opět zaznamenán a to až na hodnotu 667,
což odpovídá obrobené délce 50 mm. Břitové destičky toho typu při obrábění
materiálu 12 050 neodolaly maximální zvolené hodnotě počtu rázů ani při jednom
zvoleném posuvu. U posuvu f= 0,15 mm počet rázů byl 5600, což se již blížilo limitní
hodnotě. Poté se zvyšujícím se posuvem počet rázů klesal, při posuvu f= 0,3 mm
hodnota počtu rázů byla 1000. Rozdíl počtu rázů při posuvu f= 0,2 mm a f= 0,25 mm
byl pouze 80 rázů.
Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128,
12 050 a VBD GEM-7
f1

f2

f3

f1

f2

f3

f1

f2

6000

f1

5000

Počet rázů (-)

f4
4000
f2
3000

f3

f4

2000

f3
f4

1000

0

f4

vc=408 m.min-1, materiál 15128

vc=408 m.min-1, materiál 12050

vc=580 m.min-1, materiál 15128

vc=580 m.min-1, materiál 12050

Obr. 4.2 Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD GEM-7
Na obrázku 4.2 je zachycena závislost počtu rázů na řezných rychlostí
vc= 408 m.min-1, vc= 580 m.min-1 na materiálu obrobku 15 128 a 12 050. Z tohoto
grafu vyplývá, že vyměnitelné břitové destičky GEM-7 odolaly limitní hodnotě počtu
rázů více při řezné rychlosti vc= 408 m.min-1 a než u řezné rychlosti vc= 580 m.min-1.
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U obou řezných rychlostí a obou materiálu obroku je zřejmé, že se zvyšujícím
posuvem počet rázů, kterých břitová destička tohoto typu odolala, se snižuje. Tento
pokles není u žádné z variant řezných rychlostí a materiálu obrobku stejný. Při řezný
rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128 je pokles počtu rázů v závislosti
na posuvu největší. U řezné rychlosti vc=580 m.min-1, u obou materiálu obrobku a
posuvu f=0,3 mm je počet rázů velmi nízký a to až pod hodnotu 1000.
4.1.2 Vyhodnocení testů pro VBD typu WG-300
V tabulce 4.2 jsou zpracovány hodnoty, které jsou vypočteny pomocí
aritmetického průměru ze 4 měření pro každé řezné parametry. Tyto hodnoty se
týkají vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky typu WG-300 od výrobce
Greenleaf. Břitové destičky byly testovány na lištách z materiálu 15 128 (13MoCrV6)
a 12 050 (C45), stejně jak tomu bylo v předchozí kapitole.
Tab. 4.2 Naměřené hodnoty pro materiál lišt 15 128 (13MoCrV6), 12 050 (C45) pro
VBD z ŘK typu WG-30
WG-300 materiál 15 128

WG-300 materiál 15 128
-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm) l (mm)

vc = 580 m.min , ap = 1 mm
R (-)

čas obr.
(min)

VBD

f (mm) l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

WG-300

0,15

225

6000

3,00

WG-300

0,15

225

6000

2,11

WG-300

0,2

300

6000

3,00

WG-300

0,2

300

6000

2,11

WG-300

0,25

375

6000

3,00

WG-300

0,25

375

6000

2,11

WG-300

0,3

450

6000

3,00

WG-300

0,3

450

6000

2,11

WG-300 materiál 12 050

WG-300 materiál 12 050
-1

-1

vc = 408 m.min , ap = 1 mm
VBD

f (mm) l (mm)

vc = 580 m.min , ap = 1 mm

R (-)

čas obr.
(min)

VBD

f (mm) l (mm)

R (-)

čas obr.
(min)

WG-300

0,15

225

6000

3,00

WG-300

0,15

50

1333,3

0,47

WG-300

0,2

300

6000

3,00

WG-300

0,2

65

1300

0,46

WG-300

0,25

375

6000

3,00

WG-300

0,25

80

1280

0,45

WG-300

0,3

450

6000

3,00

WG-300

0,3

105

1400

0,49

Hodnoty uvedené v tabulce 4.2 jsou graficky zpracovány a popsány
v následujících grafech. Grafy byly zpracovány v závislosti počtu rázů na posuvu a
v závislosti počtu rázů na řezné rychlosti.
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Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128 a 12 050
pro VBD WG-300
7000

Počet rázů (-)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

Posuv f (mm)
Lineární ( vc = 408 m.min-1 , mat. 15 128)

Lineární (vc = 580 m.min-1 , mat. 15128)

Lineární ( vc = 408m.min-1 , mat. 12 050)

Lineární (vc = 580m.min-1 , mat.12 050)

Obr. 4.3 Graf závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128, 12 050 a VBD
WG-300
Z obrázku 4.3 s grafem závislosti počtu rázů na posuvu pro materiál 15 128,
12 050 a VBD typu WG-300 je zřejmé, že tyto vyměnitelné břitové destičky odolaly
při obou řezných rychlostech a u obou obráběných materiálů, limitní hranici 6000
rázů, pro všechny zvolené posuvy.
Výjimkou tomu bylo při řezné rychlosti vc= 580 m.min-1 a materiálu obrobku
12 050, kdy počet rázů při všech zvolených posuvech byl velmi nízký a to okolo
hodnoty 1300 až 1400. Počet rázů v tomto případě byl pro všechny posuvy téměř
shodný, od posuvu f= 0,15 mm do f= 0,25 mm mírně klesal (cca o 2 %). Při posuvu
f= 0,3 mm počet rázů oproti posuvu f= 0,25 mm mírně vzrostl, rozdíl činí 120 rázů a
odpovídá 25 mm obrobené délky. Nedá se předpokládat, že tento vzrůstající trend by
pokračoval i při dalším zvyšováním hodnoty posuvu.
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Jak jsem již bylo zmíněno, při řezné rychlosti vc= 408 m.min-1 a obou
materiálech obrobku VBD odolala limitní hranici počtu rázů a stejně tomu bylo i při
řezné rychlosti vc= 580 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128. Z tohoto důvodu se tyto
tři přímky splývají.
Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál
15 128, 12 050 a VBD WG-300
f1

f2

f3

f4

f1

f2

f3

f4

f1

f2

f3

f4

6000

Počet rázů (-)
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vc=408 m.min-1, materiál 12050

vc=580 m.min-1, materiál 15128

vc=580 m.min-1, materiál 12050

Obr. 4.4 Graf závislosti počtu rázů na řezné rychlosti pro materiál 15 128, 12 050 a
VBD WG-300
Na obrázku 4.4 je znázorněna závislost počtu rázů na řezné rychlosti při
obrábění vyměnitelnou břitovou destičkou WG-300 na materiálu 15 128 a 12 050.
Z grafu je zřejmé, že tento typ břitové destičky je vhodný pro přerušovaný řez pro
řeznou rychlost vc= 580 m.min-1 a materiál obrobku 15 128 a 12 050. Také z grafu
vyplývá, že tato VBD je vhodná pro přerušovaný řez při řezné rychlosti
vc= 580 m.min-1 s materiálem obrobku 12 050.
Naopak tomu je při řezné rychlosti vc= 580 m.min-1 a materiálu obrobku
12 050. Zde destička vykázala špatné vlastnosti při přerušovaným řezu, když odolala
nízkým hodnotám počtu rázu u všech zvolených posuvech. Rozdíl od ostatních
variant, které jsou znázorněné na sloupcovém grafu výše, je markantní a činí téměř
šestinásobný rozdíl. Z toho důvodu lze prohlásit, že vyměnitelná destička z řezné
keramiky typu WG-300 od výrobce Greenleaf není vhodná pro přerušovaný řez při již
zmiňovaných podmínkách.
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4.1.3 Porovnání a zhodnocení výsledků pro břitové destičky od výrobce
Greenleaf
V grafu uvedeného na obrázku 4.5 jsou přehledně znázorněny výsledky
experimentů týkající se vyměnitelných břitových destiček od výrobce Greenleaf.
Graf je sestaven v závislosti počtu rázů na posuvu, kterým vyměnitelné břitové
destičky z řezné keramiky typu WG-300 a GEM-7 odolaly při obrábění materiálu
15 128 a 12 050, při dvou řezných rychlostech vc= 480 m.min-1 a vc= 580 m.min-1.
Závislost počtů rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a 12 050 při
vc=480m.min-1 a vc=580 m.min-1 pro VBD WG-300 a GEM-7

6000
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0
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GEM-7,vc=580m.min-1,mat.12050

GEM-7,vc=580m.min-1,mat.15128

GEM-7,vc=408m.min-1,mat.15128

GEM-7vc=408m.min-1,mat.12050

WG-300, vc= 408 m.min-1,mat.12050

WG-300,vc=408 m.min-1,mat.15128

WG-300,vc=580m.min-1,mat.15128

Obr. 4.5 Závislost počtů rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a 12 050 při
vc=480m.min-1 a vc=580 m.min-1 pro VBD WG-300 a GEM-7

28

Autoreferát disertační práce

Ing. Petr Pfeiler

Z grafu vyplývá, že řezná břitová destička typu WG-300 odolala limitní
hodnotě počtu rázů, jinými slovy šesti tisícům rázů, při obrábění materiálu 15 128 a
obou zvolených řezných rychlostí. Tento typ destičky také odolal maximální hodnoty
počtu rázů při obrábění materiálu 12 050 pro řeznou rychlost vc= 480 m.min-1, ale při
řezné rychlosti vc= 580 m.min-1a obrábění téhož materiálu, řezná keramika WG-300
vykázala nejhorší výsledek ze všech experimentů. Závěr tedy je, VBD WG-300 od
výrobce Greenleaf je vhodná pro přerušovaný řez, pro materiál 15 128 při řezných
rychlostech vc= 480 m.min-1 a vc= 508 m.min-1 a daných řezných podmínek
zmiňovaných v plánu experimentu (kapitola 5.5), pro materiál obrobku 12 050 je tato
keramika vhodná pouze pro řeznou rychlost vc= 480 m.min-1.
Řezná keramika typu GEM-7 od výrobce Greenleaf vykázala poměrně dobré
výsledky v průběhu experimentů, i když ani jednou při testování neodolala limitní
hodnotě pro všechny zvolené posuvy. Při řezné rychlosti vc= 480 m.min-1 VBD
odolala limitní hodnotě pro oba materiály obrobku (15 128 a 12 050) do hodnoty
posuvu f= 0,25 mm. Poté počet rázů při posuvu f= 0,3 mm klesl, u materiálu 15 128
na více než o polovinu limitní hodnoty a u materiálu 12 050 pouze o necelou jednu
třetinu limitní hodnoty. Při řezné rychlosti vc= 580 m.min-1 a materiál obrobku 15 128
VBD GEM-7 odolala maximální hodnotě do posuvu f= 0,2 mm. Poté při f= 0,25 mm a
f= 0,3 mm hodnota počtu rázů značně klesla až na 10 % limitní hodnoty. U řezné
rychlosti vc= 580 m.min-1 destička GEM-7 neodolala při žádném posuvu 6000 rázů,
ale u posuvu f= 0,15 mm této hodnoty téměř dosáhla. Při posuvu f= 0,2 mm a
f= 0,25 mm hodnota počtu rázů klesla téměř na polovinu a při posuvu f= 0,3 mm na
jednu šestinu limitní hodnoty. Závěr je, že řezná keramika GEM-7 od výrobce
Greenleaf je vhodná pro přerušovaný řez při obrábění materiálu 15 128 a 12 050,
řezné rychlosti

vc= 408 m.min-1 do hodnoty posuvu f= 0,25 mm a při ostatních

řezných parametrů uvedených v kapitole 3.6. Při obrábění materiálu 15 128 a řezné
rychlosti vc= 580 m.min-1 je tato řezná keramika vhodná pro přerušovaný řez do
hodnoty posuvu f= 0,2 mm.
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4.1.4 Ukázky fotografií opotřebení břitových destiček od výrobce Greenleaf
V následující tabulce 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6 jsou uvedeny ukázky fotografií
opotřebení vyměnitelných břitových destiček WG-300 a GEM-7, pro zvolené řezné
parametry a pro dva druhy obráběného materiálu 15 128 a 12 050.
Tab. 4.3 Fotografie opotřebení břitových destiček GEM-7 pro obráběný materiál
15 128 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 2600 (-)
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GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 1760 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 667(-)
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Tab. 4.3 Fotografie opotřebení břitových destiček GEM-7 pro obráběný materiál
12 050 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

GEM-7
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 4133 (-)
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GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 5600 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 3200 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 3120 (-)

GEM-7
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 1000 (-)
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Tab. 4.4 Fotografie opotřebení břitových destiček WG-300 pro obráběný materiál
15 128 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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Tab. 4.5 Fotografie opotřebení břitových destiček WG-300 pro obráběný materiál
12 050 a dané řezné parametry
VBD

Čelo nástroje

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 6000 (-)

WG-300
vc = 408 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 6000 (-)
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WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,15 mm
R= 1333 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,2 mm
R= 1300 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,25 mm
R= 1280 (-)

WG-300
vc = 580 m.min-1
ap = 1 mm
f=0,3 mm
R= 1400 (-)
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5 ZÁVĚRY
V této disertační práci byla řešena vhodnost obrábění nástrojů z řezné
keramiky pro použití při přerušovaném řezu. Veškeré experimenty byly prováděny na
speciálním přípravku, který umožňuje simulování přerušovaného řezu při podélném
soustružení. Tento simulátor byl zkonstruován na katedře obrábění a montáže
Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Simulátor se skládá ze 4 lišt, které jsou upnuty
v samotném tělese přípravku pomocí sady upínacích klínů, které při působení
odstředivých sil zvyšují přítlačnou sílu na lišty. K tomu abychom dosáhli co nejnižší
rozsah řezných rychlostí je možné obráběné lišty podkládat tzv. distančními
podložkami, pomocí niž lze tohoto požadavku dosáhnout. Simulátor je schopen
zachovat své vlastnosti do hodnoty řezné rychlosti vc= 900 m.min-1, což umožňuje
pokrytí téměř celé oblasti nástrojů z řezné keramiky. Při otočení vřetena o 360° je
nástroj vystaven 4 rázům, což odpovídá počtu obráběných lišt. Těleso přípravku je
také vybaveno tzv. pojistnými kroužky, které v případě nedostatečného upnutí lišt,
zamezí možnému zranění nebo materiálovému poškození.
Celý soubor hodnot pro nástroje z řezné keramiky je součástí projektů
Grantové agentury České republiky GAČR 101/08/P118 s názvem Zkoušky
keramických řezných nástrojů při přerušovaném řezu. K zachování posloupnosti
a možnosti porovnání experimentů, jsou všechny destičky od všech výrobců a všech
materiálů stejného tvaru (normalizovaného dle ISO – SNGN 120716) a také veškeré
testy probíhají za stejných řezných podmínek (vc, ap, f).
Tyto experimentální zkoušky jsou finančně (materiál vyměnitelných břitových
destiček a materiál obráběných lišt) i časově velmi náročné (doba výměny lišt a doba
samotného testování). Z tohoto důvodu je nutná a velmi oceňována podpora ze
strany institucí jako je například GAČR apod.
Vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky díky neustálé snahy výrobců
zaznamenaly během poslední doby obrovský pokrok kupředu a to zejména zvýšením
houževnatosti, při zachování vysoké pevnosti a tvrdosti. V poslední době i sami
výrobci začínají doporučovat VBD z řezné keramiky pro obrábění přerušovaným
řezem.

38

Autoreferát disertační práce

Ing. Petr Pfeiler

Hlavním cílem těchto zkoušek je, aby se tento typ řezného materiálu začal
více používat nejen při obrábění s plynulým řezem, ale také při obrábění
s přerušovaným řezem. Nemluvně o ekologických aspektech keramických nástrojů,
které neobsahují ekologicky neodbouratelné nebo škodlivé látky.
Použité obráběcí stroje musí mít dostatečný výkon, rozsah otáček, vysokou
tuhost, přesnost chodu vřetene, zakrytovaný pracovní prostor a zajištěn odvod třísek.
Výsledky experimentů dokazují, že VBD ze zkoušených materiálů je možné využít i
při přerušovaném řezu (např. při frézování, soustružení hřídelí s drážkami na obvodu,
apod.).
K získání objektivnějších a přesnějších výsledků měření by bylo nutné provést
větší množství zkoušek tohoto řezného materiálu a to především při vyšších řezných
rychlostech. Z důvodu výkonu a tuhosti námi použitého obráběcího stroje, nebylo
možné těchto vysokých řezných parametrů dosáhnout. Hlavně tuhost stroje je
základním předpokladem pro naměření správných a objektivních hodnot.
Jak bylo již zmíněno v kapitole 6.6, neboli v plánu experimentu, vyměnitelné
břitové destičky z řezné keramiky byly odebrány od tří různých výrobců. Prvním
výrobcem byl Greenleaf s řeznou keramikou GEM-7 a WG-300, druhý výrobce byl
TaeguTec a řezná keramika AB30 a AW20 a třetí výrobce byl Tungaloy a řezná
keramika typu FX105 a CX710. Experimenty byly prováděny za řezných podmínek,
dle plánu experimentu (kapitola 6.6). Byly zvoleny dvě hodnoty řezné rychlosti
vc= 580 m.min-1 a vc= 408 m.min-1, hodnoty posuvu byly f= 15 mm, f= 0,2 mm,
f= 0,25 mm a f= 0,3 mm. Hloubka řezu byla pro všechny řezné podmínky konstantní
ap= 1 mm. Materiály obráběných lišt, na kterých byly veškeré experimenty
prováděny, byly nízkolegovaná ocel 15 128 (14CrMoV63) a uhlíková ocel 12 050
(C45). Řešitel si je vědom, že řezné nástroje z řezné keramiky jsou vhodné zejména
pro obrábění litin. Právě z tohoto důvodu, byly zvoleny oceli, aby bylo možné vyvrátit
tvrzení, že řezná keramiky je vhodná pouze pro obrábění litin a není vhodná pro
přerušovaný řez.
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Aby získané hodnoty byly objektivní veškeré testování, při konkrétních výše
uvedených řezných podmínkách, bylo testování opakováno 4 krát. Poté se ze
získaných hodnot vypočetl aritmetický průměr, ten se zapsal do tabulky a graficky
vyhodnotil a popsal. Veškeré experimenty byly vykonávané na pracovišti VŠB-TU
Ostrava a to na bulharském soustruhu CMM Sliven. Tento soustruh byl podroben
generální opravě a bude osazen komponenty, které umožní plynulou změnu otáček,
což umožní dosažení konstantní řezné rychlosti. Po ukončení testu každé
vyměnitelné břitové destičky, bylo vyfotografováno opotřebení čela a hřbetu pomocí
mikroskopu INTRACOMICRO, který je vybaven digitální kamerou výstupem do PC,
přídavným studeným světlem, polarizační jednotkou a díky modernizaci má
mikroskop vyhodnocovací software, který je schopen zaznamenávat online hodnoty
opotřebení nástrojů a kótovat v živém módu jeho velikosti.
Níže je uveden Graf závislosti počtu rázů na posuvu při obrábění materiálu
15 128, 12 050 a daných řezných parametrů pro všechny testované destičky
(obr. 8.1). Z grafu vyplývá, že břitové destičky FX105 a CX710 od výrobce Tungaloy
odolaly limitní hodnotě počtu rázů, při všech posuvech a daných řezných parametrů s
výjimkou obrábění materiálu 12 050 a řezné rychlost vc= 580 m.min-1. Při těchto
řezných podmínkách vyměnitelná břitová destička FX105 odolala limitní hodnotě
počtu rázů do hodnoty posuvu f= 0,2 mm, při posuvu f= 0,25 mm počet rázů poklesl
na 3600, což odpovídá 60 % zvolené limitní hodnotě (6000 rázů). Při posuvu
f= 0,3 mm počet rázů byl pouze 1734. Břitová destička CX710 také odolala limitní
hodnotě do posuvu f= 0,2 mm, při posuvu f= 0,25 mm byl spočten počet rázů 4480 a
při posuvu f= 0,3 mm byl počet rázů 2133.
Břitová destička AB30 od výrobce TaegeTec odolala limitní hodnotě počtu
rázů pro všechny zvolené posuvy pouze u řezné rychlosti vc=408 m.min-1a materiálu
obrobku 15 128. U řezné rychlosti vc= 408 m.min-1 a materiálu obrobku 12 050 tato
VBD odolala maximální hodnotě počtu rázů do hodnoty posuvu f= 0,2 mm, pro posuv
f= 0,25 mm a f= 0,3 mm hodnota počtu rázů klesla na 60 % limitní hodnoty. U řezné
rychlosti vc= 580 m.min-1 a obou materiálech obrobku VBD typu AB30 odolala také
limitní hodnotě do posuvu f= 0,2 mm. Pro vyšší hodnoty posuvu počet rázů již
markantně klesal. Dokonce u posuvu f= 0,3 mm a materiálu obrobku 15 128 hodnota
počtu rázů byla pouze 133, což dle vzorce uvedeného v kapitole 6.8, odpovídá pouze
10 mm obrobené délky.
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Břitová destička AW20 od téhož výrobce odolala limitní hodnotě počtu rázů
pro všechny dané posuvy při řezné rychlosti vc= 408 m.min-1 a u obou materiálů
obrobku (12 050, 15 128). Při řezné rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu obrobku
12 050 tato VBD odolala limitní hodnotě rázů do posuvu f= 0,2 mm, při posuvu
f= 0,25 mm počet rázů klesl téměř na polovinu limitní hodnoty a při posuvu f= 0,3 mm
hodnota počtu rázů byla pouze 1133. Při řezné rychlosti vc=580 m.min-1 a materiálu
obrobku 15 128 tato VBD odolala limitní hodnotě, tudíž šesti tisícům rázů do posuvu
f= 0,25 mm, při posuvu f= 0,3 mm počet rázů klesl až na necelých 15 % limitní
hodnoty
Vyměnitelná břitová destička WG-300 od výrobce Greenleaf odolala limitní
hodnotě počtu rázů pro všechny zvolené posuvy při řezné rychlosti vc= 408 m.min-1 u
obou materiálech obráběných lišt. Při řezné rychlosti vc= 580 m.min-1 tomu stejně
bylo pouze u materiálu obrobku 15 128. U stejné řezné rychlosti a materiálu obrobku
12 050 břitová destička WG-300 neodolala limitní hodnotě ani při jednom daném
posuvu. Spočtené hodnoty rázů v tomto případě byly pro všechny dané posuvy na
velmi podobné hodnotě a to okolo 21 % limitní hodnoty. Břitová destička GEM-7
neodolala limitní hodnotě počtu rázů pro všechny dané posuvy ani při jedné
kombinaci

řezných

rychlosti

a

materiálech

obrobku.

Při

řezné

rychlosti

vc= 408 m.min-1a materiálu obrobku 12 050 a 15 128 tato VBD odolala limitní
hodnotě rázů do posuvu f= 0,25 mm. U materiálu obrobku 15 128 a posuvu
f= 0,3 mm počet rázů klesl na necelou polovinu limitní hodnoty a u materiálu 12 050
při stejném posuvu hodnota počtu rázů byla necelých 70 % limitní hodnoty. U řezné
rychlosti vc= 580 m.min-1 a materiálu obrobku 15 128 břitová destička GEM-7 odolala
limitní hodnotě rázů do posuvu f= 0,2 mm. Při posuvu f= 0,25 mm počet rázů klesl na
méně než jednu třetinu limitní hodnoty a u posuvu f= 0,3 mm až na méně než jednu
šestinu. Při stejné řezné rychlosti a materiálu obrobku 12 050 tato VBD neodolala ani
při jedné hodnotě daných posuvu limitní hodnotě rázů. U posuvu f= 0,15 mm hodnota
počtu rázů téměř dosáhla limitní hodnotu rázů, ale při dalších hodnotách posuvu
počet rázů dosti klesal. U posuvu f= 0,3 mm počet rázů klesl až na hodnotu 667.
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Závislost počtu rázů na posuvu při obrábění materiálu 15 128 a 12 050 při daných řezných parametrech
pro všechny testované břitové destičky

6000

Počet rázů (-)

5000
4000
3000
2000

1000
0

0,15 0,2 0,25 0,3
Posuv f (mm)
Obr. 5.1 Závislost počtu rázů na posuvu pro všechny testované destičky
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Přínos pro využití v praxi
Jeden z hlavních přínosů v praxi tohoto tématu disertační práce je, že již nyní

někteří výrobci začínají používat tuto metodu k testování a vývoji svých řezných
nástrojů. Nejprve si výrobci nechávali testovat své nástroje v laboratořích katedry
obrábění a montáže na FS VŠB-TU Ostrava a nyní si zkonstruovali vlastní simulátor
přerušovaného řezu. Výrobci ve svých katalozích již začínají doporučovat aplikaci
jednotlivých nástrojových materiálů při obrábění přerušovaným řezem. I tato
doporučení vznikla za pomocí testování nástrojů při přerušovaném řezu na
simulátoru přerušovaného řezu zkonstruovaném na katedře obrábění a montáže.
Z výsledků experimentů, které byly naměřeny v rámci této disertační práce lze
konstatovat, že některé řezné nástroje z řezné keramiky jsou použitelné pro
obrábění nejen plynulým řezem, ale také řezem přerušovaným a jsou použitelné
pro obrábění ocelí. Toto tvrzení lze prohlásit na základě výsledků, kdy břitové
destičky z řezné keramiky odolaly při daných řezných podmínkách limitní hodnotě
počtu rázů, při všech zvolených posuvech.

5.2

Vědecký přínos
Jedná se o aplikaci nové metodiky testování nástrojů v režimu přerušovaného

řezu, která je prováděna na speciálním přípravku neboli simulátoru přerušovaného
řezu. Dále jako přínos pro vědu lze zařadit definování limitního (maximálního) počtu
rázů. Při dosažení této hodnoty v průběhu provádění experimentů bylo testování
zastaveno. Tato limitní hranice byla nastavena na základě předchozích zkušeností
řešitele a z délky obráběcích lišt. To znamená, že hlavním kritériem konce testování
v tomto případě není hodnota maximálního opotřebení VB B, ale počet rázů kterým
břitová destička odolá do lomu neboli své životnosti, pokud neodolá stanovené limitní
hodnotě (6000 rázů). Tato metodika nebyla do této doby prozatím nikde definována a
není známo, že by výrobci řezných nástrojů používali jinou metodiku testování
nástrojů pro obrábění přerušovaným řezem.
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6 WORK CONCLUSIONS
This dissertation has been solving usability of cutting tool made out of ceramic
at interrupted cut. All experiments were carrying out on special fixture which allows
simulating interrupted cut for slide turning. This special simulator has been
constructed at Department of Machining and Assembly. The simulator composed of 4
sticks which are fixed into the body of simulator which at action of centrifugal forces
are increasing adherence pressure to the sticks. In order to get the lowest range of
cutting speed is possible to get under the sticks spacers which fulfill this requirement.
Simulator is able to retain its characteristics up to cutting speed vc=900 m.min-1 which
allows to cover almost all area of cutting tool from ceramic. Within of rotation by 360 °
tool is exposed to 4 shocks which correspond to number of sticks. The body of
simulator is also equipped with insurance ring which in case of insufficient fixing of
the sticks prevent possible injury or material damage.
All set of the values for toll made out of ceramics is part of project Grant
agency of Czech Republic GAČR 101/08/P118 named Testing of ceramic’s
cutting tolls at interrupted cut. In order to be able compare all experiments are all
cutting tips from all manufactures of each kind of materials with the same design (
normalized according to ISO – SNGN 120716) and also tests were submitted
to the same cutting conditions (vc, ap, f).
These experimental tests are financially and time consuming that is why is
necessary and appreciated support from institution such as GAČR etc..
Exchangeable cutting tips thanks to continuous effort of manufactures of these
kinds of materials noted a big step ahead at increasing of tenacity with keeping of
high solidity and solidity.

At the present time manufactures started to recommend

cutting tips made out of ceramics for interrupt cutting.
The main object of these tests is so that this kind of cutting material would be
more used not only for continuous cutting but also for interrupt cutting. If the
interrupted cut is wanted to be carrying out the machine-tool has to have sufficient
power, speed range, high stiffness, and high accuracy of spindle, covered workplace
and assured of chip disposal. Results of these experiments had proved that cutting
tips from the tested materials is possible to use them at interrupt cutting.
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To obtain more accurate testing results would be necessary carry out more
experiments of this cutting material and mainly at higher cutting conditions. Due to
power and stiffness of our machine-tool was not possible to reach these mentioned
conditions. Mainly the stiffness of machine-tool is basic premise to get the correct
and precise results.
As was already mentioned in the chapter 6.6 (experiment’s plan) cutting tips
were provided from three manufacturers. First was company named Greenleaf and
the ceramic material type was GEM-7 and WG-300. Second manufacturer was
TaeguTec with ceramic AB30 and AW20 and last but not least was Tungaloy and
ceramic FX105 and CX710. All experiments were carrying out according to the plan
of experiments (chapter 6.6). There were two cutting speeds rychlosti vc=580 m.min-1
an vc=408 m.min-1, values of feeds were f=15 mm, f=0,2 mm, f=0,25 mm a f=0,3 mm.
Cutting depth was constant for all cutting conditions a p=1 mm. The materials of work
piece for all experiments were Cor-Ten steel 15 128 (14CrMOV63) and carbon steel
12 050 (C45). Researcher is aware of the fact that the ceramic tools are mainly
suitable for cutting of cast iron. That is why were selected already mentioned steel
materials in order to rebut this statement that the cutting ceramics is suitable only for
cutting of cast iron material and that is not suitable for interrupted cut.
In order to have objective values of all tests were at the particular cutting
conditions testing repeated four times. Then from the obtained values were
calculated arithmetic average, values were filled into table and graphically evaluated
and described. All experiments were carried out at the workplace in VŠB-TU Ostrava
at the Bulgarian turning machine CMM Sliven. This turning machine was submitted to
general repair and will be equipped by components which allow stepless speed
variation which allows constant cutting speed. After each test particular cutting tips
were photographed its attrition

by the help of microscope INTRACOMICRO which

is equipped by digital camera with output to PC, additional cold light, polarization and
thanks to modernization the microscope has evaluation software which is able to
record online values of tool attrition and make online dimension.
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There is a graph below which shows number of shocks-feed characteristics at
cutting of materials 15 128, 12 050 and given cutting conditions for all tested cutting
tips.

From the graph follows that the cutting tips FX105 and CX710 from

manufacture named Tungaloy withstood the limit value of shocks number at all feeds
with exception for material 12 050 and cutting speed vc=580 m.min-1. At these cutting
conditions tips FX105 withstood limit value of shocks number up to feed f=0,2 mm, at
feed f=0,25 mm shocks number decreased to value 3600 which correspond to 60 %
of given limit value (6000 shocks). At feed f=0,3 mm shocks number were calculated
only 1734. Tips CX710 withstood also limit value up to f=0,2 mm, at feed f=0,25 were
shocks number 4480 and at feed f=0,3 mm were number of shocks 2133.
Cutting tip AB30 from manufacture TaegeTec withstood limit value of shocks
for all defined feed at cutting speed vc=408 m.min-1 and for material 15 128. At the
same cutting speed but for material 12 050 this cutting tip withstood maximum value
of shocks up to feed f=0,2 mm, for feeds f=0,25 mm and f=0,3 mm the value of
shocks decreased up to 60 % of limit shocks value. At cutting speed vc=580 m.min -1
and both workpiece materials type tips AB30 withstood also limit value up to feed
f=0,2 mm. For higher values of feeds number of shocks prominently decreased and
at the feed f=0,3 mm shocks number were only 133.
Cutting tip AW20 from the same manufacture as the previous one withstood
limit shocks value for all defined feeds at cutting speed vc=408 m.min-1 and both
workpiece materials (12 050, 15 128). At cutting speed vc=580 m.min-1 and material
12 050 this tip withstood limit shocks value up to f=0,2 mm, at feed f=0,25 mm the
value of shocks decreased almost up to the half of limit value and at feed f=0,3 mm
shocks value was only 1133. At the cutting speed vc=580 m.min-1 and workpiece
material 15 128 this tip withstood limit shocks value up to feed f=0,25 mm, at feed
f=0,3 mm decreased up to 15 % of shocks limit.
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Cutting tip WG-300 from manufacture Greenleaf withstood the limit value of
shocks for all defined feeds at cutting speed vc=408 m.min-1 for both workpiece
material. At cutting speed vc=580 m.min-1 this cutting tip withstood only for material
15 128. At the same cutting speed and workpiece material 12 050 the tip WG-300 did
not withstand the limit shocks value at any defined value of feed. Calculated value of
shocks for this case was for all defined feeds about 21 % of limit value. Cutting tip
GEM-7 did not withstand limit shocks value for all defined feeds for any combination
of cutting speed and workpiece materials. At the cutting speed v c=408 m.min-1 and
materials 12 050 and 15 128 this tip withstood the limit value up to the feed f=0,25
mm. For material 15 128 and feed f=0,3 mm shocks number decreased to less than
one half of limit value and for material 12 050 at the same feed the shocks value was
a little bit less than 70 % of limit shocks value. At the cutting speed vc=580 m.min-1
and workpiece material 15 128 tip type GEM-7 withstood limit value of shocks up to
f=0,2 mm. At the feed f=0,25 mm the number of shocks decreased up to less than
one third of limit value and at the feed f=0,3 mm the number of shocks decrease up
to less than one sixth. At the same cutting speed and material 12 050 this tip did not
withstand to limit shocks value at any defined value of feed. At the feed f=0,15 mm
the shocks value reached almost the limit shocks value but for the rest feeds the
value of shocks decreased more. At the feed f=0,3 mm the value of shocks
decreased up to 667.
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Number of shocks-feeds characteristic for cutting of work-piece 15 1250 and 12 050 at set
cutting conditions for all tested cutting tips
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6.1 Contribution for practical utilization
One of the main asset to practical utilization is that already now some of the
manufacturers began to use this testing method for testing and development of
cutting tool. From beginning manufacturers had the cutting tips tested at the lab of
Department of Machining and Assembly, FME VSB-TU Ostrava and now they have
their own simulator of interrupted cut.

Manufacturers began to recommend

application particular cutting tools for cutting for interrupted cutting. These
recommendations began thanks to experiments at the simulator which has been
constructed at the Department of Machining and Assembly.
From the results which were obtained during experiments within the scope of
this dissertation is possible to state that some of the cutting tools form ceramic are
applicable for cutting not only for continuous cutting but also for interrupted
cutting and are applicable to cutting of steel. This statement is based on results
when cutting tips from ceramics withstood at the set cutting conditions and feeds limit
value of shocks.
6.2

Science contribution
This is about application of a new testing method of tools in interrupted cutting

mode which is carrying out at the special fixture in the other words at the simulator of
interrupted cutting. Another asset to science is possible to classify definition of
shocks limit value. When the number of shocks reach the limit value during cutting
the testing were stopped.
This limit value has been set according to previous experiences of researcher
and according to size of the ribbon. It means that the main criterion of testing ends in
this case is not value of maximal attrition VBB but the main criterion is the number of
shocks which cutting tip withstand until destruction if the tip doesn’t withstand the
maximal number of shock (6000 shocks). This method has not been anywhere
defined and is not know that manufacturers of cutting tools would use different testing
method of cutting tools for cutting at interrupted cut.
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