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ABSTRAKT 

Třískové obrábění podléhá celkem pevné historické tradici. První inovace v obrábění byly 

provedeny v daleké minulosti a další modifikace a úpravy se zaváděly poměrně 

nepravidelně. Až po průmyslové revoluci a potažmo v druhé polovině dvacátého století 

nastoupily do pole obrábění samochodné a programovatelné stroje, které umožnily zaměřit 

pozornost techniků na potenciál inovací v obrábění jako takovém. Cílem této diplomové 

práce je stručnou formou charakterizovat nejzajímavější moderní trendy v posledních 

několika letech a sjednotit je do elektronické databáze, která bude součástí této práce. 

Pozornost je věnována inovacím v technologii třískového obrábění celkově a poté jednotlivě 

pro soustružení, frézování a vrtání. Práce obsahuje diskuzi o ekonomickém aspektu aplikace 

moderních trendů v obrábění. 

Klíčová slova 

Trendy, obrábění, Průmysl 4.0, povlakování, nástroje. 

 

ABSTRACT  

Chip machining has strong historical foundation. First innovations in machining were 

created long ago and next Innovations appeared sporadically. The Industrial revolution and 

then the second half of 20th Century meant start of self–driven, programmable machines 

used in machining. This led interest of engineers to machining process itself. The aim of this 

Diploma thesis is to characterize most interesting modern trends from last few years and 

unite them in electronical database which will be included in this thesis. Main attention is 

aimed for innovations in chip machining in general and also in specific branches – turning, 

milling and drilling. Thesis also includes discussion about economical aspect of application 

of modern trends in chip machining. 

Key words 

Trends, machining, Industry 4.0, coating, tools. 
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ÚVOD 

 

Technologie hýbou světem. Už od objevu parního stroje se lidstvu otevřely dosud nevídané 

možnosti, jak přistupovat k technickým problémům. Kdyby před tímto objevem někdo 

sepisoval moderní trendy v technice jako takové, musel by procestovat celý svět, objevit pár 

vynálezů, které byly tehdy považovány v lepším případě za čarodějnictví či popírání 

křesťanské víry. Sepsané vědomosti by se pak dokázaly dostat jen do pár rukou, a to ještě 

nebylo jisté, že by je někdo se zájmem četl. 

Za tu dobu se toho změnilo víc než dost. Na vývoj průmyslu a technologií se dá dívat 

z mnoha úhlů, každý ale musí uznat, že veškeré inovace a objevy, které se za tu dobu udály, 

jsou svým způsobem impozantní a posunuly lidstvo do další etapy historie. Technologie 

umožnily omezit otroctví a potřebu dělat z lidí stroje. Sebraly práci spoustě lidí, zrovna tak 

ale vznikly obory a pracovní pozice, které by bez technologií vůbec neexistovaly. 

Bez techniky by války nebyly tak decimující, nevznikly by ale první počítače, medicínská 

technika a ani obráběcí centra, která dokáží všechny tyto obory zásobit potřebnými produkty 

a prostředky. 

Hlavní motivací této práce je přehlednou formou zachytit několik slibných technologií, které 

v průběhu posledních deseti let posunuly obrábění na CNC centrech o další úroveň nahoru 

a umožnily tak překonat další překážky stojící v cestě efektivní práci a kvalitnímu produktu 

strojírenství. 

Práce je zaměřená na inovace v obrábění, přesněji v soustružení, frézování a vrtání. Cílem 

je popsat základní teorii obrábění, představit princip obráběcího centra a zasadit jej 

do historického období, nastínit možnost multifunkčnosti jednoho obráběcího centra a poté 

představit několik inovativních novinek v každé konkrétní oblasti obrábění.  

Tyto inovace jsou podpořené především novými materiálovými úpravami nástrojů, novým 

přístupem ke geometrii řezných částí nástrojů a v neposlední řadě také způsoby, jakými se 

samotné nástroje vyrábí. 

Hlavním cílem je subjektivně zachytit v jednom dokumentu „parní stroje jednadvacátého 

století“, které si zaslouží sjednotit do jednoho přehledného dokumentu a postarat se tak 

o jejich věčnou existenci v databázi lidských úspěchů; ať už v elektronické, tištěné 

či duševní formě. Spolu s tím je potřeba zmínit i ekonomické hledisko – inovace totiž 

nevedou jen k posunu techniky jako takové, umožňují i zlepšení kvality života, možnost 

efektivní práce s omezenými zdroji a s podstatně nižšími náklady.  
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1 TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ – DĚJINY, TEORIE A BUDOUCNOST 

 

Před uvedením samotných moderních trendů v obrábění je potřeba obrábění trochu 

představit. A to konkrétně z hlediska minulosti, stručné základní teorie obrábění 

a potenciální budoucnosti. 

1.1 Historie strojního obrábění a jeho vývoj 

Jedním z prvních materiálů, který se začal obrábět strojně, bylo dřevo. Historické nálezy 

mají takovou strukturu a povrchovou úpravu, že je patrné použití prvních zjednodušených 

mechanismů pro úpravu dřeva. 

Historii strojního obrábění lze prakticky rozdělit do dvou linií – zpracování dřeva 

a zpracování kovů. Dřevo bylo odjakživa používáno jako základní stavební materiál 

a vzhledem k jeho vlastnostem se brzy objevily metody, jak si jeho zpracování usnadnit. 

Objevily se první pily a předchůdci soustruhů a vrtaček. Nálezy soustružených výrobků jsou 

evidovány už v dobách starověkého Egypta. První technologie, která byla implementována 

do strojního obrábění, je pravděpodobně soustružení. První zmínka o soustruhu se objevuje 

v díle De Architektura od Marca Vitruvia Pollia v 1. století před Kristem. Soustruh zde však 

nebyl nijak vyobrazen [1]. 

U kovů je patrné, že pro jejich opracování a zpracování bylo dlouho používáno především 

ručních nástrojů typu sekáče, pilníky, průrazníky a podobně. Už ve středověku patrně 

vzniklo několik odvážných nápadů, odhaduje se však, že nebyly proveditelné a proto se 

na ně zapomnělo. Proto bylo potřeba s postupem času a růstem technologie objevit metody 

nové [1]. 

Až do třináctého století našeho letopočtu byl používaný soustruh, jehož princip byl využíván 

už ve staré Římské říši. K otáčení a obrábění byla používaná tětiva z luku, která byla 

omotána na obrobku upnutém mezi hroty. Soustružnický nůž držel uživatel v ruce a obráběl 

prakticky vlastní silou. Od třináctého století dále přišly první inovace v pohonu soustruhu. 

Začalo se používat šlapadlo, pohony pomocí vodního proudu a objevil se i první suport 

pro upevnění soustružnického nože. Většina těchto vývojových etap soustruhu přicházela 

především z Francie [2]. 

 

Obr. 1.1 Soustruh používaný v Evropě v osmnáctém století [3]. 
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Na obr. 1.1 je vyobrazen soustruh, který se s velkou pravděpodobností používal 

v osmnáctém století v Evropě. Obrobek se upínal mezi hroty vloženými do dřevěných 

koníků, jejichž vzdálenost se dala uzpůsobit délce obrobku. Lano je omotané kolem obrobku, 

připevněné k šlapadlu u země a zároveň přivázané k pružné laťce (anglicky lath) u stropu. 

Sešlápnutím šlapadla postupně dochází k odvíjení lana a rotaci obrobku. Velkou nevýhodou 

byla potřeba navíjet lano zpět, což bylo značně neefektivní vzhledem k nevhodné rotaci 

obrobku. Přesto lze tento princip nalézt ještě dnes u některých hodinářských soustruhů 

drobnějšího ražení [3]. 

Vrtání si nalezlo svou strojní variantu již ve čtrnáctém století, odkud pochází první zmínky 

o vyvrtávačce na hlavně děl. Leonardo da Vinci přišel s návrhem vodorovné a svislé 

vyvrtávačky na počátku šestnáctého století. Až skoro dvě století po těchto pokusech 

a modelech přišly první prototypy vrtaček do plného kovu ve snaze vyvrtat hlaveň děla 

z plného kusu, tou dobou se už ale objevil i parní stroj a první průmyslová revoluce. I zde 

si našlo vrtání svého reprezentanta – vrtačka na válce právě parních strojů [4]. 

 

 

Obr. 1.2 Nástup průmyslové revoluce a zpracování železa [5]. 

Průmyslová revoluce přinesla spoustu převratů a změn, které se promítly především v oblasti 

strojírenství. Vznikly manufaktury, ve kterých se koncentrovala sériová výroba, začala první 

etapa prakticky samočinných strojů, jejichž provoz nepožadoval tak velkou kvalifikaci 

v oboru. Soustruhy dostaly svou první kovovou podobu, nástroj zmizel z ruky dělníka a byl 

upnut přímo ke stroji, kde se na suportu mohl posouvat. Pohon šlapadlem mohl být nahrazen 

parním strojem a později elektřinou. Nové obráběcí stroje našly rychle uplatnění při výrobě 

dopravních prostředků [6]. 

Do českých zemí doputoval parní stroj na počátku devatenáctého století a byl využit jako 

pohon parních kotlů. Dalším využitím bylo čerpání důlních vod a poté k automatizaci 

mykacích strojů. Celkově zde byly parní stroje užity převážně v odvětvích textilu a sklářství. 

Výdobytek průmyslové revoluce ovšem posloužil k vývoji těžkého průmyslu, rozvoji 

metalurgie, tavbě železa pomocí koksu a vznikly první válcovny. S tím vznikla 

ve Šlapanicích u Brna první moderní strojírna, která se později přesunula do Brna 

a ve spojení s další menší strojírnou vznikla První brněnská strojírna (roku 1872) [7]. 
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Strojní obrábění jako takové se tak stalo prostředkem pro celkový vývoj českých zemí, 

zrodily se železnice, chemický průmysl, dopravní průmysl. S elektrifikací koncem 

devatenáctého století přišel rozvoj komunikační techniky, osvětlování a rovněž výroba 

elektrických pohonů strojů. Celkově se na území dnešního Česka koncentrovaly výstavy 

a veletrhy německých podnikatelů, které dále napomáhaly vývoji strojírenství a kvality 

života celkově. Samotný vývoj automatizovaných a počítačem řízených obráběcích strojů 

tak byl produktem vývoje technologií, které samotné strojírenství zpočátku podnítilo [7]. 

 

 

Obr. 1.3 První CNC stroj umožňující automaticky vyměňovat nástroje [8]. 

 

1.2 Stručná teorie obrábění 

Obrábění se v samé podstatě vnímá jako technologický proces, při kterém dochází 

k přetvoření materiálu, tedy obrobku, z původního tvaru do tvaru jiného, a to účinky různých 

vlivů, ať už mechanických, elektrických, chemických či jejich různých kombinací [9]. 

Jinými slovy lze obrábění definovat jako přetvárný proces původního polotovaru do nového 

tvaru působením vnějších sil. 

Původní polotovar, jinak nazývaný obrobek, je charakteristický svou geometrií. Při obrábění 

lze tuto geometrii rozdělit na tři oblasti, a to konkrétně část obráběnou, část přechodovou 

a část obrobenou. Obrobená plocha je praktickým výstupem obráběcího procesu, má 

definovaný tvar, rozměr, strukturu povrchu a vlastnosti na povrchu. Obráběnou plochu lze 

stručně shrnout jako tu plochu, která bude působením síly odebrána, tedy přetvořena. 

Přechodová plocha je známá jako okamžitá plocha obrobku – místo, ve kterém v daném 

okamžiku působí vnější síla, tedy buď ostří nástroje odebírající třísku, nebo jiný 

než mechanický vliv [9]. 
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Obr. 1.4 Definice ploch při obrábění [9]. 

Vzhledem k principu obrábění, který lze ilustrativně definovat jako působení síly nástrojem 

ve tvaru klínu na materiál, dochází při změně materiálu k tvorbě třísky, tedy odpadního 

materiálu, který je působením právě síly nástroje odebrán z obrobku. Při odebírání materiálu 

vznikají síly a deformace, které se monitorují o poznání hůře, než při deformačních 

analýzách. Během velmi krátkého časového okamžiku totiž dojde v materiálu k dosažení tří 

mezních stavů. Nejprve nastane mezní stav pružné napjatosti, pak ke stavu plastické 

deformace vedoucí ke vzniku třísky a nakonec k lomovému porušení při oddělení třísky 

od materiálu [10]. 

 

 

Obr. 1.5 Tvorba třísky při obrábění [11]. 

 

 

 

 



 

 

 

~ 13 ~ 
 

Tvar třísky je zásadním výstupem obrábění, jelikož má vliv na efektivitu a bezpečnost celého 

procesu. Není ideální, aby byla tříska příliš soudržná a lámala se až po dlouhých intervalech, 

jednak z důvodu omezeného výhledu na proces, rovněž ale z důvodu bezpečnosti jak celého 

procesu obrábění, tak personálu pracujícího s konkrétní technologií. Vzhledem k rozličnosti 

tvarů třísky není terminologie přesně a univerzálně definovaná, ale dělí se v základu podle 

tvařitelnosti a soudržnosti, schematicky dle obr. 1.6 [10]. 

 

Obr. 1.6 Výhodné a nevýhodné tvary třísek [39]. 

 

Tvar třísky definuje i geometrie nástroje. Veškeré nástrojové plochy a úhly mají vliv na 

tvorbu, tvar a lámání třísky, proto je potřeba definovat obráběcí nástroj přesně. Pro přesnou 

definici se definují plochy, ostří, rozměry ostří a jednotlivé prvky. Plochy se označují 

písmenem A a v indexu písmeno řecké abecedy, které přesně definuje danou plochu. Na obr. 

1.7 jsou označeny základní plochy: Čelní plocha Aγ, hřbetní plocha Aα, vedlejší hřbet Aα‘, 

plocha ostří, která se označuje S, a vedlejší ostří S‘. Číselné označení nástroje na obr. 1.7 

definuje základní prvky nástroje, kterými jsou: Těleso nástroje 1, základna nástroje 2 a řezná 

část 3. Ostří se pak dále dělí na pracovní ostří, aktivní ostří a špičku. Veličina vf určuje 

rychlost a směr posuvu nástroje [9]. 
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Obr. 1.7 Popis částí a ploch soustružnického nože [9, 12]. 

 

Při střetu nástroje s obrobkem dochází k přeměně energií, a protože dochází k plastické 

deformaci obrobku vedoucímu ke vzniku třísky, většina mechanické energie, zhruba 

v intervalu 95–98 %, se přemění v energii tepelnou [10]. Nevhodné nastavení řezných 

parametrů, tedy řezné rychlosti a hloubky záběru (tyto parametry rovněž ovlivňují tvar 

a soudržnost třísky), může vést k většímu procentuálnímu převodu tepla do nástroje.  

Nežádoucí množství tepla v nástroji může vést ke snížení jeho životnosti díky materiálovým 

změnám a potenciální tvorbě mikrosvarů mezi nástrojem a třískou. Poměr odvodu tepla mezi 

nástrojem, třískou a obrobkem tedy není za každých okolností stejný, jak znázorňuje schéma 

na obr. 1.8 [10]. 

 

Obr. 1.8 Poměrné převádění tepla v závislosti na řezné rychlosti bez chlazení [84]. 
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Vzhledem k zákonu akce a reakce vede snaha o deformaci obrobku a jeho přetvoření ke 

snaze o deformaci nástroje a jeho přetvoření. Deformaci nástroje lze rozdělit podle 

mechanismu, který ji způsobuje. Mechanismy se dělí na fyzikálně–mechanické a chemické. 

Mezi fyzikálně–mechanické mechanismy patří křehký lom břitu, plastická deformace, 

abraze, adheze, vznik teplotních trhlin a únava materiálu, viz obr. 1.9 [10]. 

 

 

Obr. 1.9 Deformace nástrojů: a) abrazivní, b) vznik žlábku, c) adhezní, d) plastická deformace, 

e) tepelné trhliny, f) celkový lom [13]. 

 

Ke křehkému lomu břitu dochází při krátkodobém přetížení či vlivem vysokého 

mechanického zatížení. Plastická deformace je důsledkem jak mechanického, tak tepelného 

zatížení, které vede k deformaci pojiva u spékaných materiálů nástroje nebo k odpevnění 

materiálu v krystalové struktuře. Abraze je brusný otěr způsobený vlivem tvrdých 

mikročástic obráběného materiálu i mikročásticemi nástroje, uvolněných z břitu [11, 14]. 

Adheze je způsobena tlakovým navařováním části třísky na břitovou destičku, k čemuž 

dochází při obrábění materiálů snadno ulpívajících na břitu, jako jsou nízkouhlíkové oceli, 

korozivzdorné oceli nebo hliník [13]. Teplotní trhliny vznikají kolmo na dilatující část břitu 

na čele i hřbetu nástroje. Únava materiálu je důsledkem cyklického namáhání nástroje v čase 

[11, 14]. 

Do chemických mechanismů se zařazuje především difúze a vznik chemických sloučenin 

vlivem oxidace. Difúze je přesun atomů materiálu, z nějž je tvořen nástroj, do materiálu 

obrobku a naopak. Touto interakcí dochází ke vzniku nežádoucích mezikovových sloučenin, 

které nežádoucím způsobem ovlivňují strukturu nástroje. V případě difúze není ani tolik 

zásadní tvrdost nástroje, nýbrž volba materiálu nástroje v závislosti na volbě materiálu 

obrobku – například k difúzi kobaltu do železa a naopak dochází již při teplotě 680 °C  

[11, 14].  
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Pro zajištění efektivního a ekonomicky výhodného obrábění je tak potřeba zaměřit 

se na veškeré základní faktory, které proces obrábění ovlivňují. Ať už se jedná o řezné 

podmínky (řezná rychlost, hloubka záběru, posuv a otáčky), nebo o materiál nástroje 

a obrobku, geometrii nástroje, vhodné chlazení v případě potřeby, plynulost obrábění, tvar 

a soudržnost třísky (s tím související řezné podmínky) a v neposlední řadě životnost nástroje 

a jeho přesnost s klesající životností. Snímek z průběhu obráběcího procesu je na obr. 1.10. 

 

Obr. 1.10 Detailní snímek frézování [15]. 

 

1.3 Průmysl 4.0 – Vliv iniciativy na obrábění 

Diez–Olivan et al. [16] definují Průmysl 4.0 (v němčině Industrie 4.0, v USA Industrial 

Internet) jako globální iniciativu vedoucí k modernizaci ve výrobním průmyslu. Hlavní 

myšlenkou je implementace neustále se rozvíjejících informačních technologií, 

elektronických systémů a kybernetických standardů všeobecně do většiny procesů 

probíhajících ve výrobním průmyslu. Především se jedná o propojení stále širších možností 

internetu a přenositelnosti softwaru mezi různými zařízeními, což umožňuje mnohem 

flexibilnější ovladatelnost a manipulaci.  

Autoři [16] dále větví integraci Průmyslu 4.0 do tří sekcí, které zahrnují veškeré výrobní 

procesy, procesy plánování, komunikace mezi jednotlivými prvky firmy i firem všeobecně. 

První sekcí je tzv. vertikální integrace, která spočívá v zavedení informačních 

a komunikačních systémů, zkráceně ICT, do procesů výroby, tedy od základních prvků 

(senzory a spínače) po celkové řízení výroby, plánování a zavádění do výroby. Další sekcí 

je horizontální integrace, která zahrnuje aplikaci ICT do systému plánování, marketingu 

a dalších prvků mimo přímou výrobu, jedná se tedy veskrze o komunikační kanály napříč 

celou společností. Třetí sekcí je kruhová integrace, která propojuje horizontální a vertikální 

integraci v rámci konečného uživatele a řízení životního cyklu výrobku. Tato sekce by měla 

být poslední fází celkové modernizace v rámci Průmyslu 4.0 a měla by vést v plnou kontrolu 

nad procesy ve společnosti pomocí informačních technologií. 

Dalším aspektem Průmyslu 4.0 je podle autorů [16] zcela digitalizované řízení výroby 

ve formě virtuálního dvojčete. Ve virtuálním modelu lze simulovat veškerou výrobu, snadno 

optimalizovat a zefektivnit výrobu a zároveň ji lze rovnou ze simulace převést do reálného 

modelu. Tyto úpravy přímo souvisí s aplikací znalostí o procesu do strojů a jejich učení 

a vyvozování možných chyb a způsobů, jak se jim vyvarovat. 
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Obr. 1.11 Schéma učebního vzorce stroje [16]. 

Obr. 1.11 zachycuje schéma principu učení stroje, jak jej zachycují autoři [16]. V první fázi 

je třeba nashromáždit data vyzkoumaná z procesu či modelu podloženého studiemi 

(vyzkoumaná data). Stroj je na základě svého algoritmu vyhodnotí a vyvodí z nich znalosti 

užitečné pro testování na datech, která zatím použita nebyla (testovací data). Dovede tak 

tvořit hypotézy typu predikce výsledku, detekce a klasifikace potenciálních anomálií 

a podobně. Tento proces je ovšem náročný z důvodu potřeby velkého množství dat 

a dodatečných informací získaných z monitorovacích zařízení a chytrých zařízení. 

 

Obr. 1.12 CRISP metoda pro průmyslové prognózy na základě dat [16]. 

Pro tvorbu a aplikaci dat ve strojírenství definují autoři [16] metodologii pro prognózu 

na základě dat zvanou CRISP, neboli Cross Industry Standard Process, tato metodologie 

je znázorněna na obr. 1.12 a popisuje jednotlivé etapy tvorby virtuálního modelu, jehož 

výstupy při aplikaci mohou být ve formátu doporučení, varování, kritické chyby či informaci 

o optimálním nastavení operací údržby. 

Dalšímu pokroku Průmyslu 4.0 podle autorů [16] brání několik komplikací, kterým je třeba 

se nadále věnovat. Prvním problémem je vliv samotného personálu, který se časem mění 

a operátoři jako takoví nemusí nutně zpracovat vstupní data tak, jak je z historie nastaveno 

či potřeba, navíc je potřeba data zachycovat s různorodostí a precizností, aby se daly dále 

využívat. Dalším problémem je skutečnost, že procesy jsou modelovány i na základě 

průběhu operací na strojích, kde nedochází k velkému množství chyb. Algoritmus má pak 

větší tendence predikovat jen očekávané výsledky a špatně, popřípadě vůbec nezařazovat 

chybné operace či výsledky.   
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Dalším problémem je podle autorů [16] definice propojení mezi formulovaným problémem 

optimalizace a rozhodovacím procesem, který má nastalý problém definovat. 

Ve strojírenských závodech stále tvoří zásadní část práce lidský personál, který se stroji 

pracuje a manipuluje, často bez nějakého centralizovaného managementu. Možná 

rozhodnutí vyplývající z prognózy tak mohou být v praxi neuskutečnitelná, čímž budou 

z manažerského hlediska vyřazeny jako možnost. Je proto potřeba zavádět nové pracovní 

metodologie, jejichž vývoj bude probíhat souběžně s tvorbou algoritmů a dat pro stroje. 

V neposlední řadě autoři [16] považují za problematickou potřebu zavést jednotnou firemní 

síť Internetu věcí (Internet of Things). Podle nich jsou zaměstnanci v oboru IT s touto 

technologií neseznámeni či mají nedostatek zkušenosti pro tak rozsáhlou aplikaci. S aplikací 

Internetu věcí také souvisí velké finanční náklady na tvorbu softwaru, které automaticky 

vyřazují tuto možnost pro malé a střední podniky. 

Pro strojírenské závody tak platí, že zavedení Průmyslu 4.0 je momentálně ve fázi vývoje, 

teoretické pokrytí této problematiky je na vysoké úrovni, avšak praktická aplikace stále 

vyžaduje úpravy či zavádění nových metod souběžně s nimi. Jedná se o dlouhodobou vizi, 

která se však postupně dostává do povědomí a v budoucnu pravděpodobně dojde k jejímu 

šíření. Celkový vliv Průmyslu 4.0 je znázorněn na obr. 1.13. 

 

Obr. 1.13 Vize o integraci Průmyslu 4.0 [17]. 

 

1.4 Multifunkční CNC obráběcí centra – Minulost a budoucnost 

 

Historie CNC obráběcích center začíná prakticky u klasického obráběcího stroje, který 

relativně dlouhou dobu pracoval s lidskou obsluhou a byl poháněn jednoduchými 

mechanismy, jak již bylo zmíněno v podkapitole 1.1. S vynálezem parního stroje přišel první 

automatický pohon. O automatizovaném pohonu lze mluvit až ve dvacátém století. Zhruba 

v polovině století se jako pohonné jednotky začaly používat elektricky řízené hydromotory, 

které byly dále nahrazené elektricky ovládanými motory [18]. 
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První část vývoje CNC center přišla s takzvanými NC konzolovými frézkami, které byly 

modifikovanými konvenčními stroji vybavenými vakuovými lampami a magnetickým 

záznamem dat. V šedesátých letech tyto NC systémy nahradily tranzistorové systémy, které 

později tvořily integrované obvody. Tato změna přinesla možnost parabolické a splineové 

interpolace. Tyto úpravy už byly zavedeny do prvních výrobních linek [18]. 

V sedmdesátých letech pak přišel zlom: NC řízení získalo úložiště paměti, které umožnilo 

editovat programy. Od této fáze už chybělo málo ke vzniku prvního CNC systému. Další 

vývoj pak souvisel se zásobníky pro automatickou výměnu nástrojů i obrobků, senzory pro 

sledování pohonů a jednotlivých mechanismů a řídících systémů na bázi PLC 

a mikropočítačových struktur [18]. 

Postupným vývojem tak vznikla CNC obráběcí centra, která se specializovala na konkrétní 

technologie, tedy výhradně soustružení či frézování, později také broušení a podobně. 

V Československu, ve společnosti Kovosvit Sezimovo Ústí, se však v roce 1973 začala rodit 

koncepce, kterou velké podniky na celém světě přebíraly a dále vylepšovaly. Tou koncepcí 

bylo právě multifunkční CNC obráběcí centrum. [19] 

Po dvouletém vývoji bylo plánované nasazení do výroby zamítnuto, protože hrozily velké 

komplikace při uvádění do provozu a panovaly obavy, že tato koncepce nebude vhodná pro 

opakovanou výrobu. Až v roce 1983 prezentoval Ladislav Borkovec stroj MCSY 80A 

na výstavě v Paříži. Kvůli nedostatku kvalitní řídící elektroniky a z dalších ekonomických 

důvodů byla výroba těchto strojů v Kovosvitu zastavena po produkci 45 strojů, ale jiní 

světoví výrobci koncepci vyvíjeli dále a dnes tak prezentují multifunkční obráběcí centra 

jako technologii obrábění 21. století, jako například TOS Čelákovice, jejichž stroj zachycuje 

obr. 1.14 [19, 20].  

 

Obr. 1.14 Multifunkční obráběcí centrum TT 75 společnosti TOS Čelákovice [20]. 

Multifunkční obráběcí centrum je stroj s automatickou výměnou nástrojů, schopen pracovat 

v automatickém cyklu a přitom umožňuje provádět více typů třískového obrábění – ať už se 

jedná o soustružení, frézování, vrtání či broušení. Zároveň lze k těmto vlastnostem přidat 

automatická výměna obrobku, prvky diagnostiky a měření a případné inteligenční prvky. 

Konstrukcí jsou stroje odvozené s klasických CNC center, ovšem disponují více vřeteny, 

která mají přiblížený instalovaný výkon, čímž spolu s kinematickou adaptabilností umožňují 

kombinovat dvě technologické operace na jednom stroji bez potřeby jinak upínat 

či přesouvat obrobek. Tato modifikace umožňuje vyrábět například tvarově složité rotační 

součásti s prvky, které je potřeba frézovat. Ukázka tvarově složité součásti je na obr. 1.15. 

[19]. 
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Obr. 1.15 Tvarově složitá součást dnešní doby [21]. 

Největší uplatnění multifunkčních obráběcích center nabízí výroba rozměrných dílů 

s vysokou hmotností, u kterých se požaduje vysoká pružnost, možnost obrobit všechny 

prvky dílu přesně a pokud možno na jedno upnutí, protože více upnutí je náročné z hlediska 

času i nákladů. Technologie obrábění na multifunkčních obráběcích centrech je často 

nazývaná jako Mlutitasking. V kombinaci s 3D modelováním tak lze navrhovat tvarově 

velmi složité díly rotačně–prizmatických tvarů, čímž je efektivita těchto zařízení využita 

maximálně [19]. 

 

Obr. 1.16 Multifunkční obráběcí centrum MULTICUT 500i firmy Kovosvit MAS [22]. 
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Tato výhoda přiměla i Kovosvit MAS vrátit se ke koncepci původního multifunkčního 

obráběcího stroje MCSY a v roce 2008 začala práce na multifunkčním obráběcím centru 

Multicut (obr. 1.16). Majitel a předseda představenstva František Komárek v roce 2013 

ocenil Ladislava Borkovce diplomem za zásluhy konstruktéra, který tehdy navzdory nevoli 

vedení setrval ve své myšlence a přispěl tak k dalšímu vývoji strojního obrábění [19]. 

Pro konstrukci multifunkčních obráběcích center existuje celá řada variant. Například 

frézovací multifunkční centra lze konstruovat s pevným stojanem, kdy je v pracovním 

prostoru polohován pouze vřeteník pro rotační nebo soustružnický nástroj, případně navíc 

i výsuvné smykadlo s náhonem pro rotační nástroje, což se využívá především u vysokých 

obrobků menších průměrů. Stejně tak lze konstruovat stroj s pohyblivým stojanem, kdy 

se nástroj pohybuje ve třech osách a na výsuvném vřeteníku je umístěna diagonální hlava, 

opět buď pevná, nebo vyměnitelná [19]. Výrobou multifunkčních obráběcích center 

se zabývá i společnost TOS Kuřim, jejichž stroj je na obr. 1.17. 

 

Obr. 1.17 Multifunkční obráběcí centrum FRU FQ společnosti TOS Kuřim [23]. 
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2 MODERNÍ TRENDY V TECHNOLOGII OBRÁBĚNÍ 

 

Tato kapitola se zabývá především trendy aplikovatelnými na technologie obrábění 

všeobecně, především z hlediska povlaků na nástroje, konkrétní aplikace povlaků 

na všechny druhy obrábění, upínacích systémů a strojním alternativám ručního odjehlování.  

 

2.1 Potenciál povlakování a odlišných materiálů pro řezné nástroje 

V kapitole 1.2 byly zmíněny zásadní faktory ovlivňující jak životnost obráběcích nástrojů, 

tak kvalitu obráběcího procesu jako celku. Zásadním vlivem jsou řezné podmínky jako 

posuv, řezná rychlost a hloubka záběru, ale nemalý vliv mají i materiály nástroje i obrobku. 

Vývojem práškové metalurgie a vznikem vyměnitelných břitových destiček vstoupilo 

obrábění do nové éry, ale i tato novinka by měla slabá místa, a to právě omezení pro určité 

materiály, u nichž docházelo k difúzi a průběžnému znehodnocení materiálu. Tento problém 

řeší povlakování destiček ze slinutých karbidů [10, 14]. 

Povlakování dodává nástroji vyšší tvrdost a pevnost a tím přináší i vyšší odolnost proti 

opotřebení. Povlakovaný materiál disponuje řádově jemnější zrnitostí na povrchu, má méně 

strukturních vad a defektů a především neobsahuje žádné pojivo, což tvoří dokonalou bariéru 

proti mechanismům difuze a zároveň brání vzniku nárůstku na břitu nástroje. Tenké vrstvy 

se nanáší buď chemickou cestou, tedy technologií CVD (Chemical Vapour Deposition), 

nebo fyzikální cestou, tedy technologií fyzikálního napařování PVD (Physical Vapour 

Deposition). Rychlosti nanášení se pohybují od 0,5 do 2 nm.s–1. Odlišnosti schémat PVD 

a CVD jsou znázorněny na obr. 2.1 [14, 24, 25]. 

 

Obr. 2.1 Schéma metod: a) fyzikální PVD, b) chemická CVD [25]. 

Metoda PVD se provádí za teplot pod 500 °C a původně byla vytvořena pro povlakování 

nástrojů z rychlořezných ocelí, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění nástroje. Metoda PVD se 

ovšem dále rozšiřuje na aplikace na slinuté karbidy. Nejčastější způsoby tvorby povlaku jsou 

napařování, naprašování a iontová implantace [26]. 

Fyzikální nanášení probíhá za sníženého tlaku v intervalu 0,1 – 1 Pa, při kterém částice 

materiálu ze zdroje (terče) fyzikální cestou kondenzují a uvolňují se do atmosféry tvořené 

převážně argonem nebo dusíkem, kde ionizují a jsou urychlovány k povrchu substrátu, kde 

se usazují ve formě tenké vrstvy homogenního povlaku s vysokou přilnavostí [25, 26, 27].  
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Výhodou této metody je možnost povlakovat ostré hrany s poloměrem zaoblení pod 20 μm, 

nízký koeficient tření a vysoká odolnost vrstev a možnost jejich kombinování. Nevýhodou 

je relativně složitý vakuový systém a nutnost otáčet povlakovaný předmět, aby nedošlo k tzv. 

stínovému efektu. Nanášená vrstva se totiž nejlépe nanáší jen ve směru pohybu nanášených 

částic [25, 26, 27].  

 

Obr. 2.2 Aparát na povlakování metodou PVD [28]. 

V současnosti je o technologii PVD větší zájem než o chemickou cestu CVD, a to především 

z důvodu výborných vlastností povlaků při přerušovaném řezání typu frézování. 

Zdokonalování metody PVD navíc vede k ještě příznivějším výsledkům a o to většímu 

zájmu o takto povlakované materiály [29]. Celý aparát na povlakování metodou PVD je na 

obr. 2.2. 

Chemická metoda CVD – chemické napařování z plynné fáze – probíhá za vysokých teplot 

v intervalu 1000 – 1200 °C a realizuje se ve variantách tepelné indukce, plazmatické 

aktivace, elektronové indukce nebo fotonové indukce. Metoda vyplývá z chemického 

procesu probíhajícího v prostředí plazmy tvořené v bezprostřední blízkosti povrchu 

podkladového slinutého karbidu a uložení reagujících produktů na jejich povrchu. 

Základním požadavkem pro výchozí plyny je, aby obsahovali stabilní a zároveň prchlivou 

sloučeninu, která se v důsledku přivedené energie chemicky rozkládá. Aby proběhla 

požadovaná reakce vedoucí k tvorbě vrstvy povlaku, musí plyny obsahovat i nekovový 

reaktivní plyn, například dusík, amonium nebo metan [29]. 

Hlavní výhodou metody CVD je možnost vytvářet povlaky s vysokou hustotou, tepelnou 

stabilitou a dobrou adhezí mezi podkladem a povlakem, možnost povlakovat předměty 

složitějších tvarů s různými nepřístupnými dutinami a drážkami a možnost tvořit více typů 

povlaků, a relativně nízké pořizovací náklady. Nevýhodou je vysoká depoziční teplota, z níž 

může plynout snížení ohybové pevnosti a degradace substrátu, délka pracovního cyklu 

(8 – 10 hodin) a z toho plynoucí vysoká energetická náročnost. Metodou nelze povlakovat 

ostré hrany, které se při procesu zaoblují, navíc se při povlakovacím procesu používají 

toxické chloridy. Metoda je schematicky znázorněna na obr. 2.3 [25, 26, 29]. 
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Obr. 2.3 Princip povlakování metodou CVD [25]. 

Na území Česka je nejdominantnější společností na povlakování nástrojů společnost SHM 

s.r.o se sídlem v Šumperku, kde vytvořili hned několik povlaků s unikátními pevnostními 

a technologickými vlastnostmi. Mezi jejich povlaky patří Marwin®, Alwin®, Darwin®, 

Lubrik® a Larc® (ve spolupráci se společností PLATIT AG ze Švýcarska). Jedná se 

o nanopovlaky vrstvené na sebe se změnou poměru prvků tvořících struktury o hloubce 

tisícin milimetrů. Používají se především titan, slitiny titanu, křemíku a dusíku, titanu 

a hliníku (Marwin®, Darwin®, Larc®), kombinace chromu, hliníku, křemíku a dusíku 

(Alwin®), oxidy hliníku s příspěvkem uhlíku a titanu (Lubrik®). Povlaky výrazně zvyšují 

odolnost a trvanlivost nástroje, viz obr. 2.4 [14, 30]. 

 

Obr. 2.4 Řezná zkouška životnosti – vrtání: obráběný materiál: ocel 15 241.6, mez pevnosti 

900 – 950 MPa, nástroj: šroubovitý vrták ϕ6 mm, RN profil, křížový výbrus DIN 1412 tvar C; 

otáčky 1 800 min–1, řezná rychlost vc = 35 m.min–1, posuv fot = 0,12 mm, hloubka díry = 18 mm, 

chlazeno [14, 31]. 
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V současné době společnost SHM s.r.o spolupracuje s Masarykovou univerzitou na tvorbě 

nového povlaku, který má opět posunout úroveň povlakování o další stupeň. Spolupracují 

totiž na tvorbě nanolaminátní struktury, ve kterých se na atomární úrovni budou střídat 

roviny s borem a s uhlíkem. Od projektu se očekává ještě vyšší tvrdost a houževnatost, která 

zabrání šíření trhlin a povede tak k dalšímu zvýšení životnosti nástrojů. První praktický 

model vrstev se zatím liší od teoretického očekávání, přesto ale disponuje očekávanými 

vlastnostmi a po dokončení se tak může jednat o další unikátní technologii na světě. Nástroj 

s povlakem Marwin G je na obr. 2.5 [32, 33]. 

 

Obr. 2.5 Povlakování edice Marwin G od společnosti SHM s.r.o [33]. 

 

V blízkém zahraničí přichází s inovací v povlakování nástrojů společnost WNT, která je 

součástí skupiny Ceratizit. Zavádí nové povlaky edice Dragonskin do edice nástrojů zvané 

Tvrdé obrábění 4.0. Je to odpověď na rostoucí zájem o obrábění materiálů s vysokou 

tvrdostí, které již prošly povrchovou úpravou pro zvýšení pevnosti. Povlak Dragonskin 

disponuje multivrstvým povlakem ze slitiny titanu, dusíku, hliníku a vrchní vrstvy oxidu 

hlinitého přináší tichý chod, vyšší odolnost proti otěru a životnost i navzdory vyššímu 

objemu odebíraného materiálu díky větší délce břitu. Nástroje s tímto povlakem tak 

umožňují obrábění kalených materiálů s životností až o 33 % vyšší než u konkurenčních 

nástrojů [34]. 

Krom možnosti povlakovat nástroje z různých druhů ocelí přichází na trh i možnost tvorby 

nástrojů z kompozitních materiálů, především z uhlíku nebo pryže. Touto možností se 

zabývá Regionální technologický institut (zkráceně RTI), sídlící na plzeňské univerzitě, ve 

spolupráci se společností Compo Tech PLUS. Společně pracují na tzv. hybridních nástrojích 

a držácích a k roku 2015 nabízí stopkovou frézu a upínač z uhlíkových kompozitních 

materiálů [35].  
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Tyto materiály disponují čtvrtinovou hmotností oproti oceli a přesto mají mnohonásobně 

vyšší schopnost tlumení. Ve směru vláken mají dvakrát vyšší modul pružnosti E a tepelná 

roztažnost v jednom směru je téměř nulová, lze je tedy využít v širokém rozsahu teplot 

v rozsahu –40 – 200 °C. Nízká měrná hmotnost a nižší nároky na údržbu také hrají do karet 

novým hybridním nástrojům. Tlumení vede ke snížení vibrací při obrábění, což povede 

k vyšší trvanlivosti nástroje. Jedinou nevýhodou je náročná výroba, při které musí být 

dodržen poměr matrice a výztuže, orientace vláken a postup při vytvrzování. Rozdíl mezi 

upínači je patrný z obr. 2.6 [35]. 

 

Obr. 2.6 Porovnání upínače z oceli (vlevo) s upínačem z uhlíkových kompozitů (vpravo) [36]. 

2.2 Tvrdé obrábění 4.0 – Ceratizit v novém povlaku s novým úspěchem 

Obrábění ocelí s tvrdostí do 70 HRC je komplikované, dosažení požadované přesnosti 

a kvality vyžaduje další technologické operace pro dokončení, například broušení 

či nekonvenční technologie typu elektrojiskrového obrábění. Společnost WNT ze skupiny 

Ceratizit Group proto přichází s novým řešením nástrojů pro oblasti frézování, vrtání 

a závitování [37]. 

Tyto nové nástroje koncepčně konkurují ostatním nástrojům díky kombinaci vhodné 

povrchové úpravy, vnitřního chlazení a nových možností geometrie břitů nástrojů. V oblasti 

vrtání například technologie vnitřního chlazení postrádá význam a sází se především 

na nové, progresivní geometrie břitu. Na poli frézování nabízí společnost nově frézu  

CCR–H se specializací na trochoidní frézování s využitím pro kalené oceli.  

Zkratka CCR – CircularLine – je již známou edicí nástrojů a CCR–H je dokonale doplňuje. 

Pro využití v trochoidním frézování disponuje šesti břity a originálním lamačem třísek, který 

je dimenzován právě pro tvrdé obrábění. Geometrie usnadňuje tvorbu a odvod třísky 

a umožňuje bezpečné obrábění. Množství břitů zvyšuje efektivitu a zároveň zajišťuje 

dlouhou provozní životnost nástroje. Tu zajišťuje nová technologie povlakování Dragonskin 

DPX62S. Vícevrstvý povlak zajišťuje žáruvzdornost a odolání vůči oxidaci do teploty 

až 800 °C. Zkrátka se jedná o ideální kombinaci pro trochoidní frézování kalených ocelí. 

Fréza CCR–H je na obr. 2.7 [37]. 



 

 

 

~ 27 ~ 
 

 
Obr. 2.7 Fréza CCR–H opatřená povlakem Dragonskin [38]. 

Další nástroj pro frézování je výbornou alternativou především pro výrobce nástrojů a forem. 

Ti byli do té doby odkázáni především na časově zatěžující elektrojiskrové obrábění, aby 

dosáhli požadované struktury u obrobků s tvrdostí materiálu přesahující 55 HRC. Fréza HCR 

MonsterMill je ideální volbou pro dokončovací obrábění materiálu s tvrdostí až 70 HRC. 

Část břitu je lakovaná a spolu se stabilní geometrií umožňuje tvorbu kvalitního povrchu 

plochého i tvarového obrobku a přitom je zajištěna životnost až o 33 % vyšší, než u ostatních 

nástrojů dimenzovaných pro tyto operace. I poté byl nástroj schopen pokračovat v obrábění 

se zaručenou kvalitou povrchu. Nástroj je zachycen na obr. 2.8 [37]. 

 
Obr. 2.8 Fréza HCR MonsterMill pro dokončovací frézování do tvrdosti až 70 HRC [38]. 

Frézování závitů do plného, nepředvrtaného materiálu, který je kalený a proto obtížně 

obrobitelný. Právě k tomuto účelu byl vyvinut nástroj BGF–H. Jedním záběrem je schopen 

vyvrtat otvor, vyfrézovat sražení a závit. Tento nástroj je dimenzován pro tvrdosti 

obráběných materiálů do 65 HRC a lze s ním frézovat závity až do hloubky dvojnásobku 

průměru jak v průchozích, tak slepých dírách [40]. Geometrie nástroje je levořezná, tedy 

vzhledem k pohledu směrem od vřetena obráběcího nástroje se nástroj otáčí proti směru 

hodinových ručiček, geometrie je znázorněna na obr. 2.9 [37].  
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Obr. 2.9 Fréza BGF–H určena pro řezání závitů do materiálů s vysokou tvrdostí [38]. 

 

V technologii vrtání jako takového přichází inovace pro obtížně obrobitelné materiály, 

jejichž tvrdost se pohybuje v rozmezí od 45 do 58 HRC. Vrták WTX–H disponuje jemným 

karbidovým substrátem, povlakováním Dragonskin a tomu uzpůsobené geometrii břitu. 

Přitom lze využít i jako univerzální nástroj pro obrábění ocelí i litin s vysokou tvrdostí. 

Vnitřní chlazení navíc umožňuje vrtání kalených ocelí do maximálních tvrdostí zmíněných 

výše. Nové povlakování garantuje procesní spolehlivost a dlouhou životnost nástroje. Pro 

porovnání s konkurenčními nástroji byl proveden experiment: Bylo vyvrtáno osm otvorů 

s průměrem 8 mm a hloubkou otvoru 20 mm. Jako materiál byla zvolena nástrojová ocel 

o tvrdosti 58 HRC. Vrták WTX–H v tomto testu dosáhl nejlepšího výsledku a přitom nebylo 

dosaženo maximálního opotřebení nástroje, který je znázorněn na obr. 2.10 [37]. 

 
Obr. 2.10 Vrták  WTX–H s vnitřním chlazením pro vrtání materiálů s tvrdostí do 58 HRC [38]. 
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Vrták WTX–H ovšem přichází s další úpravou, tentokrát bez vnitřního chlazení a s možností 

vrtat do matriálu s tvrdostí až do 70 HRC. Právě pro tento nástroj je použit soudkovitý tvar 

břitu garantující maximální stabilitu nástroje, substrát s vysoce jemnou zrnitostí zajišťuje 

vysokou přesnost a přitom zajištění životnosti nástroje. I v tomto případě nechybí nová 

povlakovací technologie Dragonskin. Při testování na nástrojové oceli s tvrdostí 62 HRC 

bylo dosaženo kvalitních výsledků a byla dosažena o 50 % vyšší životnost, přičemž opět 

nebylo dosaženo konce životnosti. Nástroj je znázorněn na obr. 2.11 [37]. 

 
Obr. 2.11 Vrták WTX–H bez vnitřního chlazení pro obrábění materiálu s tvrdostí do 70 HRC [38]. 

Tyto nové nástroje spadají do edice Tvrdé obrábění 4.0 a doplňují tak spektrum nástrojů 

o možnosti obrábět tvrdé materiály a kalené oceli. Nové povlakování, geometrie břitů 

a substrát s velmi jemnou zrnitostí posouvá tyto nástroje na samý vrchol pokroku 

v technologii obrábění. Budoucnost těchto nástrojů je jasná: Nahradit nákladné a časově 

náročné nekonvenční technologie [37]. 

2.3 Úspory času a peněz v inteligentním upínači nástrojů 

Při optimalizaci obrábění a eliminaci prostojů se nehraje jen o nejkvalitnější materiál 

a geometrii nástroje, důležité jsou taky optimální řezné podmínky. Teoretické výpočty se ale 

mohou od reality poněkud lišit – i malý rozdíl ovšem může způsobit ztráty na efektivitě či 

na životnosti nástroje. Právě proto začal vývoj inteligentního upínače, na němž se podílí 

univerzita TU Wien v Rakousku spolu se společností Schunk a start–up podnik Tool It. 

Hlavním cílem je optimalizovat řezné podmínky v reálném čase pomocí parametrů 

měřených v průběhu procesu obrábění. Nový upínač je vyobrazen na obr. 2.12 [41]. 
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Obr. 2.12 Nový upínací systém iTENDO vybavený senzory [42]. 

Hlavní myšlenkou nové koncepce inteligentního upínače je strategie „Closest–to–the–part“, 

tedy umístění monitorovací inteligenci co nejblíže k procesu obrábění, přesněji do části 

stroje, která je prakticky nejblíže obrobku a přitom se neopotřebovává. Zavedení inteligence 

do upínače umožňuje zaznamenávat limitní hodnoty, procesní stabilitu, detekovat deformaci 

nástroje a v reálném čase regulovat řezné parametry – otáčky a posuv. To vše prakticky bez 

potřeby obsluhy [41]. 

Vnější tvar upínačů přitom zůstává beze změny, stejně jako možnost průchodu chladicí 

kapaliny. Monitorovací systém sestává z baterie a vysílací jednotky, která zaznamenává 

průběh obrábění a přenáší získaná data bezdrátově do přijímací jednotky a dále do řídicí 

jednotky umístěné v rozvodné skříni stroje. Zde se průběžně vyhodnocují a analyzuje se 

stupeň stability procesu. Pomocí webového rozhraní lze nastavit limitní hodnoty 

i modifikace v případě jejich překročení. Veškerá data přitom neopustí uzavřenou smyčku 

ve stroji, čímž jsou data zabezpečena proti úniku [41]. 
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Obr. 2.13 Jiný pohled na upínací systém firmy Schunk [43]. 

V průběhu obrábění (obr. 2.13) je tak možné v případě komplikací proces okamžitě ukončit, 

snížit procesní parametry či jinak upravit proces v reálném čase bez potřeby zásahu 

operátora. Společně s možností kompletního sledování a dokumentace je možné zlepšit 

kvalitu obráběných dílů díky okamžité změně procesních parametrů, omezení vibrací 

či zabránění překročení limitních hodnot. Zároveň mohou monitorovací systémy 

vyhodnocovat stav nástroje a uzpůsobovat podle něj další postup. Hlavní výhodou je 

především možnost nainstalovat tento systém i na stávající stroje bez potřeby úpravy 

či výměny dílů stroje. Obsluha pak definuje pouze limitní stavy a reakce při jejich dosažení 

[41]. 

 

2.4 Ručnímu odjehlování v jednadvacátém století odzvonilo 

Většina strojírensky zaměřených podniků má ve svém repertoáru operaci odjehlování, tedy 

zbavování povrchu materiálu ostrých hran, nerovností po tvářecích operacích a podobně. 

Například ve výrobě komponentů do potravinářského průmyslu je kladen silný důraz na 

kvalitu povrchu všech materiálů, na nichž by navíc neměla být znát ani stopa po povrchové 

úpravě, která byla k dosažení oblých hran a rovného povrchu použita – broušení, tryskání 

a podobně. 

Společnost Q–fin poskytuje právě pro tyto podniky stroje zaměřené na dokončovací operace 

umožňující sražení hran a jemné zakulacení. Tyto povrchové úpravy přitom nejsou vizuálně 

viditelné, s ohledem na správné nastavení stroje. Lze takto upravovat venkovní, ale i vnitřní 

kontury dílů, což má v mnoha případech zásadní vliv pro zákazníka. Design stroje Fierde je 

znázorněn na obr. 2.14 [44]. 
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Obr. 2.14 Stroj Fierde F1200 od společnosti Q–fin [45]. 

Stroje disponují relativně krátkým unášecím pásem a kartáči, lze je využít jak pro opracování 

malých dílů, tak i dílů rozměrnějších (zhruba do šířky 1200 mm) a pořád si zachovávají 

relativně vysokou rychlost operace i se zohledněním potřeby opracovat díly z obou stran. 

Rychlosti a tlaky kartáčů a pásů jsou na sobě nezávislé a lze je tak nastavovat odděleně, stroj 

tak dokáže dosáhnout více různých výsledků dle požadavků a nastavení operátora. 

Společnost Q–fin navíc doporučuje vhodné brusné materiály požít podle potřeb zákazníka, 

aby byl zajištěn očekávaný výsledek bez menší vady na kráse, viz obr. 2.15 [44]. 

 

Obr. 2.15 Ukázka rozdílu kvality výpalku před a po povrchové úpravě [44]. 
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Tyto stroje tak umožňují například společnosti Benier Netherlands, která je součástí 

koncernu Kaak Group, opracovat ročně až 140 tun nerezových plechů na tvorbu strojů 

a automatických linek pro tvorbu těsta v odvětví průmyslových pekáren. Celý koncern 

přitom spotřebuje zhruba 700 tun materiálu na opracování laserem. V tomto odvětví si 

společnost nemůže dovolit žádné kvalitativní nedostatky typu ostrých hran po pálení nebo 

vysekávání, stejně tak nesmí hotové produkty obsahovat stopy po broušení a tryskání. Na 

zkoušku si od společnosti Q–fin pořídili menší stroj na odjehlování, většina jejich dílů je 

totiž relativně malá a takový stroj jim umožňuje rychle produkovat hotové díly [44].  
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3 MODERNÍ TRENDY V KONKRÉTNÍCH TECHNOLOGIÍCH 

 

V rámci moderních trendů v třískovém obrábění bude tématika rozdělena do dvou okruhů – 

soustružení a kombinace frézování a vrtání. V každém okruhu bude pozornost věnována 

konkrétním potenciálním technologiím na poli obrábění. 

 

3.1 Moderní trendy v soustružení 

Soustružení jako takové nemá z technologického hlediska příliš nových přístupů a vývojů 

technologie, o to zajímavější jsou novinky, které se na poli soustružení v posledních několika 

letech objevily. Hlavním tématem budou technologie Duratomic, High Dynamic Turning 

a PrimeTurning. 

 

3.1.1 Povlakování nástrojů Duratomic 

Duratomic je technologie povlakování břitových destiček, která kombinuje odolnost proti 

opotřebení a houževnatosti řezných hran. Tato technologie patří společnosti Seco Tools, 

která ji v současné době aplikuje na více než 150 produktů ve svém sortimentu. Technologie 

Duratomic spočívá v nanášení tenkých vrstev oxidu hlinitého na nástroje metodou CVD 

na atomární úrovni. Oxid hlinitý je v některých směrech uspořádání atomů křehký, ale při 

správném uspořádání vykazuje vyšší odolnost a houževnatější atomovou strukturu v řezu. 

Břitové destičky s povlakem jsou znázorněny na obr. 3.1 [46]. 

 

 

Obr. 3.1 Vyměnitelné břitové destičky s povlakem Duratomic [47]. 

 

Krom houževnatosti a odolnosti na atomární úrovní nabízí povlakování Duratomic hladší 

povrch nástroje, což vede ke snižování tření a tím pádem i tepla vznikajícího při obrábění. 

Na břitu tak vzniká méně nárůstků, obrobená plocha má kvalitnější strukturu povrchu, 

dochází k menšímu opotřebení nástroje a rovněž k jeho delší životnosti. Zároveň tyto 

vlastnosti umožňují obrábění za vyšších řezných podmínek, viz obr. 3.2 [46]. 
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Obr. 3.2 Vyměnitelná destička TP1500 Duratomic pro obrábění v leteckém průmyslu [48]. 

Tato materiálová úprava nástrojů je vhodná pro obrábění vysoce legovaných ocelí, vysoce 

abrazivních ocelových materiálů a pro odlitky se šedé litiny. V současné době společnost 

Seco Tools vyvinula povlakování Duratomic druhé generace, u nějž je zdokonalené řízení 

růstu a uspořádání atomů a krystalů ve vrstvě povlaku. Tato úprava vede ke zlepšení 

mechanických vlastností a tepelné i chemické odolnosti povlaku. Dosažená výkonnost je tak 

ještě vyšší než u povlaku Duratomic první generace, viz obr. 3.3 [49]. 

 

Obr. 3.3 Duratomic druhé generace [50]. 

Vyměnitelné destičky s povlakem Duratomic nabízí vyrovnanost mezi tvrdostí řezné hrany 

a její houževnatostí. Této rovnováhy je možné využít především v tepelně stabilních 

podmínkách a v případě dlouhých, nepřerušovaných řezů. Hloubka záběru tak dosahuje 

vysokých hodnot i bez potřeby chlazení. Chromový vzhled povlaku umožňuje vizualizovat 

opotřebení řezné hrany i při velmi lehké dokončovací operaci. Celkově tak nástroj pracuje 

prakticky na svém maximu životnosti – využití nástroje je tak ekonomičtější a efektivnější. 

Tato detekce opotřebení přitom nemá vliv na vlastnosti a výkon povlaku jako takový. 

Obrábění s destičkou s povlakem Duratomic je na obr. 3.4 [49]. 
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Obr. 3.4 Duratomic druhé generace [51]. 

Celkově technologie Duratomic slibuje širší spektrum řezných parametrů, při kterém je 

zaručena srovnatelná životnost nástroje. Společnost Seco Tools slibuje nárůst životnosti při 

soustružení až o 20 % oproti první generaci povlaků Duratomic, která už sama o sobě 

přinášela nárůst životnosti při obrábění. Povlak je k dispozici na nespočtu variant nástrojů 

s různými velikostmi a geometriemi břitů a pro různé hrubovací a dokončovací operace. 

Chromovaný vzhled je produktem Seco Intelligence vývoje a spolu s detekcí opotřebení 

snižuje teplo vznikající při obrábění – není tak nutně potřeba chladicí kapaliny [52]. 

 

Kaladhar et al. [53] testovali vliv řezných podmínek na strukturu obrobeného povrchu 

a poměr odběru materiálu na chrom–niklové austenitické oceli známé pod názvem AISI 304, 

která je využívána v leteckém, chemickém a potravinářském průmyslu. Jako nástroj použili 

vyměnitelnou břitovou destičku ze slinutých karbidů potaženou povlakem Duratomic. Cílem 

experimentu bylo stanovit optimální řezné parametry a vliv jednotlivých parametrů na 

kvalitu a efektivitu obrábění bez použití chladicí kapaliny. Byl stanoven experiment pro 

vyhodnocení struktury povrchu spolu se statistickou optimalizační analýzou. 

Experiment byl proveden na CNC soustruhu schopném dosáhnout až 3250 otáček za minutu 

a výkonu až 7,5 kW. Z důvodu testování vlivu poloměru špičky břitu byly použity dva 

nástroje ze stejného materiálu a se stejným povlakem Duratomic, jen poloměry špičky byly 

0,4 a 0,8 mm. Obrobek byl válcového tvaru o průměru 50 mm a délce 300 mm. Před 

zahájením experimentu byl obroben o 0,3 mm pro odstranění povrchových nerovností a vad 

pro zajištění stejných podmínek, rovněž byly do obrobku vyvrtány středicí důlky pro 

možnost upevnění do koníku soustruhu. 
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Pro experiment byla zvolena Taguchiho metoda, která umožňuje získat dostatečně relevantní 

údaje ze statistických analýz a přitom není tolik náročná na náklady a čas. Metoda spočívá 

ve volbě takových vlivů, které lze ovlivnit a které zároveň povedou k žádanému výsledku 

daného procesu. Těmto vlivům se říká odezvy. Tyto odezvy se zkoumají v několika bodech 

experimentálního prostoru, vzhledem k limitaci zdrojů je potřeba tyto odezvy zvolit co 

nejpříhodněji. Pro tento experiment byly jako veličiny zvoleny řezná rychlost, posuv, šířka 

záběru a poloměr zaoblení špičky. Těmto veličinám byla přiřazena písmena A–D a byly 

zvoleny čtyři úrovně (pro poloměr zaoblení dvě úrovně), které budou dále kombinovány. 

Hodnoty veličin a jejich kombinace jsou uvedeny v tabulkách 3.1 a 3.2. 

 

Tab. 3.1 Zvolené hodnoty definovaných parametrů [53]. 

 Kombinace 

Symbol Parametr 1 2 3 4 

A Řezná rychlost vc [m.min–1] 150 170 190 210 

B Posuv fot [mm] 0,15 0,20 0,25 0,30 

C Šířka záběru ap [mm] 0,5 1,0 1,5 2,0 

D 
Poloměr zaoblení špičky rε 

[mm] 
0,4 0,8 – – 

 

Objem odebraného materiálu (anglicky Material Removal Rate, zkráceně MRR) byl 

vypočítáván z rozdílu hmotnosti obrobku před a po obrobení, podle následující rovnice: 

 

𝑀𝑅𝑅 =
𝑊𝑖 − 𝑊𝑓

𝜌𝑆 . 𝑡
                                                                 (3.1) 

Do výpočtu vstupují následující veličiny: Hmotnost obrobku před obrobením Wi [g], 

hmotnost obrobku po obrobení Wf [g], hustota materiálu ρS [g.mm–3] a doba obrábění t 

[min]. Výsledný poměr poté vychází v mm3.min–1. Struktura povrchu byla měřena 

konkrétním drsnoměrem [53]. 
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Tab. 3.2 Nastavené parametry experimentu a výsledné hodnoty [53]. 

Pokus č. 

Řezná 

rychlost vc 

(var. A) 

Posuv fot 

(var. B) 

Šířka 

záběru 

ap 

(var. C) 

Poloměr 

zaoblení 

špičky rε 

(var. D) 

Struktura 

povrchu 

Ra 

[μm] 

Objem 

odebraného 

materiálu 

[mm3.min–1] 

1 1 1 1 1 1,425 12291,67 

2 1 2 2 1 2,363 24452,55 

3 1 3 3 2 1,060 33141,45 

4 1 4 4 2 0,867 33645,37 

5 2 1 2 2 2,432 11369,05 

6 2 2 1 2 1,515 9537,037 

7 2 3 4 1 3,330 40492,96 

8 2 4 3 1 4,232 37328,38 

9 3 1 3 1 1,385 48112,86 

10 3 2 4 1 1,750 83250,25 

11 3 3 1 2 2,332 12592,59 

12 3 4 2 2 1,992 26890,76 

13 4 1 4 2 0,962 30434,78 

14 4 2 3 2 1,017 26715,69 

15 4 3 2 1 2,932 27085,75 

16 4 4 1 1 1,295 10641,89 

 

Naměřené a vypočtené hodnoty byly vyhodnoceny statistickým softwarem metodou 

ANOVA (z anglického Analysis of Variance), která vyhodnotí váhu vlivu jednotlivých 

faktorů a jejich procentuální podíl na celkové struktuře povrchu a poměru úběru materiálu. 

Statistické vyhodnocení zahrnuje výpočet sumy čtverců, střední kvadratické odchylky, F–

hodnoty (čím vyšší F–hodnota, tím zásadnější vliv má daný parametr) a celkové procento 

podílu na celkovém výsledku. V tabulkách 3 a 4 jsou zaznamenány výsledky statistické 

analýzy ANOVA [53]. 
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Tab. 3.3 Výsledky analýzy ANOVA pro strukturu povrchu [53]. 

Faktor 
Suma 

čtverců 

Stupeň 

volnosti 

Střední 

kvadratická 

odchylka 

F–hodnota 

Procento 

podílu na 

výsledku 

Řezná rychlost vc 5,184 3 1,728 3,512195 46,05 

Posuv fot 1,909 3 0,636 1,292683 16,96 

Šířka záběru ap 1,495 3 0,498 1,012195 13,28 

Poloměr zaoblení 

špičky rε 
2,669 1 2,669 5,424797 23,70 

Chyba 2,462 5 0,492 – – 

Celkem 8,796 15 – – – 

 

Tab. 3.4 Výsledky analýzy ANOVA pro objem odebraného materiálu [53]. 

Faktor 
Suma 

čtverců 

Stupeň 

volnosti 

Střední 

kvadratická 

odchylka 

F–hodnota 

Procento 

podílu na 

výsledku 

Řezná rychlost vc 5,184 3 1,728 3,512195 46,05 

Posuv fot 1,909 3 0,636 1,292683 16,96 

Šířka záběru ap 1,495 3 0,498 1,012195 13,28 

Poloměr zaoblení 

špičky rε 
2,669 1 2,669 5,424797 23,70 

Chyba 2,462 5 0,492 – – 

Celkem 8,796 15 – – – 
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Pomocí statistických metod pro plánovaný experiment byly poté vytvořeny grafy vlivů 

jednotlivých faktorů na strukturu povrchu a na objem odebraného materiálu, viz obr. 3.5. 

 

Obr. 3.5 Vliv jednotlivých faktorů na: a) strukturu povrchu, b) objem odebraného materiálu [53]. 
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Z těchto statistických analýz vyplynuly podle autorů [53] optimální parametry pro 

minimální hodnotu struktury povrchu následovně: 

• Řezná rychlost vc – kombinace č. 1 (150 m.min–1), 

• posuv fot – kombinace č. 1 (0,15 mm), 

• šířka záběru ap – kombinace č. 1 (0,5 mm), 

• poloměr zaoblení špičky rε – kombinace č. 2 (0,8 mm). 

Pro maximální objem odebraného materiálu poté vyplývají následující optimální parametry: 

• Řezná rychlost vc – kombinace č. 3 (190 m.min–1), 

• posuv fot – kombinace č. 2 (0,2 mm), 

• šířka záběru ap – kombinace č. 4 (2 mm), 

• poloměr zaoblení špičky rε – kombinace č. 1 (0,4 mm). 

 

Dalšími statistickými postupy a regresními charakteristikami autoři [53] potvrdili relativní 

přesnost výpočtů, na jejichž základě lze potvrdit teoretickou optimálnost takto nastavených 

řezných parametrů pro obrábění oceli AISI 304 nástrojem s povlakem Duratomic 

s konkrétními optimálními parametry.  

 

3.1.2 Soustružení High Dynamic Turning s nástrojem Ceratizit FreeTurn 

V roce 2018 představila společnost Ceratizit Group na veletrhu ve Stuttgartu (obr. 3.6) 

novou metodologii soustružení umožňující zvýšení efektivity obrábění až o 200 %. 

Důkazem tohoto poměru bylo srovnávací video v reálném čase, které porovnávalo běžné 

soustružení s více operacemi, tedy s více nástroji. Nástroj Ceratizit FreeTurn však dovede 

vykonat práci tří obráběcích nástrojů a stačí k tomu jedno pootočení vřetenové hlavy tohoto 

nástroje [54]. 

 

Obr. 3.6 Produktový manažer Dirk Martin prezentuje nástroj FreeTurn [54]. 
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Vyměnitelná břitová destička je upnutá na štíhlém a axiálním vřetenu, což umožňuje otáčení 

nástroje o 360° a zabraňuje tak nežádoucím kolizím. Ukázka je na obr. 3.7. Zároveň je možné 

modifikovat úhel nastavení ostří nože přímo při obrábění a soustružit tak prakticky 

libovolnou konturu bez prostojů strávených výměnou a nastavením dalšího nástroje s jiným 

úhlem nastavení ostří břitové destičky. Destička na nástroji FreeTurn je upevněna 

jednoduchým šroubovým spojem [54]. 

 

Obr. 3.7 Nástroj Ceratizit FreeTurn při obrábění [55]. 

Díky prakticky okamžité změně polohy vyměnitelné břitové destičky je možné obrábět 

téměř plynulé obrábění součásti bez většího přerušování procesu, což vede ke snížení 

neproduktivních časů ve výrobě, ukázka této možnosti je na obr. 3.8. Otáčením nástroje lze 

rovněž využít více břitů destičky a snížit tak časy potřebné na výměnu nástrojů a zároveň 

náklady na pořízení většího sortimentu nástrojů. Se složitějšími tvary obrobků, které by 

běžně potřebovaly větší množství obráběcích nástrojů, tak přichází s nástrojem FreeTurn 

větší úspory na nákladech. Díky celkové tuhosti nástroje je taky možné navýšit běžné posuvy 

používané ve výrobě až o 40 %, což spolu s dalšími faktory vede ke zvýšení produktivity 

celkově až o zmiňovaných 200 % [54]. 

 

Obr. 3.8 Možnosti změny úhlu nastavení nástroje FreeTurn [56]. 
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Tento nástroj je skvělou příležitostí právě pro podniky, které disponují  

soustružnicko-frézovacími obráběcími centry nebo přímo multifunkčními obráběcími 

centry. Kombinace multifunkčního obráběcího centra a nástroje Ceratizit FreeTurn 

umožňuje i obrábění nad či pod osou nástroje. Tato možnost byla donedávna naprosto 

nemyslitelná. Srovnání konvenční metody a technologie HDT je na obr. 3.9 [54]. 

 

Obr. 3.9 Porovnání konvenčního soustružení s technologií HDT v reálném čase [57]. 

Důležitým krokem pro další využití technologie HDT s nástrojem FreeTurn je tvorba 

uživatelsky přívětivého systému, který umožní plynulé a relativně jednoduché programování 

všech os, ve kterých se nástroj pohybuje. S rotací nástroje přibývá jedna další osa, kterou je 

třeba programovat souběžně s probíhajícími operacemi při obrábění. Momentálně lze 

kompenzaci polohy břitu zapsat například do hlavičky programu, ideálním řešením by ale 

bylo například zasílání dat pomocí postprocesorů nebo podprogramů. K tomuto kroku 

ovšem momentálně chybí naprogramované prostředí, aby koncový uživatel dokázal 

programovat technologii HDT stejně jako technologii konvenčního obrábění. Na obr. 3.10 

jsou vyobrazeny tři typy břitových destiček pro použití nástroje FreeTurn [54]. 

 

Obr. 3.10 Různé typy břitových destiček pro nástroj FreeTurn [58]. 
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3.1.3 Sandvik PrimeTurning 

S novou inovací v obrábění přichází také společnost Sandvik Coromant. Aby bylo dosaženo 

neobvykle vysokých řezných parametrů, je potřeba přistoupit k obrábění neobvyklým 

způsobem. Přesně takto by se dala stručně shrnout technologie PrimeTurning – první 

optimalizovaná technologie disponující i vlastním programováním, která umožňuje obrábění 

směrem od sklíčidla ke konci součásti, viz obr. 3.11. To ovšem není vše – technologii lze 

v případě nutnosti aplikovat i v konvenčním obrábění [59]. 

 

 

Obr. 3.11 Soustružení od sklíčidla ke konci nástroje technologií PrimeTurning [59]. 

 

Technologie PrimeTurning umožňuje využití vyšších řezných rychlostí a posuvů, což 

u velké části současných soustružnických operací umožňuje nárůst produktivity až o 50 %. 

Možnost obrábět jak od sklíčidla ke konci součásti, tak naopak, přináší také úspory na časech 

seřízení stroje a ubírá na potřebě výměny nástrojů. Nástroje přitom neztrácí na své životnosti 

a díky doplňkovému softwaru je možné dosahovat nevídaných výkonností obrábění. Tyto 

výhody se nejvíce promítnou do velkosériové výroby o výrobní dávce vyšší než sto kusů – 

při těchto typech výroby je potřeba co nejvíce snížit dobu seřízení a počet výměn nástrojů. 

Ukázka dělení třísky při obrábění metodou PrimeTurning je na obr. 3.12 [59]. 
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Obr. 3.12 Dělení třísky při soustružení technologií PrimeTurning [59]. 

Nejlepší formou důkazu o efektivitě nové technologie je vždy praktický příklad. Společnost 

Godrej Aerospace sídlící v Indii dostala v roce 2015 zakázku na výrobu součástí (obr. 3.13) 

do nově představeného leteckého motoru. Společnost měla zkušenosti s obráběním 

korozivzdorných ocelí a byla tedy přesvědčena, že zvládne zakázku splnit v plánovaném 

termínu. V praxi se ovšem ukázalo, že korozivzdorná ocel použitá pro tuto konkrétní 

zakázku je obtížnější na obrábění, než se zprvu očekávalo. Bylo zjevné, že zakázku nebude 

možné stihnout v termínu, což bylo vzhledem k aktuálnosti a vysoké poptávce zákazníka 

nežádoucí. Proto společnost oslovila některé dodavatele, mezi nimiž i Sandvik Coromant. 

Mohli tak otestovat jejich novou technologii prakticky hned poté, co byla představena světu 

[59]. 

 

Obr. 3.13 Součást do leteckého průmyslu vyráběná společností Godrej Aerospace [59]. 
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Společnost Sandvik Coromant získala tohoto zákazníka prakticky během 24 hodin. Tak 

krátká doba stačila, aby byli zástupci firmy Godrej Aerospace přesvědčeni o potenciálu, 

kterým tato technologie disponuje. Proběhlo dvoutýdenní testování, které jejich přesvědčení 

jen utvrdilo – doba řezu se zkrátila z 45 minut na 15, což vedlo k enormnímu nárůstu 

produktivity. Za dobu, kterou dříve trvalo obrobení tří součástí, bylo rázem obrobeno deset 

až dvanáct součástí. Firma působící v leteckém průmyslu ovšem projevila obavy týkající se 

stability upnutí nástroje vzhledem k opačnému směru obrábění. Ani to nebyl problém: Na 

dokončovací operace byly zavedeny břitové destičky tvořící menší řezné síly [59]. 

Společnost Sandvik Coromant tak získala spolupráci s ambiciózní firmou v leteckém 

průmyslu, jejíž plán byl do dvou let znásobit svůj roční obrat. Navýšení efektivity zároveň 

přispělo ke snížení únavy obsluhy. S obráběním takovýchto materiálů přichází komplikace 

v podobě tvorby dlouhé, spojité třísky, kterou musí obsluha pravidelně odstraňovat. 

Technologie PrimeTurning disponuje dělením třísky na malé kousky, což zvedlo morálku 

obsluhy. Vyšší náklady na pořízení nástrojů tak vedly ke snížení nákladů ostatních. Na obr. 

3.14 je vyobrazena jedna z břitových destiček aplikovatelných na PrimeTurning  [59]. 

 

Obr. 3.14 Břitová destička CoroTurn Prime typu A [59]. 

Hlavní výhodou technologie PrimeTurning je skutečnost, že díky pohybu od sklíčidla ke 

konci nástroje je možné používat malý úhel nastavení ostří. Tím lze dosáhnout vyšší 

produktivity. Ze zkušeností je známé, že malé hodnoty úhlu nastavení ostří vedou k vyšším 

hodnotám posuvu, což vede k vyšší efektivitě, přitom je ale potřeba používat úhel nastavení 

kolem 90° kvůli potřebě dosáhnout při soustružení do rohů, s takovým úhlem navíc nevzniká 

dlouhá a zakroucená tříska, která by mohla mít nežádoucí vliv na proces obrábění. Možnost 

obrábění z více míst je na obr. 3.15 [60]. 
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Obr. 3.15 Možnost obrábění z více stran technologií PrimeTurning [60]. 

Tento postup byl už dříve párkrát aplikován u některých firem, ale vždy byla hlavním 

problémem kontrola tvorby třísky. Nyní jsou k dispozici vhodné utvařeče třísky, příprava 

ostří a strategie obrábění se zaměřením na tloušťku třísky a postupné snižování řezných sil 

při vstupu do materiálu [60]. 

Největší slabinou této technologie jsou velké požadavky na stabilitu, a to jak stabilitu 

obrobku, tak celkové uspořádání obráběcího stroje. Při tomto obrábění totiž vznikají velké 

radiální síly, což může vést ke vzniku nežádoucích vibrací. Proto se pro subtilní součástky 

náchylné na vibrace nadále doporučuje konvenční soustružení. Ani toto omezení však 

neubírá na perspektivě a kvalitě této technologie celkově a nepochybně po ní bude poptávka 

i nadále. Programová podpora technologie je znázorněna na obr. 3.16 [60]. 

 

Obr. 3.16 Softwarová podpora Sandvik PrimeTurning [61]. 
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3.1.4 Zapichovací a upichovací nástroje společnosti Iscar 

Firma Iscar uvedla na trh unikátní soustružnický nástroj s vyměnitelnou destičkou 

umožňující soustružení a zapichování zároveň, viz obr. 3.17 a 3.18. Tato technologie spadá 

pod jejich patent a nazývá se také groove–turn. Umožňuje současně zapichování a 

soustružení či snadné obrábění mezi dvěma čely. Kombinace těchto operací v jednom 

nástroji přináší rychlejší obrábění až o 30 % oproti klasickým ISO nástrojům [62]. 

 

Obr. 3.17 Nástroj pro kombinaci zapichování a soustružení společnosti Iscar [63]. 

Upínací systém Self–Grip byl s touto technologií také upraven, konkrétně v oblasti lůžka a 

části držáku. Tím byla odstraněna horní upínací čelist nástroje, která byla vystavována silné 

deformaci vlivem odvíjející se třísky. Touto úpravou prošel i upínací systém Tang–Grip. 

Tříska tak může plynout volným prostorem po čele držáku, což výrazně zvyšuje jeho 

životnost. Břitové destičky jsou široké 8 mm a jsou vhodné i na obrábění za náročnějších 

řezných podmínek [62]. 

 

Obr. 3.18 Nástroj Sumo–Grip pro soustružení a zapichování [62]. 
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Další inovace v nástrojovém portfoliu společnosti Iscar jsou vyměnitelné břitové destičky 

Penta–Cut (obr. 3.19), které jsou výsledkem vývoje a neustálých pokroků v práškové 

metalurgii a zdokonalování výroby forem pro lisování břitových destiček. Krom pěti 

řezných hran disponují destičky možnost jejich využití při zapichování, podélného 

soustružení a upichování do hloubek 5,5 a 10 mm. Konstrukce destičky Penta–Cut je řešena 

takovým způsobem, aby se při případném poškození odlomila jen vlastní část břitu a základ 

destičky s ostatními břity zůstal nepoškozený [62]. 

 

Obr. 3.19 Pětibřité destičky pro upichování a zapichování Penta–Cut [62]. 

Další překážkou pro upichování a zapichování slitin titanu a podobných materiálů je vysoká 

teplota v místě řezu. Při zapichování a upichování je náročné přivést do obráběné oblasti 

chladicí kapalinu, protože při zapichování je většinou na obou stranách nástroje materiál, 

navíc je odtud odváděna tříska. V konečném důsledku břit ztrácí na životnosti ještě více 

vlivem teplotních výkyvů v důsledku nedokonalého chlazení. Společnost Iscar ovšem 

vytvořila břitovou destičku s vyústěním chladicí kapaliny přímo na břitu, čímž je chlazení 

přiváděno přímo pod odvíjející se třísku a k břitu, viz obr. 3.20 [62]. 

 

Obr. 3.20 Chlazení u břitu upichovacího a zapichovacího nástroje Jet–Cut [62]. 
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Pro všechnytyto inovace v oblasti obrábění je třeba vytvořit pokud možno univerzální držák 

umožňující co nejrychlejší výměnu různých dílů či destiček. Pro tyto případy vznikl držák 

Modular–Grip, který je ekonomicky výhodnou volbou v okamžicích potřeby rychlé výměny 

adaptérů a přeměnu zapichovacího nože na nůž soustružnický. Tělo držáku je pak identické 

a mění se pouze adaptéry, které nesou břitové destičky, viz obr. 3.21 a 3.22 [62]. 

 

Obr. 3.21 Univerzální držák Modular–Grip s adaptérem a destičkou [62]. 

Všechny tyto nástroje jsou odpovědí na zvyšující se nároky ve strojírenství. Neustále 

vznikají nové nároky na životnost, efektivitu a především nízké náklady, ať už pořizovací 

nebo jiné. Cílem vývoje obráběcích nástrojů v soustružení a obrábění celkově je neustále 

překonávat současné řezné parametry, překážky s vysokými teplotami i životností či 

celistvostí vyměnitelných břitových destiček. Dodavatelé nástrojů se tak nezastavují a dále 

hledají možnosti, jak obrábění a celkovou výrobu posouvat dále. 

 

 
Obr. 3.22 Výměnné adaptéry pro jednotlivé soustružnické operace od společnosti Iscar [62]. 
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3.2 Moderní trendy ve frézování a vrtání 

Pozornost bude věnována především technologii frézování, které v současné době u CNC 

obráběcích center ve velké části podniků s velkou pravděpodobností převažuje a většina 

výzkumných a dodavatelských společností mu proto věnuje největší pozornost. Technologie 

vrtání ovšem přináší také novinky, které budou dále rozvedeny. 

 

3.2.1 Čelní válcová stopková fréza s kompenzačními břity 

Většina fréz s přímými zuby je náchylná na rázy. Při prvním záběru do materiálu totiž 

vznikne tahové či tlakové napětí, které přiměje nástroj k vibraci a potenciálně až 

k nežádoucímu podřezání povrchu. Této komplikaci čelí většina konvenčních používaných 

nástrojů, které tomuto nedostatku čelí konstrukcí zubů ve šroubovici. [64]. 

S novou konstrukcí a technologií přichází přímo Ústav strojírenské technologie na Fakultě 

strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Konkrétně se jedná o koncepci 

tříbřité čelní válcové stopkové frézy opatřené tzv. kompenzačními břity, viz obr. 3.23 a 3.24. 

Hlavním cílem těchto břitů je právě potlačení tahové napjatosti vznikající v patě zubu. 

Nejedná se tedy o technickou úpravu běžně používaného nástroje, ale o koncepci nástroje 

nového [64]. 

 

Obr. 3.23 3D model frézy s kompenzačními břity [64]. 

Geometrie nového nástroje vychází z modelového výpočtu, z něhož vyplývá teoretické 

vyrovnání sil při frézování a potlačení prvního napětí při záběru, což vede k potenciálnímu 

potlačení vibrací. V rámci prvotního prototypu byl vyroben model bez dalších povrchových 

úprav a tepelného zpracování, aby byly vůbec potvrzeny předpoklady využití 

kompenzačních břitů a celkově nižšího průběhu sil při obrábění [64]. 

Z hlediska těchto zatížení bylo zjištěno, že ve srovnání s konvenčním nástrojem nevykazuje 

prototyp lepší hodnoty sil v čase, ale jedná se především o nedostatek způsobený 

pravděpodobně nevhodným nastavením řezných podmínek pro novou technologii a pro 

neúplnost prototypu z hlediska přesnosti a povrchové úpravy. Modelové výpočty prokázaly 

redukci tahového napětí v nájezdu materiálu do obrobku a očekávanou koncentraci napětí 

v kompenzačních břitech [64]. 
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Obr. 3.24 Prototyp řezného nástroje s kompenzačními břity [64]. 

Povrchově upravený prototyp byl poté schopen řeznou silou konkurovat konvenčnímu 

nástroji, se kterým byl srovnáván i v dlouhodobém testu obrábění. Celková koncepce 

nástroje přináší potenciál eliminace vibrací a vyjíždění nástroje z řezu. Dalším vývojem 

tohoto nástroje je vhodné nastavení stoupání šroubovice a vhodná povrchová úprava 

kompenzačních břitů, zavedení vnitřního chlazení a celkový potenciál tohoto nástroje 

v dokončovacích operacích s nároky na strukturu povrchu [64]. 

 

 

Obr. 3.25 Varianty geometrie hrubovací frézy s kompenzačními břity [65]. 
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Hlavními benefity této koncepce je ve výsledku především možnost aplikace na drobivé 

materiály, odolnost vůči praskání a lámání a zabraňování vtahování materiálu do řezu, což 

umožňuje obrábět tenkostěnné dílce a obrábění listů materiálu ve svazcích [65].  

Nová koncepce však stále podléhá patentovému řízení a očekává se tak její další vývoj 

a zdokonalení, další varianty jsou na obr. 3.25. Přesto se jedná o perspektivní moderní 

přístup k frézování, který je potřeba zmínit. 

 

3.2.2 Technologie tvorby závitů Punch Tap 

Sice byla představena už v roce 2014, ale až od roku 2018 lze tuto technologii používat 

mimo závody Volkswagen. Jeden závit lze s touto technologií vyhotovit za 0,3 sekundy. 

Jedná se o revoluční postup tvorby závitů primárně zaměřený na tvářené a slévárenské slitiny 

hliníku – primárně tedy pro automobilový průmysl. Nástrojová sada je na obr. 3.26 [66]. 

 

Obr. 3.26 Nástrojová sada pro technologii Punch Tap [67]. 

 

S novou metodologií výroby závitů vznikne opět i nová programová podpora s cykly pro 

tvorbu závitů tímto způsobem. V principu lze metodu popsat vjezdem nástroje do 

předvrtaného otvoru přímočarým pohybem s rotací, zastavením ve spodní mezi stanovené 

délkou závitu a hloubkou díry, otočením o 180° na místě a opětovným návratem nástroje 

z materiálu, opět za přímočarého pohybu s rotací, viz obr. 3.27 a 3.29. Tím je na celé stěně 

otvoru vytvořen závit a není třeba tvořit závit postupně po jedné šroubovici [66]. 
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Obr. 3.27 Trajektorie výroby závitu technologií Punch Tap [67]. 

Nástrojová sada disponuje závitníky v rozsahu závitů M5 až M8 a hloubek dosahujících až 

trojnásobku průměru závitu (viz obr. 3.28). Tyto rozměry trvají při běžném řezání či tváření 

závitů kolem jedné až dvou sekund, tvorba závitů technologií Punch Tap tak přináší časové 

úspory přinejmenším o 75 % oproti konvenčním metodám. Je třeba si uvědomovat, že tak 

velká úspora na jednom závitu je zároveň celková úspora na času, který spotřebuje na tvorbu 

závitů jeden stroj. Z tohoto hlediska může dojít k závratné úspoře na nákladech, především 

ve velkosériové výrobě [66]. 

 

Obr. 3.28 Nástroj Emuge Punch Tap [67]. 
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Pro tvorbu závitů touto metodou se doporučuje používat vhodné mazivo, konkrétně emulzi, 

olej či chlazení mlhou. Dodatečné chlazení oxidem uhličitým či kryogenní chlazení už není 

nutné, protože většina dráhy nástroje je uvnitř masivního materiálového celku, v němž je 

závit vyráběn [66]. 

Největší podíl na kvalitě závitů a efektivitě výroby má materiál nástroje a jeho povrchová 

úprava. Předním materiálem nástroje je rychlořezná ocel vyráběná práškovou metalurgií, 

povrchovou úpravou je pak povlakování. Nejvíce se zatím osvědčily povlaky na bázi nitridu 

titanu TiN a titan aluminium nitridu TiAlN. Byly použity i jiné povlaky, především proto, 

že vhodný povlak nejen zvyšuje životnost nástroje, ale rovněž dopomáhá k vyšší kvalitě 

povrchu závitu [66]. 

 

Obr. 3.29 Postup výroby závitu nástrojem Punch Tap [68]. 

 

Krom životnosti nástroje v rozsahu 50 000–100 000 závitů (typově závitu M6 x 18 mm) 

nabízí technologie Punch Tap i programovou podporu, konkrétně se jedná o tři nové závitové 

cykly: Performance, medium a soft. První zmíněný cyklus je zaměřen na výkon a krátké 

časy, ovšem za cenu potřebné dynamiky a vysoké řezné síly. Cyklus medium je doporučován 

pro situace, kdy není potřeba dosahovat mezních hodnot vznikajících sil. Cyklus soft je pak 

s nejnižšími silami a nejdelším časem [66]. 

Všechny tyto tři cykly jsou již předmětem programování pro nejčastěji používané 

programovací jazyky. Společnost Siemens nabízí nové cykly ke stažení, servisní oddělení 

společnosti Heidenhain provádí implementaci cyklu a společnost Fanuc instruuje 

prostřednictvím své zákaznické podpory. Ukázka závitu po tvorbě je na obr. 3.30 [66]. 
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Obr. 3.30 Grafická vizualizace technologie Punch Tap z videoprezentace produktu [69]. 

Nástrojová řada Punch Tap plánuje svůj potenciál nalézt i mimo automobilový průmysl, 

míní ale zůstat u slitin hliníku a společnost Emuge Franken nemá v plánu technologii zavádět 

i na ocelové materiály. Dostatečnou výzvou jsou slévárenské slitiny hliníku, kde zatím 

technologie Punch Tap neselhala ani u slitin s větším procentem křemíku [66]. 

3.2.3 Frézovací nástroj Kraken vyrobený aditivní technologií 

Aditivní technologie a 3D tisk celkově jsou nezaměnitelným milníkem pro potenciální vývoj 

Průmyslu 4.0. Existuje spousta tvarově složitých součástí, jež by technologie 3D tisku mohla 

vyrábět efektivněji, bez potenciálního odpadu a přebytečných nákladů. Nejedná se ale jen 

o konečné produkty, na které se technologie 3D tisku zaměřuje. 

Regionální technologický institut (zkráceně dále jako RTI) v Plzni se ve spolupráci se strojní 

fakultou Západočeské univerzity v Plzni zabývá technologií Directive Metal Laser Sintering 

(zkratka DMLS) a nejen pro tvorbu kovových součástí se složitými tvary, ale také nástroje. 

Jedním z jejich nejnovějších nástrojů je frézovací hlava označovaná jako Kraken, viz 

obr. 3.31 a 3.33 [70]. 

 

Obr. 3.31 Patentovaná frézovací hlava Kraken [70]. 



 

 

 

~ 57 ~ 
 

Krom toho, že výroba nástroje technologií 3D tisku přináší určité nesporné výhody, je rovněž 

zřejmé, že jinou technologií tento nástroj vyrobit nelze. Využití prutové konstrukce u výroby 

nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami je zcela nová koncepce a pravděpodobně 

není možné tento nástroj vyrobit jinou cestou. Tvarově složité chladicí kanálky přivádí 

procesní kapalinu přesně do místa řezu, což vede ke zvýšení efektivity chlazení a životnosti 

nástroje celkově [70]. 

 

Obr. 3.32 Nástroj Kraken oceněný Zlatou medailí na MSV 2018 v Brně [71]. 

Chlazení vnitřními kanálky navíc není vedeno pouze na čelo nástroje, ale i na hřbet 

s vyměnitelnými břitovými destičkami. Efektivní chlazení ale není jedinou výhodou využití 

3D tisku. Možnosti topologické optimalizace a tvorba geometrií na bázi přírodních tvarů 

umožňuje zásadně snížit hmotnost celého nástroje, omezení chvění a přitom zachování 

řezných vlastností na povrchu nástroje. Zároveň je vnitřní část nástroje lépe chlazená 

a zachovává se i celková tuhost. Z toho vyplývají další úspory na nákladech za použitý 

materiál, stejně jako úspory na nákladech díky zvýšené životnosti nástroje [70, 71]. 

 

Obr. 3.33 Frézovací hlava nazývaná Kraken [72]. 



 

 

 

~ 58 ~ 
 

Nástroj je patentovaný Úřadem průmyslového vlastnictví a je registrovaný u Evropského 

patentového úřadu [70]. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se roku 2018 

objevil poprvé a hned získal zlatou medaili za inovaci komponenty ve strojírenství 

(obr. 3.32). Nástroj je především produktem velkého materiálového výzkumu a testování, 

které předcházelo komplexní optimalizaci a samotnému modelu [71]. 

 

3.2.4 Nástroj Sandvik Coromill 390 a tlumící mechanismus Silent Tools™ 

Do polí aditivní výroby vstoupila i společnost Sandvik, která v moderních trendech udává 

jasný směr a nezůstává pozadu. Uvědomuje si skutečnost, že aditivní technologie nejsou 

jediným ideálním řešením všech problémů ve strojírenství a jako jedna z mála firem se 

zabývá tvorbou ideálních řešení problémů jak pomocí inovací souvisejících s aditivními 

technologiemi, tak v souvislosti s inovacemi v konvenčních technologiích obrábění.  

Krom využití aditivních technologií pro výrobu tvarově složitých součástí v leteckém 

průmyslu, kde je kladen důraz na nízkou hmotnost vedoucí k nižší spotřebě paliva a nižší 

uhlíkové stopě, se společnost zaměřila také na využití aditivních technologií pro tvorbu 

nástrojů pro konvenční obrábění, s cílem zvýšit životnost nástrojů, snížit náklady na jejich 

výrobu a zachovat jejich řezné vlastnosti [73].  

Zástupci jednotlivých divizí společnosti poukazují na fakt, že při aplikaci aditivních 

technologií se využije zhruba 95 % aplikovaného práškového materiálu a zbytek lze znovu 

relativně jednoduše roztavit a aplikovat, zatímco tradiční výroba si zakládá na přetváření 

velkého kusu materiálu do menšího, konkrétně tvarově řešeného kusu materiálu. Přesto 

nepopírají fakt, že existují aplikace a součásti, které bude i nadále ekonomičtější vyrábět 

konvenčními technologiemi, proto se vývoj nadále zabývá i těmito cestami. Přesto je jednou 

z výhod aditivních technologií i menší nárok na skladovací plochy vstupního materiálu, viz 

obr. 3.34 [73].  

 

Obr. 3.34 Odlišnost skladování materiálu pro 3D tisk oproti tradičnímu [73]. 

 

Ukázkou aplikace aditivní technologie na konvenční technologii je nástroj Coromill 390 

(obr. 3.35), který byl díky aditivní výrobě zkrácen. Hlavní motivací pro zkrácení délky 

nástroje je co nejvyšší možné přiblížení k tlumícímu prvku celého mechanismu, aby byla 

konstrukce stabilní a bylo možné zvýšit velikost úběru materiálu, jak znázorňuje  

obr. 3.36 [74]. 



 

 

 

~ 59 ~ 
 

 

Obr. 3.35 Odlehčená fréza Coromill 390 od společnosti Sandvik [75]. 

 

Tlumící technologie Silent Tools™ využívá hmotu zavěšenou na gumových pružinách, která 

výrazně zvyšuje tlumení vibrací a napomáhá tak k vyšší stabilitě nástroje při obrábění. 

Samotný nástroj je také vyráběn nově z titanu místo oceli, z čehož vyplývá další redukce 

hmotnosti při zachování mechanických vlastností. Ve výsledku je tak nástroj až o 80 % lehčí 

a velikost úběru materiálu při testování čelního frézování na uhlíkové, nízkolegované oceli, 

stoupla až o 200 % [74]. 

 

 

Obr. 3.36 Rozdíl velikosti nástroje Coromill 390 při použití aditivní technologie [74]. 
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Fréza Coromill 390 tak získala možnost obrábět se třemi břitovými destičkami místo 

původních dvou, což při frézování drážek v ocelích vede k možnosti zvýšení hloubky řezu 

ze 2 mm na 3 mm. Tato změna zároveň eliminovala vznik nežádoucích otřepů, z toho 

důvodu došlo k dalšímu vzrůstu efektivity a zachování životnosti nástroje. Na konkrétním 

případě tak společnost Sandvik Coromant eviduje vzrůst efektivity až o 225 % [75]. 

 

3.2.5 Frézy s nastavitelnou šířkou záběru 

Společnost Paul Horn GmbH (produktová sada nástrojů viz obr. 3.38), kterou na území 

České republiky zastupuje firma SK Technik, přichází na trh s novinkou ve frézování drážek. 

Inovace má za cíl zvýšit efektivitu obrábění a tím pádem snížit provozní náklady díky 

časovým úsporám na operaci. Inovací v případě jejich nového nástroje je možnost plynulého 

nastavení šířky frézy, což vede k úspoře nákladů na pořízení větší sady nástrojů. Tento 

nástroj je na obr. 3.37 [76]. 

 

Obr. 3.37 Kotoučová fréza s nastavitelnou šířkou [76]. 

Šířka frézy se nastavuje pouze na jednom místě, konkrétně se nastavení provádí pomocí 

centrálního pouzdra. Celá modifikace je tak jednoduchá a je tak možné snadno změnit šířku 

na jakémkoliv měřícím či seřizovacím přístroji. Výsledný utahovací moment je rozložený 

do celého těla frézy, čímž je zajištěna rozměrová stabilita a spolehlivost při obrábění [76]. 

 

 

Obr. 3.38 Produktová sada společnosti Paul Horn GmbH [77]. 
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Těleso nástroje se nabízí ve dvou variantách, první je s řezným průměrem do 100 mm a 

disponuje čtrnácti destičkami, kde čtrnáct destiček poskytuje sedm efektivních řezných hran. 

Šířka řezu se může pohybovat v intervalu od 9,6 do 12,9 mm. Hloubka frézování je u této 

varianty až do 20 mm. Druhou variantou je nástroj s dvanácti destičkami o řezném průměru 

125 mm. U této varianty je efektivních břitů šest a šířka je nastavitelná od 12,9 do 18,8 mm. 

Maximální hloubka frézování je 32,5 mm. Vyměnitelné břitové destičky u tohoto nástroje 

disponují pozitivním úhlem čela a axiálním úhlem, což přináší možnost hladkého řezu. Další 

nástroj společnosti Paul Horn GmbH je na obr. 3.39 [76]. 

 

Obr. 3.39 Fréza společnosti Paul Horn GmbH [78]. 

3.2.6 Vrtáky CrazyDrill SST–Inox a CrazyDrill Flex 

Nerezové oceli, slitiny chromu a kobaltu nebo superslitiny jsou velkou výzvou pro většinu 

vrtáků na trhu. Společnost Mikron Tool přichází na trh s vrtáky CrazyDrill SST–Inox (obr. 

3.40 a 3.41) s průměry od 0,3 do 2 mm a hloubkami vrtání až do velikosti osminásobku 

průměru. Zajímavé jsou také možnosti chlazení těchto vrtáků: Krom vnějšího chlazení 

přichází i s variantou chlazení vnitřního. S takto malými průměry je chlazení hlavním 

tématem pro možnosti zvýšení životnosti, spolehlivosti a produktivity nástroje [79]. 

 

Obr. 3.40 Vrták s vnějším chlazením CrazyDrill SST–Inox [79]. 
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Špička nástroje s malými příčnými břity redukuje odpor při posuvu a dodává lepší středící 

vlastnosti, zároveň tvoří krátkou třísku. Geometrie hlavy vrtáku je řešena tak, aby bylo 

sníženo tření, kroutící moment se udržoval na minimálních možných hodnotách a nehrozilo 

zaseknutí. Šroubovice vrtáku je rozdělena na dvě části pro lepší odvod třísky. Jedna část 

šroubovice je s příkrým průběhem pro lom třísky, druhá část s rovným průběhem pro lepší 

odvod třísky. Všechny tyto modifikace přispěly k nárůstu efektivity vrtání – řezný výkon 

zaznamenal až desetinásobný nárůst [79]. 

 

Obr. 3.41 Vrták CrazyDrill SST–Inox [80]. 

Ani těmto typům obráběcích nástrojů se nevyhnula tématika povlakování. Nový povlak 

odolává tepelnému zatížení, snižuje tření a napomáhá k lepšímu odvodu třísky z otvoru. 

Zároveň zamezuje tvorbě nežádoucích nárůstků díky snížené reaktivitě povlaku 

s obráběným materiálem i při vyšších teplotách [79]. 

Krom vrtáků na malé průměry se společnost Mikron Tool zabývá také vrtáky malých 

průměrů zaměřených na vrtání do hloubky až do padesátinásobku průměru. Jedná se 

o tvrdokovové vrtáky CrazyDrill Flex (obr. 3.42) s integrovaným chlazením, pružností 

nástrojů z rychlořezné oceli, přesností a životností tvrdokovových vrtáků a díky prodloužené 

vodicí části také pružností při obrábění za ztížených podmínek při obrábění [79]. 
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Obr. 3.42 Vrtáky CrazyDrill Flex pro vrtání hlubokých otvorů malých průměrů [79]. 

Nástroje jsou vyráběné v průměrech od 0,3 do 1,2 mm a pro hloubku rovnou 

padesátinásobku průměru (viz obr. 3.43) disponují vnitřním chladicím systémem. Nejprve 

se otvor předvrtá pilotním vrtákem CrazyDrill Flexpilot do hloubky trojnásobku průměru, 

aby byl vystředěn a byl tak zajištěn přímý průběh otvoru. Následně se stejným vrtákem 

vyvrtá do hloubky sedminásobku průměru a dále se vrtá přímo vrtákem CrazyDrill Flex po 

0,5 až 1x D. Vnějším chlazením lze vrtat až do hloubky třicetinásobku průměru. Tyto vrtáky 

jsou k dispozici s průměry odstupňovanými po 0,1 mm. Tyto vrtáky mohou nahradit 

nákladné technologie elektroerozivního a laserového obrábění a mohou být navíc prováděny 

na CNC obráběcích centrech nebo soustružnických automatech [79]. 

 

 

Obr. 3.43 Ukázka vrtání pomocí CrazyDrill Flex [79]. 
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3.2.7 Vrtáky pro konvenční technologie společnosti Gühring 

Ačkoliv jsou v dnešní době velmi atraktivní inovace na poli obrábění těžko obrobitelných 

materiálů v letectví, kosmonautice, energetice a automobilovém průmyslu, společnost 

Gühring (produktová sada viz obr. 3.44) nezapomíná na inovace v obrábění i “běžných“ dílů 

z konstrukčních ocelí, které stále tvoří široké portfolio dnes používaných materiálů, z nichž 

se vyrábí velké procento produktů.  

Nejedná se totiž pouze o letectví a výrobu miniaturních součástí. Firma Gühring se zaměřuje 

na výrobu vrtáků o vysokém rozsahu průměrů pro využití na uhlíkové oceli, konstrukční 

oceli s dlouhou třískou, vrtáků na starší a ruční strojní zařízení či na vrtání v nestabilních 

podmínkách například při montáži nosníků ocelových konstrukcí [81]. 

 

 

Obr. 3.44 Produktová řada Gühring [82]. 

Příkladem inovace ve vrtání ocelí s dlouhou třískou je vrták RT 100C, viz obr. 3.45. Lze jej 

využít u strojů, které neumožňují dosáhnout vysoké řezné rychlosti, které jsou předpokladem 

pro využití monolitních vrtáků ze slinutých karbidů. Hlavní inovací na tomto nástroji je 

trojúhelníková geometrie chladicích kanálů. Nový tvar má zajistit co největší odvod tepla 

z místa řezu. Řezná kapalina má primárně směřovat na řeznou hranu a řezný roh, což jsou 

nejvíce tepelně zatížená místa. Šroubovité drážky mají užší profily a je u nich provedena 

kvalitnější povrchová úprava pro zajištění plynulého odvodu třísky i při menších řezných 

rychlostech. Speciální mikrogeometrie řezných hran a unikátní povlakování přispívá k vyšší 

trvanlivosti nástroje. Samotný nástroj je vyroben z nového druhu slinutého karbidu s velice 

jemnou zrnitostí. Vrtáky disponují průměrem až 20 mm a délkou až o sedminásobku 

průměru [81]. 

 

Obr. 3.45 Pohled na tvar břitu a chladicích kanálků nástroje RT 100C [81]. 
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Pro vrtání nosníků pro ocelové konstrukce jsou většinou používány speciální řezací a vrtací 

stroje. Na těchto strojích probíhá obrábění za nestabilních podmínek, což klade nesmírné 

nároky na nástroje, jimiž jsou díly obráběny. Nejvíce trpí právě špička a řezné rohy nástroje, 

které při vrtání ocelových nosníků nebo profilů odolávají mnohem vyšším proměnlivým 

silám, které vyvolává neustálé zavrtávání a výběh vrtáku z materiálu ven. Klidný chod 

nástroje musí být zajištěn speciální technologií. Pro tyto případy navrhla firma Gühring 

vrtáky s výměnnými destičkami HT 800 WP (obr. 3.46) pro vrtání do ocelových nosníků. 

Geometrie špičky břitu zajišťuje lepší vystředění při zavrtávání a zároveň kompenzuje 

nestabilní podmínky v průběhu vrtání, přičemž velký úhel špičky zamezuje vzniku otřepu 

na vnější části materiálu [81]. 

 

Obr. 3.46 Vrták s výměnnou destičkou HT 800 WP [81]. 

Další inovací pro vrtání do ocelových nosníků jsou vrtáky z rychlořezné oceli se stopkou 

s Morse kuželem (obr. 3.47). Disponují vnitřním chlazením s axiálním i radiálním přívodem, 

což vede k optimálnějšímu chlazení a zvýšení životnosti nástroje. Ten je také tepelně 

zpracován tak, aby disponoval dostatečnou tvrdostí při zachované houževnatosti. Úhel 

špičky 170° vede k vynikajícímu centrování vrtáku při prvním záběru [81]. 

 

Obr. 3.47 Vrtáky z rychlořezné oceli na vrtání do ocelových nosníků [81]. 
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Ani společnost Gühring ale nezapomíná na přesné vrtání a poněkud sofistikovanější výrobu 

než jsou ocelové nosníky. Přichází na trh s přesnými vrtacími nástroji, které jsou vyráběny 

v jednobřitém a dvoubřitém provedení v rozsahu průměrů 6 až 44 mm, viz obr. 3.48. 

Nástroje jsou mikrometricky nastavitelné v radiálním směru, a to pomocí kuželového 

stavěcího šroubu. Jedna plná otáčka tohoto šroubu vede k radiální změně průměru 

o 0,02 mm. Tuto změnu lze provést přímo ve stroji bez potřeby dalších měřidel. Destička 

musí být v upnutém stavu [83]. 

 

Obr. 3.48 Přesné vrtací nástroje Gühring [83]. 

Destičky jsou otočné, nepoužívaný břit je dobře chráněný v lůžku nástroje před poškozením 

odcházející třískou. Dostatečná velikost profilové drážky a vyústění chladicích kanálů 

přináší vynikající odvod třísek a tím i nižší teplené zatížení při procesu vrtání. Tato 

kombinace je ideální na vysokorychlostní obrábění různých materiálů, prakticky stačí zvolit 

vhodný typ břitových destiček [83]. 
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4 TRENDY V OBRÁBĚNÍ Z HLEDISKA MANAŽERSKÉ 

EKONOMIKY 

 

Veškeré zmíněné moderní trendy mají hned několik logických opodstatnění. Technologie 

byly z historického hlediska vždy předmětem snahy přivést lidstvu určitou formu pohodlí, 

nadstandardu a možnosti posunout technické možnosti na další úroveň. Je zřejmé, že 

motivací lidstva pro vývoj technologií může být více faktorů. Lze mezi ně zařadit 

seberealizaci jednotlivce ve snaze dosáhnout úspěchu pro lidstvo, snahu získat bohatství 

a vysoké postavení na ekonomickém trhu, stejně tak se nabízí i možnost nechuti setrvávat 

na místě a používat staré, leč stále efektivní metody. 

V moderním strojírenství a ekonomice lze tyto humánní aspekty do určité míry zanedbat 

a pohlédnout na aspekt moderních trendů z hlediska vědy, matematiky a ekonomiky. Každý 

strojírenský podnik nezávisle na předmětu podnikání, počtu zaměstnanců, tržní hodnotě či 

prestiži na trhu začínal stejným způsobem. S vizí a rizikem vstupu na trh s produktem, o nějž 

nemusí být tak velký zájem. V dnešní době se často mluví o strachu vstoupit na trh z obavy, 

že nová firma nenabídne nic, co by na trhu již nebylo. Na této myšlence se ovšem 

pravděpodobně po mnoho století nic nezměnilo, jen nyní, v době relativní svobody 

a širokého trhu, je možné zvažovat veškeré aspekty vstupu na trh a vyrábět produkty, které 

svou hodnotu mají teprve získat. 

Ekonomický aspekt lze pojmout ze dvou pohledů. Jedním je pohled manažerské ekonomiky 

a druhý je optimalizace strojírenské výroby. Manažerská ekonomika se zabývá především 

tvorbou strategie, sledováním ekonomických ukazatelů podniku, sledováním tržeb a nákladů 

a predikcemi, zda je ještě rozumné pokračovat v podnikání. Pohled optimalizace strojírenské 

výroby je s pohledem manažerské ekonomiky úzce spjat. Veškeré inovace a aplikace 

moderních trendů totiž tvoří jak potenciální pokles nákladů, což se projeví kladně 

v ekonomických ukazatelích, zároveň ale vzniká investice, jejíž návratnost lze propočítat za 

předpokladu udržení podnikání na trhu. Pro tuto situaci bude rozvedeno hledisko 

manažerské ekonomiky. 

 

Obr. 4.1 Struktura majetku podniku zachycená v rozvaze [85]. 
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Z hlediska manažerské ekonomiky disponuje podnik kapitálem, majetkem a dalšími zdroji, 

jejichž strukturu a četnost zachycuje prostřednictvím několika důležitých dokumentů: 

Rozvahy, výkazu zisků a ztrát (tzv. výsledovka) a výkazu Cash Flow. Pro důkladné 

sledování ekonomického stavu podniku je potřeba mít tyto dokumenty precizně 

rozpracované. Během podnikání totiž vznikají okamžiky, kdy podnik nehradí své závazky 

pouze ze svých zdrojů. Existuje proto sedm základních pravidel financování, které by podnik 

měl dodržovat, aby byl podnik dlouhodobě stabilní a do určité míry nezávislý [86]: 

• Zlaté pravidlo financování: Dlouhodobé investice se nefinancují krátkodobými 

zdroji, 

• zlaté pravidlo vyrovnání rizika: Vlastní zdroje musí být větší nebo alespoň rovny 

cizím zdrojům, 

• zlaté pravidlo pari: Dlouhodobý majetek se může rovnat vlastním zdrojům jen 

v krajním případě, 

• zlaté poměrové pravidlo: Tempo růstu investic nesmí střednědobě ani krátkodobě  

předstihovat tempo růstu tržeb, 

• zlaté bilanční pravidlo: Dlouhodobě vázaný majetek má být financován 

dlouhodobým kapitálem a oběžný majetek odpovídajícím krátkodobým kapitálem, 

• pravidlo jedna ku jedné: Stav peněz v pokladně a na účtech v bance, směnek a 

dlužnických pohledávek dohromady nesmí být menší než krátkodobé cizí zdroje, 

• pravidlo dva ku jedné: Oběžný majetek by měl být minimálně dvakrát tak velký než  

krátkodobé cizí zdroje. 

Pro sledování schopnosti podniku setrvat na trhu a pro možnost rozhodování, zda se produkt 

nadále vyplatí vyrábět (i za předpokladu určité modifikace), nebo je třeba jeho produkci (či 

produkci celého podniku, pokud se zabývá výrobou jednoho produktu) ukončit, slouží 

sledování nákladů.  

Z hlediska objemu výroby se náklady dělí na fixní a variabilní. Fixní náklady se nemění 

s vyráběným množstvím a podnik je musí uhradit i za předpokladu, že nevyrábí. Patří sem 

zejména odpisy, splátky úvěrů, pronájem, daně a další. Variabilní náklady jsou závislé na 

objemu vyráběné produkce a patří mezi ně přímé mzdy, přímý materiál a ostatní přímé 

náklady [87]. 

 

Obr. 4.2 Struktura celkových nákladů [88, 89]. 
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Z hlediska celkových nákladů musí podnik vyhodnocovat především možnost nastání dvou 

mezních stavů, oba jsou zachyceny na obr. 4.2 jako body B a C. Bod B vyjadřuje tzv. bod 

zvratu, to je stav, kdy jsou mezní náklady rovné průměrným nákladům. V tomto bodě tvoří 

firma první zisk. Pokud podnik klesne s cenou pod tuto hodnotu, nestačí mu získaná tržba 

pro pokrytí svých variabilních nákladů, pořád se ale jedná o krátkodobě udržitelný stav. 

Jakmile se podnik dostane k bodu C, nastává stav, kdy podnik nedokáže pokrýt ani část 

variabilních nákladů a nejlepším řešením je ukončit činnost [88, 89]. 

Význam moderních trendů a jejich aplikace ve strojírenství a v CNC obrábění je tedy 

zásadní. Investice do nových nástrojů a technologií mohou znamenat jednorázový fixní 

náklad, ale v dlouhodobém hledisku mohou zapříčinit výrazný pokles variabilních nákladů. 

Z toho plyne možnost růstu zisku a tím pádem rychlejší návratnost prvotní investice. 

Aplikace moderních trendů je ovšem pořád určitým rizikem, stejně jako podnikání ve 

strojírenství celkově, a je třeba zvážit potenciální výhledovou situaci podniku i celého oboru, 

než dojde na reálné zavedení moderních technologií do již fungující firmy či do zavádění 

firmy nové. 
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ZÁVĚR 

 

V této práci byla vypracována faktografická rešerše zachycující několik inovací v poli 

strojního obrábění. Pozornost byla věnována podle autora nejzajímavějším trendům v oblasti 

třískového obrábění, přičemž největší míra pozornosti byla soustředěna do technologií 

vrtání, soustružení a frézování. Byla shrnuta stručná historie obrábění spolu s úvodem do 

základů teorie obrábění a budoucím předpokladem vývoje obráběcích strojů. Dále byly 

charakterizovány nejnovější trendy v technologiích obrábění celkově. 

Byly charakterizovány nejnovější trendy v jednotlivých oblastech obrábění, konkrétně ve 

vrtání, soustružení a frézování. V každé oblasti bylo zachyceno několik novinek jak 

lokálních, tak zahraničních společností a výzkumných ústavů. Většina těchto inovací přináší 

očekávání poklesu výrobních nákladů a nárůst efektivity obrábění celkově. 

Z 89 zdrojů a literárních pramenů byla zpracována databáze 22 hlavních zdrojů celkem 

čítající 180 stran, která je přiložena na CD k této práci a zároveň je k dispozici na cloudovém 

úložišti zde. Databáze je zpracována interaktivně prostřednictvím pdf souboru s odkazy na 

jednotlivé sekce pro snazší přístup ke konkrétním informacím.   

https://drive.google.com/drive/folders/1donp9uxH9Xn4zfCNRvZFsC7m4XBZeFno?usp=sharing
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

 

Zkratka Popis 

CNC Computer Numeric Control  

CRISP Cross industry standard process 

CVD Chemical Vapour Deposition 

DMLS Direct Metal Laser Sintering 

HDT High Dynamic Turning 

HRC Tvrdost podle Rockwella 

ICT Informační a komunikační systémy 

PVD Physical Vapour Deposition 

RTI Regionální technologický institut 

 

Symbol Jednotka Popis 

Aα [mm2] plocha hřbetu nástroje 

Aα‘ [mm2] plocha vedlejšího hřbetu nástroje 

Aγ [mm2] čelní plocha nástroje 

ap [mm] šířka záběru 

fot [mm] posuv 

MRR [mm3.min–1] objem odebraného materiálu 

rε [mm] poloměr zaoblení špičky 

S [mm2] plocha hlavního ostří nástroje 

S‘ [mm2] plocha vedlejšího ostří nástroje 

t [min] doba obrábění 

vc [m.min–1] řezná rychlost 

Wf [g] hmotnost obrobku po obrábění 

Wi [g] hmotnost obrobku před obráběním 
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PŘÍLOHA 1 

 

Přílohou práce je CD s elektronickou databází odborných zdrojů, které byly použity k tvorbě 

diplomové práce. Konkrétní soubory jsou nazvány podle čísla v pořadí seznamu citované 

literatury, která je součástí databáze. Součástí databáze je především rozcestník ve formátu pdf, 

jehož témata fungují jako hypertextové odkazy. Čtenář si tak zvolí konkrétní téma a otevře se 

pdf soubor s danou problematikou. Viz přiložený obrázek: 

 

 

 


