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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

značení VÝZNAM jednotka 

A,B,C,D označení břitů na destičce - 
A1,B1 
C1,D1 označení břitů na destičce - 

A2,B2 
C2, D2 označení břitů na destičce - 

Cermet druh řezného materiálu - 

CSRNR označení druhu a tvaru nožového držáku - 

CVD Chemical Vapour Deposition – chemická metoda 
nanášení povlaku - 

D240 druh oxidické řezné keramiky výrobce SGAC - 

D420 druh nitridické řezné keramiky výrobce SGAC - 

DISAL obchodní označení řezné keramiky výrobce SGAC - 

E modul pružnosti MPa 

FMMI Fakulta metaurgie a materiálového inženýrství - 

FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol - 

GAČR Grantová agentura české republiky - 

HB tvrdost podle Brinella - 

HIP vysokoteplotní isostatické lisování - 

HRC tvrdost podle Rockwella - 

HV tvrdost podle Vickerse - 

ISO International Organisation for Standartization – 
mezinárodní organizace pro standartizaci - 

KBN kubický nitrid boru - 

KIC lomová houževnatost MPa.m-1/2 

KVS opotřebení  mm 

NO nástrojové oceli - 

P,M,K, 
N,S,H 

označení druhu řezného materiálu podle normy  
ISO 513:2002 - 

PKD polykrystalický diamant - 

PVD Physical Vapour Deposition – fyzikální metoda 
nanášení povlaku - 
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Ra parametr drsnosti – střední aritmetická úchylka µm 
Rm mez pevnosti - 

RO rychlořezné oceli - 

ŘK řezná keramika - 

SGAC Saint Gobain Advanced Ceramics – výrobce 
břitových destiček z české republiky - 

SK slinutý karbid - 

SNGN označení druhu a tvaru vyměnitelné břitové destičky - 

STM supertvrdé materiály - 

VB šířka opotřebované plochy na hřbetě nástroje mm 

VBD vyměnitelná břitová destička - 

VR velikost radiálního otupení na čele nástroje Mm 

MTCVD 
Middle Temperature Chemical Vapour Deposition – 
chemická metoda nanášení povlaku při středních 
teplotách 

 

   

a střední hodnota úhlopříčky trhlin mm 

ap hloubka řezu mm 

c průměrná délka trhlin mm 

f posuv mm 

n otáčky vřetene min-1 

t čas obrábění min 

vc řezná rychlost m.min-1 

   

α konstanta - 

εr úhel špičky ° 

φ konstanta - 

γ úhel čela ° 

γef měrná lomová energie MPa 

γF lomová energie MPa 

κr úhel nastavení hlavního ostří ° 

λs úhel sklonu ostří ° 
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1 ÚVOD 

 V současné době existuje široký sortiment materiálů pro řezné 

nástroje od nástrojových ocelí až po syntetický diamant. Je to důsledkem 

celosvětového dlouhodobého intenzivního výzkumu a vývoje a má to úzkou 

souvislost s rozvojem konstrukčních materiálů určených k obrábění a 

s vývojem nových obráběcích strojů. Hlavním problémem dnešní doby není 

tedy hledání nových, dosud nepoužívaných řezných materiálů, ale spíše 

optimální využití již známých materiálů s vymezením oblastí jejich použití. 

 V případě obrábění rozměrných součástí, které vyžadují vysokou 

přesnost je nutné použít nástroje osazené výkonnými řeznými materiály, 

které jsou schopny obrobit funkční plochu s minimálním opotřebením KVS 

[1]. Tyto požadavky splňují jednak supertvrdé materiály (STM) a moderní 

řezná keramika (ŘK). 

 Vlastnosti řezných materiálů jsou pro práci břitu nástroje v náročných 

podmínkách obrábění velmi důležité. V současné době je výběr řezných 

materiálů do určité míry komerční záležitostí vzhledem k poměrně vysoké 

ceně nabízených produktů. Přední světoví výrobci nabízejí různé řezné 

materiály a tvary břitových destiček pro různé způsoby upnutí do nožových 

držáků či jiných řezných nástrojů. Technolog pak musí z celé řady nabídek 

zvolit vhodný řezný materiál, což často vede k dezorientaci a špatné volbě 

nástroje. Výsledkem jsou pak ekonomické ztráty ve výrobě. 

 Znalost vlastností řezného materiálu určuje jeho výběr pro určitý druh 

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

následovat dokonalá optimalizace obráběcího procesu. 

 Řešení uvedených problémů je snadnější při znalosti celé řady 

řezných materiálů a to jak běžně používaných, tak i moderních supertvrdých 

materiálů. Další možností je praktické ověření zkouškami, které vedou 

k zefektivnění obrábění, vyšší produktivitě, úspoře času, energie a v konečné 

fázi i ekonomičnosti výroby. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 Materiály, energie a informace patří k základním a rozhodujícím 

faktorům současné ekonomiky. Snaha  o jejich získání a co nejlepší využití 

vede ke vzniku nových metod řízení, zavádění nových materiálů, technologií 

a v důsledku ke snižování podílu odpadů. 

 Provozní spolehlivost řezného nástroje je charakterizována především 

řezivostí jeho břitu. Je to soubor vlastností, které komplexně ovlivňují výkon 

řezného nástroje. Tato řezivost  se určuje pomocí zkoušek řezivosti, kdy jsou 

sledovány změny břitu nástroje při vlastním řezání. Tyto zkoušky jsou 

náročné jak časově, tak i ekonomicky. 

 Předkládaná disertační práce si klade za cíl ověřit alternativní metody 

zkoušek řezivosti křehkých (keramických) materiálů, které by vedly ke 

snížení časové i finanční náročnosti v této oblasti. To je možné pouze při 

dokonalém poznání a správném zařazení těchto progresivních materiálů pro 

stanovení optimálních řezných podmínek.  

 V ideálním případě by výsledkem této disertační práce byl návrh 

klasifikace řezných materiálů, který by zobrazoval celou škálu dosud 

známých řezných materiálů z výkonné řezné keramiky. 

  

Cíle této disertační práce: 

 Navržení a praktické ověření metodiky zkoušek řezivosti. 

 Ověření a kvantifikování chování řezné keramiky v podmínkách 

přerušovaného řezu. 

 Přispět k rozvoji a širšímu použití řezné keramiky v oblasti obrábění. 

 Porovnání výsledků řezných zkoušek se zkouškami opakovaného 

zatížení, které provádí katedra materiálového inženýrství na FMMI 

VŠB – TU Ostrava. 
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3 KLASIFIKACE ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ 

 Řezné materiály (materiál břitu) rozhodujícím způsobem ovlivňují 

produktivitu, výrobní náklady a kvalitu výroby. Jejich význam je 

charakterizován náročnými požadavky, ve kterých břit nástroje pracuje. Při 

obrábění bývají vystaveny intenzivnímu mechanickému a tepelnému 

namáhání. To vede k otupování břitu nebo i k celkové destrukci [2]. Řezný 

materiál musí mít proto větší tvrdost než materiál obráběný, aby mohl řezný 

klín vniknout do obráběného materiálu a odřezával třísku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 – Oblasti aplikace nejpoužívanějších materiálů pro řezné nástroje 

 

Požadavky kladené na řezné materiály: 

 Pevnost a tvrdost v tlaku. 

 Houževnatost a pevnost v ohybu. 

 Pevnost za tepla a odolnost proti teplotním rázům. 

 Odolnost proti otěru (adheze, difuze…) 

 Chemická stálost a chemicky neutrální chování vůči obráběným 

materiálům. 

 Odolnost proti vzniku trhlin a pevnost vazby vnitřních fází. 
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Obr. 3.2 – Přehled výkonných řezných materiálů [9] 
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 Pro nástroje s definovanou geometrií břitu se zpravidla používá 

následující rozdělení materiálů  obráběcích nástrojů [3]: 

 Kovové (vyrobené klasickým tavením). 

 Nástrojové oceli (NO). 

 Spékané tvrdokovy (vyrobené práškovou metalurgií). 

 Slinuté karbidy (SK). 

 Cermety. 

 Keramické materiály (nekovové lisované prášky). 

 Řezná keramika (ŘK). 

 Syntetické velmi tvrdé materiály. 

 Kubický nitrid boru (KBN). 

 Diamant (PKD). 

 

 
       Cutting speed – řezná rychlost 

       Year – rok 

       Carbon Tool Steel – uhlíková oceli 

       High-speed steel – rychlořezná ocel 

       Cast Alloy – slitinová ocel 

       Carbide – slinutý karbid 

       Coated Carbide – povlakovaný SK 

       Silicon Nitrid – Si3N4 

       Diamond – diamant 

       Cubic Boron Nitride – KBN 

 

 

Obr. 3.3 – Změna produktivity řezných materiálů v čase [16] 

 

 Podle normy ISO 513 : 2002 [18] se obráběné materiály dělí do 6 

hlavních aplikačních skupin a každá se dále dělí na aplikační podskupiny. 

Hlavní aplikační skupiny se dělí podle materiálů, který se jimi obrábí. 

Identifikačními znaky jsou písmena a barva. Každá aplikační skupina je 

určena písmenem hlavní skupiny a klasifikačním číslem. Výrobci řezných 

materiálů uspořádali pořadí v aplikačních skupinách podle relativního 
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opotřebení a pevnosti. Čím je číslo nižší, tím je možné obrábět vyšší rychlostí 

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

posuvu a pevnost řezných materiálů. 

Rozdělení aplikačních skupin dle ISO 513 : 2002: 

 P (modrá barva značení)  

 M (žlutá barva značení)  

 K (červená barva značení)  

 N (zelená barva značení)  

 S (hnědá barva značení) 

 H (šedá barva označení)  

 

 Skupina P – je určena pro obrábění materiálů, které tvoří dlouhou 

třísku, jako uhlíkové oceli, slitinové oceli a feritické nerezavějící oceli. Řezný 

proces je doprovázen velkými řeznými silami a značným opotřebením na 

čele nástroje. Přísada TiC zaručuje vysokou odolnost proti difúzi za vysokých 

teplot a je jednou z hlavních příčin výmolů na čele nástroje. 

 Skupina M – má universální použití a je určena pro obrábění 

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

austenitické a austeniticko – feritické oceli [18] a tvárné litiny. Pro svoji 

relativně vysokou houževnatost se SK této skupiny používají pro těžké 

hrubovací práce a pro přerušované řezy. Síly řezání dosahují středních až 

vysokých hodnot a dochází k vydrolování ostří. 

 Skupina K – je určena pro obrábění materiálů, které vytváří krátkou 

drobivou třísku, zejména litiny, temperovaná litina a litina s globulárním 

grafitem. Řezné síly jsou obvykle relativně nízké a převládá abrazivní a 

adhezní opotřebení. SK této skupiny nejsou vhodné pro materiály tvořící 

dlouhou třísku která zatěžuje tepelně čelo nástroje. 

 Skupina N – je určena k obrábění materiálů z neželezných kovů, 

zejména hliníku a dalších neželezných kovů a  jejich slitin a nekovových 

materiálů. 

 Skupina S – používá se na obrábění tepelně odolných  slitin na bázi 

železa, niklu a kobaltu, titanu a titanových těžce obrobitelných slitin. 
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 Skupina H – je vhodná na obrábění kalených a vysoce tvrdých ocelí a 

tvrzených a kalených litin. 

 Dalším velmi důležitým kriteriem odolnosti materiálu vůči opotřebení je 

jeho tepelná odolnost. 

 

3.1 Nástrojové oceli 

 Tento druh řezného materiálu můžeme zařadit mezi ušlechtilé oceli. 

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

za tepla i za studena, měřidla apod. [8]. Podle chemického složení je lze dále 

dělit na: 

 Uhlíkové oceli 

 Slitinové oceli 

 Rychlořezné oceli 

 

3.1.1 Uhlíkové nástrojové oceli 

 Obsahují asi 1,25% C a menší množství Mn. Tvrdost a odolnost proti 

otupení zajišťuje jejich martenzitická struktura. Se stoupajícím obsahem 

uhlíku roste tvrdost a tím i odolnost proti otupení, ale současně klesá jejich 

houževnatost. Tyto oceli jsou citlivé na tepelné zpracování a na druh použití, 

zejména při vyšších teplotách, kdy nástroje z uhlíkových ocelí ztrácí tvrdost. 

Jejich maximální teplotní odolnost je okolo 250°C. 

 Vyrábí se z nich málo namáhané nástroje jako např. ruční nástroje a 

nářadí (pilníky, škrabáky, nože, sekáče, sekery, kladiva…), nože strojních 

nůžek a kamenické nářadí. 

 

3.1.2 Slitinové oceli 

 Tyto oceli obsahují méně než 1,25% uhlíku a jsou legovány především 

manganem, chromem, molybdenem, niklem a wolframem. Jsou více odolné 

proti otupení a mají vyšší tvrdost a pevnost za tepla. Mají dobrou 

prokalitelnost, která je vhodná pro tvarově náročné nástroje. 
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 Vyrábí se z nich nástroje s vyšším namáhání. Nejsou však vhodné pro 

výkonné řezání a obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Hlavními oblastmi 

použití jsou tvářecí nástroje, zápustky, formy na plasty a jednoduché řezné 

nástroje (výhrubníky, výstružníky, protahováky, závitníky, pilové listy, 

dřevoobráběcí nástroje…). Odolávají teplotám do 350°C. 

 

3.1.3 Rychlořezné oceli 

 Jsou vysokolegovány legujícími prvky, mezi které patří zejména 

wolfram, jehož obsah může činit až 18%. V porovnání s ostatními 

nástrojovými ocelemi mají několikanásobně vyšší řezivost a dobrou pevnost 

v ohybu. Mají též vysokou tvrdost a odolnost proti popouštění a snášení 

maximální teploty okolo 550 °C. 

 Vyrábějí se z nich především namáhané nástroje pro obrábění 

(soustružnické a hoblovací nože, frézy, pilové kotouče, závitové čelisti a 

závitníky, tvarové nože…) a nástroje na opracovávání dřeva. Mohou se 

používat i při obrábění s rázy nebo při přerušovaném řezu. 

 

3.1.4 Rychlořezné oceli vyrobené práškovou metalurgií: 

      V budoucnu se stále více do popředí budou dostávat rychlořezné oceli 

vyrobené práškovou metalurgií. Tato metoda umožňuje vytvářet velmi 

homogenní strukturu a vývoj nestandardních chemických variant. 

 homogenní struktura, 

 dobré technické vlastnosti – tvařitelnost, brousitelnost, leštitelnost,  

 tvarová a rozměrová stálost při slinování, 

 zlepšená houževnatost, 

 materiálová a ekonomická náročnost. 

 

3.1.5 Povlakované rychlořezné oceli 

 Mimo snahy o zlepšeni vlastnosti základního materiálu, kvality 

tepelného zpracováni a ostření mají mimořádný význam především metody 

úprav povrchových vrstev funkčních části nástroje. Jejich cílem je nejen 
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zvýšeni životností nástroje, ale i jeho výkonnosti. Pro rychlořezné oceli se 

používá metoda povlakování PVD, je založena na rozprašování nebo 

odpařování pevného terče (Ti, Cr, AI), na bombardováni podložky (nástroje) 

směsí neutrálních atomů a iontů a kondenzaci chemické sloučeniny, např. 

nitridu, karbidu nebo oxidu zvoleného kovu na nástroje ve vakuované komoře 

[12]. 

      Existuji 3 základní typy povlakování metodou PVD. Jedná se o 

napařováni, naprašování a iontové plátování. Dosud nejčastěji je aplikován 

povlak TiN (asi 75% povlakovaných nástrojů), další v pořadí četnosti jsou  

(Ti, Al)N a Ti(C, N). Mezi výhody lze zařadit možnost povlakování ostrých 

hran, k nevýhodám všech metod PVD patří relativně složitý vakuový systém. 

 Vzhledem k tomu, že rychlořezné oceli patří mezi nejvíce legované 

nástrojové oceli a jsou tedy nejnáročnější na deficitní legující prvky, optimální 

využívání rychlořezných ocelí má značný ekonomický význam. 

 

 

3.2 Slinuté karbidy 

 

3.2.1 Slinuté karbidy 

 Jsou vyráběny práškovou metalurgií, kde struktura je tvořena karbidy 

vysocetavitelných kovů wolframu (WC), titanu (TiC) a pojícím kovem, kterým 

je nejčastěji kobalt (Co). Jako další přísady se používají karbidy tantalu 

(TaC), niobu (NbC) a další. Velký rozvoj zaznamenaly slinuté karbidy 

zejména na konci 50. let minulého století při změně v upevnění VBD 

z pájené na konstrukci s mechanickým upínáním. 

 V současné době většina výrobců slinuté karbidy povlakuje. 

Povlakované slinuté karbidy jsou složeny z pevného karbidového podkladu a 

kobaltu a termochemicky stabilního povlaku (karbidy, nitridy, oxidy a jejich 

kombinace). Výsledkem jsou lepší materiály pro vysoké řezné a posuvové 

rychlosti, vysoký úběr třísky a přerušovaný řez. Hlavním cílem povlaků je 

snížit součinitel tření, neulpívání třísek na čele, získání tvrdého povrchu při 

zachování houževnatého jádra, zamezení vzniku nárůstků a zejména 
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prodloužení životnosti nástroje. Získáme tak vysoce kvalitní nástroje, 

zajišťující vysoký úběr materiálu, vysoké řezné a posuvové rychlosti i 

možnost využití pro přerušované řezy. Jako první se na trhu objevily povlaky 

z TiC a brzy na to byly vyvinuty povlaky typu TiN a TiCN, povlaky Al2O3 přišly 

na trh nejpozději.  Mají vyšší teplotní odolnost oproti předchozí skupině 

materiálů a to přibližně 800°C.    

 Obvykle se uvádějí tyto vývojové stupně povlakovaných slinutých 

karbidů [1]: 

1. generace: jednovrstvý povlak (téměř výhradně TiC) s tloušťkou asi 7µm a 

 špatnou soudržností podkladu a povlaku.  

2. generace: jednovrstvý povlak (TiC, TiCN, TiN) bez eta-karbidu na 

 přechodu podklad - povlak. Zdokonalení technologie výroby 

 umožnilo vytvořit vrstvy povlaků o větší tloušťce (až 13 µm), bez 

 nebezpečí jejich odlupování při funkci nástroje. 

3. generace: vícevrstvý povlak (dvě až tři, případně i více vrstev) s ostře 

 ohraničenými přechody mezi jednotlivými vrstvami. Řazení vrstev  

odpovídá jejich vlastnostem tak, že jako první jsou na podklad obvykle 

nanášeny vrstvy s lepší přilnavostí k  podkladu, které mají relativně 

nižší odolnost proti opotřebení a jako poslední jsou nanášeny vrstvy, 

které nemusí mít dobrou přilnavost k podkladu, ale  požaduje se od 

nich zejména vysoká tvrdost a odolnost proti opotřebení. Nejčastěji 

bývají jednotlivé vrstvy řazeny v tomto pořadí (od podkladu k povrchu): 

TlC-Al2O3, TiC-TiN, TiC-TiCN-TiN, TiC-Al2O3-TiN. 

4. generace: speciální vícevrstvý povlak (velmi často i více než 10 vrstev a 

 mezivrstev), s méně či více výraznými přechody mezi jednotlivým 

 vrstvami (užívají se stejné materiály povlaků jako u 3.generace).  

 

 Vůbec nejnovější povlaky firem mají mezi podkladem a vlastním 

povlakem vrstvu speciálního materiálu  typu WC-Co. Je tedy zřejmé, že se 

aplikují jak jednovrstvé, tak i vícevrstvé povlaky podle různých způsobů a 

podmínek obrábění. Různé druhy povlaků vykazují různé vlastnosti, např. 

TiC je nejtvrdší a má největší odolnost vůči abraznímu opotřebení, naproti 
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tomu TiN je měkčí a proto méně otěruvzdorný, ale je termodynamicky stabilní 

a odolný proti tvorbě výmolu na čele nástroje. Al2O3 vykazuje největší 

otěruvzdornost při vysokých teplotách, tedy při vysokých řezných 

rychlostech. Proto má vícevrstvá technologie velký význam pro optimální 

kombinaci požadovaných vlastností povlakovaných destiček. Aplikace 

vícevrstvých povlaků má rostoucí tendenci a řazení vrstev je obvykle v 

posloupnosti substrát (podklad) - TiC - TiCN - TiN - Al2O3 [1]. 

 

Metody povlakování   

 Povlakované slinuté karbidy jsou vyráběny tak, že na podklad z 

běžného slinutého karbidu typu (v současné době jsou již povlaky většinou 

nanášeny na podkladové SK, vyrobené speciálně k tomuto účelu) se nanáší 

tenká vrstva materiálu s vysokou tvrdostí a vynikající odolností proti 

opotřebení (povlak ve formě tenké vrstvy má vyšší tvrdost i pevnost, než stej-

ný homogenní materiál v jakékoli jiné formě). Tyto výhodné vlastnosti vyplý-

vají zejména z toho, že povlakový materiál neobsahuje žádné pojivo, má o 

jeden i více řádů jemnější zrnitost a méně strukturních defektů a tvoří bariéru 

proti difúznímu mechanismu opotřebení nástroje. Podle principu se metody 

povlakování dělí do dvou základních skupin: 

  

 Metoda PVD 

Metoda PVD = fyzikální napařování, která je charakteristická nízkými 

pracovními teplotami. Tato metoda se používá zejména pro povlakování 

nástrojů z rychlořezných ocelí (nízká teplota zaručuje, že nedojde k 

tepelnému ovlivnění nástroje), pro povlakování slinutých karbidů se dosud 

využívala méně často (v posledním období ale dochází k poměrně 

významnému rozvoji metod PVD a rozšiřování jejich aplikací také v oblasti 

SK). Povlak je vytvářen napařováním, naprašováním nebo iontovým 

plátováním. Fyzikální proces povlakování probíhá ve středním až vysokém 

vakuu (obr. 3.2). Při napařování je čistý kov (obvykle Ti) odpařován pomocí 

elektrického oblouku.  
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 K nevýhodám všech výše uvedených metod PVD patří relativně složitý 

vakuový systém a požadavek pohybovat povlakovanými předměty, aby bylo 

zaručeno rovnoměrné ukládání povlaku po celém jejich povrchu (tento poža-

davek souvisí s tzv. stínovým efektem, který u dané metody způsobuje, že na 

plochách, které neleží ve směru pohybu odpařovaných částic, se vytváří 

nedokonalá vrstva povlaku, případně se povlak vůbec netvoří). Mezi výhody 

lze zařadit možnost povlakování ostrých hran (tedy i tzv. ostře provedeného 

ostří nástroje, s poloměrem zaoblení pod 20 µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 – Povlakování metodou PVD (a-napařování, b-naprašování, c-

iontové plátování) [12] 

 

 Metoda CVD 

Metoda CVD = chemické napařování z plynné fáze, která probíhá za 

vysokých teplot; tato metoda je hlavní metodou povlakování slinutých karbidů 

a může být realizována ve třech variantách:  

 tepelně indukovaná,  

 plazmaticky aktivovaná,  

 fotonově indukovaná (např. laserem). 

 Chemický proces povlakování je založen na reakci plynných 

chemických sloučenin v bezprostřední blízkosti povrchu podkladového 
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slinutého karbidu a následném uložení produktů reakce na tomto povrchu. 

Poměrně velkým procentem je v přiváděných plynech zastoupen nosný plyn 

(např. Ar, H2), který dopravuje danou směs plynů k povlakovanému 

předmětu, umožňuje řízení celého procesu a výrazně ovlivňuje rychlost růstu 

vrstvy povlaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3 – Povlakování metodou CVD [12] 

 

Mezi hlavní výhody povlakování metodou CVD patří: 

 vysoká hustota povlaku,  

 vynikající adheze k podkladovému materiálu, 

 dobrá stechiometrie povlaku, 

 povlakování předmětu ze všech stran jako důsledek poměrně 

vysokých pracovních tlaků plynné směsi (1-100 kPa). 

Nevýhodou metody CVD jsou vysoké pracovní teploty, které mohou mít 

nepříznivý vliv na vlastnosti povlakovaného předmětu po absolvování 

procesu (netýká se slinutých karbidů). Tím je omezen rozsah podkladových 

materiálů a proto je současný vývoj dané metody zaměřen zejména na 

snížení pracovní teploty při zachování všech výše uvedených výhod [1]. 

Nosné a reaktivní plyny

Kovový halogenit

ýparník

í komorou

é
čištění

řívod vody

Čistič plynu
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Metoda MTCVD 

 Na rozdíl od konvenční CVD technologie, při které je teplota nanášení 

povlaku 1000 - 1040 °C, MTCVD technologie umožňuje použít teploty 

podstatně nižší ( 700 - 850 °C). Zatímco u konvenční CVD technologie slouží 

jako zdroj uhlíku a dusíku plynný metan CH4 a plynný dusík N2, MTCVD 

metoda využívá jako vstupní sloučeninu acetonitril CH3CN, též metylkyanid. 

Jedná se o vysoce toxickou a hořlavou kapalinu. Jako zdroj titanu používají 

obě technologie chlorid titaničitý TiCl4. 

 Hlavní výhodou MT-CVD technologie je to, že v důsledku nižší reakční 

teploty dochází ke značnému nárůstu houževnatosti, případně jejímu 

zachování. Mikrotvrdost běžně připravených karbonitridů má klesající 

tendenci ve směru od substrátu k povrchu vzorku.  Je to logický důsledek 

faktu, že ve směru narůstání povlaku roste i jeho zrnitost, která je příčinou 

poklesu mikrotvrdosti. Zrnitost MT-TiCN vrstvy je nejmenší právě v místech, 

kde MT-TiCN vrstva začíná růst. Mikrotvrdost MT-TiCN vrstvy může obecně 

kolísat od 1600 do 3000  HV0,05 v závislosti na zrnitosti a na reakčních 

podmínkách nanášení povlaku (tlak, teplota, koncentrace jednotlivých 

chemických látek) [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 – Povlakování metodou MTCVD [25] 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 21 - 

3.2.2 Cermety 

 Název CERMET vznikl spojení anglických slov CERamic a METal. Jak 

vyplývá z tohoto slovního spojení jedná se o výhodnou kombinaci vlastností 

keramiky a kovu. Zachovává si tvrdost keramiky a houževnatost kovu. Hlavní 

pozornost při výrobě cermetů je věnována zvýšení pevnosti a odolnosti proti 

vydrolování. 

 Cermety jsou používány pro nižší posuvové rychlosti a naopak pro 

vyšší rychlosti řezné. Vzhledem k nízké houževnatosti jsou zatím využívány 

především pro střední a lehké řezy. Dobře se uplatní při obrábění 

austenitických ocelí. 

 

 

3.3 Řezná keramika 

 V současné době jsou známy dva základní druhy řezné keramiky.  

Na bázi oxidu hliníku (Al2O3) a na bázi nitridu křemíku (Si3N4). Jsou schopny 

odolávat teplotě až kolem 1200°C. Celá tato disertační práce se zabývá 

zkouškami těchto materiálů, proto mu bude věnována celá další kapitola. 

 

 

3.4 Syntetické velmi tvrdé materiály 

 Jsou to technické materiály, které svými vlastnostmi (především 

tvrdostí a otěruvzorností) převyšují dosud známé běžné řezné materiály [5]. 

Řadíme sem polykrystalické materiály na bázi kubického nitridu boru (KBN) 

na bázi diamantu (PKD). Pro vysokou cenu a někdy afinitu s obráběným 

materiálem se zatím příliš nerozšířily. Používají se vesměs pro velkosériovou 

výrobu a speciální metody obrábění. 

 

3.4.1 Kubický nitrid boru 

 Měkkou hexagonální modifikací  vystupuje nitrid boru v určité analogii 

s uhlíkem, kde krystalizuje se stejným typem mřížky jako grafit a tvrdou 

modifikací, která má identickou strukturu mřížky jako diamant. Přírodní KBN 
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není vhodný pro nástroje s definovanou geometrií břitu, neboť na rozdíl od 

hexagonálního křemíku je měkký. Teprve transformací na kubickou mřížku 

za vysokých teplot a tlaků se stává kubický nitrid boru druhým nejtvrdším 

materiálem po diamantu [6]. 

 Nástroje osazené kubickým nitridem boru se používají při obrábění 

bílé litiny s tvrdostí nad 50 HRC, legované litiny a tvrdých návarů a stelitů [7]. 

Při opracování těchto materiálů dosáhneme mnohem vyšší životnosti  

nástroje než při obrábění slinutými karbidy či řeznou keramikou a 

dosahovaná odolnost proti teplotnímu namáhání se blíží 1500°C. 

 Pro své vlastnosti, vysokou životnost a schopnost dosahovat vysoké 

jakosti povrchu, jsou vhodné jako nástroje nahrazující broušení třískovým 

obráběním. Je to z důvodu jak ekonomických, tak i ekologických. 

 

3.4.2 Diamant 

 Díky vysoké vazebné energii kubické mřížky je nejtvrdším známým 

materiálem. Diamanty dělíme v zásadě na dvě skupiny: přírodní a syntetické. 

Oba tyto druhy se vyskytují ve tvaru monokrystalickém a polykrystalickém. 

Synteticky vyrobené diamanty jsou výhodnější jak ekonomicky, tak i 

technologicky [6]. 

 Nástroje a VBD osazené  diamantem jsou používány pro obrábění 

neželezných kovů a slitin (hliník, měď, mosaz, bronz, titan a jejich slitiny). 

Jedná se vesměs o materiály, které nemají afinitu k uhlíku [7]. Stále více jsou 

tyto nástroje nasazovány při obrábění keramických a plastických hmot 

s abrazivními plnidly, grafitové hmoty, gumy a jiné kompozitní materiály. 

 

3.5 Shrnutí 

 Tato kapitola se věnovala řezným materiálům, jejich klasifikaci a 

rozdělení. Pro každý materiál byla vymezena jeho oblast aplikace, popsány 

nástroje na které se používají a nejvýznamnější vlastnosti. Dále byly 

charakterizovány a rozděleny materiály podle aplikačních oblastí podle 

normy ISO 513:2002. 
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Tab. 3.1 – Porovnání některých vlastností řezných materiálů [4] 

Pevnost 
Řezný 

materiál 

Tvrdost 

[HV] 
v tlaku 

[MPa] 

ohybu 

[MPa] 

Modul 

pružnosti 

[GPa] 

Rázová 

houževnatost 

[J/cm2] 

Součinitel 

vrubové 

houževnatosti

KIC[MPa/m-1/2]

RO 800 
1000 

3600 
4200 

2500 
4500 

220 
240 

8 
30 

14 
17 

SK 1200 
1900 

3000 
5000 

1100 
2200 

410 
690 

0,7 
4 

6 
10 

ŘK 2200 
2500 

3500 
4500 

500 
900 

380 
420 

0,3 
0,5 

1,5 
2,5 

KBN 4500 
6000 

3000 
5000 

660 
1000 720  1 

PKD 6000 
8000 

6000 
8000 

500 
1000 1160   
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4 ŘEZNÁ KERAMIKA A JEJÍ VYUŽITÍ V OBRÁBĚNÍ 

 Moderní definicí je keramika obecně považována jako převážně 

krystalický materiál, jehož hlavními složkou jsou anorganické sloučeniny 

nekovového charakteru. Tato definice zahrnuje nejen tradiční keramiku 

(porcelán, cihly, cement), ale i brousící materiály a řadu nových (speciálních, 

konstrukčních, strojírenských, průmyslových nebo jinak nazývaných 

keramických látek jako jsou oxidická keramika (Al2O3, ZrO2, BeO…), ferity, 

feroelektrika, nitridy (na bázi Si, B, Al), karbidy (na bázi Si, B) a další [1]. Pro 

současnou keramiku je charakteristické, že je vyráběna z poměrně čistých 

surovin a často z čistých výchozích chemikálií jako keramika syntetická. Jsou 

to látky označované jako keramika krystalická, na rozdíl od tradiční keramiky, 

která obsahuje i velký podíl skelné (amorfní) fáze. Keramické látky jsou 

vázány meziatomovými vazbami iontovými a kovalentními. Jejich vazba však 

není čistě iontová nebo čistě kovalentní. Zpravidla se vyskytují obě vazby 

zároveň. V krystalové struktuře převažují složité mřížky kubické a 

hexagonální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 – Ukázky keramických řezných destiček SGAC s.r.o. Turnov 
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4.1 Technické použití keramických materiálů 

 Intenzivní výzkumnou činností byly výrazně zlepšeny některé 

vlastnosti keramických materiálů. To umožnilo podstatné rozšíření jejich 

aplikací ve strojírenské výrobě. Charakteristické vlastnosti umožňují používat 

keramické materiály v těchto oblastech technické praxe [1]: 

 Tepelné aplikace – odolnost vůči vysokým teplotám, stabilita tvaru při 

tahu a tlaku i za vysokých teplot, odolnost proti náhlým změnám 

teploty, nízká tepelná roztažnost, schopnost akumulace tepla, dobrá 

tepelná vodivost. 

 Mechanické aplikace – vysoká tvrdost, vysoká odolnost proti 

opotřebení dobré a stabilní kluzné vlastnosti, nepřítomnost statického 

náboje, nízká měrná hmotnost, vysoká přesnost tvaru, úzké 

rozměrové tolerance. 

 Elektrotechnika, elektronika – výborné izolační vlastnosti, vysoká 

dielektrická pevnost, velká stabilita výboje, vysoký výkon zhášení 

výboje, definovaná dielektrická konstanta, dobré vysokofrekvenční 

vlastnosti, dobré mechanické vlastnosti. 

 Fyzikální a chemické aplikace – chemická odolnost vůči kyselinám a 

louhům, chemická inertnost, odolnost vůči korozi a erozi, akumulační 

a pohlcovací schopnost, velký geometrický a měrný povrch, filtrační 

schopnosti. 

 Medicína – biologická slučitelnost, chemická inertnost a stabilita, 

filtrační schopnost. 

 Stavebnictví – odolnost vůči horku a mrazu, příjemnost na dotyk, 

hygienické vlastnosti, mechanická stabilita, plynotěsnost, chemická 

inertnost 

 

 Jednotlivé vlastnosti keramik lze různě kombinovat a měnit podle 

konkrétního použití na jednotlivé aplikace. Proto se vybrané keramické 

materiály úspěšně používají pro výrobu řezných nástrojů pro obrábění. Jsou 

zde s výhodou využívány tyto vlastnosti řezné keramiky [1]: 
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 Vysoká tvrdost. 

 Odolnost proti mechanickému namáhání. 

 Odolnost proti působení vysokých. 

 Odolnost proti opotřebení. 

 Vysoká trvanlivost a řezivost 

 Odolnost proti korozi a chemickým vlivům. 

 Nízká měrná hmotnost. 

 Dostupnost základních surovin. 

 Ekologická nezávadnost. 

 Příznivá cena. 

 

 

4.2 Historický vývoj 

 Pravděpodobně vůbec první keramický nástroj byl použit již v době 

kamenné, kdy člověk používal pískovcové bloky obsahující velké množství 

SiO2 k ostření nožů.  

 Počáteční pokusy s využitím keramických řezných nástrojů sahají do 

20. let minulého století. Ovšem první keramický materiál na bázi Al2O3 

použitelný pro řezný nástroj vyvinula německá firma Degussa v období II. 

světové války. Vzhledem k vysoké křehkosti byly aplikace omezeny na 

nepřerušovaný řez a k širšímu rozšíření nedošlo, protože technologie výroby 

nebyla zdaleka propracována, tak aby bylo možno zhotovit nástroj 

požadovaných vlastností. 

 První keramické materiály na bázi oxidu hlinitého byly úspěšně 

aplikovány až koncem 50. let na základě intenzivního výzkumu. Ten byl 

zaměřen na odstranění hlavních nedostatků (hrubozrnná struktura, nízká 

ohybová pevnost, nízká odolnost proti teplotním rázům). Masivnějšímu 

rozšíření bránil i nedostatek dostatečně výkonných strojů s potřebným 

výkonem a rozsahem otáček vřetene. 

 Na začátku 70. let byly vyvinuty keramiky typu Al2O3 + TiC, které měly 

zlepšit odolnost proti vydrolování a spolehlivost keramických řezných 

nástrojů. Jedná se o dnes nejrozšířenější typ řezné keramiky, která se 
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zasloužila o vstup keramických VBD na trh obráběních nástrojů. Slinovací 

proces se postupně změnil z vysokoteplotního lisování na vysokoteplotní 

izostatické lisování (HIP), aby se snížila cena nástroje a zvýšila produktivita 

výroby. 

 V polovině 80. let byly vyvinuty kompozity Al2O3 vyztužené vlákny 

whiskery. Výsledkem jsou vynikající řezné výkony těchto materiálů při 

obrábění superslitin. Počátkem 80. let se na trh dostávají i první keramické 

nástroje na bázi Si3N4. 

 

 

4.3 Rozdělení a značení ŘK 

 Pro dělení a značení keramických řezných materiálů neexistuje 

konkrétní norma, jako je tomu např. u slinutých karbidů či nástrojových ocelí.  

Každý autor uvádí své rozdělení ŘK po svém. Všeobecně se však přijímá 

následující dělení [9]: 

 

 Na bázi oxidu hlinitého (Al2O3)   

  - čistá (oxidická) - 99,5% Al2O3 

  - směsná - Al2O3 + ZrO2, Al2O3 + ZrO2 + CoO 

  - vyztužená - Al2O3 + TiC, Al2O3 + ZrO2 + TiC … 

 Na bázi nitridu křemíku (Si3N4) - Si3N4 + Y2O3, Si3N4 + TiC, sialony 

 

 Výrobní program vybraných výrobců řezných keramických materiálů je 

spolu s doporučeným použitím v tab. 4.1. Z ní je zřejmé, že se nástroje 

dodávají v celém rozsahu sortimentu. Obchodní značení konkrétních výrobců 

odpovídá zvyklostem jednotlivých výrobců. 
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Tab. 4.1 – Přehled předních výrobců ŘK a obecné podmínky jejich užití [1] 

Řezná keramika Výrobce Země 

Označení typ 
Doporučeně užití 

Cermax 440 Al2O3 

Hrubování a dokončování 

litiny a tvrzené litiny, 

kalených a žáruvzdorných 

ocelí. 
Carboloy USA 

Cermax 460 

Al2O3 

vyztužený 

vlákny TiC 

Vhodná pro přerušovaný 

řez a obrábění 

žáruvzdorných litinových 

ocelí. 

Widalox G Al2O3+ZrO2 

Obrábění litiny, jemné 

dokončovací práce, 

hrubování ocelí, frézování. 

Widalox H 
Al2O3+ZrO2 

+TiC+TiN 

Obrábění tvrzené a 

legované litiny, frézování. 

Widalox R 

Widalox ZR 

Al2O3+ZrO2 

TiC 

Soustružení všech druhů 

litin a ocelí. 

Krupp 

Widia 
Německo 

Wiadianit 

1000 

Si3N4+Al2O3 

+povlak 
Soustružení šedých litin 

GTE 

Valeron 
USA 

Quantum 

5000 

Si3N4+Al2O3 

+Y2O3+TiC 
Obrábění litiny. 

Iscar Izrael Iscanite Si3N4+Y2O3 Soustružení. 

DISAL 100 Al2O3 

Obrábění šedé litiny a 

konstrukční oceli 

nepřerušovaným řezem. 

DISAL 210 Al2O3+ZrO2 

DIAS ČR 

DISAL 220 

DISAL 240 

Al2O3+ZrO2 

+CoO 

Obrábění šedé, tvárné a 

temperované litiny, 

konstrukčních, 

zušlechtěných a 

rychlořezných ocelí. 

Vhodné pro přerušovaný 
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řez a střední frézování. 

DISAL310 

DISAL 320 
Al2O3+TiC 

Obrábění kalených ocelí 

přerušovaným řezem 

vhodná pro střední a 

jemné frézování. Lze 

chladit kapalinou. 

  

DISAL 400 

DISAL 420 
Si3N4 

Pro obrábění všech druhů 

litin, včetně kůry. Ale i 

ocelí přerušovaným 

řezem. Lze chladit a 

používat při hrubovacích 

pracech. 

VR-97 Al2O3 
Obrábění šedé litiny a 

měkčích ocelí. 

Fansteel/ 

Wesson 
USA 

VR-100 Al2O3+TiC 

Obrábění šedé litiny a 

tepelně zpracovaných 

ocelí, rychlostní frézování 

šedých litin. 

K060 Al2O3 Soustružení. 

K090 Al2O3+TiC Soustružení 
Kennametal USA 

KYON2000 
Si3N4+Al2O3 

+Y2O3 
Soustružení a frézování. 

CX3 Al2O3 
Dokončovací soustružení 

litin. 

HC2 Al2O3+TiC 

Polodokončovací a 

dokončovací soustružení 

litin, tvrdých materiálů a 

ocelí legovaných niklem. 

SP4 
Si3N4+TiN 

+povlak 

NGK Spark 

Plug 
Japonsko 

S4N Si3N4+TiN 

Hrubovací a 

polodokončovací 

soustružení a frézování 

šedé litiny. 
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Plansee 

Tizit 
Rakousko Sinit TSI Si3N4 

Soustružení a frézování 

všech druhů litin. 

Secoramics 

30 
Al2O3 

Soustružení litiny vysokými 

řeznými rychlostmi. 

Seco Švédsko 

Revolox Al2O3+TiC 

Soustružení litiny vysokými 

řeznými rychlostmi, když je 

kladen důraz na 

houževnatost nástroje. 

SN56 
Hrubovací a dokončovací 

soutružení litin 

SN60 

Hrubovací a dokončovací 

soustružení šedé litiny, 

dokončovací soustružení 

ocelí. 

SN76 
Hrubovací a dokončovací 

soustružení. 

SN80 

Al2O3+ZrO2 

Hrubovací soustružení 

ocelí, frézování šedé litiny. 

SH1 

Soustružení a frézování 

tvrdých materiálů, 

frézování šedé litiny, 

přesné frézování. 

SH20 

Přesné soustružení šedé 

litiny, cementačních, 

zušlechtěných a kalených 

ocelí. 

SH20F  

FH3 

Al2O3+TiC 

Jemné frézování šedé a 

tvrzené litiny, 

zušlechtěných a kalených 

ocelí. 

Feldmühle Německo 

SL100 Si3N4+Y2O3  
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AC5 Al2O3 Obrábění litiny i oceli. 

MC2 Al2O3+TiC  
Hertel Německo 

NC1 Si3N4 
Hrubování šedé litiny, 

frézování, soustružení. 

CC620 Al2O3+ZrO2 

Obrábění šedé litiny, 

běžných i legovaných 

ocelí. 

CC650 
Al2O3+TiN+ 

TiC+ZrO2 

Obrábění šedé litiny, 

kalených ocelí, frézování. 

CC670 

Al2O3+ 

whiskery 

SiC 

Obrábění kalených 

materiálů i 

v přerušovaném řezu a 

žáruvzdorných materiálů. 

CC680 
Si3N4+Al2O3

+Y2O3 

Obrábění žáropevných 

niklových slitinových ocelí, 

vhodná i pro přerušovaný 

řez. 

Sandvik 

Coromant 
Švédsko 

CC690 Si3N4 

Hrubovací a 

polodokončovací obrábění 

šedé, temperované i 

tvárné litiny. 

W80 Al2O3 

NB90S 
Soustružení 

Sumitomo Japonsko 

NB90M 
Al2O3+TiC 

Frézování. 

Zettl Německo Zekalit 3000 Si3N4+Al2O3 

Hrubovací a dokončovací 

obrábění litin, hrubovací 

soustružení a frézování 

bez chlazení i s chlazením, 

obrábění slitin s vysokým 

obsahem niklu. 

Mitsubishi Japonsko XD3 Al2O3+ZrO2 Soustružení. 
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LXA Al2O3 
Litina, dokončovací 

soustružení. 

LX10 Al2O3+TiCN Soustružení kalené oceli. 

LX21 Al2O3+TiC Litina, běžné soustružení. Toshiba 

Tungaloy 
Japonsko 

FX920 Si3N4 

Šedá litina, střední až 

hrubý čas, soustružení, 

frézování za sucha i 

s chlazením. 

 

 

4.4 Výroba řezné keramiky 

 Proces výroby kompaktních keramických součástí (a tedy i 

vyměnitelných břitových  destiček pro řezné nástroje) je velmi podobný 

procesu výrobu součástí ze slinutých karbidů a cermetů [12]. Zásadní rozdíl 

je ale v tom, že keramické materiály neobsahují žádný materiál, jehož funkcí 

by bylo spojení jednotlivých zrn tvrdé fáze do jednolitého tělesa. Tato 

skutečnost výrobu řezné keramice znesnadňuje a klade vysoké nároky na 

výrobní zařízení. Další důležitou podmínkou úspěšné výroby je dodržení 

všech předepsaných parametrů technologického postupu výroby. 

 Vývoj mikrostruktury a slinovatelnost keramických materiálů je možno 

ovlivnit přidáním přísad. Tyto přísady v průběhu slinování vytváření kapalnou 

fázi [13]. Tímto způsobem lze dosáhnout hustějšího uspořádání částic a 

rychlejšího a lepšího zhutnění výrobku. 

 

 Obecný postup výroby keramických materiálů: 

 Příprava práškové směsi 

 Mletí 

 Míchání 

 Tvarování 

 Sušení 

 Předslinování 

 Slinování 
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 Tepelné zpracování 

 Úpravy povrchu 

 

4.4.1 Výchozí materiály pro výrobu ŘK a jejich průmyslové získávání 

 Jak již bylo uvedeno dříve, hlavními výchozími materiály pro výrobu 

řezných keramik jsou především [1]: 

 

 Oxidy – Al2O3, ZrO2. 

 Karbidy – TiC, SiC. 

 Nitridy – Si3N4, TiN. 

 

 Jedná se o chemicky velmi stabilní látky s vysokou tvrdostí, tlakovou 

pevností a odolností proti vysokým teplotám.  

 

Tab. 4.2 – Srovnání teploty tavení a tvrdosti vybraných keramických  

materiálů [11] 

Materiál Teplota tavení [°C] Tvrdost [HV] 

Al2O3 2050 2000 

ZrO2 2700  

Si3N4 1900 1000 

SiC 2200 2500 
 

 

Oxid hlinitý (Al2O3) 

 Nejčastěji je vyráběn z Bauxitu tzv. Bayerovým procesem. Čistota 

konečného produktu dosahuje hodnot kolem 99,9%. Postup výroby obsahuje 

5 základních operací [1]: 

 Úprava bauxitové suroviny. 

 Loužení. 

 Filtrace. 

 Precipitace. 

 Kalcinace. 
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Oxid zirkoničitý (ZrO2) 

 Lze jej vyrobit z křemičitanu zirkoničitého (ZrSiO4) některou 

z následujících metod [1]: 

 Termický rozklad a redukce v elektrické peci. 

 Alkalické tavení. 

 Chlorace (do směsi ZrO2 a C, která je ohřívána v šachtové peci je 

přiváděn chlor). 

 Plazmovým hořákem. 

 

Nitrid křemíku (Si3N4) 

 Existuje jako sloučenina ve dvou modifikacích α a β. V současné době 

se průmyslově využívají čtyři základní metody syntézy nitridu  

křemíku [1]: 

 Přímá reakce prvků. 

 Karbotermická redukce a nitridace oxidu křemičitého. 

 Srážení z plynné fáze. 

 Teplotní rozklad diimidu křemíku. 

 

4.4.2 Výroba oxidické keramiky 

 Základní surovinou je jemnozrnný oxid hlinitý. K němu se po vstupní 

kontrole přidají malá množství pomocných látek. Tyto látky mají usnadnit 

slinování a zabránit růstu zrn. Někteří výrobci k těmto účelům používají 

rozličné materiály. Obecně se jedná o oxidy zirkonia, yttria, chromu, titanu, 

niklu, hořčíku, kobaltu a molybdenu a karbidy těžkotavitelných kovů jako 

wolfram a titan [12]. 

 Po mokrém semletí se tato směs rozprašováním vysuší. Získáme tak 

prášek, který je schopen soudržnosti a je následně lisován na automatických 

lisech na požadovaný tvar břitové destičky. Někdy se před lisování přidávají 

přísady, které snižují tření při lisování a zlepšují tečení. Lisování probíhá 

obvykle na lisech s oboustranným tlakem, aby se zajistilo rovnoměrné 

zhutnění v celém průřezu. 
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  a)       b) 

a) čistý Al2O3   b) Al2O3 + 30% TiC 

Obr. 4.1. – Struktura oxidické keramiky Al2O3 [10, 16] 

 

 Keramické materiály lze vyrábět též izostatickým lisováním. To 

spočívá v lisování pomocí hydrostatického tlaku kapaliny přes elastickou, 

vodě nepropustnou, stěnu tvarovacího pouzdra. Velmi často se destičky 

vyrábějí vytláčením (extruzí) tyčí, které jsou tvarovány podle budoucího tvaru 

břitových destiček. Po slinutí se pomocí diamantové okružní pily rozřezávají 

na jednotlivé destičky. 

 Po vylisování následuje slinování ve speciálních pecích. Tam dochází 

ke spojení prášku do tuhého tělesa potřebného tvaru. Po slinování následuje 

broušení na konečný tvar a požadovanou kvalitu povrchu. 

 

4.4.3 Výroba nitridové keramiky 

 Slinování tohoto druhu keramiky je při atmosférickém tlaku mnohem 

obtížnější než je tomu u keramiky na základě Al2O3. Je to v důsledku nižší 

samodifuze a teploty rozkladu [1]. Proto je při výrobě řezné keramiky na bázi 

nitridu křemíku nutno dopovat výchozí prášek slinovacími přísadami a 

aplikovat technologický postup vysokoteplotního lisování nebo 

vysokoteplotního isostatického lisování (HIP). Slinovací aditiva vytvoří během 

ohřevu tekutou fázi, která podporuje proces zhutňování. V zásadě je možné 

vytvarovat výrobek ze směsi Si3N4 a přísad a potom jej slinovat, nebo jej 

vyformovat ze směsi práškového křemíku a potom nitridovat a slinovat. 
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a) lisováno 90 minut b) lisováno 400 minut 

Obr. 4.2 – Struktura nitridické keramiky Si3N4 [16] 

 

 Pokud má být výsledný produkt hutný bez nespojených míst, je nutné 

aby se v průběhu slinovacího procesu vytvářela kapalná fáze. Z tohoto 

důvodu se do výchozí směsi přidávají speciální přísady, kterými jsou kovy 

nebo jejich sloučeniny a jsou rozptylována mezi zrna křemíku. Tato fáze 

během ochlazování ztuhne a její charakter a složení pak určují konkrétní 

soubor vlastností finálního výrobku. Výběr přísad je mimo jiné určen použitou 

technologií výroby nitridu křemíku [1]. 

 

 

4.5 Použití v oblasti obrábění 

 Řezná keramika patří mezi výkonné řezné materiály. Její nasazení ve 

strojírenské výrobě vyžaduje, mimo správné volby řezných podmínek,  

dodržení určitých zásad, aby mohlo být využito jejich výhodných vlastností 

v plné míře a nevýhodné co nejvíce potlačit. Mezi hlavní podmínky 

efektivního využití řezné keramiky patří [1]: 

 Vysoká tuhost systému stroj – nástroj – obrobek (zamezení kmitání 

jakéhokoliv druhu, které zvyšuje intenzitu opotřebení nástroje). 

 Použití výkonných obráběcích strojů se širokým rozsahem posuvů a 

otáček a možností nastavení vysokých řezných rychlostí. Vhodná je 

plynulá regulace otáček. 

 Výborný stav obráběcího stroje. 
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 Zabezpečení pevného a spolehlivého upnutí obrobku, zejména při 

vysokých otáčkách, kdy působí velké odstředivé síly. 

 Zakrytování pracovní části obráběcího stroje. 

 Výběr vhodného tvaru a velikosti břitové destičky. 

 Správná volba tvaru ostří břitové destičky (velikost a sklon negativní 

fazetky na čele). 

 Překonání nedůvěry k novému nástrojovému materiálu u technologa i 

pracovníka, který stroj obsluhuje. 

 

4.5.1 Soustružení 

 Podobně jako u slinutých karbidů uvádějí jednotliví výrobci 

doporučené řezné podmínky i pro soustružnické práce svých keramických 

břitových destiček. U keramických materiálů hraje velmi důležitou roli i otázka 

chlazení. U většiny druhů keramických vyměnitelných břitových destiček je 

chlazení chladící kapalinou výslovně zakázáno. Pro obrábění tvrdých 

materiálů (kalené oceli, tvrzené litiny) keramickými destičkami je nutné volit 

poměrně nízké hodnoty hloubky řezu ap.  

 

4.5.2 Frézování 

 V počátcích vývoje a výroby byly keramické řezné materiály 

doporučovány a používány výhradně pro obrábění nepřerušovaným řezem, 

tedy hlavně soustružení. Postupným vývojem a zlepšováním mechanických 

vlastností dnes většina výrobců doporučuje i pro přerušované řezání, jako je 

frézování. Jednou ze základních podmínek pro použití při přerušovaném řezu 

je vysoká stabilita systému STROJ – NÁSTROJ – OBROBEK a tedy 

zamezení vzniku vibrací. Toho se dá úspěšně dosáhnout použitím 

frézovacích hlav osazených vyšším počtem břitů.  
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Tab. 4.3 – Hlavní oblasti využití nástrojů z řezné keramiky [17] 

Materiál Použití 

Al2O3 Běžné soustružení, vrtání a drážkování litiny. 

Al2O3 + SiCw Obrábění žáruvzdorných slitin. Hrubování a jemnění 
superslitin, oceli a litiny. Přerušované řezy. 

Al2O3 + TiC 

Soustružení tvrdé slitiny zušlechtěných ocelí do tvrdosti 64 
HRC na velmi jemný povrch. Běžné soustružení vrtání a 
drážkování litiny. Dokončovací obrábění žárovzdorných 
superslitin, litiny a oceli. 

Al2O3 + ZrO2 
Soustružení šedé, tvárné a kujné litiny vytvrzené na 
300 HB. Obrábění uhlíkové, legované a nástrojové oceli 
vytvrzené na 38 HRC. 

Sialony 

Hrubé obrábění superslitin na bázi niklu pro letecké motory 
a pro použití v agresivní prostředí. Řezy vyžadující vysoký 
posuv, rychlost nebo hloubku. Litina při vysokých 
rychlostech. 

Si3N4 
Hrubé soustružení a frézování litiny v těžkých podmínkách. 
Soustružení žárovzdorných slitin na bázi niklu. 

 

 

4.6 Shrnutí 

Tato kapitola se zabývala řeznou keramikou, její historií, technickým 

použitím a rozdělením a značením řezné keramiky. V další části je přehled 

výrobců a obecné podmínky použití jednotlivých druhů keramiky. Následuje 

popis výroby  a výchozí materiály pro jejich výrobu. Závěrem jsou oblasti 

jejího použití v obrábění. 
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5 OPOTŘEBENÍ BŘITŮ NÁSTROJŮ  

 Všechny břity řezných nástrojů podléhají při obrábění opotřebení. 

Tomuto opotřebení jsou vystaveny až do okamžiku dosažení konce doby 

trvanlivosti. Trvanlivost břitu nástroje je doba, po kterou pracuje nástroj od 

upnutí do opotřebení břitu a počítá se v minutách. Jedná se o upotřebitelnost 

při níž tento břit obrábí kov a v mezích stanovených parametry jakosti dává 

obrobku požadovaný tvar. 

 Opotřebení břitu obráběcího nástroje lze určovat následujícími 

délkovými charakteristikami (obr. 5.1.) nebo objemem či hmotností 

opotřebovaného materiálu břitu: 

 

 VB – šířka opotřebené plochy na hřbetu 

 KB – šířka žlábku na čele 

 KT – hloubka žlábku na čele 

 KL – vzdálenost ostří k okraji žlábku 

 KM – vzdálenost ostří ke středu žlábku 

 VR – radiální otupení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 – Délkové charakteristiky otupení břitu [33] 
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 Při obrábění načisto je břit VBD považován za opotřebovaný tehdy, 

není – li již schopen dosahovat požadované jakosti opracování povrchu. 

 Naopak u hrubovacích operací se opotřebení vyvíjí v podstatně 

větších dimenzích. Nebere se příliš velký ohled na stav povrchu obrobku a 

přesnost rozměrů a tolerují se větší hodnoty opotřebení. V tomto případě 

může být doba trvanlivosti omezena tím, že břit pozbývá schopnost zajistit 

kontrolovaný odchod třísky nebo opotřebení dosazuje takových hodnot, že 

hrozí riziko náhlého lomu destičky [9]. 

 Pro dosažení nejvyšší možné produktivity obrábění je rozhodující 

volba správného řezného nástroje. Volba materiálu a geometrie břitu přitom 

hraje velkou roli. Vibrace vznikající při obrábění způsobují předčasné 

ukončení trvanlivosti břitu. Může to způsobovat např. nedostateční tuhost 

držáku nástroje, či chybné upnutí obrobku. 

 Při dodržení správných podmínek obrábění lze dosáhnout zvýšení 

produktivity tím, že sladíme geometrii břitu a řezné podmínky. Trvanlivost a 

strojní čas (na výrobu jedné součástky) se mohou velmi lišit při volbě různých 

nástrojů. 

 Na průběhu otupení v závislosti na čase lze určit tři základní 

charakteristické oblasti (obr. 5.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 – Závislost otupení na čase obrábění [33] 
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OBLAST 1 – počáteční otupování – ovlivňuje ji srovnávání vrcholků a 

nerovností hřbetu nástroje, popřípadě defektní povrchová vrstva hřbetu. 

OBLAST 2 – rovnoměrné otupování – vrcholky jsou již srovnány a průběh 

má téměř lineární průběh s tendencí mírného růstu. 

OBLAST 3 – zrychlené otupování – může končit i lomem a zničením břitu. 

 

 

5.1 Druhy opotřebení břitů nástojů 

 Opotřebení nástroje je produktem kombinace zatěžujících faktorů 

působících na břit. Trvanlivost břitu je ovlivňována celou řadou zatížení, které 

mají snahu změnit geometrii břitu. Opotřebení je tedy interakcí mezi 

nástrojem, materiálem obrobku a řeznými podmínkami. Nejdůležitější druhy 

opotřebení jsou: 

 

 

 

 mechanické (A), 

 tepelné (B), 

 chemické (C), 

 abrazivní (D). 

 

 

Obr. 5.3 – Typické zóny opotřebení [18] 

 

A) Vedle statických mechanických zatížení je ještě celá řada různých 

dynamických zatížení, které se odvíjejí z procesu utváření třísky. A dále pak 

taková, která vznikají vlivem nestejných hloubek řezu a přerušovaným 

řezem.  

 B) Při obrábění kovů vzniká velké množství tepla, které se vyvíjí na 

ploše čela a hřbetu břitové destičky. Toto tepelné zatížení značně namáhá 

materiál nástroje. 
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 C) Procesem utváření třísky se při vysokém tlaku a teplotě kontinuálně 

vytváří čistý kovový povrch, který má sklony k chemickým reakcím, popř. 

k difuzním procesům. 

 D) Většina obráběných materiálů obsahuje tvrdé částice, které se svou 

tvrdostí příliš neliší od materiálu břitu nástroje. Tyto částice pak vyvolávají 

abrazivní účinek. 

 

 

5.2 Oblasti opotřebení břitů nástrojů 

 Typ a průběh opotřebení, které vznikly na nástroji, podávají důležité 

informace o průběhu operace obrábění. Hlavní oblasti, ve kterých vzniká 

opotřebení, jsou: 

 čelo (A), 

 hlavní hřbet (B), 

 vedlejší hřbet (C), 

 poloměr špičky (D). 

 

Obr. 5.4 – Oblasti opotřebení VBD [18] 

 

5.3 Základní mechanismy opotřebení břitu 

 Schopnost materiálu břitu odolávat těmto zatížením určuje, jak a jakou 

formou je při obrábění ovlivňováno těmito mechanismy opotřebení. 

Působením zatěžujících faktorů, které můžeme při obrábění pozorovat, 

vznikají základní mechanismy opotřebení: 

 abrazivní opotřebení (1), 

 difusní opotřebení (2), 

 oxidační opotřebení (3), 

 lom statický či dynamický (4), 

 adhezní opotřebení (5). 
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Obr. 5.5 – Hlavní mechanismy opotřebení břitů nástrojů [10] 

 

5.3.1. Abrazivní opotřebení 

 Tento druh opotřebení je velmi rozšířenou formou, která vzniká 

hlavně, ale ne výhradně, působením tvrdých částic v materiálu obrobku. Je to 

podobné jako při broušení, kdy se tvrdé částice dostávají mezi povrch 

obrobku a povrch nástroje. 

 Schopnost břitu odolávat abrazivnímu opotřebení je nejvíce závislá na 

jeho tvrdosti. Řezný nástrojový materiál, který obsahuje hustou strukturu 

tvrdých částic, bude tomuto druhu opotřebení odolávat dobře. Nemusí však 

při obrábění odolávat ostatním druhům opotřebení 

 

5.3.2 Difusní opotřebení 

 Vzniká působením chemických vlivů při procesu obrábění. Chemické 

vlastnosti řezného materiálu a jeho afinita vůči materiálu obrobku mají 

rozhodující vliv na průběh difusního opotřebení. Některé řezné materiály 

nereagují s materiálem obráběným vůbec, naopak jiné mají vztah k materiálu 

obrobku velmi silný. O podílu difusního opotřebení na celkovém opotřebení 
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rozhoduje víceméně chemické složení jak materiálu nástroje, tak materiálu 

obrobku. 

 Protože toto opotřebení úzce souvisí s teplotou, vytvoří se při 

vysokých řezných rychlostech největší žlábek na čele nástroje. K výměně 

atomů dochází ve dvou různých směrech. Jeden probíhá z feritu ocelí do 

nástroje a při druhém putují atomy uhlíku do třísky. Projevuje se zejména u 

nástrojů z diamantu. 

 

5.3.3 Oxidační opotřebení 

 Vysoké teploty a okolní vzduch mají za následek oxidaci většiny kovů. 

Wolfram a kobalt tvoří porézní filmy oxidu, které jsou snadno odnášeny 

třískou. Jiné oxidy (např. Al2O3) jsou naproti tomu podstatně pevnější a 

tvrdší. Každý z materiálů je proto k oxidačnímu opotřebení náchylný s jinou 

intenzitou. Speciálně v místě kontaktu břitu, kde končí šířka třísky (dle 

hloubky řezu), má vzduch přístup do řezného procesu. V tomto případě 

vznikají působením oxidace  typické žlábky, které jsou v současné době 

relativně vzácným fenoménem. 

 

5.3.4 Lom 

 Má velmi často termomechanické příčiny. Kolísání teplot a zatížení 

řeznými silami mohou vést k vydrolování a lomu řezného nástroje. Řezné 

nástrojové materiály reagují na tato zatížení různě. Mechanická únava může 

být vyvolána s ohledem na mechanickou pevnost břitu příliš vysokými 

řeznými silami. 

 Příčiny mohou být na jedné straně v příliš vysoké tvrdosti  nebo 

pevnosti materiálu obrobku a ve vysokých pevnostech, nebo na druhé straně 

v příliš tvrdém řezném materiálu. Ovšem i v případech měkčího řezného 

nástrojového materiálu může dojít k lomu, pokud  vlivem vysokých teplot 

dojde k plastické deformaci a tím ke změněn jeho geometrie. Důsledkem je 

zvýšení řezné síly a následný lom nástroje. 
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5.3.5 Adhezní opotřebení 

 Vyskytuje se hlavně při nízkých teplotách obrábění na čele břitu 

nástroje. Může vzniknout jak u ocelí tvořících dlouhou třísku, tak u materiálů 

s krátkou třískou (litina...). Tento jev vede k vytváření nárůstků mezi třískou a 

břitem. Jedná se přitom o dynamický jev, při němž dochází k navařování a 

vytvrzování vrstev z třísky. Ty se tak  stávají součástí břitu. 

 Takto nárůstkem vytvořený břit může tvořit základ pro nové nárůstky 

na břitu a nebo může poškodit původní břit vydrolováním nebo výlomem. 

Tento druh opotřebení je typický zejména pro materiály náchylné ke 

zpevňování za studena, jako jsou austenitické korozivzdorné oceli. Je to 

velmi rozšířený typ žlábkového opotřebení [9]. 

 

 Kombinace popsaných základních vlivů působí negativně na řezný 

materiál nástroje a narušuje jeho břit v místě zóny řezání. V závislosti na 

vlastnostech řezného materiálu je opotřebení břitu ovlivňováno těmito 

mechanismy a vznikají popsané typy opotřebení. 

 

 

5.4 Klasifikace typů opotřebení 

 Klasifikace typů opotřebení břitu nástroje byla provedena za účelem 

vytvoření báze pro posouzení operací obrábění a tím i možnosti ovlivnění 

produktivity. Mimo to jsou pro volbu správných druhů řezných nástrojových 

materiálů a pro určení odpovídajících parametrů obrábění k dispozici 

následující kritéria obrábění: 

 

 přesnost rozměrů, 

 jakost obrobené plochy 

 kontrolovaný odchod třísky. 

 

Pohled na břit při zvětšení a posouzení, jaká opotřebení jsou na něm 

viditelná, umožňuje kontrolovat vhodnost trvanlivosti, její spolehlivost a 

dokonce i možnost jejího prodloužení. 
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Pro každý proces existuje optimální průběh opotřebení. Správný 

nástroj a odpovídající řezné podmínky, kvalifikovaná odborná pomoc, vlastní 

zkušenost, dobrá jakost materiálu obrobku a dobré podmínky pro obrábění 

jsou důležitými předpoklady pro vznik optimálního průběhu opotřebení. 

 V tabulce 5.1 je uvedena klasifikace jednotlivých typů opotřebení, tak 

jak je ve své literatuře uvádí firma Sandvik Coromant. 

 

Tab. 5.1 – Klasifikace typů opotřebení [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Opotřebení hřbetu břitu 

 Patří mezi abrazivní formy opotřebení a projevuje se na hřbetní ploše 

břitu. Plochy hřbetu u hlavního ostří, vedlejšího ostří, poloměru špičky a na 

čelní fasetce jsou před utvářením, během utváření a po utváření třísky zvlášť 

vystaveny působení materiálu obrobku. Opotřebení hřbetu je všeobecně 

obvyklým typem opotřebení. Stejnoměrně se zvětšující opotřebení hřbetu je 

často považováno za ideální. Příliš velké opotřebení hřbetu má za následek 

zhoršení jakosti obrobeného povrchu, nepřesnost rozměrů a narůstání tření, 

které vzniká změnou geometrie břitu. 
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Obr. 5.6 – Opotřebení hřbetu břitu [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7 – Opotřebení ve tvaru žlábku 

na čele nástroje [9] 

 

5.4.2 Opotřebení ve tvaru žlábku na čele 

 Toto opotřebení je důsledkem působení mechanismů difúzního 

opotřebení a abraze. Žlábek vzniká částečně úběrem řezného materiálu 

nástroje vyvolaného brousícím pochodem, které vzniká působením tvrdých 

částic obsažených v materiálu, ale zejména difúzí v místě břitu s nejvyšší 

teplotou, tzn. v kontaktním místě mezi třískou a materiálem břitu. Tvrdost za 

tepla a malá afinita mezi materiály obrobku a břitu nástroje snižují tendenci 

ke vzniku tohoto opotřebení. Mimořádně velké opotřebení v podobě žlábku 

může změnit geometrii břitu a ovlivnit tak tvar třísky, změnit směr působení 

řezných sil a zeslabit břit.   

 

5.4.3 Vydrolení ostří 

 Je formou opotřebení, při níž se břit místo stejnosměrného opotřebení 

vydroluje. Toto opotřebení je způsobeno špičkami zatížení a vede k tomu, že 

se drobné částečky řezného nástrojového materiálu začnou oddělovat 

z povrchu břitu. Nejčastější příčinou tohoto typu opotřebení je obrábění 

přerušovaným řezem. Pečlivé sledování břitu ukáže, kde je možné očekávat 

vydrolování. Odlupování materiálu a trhliny jsou příznaky, které upozorňují na 

možnost lomu břitu. Dalšími faktory způsobující tento typ opotřebení mohou 

být nevhodná volba řezného materiálu, nebo nevhodná volba ostří. 
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Obr. 5.8 – Vydrolení ostří nástroje [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.9 – Plastická deformace břitu[9]

 

5.4.4 Plastická deformace břitu 

 Vzniká působením kombinace vysokých teplot a řezných tlaků na břit. 

U řezného materiálu nástroje, který těmto zatížením odolává a plasticky se 

nedeformuje, je tvrdost za tepla rozhodujícím faktorem. Typická deformace 

(vyboulení) břitu ještě více zvyšuje teploty a má za následek změnu 

geometrie břitu, změny v odchodu třísek a může velmi rychle dosáhnout 

kritického stádia. Toto opotřebení lze zmenšit použitím vhodného řezného 

materiálu s vyšší otěruvzdorností, správného zaoblení ostří a volbou správné 

geometrie. 

 

5.4.5 Opotřebení ve tvaru vrubu na hřbetě břitu 

 Patří k typickým adhezním opotřebením. Může však stejně dobře 

souviset s jevem oxidačního opotřebení. Vruby vznikají v místě kontaktu břitu 

s bokem třísky. Toto opotřebení se omezuje přesně na to místo, kudy proniká 

vzduch do oblasti obrábění.  

 Opotřebení ve tvaru vrubu na vedlejším hřbetu břitu má mechanické 

příčiny. Jejich původcem jsou tvrdé částice materiálu obrobku. Mimořádně 

velké opotřebení ve tvaru vrubu ovlivňuje utváření třísky a může vést k lomu 

destičky. 
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Obr 5.10 – Opotřebení ve tvaru  

vrubu [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.11 – Tvorba nárůstku na hřbetě 

nástroje [9]

 

5.4.6 Tvoření nárůstku 

 Je v převážné většině případů fenoménem, vztahující se k teplotám a 

řezným rychlostem. Může však být způsobena i odlupováním vrstev v místě 

břitu nebo jinými formami opotřebení. Mimo změny geometrie břitu působí 

tato forma opotřebení negativně ještě protože se mohou částice materiálu 

odlomit. Afinita břitu k materiálu hraje v tomto případě rozhodující roli. Nízké 

teploty a vysoké tlaky vyvolávají mezi materiálem třísky a čelem nástroje 

efekt svařování. 

 Velká část moderních způsobů obrábění probíhá nad oblastí tvorby 

nárůstků a mnohé moderní řezné materiály nemají při správném použití 

k této formě opotřebení sklony. Prvním negativním důsledkem tvorby 

nárůstku je zhoršená jakost obrobeného povrchu. Nadměrná tvorba nárůstků 

může vést až k lomu VBD. 

 

5.4.7 Hřebenovité trhlinky na ostří 

 Jejich vznik je formou únavového opotřebení, které vzniká tepelným 

šokem. Zvláště změna teplot při frézování často vede k tomuto druhu 

opotřebení. Trhlinky se tvoří kolmo na ostří. Přitom se mohou částice 

řezného materiálu mezi jednotlivými trhlinkami vylamovat a vyvolat tak náhlý 

lom břitu. Změnou tloušťky třísky se při obrábění změní rovněž teploty. 
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Použití chladících kapalin se nedoporučuje, protože zvyšuje rozdíl teplot při 

záběru břitu do materiálu obrobku a při výstupu z něj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.12 – Hřebenovité trhlinky na 

ostří [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.13 – Únavový lom [9]

 

5.4.8 Únavový lom 

 Je typickým následkem mimořádně velkých změn velikosti řezných sil. 

Tento druh lomu vzniká vlivem součtu neustále se měnících různých 

zatížení, kdy působení jednotlivých zatížení není dostatečně intenzivní, aby 

mělo za následek lom. Způsob vřezávání nástroje do materiálu obrobku a 

změna velikosti a směru působení řezné síly mohou být pro pevnost a 

houževnatost VBD příliš náročné. Lomové plochy probíhají paralelně 

s ostřím. 

 

5.4.9 Lom břitu nástroje 

 Lom je osudným koncem každého břitu. Totální lom je často velmi 

nebezpečný a mělo by se mu za každých okolností zabránit. Lom břitu 

nástroje je nutné v každém případě považovat za konec trvanlivosti. Změny 

geometrie, oslabení břitu, nárůst teplot a sil mohou vést ke značným škodám. 

Křehký lom může být způsoben různými faktory. Velmi často je zvolený 

materiál břitu málo houževnatý na to, aby mohl zvládnout všechny 

požadavky na obrábění. 
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Obr. 5.14 – Lom břitu nástroje [9] 

 

 Vyjmenovali jsme nejdůležitější formy opotřebení. Ne všechny případy 

lze považovat za formu pravého opotřebení. Je však nutné na ně nahlížet 

jako na příčinu, způsobující rychlý lom destičky a proto se jí musí 

bezpodmínečně zabránit. Vyvážené opotřebení zajišťuje optimální trvanlivost 

a potom je možné použít břit bezpečně, spolehlivě a s opakovatelnou 

přesností. 

 Pochopení mechanismů opotřebení a analyzování typů opotřebení 

vedou ke správné volbě řezných nástrojových materiálů, geometrií břitů, 

podmínek obrábění a rovněž materiálů obrobků. S dobrou znalostí 

mechanismů a typů opotřebení se snadno volí výkonné řezné materiály, 

správná geometrie břitu a efektivní podmínky obrábění. Toto má za následek 

optimální způsoby obrábění z hlediska nákladů. 

 

 

5.5 Shrnutí 

 V této kapitole bylo pojednáváno o opotřebení břitů nástrojů. Byly 

vyjmenovány druhy a oblasti opotřebení. Dále pak základní mechanismy 

opotřebení, které se u nástrojů projevují a klasifikace typů opotřebení podle 

fy SANDVIK COROMANT, která rozdělila typy opotřebení do 9 základních 

skupin. 
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6 VYHODNOCENÍ DAT ŽIVOTNOSTI NÁSTROJE 

 Trvanlivost (životnost) nástroje je jednou ze základních charakteristik 

ekonomické stránky procesu řezání. Podle [26, 27] definujeme trvanlivost 

jako čas, po který nástroj pracuje od naostření až do otupení a životnost jako 

součet všech trvanlivostí. 

 Aby bylo možno určit pro jednotlivé případy obrábění hodnoty 

trvanlivosti, je třeba definovat stav břitu nástroje, kdy jej pokládáme za 

otupený. Tento stav můžeme hodnotit buďto z hlediska technologického 

(nástroj není schopen obrábět danou plochu v požadované jakosti) nebo 

ekonomického (míra otupení při níž je životnost nástroje maximální). 

 Obecná závislost Tn = f(vc) je uvedena na obr. 6.1. Je to ve velké části 

polytropa [26], kterou lze vyjádřit vztahem: 

 

m
c

T
n v

cT =  nebo m
n

v
c T

cv /1=       (6.1) 

)log(loglog cTn vmcT ⋅−=       (6.2) 

 

 Pro každou hodnotu řezné rychlosti odpovídá jiná hodnota času, po 

kterou je nástroj schopen obrábět do optimální hodnoty opotřebení řezného 

nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1 – Závislost VB = f (T) [26] 
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Další text se bude zabývat vyhodnocováním dat životnosti 

(trvanlivosti) podle normy ISO 3685. 

 

 

6.1 Úvod 

 Symboly 
2,,,,,, σσYXYXN  pro dříve zpracovanou normu Test 

životnosti břitu jednobřitých soustružnických nástrojů, by měly být nahrazeny 

symboly 
2,,,,,, ssyxyxn  v souladu s normou ISO 3534: Statistics - Vocabulary 

and Symbols (Statistika – Názvosloví a symboly). 

 

 

6.2 Vyhodnocení „by eye“ (od oka) 

 Hodnoty se vynáší do grafu v logaritmických souřadnicích se stejným 

měřítkem na obou osách. Trvanlivost T (závislá proměnná) na vertikální 

(svislé ose) a řezná rychlost vc (nezávislá proměnná) na horizontální 

(vodorovné ose). Zakreslují se všechny porovnávané hodnoty, s výjimkou 

zřetelně chybně naměřených hodnot. Chyby se často vyskytují při 

průměrování naměřených hodnot při jedné řezné rychlosti. 

 Teoreticky by měla být čára tažena takovým způsobem, aby součet 

čtverců vertikálních vzdáleností mezi čárou a aktuální bodem byl co možná 

nejmenší. Konstanta k může být jednoduše získána z naklonění výsledné 

čáry nebo ze dvou pozorování (vc, T), kterými čára zrovna prochází. 

 

 12

12

loglog
loglog

vv
TTk

−
−

=
       (6.3) 

 

 Konstanta C může být čtena přímo z grafu jako řezná rychlost pro 

absolutní čas 1 minuta, nebo může být vypočtena ze vzorce: 

 

 
kTvC
1

11

−
⋅=         (6.4) 
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Obr. 6.2 – Závislost trvanlivosti na řezné rychlosti 

 

 

6.3 Vyhodnocení výpočtem 

 Podle normy ISO 3685 se používají 3 základní druhy vyhodnocování 

trvanlivosti jednobřitých soustružnických nástrojů: 

 Regresní analýza. 

 Statistická úvaha vhodně upravená na vc – T křivku. 

 Limitní interval spolehlivosti pro vc – T křivku. 

 

6.3.1 Regresní analýza 

 Regresní analýza je statistická metoda, která pomáhá sestavit nejlepší 

čáru k danému souboru hodnot místo jednoduchého kreslení čáry „od oka.“ 

Tato metoda určuje přímo rovnici čáry, od které je součet čtverců rozdílu 

nebo odchylky všech vykreslených bodů v jednotlivých směrech minimální. 

 Je předpokládáno, že log T je lineární funkce nezávislé proměnné  

log vc. Odchylky jsou tak měřeny v log T (ve vertikálním směru). 

Logaritmickou transformací T a vc do log T a log vc jsou odchylky vypočteny 

z log T namísto T. Tento rozdíl vede k velmi malému odhadu úrovně čáry. 

V praxi je rozdíl mezi trvanlivostí počítanou z T a křivkou počítanou z log T 

velmi malý v porovnání s rozptylem okolo křivky. 
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 Pro výpočet plánu může být použita následující tabulka 6.1. Sloupce 2 

a 3 jsou vyplněny naměřenými hodnotami pro všechny experimentálně 

obdržené výsledky. Vynechány by měly být pouze očividně chybné výsledky. 

 Ty
vx c

log
,log

=
=

        (6.5) 

 Sloupce 4 a 5 jsou proto vyplněny jednoduchým zlogaritmováním 

hodnot T a vc. Součtem obou sloupců získáme hodnoty Σx a Σy a jejich 

průměr potom ze vzorců: 

 n
y

y

n
x

x

∑

∑

=

= ,

        (6.6) 

 

 Transformací Taylorovy rovnice životnosti dohromady s vhodným 

výběrem osy dostáváme následující vzorec: 

 ),( xxkay −⋅+=        (6.7) 

 kde )log( Cxka −⋅=       (6.8) 

a hodnoty ),( yx  jsou koordinovány k bodu těžiště. 

 Je to nezbytné k nalezení hodnot C a k, takže součet čtverců y je 

zbytkový. Konstanta k, která  je tangentou (tečnou) úhlu mezi regresní 

přímkou a osou x je dána vztahem: 

 

[ ]
( ) nxx

nyxyx
k

/

/
22 ∑∑

∑ ∑ ∑
−

⋅−⋅
=

      (6.9) 

hodnoty xy jsou v tabulce ve sloupci 6 a jejich součet v sumarizaci. Hodnoty 

Σx a Σy ze sloupců 4, resp. 5 a jejich součin je podělen počtem měření n. Ve 

sloupci 7 je vypočten součet čtverců Σx2 a (Σx)2 ze sloupce 4 na druhou a 

podělen počtem měření. 

Pozn.: Σx2 není to stejné jako (Σx)2 

Nakonec konstanta C je vypočtena ze vzorce: 

 kyxC /log −=        (6.10) 
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Tab 6.1 – Výpočet hodnot pro určení regresní čáry )( xxkay −⋅+=  

1 2 3 4 5 6 7 8 
číslo 

měření 
vc 

[m/min] 
T 

[min] x y xy x2 y2 

1        

2        
. 
. 
. 

       

n-1        

n        

suma   Σx =  Σy = Σxy = Σx2 = Σy2 = 

(Σx)2 =  ΣxΣy = 
 (Σx)2/n = ΣxΣy/n =  

 

 

6.3.2 Statistická úvaha vhodně upravená na vc – T křivku. 

 Disperze (rozptyl) 

Směrodatná odchylka je vypočtena podle vzorce: 

 2

2

2

−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅
−⋅−⋅−

=
∑ ∑ ∑ ∑∑

n
n

yx
xykyyy

sr
   (6.11) 

 pro výpočet jsou použity hodnoty z tab. 6.1 a pokračuje výpočtem 
2
rs  

podle výše uvedeného vzorce. 

 Významnost 

Následně  musí být vypočtena očekávaná odchylka vysvětlená na regresní 

analýze 

 ( )∑ ∑ ∑⋅−⋅= nyxxyksR /2

      (6.12) 

a poměr  

 
22 / rR ss          (6.13) 

Vybereme nezbytnou hladinu významnosti (např. 90%) a určíme z Fisherovy 

F – tabulky F – hodnotu pro počet stupňů volnosti rovnající se 1 a n-2. Poměr 
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22 / rR ss  by měl být vyšší než F – hodnota. Pokud tomu tak není, porovnání 

poměru by mělo být považováno za změnu výsledku. 

 

6.3.3 Limitní interval spolehlivosti pro vc – T křivku. 

 Limitní interval pro celou čáru 

Pro výpočet použijeme některé hodnoty získané z tabulky 6.1 a hodnoty 
2
Rs  a 

2
rs  z kapitoly 6.3.2. Vybereme požadovanou hladinu významnosti a ze 

Studentovy t – tabulky určíme dvojstrannou t – hodnotu pro počet stupňů 

volnosti rovnající se n-2 měřením. Interval spolehlivosti pro celou čáru potom 

vypočítáme: 

 
( ) ( )

( )∑ ∑−

−
+⋅±−⋅+=

nxx
xx

n
tsxxkyy r

/
1

22

2

   (6.14) 

První dva členy rovnice reprezentují regresní přímku, poslední člen je 

vyjádřením velikosti intervalu spolehlivosti. 

 Intervaly spolehlivosti pro konstanty k, C, a 

 
( )∑ ∑−

±=
nxx

tskk r
m

/22

      (6.15) 

 n
tsya r±=

        (6.16) 

 k
yxC −=log

        (6.17) 

 

6.3.4. Vyčíslení testů trvanlivosti v jednotlivých rychlostech 

 Z pozorovaných n trvanlivostí, se střední hodnota T  vypočítá jako 

 n
TTT

n
T

T n+++
== ∑ ...21

      (6.18) 

Interval spolehlivosti pro výpočet trvanlivosti 

 n
tsTT ±=

,        (6.19) 
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( )
1

2

−

−
= ∑

n
TT

s
       (6.20) 

kde  s – výběrová směrodatná odchylka n pozorovaných hodnot testů 

 t – studentova t – hodnota pro n-1 stupňů volnosti a pro hladinu 

 významnosti 1 – α [%]. 

 

 

6.4 Shrnutí 

 Tato kapitola ve svém úvodu pojednávala o trvanlivosti nástrojů. 

Zejména o teoretických předpokladech a rozdílu trvanlivostí při změně řezné 

rychlosti. Dále se zde pojednávalo o možnostech vyhodnocení dat 

trvanlivosti podle normy ISO 3685:1990, jako bylo vyhodnocení „by eye“ 

(podle oka) a výpočtem pomocí regresní analýzy. 
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7 VYUŽITÍ INTENDANČNÍCH TECHNIK 

 Intendační technika je používána k hodnocení mechanických 

vlastností keramických materiálů v poměrně široké míře. Toto souvisí 

s rozvojem poznatků o mechanismu odezvy materiálů na tento typ 

mechanického zatěžování. Použití těchto technik, které se donedávna 

používaly k hodnocení tvrdosti materiálů, se nedávno rozšířilo o určování 

lomové houževnatosti KIC, lomové energie γF za normálních a zvýšených 

teplot, creepového chování, únavové odezvy a dalších technických vlastností 

keramických materiálů [1]. Měření tvrdosti je nejpoužívanější metodou jak 

ověřit vlastnosti keramických materiálů, neboť umožňuje definovat příslušné 

údaje. Naměřené hodnoty nám pomáhají charakterizovat odolnost v širokém 

spektru pevnostní odezvy keramiky.  

Měří se obvykle na tvrdoměrech typu Knoopa nebo Vickerse pomocí 

diamantového hrotu. Tyto přístroje vytváří vtisky, jejichž úhlopříčka se měří 

pomocí vestavěného optického mikroskopu. 

Velmi významnou výhodou intendančních technik (např. Vickersovy), 

je využívání běžného vybavení v mnoha laboratořích a také jejich 

jednoduchost. Přináší však také řadu problémů. Obvykle se realizují na 

povrchu zkoušeného vzorku. Pro přesné měření úhlopříček vtisku a délek 

trhlin, se provádí mechanické leštění povrchu, které vede k vyvolání 

tlakových pnutí. Jestliže se tato pnutí neodstraní, může dojít ke „zkreslení“ 

výsledků. Tento vliv lze omezit dodatečným žíháním v ochranné  

atmosféře [28]. 

 

 

7.1 Fyzikální příčiny křehkosti keramiky 

Typickou vlastností keramiky je křehkost. Keramika není prakticky 

schopna plastické deformace v širokém teplotním intervalu a porušuje se 

křehkým lomem. Chybí jí tedy vlastnosti typické pro kovy, jako je tvárnost a 

houževnatost. 
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Příčiny křehkosti keramiky můžeme rozdělit do dvou skupin [28]: 

 Příčiny, které vyplývají z typu meziatomové vazby a z typu krystalové 

mřížky. 

 Příčiny způsobené nehomogenitou struktury a vlastností, výrazným 

oslabením pevnosti hranic zrn, vlivem nedokonalého slinutí a 

pórovitostí, přítomností trhlin a skelných fází podél hranic zrn. 

Keramika je obecně charakterizována jako převážně krystalický materiál, 

jehož hlavní složkou jsou anorganické složky nekovového charakteru. 

Keramické látky jsou vázány meziatomovými vazbami iontového a 

kovalentního typu, obvykle se vyskytují oba typy vazby současně [29]. 

Z hlediska struktury jsou chemické a  lomové charakteristiky ovlivněny 

zejména [28]: 

 charakterem chemické vazby, kterou lze pokládat za jednu z hlavních 

příčin křehkosti keramiky, 

 složitější krystalovou strukturou ve srovnání s kovy, což vede ke 

snížení dislokační „manévrovatelnosti“, 

 prostorovým uspořádáním částic různých tvarů a rozměrů, fází, pórů a 

trhlin. 

 

 

7.2 Možnosti zvýšení houževnatosti keramických materiálů 

 Zvýšení mechanických vlastností keramiky můžeme dosáhnout hlavně 

zlepšením její houževnatosti, tj. zvýšením měrné lomové energie γef nebo 

lomové houževnatosti KIC.  

 Ke zvýšení úrovně houževnatosti keramických materiálů existuje 

několik cest [30]: 

 Vytvoření plastické zóny před čelem trhliny. Tím by se vlastnosti 

keramiky přiblížily vlastnostem kovů. Tomu ale brání typy mřížky a 

meziatomové vazby 

 Zmenšováním rozměrů zrn (řádově < 1 µm), snižováním pórovitosti a 

odstraňování skelné fáze na hranicích zrn. 
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 Volby dvoufázové keramiky. Druhá fáze, která vznikla ve fázi základní 

má zajišťovat vyšší lomovou houževnatost. 

 Použitím keramických materiálů zpevněných různými typy vláken 

v keramické matrici. 

 V některých případech je vhodné používat materiály založené na 

kombinaci keramiky a kovu 

 Výhodně používat různě nanášené keramické vrstvy, které chrání 

bariérovým efektem základní kovové materiály před různými vlivy. 

Současné technologii se nedaří vyrábět keramiku s vlastnostmi, které 

jsou srovnatelné s kovy. Proto je potřeba nového základního výzkumu 

fyzikálně – chemických procesů při všech fázích výroby keramických 

materiálů. 

 

 

7.3 Defekty konstrukčních keramických materiálů 

 Konstrukční keramika je jemnozrnný polykrystalický materiál 

obsahující defekty v podobě různých pórů, dutin, trhlin atd., které vznikají 

v materiálu při výrobě a zpracování nebo v průběhu namáhání. Lom 

křehkých materiálů nastane buď z defektů přítomných v materiálu 

(technologické vady, strukturní nehomogenity, povrchové vady) nebo po 

dosáhnutí kritické velikosti vady při mechanismu vzniku a propojování vad. 

Lom z přítomných vad je charakteristický pro jemnozrnné materiály, kdežto 

porušování vznikem a propojováním vad je typický pro hrubozrnné materiály 

[32]. Eliminací těchto vad se výrazně zlepší pevnostní vlastnosti 

konstrukčních materiálů. 

 

Vady keramických materiálů: 

 povrchové vady vznikající při obrábění 

 vady vznikající při výrobě 
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7.4 Odezva keramických materiálů na opakované zatěžování 

 Chování materiálů na opakované (cyklické) zatěžování je studováno 

již řadu let. Přesto dosud nejsou zcela objasněny „strukturní parametry“ 

únavového porušení těchto materiálů. Únavová charakteristika resp. odezva 

na opakované zatěžování hraje pro keramické materiály velmi důležitou roli. 

Přináší velmi cenné údaje o životnosti keramických materiálů. Z počátku se 

uvažovalo, že keramické materiály únavové odezvě nepodléhají. 

 Vzhledem k poměrně malému rozdílu mezi prahovou hodnotou a 

lomovou houževnatostí keramických materiálů lze očekávat nepříznivé 

podmínky pro konvenční hodnocení [31]. Z toho důvodu byla pozornost 

orientována na využití odezvy keramik při zkouškách tvrdosti. Takto zjištěná 

odezva na opakované zatížení se nazývá intendanční únava. Ta se 

uskutečňuje opakovaným působením zatěžující síly na stejné místo vtisku na 

povrchu zkoušeného vzorku za použití Vickersova tvrdoměru. 

 

Typy trhlin vznikající vlivem namáhání standardním Vickersovým intendorem 

v okolí vtisku [28]: 

 mediánová/radiální trhlina – kolmá k povrchu zkoušeného vzorku, 

 Palmqvistova trhlina nebo povrchová trhlina – mají charakter radiální 

trhlivy vzniklé při nízkém napětí, 

 boční/laterální trhliny – vyskytují se v podpovrchových rovinnách 

zkoušeného vzorku, kolmo k ose zatěžování. 

 Rozhodujícím kritériem při měření úrovně intendanční únavy je vznik 

vyštípení v okolí vtisku, které souvisí s postupným rozvojem bočních trhlin při 

opakovaném zatížení. Velikost vyštípení je definována jako vzdálenost od 

středu vtisku k největší vzdálenosti vyštípení.  

Celkově se při hodnocení intendanční únavy hodnotí náchylnost 

k vyštípení po aplikaci určitého počtu zatěžujících cyklů. Intendanční únava 

tak umožňuje hodnotit závislost mezi zatěžují silou při Vickersově vtisku a 

počtem cyklů do vyštípení. 

Pro stanovení hodnot lomové houževnatosti KIC [MPa.m-1/2] se  

používá intendanční technika. Používá se Vickersův tvrdoměr a po změření 
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délky trhliny vybíhajících z rohů Vickersova vtisku, je lomová houževnatost 

stanovena ze vzorce [28]: 
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kde je: 

HV tvrdost podle Vickerse   c průměrná délka trhlin 

φ konstanta = 3    E modul pružnosti 

a střední hodnota úhlopříčky trhlin  α bezrozměrná konstanta 

 

 Z hlediska současného stavu hodnotících kritérií keramických 

materiálů se ukazuje, že hodnocení únavové odezvy je věnována menší 

pozornost. Jak plyne z výše uvedeného, jeví se nadějnou metodou pro 

hodnocení lomové houževnatosti a odezvy na opakované zatížení 

intendanční metoda podle Vickerse [31]. Poměrná jednoduchost přípravy 

vzorků umožňuje velké množství zkoušek a jejich statistické vyhodnocení. 

Dále je potřeba poměrně malý objem zkoušeného materiálu, což znamená, 

že můžeme zpracovat větší počet měření při malé časové náročnosti.   

 V době vzniku této práce nebyly výsledky pro keramické nástroje ze 

stejné výrobní šarže známy. Porovnávat výsledky jiného druhu keramiky, 

popř. jiného výrobce by bylo irelevantní. 
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8 NÁVRH METODIKY TESTOVÁNÍ VBD PŘI SOUSTRUŽENÍ  

V PODMÍNKÁCH PŘERUŠOVANÉH ŘEZU 

 V praxi se používají u výrobců i uživatelů nástrojových materiálů různé 

obráběcí testy, které dávají informace o podmínkách obrábění. Testy 

soustružení se zaměřují především na obrábění plynulým řezem při 

konstantní nebo proměnné hloubce řezu ap. Proto byly vyvinuty testy 

spolehlivosti pomocí soustružení s přerušovaným řezem, prováděné na 

speciálních přípravcích [19,22]. Proměnné mechanické a tepelné zatížení 

břitu nástroje v podmínkách přerušovaného řezu klade vysoké nároky 

především na houževnatost nástrojového materiálu.  

 Za tímto účelem byly nezávisle na sobě vyvinuty dva testy: 

 soustružení příčné, tzv. „čepový test“, 

 soustružení podélné, tzv. „lištový test“. 

 

 

8.1 Soustružení příčné (čepový test) 

Zkušební obrobek tvoří několik válcových čepů, upnutých v čelní 

desce přípravku (obr. 8.1). Během zkoušky se soustruží příčně od středu 

směrem k obvodu desky, takže břit zkoušeného nástroje je vystaven tolika 

rázům, kolik je čepů na obvodu při vnikání do čelně soustružených čepů.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.1 – Schéma přípravku pro příčné soustružení [19,20] 
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Vzhledem k tomu, že při této zkoušce zůstávají z pracovních 

podmínek neměnné pouze hloubka řezu ap a posuv f a tak důležitý parametr 

jakým je řezná rychlost vc je proměnný, je tento test vhodný  pouze pro 

porovnání řezných materiálů od různých výrobců a druhů mezi sebou, příp. 

jako kontrola jakosti příslušné tavby. Na základě údajů, které poskytuje, se 

nedají stanovit doporučené řezné podmínky pro konkrétní případ soustružení 

s přerušovaným řezem. Výhodou této zkoušky je, že se jedná o zkoušku 

krátkodobou s relativně nízkými nároky na zkušební materiál. 

 

 

8.2 Soustružení podélné (lištový test) 

Tento test se provádí pomocí speciálního přípravku upnutého do 

sklíčidla soustruhu a podepřeného upraveným hrotem ustaveným v pinole 

koníku. Zkušební obrobek tvoří 4 podélné lišty, upnuté v tělese přípravku 

pomocí sady upínacích klínů (obr. 8.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2 – Schéma přípravku pro podélné soustružení [19,20] 
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Tento přípravek byl zhotoven v rámci řešení grantového projektu 

GAČR č.101/93/0129 v laboratořích katedry obrábění a montáže [20]. 

Testovaný nástroj se při této zkoušce řezivosti posouvá v podélném směru 

od hrotu ke sklíčidlu obráběcího stroje (soustruhu). Během jedné otáčky je 

břit podroben 4 rázům při vnikání do podélně soustružených lišt.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, byl pro řešení a příslušné experimenty zvolen 

přípravek pro podélné soustružení s přerušovaným řezem, tedy tzv."lištový 

test". Tento přípravek byl po konstrukční stránce svými autory [20] navržen 

pro řeznou rychlost v rozsahu vc = 120 - 400 m.min-1,  což pokrývá oblast 

použití SK a dolní část rozsahu řezné keramiky [22]. Pro realizaci 

experimentů za účelem testování při vyšších řezných rychlostech je nutné 

zajistit dynamické vyvážení a zajištění vyměnitelných podložek proti uvolnění 

odstředivými silami při vysokých otáčkách vřetene. 

 

8.2.1 Sestavení přípravku 

 Před vlastním testováním je nutné celý přípravek upnout do soustruhu, 

upnout do něj lišty z testovaného materiálu a zejména připravit a zajistit tuhé 

upnutí jednotlivých lišt. Lišty z obráběného materiálu jsou upínány  pomocí 

klínových čelistí, které jsou orientovány tak, že je do nich zachycována 

odstředivá síla. Tyto klíny jsou z jedné strany zešikmeny a jejich 

odtlačováním pomocí šroubů vzniká přítlačná síla působící na lišty [24].  

 Výhodou tohoto přípravku je poměrně snadná vyměnitelnost lišt 

testovaného materiálu a používat tak různé obráběné materiály. Z hlediska 

bezpečnosti jsou na obou čelech přípravku přišroubovány pojistné kroužky. 

Tyto kroužky mají zamezit, při nedostatečném upnutí lišt, zranění obsluhy 

stroje nebo jiným materiálním škodám, ke kterým by mohlo dojít při uvolnění 

vlivem odstředivé síly. 
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Obr. 8.3 – Fotografie z přípravy na měření 

 

8.2.2 Úpravy lišt před vlastním měřením 

Aby test probíhal při konstantní řezné rychlosti, jsou lišty po 

odsoustružení vrstvy radiálně podkládány speciálními distančními 

podložkami (obr. 8.2), takže obrábění probíhá na stále stejném průměru. 

Před prvním měřením je nutné odřezat první hloubku třísky, aby byla 

zaručena konstantní hloubka třísky při testování (obr. 8.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.4 – Úprava lišt před vlastním měřením 
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 Touto jednoduchou úpravou zajistíme i vyvážení proti rozkmitání 

soustavy, protože vzdálenost lišt od středu obrábění bude konstantní. Tato 

první tříska není uvedena ve výsledcích měření. Nyní je přípravek připraven 

a může probíhat vlastní testování VBD. 

  

8.2.3 Materiál obrobku 

 Jako materiál obrobku byl zvolen materiál 15 130 s vyšší pevností  

Rm = 1000 MPa a tvrdostí 300 HB. Tento materiál byl zvolen pro „zostření“ 

zkoušek. Pokud řezný materiál vydrží za určitých podmínek tento obráběný 

materiál, lze předpokládat, že pro běžně užívané oceli vydrží minimálně 

totéž.  

Druhým důvodem byly důvody finanční, protože lišty z tohoto 

materiálu zbyly na skladě katedry po předchozích měřeních. V průběhu 

dalších měření je plánován nákup lišt i z jiných materiálů (zejména litin) a 

jejich otestování. 

 

8.2.4 Testované nástrojové materiály  

 Materiály VBD byly zvoleny po konzultaci s výrobcem Saint Gobain 

Advanced Ceramics s.r.o. Turnov.  

Jako představitel keramického materiálu na bázi Al2O3 byl vybrán 

materiál DISAL D240. Jedná se směsnou oxidickou keramiku (na bázi Al2O3 

+ ZrO2 + CoO). Vyniká kromě tvrdosti a odolnosti proti opotřebení za 

vysokých teplot i zvýšenou houževnatostí. Je vhodná pro obrábění šedé a 

temperované litiny, konstrukčních, zušlechtěných ocelí a rychlořezných ocelí 

s lehkým přerušovaným řezem [23].   

Jako představitel řezné keramiky na bázi Si3N4, keramika z materiálu 

DISAL D 420. Tato nitridová keramika vyniká velmi vysokou houževnatostí 

při zachování vysoké tvrdosti umožňuje obrábění běžným přerušovaným 

řezem. Je zvláště vhodný pro obrábění všech druhů litin a k dosažení 

maximálních řezných výkonů [23]. 
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8.2.5 Řezná geometrie 

 Oba druhy destiček z řezné keramiky mají normalizovaný tvar  

SNGN 120716 T02020. Nástrojový držák a geometrie obrábění byla zvolena 

s ohledem na normu ISO 3685 – Tool Life Testing of Single Point Turning 

Tools [14]. Pro nástroje z řezné keramiky: 

Úhel čela γ = -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 8.5 – Použitý soustružnický nůž 
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9 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 

 Prvotním cílem bylo nalezení řezných parametrů, které by nám do jisté 

míry zaručily určitou trvanlivost břitu. Po konzultacích se zaměstnanci firmy 

SGAC s.r.o. Turnov byla navržena trvanlivost 5 – 7 min a z toho navrhované 

parametry:  řezná rychlost vc okolo 400 m.min-1 

  posuv f  v rozmezí 0,1 – 0,2 mm 

  hloubka řezu ap = 1,5 – 2 mm 

 Při praktických zkouškách byli zvoleny pro náš přípravek, s ohledem 

na jeho obráběný průměr 270 mm, tyto řezné parametry: 

  otáčky n = 500 min-1 (z toho potom odvozena řezná rychlost) 

  řezná rychlost vc = 424 m.min-1  

  posuv f = 0,1 mm 

  hloubka řezu ap = 2 mm 

 Vyhodnocování míry opotřebení bylo prováděno na mikroskopu 

ESCHENBACH se zvětšením 20x (obr 9.1). V okuláru je vložena stupnice 

(obr 9.2). Před vlastním měřením byla „zkalibrována“ pomocí ocelového 

pravítka a zjištěno, že 1 mm odpovídá 20 dílkům stupnice v okuláru, tedy 

jeden dílek na stupnici v okuláru odpovídá 0,05 mm ve skutečnosti. 

 Vyhodnocování parametru drsnosti Ra bylo prováděno na přístroji 

Mitutoyo Surftest 211 (obr 9.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 9.1 – Mikroskop Eschenbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 9.2 – Stupnice mikroskopu 
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Obr. 9.3 – Drsnoměr Surftest 211 

 

 

9.1 Oxidická keramika D240 

 

9.1.1 Sledování počtu rázů 

 Prvním parametrem, který byl sledován, byl počet rázů, který 

sledovaný nástroj vydrží do lomu. Počet rázů byl vypočten podle vzorce:

 
f

l
R

⋅
=

4 , kde   R – počet rázu do vyštípení [rázy], (9.1) 

l – obrobená délka [mm], 

f – je posuv [mm]. 

 

 Nejprve byly nastaveny konstantní řezné parametry hloubka řezu  

a posuv (tab. 9.1) a měněn rozsah řezných rychlostí. Poté byla nastavena 

konstantní řezná rychlost a hloubka řezu a proměnným parametrem se stal 

posuv (tab. 9.2). Jak je patrno z tabulky 9.2, lze konstatovat, že s rostoucí 

řeznou rychlostí počet rázů, které nástroj vydrží, klesá. Podobně to lze říct  

i při měření s proměnným posuvem. Hodnoty uvedené v tabulkách jsou 

aritmetickým průměr tří měření. 
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Tab. 9.1 – Měření při proměnné řezné rychlosti 

ap = 0,5 mm; f = 0,1 mm ap = 1 mm; f = 0,2 mm 
Řezná 

rychlost 
vc [m.min-1] 

Počet rázů 
R [rázy] 

Řezná 
rychlost 

vc [m.min-1] 

Počet rázů 
R [rázy] 

316 72000 483 7480 

643 48000 618 5400 

776 24000 767 3200 
 

Tab 9.2 – Měření při proměnném posuvu 

ap = 1 mm; vc = 479 m.min-1 
Posuv 
f [mm] 

Počet rázů 
R [rázy] 

0,1 13600 

0,3 4667 

0,4 1000 
 

Pokud obě tabulky vyhodnotíme graficky získáme závislost počtu rázů 

na řezné rychlosti (obr. 9.4), potažmo na posuvu (obr. 9.5). 

y = -0,2327x2 + 149,8x + 47904
R2 = 1

y = 0,0023x2 - 17,897x + 15597
R2 = 1
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Obr. 9.4 – Závislost počtu rázů na řezné rychlosti 
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y = 26650x2 - 55325x + 18866
R2 = 1
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Obr. 9.5 – Závislost počtu rázů na posuvu 

 

 Jak je patrné z předchozích grafů, počet rázů klesá lineárně (vyjma 

koncové části závislosti na řezné rychlosti při nižších řezných parametrech).  

 V grafech závislosti je nakreslena i spojnice trendu (čárkovanou 

čarou), rovnice regrese (ve většině případů polynomická druhého nebo 

třetího řádu) a hodnota spolehlivosti R. 

 

9.1.2 Průběh opotřebení v závislosti na čase 

 Jako další parametr bylo sledováno opotřebení VBD při zvolených 

řezných parametrech po jedné minutě (s výjimkou prvního měření) a 

dosahovaná drsnost Ra za danou dobu obrábění.  

 Opotřebování břitové destičky nebylo po celé délce záběru břitu 

rovnoměrné a mělo následující průběh (obr 9.6).  
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Obr. 9.6 – Průběh opotřebení na hřbetu a čele nástroje 

 

Na hřbetu u špičky (špička) nástroje narostlo v určitou hodnotu, poté 

se tato hodnota minimálně snižovala (střed) až k místu kde končil styk ostří 

s obráběným materiálem a tam narůstalo místy až téměř ke dvojnásobné 

hodnotě (konec).  

Tab. 9.3 – Hodnoty opotřebení a drsnosti během časových úseků 

vc = 424 m.min-1, f = 0,1 mm, ap = 2 mm 

opotřebení 
čas t 

[min] 
špička VB 

[mm] 

střed VB 

[mm] 

konec VB 

[mm] 

čelo VR 

[mm] 

drsnost Ra

[µm] 

2´ 0,55 0,30 0,70 0,3 2,46 

3´ 0,60 0,40 0,80 0,3 2,35 

4´ 0,60 0,45 0,90 0,4 2,77 

5´ 0,75 0,65 1,00 0,5 3,87 

5´30“ 0,80 0,70 1,05 0,5 Error 
 

Na čele nástroje bylo opotřebení téměř konstantní po celé délce 

záběru (čelo). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 9.3. Po čase 5´30“ 

již nebylo možné naměřit drsnost, protože povrch vykazoval „chlupacení“.  

 V další tabulce 9.4 jsou uvedeny fotografie opotřebení jak hřbetu,  

tak i čela nástroje v závislosti na čase obrábění. Je zde vidět zejména rapidní 

nárůst opotřebení na hřbetě nástroje, v místě konce kontaktu břitu 

s obráběným materiálem. Jak již bylo jednou uvedeno opotřebování na čele 

se téměř neměnilo a i jeho průběh je víceméně lineární až ke špičce nástroje. 
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Tab. 9.4 – Ukázky nárůstu opotřebení VBD DISAL D240 

čas obrábění 
t [min] hřbet nástroje čelo nástroje 

2´ 

 

3´ 

 

4´ 

 

5´ 

 

5´30“ 

 
 

 Pokud hodnoty z tabulky 9.3 vyhodnotíme graficky získáme 

následující průběhy opotřebení v jednotlivých částech ostří (obr 9.7) a průběh 

parametru drsnosti Ra (obr 9.8). 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 76 - 

y = 2E-15x3 - 4E-14x2 + 0,1x + 0,5
R2 = 1

y = 0,0082x3 - 0,069x2 + 0,2206x + 0,323
R2 = 0,9645

y = 0,0038x3 - 0,0245x2 + 0,1278x + 0,1161
R2 = 0,98

y = 0,0104x2 - 0,0112x + 0,2687
R2 = 0,943
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Obr. 9.7 – Závislost opotřebení na čase obrábění v jednotlivých částech ostří 

 

y = 0,8914x2 - 5,4323x + 10,056
R2 = 0,8718
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Obr. 9.8 – Závislost drsnosti na čase obrábění 

 

 Jak je patrno z obr. 9.7 je ve všech místech, kromě opotřebení v místě 

kde končí kontakt ostří a obrobku, tvar křivky opotřebení v souladu 

s teoretickou křivkou opotřebení, jak ji známe. Tedy nejprve rychlejší  nárůst 
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opotřebení, poté stagnace (popř. mírný nárůst) a na závěr opět rychlý růst 

opotřebení. Střední část křivky nemá dlouhého trvání. To se dá vysvětlit 

krátkým časem, po který jsme opotřebení sledovali oproti standardnímu času 

15 minut, který je používán v literatuře. 

 Křivka závislosti parametru drsnosti Ra má tendenci nejprve  mírně 

klesat a poté se nezadržitelně blíží k neakceptovatelné hodnotě drsnosti. 

Projevilo se to nejprve tak, že po prvním proměření vykazoval povrch 

malinké chlupacení (dá se akceptovat), ale již k závěru tohoto měření byl 

povrch bez jakýchkoliv porušení a hodnoty Ra se pohybovali kolem 2,5 µm. 

Poté se drsnost víceméně neměnila. K výraznější změně došlo po 5 

minutách, kdy začala narůstat a po 5,5 minutách jsme byli nuceni zastavit 

stroj, protože bylo podezření na destrukci břitu, což se projevilo výraznou 

změnou zvuku při obrábění. Rovněž drsnost povrchu se již nedala změřit a 

povrch byl velmi „chlupatý“ (obr 9.9).  Po ohledání povrchu destičky pod 

mikroskopem byly nalezeny praskliny, které potvrdily obavy z destrukce břitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.9 – Detail na „chlupatý“ povrch po obrábění 
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9.1.3  Opotřebení při kontinuálním obrábění do porušení břitu 

 Protože při obrábění přerušovaným řezem dochází ke dvěma druhům 

rázů a to mechanickým (způsobované nárazy lišt na břit nástroje) a tepelným 

(způsobované neustálým střídáním záběru a chodu na prázdno), bylo 

rozhodnuto zkusit nechat obrábět destičku celou dobu v záběru, až do onoho 

okamžiku kdy se změní zvuk obrábění. Důvodem bylo podezření na 

nekorektnost měření, při neustálém sledování opotřebení za časový úsek. 

Břit tedy nebyl v neustálém záběru a tepelné rázy se nemohly projevit 

naplno. Měření se provádělo na nové destičce a vždy po vyhodnocení se 

otočila. Označení jednotlivých břitů je na obr. 9.10. Pokaždé byl tedy 

v záběru jiný břit. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.10 – Označení jednotlivých břitů na VBD 

 

Poté byl stroj zastaven a vyhodnocena drsnost, opotřebení (pokud 

nedošlo k destrukci) a čas po který je VBD z řezné keramiky schopna 

pracovat a vyfotografováno opotřebení na hřbetě a čele nástroje. Hodnoty 

opotřebení již nebyly měřeny číselně, ale pouze vizuálně hodnoceny. Řezné 

parametry zůstaly stejné jako v předcházejícím případě.  

Výsledky měření jsou v tabulce 9.5. Hodnoty časů u břitů C1 a D1 

nejsou konečné. Po tomto čase bylo rozhodnuto pokus zastavit z důvodů 

úspor času a materiálu. Na začátku bylo cílem, aby destička vydržela 

alespoň 5 minut, což tyto břity splnily beze zbytku. Na rozdíl od těchto břitů 

se čas u břitů A1 a B1 zastavil na hranicích 3 a 4 minut. Tento poměrně velký 

rozdíl časů byl zarážející, proto bylo rozhodnuto, že se pokus zopakuje pro 

ověření, popř. vyvrácení výsledků. Otočili jsme tedy destičku a pokus 

opakovali se zachováním stejného pořadí břitů (označeny číslem 2).  
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Jak vidno z tabulky 9.3 naše hypotéza se potvrdila a opět břity A2 a B2 

vydržely mnohem menší dobu v záběru. U břitů C2 a D2 byl stroj opět 

zastaven, i když by mohly ještě dále pracovat.  

 

Tab. 9.5 – Hodnoty času obrábění (trvanlivosti), drsnosti a opotřebení 

opotřebení 
břit čas t 

[min] 

drsnost 
Ra 

[µm] hřbet čelo 

A1 3´13“ 4,72 

B1 4´14“ 4,24 

C1 
10´40“ 

 
stop 

5,17 

D1 
10´02“ 

 
stop 

4,70 

A2 5´00“ 5,77 
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B2 2´40“ 5,37 

C2 
10´01“ 

 
stop 

7,07 

D2 
10´01“ 

 
stop 

4,01 

 

 Po tomto opakovaném měření, které potvrdilo původní, byla rozdílná 

trvanlivost dvojice břitů přisouzena možnosti tepelného ovlivnění při výrobě 

destiček. Konkrétně při jejím řezání na konečný rozměr, kdy kotouč který 

řeže z tyče jednotlivé destičky může tepelně ovlivnit (namáhat) dvě hrany 

více než ostatní dvě (obr. 9.11). Zjednodušeně řečeno, není celá plocha 

destičky vystavena stejně dlouhé době řezu. Toto odvážné tvrzení by bylo 

nutné odzkoušet dalšími měřeními, popř. chemickou analýzou či 

metalografickým výbrusem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 9.11 – Schéma řezání VBD  
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9.1.4 Opotřebení při proměnné velikosti posuvu 

 Dalším experimentem, který byl prováděn bylo pokusit se najít limitní 

posuv, při kterém dochází k otěru na hřbetu nástroje (opotřebení na čele je 

minimální) a při jakém posuvu se opotřebovává více čelo nástroje a dochází 

k rychlejšímu šíření trhlin na čele a tím destrukci nástroje. Hřbet nástroje se 

v tomto případě téměř neopotřebovává.  

 Obrábění probíhalo do doby než dojde k úplné destrukci břitu, 

projevující se změnou zvuku při obrábění. Při nižších hodnotách posuvu, 

pokud nebyl průvodní jev slyšitelný, bylo obrábění zastaveno po cca 5 

minutách. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 9.6. 

 Byla sledována dosahovaná drsnost povrchu a čas, po který je 

schopen břit obrábění. Dosahované hodnoty drsnosti se v průběhu změn 

posuvy příliš neměnily. Horší to už bylo s časem, po který mohl být břit 

v záběru. Hodnoty se lišily od 5 minut (obrábění bylo záměrně zastaveno) až 

po hodnoty pod 1 minutu. Ne ve všech případech se povedlo opotřebení na 

hřbetu či čele zaznamenat, protože došlo k úplnému porušení břitu a 

opotřebení nebylo možno posoudit. 

 

Tab 9.6 – Čas obrábění, drsnost povrchu a ukázky opotřebení čela a hřbetu 

nástroje při proměnném posuvu 

opotřebení posuv 
[mm] 

čas 
[min] 

drsnost 
Ra 

[µm] hřbet čelo 

0,05 
5 
 

stop 
3,50 

0,10 3´14“ 4,88 
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0,15 2´01“ 6,76 

0,20 1´00“ 4,12 

0,25 1´00“ 5,61 

0,3 0´50“ 4,53 

 

 Jak vyplývá z předcházející tabulky, do posuvu 0,2 mm je více 

opotřebováván hřbet nástroje. U posuvu 0,1 mm došlo k nepředpokládané 

destrukci. Mohlo to být způsobeno tím, že bylo obráběno zrovna břitem, který 

byl negativně ovlivněn tepelným šokem (viz kap. 9.1.2). Ostatní měření 

dokazují, že od hodnot posuvu nad 0,2 mm je více opotřebováváno čelo 

nástroje. Je to způsobeno změnou průřezu třísky a tím silových poměrů, 

které na destičku působí. Samozřejmou změnou doprovázející změnu 

průřezu třísky je i změna jejího tvaru (tab. 9.7). 
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Tab. 9.7 – Změna tvaru třísek v závislosti na posuvu 

posuv f 
[mm] foto třísky posuv f 

[mm] foto třísky 

0,05 0,10 

 

0,15 0,20 

 

0,25 0,30 

 
 

 Tvar třísky se měnil od téměř rovné (při malém posuvu 0,05 mm), přes 

spirálovitou až k tvaru, který připomíná srdíčka (při vyšších posuvech nad 

0,25 mm). 

 Pokud se podíváme na grafické vyhodnocení závislosti doby obrábění 

(trvanlivosti) na posuvu (obr. 9.12), zjistíme že s rostoucím posuvem nám 

trvanlivost břitu klesá. Při nižších posuvech dosti rapidně. 

 

 Vyšších hodnot posuvu nebylo možno dosáhnout, protože nám to 

nedovoloval obráběcí stroj. Docházelo k velkému chvění a tím by došlo 

k nekorektnímu měření dalších hodnot. Ani hodnoty trvanlivosti dosahované 

při dalších posuvech by nebyly směrodatné, protože jejich hodnota by byla 

velmi malá (pod 1 minutu). 
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y = -115,74x4 + 77,521x3 - 13,638x2 - 0,5033x + 0,2581
R2 = 0,9971
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Obr 9.12 – Závislost doby obrábění (trvanlivosti) na posuvu 

 

 

9.2 Nitridická keramika D420 

 

9.2.1 Sledování počtu rázů 

 Stejně jako u keramiky oxidické byl sledován počet rázů, které 

destička z nitridické keramiky vydrží do destrukce. V tomto případě byla také 

měněna řezná rychlost. Pokud se tabulka 9.8 vhodně pozmění, lze získat 

nejen závislost na řezné rychlosti (obr. 9.13), ale i závislost na posuvu  

(obr. 9.14). 

Tab. 9.8 – Měření při proměnné řezné rychlosti 

ap = 1 mm;  
f = 0,2 mm 

ap = 1 mm;  
f = 0,25 mm 

ap = 1 mm;  
f = 0,3 mm 

Řezná 
rychlost 

vc 
[m.min-1] 

Počet 
rázů 

R [rázy] 

Řezná 
rychlost

vc 
[mmin-1]

Počet 
rázů 

R [rázy]

Řezná 
rychlost 

vc 
[m.min-1]

Počet 
rázů 

R [rázy] 

469 6400 469 1696 469 1867 

603 5200 603 1600 603 1040 

754 2400 754 1440 754 560 
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 Jak je patrné z následujících grafů, počet rázů s rostoucí řeznou 

rychlostí klesá, a to poměrně mírně. U posuvu je tomu podobně, kdy nejprve 

klesá prudce a potom se tento pokles zmírní.  

 

y = -0,0336x2 + 27,108x + 1086
R2 = 1

y = -0,0012x2 + 0,5744x + 1691,5
R2 = 1

y = 0,0105x2 - 17,429x + 7731,3
R2 = 1
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Obr. 9.13 – Závislost počtu rázů na řezné rychlosti 
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Obr. 9.14 – Závislost počtu rázů na posuvu 
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9.2.2 Průběh opotřebení v závislosti na čase 

 Podobně jako u oxidické keramiky bylo prvním parametrem, který byl 

sledován,opotřebení nástroje (jak čela, tak i hřbetu) v průběhu času. Řezné 

parametry zůstaly zachovány, stejně jako obráběný materiál. 

 Charakter opotřebování  a jeho průběh byl mírně odlišný od předchozí 

keramické destičky z materiálu D240, kde byla maximální hodnota 

opotřebení v místě, kde končil styk ostří a obráběného materiálu. U keramiky 

nitridické bylo toto místo přibližně v polovině délky ostří a směrem k oběma 

konců se snižovalo. Tedy opotřebení na hřbetě nástroje nám nejprve rostlo 

směrem od špičky nástroje (špička) po maximální hodnotu (střed) a potom 

klesalo směrem ke konci (konec) kontaktu ostří a obrobku (na hodnotu o 

něco vyšší než u špičky). Největší nárůst byl zaznamenám v době mezi 

druhou a třetí minutou obrábění. Tento činil téměř trojnásobné zvětšení. 

Prakticky by se již měl proces obrábění zastavit, protože tato hodnota 

zdaleka překročila limitní opotřebení uváděné v literatuře.  

 Lze to přisoudit nevhodnosti nitridické keramiky k obrábění ocelí. Při 

teplotách kolem 700 – 800°C [17] má tento materiál afinitu k rozžhavenému 

železu. 

 

Tab. 9.9 – Hodnoty opotřebení a drsnosti během proměny času 

vc = 424 m.min-1, f = 0,1 mm, ap = 2 mm 

opotřebení 
Čas t 

[min] 
špička VB 

[mm] 

střed VB 

[mm] 

konec VB 

[mm] 

čelo VR 

[mm] 

drsnost Ra

[µm] 

2´ 0,25 0,45 0,45 0,40 4,29 

3´ 0,30 0,70 0,60 0,50 2,50 

4´ 0,40 1,85 0,75 0,50 2,62 

5´ 0,45 2,25 0,80 0,50 2,38 
 

 Opotřebení na čele nástroje zůstalo po celou dobu obrábění téměř 

neměnné a po bližším ohledání se nevyskytovaly na čele ani na hřbetě 

nástroje žádné trhlinky, které by nasvědčovaly lomu nástroje.  
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Zajímavým faktorem byla drsnost povrchu, která se po počátečním 

kontrolním měření ustálila na hodnotě kolem 2,5 µm. Bylo by zajímavé 

sledovat tento parametr dál, ovšem došlo k již známé změně zvuku obrábění 

a bylo nutno proces zastavit. Překvapující to bylo zejména proto, protože 

nebyly žádné předchozí znaky, že by mohlo dojít k destrukci, jako tomu bylo 

v předcházejícím případě.  

 

Tab. 9.10 – Ukázky opotřebení VBD DISAL D420 

čas obrábění 
t [min] hřbet nástroje čelo nástroje 

2´ 

 

3´ 

 

4´ 

 

5´ 

 
 

 Pokud opět hodnoty vyhodnotíme graficky, získáme průběh 

opotřebení v jednotlivých částech ostří v průběhu narůstajícího času  

(obr. 9.15) a průběh parametru drsnosti (obr. 9.16).  
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 Opotřebení, které vzniká, má téměř lineární nástup kromě středu ostří, 

kde vzniká výraznější kráter. V této části ostří je nejprve nástup pozvolný, 

poté rapidní nárůst, který se posléze zmírní. Krátce po tomto zmírnění 

dochází k destrukci břitu. Na čele nástroje se opotřebení téměř nemění a je 

konstantní až do samotné destrukce. 
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Obr. 9.15 – Závislost opotřebení v proměnném čase pro úseky ostří 
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Obr. 9.16 – Závislost drsnosti na čase obrábění 
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 Křivka závislosti drsnosti na trvanlivosti má odlišný průběh než u 

keramiky oxidické. Po počáteční hodnotě se ustálila na hodnotách okolo  

2,5 µm. Je zarážející, že se zvyšujícím se časem drsnost nenarůstá a 

zůstává téměř lineární. Rozptyl naměřených hodnot lze přisoudit chybě 

měření měřící aparatury Surftest 211.  

 

9.2.2 Opotřebení při proměnném posuvu 

 Při měření, kdy měly být měněny hodnoty posuvu od 0,05 mm do  

0,30 mm (popř. i více), docházelo při nízkých posuvech k vibracím a 

postupnému uvolňování suportu obráběcího stroje. Po dotažení a opravení 

suportu byly pokusy opakovány, ale chvění a následné uvolnění suportu 

stroje se opakovalo. Proto byly zkoušky pozastaveny. 

 Jak již bylo zmíněno v úvodu, nitridická keramika je zcela nevhodná 

na obrábění ocelí, kvůli své afinitě k rozžhavenému železu. Je možné, že 

právě tyto vibrace a i poměrně vysoké opotřebení na hřbetě bylo způsobeno 

právě tímto aspektem. 

 Bylo rozhodnuto, že další zkoušky se již vykonávat nebudou do doby 

než budou zakoupeny lišty z jiných obráběných materiálů, vhodných pro 

tento druh obráběcího materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 90 - 

10 ZÁVĚRY 

 Trvanlivost břitu a optimalizace řezných podmínek jsou závislé na celé 

řadě parametrů. Není jednoduché stanovit jejich přesné oblasti. Každý řezný 

proces je svým způsobem jedinečný. 

 V této disertační práci byla řešena vhodnost obráběcích nástrojů 

z řezné keramiky pro použití při přerušovaném řezu. Experimenty byly 

prováděny na přípravku při podélném soustružení, který byl zkonstruován na 

katedře obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava v rámci 

projektu GAČR. 

Cílem těchto zkoušek bylo přispět k většímu využívání těchto řezných 

materiálů v obrábění, a to nejen při obrábění s plynulým řezem. Zkoušky 

dokazují, že VBD ze zkoušených materiálů je možné je využít i při řezu 

přerušovaném jako např. u frézování při dosažení poměrně slušných hodnot 

drsnosti Ra (tj. kolem 5 µm) .  

Výrobci těchto řezných materiálů udělali během doby obrovský krok 

dopředu, zejména zvýšením houževnatosti při zachování vysoké pevnosti a 

tvrdosti. Sami výrobci těchto VBD doporučují své výrobky pro obrábění 

přerušovaným řezem. 

Pro získání objektivnějších a přesnějších výsledků měření by bylo 

nutné provést větší množství zkoušek tohoto řezného materiálu a to 

především při vyšších řezných parametrech. Z důvodu výkonu a tuhosti námi 

použitých obráběcích strojů nebylo možné těchto vysokých řezných 

parametrů dosáhnout. Hlavně tuhost stroje je základním předpokladem pro 

naměření správných a objektivních hodnot. 

Již dnes lze říci, že nástroje z výkonných řezných materiálů nalézají 

stále širší uplatnění nejen u obrábění s plynulým řezem (soustružení),  

ale i u obrábění s řezem přerušovaným (frézování). Použité obráběcí stroje 

musí mít dostatečný výkon a rozsah otáček, vysokou tuhost a přesnost 

chodu vřetene, zakrytovaný pracovní prostor a zajištěn odvod třísek. 

Je samozřejmé, že nástroje osazeny výkonnými tvrdými materiály 

nejsou  universálně použitelné pro všechny druhy obráběných materiálů  
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a rozhodně nevytlačí klasické řezné materiály jako jsou slinuté karbidy či 

rychlořezná ocel. 

Docílení požadavků lze provést znalostí celé řady řezných materiálů 

jak běžně používaných, tak i speciálních. Další možností je praktické 

ověřování zkouškami, které vedou k zefektivnění obrábění. Mohli bychom 

dosáhnout vyšší produktivitu, úspory času, energie a v konečné fázi i 

ekonomičnosti výroby. 

Pro další zjednodušení a snížení finanční zátěže bychom chtěli 

porovnat námi dosažené výsledky s výsledky, které jsou získávány pomocí 

intendančních technik (viz kapitola 7) na katedře materiálového inženýrství 

FMMI, VŠB – TU Ostrava. Pro tyto účely byla navázána bližší spolupráce a 

podán společný grantový projekt. K dnešnímu dni nebyly provedeny zkoušky 

intendanční technikou u destiček ze stejné výrobní šarže. Porovnávat 

výsledky různých druhů či výrobců keramik by bylo irelevantní. 

Pro zpřesnění, potvrzení či vyvrácení dosažených výsledků je nutno 

provádět další zkoušky. A to při celé škále řezných rychlostí a jiných řezných 

parametrů, na různých druzích obráběcích materiálů lišt. Dále je nutné 

otestovat i nástroje z řezné keramiky jiných výrobců. 

Další zkoušky a výsledky byly a budou prováděny a publikovány na 

katedře formou diplomových a disertačních a habilitačních prací. Hlavním 

cílem do budoucna je zjednodušená konstrukce nových přípravků pro 

podélné i čelní soustružení a hlavně odzkoušení těchto materiálů při jiných 

způsobech obrábění (frézování). Dále bude nutné odzkoušet celou škálu 

materiálů obráběných, ale i řezných. Tyto zkoušky jsou finančně a časově 

velmi náročné. Proto bude nutná účinná podpora ze strany institucí jako 

např. FRVŠ, GAČR, CEZ apod. 
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10.1 Přínos pro využití v praxi 

Ze závěrů vyplývajících z této práce lze konstatovat, že obráběcí 

materiály z řezné keramiky jsou použitelné pro obrábění nejen plynulým, 

ale i přerušovaným řezem a jsou použitelné pro obrábění ocelí (pouze 

oxidická keramika). Vedou nás k tomu zejména výsledky, kdy destičky 

z řezné keramiky při použitých řezných parametrech řezná rychlost  

vc = 424 m.min-1, hloubka řezu ap = 2 mm a posuv f = 0,2 mm dosáhnou 

trvanlivosti břitu minimálně 5 minut a v některých případech i 10 minut při 

relativně nízké hodnotě opotřebení VB.  

 

 

10.2 Vědecký přínos 

Mezi přínosy pro vědu lze zařadit novou metodiku zkoušek, která se 

prováděla na speciálním přípravku, který byl zkonstruován na katedře 

obrábění a montáže. Dalším přínosem do budoucna by mohlo být nalezení 

vhodných souvislostí a porovnání naměřených hodnot s výsledky získanými 

na FMMI VŠB – TU Ostrava.  

 

 ověření chování řezné keramiky při přerušovaném řezu, 

 zjištění změn opotřebení hřbetu a čela nástroje při změně posuvu. 
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WORK CONCLUSIONS 

Cutting edge durability and cutting conditions optimalization are 

dependent at many parameters. There are no easy determining exact areas. 

Every cutting process is unique. 

Submitted thesis was dealing with problems of tool life tests of 

ceramics cutting tools at interrupted cut. Experiments were provided at fixture 

for along turning. This fixture was constructed at Department of Machining 

and Assembly. 

These tests purpose were contributed to higher use of ceramic 

materials. Tests documented, than ceramics cutting tools are acceptable for 

interrupted cut. Roughness parameter Ra is adequate. 

Ceramics cutting tools producers do big forward step. Advance 

tenacity and keep fortress and hardness. Producers advise its products for 

interrupted cut. Cutting tools from ceramic and other efficient materials do not 

out classical cutting tools (HSS, sintered carbides) and they are no universal 

use for all kinds of workpiece. 

 For more objective and more accurately result, must do more tests by 

higher cutting conditions, various workpiece materials and other ceramics 

cutting tool producers. Machine tool load and stiffness not allow higher 

cutting conditions. Especially machine tool stiffness is basic premise for 

measuring right and objective values.  

Our values will compare with values of intendant mode for 

simplification and costs decrease. These techniques are getting at Faculty of 

Metallurgy and Materials Engineering, TU Ostrava. We will present corporate 

grant and link up cooperation. Currently was not intendant test at inserts from 

same production charge. Compare results from various kinds or producers 

would be irrelevant.  

Next test and result will provide and published at department at 

diploma, dissertation and habilitation thesis. Fixture simplified construction for 

along turning and facing turning is main target to future. These tests are very 

costlier and time consuming. Institutional grants are necessary (FRVS, 

GACR…). 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 94 - 

POUŽITÁ LITERATURA 

[1] HUMÁR, Anton. Slinuté karbidy a řezná keramika pro obrábění.  

Brno : CCB, s.r.o. Brno, 1995. 265 s. ISBN 80-85825-10-4. 

[2] MATOUŠKOVÁ, Petra. Zkoušky řezivosti řezné keramiky při 

přerušovaném řezu : Diplomová práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava 

Fakulta strojní, 2003, 62 s. 

[3] MRKVICA, Ivan. Návody do cvičení z obráběcích nástrojů –  

 1.část. 1. vydání. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 1999, 142 s.  

ISBN  80-7078-624-8. 

[4] BRYCHTA, Josef. Obrábění I. – návody pro cvičení – 1. část.  

Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 1998. 84 s. ISBN 80-7078-436-9. 

[5] VRBA, Vladimír. Využití supertvrdých řezných materiálů. In. Vědecká 

konference ke 40. výročí založení FSE VŠB Ostrava - 

TECHNOLOGIE  (S. Šlejmar (Ed.)), Ostrava : Ediční středisko VŠB 

Ostrava, 1990. s. 176 – 180. 

[6] ČEP, Robert. Vliv řezných podmínek na přesnost výroby při obrábění 

3D ploch : Diplomová práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava Fakulta 

strojní, 2000, 52 s. 

[7] KOUŘIL, Karel. Nástroje a vyměnitelné břitové destičky osazené 

polykrystalickými supertvrdými materiály. PRAMET ´96 – Progresivní 

řezné nástroje. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 1996, s. 42 – 46.  

[8] MOHYLA, Miroslav. Strojírenské materiály. Ostrava : VŠB – TU 

Ostrava, 2003, 141 s. ISBN 80-248-0270-8. 

[9] SANDVIK Coromant, technická redakce. Příručka obrábění.  

Praha : Scientia s.r.o. Praha, 1997, 910 s. ISBN 91-97 22 99-4-6. 

[10] SANDVIK Coromant, Technical Editorial dept. Modern Metal Cutting –  

A Practical Handbook. Tofters Tryckery AB, Sweden, 1994, 927 s.  

ISBN 91 – 972290 – 0 – 3. 

[11] PERRY, J. Ceramics as everyday engineering components.  

In. Ceramics Industrie Journal. 1985. roč. XII, č. 1054, s. 21-23.  



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 95 - 

[12] DROZD, Petr. Zkoušky řezivosti nitridické řezné keramiky : Diplomová 

práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2003. 66 s. 

[13] PÁNEK, Z.; FIGUSCH, V.; etc. Konštrukčná keramika.  

Bratislava : Rand D print, 1992. 162 s.  

[14] ISO 3685 : 1990. Tool Life Testing With Single Point Turning Tools. 

1990. 

[15] SANDVIK COROMANT. Výrobky pro obrábění kovů – Soustružnické 

nástroje. 2002. 663 s. 

[16] WHITNEY, E. Dow. CERAMICS CUTTING TOOLS – Materials, 

Development and Performance. Gainesville : Noyes Publications, 

1994. 353 s. ISBN 0-8155-1355-0.  

[17] BRIGGS, Jeff. Engineering Ceramics in Europe and the U.S.A. 

Worchester : Enceram Menith Wood, 2003, 275 s. 

[18] ISO 513 : 2002. Classification and application of hard cutting materials 

for metal removal with defined cutting edges -- Designation of the main 

groups and groups of application. 2002. 

[19] BILÍK, Oldřich; VLČEK, Milan. Spolehlivost nástrojových materiálů 

s vyšší křehkostí v podmínkách přerušovaného řezu : zpráva o řešení 

interního grantového projektu za rok 1998. Ostrava : FS VŠB – TU 

Ostrava, 1998. 22 s. 

[20] MRKVICA, Miloš; BILÍK, Oldřich; SIKORA Roman. Závěrečná zpráva 

o řešení grantového projektu GAČR č.101/93/0129 za rok  

1993 – 1995. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 1995. 34 s. 

[21] VRBA, Vladimír; ČEP, Robert. Nové metody výzkumu řezivosti řezné 

keramiky. In Mezinárodná vedecká konferencia Valivé ložiská 

a strojárska technológia 2002, 1.–2. októbra 2002. Súl´ov : ŽU v Žilině, 

2002, s. 107–109. ISBN 80–7135–999–7. 

[22] BILÍK, Oldřich; VLČEK, Milan. Testování nástrojových materiálů 

s vyšší křehkostí v podmínkách přerušovaného řezu : zpráva o řešení 

interního grantového projektu za rok 2000. Ostrava : FS VŠB – TU 

Ostrava, 2000. 24 s. 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 96 - 

[23] Saint Gobain Advanced Ceramics. Ceramics Cutting Inserts. 2003.  

28 s. 

[24] SIKORA, Roman. Posuzování houževnatosti materiálů obráběcích 

nástrojů metodou přerušovaného řezu : disertační práce.  

Ostrava : FS VŠB – TU Ostrava. 1999. 88 s. 

[25] KOUŘIL, Karel. Návrh  nové metodiky zkoušek řezivosti a stanovení 

aplikačních oblastí nově vyvíjených vyměnitelných břitových  

destiček : disertační práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava. 2003. 128 s. 

[26] BILÍK, Oldřich. Obrábění II – 1. díl, Fyzikálně mechanické záležitosti 

procesu obrábění, 2. vydání. Ostrava :  FS VŠB – TU Ostrava, 2000. 

138 s. ISBN 80–7078–228–5. 

[27] PŘIKRYL, Zdeněk; MUSILÍKOVÁ, Rosa. Teorie obrábění.  

Praha : SNTL Alfa Praha, 1972. 240 s. 

[28] MELKOVÁ, Lucie. Hodnocení odezvy keramických materiálů na 

opakované zatěžování : Disertační práce. Ostrava : VŠB – TU, 2001, 

101 s. 

[29] KROUPA František. Křehkost keramiky. Československý časopis pro 

fyziku, sekce A, svazek 32, 1982, č. 1, s. 1 – 25. 

[30] MAZANCOVÁ Eva. , MAZANEC Karel. Technické materiály, skripta  

VŠB – TU, Ostrava, 1991, 118 s. 

[31] JONŠTA Zdeněk. , MAZANEC Karel. Hodnocení indentační únavy 

řezné keramiky. Materiálové inženierstvo 3, 1996, s. 14 – 21. 

[32] HIDVÉGHY J. , DUSZA J. Nekovové konštrukčné materiály.  

TU Košice, 1998, 162 s. 

[33] BILÍK, Oldřich; MÁDL. Jan. Trvanlivost břitu a provozní spolehlivost 

obráběcího nástroje. Ústí nad Labem : Jiří Bartoš – Slon, 2001. 86 s. 

ISBN 80-7044-389-8.  

[34] MOHYLA, Miroslav. Nekonvenční strojírenské materiály I.  

Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 1994. 133 s. ISBN 807078-236-6. 

[35] VASILKO, Karol; NOVÁK-MARCINČIN, Jozef; HAVRILA, Michal. 

Výrobné inžinierstvo. Prešov : Datapress Prešov, 2003. 424 s.  

ISBN 80-7099-995-0. 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 97 - 

[36] BRYCHTA, Josef; VRBA, Vladimír. Zvyšování efektivity výroby forem 

a zápustek výkonnostním frézováním progresivními řeznými nástroji. 

In Frézování III. Odborná konference FSI VUT v Brně, Ústavu 

strojírenské technologie. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství - 

2003,  s. 171 – 175. ISBN 80-214-2436-2. 

[37] KOCMAN, Karel; PROKOP, Jaroslav. Výrobní technologie II. Brno : 

Cerm Brno, 2002. 85 s. ISBN 80-214-2189-4. 

[38] RATH, Jindřich; POSPÍŠIL, Zdeněk a kol. Jemná keramika – metodika 

měření a zkoušek. Praha : SNTL Praha, 1988. 388 s. 

[39] BRYCHTA, Josef; FOLTÝN, Petr. Machinability Assessment and 

Cutting Tepmerature Test. In DOKSEM 2004 – Medzinárodná 

doktorandská konferencia. Terchová : Žilinská Univerzita v Žilině, 

2004, s. 57–61. ISBN 80–8070–323–X. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 98 - 

SEZNAM VLASTNÍCH PUBLIKACÍ SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ  

[I] VRBA, Vladimír; ČEP, Robert. Zvyšování přesnosti výroby použitím 

výkonných řezných nástrojů. In International Congress Of Precision 

Machining 2001, 5.–7. září 2001. Ústí nad Labem : UJEP Ústí nad 

Labem, 2001, s.244–250. ISBN 80–7044–358–8 . 

[II] VRBA, Vladimír; ČEP, Robert. Nové metody výzkumu řezivosti řezné 

keramiky. In Mezinárodná vedecká konferencia Valivé ložiská  

a strojárska technológia 2002, 1.–2. októbra 2002. Súl´ov : ŽU v Žilině, 

2002, s. 107–109. ISBN 80–7135–999–7. 

[III] ČEP, Robert. Zvyšování přesnosti výroby použitím výkonných řezných 

nástrojů. In WORKSHOP Fakulty strojní 2002. Ostrava : VŠB–TU 

Ostrava, 2002, s. 13–16. ISBN 80–248–0051–9. 

 [IV] ČEP, Robert. Možnosti zkoumání vlastností řezné keramiky.  

In WORKSHOP Fakulty strojní 2003. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 

2003, s. 97–100. ISBN 80–248–0233–3. 

[V] ČEP, Robert. Zvyšování přesnosti výroby použitím výkonných řezných 

nástrojů. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2003. 15 s. Teze disertační 

práce. 

[VI] ČEP, Robert. Výkonné řezné materiály. MM Průmyslové spektrum, 

2003, č. 4, s. 20. ISSN 1212–2572.   

 [VII] ČEP, Robert. Nové metody výzkumu řezivosti řezné keramiky.  

In WORKSHOP Fakulty strojní 2004. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 

2004, s. 14. ISBN 80–248–0521–9. 

 [VIII] ČEP, Robert; VRBA Vladimír. Přehled zkoušek řezných materiálů při 

přerušovaném řezu. In Strojárska Technológia 2004, IV. 

Medzinárodná vedecká konferenci pre doktorandov, školitelov a 

pracovníkov z praxe. Sú´lov : Žilinská Univerzita v Žilině, 2004,  

s. 16 – 20. ISBN 80–8070–300–0. 

[IX] ČEP, Robert. Ceramic Cutting Tools and their Application Areas. In 

WORKSHOP Fakulty strojní 2005. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2005, 

s. 79 + sborník na CD. ISBN 80–248–0750–95. 

 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 99 - 

[X] ČEP, Robert; GREGUŠOVÁ, Markéta; VRBA, Vladimír. Zkoušky 

nástrojů z řezné keramiky v podmínkách přerušovaného řezu při 

podélném soustružení. In DOKSEM 2004 – Medzinárodná 

doktorandská konferencia. Terchová : Žilinská Univerzita v Žilině, 

2004, s 45 – 49. ISBN 80–8070–323–X. 

 [XI] ČEP, Robert; možná nějaké přibudou – dopsat před odevzdanim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 100 - 

SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK  

Obr. 3.1 – Oblasti aplikace nejpoužívanějších materiálů pro řezné nástroje............................. - 9 - 
Obr. 3.2 – Přehled výkonných řezných materiálů [9]................................................................. - 10 - 
Obr. 3.3 – Změna produktivity řezných materiálů v čase [16] .................................................. - 11 - 
Obr. 3.2 – Povlakování metodou PVD ........................................................................................ - 18 - 
Obr. 3.3 – Povlakování metodou CVD [12] ................................................................................. - 19 - 
Obr. 3.4 – Povlakování metodou MTCVD [25]........................................................................... - 20 - 
Tab. 3.1 – Porovnání některých vlastností řezných materiálů [4] ............................................. - 23 - 
Obr. 4.1 – Ukázky keramických řezných destiček SGAC s.r.o. Turnov................................... - 24 - 
Tab. 4.1 – Přehled předních výrobců ŘK a obecné podmínky jejich užití [1].......................... - 28 - 
Tab. 4.2 – Srovnání teploty tavení a tvrdosti vybraných keramických materiálů [11]............ - 33 - 
Obr. 4.1. – Struktura oxidické keramiky Al2O3 [10, 16]............................................................. - 35 - 
Obr. 4.2 – Struktura nitridické keramiky Si3N4 [16] .................................................................. - 36 - 
Tab. 4.3 – Hlavní oblasti využití nástrojů z řezné keramiky [17] .............................................. - 38 - 
Obr. 5.1 – Délkové charakteristiky otupení břitu [33]................................................................ - 39 - 
Obr. 5.2 – Závislost otupení na čase obrábění [33] ..................................................................... - 40 - 
Obr. 5.3 – Typické zóny opotřebení [18]...................................................................................... - 41 - 
Obr. 5.4 – Oblasti opotřebení VBD [18]....................................................................................... - 42 - 
Obr. 5.5 – Hlavní mechanismy opotřebení břitů nástrojů [10].................................................. - 43 - 
Tab. 5.1 – Klasifikace typů opotřebení [9]................................................................................... - 46 - 
Obr. 5.6 – Opotřebení hřbetu břitu [9] ........................................................................................ - 47 - 
Obr. 5.7 – Opotřebení ve tvaru žlábku na čele nástroje [9] ....................................................... - 47 - 
Obr. 5.8 – Vydrolení ostří nástroje [9] ......................................................................................... - 48 - 
Obr. 5.9 – Plastická deformace břitu[9]....................................................................................... - 48 - 
Obr 5.10 – Opotřebení ve tvaru  vrubu [9].................................................................................. - 49 - 
Obr. 5.11 – Tvorba nárůstku na hřbetě nástroje [9]................................................................... - 49 - 
Obr. 5.12 – Hřebenovité trhlinky na ostří [9].............................................................................. - 50 - 
Obr. 5.13 – Únavový lom [9] ......................................................................................................... - 50 - 
Obr. 5.14 – Lom břitu nástroje [9] ............................................................................................... - 51 - 
Obr. 6.1 – Závislost VB = f (T) [26] .............................................................................................. - 52 - 
Obr. 6.2 – Závislost životnosti na řezné rychlosti ....................................................................... - 54 - 
Tab 6.1 – Výpočet hodnot pro určení regresní čáry.................................................................... - 56 - 
Obr. 8.1 – Schéma přípravku pro příčné soustružení [19]......................................................... - 64 - 
Obr. 8.2 – Schéma přípravku pro podélné soustružení [19] ...................................................... - 65 - 
Obr. 8.3 – Fotografie z přípravy na měření................................................................................. - 67 - 
Obr. 8.4 – Úprava lišt před vlastním měřením............................................................................ - 67 - 
Obr 8.5 – Použitý soustružnický nůž............................................................................................ - 69 - 
Obr 9.1 – Mikroskop Eschenbach .....................................................................................................70 



Disertační práce                                                                      Ing. Robert ČEP  

 

- 101 - 

Obr 9.2 – Stupnice mikroskopu.........................................................................................................70 
Obr. 9.3 – Drsnoměr Surftest 211................................................................................................. - 71 - 
Tab. 9.1 – Měření při proměnných otáčkách .............................................................................. - 72 - 
Tab 9.2 – Měření při proměnném posuvu ................................................................................... - 72 - 
Obr. 9.4 – Závislost počtu rázů na řezné rychlosti...................................................................... - 72 - 
Obr. 9.5 – Závislost počtu rázů na posuvu .................................................................................. - 73 - 
Obr. 9.6 – Průběh opotřebení na hřbetu a čele nástroje ............................................................ - 74 - 
Tab. 9.3 – Hodnoty opotřebení a drsnosti během časových úseků ............................................ - 74 - 
Tab. 9.4 – Ukázky nárůstu opotřebení VBD DISAL D240......................................................... - 75 - 
Obr. 9.7 – Závislost opotřebení na čase obrábění v jednotlivých částech ostří ........................ - 76 - 
Obr. 9.8 – Závislost drsnosti na čase obrábění............................................................................ - 76 - 
Obr. 9.9 – Detail na „chlupatý“ povrch po obrábění.................................................................. - 77 - 
Obr. 9.10 – Označení jednotlivých břitů na VBD ....................................................................... - 78 - 
Tab. 9.5 – Hodnoty času obrábění (trvanlivosti), drsnosti a opotřebení ................................... - 79 - 
Obr 9.11 – Schéma řezání VBD.................................................................................................... - 80 - 
Tab 9.6 – Čas obrábění, drsnost povrchu a ukázky opotřebení čela a hřbetu nástroje při 

proměnném posuvu.............................................................................................................. - 81 - 
Tab. 9.7 – Změna tvaru třísek v závislosti na posuvu................................................................. - 83 - 
Obr 9.12 – Závislost doby obrábění (trvanlivosti) na posuvu .................................................... - 84 - 
Tab. 9.8 – Měření při proměnné řezné rychlosti......................................................................... - 84 - 
Obr. 9.13 – Závislost počtu rázů na řezné rychlosti.................................................................... - 85 - 
Obr. 9.14 – Závislost počtu rázů na posuvu ................................................................................ - 85 - 
Tab. 9.9 – Hodnoty opotřebení a drsnosti během proměny času............................................... - 86 - 
Tab. 9.10 – Ukázky opotřebení VBD DISAL D420..................................................................... - 87 - 
Obr. 9.15 – Závislost opotřebení v proměnném čase pro úseky ostří........................................ - 88 - 
Obr. 9.16 – Závislost drsnosti na čase obrábění.......................................................................... - 88 - 
 


