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ABSTRAKTABSTRAKTABSTRAKTABSTRAKT    

Dizertační práce se zaměřuje na hodnocení moderních obráběcích nástrojů, 
zejména pak nástrojů pro dokončovací operace, u kterých je hodnocen vliv 
pasivních silových složek na obráběcí proces. Práce se bude podrobně zaobírat 
analýzou vzniku třísky a ději, které tento proces doprovází a zásadním způsobem 
se podílí na vzniku nového povrchu.  

V experimentální části je podrobně analyzován záznam průběhu silového 
zatížení u nástroje MT3. Jedná se o vystružovací hlavici určenou pro dokončování 
děr za vysokých řezných rychlostí (100-200 m.min-1) při úběru třísek s malým 
průřezem AD (0,024 mm2). Zvláštní pozornost je věnována hodnocení profilu nově 
vzniklého povrchu po obrábění a hodnocení změny geometrie a zatížení břitu, 
které se zásadním způsobem promítá do vzniku a rozvoji pasivních sil.  

 

Klíčová slova: Pasivní síly, vystružování, vystružovací hlavice MT3, integrita 
povrchu, silové zatížení 

    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

This dissertation thesis focuses on the evaluation of modern machine tools, 
especially tools for finishing operations, with which the effect of the passive force 
components on the machining process is evaluated.  

The thesis will examine the analysis of creating chips and circumstances 
that accompany this process and substantially involve the formation of a new 
surface. 

The analysis of the process of the recording of the power load of the MT3 
tool takes place in the experimental part of the thesis. MT3 is a reaming head 
intended for finishing holes at high cutting speeds (100-200 m.min-1) with removal 
of small cross section AD (0.024 mm2) chips. Particular attention is paid to the 
newly created profile from the surface after machining and evaluation of changes 
in geometry and loading of the cutting edge, which is significantly reflected in the 
establishment and the development of passive forces. 

 

Key words: Passive force, reaming, reaming head MT3, surface integrity, force 
load 
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1111 ÚÚÚÚVODVODVODVOD    

Trendem současné doby je neustálé zefektivňování a optimalizace 
obráběcích procesů, kde základním požadavkem z pravidla bývá zvýšení 
produktivity a současně snižování nákladů na proces obrábění.  

Neustále se zvyšující nároky na ekonomičnost a současně na kvalitu 
obrobku, tedy převážně vlastnosti funkčních obrobených povrchu, si žádají 
neustálé vyvíjení moderních řezných materiálů, povlaků a geometrií, určených 
především k obrábění vysoce pevných, tvrdých i houževnatých materiálů.  

Předpoklad pro tvorbu a vývoj nového nástroje by měl vycházet především  
potřeby obrábět nové druhy materiálů, případně z potřeby snižování nákladů na 
obráběcí nástroje. Dnešní trend však bývá opačný. Výrobci tak často nejprve 
vyvinou nástroj a následně pro něj zjišťují na základě experimentálních měření 
jejich vhodné využití a uplatnění ve výrobní praxi. Testování, kterému jsou nově 
vyvinuté nástroje podrobovány, jsou často založena na experimentálních 
hodnotách. Vývoji nových řezných nástrojů by měly předcházet analytické 
výpočty, odvozené ze základních mechanicko-fyzikálních a chemických vlastností 
obráběného materiálu a také znalost závěrů dříve provedených vědeckých 
výzkumů. 

Velké množství takto vyvíjených nástrojů nevytěží maximum ze svého 
potenciálu a jejich uživatelé se následně v praxi potýkají s jejich nedostatky. Aby 
bylo možné těmto nedostatkům v budoucnu předcházet, je již ve stadiu vývoje 
třeba se hlouběji zabývat základními fyzikálními jevy ovlivňujícími mechanismy 
odebírání materiálu při obrábění a vznik struktury nového povrchu.  

Dosavadní výzkumy týkající se oblasti testování řezných nástrojů  
se zaměřují na působení aktivních sil, určujících celkové namáhání nástroje, jeho 
deformaci, potřebným výkonem pro obrábění atd. V hodnotě celkového silového 
zatížení nástroje jsou však zahrnuty i pasivní silové složky, které se sice přímo 
nepodílí na tvorbě třísky, avšak velmi významně ovlivňují výsledný povrch  
a také hrají velmi významnou roli při zavádění nástroje do řezu. Nejvíce výrazné 
působení pasivních silových složek se vyskytuje především  
u dokončovacích operací, jako je například honování, lapování, superfiniš, 
broušení, ale také se významně podílí na vzniku nového povrchu při obrábění 
nástroji s definovanou geometrií břitu jako je například vystružování. Lze 
konstatovat, že nárůst pasivních silových složek velmi úzce souvisí s geometrií 
nástroje a průřezu odebírané třísky . Nárůst vlivu pasivních sil je možno 
zaznamenat dále také s rozvíjejícím se opotřebením nástroje od chvíle, kdy  
se začnou tvořit hřbetní fazety opotřebení. V konečné fázi životnosti břitu vlivem 
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opotřebení pak velikost pasivních sil může až o 300 % převýšit síly aktivní  
[6, 7, 10]. 

Mimo nebezpečí poškození řezných nástrojů různými mechanismy 
opotřebení, ovlivňují pasivní síly také tření nástroje o obráběný povrch  
a podílejí se tedy na konečné kvalitě obrobeného povrchu, kterou je možno 
vyjádřit zejména morfologií a drsností, velikostí zpevnění, zbytkovou napjatostí  
a korozní odolností. Uvedené vlastnosti je možné potom shrnout  
do sjednocujícího pojmu integrita povrchu. V oblasti styku hřbetu nástroje 
s obrobeným povrchem dochází k trojosé napjatosti [14, 36, 37, 53].  

Tento jev je dosud málo probádán, ačkoliv důležitost jeho studia stále 
vzrůstá, a to nejen v závislosti na zvyšujícím se počtu aplikací austenitických  
a duplexních ocelí, ale také v závislosti na stále častějším obrábění nástrojových 
ocelí v zušlechtěném stavu a zvyšujícími se požadavky na snižování hmotnosti 
dílců v leteckém průmyslu apod.  

Obrábění takovýchto vysoce-pevných materiálů může vést k degradaci 
kvality povrchové vrstvy, odpevnění zušlechtěné matrice anebo ke vzniku 
povrchových trhlin a tím pádem i zkrácení životnosti dané součásti nebo přímo 
k výrobě neshodných kusů [1, 52]. 
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Cílem této dizertační práce je studium vlivu pasivních silových složek na 
integritu obráběného povrchu a sledování změn od stabilizovaného stavu 
obrábění, které mohou pasivní síly generovat. Práce by měla přispět danému 
oboru hlubším rozborem řešené problematiky a z těchto poznatků vyvozovat 
alternativy pro možné změny v řezné geometrii nástroje a v důsledku  
k zefektivnění výroby. 

Dílčí cíle: 

� analýza současného stavu řešené problematiky a rešeršní shrnutí 
dosavadních výsledků v dané oblasti, 

� hlubší rozbor kritérií ovlivňující řezný proces a hodnocení, jaký vliv 
mají aktivní a zejména pasivní silové složky na zvolená kritéria, 

� popis analýzy realizovaného experimentálního měření, kde je 
předpoklad zhodnocení vlivu pasivních sil na obráběný povrch. 

2.12.12.12.1 Předpokládané výsledky a možnost jejich využití pro Předpokládané výsledky a možnost jejich využití pro Předpokládané výsledky a možnost jejich využití pro Předpokládané výsledky a možnost jejich využití pro 

praxipraxipraxipraxi    

Lze předpokládat, že dosažené výsledky popíší možné děje, ke kterým 
dochází zejména při zavádění osového nástroje do obráběného materiálu. 
Současný stav, kdy je znám pouze fakt, že právě tato oblast může zásadním 
způsobem ovlivnit geometrické parametry nově vzniklého otvoru, bude rozšířen  
o nové znalosti a závěry, na základě kterých bude možné lépe optimalizovat 
nástrojovou geometrii, ale také konstrukci upínacího mechanismu nástroje  
i obrobku. Pochopení a analyzování právě těchto dějů může mít rozhodující vliv 
na konstrukční řešení nové generace nástrojů typu MT3.  
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Proces obrábění kovů provází řada jevů, jejichž mechanismy se zabývají 
badatelé již od počátku vývoje [39, 40]. Přesto se tento proces dosud nepodařilo 
popsat a vysvětlit v celé jeho komplexitě [33]. 

Problematická je v tomto ohledu zejména neznalost všech faktorů 
ovlivňujících řezný proces a působících na systém stroj-nástroj-obrobek-přípravek. 
Tyto faktory způsobují mechanické, teplotní i tribologické změny na břitu 
nástroje a vedou k jeho zatěžování. Pokud toto zatížení překročí únosnou mez, 
dojde k plastické deformaci nebo lomovému porušení břitu [6, 36, 37, 53, 59].  
Nejběžnějšími typy opotřebení nástroje jsou podle Shawa [52] adhezivní 
opotřebení, abrazivní opotřebení, difuzní opotřebení, vznik oxidační rýhy  
a v případě povlakovaných nástrojů delaminace povlaků [52]. 

 Druhy opotřebení jsou přitom jen jedním z parametrů, které lze během 
procesu obrábění sledovat. Dále v této souvislosti můžeme hovořit o trvanlivosti 
nástroje, jakosti obrobeného povrchu a chování materiálu za extrémních 
podmínek zatěžování, jimž je materiál při řezání vystaven [21, 33]. Tyto 
parametry se dají shrnout pod souhrnným názvem integrita povrchu, která bude 
blíže popsána v teoretické části [2, 3]. 

 V současné době se mnoho autorů zkoumajících danou oblast nebo její dílčí 
části ve svých publikacích zaměřuje na měření a popis silového zatížení ve snaze 
optimalizovat řezný proces [36–38, 43, 46, 49]. Většina badatelů se však věnuje 
téměř výhradně aktivním složkám výsledných sil, zatímco pasívní silové složky 
bývají často opomíjeny, ačkoliv jejich vliv na integritu obráběného  
i výsledného obrobeného povrchu je značný. Oblasti vlivu pasívních silových 
složek se ve svých dílčích výzkumech věnuje například autorská dvojce Kopač, 
Stoić [26], respektive Kopač, Stoić, Lucić [27, 28], kteří se zabývají dynamickou 
nestabilitou procesu tvrdého soustružení, v Polsku pak Jemielniak [22], který se 
ve svých článcích věnuje hrubovacímu a dokončovacímu soustružení. 

 Souhrn dosavadních poznatků o vlivu pasivních silových složek na proces 
obrábění a na integritu výsledného obrobeného povrchu autor práce v literatuře 
zaznamenal pouze v omezené míře. Nalézt lze pouze popis jejich vlivu při 
dokončovacích operacích, například lapování, honování, superfinišování, případně 
broušení kde je jejich podíl výrazný. 
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Kapitola se zabývá problematikou procesu řezání a principy vzniku  
a úběru třísky a jevů, které tento děj doprovází. Sem patří například definice 
procesu řezání, vliv úhlu sklonu roviny maximálních smykových napětí, procesy 
ke kterým dochází v obráběném materiálu jako je zpevňování a odpevňování 
povrchu materiálu a také vliv řezné geometrie nástroje na tvorbu a odvod třísky. 
V kapitole budou vybrány a podrobněji popsány technologie, o kterých se na 
utváření třísky, přechodové plochy a nového povrchu výrazným způsobem podílí 
pasivní silové složky 

4.14.14.14.1 Proces řezáníProces řezáníProces řezáníProces řezání    

Proces řezání je v literatuře [4, 5, 14, 52] popsán jako proces intenzivní 
plastické deformace podél roviny maximálních smykových napětí, při němž je 
materiál obrobku oddělován ve tvaru třísek. Při řešení problémů v této oblasti je 
ovšem třeba vycházet především z dostupných teoretických poznatků o tomto 
procesu. Podle Bumbálka [4, 5] jsou zapotřebí například znalosti silových složek 

, ,  geometrie nástroje, řezných podmínek, teplotních podmínek (ve vztahu 

k obráběnému materiálu) a podobně [22, 33].  

Kovár [33] ve své práci uvádí zejména nutnost využívání poznatků 
z metalurgických procesů, jakožto spojovacích článků napomáhajících objasnění 
fyzikální podstaty procesu řezání. Uvádí také, že právě krystalická stavba 
materiálu, chemické složení, rozměr zrna, vměstky a nečistoty jsou podstatnými 
determinanty rozhodujícími o výsledku deformace. Vlivy těchto faktorů se 
projevují v pohybu dislokací i v interakcích mezi nimi a následně v tvorbě 
místních defektů a trhlin, které mohou vést až k vytvoření křehkého lomu  
[5, 33, 52]. Z  uvedeného vyplývá, že pro určení nejvhodnějších podmínek pro 
konkrétní model obrábění se je třeba opřít jak o znalosti fyzikálně mechanických 
i metalurgických vlastností materiálů obrobku, tak o znalost řezných podmínek. 
Na základě sumy získaných informací z těchto oblastí je možno stanovit 
obrobitelnost, řezivost a fyzikálně metalurgické stavy nového povrchu. V řezném 
procesu se tyto vlastnosti projeví na: 

� aktivních i pasivních silových složkách, 

� tvaru třísky, 

� plastické deformaci včetně deformační rychlosti, 

� délce styku třísky s čelem nástroje, 
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� teplotě řezání atd. [4, 5, 33]. 

Velikost vzniklé plastické deformace při řezání je možno hodnotit například 
na základě velikosti úhlu střižné roviny deformace, jakožto úhlu, který svírá 
rovina střihu s pracovní rovinou . Velikost deformace a její průběh se však 

bude měnit také se změnami rychlosti střihové deformace (4.1) [14, 33]. 

 (4.1) 

kde 

 - úhel střižné roviny 
  - šířka jedné lamely třísky  
 

Tato metoda vychází z teorie pravoúhlého řezání, která uvažuje jak změny 
ve vlastnostech obráběného materiálu, smykové napětí a rychlost deformace, tak 
například teploty při různých řezných podmínkách [5, 25, 52]. 

Na obr.obr.obr.obr.    4.14.14.14.1.... je znázorněni roviny maximálních smykových napětí  
a pásma primární plastické deformace rozložené rovnoměrně kolem roviny 
maximálních smykových napětí, sekundární plastické deformace a deformace 
v obrobené ploše [5, 8, 33]. Tento obrázek zjednodušuje oblast plastické deformace 
a zobrazuje ji jako symetricky rovinnou, avšak na reálném modelu zahrnujícím i 
poloměr zaoblení ostří by deformační oblast byla ohraničena křivkami do tvaru 
logaritmických spirál [8, 14, 52, 54, 55]. 

 

Obr. 4.1. Rovinný model tvoření třísky – podle [25]: Konvence: F – působení sil při 
obrábění, R – vnitřní řezný odpor materiálu. 
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Geometrické vztahy pro odvození silových složek v rovině maximálních 
smykových napětí , jak je definoval Merchant v rovinném modelu tvoření 
třísky (4.2 – 4.8) [5, 39, 40]: 

Tečná složka: 

 (4.2) 

 (4.3) 

 (4.4) 

Normálová složka: 

 (4.5) 

Složky sil na čele nástrojeSložky sil na čele nástrojeSložky sil na čele nástrojeSložky sil na čele nástroje    

Tečná složka: 

 (4.6) 

 (4.7) 

Normálová složka: 

 (4.8) 

Složky  a  jsou zpravidla měřeny za využití piezoelektrických 

dynamometrů nebo pomocí wattmetrických soustav [12, 14, 60]. 

Pro analýzu mnoha parametrů vyplývajících z obrábění je nutná znalost 
hodnot úhlu střižné roviny . Pro stanovení velikosti tohoto úhlu je možno použít 
hodnotu takzvaného součinitele příčného pěchování třísky  (4.9-4.12). Součinitel 
pěchování je dán poměrem tloušťky odebrané třísky  a hloubky třísky , viz 
obr. obr. obr. obr. 4.14.14.14.1.... a vztah (4.13) [14]. 

 (4.9) 

Z tohoto vztahu lze následně odvodit závislost (4.10) 

 
(4.10) 
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Z rozboru geometrie v ortogonální rovině platí (4.11)[14] 

 (4.11) 

po úpravě (4.10) dostaneme (4.12) 

 (4.12) 

z čehož vyplývá vztah pro výpočet hodnoty úhlu střižné roviny  

 (4.13) 

Při řezání dochází k deformačnímu zpevnění materiálu, působení vlivu 
deformační rychlosti a teplotnímu odpevňování. Tyto vlivy jsou zahrnuty do 
Johnson-Cookova vztahu (4.14) pro ekvivalentní napětí [60]. 

 (4.14) 

kde 
 -  ekvivalentní plastické přetvoření 
 - rychlost redukovaného ekvivalentního přetvoření 
 - referenční rychlost deformace 

  - referenční teplota při zjišťování A, B a n    
 - teplota tavení materiálu 

 - počáteční mez kluzu 
 - pevnostní parametr zpevnění 
 - exponent zpevnění 
  - koeficient závislý na deformační rychlosti 
 - teplotní exponent odpevňování 

 

 Pokud v důsledku velkého přírůstku teploty dojde k vysoké lokální 
deformaci, nastane tzv. katastrofický smyk. Za předpokladu, že je možno 
zanedbat vliv deformační rychlosti na zpevnění a že platí vztah (4.15), lze použít 
kritérium (4.16) [45]. 

 (4.15) 

 
(4.16) 
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kde: 

 - kritický smyk 
 - hustota 
 - měrné teplo 

 - čas 
 - teplota 

Pokud převládá deformační zpevnění, proces deformace probíhá 
stejnoměrně a je stabilní. Střihovou deformaci  (4.17) lze vyjádřit matematickým 
modelem popisujícím rovnoměrnou deformaci třísky, známou zpravidla u obrábění 
např. konstrukčních ocelí [5, 33, 14]. Výsledkem pak je tříska rovnoměrně 
deformovaná v celém průřezu. 

 (4.17) 

K vytvoření cyklické segmentové třísky pak zpravidla dochází při obrábění 
vysokými řeznými rychlostmi nebo při obrábění vysoce pevných materiálů už při 
nízkých řezných rychlostech (titan a jeho slitiny). Dochází k vysoké koncentraci 
plastické deformace v materiálu [5, 33, 14]. Hodnoty deformační rychlosti  se při 
obrábění pohybují v pásmu 103 – 104 s-1 a při HSC obrábění i výše (106 – 107 s-1 ).  

Poznatky o řezném procesu lze shrnout do dílčích závěrů: 

� oblast deformace při tvorbě třísky není jasně ohraničena. Začátek 
ani konec pásma primární plastické deformace není jasně 
identifikovatelný. Toto pásmo přechází do smykového pásu, a to 
v závislosti na stavbě polykrystalického materiálu a na podmínkách 
jeho deformace, 

� deformace jednotlivých zrn polykrystalického materiálu nastává 
před rovinou střihu, jako výsledek tlakových napětí způsobených 
řezným nástrojem, 

� vznik dislokací v materiálu obrobku a jejich pohyb je ovlivněn 
smykovým napětím. K prudkému nárůstu hustoty dislokací dochází 
v deformovaném povrchu před jeho přetvořením v třísku, 

� deformační rychlosti     při obrábění se pohybují v rozmezí 102 až  
104 s-1, u HSC obrábění i výše (106 - 107 ), 

� v malém objemu je hodnota deformačního zpevnění vysoká 

(hodnoty 2 - 5, ve zvláštních případech i vyšší), 
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� tvorba třísky může být ovlivněna také množstvím tepla vznikajícího 
interakcí nástroj - obrobek.  Vysoké teploty mohou mimo procesu 
tvorby třísky ovlivnit také tvorbu nového povrchu  
a změnit tak vlastnosti materiálu nové povrchové vrstvy. Podobné 
účinky mohou být vyvolány také mechanickým působením [33]. 

Proces řezání je možné s poměrně vysokou přesností simulovat pomocí 
MKP (metoda konečných prvků).  Přesnost těchto metod je ovlivněna jednak 
hustotou použité sítě zvolené pro modelování tvorby třísky, řeznými podmínkami 
a dalšími hodnotami popisující vlastnosti chování obráběného  
a řezného materiálu [38, 58, 60, 61]. 

4.24.24.24.2 HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení    silového zatížení vsilového zatížení vsilového zatížení vsilového zatížení v    procesu řezáníprocesu řezáníprocesu řezáníprocesu řezání    

V procesu obrábění je možné na řezném nástroji definovat dva základní 
druhy silových složek - aktivní a pasivní.  Jedná se o průvodní veličiny řady 
mechanických technologií, při kterých dochází k přeměně mechanicky vykonávané 
práce [14, 46, 51, 52, 55]. 

Při obrábění je zatížení řezného nástroje realizováno zejména působením 
odporu obrobku (R) proti břitu nástroje. Celkové síly (F) působící na řezný 
nástroj je možné vyjádřit v různě orientovaných kartézských souřadných 
systémech. Například se jedná o: 

� Souřadný systém řezného nástroje (Fγ, FγN,  Fp), 

� kartézský souřadný systém měřící aparatury (Fx, Fy, Fz), 

� souřadný systém obráběcího stroje (Fx, Fy, Fz). 

Aktivní složky silového namáhání břituAktivní složky silového namáhání břituAktivní složky silového namáhání břituAktivní složky silového namáhání břitu ( , ) při obrábění jsou spojeny 

zejména s úběrem materiálu (tj. průřezem třísky a specifickým měrným odporem, 
resp. měrnou řeznou silou) a řeznou  (posuvovou ) rychlostí. Podílejí se na 

výkonech a pracích, spojených s přeměnou odebíraného materiálu na třísku  
[46, 51, 52, 55]. 

Pasivní složky silového namáhání břituPasivní složky silového namáhání břituPasivní složky silového namáhání břituPasivní složky silového namáhání břitu při obrábění (značeny obvykle 
) jsou takovým namáháním břitu nástroje, které sice s tvorbou třísky souvisí, 

ale nástroj se ve směru silového působení relativně nepohybuje, tudíž tyto síly 
nekonají přímo žádnou práci. Bývají to obvykle komponenty ortogonální  
k  i  [46, 51, 52, 55]. 

Celková síla  je tedy rozložena na jednotlivé silové složky , ,   

[60, 61] a lze je pak u nástroje využívajícího pro proces řezání řezný klín 
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s definovanou geometrií stanovit z empirických vztahů (4.18-4.20). Velikost 
silového zatížení je při procesu obrábění uváděna v [N]. Rozložení sil u operace 
vystružování je pak znázorněno na obr. obr. obr. obr. 4.24.24.24.2. 

Řezná síla  pro vícebřité nástroje, jakým je uvažovaný výstružník MT3 
(viz. popis v kapitolách níže), pak vyplývá ze vztahu (4.18) měrného řezného 
odporu  [MPa] [14]. 

 (4.18) 

Při odvození  dostaneme vztah (4.19) 

 (4.19) 

Celková řezná síla pak bude suma řezných sil generovaných zuby v záběru 
dle (4.20) 

 (4.20) 

  

    

Obr. 4.2. Rozložení silových složek při procesu vystružování. 

Při obrábění dochází na hřbetě nástroje k tvorbě a rozvoji abrazivního 
opotřebení ve formě fazet obr. obr. obr. obr. 4.34.34.34.3...., což má za následek změnu geometrie nástroje 
a následně změnu velikosti a směru výsledného silového zatížení. To se projeví 
změnou poměru jednotlivých silových složek. Pasivní silové složky  pak mohou 

převýšit složku řezné síly  a složku posuvové síly  až o trojnásobek. Tuto 
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změnu můžeme kvantifikovat v závislosti na čase     v ortogonální rovině řezu 
vztahy (4.21 a 4.22) [1, 25–27, 61]. 

 (4.21) 

 (4.22) 

kde 

 - ortogonální úhel čela 
 - poloměr zaoblení ostří 
 - Newton-Colombův koeficient tření 

 - velikost opotřebení na hřbetu nástroje 
 - čas 

pro stabilizované obrábění pak (4.23) 

      a  (4.23) 

       

 

Obr. 4.3. Schematické znázornění rovinného namáhání břitu nástroje (vlevo nástroj 
ostrý, vpravo nástroj opotřebený na čele i hřbetě) [46]. 

4.34.34.34.3 Metody měření a hodnocení silových složekMetody měření a hodnocení silových složekMetody měření a hodnocení silových složekMetody měření a hodnocení silových složek    

Silové zatížení a složky výslednice silového zatížení je možné hodnotit na 
úrovni empirických výpočtů, případně lze využívat simulace řezného procesu 
s využitím např. metody konečných prvků (MKP), nebo je lze zaznamenávat 
z realizovaného experimentu s využitím měřících aparatur. Aparatury pro měření 
složek silového zatížení se nazývají dynamometry a v současné době jsou  

konstruovány zejména na principu hodnocení změny náboje na deformovaných 
krystalech (piezoelektrický jev), případně na principu změny indukce snímače. 
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4.3.14.3.14.3.14.3.1 HHHHodnocení chování materiálu sodnocení chování materiálu sodnocení chování materiálu sodnocení chování materiálu s    využitím využitím využitím využitím MKPMKPMKPMKP    

Metoda konečných prvků (MKP) je numerická metoda, která slouží 
k simulaci průběhu deformací, deformačního zpevnění, vibrací, proudění tepla  
a šíření teplotních polí v nástroji, obráběné ploše a také v třísce. Výhoda těchto 
metod spočívá zejména ve schopnosti řešit složité inženýrské úlohy z oblasti 
pružnosti a pevnosti, termomechaniky a mechaniky těles. To vede k výraznému 
zkrácení času potřebného na vývoj například nových řezných nástrojů, snížení 
nákladů při zavádění nového nástroje do výrobního procesu, predikce problémů, 
ke kterým může v průběhu obrábění docházet jak na nástroji, tak v obráběné  
a obrobené vrstvě apod. Simulace interakce nástroje a obrobku dále poskytuje 
možnost nahlížet na proces řezání velmi detailně a to i v oblastech, které lze jen 
velmi složitě zaznamenávat jinými technologiemi [38, 41, 60, 61]. Proces simulace 
probíhá v následujících krocích: 

� Tvorba 2D (pro ortogonální řezání) nebo 3D modelu, který bude 
podroben analýze, 

� diskretizace modelu, při které dochází k pokrytí modelu a objemu 
sítí konečných prvků dle Hrennikoffova modelu pomoci mřížky, 
nebo dle Couranta dělí těleso na konečný počet trojúhelníkových 
elementů, 

� pro každý vrchol elementu v síti získáme tři rovnice, které popisují 
pole posuvu v osách x, y, z, ze kterých je spočteno pole deformací, 

� výsledná funkce je nahrazena polynomem a vyjádřením funkcí 
posunů bodů, 

� do modelu se vnesou okrajové podmínky, pro které bude výpočet 
proveden, 

� následuje výpočet soustavy lineárních algebraických rovnic  
a výpočet deformace a napětí pro uzlové body sítě, dle 
přednastavených parametrů je možné ve většině softwaru provést 
vizualizaci a zobrazení zásadních popisných hodnot [38, 60, 61]. 

Výhody MKP jsou z uvedeného zřejmé. Mezi nevýhody metod pro simulaci 
procesů patří například velmi vysoké požadavky na výkon výpočtové stanice 
(PC), adekvátně školený personál, ale zejména znalost materiálových 
charakteristik, které je do simulace nutno vložit pro realizaci správného výpočtu. 
Materiálová knihovna je zpravidla založena na realizovaných zkouškách 
materiálových charakteristik, při kterých se získávají hodnoty potřebné pro 
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výpočty deformačního chování materiálu. Bez znalosti potřebných hodnot nebo 
nahrazení reálného materiálu knihovnou materiálu podobného dochází ke 
zkreslení výsledků a simulace se stává zavádějící oproti skutečnému stavu 
obrábění. Na obr. obr. obr. obr. 4.44.44.44.4.... je znázorněna simulace MKP ortogonálního řezání, kde je 
sledováno redukované napětí dle Von Misese na simulaci dvou autorů. 
V provedených simulacích jsou patrné odchylky hodnoceného redukovaného 
napětí v kořenu třísky. Tento stav je pak vhodné ověřovat experimentálně  
a hodnocení metalografického výbrusu třísky lze pak použít jako zpětnou vazbu 
pro úpravu simulace [38, 41, 60, 61]. 

 

Obr. 4.4. Simulace MKP ortogonálního řezání utváření třísky a hodnocení 
redukovaného napětí dle Von Miesese v místě řezu: a,b [38], c [61].  

4.3.24.3.24.3.24.3.2 Měření reálných průběhů sMěření reálných průběhů sMěření reálných průběhů sMěření reálných průběhů s    využitím dynamometruvyužitím dynamometruvyužitím dynamometruvyužitím dynamometru    

Současné trendy velmi často vedou k využívání zmíněných MKP simulací 
pro vývoj nových řezných nástrojů a nových řezných geometrií. Nové nástroje je 
však v dalším stupni vývoje důležité podrobit zátěžovým zkouškám a na základě 
hodnocení experimentálního měření lze vytvořit k MKP simulaci zpětnou vazbu, 
na základě které je možné zpětně upravovat knihovnu materiálů pro použití při 
MKP nebo lze potvrdit dosažené simulované výsledky. 

Experimentální hodnocení silových složek je možné za využití aparatur, 
které dokáží zaznamenávat potřebné hodnoty a následně umožňují takto získané 
hodnoty vyhodnocovat.  

Měření silových složek lze realizovat za využití přímých nebo nepřímých 
metod. Přímé metody využívají k záznamu hodnot dynamometrické nebo 
tenzometrické soustavy. Dynamometry je možné využívat pro měření přímo na 
vřeteni, při upnutí na pracovním stole stroje lze vyhodnocovat interakční silovou 
složku mezi nástrojem a obrobkem. Nepřímé metody měření jsou založeny na 
principu hodnocení rozdílu příkonu a výkonu stroje. K záznamu hodnot se 
nejčastěji využívá ampérmetr. Tuto metodu lze použít jako jednoduchou zpětnou 
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vazbu zobrazující nebo zaznamenávající celkovou zátěž stroje a tím jeho vytížení. 
Zásadní nevýhoda těchto metod spočívá převážně v možnosti zjištění velikosti 
zátěžné síly, nelze však zjišťovat její působiště ani směr [60, 62, 65].  

V současné době patří mezi nejrozšířenější aparatury pracující na principu 
měření změny náboje generovanou deformací krystalu (piezoelektrické viz.  
obr. obr. obr. obr. 4.4.4.4.5555....), následným zesílením za pomoci nábojového zesilovače a uložením do 
měřící stanice nebo rovnou do vyhodnocovacího zařízení obr.obr.obr.obr.    4.4.4.4.6666. 

 

Obr. 4.5. Princip piezoelektrických deformačních dynamometrů dle [65]. 

Za předního světového výrobce dynamometrických aparatur je v současné 
době považována firma Kistler. S využitím dynamometrů je v oblasti vývoje 
řezných nástrojů možné zaznamenávat například hodnoty složek silového zatížení, 
krouticí moment, zrychlení, apod. Aparatury umožňují záznam měřených dat 
s velkou frekvencí (až 45 kH) a díky tomu je možné zaznamenávat a následně 
hodnotit i velmi rychlé procesy na několika vstupních kanálech současně [62, 65]. 

 

Obr. 4.6. Schéma dynamometrické soustavy pro měření složek výslednice silového 
zatížení a řezného momentu , , ,  dle [62, 65] 
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4.44.44.44.4 Vliv geometrie nástroje na řezné sílyVliv geometrie nástroje na řezné sílyVliv geometrie nástroje na řezné sílyVliv geometrie nástroje na řezné síly    

Základním východiskem pro určení velikosti, směru a poměru mezi 
jednotlivými silovými složkami je výchozí geometrie nástroje. V  modelu 
ortogonálního řezání lze názorně vyjádřit vliv ortogonálního úhlu čela  
a ortogonálního úhlu hřbetu .  

Již dříve byly prokázány závislosti mezi řeznou geometrií a zbytkovým 
napětím v nově vzniklém povrchu. Úhel čela nástroje výrazným způsobem 
ovlivňuje velikost úhlu maximálních smykových napětí a velikost výsledné síly , 
kterou působí nástroj na obráběný povrch. Čím je úhel čela menší, tím vyšší jsou 
zbytková napětí. Tato zákonitost byla prokázána jak při soustružení, tak při 
frézování. Při pozitivním nastavení úhlu čela lze ve výsledném povrchu 
identifikovat zbytková napětí tahová [1, 2, 23, 52, 55]. 

Úhel hřbetu pak ovlivňuje nejen směr výsledné sily , ale ve výsledku také 
stav zbytkových napětí. Bylo prokázáno, že při malých úhlech hřebu  
(do 5°) lze identifikovat zbytková napětí tlaková, zatímco u velkých úhlů hřbetu 
identifikujeme zejména napětí tahová [1, 2, 52, 55]. 

Tento jev vlivu úhlů čela a hřbetu je výrazný zejména při malých 
poloměrech zaoblení břitu nástroje (0-5 µm). Při větším poloměru zaoblení břitu 
pak tento rádius začíná rozložení silových složek a druh zbytkových napětí 
výrazněji ovlivňovat. Poloměr zaoblení břitu se výrazně podílí na nárůstu 
pasivních silových složek a složek řezné síly, což má za následek nárůst teploty 
v místě řezu. V této tepelně ovlivněné oblasti pak dochází ke změně orientace 
zbytkových napětí. Výraznou technologií, kde je charakter zbytkových napětí 
ovlivněn zejména vnesením tepla do materiálu a následným ochlazováním je 
například broušení[1–3, 23, 52, 55]. 

4.54.54.54.5 Vliv opotřebení na silové složkyVliv opotřebení na silové složkyVliv opotřebení na silové složkyVliv opotřebení na silové složky    

Během procesu obrábění je břit namáhán na kontaktních plochách silově, 
tepelně a chemicky. Tyto vlivy mají za následek rozvoj opotřebení na 
nástrojových plochách, zejména pak na čelní ploše , hřbetní ploše , na 

vedlejší hřbetní ploše , na špičce a na břitu nástroje. Jedná se o běžný jev, 
kterému není možno zabránit, ale lze jej úpravou řezného prostředí, změnou 
řezných podmínek, změnou geometrie nástroje apod. účinně redukovat. Základní 
typy opotřebení je možné rozdělit do těchto základních kategorií: 

� mechanické, 

� mechanicko-tepelné, 
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� chemicko-tepelné, 

� chemické [14, 21, 23, 52, 55]. 

4.5.14.5.14.5.14.5.1 Mechanické opotřebeníMechanické opotřebeníMechanické opotřebeníMechanické opotřebení    

Mezi mechanické principy opotřebení nástroje patři abrazivní otěr, křehký 
lom a opotřebení způsobené vlivem chvění a vibrací. 

AAAAbrazivní otěr brazivní otěr brazivní otěr brazivní otěr     

K abrazivnímu otěru dochází vlivem působení tvrdých částic (vměstků) 
vyskytujících se v matrici obráběného materiálu a také při uvolňování 
karbidických zrn z řezného nástroje, které ulpívají na obráběné ploše. Při 
opětovném přejezdu nástroje po takovémto povrchu může toto zrno způsobit vryp 
na nástroji [14, 21].  

Identifikujeme ho nejčastěji na hřbetní i čelní ploše. Na hřbetní ploše se 
nejčastěji vyskytne v podobě plošky, která svým tvarem kopíruje obráběný 
povrch. Na čelní ploše se abrazivní účinek projevuje obvykle ve formě čelního 
výmolu [14, 21, 42]. Tento mechanizmus opotřebení zásadním způsobem mění 
řeznou geometrii nástroje a s rozvojem hřbetního opotřebení a zvětšování 
kontaktní plochy hřbetu nástroje s povrchem generuje změnu poměru aktivních 
a pasivních sil (obr.obr.obr.obr.    4.4.4.4.7777....).  

 

Obr. 4.7. Srovnání rozdílného silového zatížení a změny geometrie u nového břitu  
a u břitu s rozvíjejícím se opotřebením dle [46].  

Tento mechanismus opotřebení je nejčastější a díky plynulému rozvoji jej 
lze dobře předvídat a kontrolovat. Abrazivní otěr (obr. 4.8obr. 4.8obr. 4.8obr. 4.8....) na hřbetní ploše se 
významně podílí na výsledné kvalitě obrobeného povrchu. Ovlivňuje geometrické 
parametry, hodnoty profilu povrchu, druh a velikost zbytkové napjatosti 
v povrchu po obrábění, ale také může být příčinou vzniku mikrotrhlin  
[52, 53, 55]. 
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Obr. 4.8. Abrazivní otěr na čelní a hřbetní ploše nástroje dle [14]. 

Křehký lomKřehký lomKřehký lomKřehký lom    

Křehký lom je iniciován jednorázovým mechanickým přetížením 
přesahujícím mez pevnosti materiálu. Ke vzniku dochází nejčastěji  
u přerušovaných řezů, případně vlivem napjatosti okolo materiálových defektů 
nebo vměstků. Křehký lom (obr. 4.9obr. 4.9obr. 4.9obr. 4.9....) spotřebuje méně energie než lom tvárný a 
probíhá bez plastických deformací. Rychlost křehkého lomu je velmi vysoká. Lom 
zpravidla probíhá interkrystalicky a je kolmý na normálové napětí [14, 21, 42]. 
Břit, na kterém se projeví opotřebení vlivem křehkého lomu, je zpravidla 
považován za nezpůsobilý k řezání, neboť směr šíření lomu nelze předvídat ani 
vhodně měřit v čase. S ohledem na uvedené skutečnosti lze konstatovat, že je 
irelevantní uvažovat poměr mezi generovanými pasivními a řeznými silovými 
složkami, neboť trvanlivost takto destruovaného nástroje je považována  
za ukončenou. 

 

Obr. 4.9. Křehký lom na hřbetu nástroje Al2O3+TiC [21]. 
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Opotřebení břitu vlivem chvění a vibracíOpotřebení břitu vlivem chvění a vibracíOpotřebení břitu vlivem chvění a vibracíOpotřebení břitu vlivem chvění a vibrací    

Vibrace jsou průvodní jev u všech technologií obrábění. Mohou vznikat 
zejména v důsledku nedostatků stroje, upínacího přípravku, způsobu upnutí 
obrobku, upínače nebo nástroje. Nejčastěji lze tento mechanismus opotřebení 
identifikovat v případech, kdy dochází k takzvanému přerušovanému řezu. 
Například u čelního frézování lze za základní kritérium ovlivňující vznik vibrací 
považovat směr a velikost výslednice řezných sil a vlastní frekvenci nástroje  
a obrobku [14, 17, 50, 52, 55].  

Pro obrábění tenkostěnných součástek nebo materiálů náchylných na 
vibrace je třeba volit nástroje s dominantním zatížením v radiálním směru, avšak 
hodnota vyložení nástroje bude v tomto případě limitující. Čím výrazněji budou 
působit silové složky ve směru axiálním vůči ose vřetene, tím více se bude snižovat 
stabilita obrobku, ale vyložení nástroje lze volit větší. Při nevhodně zvoleném 
způsobu obrábění nebo nevhodně zvolených podmínkách může dojít ke stavu, kdy 
vlivem nevyvážení nástroje nebo vadou na vřetení či upínači začne docházet 
k setkávání se vlastní frekvence nástroje s frekvencí samobuzených nebo 
vynucených vibrací. Tím dojde k jejich znásobení a vlivem toho k destrukci 
povlakového materiálu nebo základní matrice řezného materiálu [14, 17, 50, 52, 
55].  

Vibrace se podílí nejen na stabilitě řezného procesu, ale také se značnou 
měrou projeví na výsledném obrobeném povrchu. Jak bylo uvedeno, jednotlivé 
silové složky mohou zásadním způsobem přispět ke vzniku vibrací a nejvyšší 
měrou pak právě pasivní síla, která zabraňuje nástroji ve vnikání do obráběného 
materiálu a nástroj namáhá na ohyb nebo na vzpěr. Při překročení elastických 
deformací v místě řezu dojde k zaříznutí břitu do obrobku a následnému uvolnění 
předepjetí ve stopce nástroje. Tento cyklicky se opakující děj se projeví také na 
záznamu silového zatížení ve formě zhoršení stability řezání a rozptyl hodnot 
měřených silových složek se zvýší. To prokazují i studie se zaměřením na 
hodnocení vlivu vibrací na kvalitu povrchu nebo na stabilitu řezání [14, 17, 52]. 

4.5.24.5.24.5.24.5.2 MechanickoMechanickoMechanickoMechanicko----tepelné opotřebenítepelné opotřebenítepelné opotřebenítepelné opotřebení    

K mechanicko-tepelným druhům opotřebení dochází, jak z názvu vyplývá, 
při působení vlivu tepla a tlaku.  Základní předpoklad těchto druhů opotřebení je 
vnesené teplo do nástroje a schopnost nástroje tomuto teplu odolávat a odvádět 
jej. Je-li překročena teplota, při které v řezném materiálu začne docházet ke 
změnám struktury, vnesení dalšího vlivu, jako například působení síly, může mít 
za následek změnu řezné geometrie a v důsledku také řezných podmínek. Mezi 
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tyto patří vznik nárůstku vlivem adheze, změna geometrie vlivem plastické 
deformace a výskyt teplotních trhlin na břitu nástroje [21, 52, 55]. 

Adhezivní opotřebeníAdhezivní opotřebeníAdhezivní opotřebeníAdhezivní opotřebení    

Adheze je definována jako schopnost dvou podobných materiálů k sobě 
přilnout. Při obrábění dochází při současném působení tepla (až 1200 °C)  
a vysokého tlaku (řádově 103-104 MPa) k adhezivnímu ulpívání materiálu zejména 
v oblasti břitu a na čelní ploše. Při pohybu dvou kontaktních ploch dochází k 
narážení výstupků profilu povrchu třísky na výstupky profilu plochy na řezném 
nástroji a při tomto kontaktu je generováno teplo, které zapříčiní vznik 
mikrosvárů. Tyto mikrosváry jsou vlivem působení pohybu třísky po čele nástroje 
neustále vytvářeny a opět přerušovány (obr. obr. obr. obr. 4.104.104.104.10....). Utržení mikrosvarového spoje 
je zpravidla doprovázeno vytržením zrna materiálu ze základní matrice a tím 
dochází k postupnému opotřebování nástroje [21, 47, 52].  

 

Obr. 4.10. Princip vzniku adhesního ulpívání materiálu na nástroji [21, 52]. 

S tímto mechanizmem je velmi úzce spjata problematika tvorby nárůstku. 
Vznik adhezního nárůstku významným způsobem ovlivňuje nastavení řezné 
geometrie a právě tato změna geometrie nástroje se dále podílí na změně poměru 
aktivních a pasivních sil. Problematikou vzniku nárůstku se zabývá kapitola 4.6. 
[13, 16, 17, 21]. 

Adhezivní ulpívání materiálu lze pozorovat také na částech nástroje, které 
neslouží přímo k řezání, ale jsou určeny pro vedení nástroje v řezu. Mezi tyto 
plochy mohou patřit například fazety a špičky vrtáků (obr.obr.obr.obr.    4.114.114.114.11aaaa), vodící kameny 
injektorových vrtáků, ale také vodicí kameny u dokončovacích nástrojů, např. 
výstružníků. Na obr. obr. obr. obr. 4.11b4.11b4.11b4.11b je patrné adhezivní ulpívání materiálu obrobku na 
vodítku vystružovací hlavice MT3 [46].  

Adhezivně ulpělý materiál na břitu nebo na vodících plochách velmi 
výrazně ovlivňuje geometrii nástroje, zejména pak úhel nastavení čela a hřbetu. 
Tato nežádoucí změna geometrie se projeví změnou řezných podmínek  
a v důsledku změnou poměru aktivních i pasivních silových složek. 
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a)       b) 

Obr. 4.11. Adhezivně ulpělý materiál na vodítku vystružovací hlavice MT3 a 
tříbřitého vrtáku [46, 53]. 

Plastická deformace na špičce nástroje a Plastická deformace na špičce nástroje a Plastická deformace na špičce nástroje a Plastická deformace na špičce nástroje a ostříostříostříostří    

K plastické deformaci (obr. 4.12obr. 4.12obr. 4.12obr. 4.12....) dochází nejčastěji u procesů, při kterých 
obrábíme materiály se špatnou tepelnou vodivostí. Zástupcem těchto materiálů je 
například dřevo, plasty, keramika, atd. Vlivem nízké tepelné vodivosti nebo 
procesů generujících značné množství tepla je až 90% generovaného tepla 
odváděno nástrojem. Toto vnesené teplo může mít vliv na přechod karbidového 
pojiva nebo kobaltu v břitové destičce do plastického stavu a vlivem působení 
tlaku, který vyvíjí obrobek na břit nástroje, dojde k plastické deformaci ostří, 
která může vyústit až v tzv. lavinové opotřebení. K plastické deformaci břitu 
nástroje dochází také při obrábění tvrdých materiálů a kalených ocelí. Tento druh 
opotřebení probíhá v krátkém časovém úseku a zásadním způsobem ovlivňuje 
geometrii nástroje. Vlivem plastické deformace dojde k zaoblení řezné hrany, což 
má za následek nárůst pasivní silové složky oproti řezné a k přehřátí nástroje  
[41, 44]. 

Obr. 4.12. Plastická deformace na špičce nástroje [21, 44]. 
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TeTeTeTeplotní trhliny na břitu nástrojeplotní trhliny na břitu nástrojeplotní trhliny na břitu nástrojeplotní trhliny na břitu nástroje    

Teplotní trhliny se zpravidla vyskytují na plochách  a  a jsou kolmé 

na ostří. Příčina jejich vzniku spočívá v cyklickém tepelném namáhání 
v kombinaci s působícím tlakem. Tento druh opotřebení se projevuje zejména  
u povlakovaných nástrojů, kde odlišná tepelná roztažnost jednotlivých vrstev 
může vést k únavě vrstvy a vzniku trhliny, která se následně šíří a zvětšuje 
směrem od břitu. Vznik teplotních trhlin zaznamenáváme především u HSC  
a HFC frézování, tedy obecně u technologie, kde dochází k přerušovanému řezu 
v důsledku tepelného a mechanického cyklického namáhání [14, 21, 35, 42].  

Teplotní trhliny (obr. obr. obr. obr. 4.134.134.134.13....) nemají zásadní vliv na změnu poměru 
působících aktivních a pasivních sil. Mohou však být příčinou vzniku trhliny, 
která při rozšíření může vést až ke kolapsu břitu vlivem křehkého nebo únavového 
lomu. 

Tomuto druhu opotřebení lze předcházet změnou nastavení úhlu čela 
nástroje pro odlehčení odchodu třísky a tím snížením tepelného namáhání 
nástroje. Dále lze vzniku teplotních trhlin předejít zvýšením řezné rychlosti , 
snížením posuvové rychlosti a snížením hodnoty  a , zejména při obrábění 

austenitických ocelí nebo vysoko pevnostních slitin [14, 21, 35, 42].  

Obr. 4.13. Teplotní trhliny na břitu nástroje [42]. 

4.5.34.5.34.5.34.5.3 Opotřebení vlivemOpotřebení vlivemOpotřebení vlivemOpotřebení vlivem    chemického působeníchemického působeníchemického působeníchemického působení    

Ke vzniku oxidického opotřebení dochází při vzniku chemických sloučenin, 
které mohou vést k oxidaci povrchu nástroje a tvorbě tzv. oxidických rýh. Na 
tvorbě chemických sloučenin se pak podílí zejména řezné prostředí, do kterého lze 
zahrnout druh obráběného materiálu, druh řezného materiálu, druh povlaku 
nástroje, přítomnost procesních kapalin a přítomnost kyslíku, který se do místa 
řezu dostává z okolního prostředí. Oxidická rýha se vytváří  
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na rozhraní šířky záběru ostří a obráběného materiálu. Právě v tomto místě je 
břit namáhán otěrem a na řezu se již téměř nepodílí. Působí na něj také vliv 
vytlačeného materiálu z místa řezu v podobě ostřiny, ve které již došlo ke 
zpevnění. 

Oxidickou rýhu je možno identifikovat na čele nástroje a také na hlavním 
a vedlejším hřbetu. Nepůsobí na změnu geometrie nástroje, ale při nabytí 
kritického rozměru může působit jako iniciátor únavového lomu nebo může dojít 
k takovému oslabení břitu, které povede k tvorbě křehkého lom a tím k ukončení 
životnosti nástroje [14, 21, 42, 52, 55]. 

4.64.64.64.6 Nárůstek a jeho vliv na proces řezáníNárůstek a jeho vliv na proces řezáníNárůstek a jeho vliv na proces řezáníNárůstek a jeho vliv na proces řezání    

Při nižších řezných rychlostech, tedy při  do 80 m.min-1, dochází vlivem 
působení vysokých teplot, tlaků a také při podobnosti materiálů řezného nástroje 
a obrobku k adhezivnímu ulpívání obráběného materiálu. Tento materiál je 
působením odcházející třísky velmi silně spěchován a tím je vytvořena bariéra 
mezi obráběnou plochou a břitem nástroje. Takto ulpělý materiál se nazývá 
nárůstek [13, 16, 17, 21]. 

Tvorba nárůstku probíhá na čele nástroje ve třech oblastech.  

Oblast Oblast Oblast Oblast I váznutíI váznutíI váznutíI váznutí – v této fázi tvorby nárůstku dochází k váznutí materiálu 
obrobku vlivem vytlačování procesních kapalin nebo vzduchu ze struktury plochy 
čela nástroje a dochází tak k plošnému styku dvou materiálů. Materiál obrobku 
se v této oblasti přilepí k čelu nástroje a vytvoří kořen stabilní oblasti nárůstku. 

Oblast Oblast Oblast Oblast II vznik mikrosvárůII vznik mikrosvárůII vznik mikrosvárůII vznik mikrosvárů – v této fázi dochází k vzájemnému narážení 
strukturních výstupků třísky a čelní plochy nástroje. Vlivem nárazu výstupků je 
generováno teplo, které má za následek vznik mikrosvárů. Vlivem pohybu třísky 
jsou tyto sváry opět přerušeny a může docházet k adhezivnímu opotřebení, 
popsanému výše. V této oblasti je nárůstek již nestabilní. 

Oblast III kluzOblast III kluzOblast III kluzOblast III kluz – ve třetí oblasti již nepůsobí tříska na čelo nástroje 
takovým tlakem, aby mohlo docházet k adhezi. Na hranici II a III oblasti lze pak 
pozorovat hranici tvorby nárůstku [21]. 

Nárůstek vzniká a v nestabilní oblasti zaniká periodicky s frekvencí 102 až 
103 Hz. Projevuje se zejména při obrábění tvárných materiálů, které podporují 
deformační zpevňování. Při překročení pevnosti nestabilní části nárůstku je 
periodicky odváděn třískou a část obrobeným povrchem. Právě odvod části 
nárůstku do povrchu vede ke zhoršování výsledné kvality a struktury povrchu. 
Nežádoucí jevy související s tvorbou a uvolňováním nárůstku můžeme rozdělit do 
dvou oblastí. Vliv nárůstku na nástroj a na obrobek [13, 16, 17, 21].  
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Obr. 4.14. Nárůstek ve stabilní části ukotvený na čele  a částečně na hřbetu  

nástroje dle [66]. 

Na nástroji způsobuje neustálá tvorba a zanikání nárůstku změnu řezné 
geometrie. Úhel hřbetu  a čela  nabývá výrazně pozitivní charakter. Tím 
dochází ke zmenšení úhlu břitu  a tím k podpoření nestability nárůstku. Dále se 
změna geometrie projevuje na poloměru zaoblení ostří rn, což vede ke změně 
poměru silového působení, zvyšují se pasivní síly a mění se hodnota minimální 
hloubky třísky. Výrazněji se zde začne projevovat vliv rozměrového účinku. 
Nárůstek pak přebírá funkci břitu (obr. obr. obr. obr. 4.144.144.144.14....) [13, 16, 17, 21]. 

Na obrobku se vliv nárůstku projeví zejména na rozměrové a geometrické 
přesnosti povrchu. Dalším velmi nežádoucím jevem je ovlivnění struktury nově 
vzniklého povrchu. Nárůstek může ve fázi narůstání tvořit v povrchu rýhu, okolo 
které bude materiál více zpevněný než na zbytku povrchu. Pro uvolnění nárůstku 
v takto vzniklé rýze dojde k lokálnímu zpevnění (obr.obr.obr.obr.    6.246.246.246.24....) a zatlačení 
zpevněného materiálu do povrchu (obr. obr. obr. obr. 4.154.154.154.15....). Takováto oblast může 
představovat koncentrátor napětí, ze kterého by se při nevhodném zatížení 
povrchu mohla šířit trhlina. 
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Obr. 4.15. Destrukce části nárůstku – nestabilní část silně spěchovaného materiálu je 
odváděna nově vzniklým povrchem a dochází ke vzniku lokálně zpevněné oblasti. 

Průvodním jevem je také změna rozměrové geometrie povrchu dle [66]. 

 

Tvorbě adhezivního nárůstku lze předcházet vhodnou volbou řezných 
podmínek, tedy použitím vhodných nástrojových materiál umožňující obrábění 
při řezných rychlostech nad 80 m.min-1. Dále lze tvorbě nárůstku předcházet 
použitím procesních kapalin s vyšším mazacím účinkem, dobrou viskozitou  
a cíleným použitím v místě řezu. Tím dojde k vytvoření kluzné vrstvy, která 
zabraňuje přímému kontaktu čistých povrchů kovu. Pro prevenci tvorby nárůstku 
lze také uzpůsobit kontaktní plochy nástroje například lapováním nebo leštěním, 
případně plochy opatřit tvrdými otěruvzdornými povlaky, za účelem vytvoření 
povrchu s vysokou hodnotou vzájemného materiálového podílu. Tím lze docílit 
snížení koeficientu tření mezi plochou třísky a čelem nástroje [13, 16]. 

4.74.74.74.7 Rozměrový účinekRozměrový účinekRozměrový účinekRozměrový účinek    

Zejména u dokončovacích metod obrábění, kde uvažujeme tvorbu malé 
třísky a přitom jsou kladeny vysoké nároky na výsledný obrobený povrch, jak 
z hlediska geometrické, tak i rozměrové přesnosti, je třeba brát v úvahu vliv tzv. 
rozměrového účinku. Rozměrový účinek je možné definovat jako poměr poloměru 
zaoblení ostří  a hloubky odebíraného materiálu . Jinými slovy je možné vliv 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

��

rozměrového účinku popsat také jako poměrný růst měrné řezné energie a řezného 
odporu v závislosti na zmenšující se šířce záběru ostří. 

Rozměrový účinek tak velmi úzce souvisí s předpokladem, že existuje 
hodnota šířky záběru ostří, při které bude nástroj s obráběným povrchem 
v kontaktu, bude v povrchové vrstvě materiálu vyvolávat změny, ale nebude 
docházet k přetvoření materiálu do formy třísky. Bude tedy docházet k pěchování 
povrchu v oblasti plastických i elastických deformaci, což pak povede k vnášení 
zbytkových napětí do povrchu, která budou mít převážně charakter tlakových 
napětí. V souvislosti s minimální hloubkou řezu lze na zaoblení břitu identifikovat 
tzv. bifurkační bod, který lze volně přeložit jako bod zvratu. Ten pak lze definovat 
jako bod, ve kterém bude docházet vlivem působení silového zatížení 
generovaného zrny struktury materiálu k rozdělování vývoje původního směru 
působící síly a k vytváření dvou nových odlišných struktur, které se liší svou 
kvalitou a vlastnostmi [2, 3, 35, 47, 52, 55]. 

 

Obr. 4.16. Znázornění vlivu minimální šířky záběru ostří a změny řezné geometrie 
v bodě bifurkace dle [14, 21].  

Pokud je šířka záběru ostří menší, než je výška bifurkačního bodu měřená 
od zadní roviny , pak bude docházet k hrnutí a pěchování materiálu pod břit 
nástroje. To také bude na hřbetě nástroje generovat výrazné pasivní síly, které 
mohou vést ke zrychlenému hřbetnímu opotřebení a také k vytváření tepla, které 
bude koncentrováno nástrojem a částečně odváděno plochou obrobku. Řezné síly 
jsou v tomto případě minimální (obr.obr.obr.obr.    4.164.164.164.16....) [2, 3, 35, 47, 52, 55]. 

Pří zvýšení hodnoty  nad bifurkační bod bude materiál nad tímto bodem 

utvářen ve formě třísky a materiál pod tímto bodem bude pěchován do 
obráběného povrchu. Vlivem rozměrového účinku pak může docházet k váznutí 
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materiálu před zaoblením , což se může projevit i jako prodloužení ostří nástroje 
(obr.obr.obr.obr.    4.174.174.174.17....) [2, 3, 35, 47, 52, 66].   

Stanovení minimální hloubky třísky lze určit na základě poměru úhlu 
střižné roviny  a poloměru zaoblení ostří rn 

 (4.24) 

kde: 

  - minimální šířka záběru ostří, 

  - poloměr zaoblení ostří, 

  - úhel střižné roviny. 

Rozměrový účinek se nemusí projevit pouze u operací s malou hloubkou 
třísky, ale také u operací, kde se mění průřez třísky v rovině . V takovémto 

případě se projeví jako změna měrné řezné energie nerovnoměrně rozložené po 
délce ostří v současném záběru. Tříska pak může mít ve svém průřezu 
proměnlivou hodnotu zpevnění. Tento jev se také projeví na ostří nástroje, kde 
bude docházet k nerovnoměrnému zatěžování a může docházet ke vzniku různých 
typů opotřebení vlivem odlišných působících vlivů (obrobrobrobr....    5.5.5.5.10101010....). 
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Obr. 4.17. Váznutí odebraného obráběného materiálu před špičkou nástroje [66]. 

Následkem dosažení minimální hloubky třísky dochází k lokálnímu 
přetěžování hran nástroje a tedy k významné změně poměru silových složek. 

4.84.84.84.8 Obráběný povrchObráběný povrchObráběný povrchObráběný povrch    

Pojem obráběný povrch definuje norma ČSN ISO 3002/1 jako plochu  
na obrobku, která má být obrobena řezáním. Jinými slovy, obráběný povrch lze 
definovat jako plochu, na které je technologickým postupem předepsána operace 
související s úběrem materiálu. Stav obrobeného povrchu pak vyplývá z metody, 
která byla pro jeho vytvoření použita. Obráběná plocha může být opracována 
konvenční nebo nekonvenční technologií. Na základě procesů probíhající  
na obráběné ploše lze vyvozovat závěry vedoucí na výslednou kvalitu nově 
vzniklého obrobeného povrchu. Kvalitu obrobeného povrchu lze zahrnout  
do pojmu integrita povrchu, kterou následně hodnotíme, a z výsledků analýz lze 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

�!

zpětně hodnotit vhodnost zvolené technologie, nástrojů a dalších kritérií, 
vstupujících do procesu řezání [21, 67]. 

Vlastnosti výsledného obrobeného povrchu jsou dány: 

• materiálem obrobku, 

• řeznými podmínkami, 

• stupněm opotřebení nástroje, 

• statickou a dynamickou tuhostí stroje [21]. 

4.94.94.94.9 IntegritaIntegritaIntegritaIntegrita    povrchupovrchupovrchupovrchu    

Integrita povrchu je definována jako soubor všech faktorů, které popisují 
vlastnosti obrobeného povrchu, sem patří například hodnocení profilu povrchu, 
mikro tvrdost anebo průběh zbytkových napětí v povrchové vrstvě [25]. 

V poslední době se nároky na integritu obrobeného povrchu stále zvyšují 
a této oblasti je tedy věnována ve výrobě i v odborné literatuře značná pozornost, 
např. [11, 20, 52]. Tento trend souvisí s rozvojem leteckého, kosmického a 
energetického průmyslu a dalších technicky náročných odvětví. V těchto 
odvětvích je důraz u obrobků kladen nejen na drsnost povrchu, ale zejména také 
na zbytková povrchová a podpovrchová napětí v materiálu vytvořená v průběhu 
obráběcího procesu. Při zatížení v provozu se toto vnitřní napětí sčítá s provozním 
napětím. Důsledkem tohoto stavu pak může být překročení limitních hodnot 
napjatosti, projevující se vznikem mikrotrhlin, které mohou způsobit poškození 
daného dílu a v konečném důsledku i havárii celého zařízení [25]. 

Výsledná jakost obrobeného povrchu je výsledkem působení celé řady 
faktorů. Je třeba sledovat ty z nich, které mají na jakost finálního povrchu zásadní 
vliv. Jedním z těchto faktorů je například minimální hloubka třísky; čím nižší je 
její hodnota, tím nižší je drsnost výsledného povrchu. Dále je třeba znát fyzikální 
vlastnosti obrobku, zejména jeho tvrdost. Uvažovat je také třeba například 
opotřebení řezného nástroje, pracovní prostředí, řezivost nástroje či homogenitu 
materiálu obrobku [34]. 

Do současné doby neexistuje komplexní popis celkového hodnocení nově 
vytvořené plochy, a tak je třeba hodnotit jednotlivá kritéria integrity povrchu 
individuálně s ohledem na funkci povrchu. Pro komplexní hodnocení integrity 
povrchu lze vytvářet závěry z dlouhodobých zkoušek, které se běžně provádí  
u bezpečnostně interesovaných součástí například v leteckém nebo 
automobilovém průmyslu. Nejspolehlivější metodou ověřující veškeré parametry 
zahrnující funkční vlastnosti obrobeného povrchu však stále zůstává těžký provoz, 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

�"

ve kterém je povrch přirozeně zatěžován. Integritu povrchu lze hodnotit dle 
uvedených vstupních parametrů: 

� základní údaje o integritě, 

� údaje o textuře a profilu povrchu, 

� geometrické parametry povrchu, 

� poruchy na povrchu způsobené obráběcí operací, 

� mikro tvrdost jednotlivých podpovrchových vrstev, 

� hodnoty mikrostruktury zohledňující funkční vlastnosti povrchu, 

� fázová transformace struktury povrchu během procesu obrábění, 

� zbytková napětí v povrchu vnesená obráběcí operací. 

Komplexní údaje hodnotící integritu povrchu zahrnují všechny údaje 
z předchozího bodu a následující: 

� hodnocení meze únavy, 

� odolnost povrchu proti oxidaci a korozi, 

� tribologické vlastnosti povrchu, 

� velikost kontaktních ploch, apod [2, 4, 12]. 

4.104.104.104.10 Změny struktury povrchu Změny struktury povrchu Změny struktury povrchu Změny struktury povrchu     

Na povrchu a pod povrchem obrobené plochy lze z hlediska integrity 
povrchu definovat oblasti, které se vyznačují různými fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi. Tyto vrstvy popisuje tabulka 4.1. [14] a obrobrobrobr....    4.184.184.184.18.... [24, 34]. 

Tab. 4.1. Klasifikace povrchů podle rozsahu a její charakteristický význam 

TloušťTloušťTloušťTloušťka vrstvyka vrstvyka vrstvyka vrstvy    CharakteristikaCharakteristikaCharakteristikaCharakteristika    Funkční vlivFunkční vlivFunkční vlivFunkční vliv    

0,1 mm0,1 mm0,1 mm0,1 mm    vrchní vrstva adsorpce, chemická reaktivita 

0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm ––––    100 nm100 nm100 nm100 nm    tenký film 
odrazivost, tření koroze, tepelná 

vodivost 

0,1 0,1 0,1 0,1 ––––    10101010    µµµµmmmm    vnější povrch 
struktura zrn, deformační 

zpevnění 

>10 µm>10 µm>10 µm>10 µm    silný film antikorozní vrstvy, nátěry 
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Obr. 4.18. Změny v povrchové a podpovrchové vrstvě. 

Ke změnám struktury povrchu dochází zejména v primární a terciální 
oblasti plastických deformací.  

Na první oblast působí převážně chemické vlivy jako je například koroze, 
oxidace nauhličení, oduhličení či difusní vlivy z působícího procesu řezání.  

Ve druhé oblasti od povrchu se projevuje vliv tepelných účinku působících 
při obrábění od nástroje, případně pří tepelném zatížení povrchu v provozu. 
V této oblasti může docházet vlivem vneseného tepla ke změně struktury 
matriálu, což může mít za následek tepelné zpevňování nebo odpevňování povrchu 
vlivem realizovaného procesu. Tepelný účinek velmi úzce souvisí s teplotním 
polem v místě řezu a v oblasti terciálních plastických deformací. Je zřejmé, že 
významnou roli při tvorbě tepelně ovlivněné vrstvy budou mít pasivní silové 
složky. Významnou technologií, kde může docházet k výraznému tepelnému 
ovlivnění, jsou dokončovací abrazivní metody obrábění probíhajících za vysokých 
řezných rychlostí. Hloubku tepelně ovlivněné vrstvy lze redukovat při použití 
procesních kapalin, za účelem zefektivnění odvodu generovaného tepla a dále pro 
snížení pasivních silových složek. 

Třetí oblast je pásmem mechanických účinků. Při procesu obrábění dochází 
v této oblasti ke vzniku plastických a elastických deformací. Při lokálním zatížení 
jednoosým tlakem nebo smykem bude docházet k deformaci povrchu, která při 
překročení kritické hodnoty normálového tlakového napětí  nebo smykového 
napětí  bude přecházet z elastického, tedy vratného stavu do oblasti elastické 
deformace, tedy deformace s trvalým účinkem [3, 7, 14]. 

4.114.114.114.11 Hodnocení profilu povrchu Hodnocení profilu povrchu Hodnocení profilu povrchu Hodnocení profilu povrchu s s s s ohledem na působící ohledem na působící ohledem na působící ohledem na působící 

silové složky při silové složky při silové složky při silové složky při procesu řezáníprocesu řezáníprocesu řezáníprocesu řezání    

Struktura a profil povrchové vrstvy je utvářena při procesu řezání v místě 
kontaktu nástroje, případně třecích ploch nástroje a obráběného povrchu. 
Výzkumy prokázaly, že pasivní silová složka se může zásadním způsobem podílet 
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na utváření profilu povrchu a je jedním z hlavních kritérií rozhodujících o potřebě 
a nutnosti využívat procesních kapalin [46, 48]. 

 

Obr. 4.19. Změny poměru silových složek v úrovních pod bifurkačním bodem. 

Výrazné působení pasivních sil působící v oblasti od bifurkačního bodu na 
poloměru zaoblení ostří směrem ke hřbetu a na hřbetní ploše nástroje vede 
k nárůstu hodnoty velikosti zpevněné povrchové vrstvy (obr.obr.obr.obr.    4.194.194.194.19....). Dle 
převládající silové složky řezné či pasivní lze přepokládat změnu hodnot, jako 
například měrného nosného podílu povrchu , hodnot , jakožto nejvyšší 

výška profilu, případně složky hodnoty ,  (největší výstupek profilu) a  

(nejnižší prohlubeň profilu). V oblasti dokončovacích operací lze jmenované 
hodnoty považovat za základní funkční hodnoty přesně obrobených povrchů. 

4.124.124.124.12 VystruVystruVystruVystružovánížovánížovánížování    

Operace vystružování je považována za dokončovací obráběcí metodu, 
vedoucí k výšení kvality a jakosti obrobené díry. Účelem této operace je zejména 
zvýšení rozměrové a geometrické přesnosti kalibrického otvoru  
a zvýšení jakosti obrobeného povrchu. Využívá se pro úpravu válcových případně 
kuželových děr [57]. U otvorů do 10 mm je po operaci vrtání přímo řazena 
operace vystružování. U otvorů s průměrem do D = 10 mm je mezi vrtací a 
vystružovací operaci vložena operace vyhrubování, která slouží ke zlepšení 
geometrie díry a jako přípravná operace pro vystružování. Tento sled operací se 
využívá u méně přesných kratších otvorů (3xD a IT 6-8) a u otvorů, kde je kladen 
nižší důraz na geometrické parametry otvoru, zejména pak válcovitost.  
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Pro dosažení vyššího stupně přesnosti IT 5 – IT 6 je sled operací 
následující: 

� navrtání středícím vrtákem, 

� vrtání otvoru operací vrtáním – stupeň přesnosti otvoru IT 10 – IT 
13, Ra 3,2 – 6,4 µm, 

� zahloubení otvoru pro snazší zavedení nástrojů v dalších operacích 

� zvětšení průměru vyvrtávací operací – stupeň přesnosti  
IT 7 - IT 8 a Ra 1,6 – 3,2 µm, 

� vystružování otvoru výstružníkem pro třídu přesnosti  
IT 5 – IT 6, Ra 0,6 µm [29-32]. 

Vhodnost využití uvedeného postupu závisí na požadované přesnosti  
a drsnosti povrchu obrobené díry, na druhu obráběného materiálu, na materiálu 
obrobku, na konstrukci nástroje, na řezném prostředí a také na předepsané 
následné operaci obrábění povrchu po vystružování atd. [26]. 

Podstatou této metody je odřezávání třísky jedním nebo více břity 
současně. Nástroj obvykle řeže jen částí svého ostří, záleží zde na tvaru  
a rozměrech předobrobené díry [57]. 

Pro průřez třísky (obr. obr. obr. obr. 4.204.204.204.20....) odebírané vystružováním platí vztahy  
(4.25-4.22) 

 (4.25) 

 (4.26) 

 (4.27) 

(4.28) 

 

z čehož vyplývá, že celkový průřez třísky lze spočítat ze vztahu (4.29) 

       (4.29) 

Průřez třísky AD však bude odlišný při nájezdu výstružníku do řezu. Než 
bude dosaženo plného zaříznutí břitu, bude průřez třísky funkcí času. 
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Obr. 4.20. Průřez třísky při vystružování [43] 

Za předpokladu, že je nástroj symetricky naostřen, každý zub odebírá 
poměrnou část z celkového průřezu třísky. V porovnání například s vrtáním se 
třísky snáze utvářejí, a to vzhledem k menším průřezům třísek.  

V současné době je operace vystružování považována za mnohem 
produktivnější než dříve, kdy pro ni platila omezení vyplývající z dříve 
používaných nástrojových materiálů (RO – rychlořezné oceli). Řezné rychlosti  

u těchto nástrojů se pohybovaly v rozmezí od 5 do 15 m.min-1. Rozvoj v oblasti 
řezných materiálů umožnil podstatné zvýšení produktivity, zejména pak při 
zavedení materiálu typu cermet, SK, PKD a KNB. Vstupem nových řezných 
materiálů do produkce vystružovacích nástrojů je možné využívat řezné rychlosti 
srovnatelné s běžnými hrubovacími i dokončovacími operacemi. Při využití 
vystružovací hlavice MT3 lze běžně využívat řezných rychlostí od 60 do 200 
m.min-1. 

Výstružníky mají zpravidla tendenci kopírovat tvar díry vytvořené 
v předchozí operaci. Základním předpokladem pro tvorbu přesné díry s třídou 
přesnosti IT 5 – IT 6 je kvalita zpracování předpřipraveného otvoru. Pokud díra 
určená pro vystružování potřebnými parametry nedisponuje, může docházet 
k rychlejšímu nerovnoměrnému opotřebování nástroje a k zanášení nepřesností do 
výroby [21, 43]. 
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4.12.14.12.14.12.14.12.1 CerCerCerCermetymetymetymety    

Počátky vývoje cermetových materiálů sahají do 30. let 20. století. 
Principiálně jsou cermety podobné slinutým karbidům, avšak jejich základním 
stavebním prvkem jsou karbidy, nitridy nebo karbonitridy titanu (TiC, TiN, 
Ti(C, N)). Jako pojivo pro tvorbu cermetu se využívá převážně nikl (Ni) pro svou 
dobrou smáčivost vůči TiC. Nikl je poměrně hojně zastoupen v přírodě (cca 100 
mg.kg-1 zeminy) a jedná se o levný a snadno dostupný prvek. Teplota tání se  
u niklu pohybuje řádově okolo 1450 °C, což v kombinaci s termo-chemickou 
odolností TiC vytváří materiál vhodný pro vyšší řezné rychlosti, oproti SK 
založeným na bázi WC. Pro zvýšení pevnosti struktury se přidává Mo (později 
nahrazený Mo2C), který zvyšuje pevnost struktury a snižuje tloušťku obalu TiC. 
Nevýhoda první generace cermetových materiálů spočívala převážně v nižší 
pevnosti a ve vydrolování materiálu ze základní matrice. Tyto cermety byly dříve 
využívány především pro lehčí obrábění s ohledem na nedostatky struktury. 
Hlavním záměrem ve vývoji cermetu bylo zvyšování pevnosti  
a odolnosti právě proti vydrolování zrn. Toho bylo dosaženo přidáním karbidů 
tantalu a wolframu (TaC, WC). Takto upravené chemické složení umožnilo 
rozšíření možností využití cermetů pro další oblasti obrábění [30, 49, 68]. 

Třetí generace těchto materiálů doznala změn v úbytku podílu TiC  
a nárůstem podílu TiN. To vedlo ke zmenšení velikosti zrna tvrdých fází  
a vzrostla tvrdost. Takto upravené materiály následně vykazovaly vyšší odolnost 
proti opotřebení a vydrolování nástroje. Vznikl tak výhodný materiál, který díky 
své nízké porezitě a jemnozrnné struktuře převyšuje výhody slinutých karbidů 
v oblasti materiálů pro dokončovací řezné nástroje [30, 49, 68].  
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5555 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTEXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTEXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTEXPERIMENTÁLNÍ ČÁST    

V experimentální části se dizertační práce zabývá vlivy silového zatížení 
při obrábění na rozvoj opotřebení nástroje a integritu obráběného a výsledného 
obrobeného povrchu, zejména pak bude zaměřena na důsledky působení pasivních 
silových složek  na obráběný povrch. 

Výzkum se zaměřuje především na hodnocení operace přesného 
vystružování s využitím moderní vystružovací hlavice MT3 firmy HAM-FINAL 
s.r.o. určené pro řezné rychlosti až 200 m.min-1. Tento nástroj je určen pro 
dosahování stabilnější geometrické a rozměrové přesnosti obrobených děr, běžně 
IT 5 – IT 6, a pro snižování nákladů výrobní dávky. S vývojem nových 
vystružovacích hlavic se však objevují nové problémy s pasivními silovými 
složkami vznikajícími vlivem rozvoje opotřebení na břitech a dále také na 
vodítkách nástroje. Aktivní síly jsou u těchto nástrojů dobře zajištěny použitým 
nástrojovým materiálem, jako například cermety, KNB, PKD nebo SK 
opatřenými tvrdými otěruvzdornými PVD povlaky. Tyto problémy se řeší 
zejména aplikací inertních nástrojových materiálů a dále použitím duplexních  
a triplexních PVD povlaků. Na obr. obr. obr. obr. 5.15.15.15.1.... je zanesena závislost měrné řezné síly 
na tloušťce třísky. Z obrázku je patrné, jak se bude tato závislost měnit při použití 
nového ostrého nástroje a opotřebovaného nástroje [46].  

 

Obr. 5.1. Závislost měrné řezné sily na tloušťce třísky u nového a opotřebeného 
nástroje [46]. 

Analýzy jsou prováděny zejména na základě hodnocení průběhu silového 
zatížení během procesu vystružování, přičemž hlavní oblastí zájmu bude zavádění 
a prvotní zařezávání nástroje do materiálu.  
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Analýzy se dále zaměří na: 

� hodnocení vlivu řezné geometrie na velikost silových složek,  

� vliv velikosti silových složek na kontinuitu a stabilitu vystružovací 
operace,  

� na průběh nárůstu pasivních sil na sestavu nástroj – upínač,  

� vliv procesní kapaliny na průběh vystružování,  

� na analýzu výsledného povrchu a hodnocení výhod a nevýhod 
plynoucích z použité nastavené řezné geometrie. 

Jako zásadní pro správné vedení a tím i stabilní průběh vystružování se 
jeví právě oblast prvotního zařezávání nástroje do obrobku. V časovém úseku 
zařezávání dochází k interakci několika vlivů, které mohou vést k nežádoucímu 
narušení vstupní geometrie otvoru, která zajištuje vedení nástroje v další fázi 
vystružování. 

Cílem této práce pak bude na základě teoretických i praktických poznatků 
navrhnout možné alternativy úpravy nástroje  MT3. 

    

Stanovených cílů Stanovených cílů Stanovených cílů Stanovených cílů bude dosaženo na základě těchto kroků:bude dosaženo na základě těchto kroků:bude dosaženo na základě těchto kroků:bude dosaženo na základě těchto kroků:    

� podrobení vystružovací hlavice MT3 geometrické analýze  
(ve spolupráci s výrobcem), 

� stanovení silového zatížení a řezného momentu generovaného břity 
při nájezdu nástroje do řezu u vyvrtané díry za využití měřicí 
aparatury Dynamometr KISTLER typ. 9272,  

� hodnocení profilu nově vzniklého povrchu, s ohledem na opotřebení 
nástroje, 

� zkoumání vlivu rozvoje opotřebení na nárůst silového zatížení  
a vyhodnocení vlivu pasivních silových složek na obrobený povrch. 

5.15.15.15.1 Podmínky realizovaných experimentůPodmínky realizovaných experimentůPodmínky realizovaných experimentůPodmínky realizovaných experimentů    

Veškeré experimentální měření a hodnocení jsou realizována na 
definovaných materiálech, strojích, měřících aparaturách a za podmínek 
uvedených v kapitolách níže. 
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5.1.15.1.15.1.15.1.1 Testovací vzorkyTestovací vzorkyTestovací vzorkyTestovací vzorky    

Jako materiál pro testovací vzorky byla zvolena austenitická korozivzdorná 
ocel značená dle normy 42CrMo4. Chemické složení uvádí tab. tab. tab. tab. 5.15.15.15.1. Jedná se  
o nízkolegovanou ušlechtilou chrom – molybdenovou ocel k zušlechťování, která 
má vyšší prokalitelnost. Používá se pro více namáhané strojní díly. Po zakalení 
lze dosáhnout tvrdosti okolo 58 HRC.  

Tvar testovaného polotovaru s rozměry je uveden na obr obr obr obr 5.25.25.25.2. 

Tab. 5.1 Chemické složení materiálu pro testovací vzorky [9, 63]. 

Testovaný materiál: Korozivzdorná austenitická ocel Testovaný materiál: Korozivzdorná austenitická ocel Testovaný materiál: Korozivzdorná austenitická ocel Testovaný materiál: Korozivzdorná austenitická ocel 42CrMo442CrMo442CrMo442CrMo4    

Chemické Chemické Chemické Chemické 
složenísloženísloženísložení    

CCCC MnMnMnMn SiSiSiSi CrCrCrCr NiNiNiNi MoMoMoMo PPPP SSSS CCCC 

Obsah Obsah Obsah Obsah 
[%][%][%][%]    

0,38 
0,45 

0,50 
0,80 

0,17 
0,37 

0,90 
1,2 

max. 
0,50 

0,15 
0,30 

max. 
0,035 

max. 
0,035 

0,38 
0,45 

 

 

Obr. 5.2. Rozměry a tvar testovacího vzorku. 

 

V rámci řešení práce byl také vyvinut a vyroben přípravek pro testování 
rotačních vzorků. Upínání testovacího vzorku je realizováno pomocí přípravku, 
maticí shora (obr. obr. obr. obr. 5.35.35.35.3....). Tento způsob upnutí eliminuje případné předepnutí 
tělesa při upínání po obvodu s využitím např. čelisťových, kleštinových nebo 
deformačních sklíčidel. Jakékoli radiální předepnutí testovacího vzorku by mohlo 
mít za následek ovlivnění geometrických parametrů otvoru, jako např. 
kruhovitost nebo válcovitost.  
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Obr. 5.3. Přípravek pro upínání polotovaru. 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 Stroj pro experimentální částStroj pro experimentální částStroj pro experimentální částStroj pro experimentální část    

Pro experiment byl zvolen stroj DECKEL MAHO DMU 60T (obr. obr. obr. obr. 5.45.45.45.4....), 
který je součástí strojního parku firmy HAM-FINAL s. r. o. Jedná se o pětiosé 
CNC obráběcí centrum vybavené automatickým zásobníkem pro 25 nástrojů.  Na 
stroji je implementován upínací systém HSK-A63, definovaný normou DIN 
69 893. Stoj je dále vybaven nástavbovým zařízením pro vnitřně chlazené 
nástroje.  
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Obr. 5.4. CNC obráběcí centrum zvolené pro realizaci testů 
DECKEL MAHO DMU 60T [64]. 

5.1.35.1.35.1.35.1.3 Procesní kapalinaProcesní kapalinaProcesní kapalinaProcesní kapalina    

Pro obrábění bylo využito vnitřní chlazení procesní kapalinou ECOCOOL 
68CF2 v koncentraci 10 %, při tlaku 60 barů. Průtok odpovídal hodnotě  
50 l.min-1. Teplota procesní kapaliny se během realizovaného experimentu 
pohybovala v rozmezí 20 – 25 °C.  

5.1.45.1.45.1.45.1.4 Měřicí aparaturyMěřicí aparaturyMěřicí aparaturyMěřicí aparatury    

Hodnocení složek silového zatíženíHodnocení složek silového zatíženíHodnocení složek silového zatíženíHodnocení složek silového zatížení    

Pro záznam složek silového zatížení je použita měřicí aparatura 
s piezoelektrickým dynamometrem firmy Kistler s typovým označením 9274 (tab. 
5.2), připojeným k osmikanálovému nábojovému zesilovači Kistler 5070. Schéma 
zapojení aparatury je znázorněno na obr. obr. obr. obr. 4.64.64.64.6. Z důvodu redukce tzv. antialiasingu 
bude záznamová frekvence nastavena na osminásobek zvolené frekvence otáček, 
aby bylo splněno Nyquistovo kritérium stability měření (5.1). 

 (5.1) 

Tab. 5.2 Rozsah měřených hodnot pro jednotlivé osové složky aparatury [62, 65]. 
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4 komponentní dynamometr 4 komponentní dynamometr 4 komponentní dynamometr 4 komponentní dynamometr 
Kistler 9272Kistler 9272Kistler 9272Kistler 9272 

    

Měřící rozsahMěřící rozsahMěřící rozsahMěřící rozsah    

Fx, Fy [kN] -5 až 5 

Fz [kN] -5 až 20 

Mz [Nm] -200 a 200 

    

Hodnocení 2D profilu povrchuHodnocení 2D profilu povrchuHodnocení 2D profilu povrchuHodnocení 2D profilu povrchu    

Pro hodnocení 2D struktury povrchu obrobeného vystružovací hlavicí MT3 
je využita aparatura firmy Taylor&Hobson Talysurf Intra 5.0. Poloměr 
diamantového měřícího hrotu . Základní parametry jsou uvedeny 
v tab. 5.3.    

Tab. 5.3 Měřitelné parametry aparatury Taylor&Hobson Talysurf Intra 5.0 [56]. 

Taylor&Hobson Taylor&Hobson Taylor&Hobson Taylor&Hobson     

Form Talysurf Intra 5.0Form Talysurf Intra 5.0Form Talysurf Intra 5.0Form Talysurf Intra 5.0 

    

Měřící rozsahMěřící rozsahMěřící rozsahMěřící rozsah    

Vertikální rozsah [mm] 1 

Vertikální nastavení [mm] 50 

Chyba měření na 50 mm [µm] 0,40 

Poloměr zaoblení měřícího hrotu [µm] 5 
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5.25.25.25.2 Nástroje pro realizaci experimentálního měřeníNástroje pro realizaci experimentálního měřeníNástroje pro realizaci experimentálního měřeníNástroje pro realizaci experimentálního měření    

Pro přípravný proces předcházející přesnému vystružování byly zvoleny 
nástroje na základě používaného a doporučeného technologického postupu  
od výrobce. Druh nástroje a řezné podmínky uvádí tabulka 5.5. 

Tab. 5.5. Postup výroby otvoru s využitím nástroje MT3 s doporučenými řeznými 
podmínkami. 

Č
ís

lo
 

Č
ís

lo
 

Č
ís

lo
 

Č
ís

lo
 

op
er

ac
e

op
er

ac
e

op
er

ac
e

op
er

ac
e     

OperaceOperaceOperaceOperace    NástrojNástrojNástrojNástroj    

Řezné podmínkyŘezné podmínkyŘezné podmínkyŘezné podmínky    

Řezná 
rychlost 

vc 
[m.min-1] 

Otáčky 
n 

[ot.min-1] 

Posuv 
f 

[mm.ot-1] 
Chlazení 

1.1.1.1.    navrtání 
Středící vrták 1,5x60° 

DIN 333 A HSS 
35 2500 0,05 

Ano 
vnější 

chlazení 

3.3.3.3.    vrtání Vrták SK M44 ø17mm 35 700 0,15 
Ano 

vnitřní 
chlazení 

4.4.4.4.    vyvrtání 
Vyvrtávací tyč HF s VBD 
CCMT 060204 ø17,7mm 

+0,05mm 
60 1100 0,1 

Ano 
vnější 

chlazení 

5.5.5.5.    vystružování Výstružník MT3 ø17,814 

100 
150 
200 

1786 
2680 
3573 

0,42 

Ano 
vnitřní 
chlazení 

5.35.35.35.3 Testovaný nástrojTestovaný nástrojTestovaný nástrojTestovaný nástroj    

Pro testy je zvolena moderní vystružovací hlavice MT3 patentovaná firmou 

HAM-FINAL (Obr. Obr. Obr. Obr. 5.55.55.55.5....). Tento typ nástroje se vyrábí a dodává v provedení: 

• monolitní (SK – v současné době již omezeně) 

• cermetové (hlavice nástroje z cermetu),  

• s pájenými břity a vodítky do SK matrice (břity – cermet, vodítka 

– cermet nebo PKD) 

Pro experiment byly využity nástroje s pájenými břity a vodítky.  

Pro vzorky MCi byl použit nástroj s břity i vodítky z cermetu a pro vzorky 

označované MDi a Wi byl použit nástroj s břity z cermetu a vodítky z PKD. 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

 &

Všechny vystružovací hlavice typu MT3 jsou opatřeny PVD (Physical 

Vapour Deposition) povlaky s ohledem na malé hodnoty poloměru zaoblení ostří 

.  

 

Obr. 5.5. Vystružovací hlavice MT3 podle [31]. 

Nástroj je opatřen třemi břity a dvěma vodítky. Plocha mezi vodítky slouží 

jako technologická základna pro kontrolu a měření průměru výstružníku. 

Toleranční pole vystružené díry je dle výrobce v rozmezí IT 5 – IT 6. Parametry 

profilu povrchu se pohybují pro  [29]. 

Pro experiment byl vybrán nástroj s povlakem AlTiSiN a TiAlN, 

nanášeným metodou PVD.  

Zařezávání jednotlivých břitů probíhá v pořadí dle obr. obr. obr. obr. 5.65.65.65.6.  Jako první 
se do obrobku zařezává břit číslo 1, následně břity 2 a 3. Vlivem rozmístění břitů 
pouze na jedné polovině obvodu může docházet při zařezávání k vychylování 
nástroje z osy obrábění a vzniku vibrací. Po zařezání všech třech břitů se do 
procesu zapojují protilehlá vodítka, která nástroj stabilizují a břity podporují do 
řezu.  

 

Obr. 5.6. Postup zavádění břitů do řezu.  



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

 %

Tento sled probíhá řádově během několik desítek milisekund, avšak  
z obr.obr.obr.obr.    5.145.145.145.14.... je patrné, jak právě v 1. fázi vystružování dochází k nárůstu posuvové 
silové složky  a řezného momentu  a současně k postupné stabilizaci řezného 

procesu a poklesu měřených hodnot. 

5.3.15.3.15.3.15.3.1 Geometrie nástrojeGeometrie nástrojeGeometrie nástrojeGeometrie nástroje    

Geometrie vystružovací hlavice je specifická svou patentovanou konstrukcí 
[18]. Břity umístěny v jedné polovině obvodu nástroje jsou rozděleny  
a konstruovány tak, aby při doporučeném posuvu odebíraly každý stejný průřez 
třísky . Hodnota posuvové rychlosti je velmi limitující pro schopnost nástroje 
dosahovat uváděné parametry povrchu. Na tuto hodnotu navazuje překrývání 
břitů v rámci jedné otáčky. Při nevhodném nastavení hodnoty  může dojít 
k vytvoření nežádoucí struktury povrchu, která by mohla kolidovat s navazujícími 
vodítky nástroje. Důsledkem by mohlo být v krajním případě zadírání vodítek  
a tvorba nežádoucí struktury povrchu. Změnu posuvu v závislosti na překrývání 
břitů nástroje znázorňuje obr. obr. obr. obr. 5.75.75.75.7. Trasování uvažovaných bodů ostří 1-3 v rámci 
dvou otáček je uvedeno v grafu (obr. obr. obr. obr. 5.85.85.85.8....). 
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Obr. 5.7. Simulace trasování nástrojových bodu od břitu 1, 2, 3. 
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Obr. 5.8. Trasování uvažovaného bodu ostří v závislosti na úhlu natočení nástroje  
a model překrývání průřezu třísek břitů 1, 2, 3. 

Při nedodržení doporučeného posuvu od výrobce bude v oblasti mezi 
otáčkami vznikat povrch, který bude výrazně ovlivněn pasivními silovými 
složkami generovanými prvním břitem nástroje, neboť průřez třísky  bude 
rozdílný od  a . V této oblasti lze předpokládat výraznější působení 
pasivních sil generovaných vodítky. Vodítka by následně mohla působit na 
uvedenou oblast jako tvářecí nástroj a na povrchu vytvořeném v rámci jedné 
otáčky by bylo možné předpokládat cyklicky se opakující lokální zpevněnou 
oblast. Vodítka nejsou pro tento účel konstruovaná. 

 

Obr. 5.9. Konstrukce geometrie břitu nástroje.  

Konstrukce břitu nástroje je koncipovaná tak, aby docházelo k postupnému 
nárůstu silového zatížení s narůstající hodnotou . Z násobného zalomení břitu 
nástroje (obr. obr. obr. obr. 5.95.95.95.9....) však lze předpokládat skokové nárůsty hodnot silových složek, 
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což může vést ke vzniku zákmitu nástroje. Tato oblast nárůstu hodnoty  je 
kritická, a to až do hodnoty , při které je již průřez třísky konstantní po 
celou dobu vystružování. Tento druh zatížení břitu při nárůstu hodnot  
v počátku řezání nástroje může způsobovat nerovnoměrné opotřebené břitu a také 
nerovnoměrné teplotní pole na nástroji, kde lze předpokládat rozvoj nežádoucího 
druhu opotřebení na břitu nástroje. 

Nárůst hodnoty průřezu třísky  je v tomto případě vhodné vyjádřit jako 
funkci času. Při dosažení maximálního průřezu třísky  k dalšímu růstu 
nedochází, ale v uvedeném průřezu (obr. obr. obr. obr. 5.105.105.105.10....) dochází k nerovnoměrnému 
silovému zatížení po celé ploše. 

Na tomto nerovnoměrném zatížení se v koncové části průřezu třísky začne 
projevovat vliv rozměrového účinku. Zde pak působí výrazné pasivní síly, které 
mohou mít za následek zpevnění povrchu, ale také takto pěchovaný povrch může 
vykazovat zásadní odlišnosti od povrchu, který byt vytvořen řezáním. Povrch je 
v této oblasti namáhán v oblasti elastických deformací.  

 

Obr. 5.10. Tvar maximálního průřezu třísky při vystružování hlavicí MT3. 

Z uvedeného vyplývá, že povrch vzniklý působením jednoho břitu nástroje 
bude vykazovat rozdílné mechanické vlastnosti.  V první oblasti (obr. obr. obr. obr. 5.105.105.105.10....    
vpravovpravovpravovpravo) lze předpokládat převažující účinek řezných sil, zatímco v druhé oblasti 
významný vliv pasivních sil. Konstrukce nástroje včetně stanoveného posuvu na 
otáčku zajišťuje částečně rovnoměrné překrývání břitů nástroje. S ohledem na 
nerovnoměrné překrytí břitů (obr. obr. obr. obr. 5.115.115.115.11....) v rámci jedné otáčky  
a s ohledem na nerovnoměrný průřez třísky bude docházet k nerovnoměrnému 
rozložení zbytkových napětí v povrchu.  
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Obr. 5.11. Vzájemné překrytí břitu nástroje v rámci jedné otáčky při odlišných 
posuvech.  

5.3.25.3.25.3.25.3.2 Odvození růstů hodnoty Odvození růstů hodnoty Odvození růstů hodnoty Odvození růstů hodnoty AAAADDDD(t)(t)(t)(t)    

Na základě hodnocení růstu hodnoty  a zhodnocení naměřených hodnot 
silového zatížení při procesu obrábění lze vyvozovat možné další důsledky, ke 
kterým bude během procesu docházet. Růst hodnoty průřezu třísky je vhodné 
odvozovat jako funkci času. Čas je v tomto případě proměnnou, která nebude 
ovlivněna geometrií nástroje, ale změnou hodnot řezné rychlosti. 

Základní předpoklad vyplývá z konstrukce nástroje. Průřez třísky je tvořen 
lineárními úsečkami s jedním bodem spojitosti, přičemž spojitost v tomto bodě je 
G0. Růst hodnot v ploše S1 a S2 (obr.obr.obr.obr.    5.125.125.125.12....) bude narůstat lineárně. 

 

Obr. 5.12. Popis známých a odvozených hodnot při hodnocení . 

Předpoklad tedy lze vyjádřit vztahem (5.2)  

 (5.2) 
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Na základě známých hodnot úhlů geometrie nástroje lze pro výpočet 
obsahu plochy  použít Sinovu větu. Ta nám u obecného trojúhelníku uvádí, že 
„poměr všech délek stran a hodnot sinů jim protilehlých úhlů je v obecném 
trojúhelníku konstantní. Při aplikaci na danou problematiku ji lze zapsat takto 
(5.3): 

 (5.3) 

odvozením dostaneme vztah pro hodnoty  a , které budou závislé na 
čase (5.4) 

 (5.4) 

 (5.5) 

kde 

 (5.6) 

Pro výpočet plochy obecného trojúhelníku na základě známých hodnot 
délky jednotlivých stran, které se budou v čase měnit, je vhodné využít Heronův 
vzorec (5.7) 

 (5.7) 

kde 

 (5.8) 

Po dosazení uváděných členů pak bude hodnota  uváděna jako (5.9) 

 (5.9) 

Dosazením za známé délky stran dostaneme vztah (5.10) 

 (5.10) 

po úpravě (5.11) 

 
(5.11) 
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Hodnota v závorkách ve vztahu (5.11) je konstanta, kterou nazývejme . 
Dosazením konstanty  do Heronova vzorce dostaneme vztah (5.12) 

 (5.12) 

po úpravě bude  odpovídat (5.13) 

 

 

 

 

(5.13) 

Z tohoto výpočtu lze odvodit konstantu, kterou nazývejme konstantou . 
Tato konstanta bude vyjadřovat prostou plochu řešeného obecného trojúhelníku. 
Konstantu vyjadřuje vstah (5.14). 

 

 

 

 

(5.14) 

Ve výsledku se celý vztah zkrátit a vyjádřit tak, aby plocha byla funkcí 
hodnoty , tedy dle vztahu (5.15). 

 

 

pro interval hodnot  

(5.15) 

Případně je vhodné plochu  vyjádřit jako funkci času na základě vztahu 
(5.2) vztahem (5.16). 

 

 
pro interval hodnot  
při známých parametrech  

(5.16) 

Na plochu  následně navazuje plocha , kterou lze rozložit na dva 
samostatné objekty, které budou narůstat s rozvojem času. Lze tedy využít vztah 
pro výpočet plochy rovnoběžníku a k této ploše přičítat plochu trojúhelníku se 
známým úhlem , plynoucí z konstrukce nástroje dle obr. obr. obr. obr. 5.125.125.125.12. Předpokladem 
rozvoje hodnot plochy  je tedy opět lineární funkce, plynoucí z konstrukce 
nástroje dle (5.17). 
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 (5.18) 

Výsledná plocha  bude odpovídat vztahu (5.18) 

 (5.18) 

kde pro výpočet plochy trojúhelníku  lze využít odvozené konstanty 
z plochy . Po úpravě konstanty  dostaneme (5.19) 

 

 

 

 

(5.19) 

Plocha  se pak bude rovnat (5.20) 

 

 
(5.20) 

Případně je možné opět  vyjádřit jako funkci času na základě vztahu 
(5.2) vztahem (5.21). 

 

 
(5.21) 

Celková plocha  pak lze po dosazení do (5.18) vyjádřit vztahem (5.22) 

 (5.22) 

Po dosazení i za konstantu  bude vtah pro výpočet celkové plochy   
odpovídat vztahu (5.23) 

 

 

 

 

 

 

(5.22) 
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Pokud budeme uvažovat, že bude narůstat v závislosti na čase nejen 
trojúhelník, ale také rovnoběžník z plochy , pak je třeba vyjádřit také plochu 
rovnoběžníku jako konstantu  dle vztahu (5.23) 

 (5.23) 

Výsledný vztah pro výpočet plochy  jako funkci času je uveden dle (5.24) 

 

pro interval hodnot  

 

při známých parametrech . 

(5.23) 

5.3.35.3.35.3.35.3.3 VodítkaVodítkaVodítkaVodítka    na MT3na MT3na MT3na MT3    

Nástroj je opatřen dvěma vodítky konstruovanými tak, aby po zařezání 
všech břitů nástroje tvořily oporu a vodící prvek ve vystružené oblasti otvoru. 
Výšková distance vodítek (obr. obr. obr. obr. 5.65.65.65.6) vyplývá z konstrukce nástroje tak, aby se 
v okamžiku prvního kontaktu s povrchem obrobku pohybovala po již obrobené 
ploše od břitu 1, 2, 3. Vodítka při vystružování generují pasivní síly, které mohou 
během rozvoje opotřebení břitů nástroje narůstat. Jak potvrdily realizované 
experimenty, pro vodítka je třeba zajistit efektivní mazání. Při ztrátě mazacího 
účinku procesních kapalin začne docházet k přímému kontaktu vodítek 
s obráběným povrchem a důsledkem může být zadírání a adhesivní ulpívání 
materiálu z povrchu obrobku. 

Mezi výhody vybraného testovaného nástroje patří zejména vysoká 
produktivita nástroje, které je dosaženo díky možnosti nastavení vysokých 
řezných rychlostí při současném dodržení geometrických a rozměrových 
parametrů s možností dosažení tolerančního pole IT 5 – IT 6 a stabilní struktury 
profilu povrchu. 

Mezi nevýhody lze zahrnout předepsanou životnost nástroje, která není 
limitovaná, podobně, jako u jiných řezných nástrojů, velikosti hřbetního 
opotřebení , ale dobou, po kterou bylo ověřeno zachování parametru 
vyplývajícího z požadované kvality povrchu. Lze předpokládat, že nástroj by za 
určitých podmínek bylo možno optimalizovat pro dosažení zvýšení životnosti při 
zachování požadovaných parametrů obrobené plochy. 
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5.3.45.3.45.3.45.3.4 Stanovení hodnoty minimální šířky záběru ostří Stanovení hodnoty minimální šířky záběru ostří Stanovení hodnoty minimální šířky záběru ostří Stanovení hodnoty minimální šířky záběru ostří aaaapminpminpminpmin    

Hodnotu minimální šířky záběru ostří  je možno spočítat ze vztahu 

4.9 a 4.13. Dosazením doporučených a naměřených hodnot  a  do vztahu 
4.9 lze spočíst hodnotu součinitele pěchování třísky. Hodnota  je spočtena 

pro nový, neopotřebený nástroj. 

 

Ortogonální úhel řezu  je součtem ortogonálních úhlů hřbetu a břitu  a . 

 

Dosazením spočtených hodnot do vztahu pro výpočet hodnoty úhlu střižné roviny 
dostaneme úhel . 

 

 

Hodnotu minimální šířky záběru ostří  lze spočítat při dosazení poloměru 

zaoblení ostří nástroje a výše vypočtených hodnot.  

 

 

Obr. 5.13. Grafické znázornění oblasti břitu nástroje, s odlišným působením na 
obráběný povrch v rámci jednoho břitu nástroje. 

Na základě výpočtu hodnoty  lze konstatovat, že na břitu nástroje 

lze identifikovat dvě oblasti s odlišným mechanismem utváření třísky. V oblasti  
I bude převažovat řezný účinek a v oblasti II se projeví vliv rozměrového účinku. 
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Délka plochy, na které se projeví vliv rozměrového účinku je rovna  
 (obr. obr. obr. obr. 5.135.135.135.13....). 

5.45.45.45.4 Definování Definování Definování Definování problémuproblémuproblémuproblému    

Během nájezdu vystružovací hlavice do řezu lze předpokládat nárůst 
pasivních silových složek v několika fázích (viz. kapitola 5.5), které mohou 
zásadně ovlivňovat obráběný i výsledně obrobený povrch. Vlivem rozměrového 
účinku nástroje v průběhu několika mikrosekund při zařezávání dochází k nárůstu 
pasivních sil, což může mít za následek vychylování nástroje z osy obrábění  
a generování kmitů, které mají nepříznivý vliv na výsledný obrobený povrch a na 
rozvoj opotřebení nástroje. Tyto pasivní síly budou narůstat až do doby dosažení 
hodnoty  odpovídající bifurkačnímu bodu [46]. . . . Pod tímto bodem materiál 

neodchází ve formě třísky, ale je pěchován v oblasti terciárních elastických  
a plastických deformací do povrchu materiálu. Povrch je v této oblasti silně 
pěchován a takto napěchovaný materiál může mít za následek nárůst silových 
složek působících na následující břit nástroje.  

Nad bifurkačním bodem je materiál pěchován v oblasti primárních  
a sekundárních plastických deformací a odchází ve formě třísky. S ohledem na 
rozložení břitů na nástroji MT3 k tomuto procesu dojde opakovaně, přičemž 
výslednice všech bude osově nevyvážená. 

V oblasti zařezávání pak lze předpokládat tři skokové nárůsty řezných  
i pasivních silových složek, které mohou zapříčinit nestabilitu řezného procesu. 
Pro stabilizaci je nástroj opatřen dvěma vodítky, která generují pouze pasivní 
sily, tangenciální síly se budou blížit nule. Význam a funkce vodítek viz kapitola 
5.3.3. 

Ke stabilizaci nástroje dochází v okamžiku zařezání všech břitů nástroje 
v plné akční délce a zavedení obou vodítek.  

Vznesené předpoklady jsou experimentálně ověřeny a hodnoceny 
v následujících kapitolách. 

5.55.55.55.5 Teoretický rozbor procesu Teoretický rozbor procesu Teoretický rozbor procesu Teoretický rozbor procesu vystružování nástrojem vystružování nástrojem vystružování nástrojem vystružování nástrojem 

MT3MT3MT3MT3    

Vystružovací proces lze rozdělit do několika fází. Jednotlivé fáze na sebe 
vzájemně navazují a předchozí vždy ovlivní fázi následující. Jednotlivé fáze lze 
identifikovat i díky zaznamenání procesu s vysokou frekvencí snímkování. Lze 
předpokládat, že vliv jednotlivých fází se také projeví na stabilitě procesu 
obrábění, tedy na obráběné, ale také na výsledné obrobené ploše.    
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Jednotlivé fáze lze rozdělit na: 

� 1. fáze – zařezávání, 

� 2. fáze – vystružování otvoru, 

� 3. fáze – vyjetí nástroje ze záběru, 

� 4. fáze – vyjetí nástroje z obrobku (návrat na výchozí pozici). 

Na záznamu silového zatížení lze tyto oblasti rozdělit dle obr. obr. obr. obr. 5.145.145.145.14. 

 

Obr. 5.14. Základní fáze vystružování nástrojem MT3. 

5.5.15.5.15.5.15.5.1     1. 1. 1. 1. fázefázefázefáze    ––––    zzzzařezáváníařezáváníařezáváníařezávání    

V první fázi vystružovacího procesu s hlavicí MT3 dochází k několika 
dějům, které mohou zásadně ovlivňovat zavedení nástroje. 1. fázi tak lze rozdělit 
na dílčí kroky. 

Kontakt nástroje sKontakt nástroje sKontakt nástroje sKontakt nástroje s    obrobkemobrobkemobrobkemobrobkem    – první okamžik, kdy se nástroj dotkne 
povrchu obrobku prvním břitem. V následujících mikrosekundách se začne 
projevovat vliv rozměrového účinku. Pasivní silová složka skokově narůstá, řezná 
silová složka se blíží nulové hodnotě. Materiál v tomto úseku začne být silně 
pěchován v oblasti terciálních plastických deformací a s postupným nárůstem 
hodnoty  bude materiál pod bifurkačním bodem hrnut před špičku nástroje. 

Tento materiál bude tvořit základ kořene třísky. Soustava nástroj – upínač je 
namáhaná výrazně v radiálním směru. Důsledkem může být vychylování nástroje 
z osy rotace. Studiem vychylování nástroje vlivem působících sil se zabývá nap5. 
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[38, 61] Současně s nárůstem hodnoty  až do hodnoty  bude 

docházet ke: 

� hodnota  bude narůstat, 

� hodnota  bude narůstat, 

� hodnota bude narůstat, 

� hodnota bude narůstat. 

V okamžiku překročení hodnoty dojde k počátku utváření materiálu 

ve formě třísky a poměr rozložení silových složek se začne měnit: 

� hodnota  bude klesat,  bude narůstat, 

� hodnota  bude narůstat,  bude narůstat, 

� hodnota bude narůstat,  bude narůstat, 

� hodnota bude narůstat, , bude narůstat. 

 

Obr. 5.15. a) 1. fáze zařezávání nástroje do obrobku a postupný nárůst silových 
složek, b) 2. fáze – stabilizovaný stav, ve kterém jsou všechny břity v záběru a 

vodítka působí na obráběný povrch.  

Tento trend se bude opakovat i v případě zařezání třetího břitu. Při 
zavedení vodítek dojde k nárůstu všech pasivních silových složek a řezná silová 
složka  se stabilizuje. Rozložení silového zatížení nástroje je uvedeno  
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na obr. obr. obr. obr. 5.155.155.155.15....    a během stabilizované fáze nemá geometrie nástroje na případné 
výchylky zásadní vliv.  

5.5.25.5.25.5.25.5.2 2. 2. 2. 2. fázefázefázefáze    ––––    vystružování otvoru vystružování otvoru vystružování otvoru vystružování otvoru ––––    stabilní oblaststabilní oblaststabilní oblaststabilní oblast    

Ve druhé fázi (obr. 5.16.) vystružovacího procesu je již nástroj plně v řezu 
všemi břity, vodítka jsou zavedena a pohybují se po obráběné ploše. Silové 
působení se v této oblasti v ideálním případě nemění. Reálné podmínky však 
ideální stav nepřipouští a na změně stavu silového působení se projeví několik 
vlivů: 

� rozvoj opotřebení břitů nástroje, 

� nerovnoměrná distribuce procesních kapalin mezi třecí plochy, 

� ztráta procesních kapalin, 

� tvar a způsob odvodu třísky včetně prostoru pro utvořenou třísku, 

� nárůstek na třecích plochách, 

� struktura materiálu, nečistoty a vměstky. 

 

Obr. 5.16. Průběh silového zatížení  a  – 2. oblast vystružování otvoru – 

stabilizovaná oblast. 

Oscilace hodnot kolem stabilního stavu je generována nehomogenitou 
materiálu, případně předepružením a uvolňováním napětí nástroje v krutu.  

Druhá fáze vystružování je velmi náchylná na uvedené vlivy. Jejich 
působení se může velmi významně projevit nejen na nárůstu silových složek a 
řezného momentu, ale v této souvislosti také na stabilitě profilu výsledného 
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povrchu. Na obr. 5.14. je v druhé fázi vystružování patrný výrazný nárůst 
posuvové sily. Toto bylo způsobeno ztrátou mazacího účinku procesních kapalin. 
Během zvoleného způsobu externího chlazení došlo přibližně v polovině 
vystružovaného otvoru k výraznému omezení přísunu procesní kapaliny do místa 
řezu a na kontaktní plochy mezi vodítka a obráběné plochy. Vlivem toho došlo k 
výraznému skokovému nárůstu posuvové síly o téměř 12 N. Podrobnějším 
rozborem se zabývá kap. 6. 

5.5.35.5.35.5.35.5.3 3. fáze 3. fáze 3. fáze 3. fáze ––––    vyjetí nástroje ze záběruvyjetí nástroje ze záběruvyjetí nástroje ze záběruvyjetí nástroje ze záběru    

Ve třetí dílčí fázi vystružovacího procesu dochází k postupnému vyjíždění 
břitů ze záběru, kde dále působí na obráběný povrch pouze kalibrovací část břitu. 
Vodítka jsou v této fází plnou délkou opřena o obráběnou plochu a kontaktní 
plochy břitů i vodítek se postupně zmenšují. Řezné složky všech břitů se snižují 
k nulové hodnotě a narůstají pasivní silové složky. Současně dochází také 
k nárůstu síly posuvové. Nárůst pasivních a posuvových silových složek souvisí s 
dořezáváním materiálu ve spodní části obrobku a s tvorbou otřepu na spodní 
hraně. Při postupném vyjetí břitů z obrobku dochází ke ztrátě řezného účinku a 
postupnému vytlačení materiálu, který se následně transformuje na otřep. Při 
utváření otřepu dochází k toku materiálu v oblasti plastických deformací, kde při 
konečném utvoření působí zbytkové pnutí, které stahuje otřep směrem k ose 
otvoru. Při kontaktu kalibrovacích částí břitů a vodítek s otřepem dojde ke 
zhoršení stability procesu při dořezávání. Při projetí nástroje otvorem do pozice, 
kdy nedochází ke vzájemnému kontaktu, způsobí zbytkové napětí v ostřině 
stažení vytlačené hrany a vytvoří se překážka pro zpětné zavedení nástroje při 
přechodu do 4. fáze procesu, tedy vyjetí nástroje z obrobku. 

 

Obr. 5.17. Otřep vytvořený nástrojem na výstupní hraně obrobku. 
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Z obr. obr. obr. obr. 5.145.145.145.14.... je ve 3. fázi patrný zákmit sledované hodnoty posuvové síly, 
při kterém došlo k vytvoření otřepu (obr. obr. obr. obr. 5.175.175.175.17....) a sevření nástroje, který lokálně 
generoval vyšší hodnoty silových složek. Podobný skok v zaznamenaných 
hodnotách se projevil také na začátku 4. fáze, kdy otřep působil překážku bránící 
volnému výjezdu nástroje z obrobku. 

5.5.45.5.45.5.45.5.4 4. fáze 4. fáze 4. fáze 4. fáze ––––    vyjetí nástroje zvyjetí nástroje zvyjetí nástroje zvyjetí nástroje z    obrobkuobrobkuobrobkuobrobku    

V poslední fázi obrábění otvoru vyjíždí nástroj se stejným smyslem otáček 
z obrobku. Záznamy průběhu silového zatížení u opotřebeného nástroje vykazují 
v této fázi nárůst silových složek ve všech osách. Pravděpodobný nárůst těchto 
hodnot souvisí s odpružením materiálu po obrábění, ve druhé fázi utváření třísky 
(obr obr obr obr 5.145.145.145.14....), kde byl materiál pěchován na hranici elastických deformací vlivem 
rozměrového účinku. Křížením drah vytvořených nástrojem při vystružování 
dochází k sevření nástroje a tedy k následnému působení na již obrobený povrch. 

5.65.65.65.6 Strukturovaný rozbor záznamu proceStrukturovaný rozbor záznamu proceStrukturovaný rozbor záznamu proceStrukturovaný rozbor záznamu procesu vystružovánísu vystružovánísu vystružovánísu vystružování    

Na základě přesného rozfázování jednotlivých dějů v závislosti na čase  
a řezných podmínkách, lze ze záznamu hodnot velmi přesně stanovit, jak se 
nástroj v daný okamžik choval. Na základě rozboru realizovaných měření lze poté 
jednotlivé časové úseky separovat a podrobit analýze, jejímž cílem je daný děj 
matematicky kvantifikovat a vytvořit předpoklady pro chování nástroje během 
celé jeho životnosti. Na obr. obr. obr. obr. 5.185.185.185.18.... jsou šipkami vyznačeny jednotlivé časové 
horizonty, ve kterých dochází ke změně stavu procesu vystružování. 

Ve vyznačených bodech (obr. obr. obr. obr. 5.185.185.185.18....) dochází k dějům, které se podílí na 
celkové a stabilitě a kontinuitě vystružovacího procesu. Jednotlivé děje se také 
mohou projevit na výsledné kvalitě a integritě nově vyrobeného povrchu. Body 
uvedené na obr. obr. obr. obr. 5.185.185.185.18.... jsou podrobněji popsány a uvedeny v tab. 5.5. 
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Obr. 5.18. Průběh silového zatížení  a  s vyznačenými časovými horizonty, ve 

kterých dochází ke změně stavu stabilyty procesu. 

Tato práce se bude nadále zaobírat podrobným rozborem a popisem děje 
probíhajícím mezi body 4 – 8, kdy přichází nástroj poprvé do kontaktu 
s obrobkem, až po okamžik stabilizace procesu vystružování za pomoci 
nástrojových vodítek. V této oblasti lze předpokládat výrazný účinek pasivních 
silových složek působících jak na nástroj/upínač, tak na obráběnou plochu. Na 
základě hodnocení prvotní fáze stabilizace nástroje budou následně vyhodnoceny 
vybrané parametry popisující profil povrchu. 

 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

!#

Tab. 5.5. Popis bodů časových horizontů záznamu průběhu silového zatížení. 

Bod 
č. 

Časová osa 
[sec] 

Úkon 
 

Pozice  
v ose Z 
[mm] 

1 2,039 START programu - prodleva 2 sec. 100 

2 4,039 Spuštění chlazení a otáček. 100 

3 4,609 Nástroj sjíždí na souřadnici Z5 při f = 10000 mm. 5 

4 5,258 
Nástroj sjíždí pracovním posuvem na souřadnici Z0  
při f = 0,42 mm (kontakt Břit 1). 

0 

5 5,266 Kontakt břitu 2 s obrobkem. -0,06 

6 5,274 Kontakt břitu 3 s obrobkem. -0,12 

7 5,339 Souběžně se zavádí vodítka. -0,62 

8 5,417 
Břit 1, 2, 3 a obě vodítka jsou v záběru - dochází  
ke stabilizaci procesu. 

-1,22 

9 6,038 
Okamžik ztráty chlazení - nárůst hodnot silových složek (externí 
chlazení). 

-6 

10 7,206 Břit 1 začíná tvářet otřep na spodní hraně obrobku. -15 

11 7,214 
Na břitu 1 se zmenšuje hodnota průřezu třísky,  
břit 2 se podílí na tvorbě otřepu. 

-15,06 

12 7,222 
Břit 1 není již v záběru, na břitu 2 se zmenšuje průřez třísky, břit 3 
klouže po otřepu. 

-15,12 

13 7,349 Břit 3 klouže po otřepu, na řezném procesu se již nepodílí. -16,1 

14 7,362 
Po vystruženém povrchu se pohybují pouze vodítka a odlehčovací 
část břitů 1,2,3. 

-16,2 

15 8,635 
Nástroj již obrobku nedotýká, začíná časová  
prodleva 0,5 sec. 

-26 

16 9,135 Končí časová prodleva, nástroj se pohybuje směrem +Z. -26 

17 9,265 
Výstružník se dotýká vystruženého povrchu pouze  
vodítky, narůstá kontaktní plocha. 

-20 

18 10,408 
Výstružník se dotýká povrchu plnou plochou vodítek  
a břitem Z3. 

-16,2 

19 10,421 Vodítka se dotýkají plnou plochou a břity Z3 a Z2. -16,1 

20 10,486 Výstružník se dotýká vystruženého povrchu břity 1, 2, 3 a vodítky. -15,6 

21 12,382 
Vodítka jsou mimo kontakt s obrobeným povrchem a na povrch 
působí opět jen břity 1, 2, 3. 

-1,1 

22 12,431 Břit 3 je mimo kontakt s obrobkem. -0,72 

23 12,439 Břit 2 je mimo kontakt s obrobkem. -0,66 

24 12,447 Břit 1 je mimo kontakt s obrobkem. -0,6 

25 13,174 
Výstružník není v kontaktu s obrobkem, vyjíždí na Z5 při f = 0,42 
mm. 

5 

26 13,744 Nástroj vyjíždí na souřadnici Z100 při f = 10000 mm.. 100 

27 15,544 Vypnutí otáček a chlazení - stroj je ve výchozím klidovém stavu. 100 
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6666 HODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ    

Hodnocení realizovaného experimentálního měření se zaměří v první fázi 
na zjištění stavu pasivních silových složek při vystružování. Jak bylo zmíněno 
v předchozí kapitole, hodnocena bude výlučně oblast zařezávání nástroje  
do obrobku. V této oblasti bude sledován nárůst pasivní silové složky v osách X  
a Y a následně bude přepočtena na výslednou sílu působící v radiálním směru na 
nástroj. Na obrobrobrobr. . . . 6.16.16.16.1.... je znázorněn záznam silových složek  a . Vyznačená 

oblast popisuje děj v okamžiku zařezávání nástroje. 

 

Obr. 6.1. Záznam hodnot tečných a normálových složek výsledné  při vystružování. 

Detail záznamu dat je znázorněn na obr. obr. obr. obr. 6.26.26.26.2. Z grafu je patrný fázový 
posun silových složek. K tomuto posunu dochází skládáním silových složek   

a  při pohybu uvažovaného působiště síly  po kružnici. Na základě hodnocení 

poměru řezných podmínek, zejména velikostí otáček nástroje a času na jednu 
otáčku, lze konstatovat, že jedna amplituda sinusového cyklu odpovídá průběhu 
silového zatížení v rámci jedné otáčky. S využitím goniometrických funkcí jsou 
silové složky  a  vyhodnoceny do výsledné síly  definované velikostí a 

směrem. Ve všech hodnocených záznamech silových složek bylo možno na počátku 
obrábění pozorovat destabilizovanou oblast hodnot, která asociuje problémy při 
zavádění nástroje do řezu. Během 1. fáze obrábění dochází postupně ke stabilizaci 
měřených hodnot, a to právě v okamžiku, kdy jsou zavedena vodítka nástroje. 

Vyhodnocení pasivní silové složky , působící na obráběný povrch během 

procesu obrábění, je uvedeno v grafu (obr. 6.obr. 6.obr. 6.obr. 6.2222....). Hodnoty v grafu vyplývají ze 
spočtených hodnot dle vztahu (6.1). 

 (6.1) 
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Obr. 6.2. Záznam silových složek Fx a Fy při prvotním kontaktu nástroje a obrobku. 

Ze záznamu (obr. obr. obr. obr. 6.36.36.36.3....) je patrný, podobně jako u záznamu složek   

a  výrazný nárůst pasivní síly při prvním kontaktu nástroje, který při 

hodnocení měření odpovídal 2 - 3 násobku hodnot ve stabilní oblasti obrábění.  

Záznam hodnot  popisuje výslednici celkové reakční pasivní síly působící 

na nástroj v radiálním směru. Na základě časové analýzy záznamu lze 
identifikovat konkrétní časy, ve kterých se začne projevovat vliv působení 
následujícího břitu. Při obrábění ve 2. fázi, kdy je nástroj plně v záběru, bude 
tato síla výslednicí součtu všech pasivních sil generovaných břity i vodítky (6.2).  

 (6.2) 

Měřené hodnoty poukazují na skutečnost, že nástroj během celého procesu 
obrábění je namáhán radiálními pasivními silami, které by u osového nástroje 
měly být v ideálním případě rovny nule. 

Během tohoto procesu síla neustále narůstá na uvedený 2 – 3 násobek 
hodnot stabilizovaného obrábění. Během druhé otáčky dochází k částečnému 
vyrovnání osových sil, tedy ke snížení hodnot  avšak ve třetí otáčce dojde opět 

k nárůstu na původní hodnoty generované nástrojem během první otáčky. Teprve 
ve čtvrté otáčce se začne nástroj stabilizovat, hodnoty síly  se začnou osově 

vyrovnávat a v každé další otáčce již oscilují kolem oblasti stabilních hodnot. 
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Obr. 6.3. Přepočet složek  a  na hodnoty pasivní síly a záznam hodnot v grafu. 

Tento poznatek odpovídá základnímu předpokladu konstrukce nástroje, 
který předpokládá postupnou stabilizaci nástroje v okamžiku zavedení vodítek do 
vystružovaného otvoru. Vodítka jsou konstruována s jednou lomenou náběžnou 
hranou, kde menší úhel náběžné hrany podporuje postupnou stabilizaci.  

 

Obr. 6.4. Průběh nárůstu síly  v závislosti na natočení nástroje v jednotlivých 

otáčkách nástroje v I. fázi obrábění. 
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Délka oblasti stabilizace nástroje na obrobeném povrchu pak odpovídá 
 při  u nového nástroje. Na obr. obr. obr. obr. 6.46.46.46.4.... je vynesena 

závislost výsledné síly  na úhlu natočení nástroje. Jedná se o reálné radiální 

silové zatížení, které může vést k vychylování nástroje z osy otvoru. Je zde patrná 
postupná stabilizace a permanentní výchylka hodnot, které v případě protnutí 
nulové hodnoty odpovídají osově a silově vyváženému stavu nástroje. 

 

Obr. 6.5. Vektorový součet výslednice sílové složky : a) Břit 1 je v kontaktu 

s obrobkem, b) Vektor síly  má totožný směr normály k bodu kontaktu nástroje 

s obrobkem, velikost síly odpovídá naměřené hodnotě, c) Síla  je vektorovým součtem 

výslednic sil  a , d) Síla  je vektorovým součtem výslednic sil  a . 

V první otáčce v rozmezí 0°-70° dochází k výraznému nárůstu hodnoty. 
Tento růst je způsoben jediným působištěm a silou generovanou prvním břitem 
v záběru. Při záběru druhého břitu nástroje začne docházet ke skládání sil, 
s reprezentovaným působištěm v ose nástroje. Velikost výsledné síly je pak tedy 
vektorovým součtem sil   a  . Směr síly se bude vždy nacházet mezi prvním 
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a druhým břitem. Při pootočení nástroje v záběru o 140° dojde ke kontaktu třetího 
břitu nástroje, který se začne podílet na ovlivnění výsledné silové složky. 

Výslednice síly   pak odpovídá vektorovému součtu sil  . 

Vektorový směr výslednice  se bude nacházet vždy mezi břity 1 a 3.  

Na obr. obr. obr. obr. 6.46.46.46.4. je stav, kdy se na vystružování začíná podílet třetí břit, patrný od 
140° dále a projevil se zpomalením růstu trendu hodnot. 

Na základě naměřeného růstu hodnot  na prvním břitu nástroje 

v závislosti na průřezu třísky lze odvodit rozvoj velikosti síly až do hodnoty  
. Takto je možné odvodit ideální průběh růstu hodnoty   na všech břitech, 

a to až do počáteční fáze zavádění vodítek. Výsledná síla u ideálně tuhého tělesa 
a ideálních řezných podmínek bude narůstat až do maximálního průřezu třísek na 
všech břitech. Rozložení sil v jednotlivých stavech s určením směru výslednice 
v ideálním stavu je znázorněno na obr. obr. obr. obr. 6.56.56.56.5....    proloženou černou křivkou. Ideální 
stav lze odvodit z předpokladu, že síla  bude stejná při úhlu natočení nástroje 

140°, jako síla  při úhlu natočení 70°. Na základě tohoto předpokladu lze 

stanovit výslednou hodnotu síly  na jednotlivých břitech při zavádění nástroje.  

 

Obr. 6.5. Nárůst hodnoty  vyplývající z měřených hodnot a odvozených ideálních 

hodnot v oblasti prvního kontaktu břitu 1. do hodnot, kdy  na všech břitech 
odpovídá hodnotě maximálního možného průřezu. 

Do grafu na obr. obr. obr. obr. 6.56.56.56.5.... je připojen ideální průběh nárůstu hodnoty , 

stanovený na základě předpokládaného ideálního stavu, a trend růstu hodnot 
odvozený od ideálního stavu. 
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Ze souboru zaznamenaných hodnot pro jednotlivá měření je uváděný 
popisovaný trend patrný prakticky po celou dobu životnosti nástroje.  

Úhel sklonu trendu a čas potřebný pro stabilizaci nástroje bude ovlivňovat 
několik faktorů. Jako zásadní faktor ovlivňující velikost výsledných sil v I. a II. 
sledované fázi se projevil druh použitého řezného materiálu a typ nástroje 
(monolitní/s pájenými břity). Hlavním předpokladem pro snížení sil z hlediska 
řezného materiálu se pak jeví: 

� co nejnižší součinitel tření mezi řezným a obráběným materiálem, 

� použitý povlakovací materiál s vysokou odolností proti otěru, 

� velikost zrna struktury řezného materiálu, 

� mechanické a chemické vlastnosti materiálu. 

 

Obr. 6.7. Charakteristické průběhy v I. fázi vystružování při uvedených řezných 
podmínkách. 

Na obr. obr. obr. obr. 6.76.76.76.7.... je uvedeno porovnání maximální silové složky  v I. fázi 

obrábění při různých řezných rychlostech a při různém stavu nástroje. Tab. 6.1. 
uvádí řezné podmínky a stav nástroje. 

U nových nástrojů z cermetu se při změně řezné rychlosti v rozmezí  
 měnily maximální hodnoty výsledných radiálních sil 

. Průměrné hodnoty se pak pohybují v rozmezí 
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. Po stabilizaci nástroje, tedy během II. fáze 

obrábění, lze pozorovat při změně řezné rychlosti výrazné odlišnosti v rozptylu 
hodnot. 

U nástroje s PKD byly hodnoty maximálních radiálních výslednic síly 
v porovnání s nástroji z cermetu velmi podobné. Tedy u nástroje s PKD při řezné 
rychlosti  byla maximální hodnota síly , tedy o 

1,39% méně, než při použití nástroje z cermetu při poloviční řezné rychlosti, tedy 
. Průměrná maximální hodnota  z provedených měření 

však odpovídá , což je o 8N méně než při totožné řezné 

rychlosti při použití nástroje z cermetu. Stabilizovaná oblast hodnot ve II. fázi 
vystružování u nástrojů s PKD však vykazuje menší rozptyl hodnot než nástroje 
z cermetu. 

Maximální hodnoty radiálních sil během procesu obrábění, tedy se 
stabilizovaným rozvojem opotřebení, vykazují přibližně v polovině životnosti 
nástroje nárůst až o 71,4% na hodnoty . Tento nárůst lze 

připsat pracovnímu opotřebení na břitech nástroje, které způsobí nárůst 
výsledných sil v jedné polovině nástroje.  

Tab. 6.1. Řezné podmínky pro experimentální měření a stavy testovaných nástrojů. 

Materiál Materiál Materiál Materiál 
nástrojenástrojenástrojenástroje    

PrůměrPrůměrPrůměrPrůměr    

nástrojenástrojenástrojenástroje    

[mm][mm][mm][mm]    

Stav Stav Stav Stav 
opotřebení opotřebení opotřebení opotřebení 
nástrojenástrojenástrojenástroje    

LLLL    

[m][m][m][m]    

Řezná rychlostŘezná rychlostŘezná rychlostŘezná rychlost    

[m.min[m.min[m.min[m.min----1111]]]]    

PosuvPosuvPosuvPosuv    

ffffnnnn    
[mm][mm][mm][mm]    

    

[N][N][N][N]    

    

[N][N][N][N]    

CermetCermetCermetCermet    17,814 0 100 0,42 73,9117 72,1043 

CermetCermetCermetCermet    17,814 0 150 0,42 77,7755 74,5956 

CermetCermetCermetCermet 17,814 0 200 0,42 77,8253 76,6804 

PKDPKDPKDPKD    17,814 0 200 0,42 72,8928 68,6228 

PKDPKDPKDPKD    17,814 58,932 200 0,42 101,3853 100,2969 

PKDPKDPKDPKD    17,814 117,864 200 0,42 79,1147 77,7221 

Postupným opotřebením vodítek, případně kvůli vzniku adhesně ulpělých 
nárůstků na vodítcích, dochází na konci životnosti nástroje, tedy po obrobení při 
daných řezných podmínkách délky díry , k opětovnému snížení 
hodnot. 
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Obr. 6.8. Nárůst posuvových silových složek  a řezného momentu . 

Toto snížení znamená však změnu směru celkové výslednice řezné síly, 
generovanou všemi břity i vodítky a při uvažování všech silových složek. 
Důsledkem poklesu radiálních sil dochází k nárůstu řezného momentu  
a posuvové síly, která na nástroj působí v axiálním, potažmo kombinovaném 
směru (obr. obr. obr. obr. 6.86.86.86.8....).  

Z grafů vyplývá podobná zvyšující se nestabilita rozptylu hodnot, jako u 
hodnocení pasivních silových složek při zvýšení řezné rychlosti u nástrojů  
z cermetu. Podobně jako u pasivních silových složek byly nejnižší naměřené síly 

 a , u nástroje z cermetu při . Se vzrůstající řeznou 

rychlostí nebyl patrný výrazný nárůst maximálních sil. Výrazný nárůst 
uvedených hodnot nastává u nástrojů s PKD při opotřebení po , kde 
hodnoty  vzrostly o 366,2 %, a po  o celých 831,3%. Původní 

hodnoty  a  nového nástroje s PKD při  

odpovídaly hodnotám nového nástroje z cermetu při .  

Řezný moment u nástrojů s PKD zaznamenal na průměrných hodnotách 
ve II. fázi obrábění při opotřebení  nárůst o 298,9 %, zatímco  
na konci životnosti nástroje až o 597,5 % oproti původním hodnotám nového 
nástroje. Uvedené hodnoty jsou shrnuty v tab. 6.2. a 6.3.  

Tab. 6.2. Porovnání hodnocených maximálních  z I. a II fáze vystružování a 

průměrných hodnot ze stabilizované II. fáze obrábění. 
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Materiál Materiál Materiál Materiál 
nástrojenástrojenástrojenástroje    

PrůměrPrůměrPrůměrPrůměr    

nástrojenástrojenástrojenástroje    

[mm][mm][mm][mm]    

Stav Stav Stav Stav 
opotřebení opotřebení opotřebení opotřebení 
nástrojenástrojenástrojenástroje    

LLLL    

[m][m][m][m]    

Řezná rychlostŘezná rychlostŘezná rychlostŘezná rychlost    

[m.min[m.min[m.min[m.min----1]1]1]1]    

PosuvPosuvPosuvPosuv    

fnfnfnfn    

[mm][mm][mm][mm]    

    

[N][N][N][N]    

    

[N][N][N][N]    

CermetCermetCermetCermet    17,814 0 100 0,42 24,6887 12,8876 

CermetCermetCermetCermet    17,814 0 150 0,42 27,8625 9,7639 

CermetCermetCermetCermet    17,814 0 200 0,42 28,717 10,3921 

PKDPKDPKDPKD    17,814 0 200 0,42 22,7661 10,9993 

PKDPKDPKDPKD    17,814 58,932 200 0,42 83,374 45,4264 

PKDPKDPKDPKD    17,814 117,864 200 0,42 189,24 126,9943 

Tab. 6.3. Porovnání hodnocených maximálních  z I. a II fáze vystružování a 
průměrných hodnot ze stabilizované II. fáze obrábění. 

Materiál Materiál Materiál Materiál 
nástrojenástrojenástrojenástroje    

PrůměrPrůměrPrůměrPrůměr    

nástrojenástrojenástrojenástroje    

[mm][mm][mm][mm]    

Stav Stav Stav Stav 
opotřebení opotřebení opotřebení opotřebení 
nástrojenástrojenástrojenástroje    

LLLL    

[m][m][m][m]    

Řezná rychlostŘezná rychlostŘezná rychlostŘezná rychlost    

[m.min[m.min[m.min[m.min----1]1]1]1]    

PosuvPosuvPosuvPosuv    

fnfnfnfn    

[mm][mm][mm][mm]    

    

[N][N][N][N]    

    

[N][N][N][N]    

CermetCermetCermetCermet    17,814 0 100 0,42 2,450560 1,555518 

CermetCermetCermetCermet    17,814 0 150 0,42 3,747560 1,679056 

CermetCermetCermetCermet    17,814 0 200 0,42 2,853390 1,867191 

PKDPKDPKDPKD    17,814 0 200 0,42 2,368160 1,502737 

PKDPKDPKDPKD    17,814 58,932 200 0,42 6,997680 4,492889 

PKDPKDPKDPKD    17,814 117,864 200 0,42 10,531600 9,018247 

Z hodnocení dále vyplývá možnost porovnání mechanického tlaku 
působícího na jeden břit nástroje během I. fáze vystružování. Při uvažování 
hodnot řezného momentu pří plném záběru všech tří břitů, kde dle kapitoly 5.2.1 
vyplývá rovnoměrné rozložení sil a tedy i mechanického tlaku, s ohledem na 
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uvažovaný totožný průřez třísky . Výsledný řezný moment pak bude 
výsledkem součtu  všech břitů a  všech vodítek dle (6.3). 

 

 (6.3) 

 

Výsledný řezný moment  působí na soustavu nástroj – upínač 

krouticím momentem, který může vést k předpružení nástroje při obrábění  
a v důsledku ke zhoršení podélného průřezu profilu povrchu. Analýzou průběhu 
růstu hodnot při sledovaných stavech nástroje  lze pozorovat stav, kdy u nového 
nástroje při zavedené vodítek již nedochází k nárůstu . Vodítka v tuto chvíli 
nevykazují žádný druh opotřebení. Při řezné rychlosti  
u nástrojů z cermetu lze pozorovat větší odchylky hodnot od ustáleného stavu. 
Při nárůstu řezné rychlosti na hodnotu  se jeví vystružování 
z hlediska hodnot řezného momentu u nového nástroje jako nejstabilnější. Průběh 
hodnot jednotlivých  u nástrojů z cermetu je uvedeno na obr. obr. obr. obr. 6.96.96.96.9. 

U nástrojů s PKD se stabilita procesu liší od nástrojů z cermetu rozptylem 
hodnot. U tohoto typu nástroje dochází i po zařezání všech břitů k nárůstu hodnot 

, a to jak u nového, tak u opotřebeného nástroje (obr. obr. obr. obr. 6.106.106.106.10....). 
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Obr. 6.9. Průběh hodnot  při různých řezných rychlostech u nástrojů z cermetu. 
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Obr. 6.10. Průběh hodnot  při rozvoji opotřebení na nástrojích s PKD.  
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6.16.16.16.1 Vliv opotřebení břitu nástroje a tvorby Vliv opotřebení břitu nástroje a tvorby Vliv opotřebení břitu nástroje a tvorby Vliv opotřebení břitu nástroje a tvorby fazetfazetfazetfazet    

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, výsledné silové zatížení FFFF    působící 
na břit nástroje mění velikost i směr v průběhu obrábění vlivem rozvoje hřbetního 
opotřebení. Ve vztahu (6.4) a (6.5) je vyjádřen elementární přírůstek celkové síly 
 v čase  (obr. obr. obr. obr. 6.116.116.116.11).     

 (6.4) 

nebo také 

 (6.5) 

 

 

Obr. 6.11. Změna velikosti a směru výsledného silového zatížení z F0 na F  
při uvažování hřbetního opotřebení [14]. 

Pro výpočet velikosti řezné síly byl uveden vztah (4.19). V tomto vztahu 
však není uvažováno s nárůstem síly vlivem opotřebení nástroje. Pro získání 
hodnoty     při uvažovaném opotřebení by pak vztah byl doplněn o složku , 
jak uvádí vztah (6.5 a 6.6), ostatní složky výsledného silového zatížení pak uvádí 
vztah (6.9 a 6.10) [14]. 

 (6.5) 

 (6.6) 
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kde 

 (6.7) 

po dosazení pak 

 (6.8) 

pro ostatní silové složky pak 

 (6.9) 

 (6.10) 

Lze tedy uvažovat, že pro vyjádření celkového řezného momentu  

(6.11), je třeba zahrnout naměřené hodnoty , dále pak , , , , tedy hodnotu 
navyšující řezný moment vlivem rozvoje opotřebení, a dále pak , tedy hodnotu 

zvyšující řezný moment vlivem působení pasivních silových složek.  
U nového nástroje lze uvažovat, že člen bude roven nule. 

 (6.11) 

kde 

 (6.12) 

6.26.26.26.2 Předpis a požadPředpis a požadPředpis a požadPředpis a požadavky na strukturu povrchu avky na strukturu povrchu avky na strukturu povrchu avky na strukturu povrchu     

po obrábění vystružovací hlavicí MT3po obrábění vystružovací hlavicí MT3po obrábění vystružovací hlavicí MT3po obrábění vystružovací hlavicí MT3    

Vystružovací hlavice MT3 našly do současné doby největší uplatnění ve 
velkosériové výrobě hydromotorů. Popisovaná operace vystružování je u tohoto 
typu součástky předepsána technologickým postupem jako přípravný proces pro 
dokončovací operaci, kterou je válečkování. Tato dokončovací operace přináší: 

� změnu mechanických vlastností povrchu, 

� dodatečné zpevnění povrchu, 

� zjemnění struktury povrchu (snížení hodnoty ), 

� vnesení tlakových zbytkových napětí do povrchu, 

� zvýšení únavové pevnosti povrchu. 
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 Od výsledného vzniklého povrchu se očekává vysoká otěruvzdornost  
a dlouhá životnost při zachování geometrických parametrů. Z těchto předpokladů 
lze odvodit zásadní parametry pro hodnocení výsledného obrobeného povrchu po 
vystružování jako je: 

� měrný nosný podíl povrchu , dle normy uváděn jako vzájemný 

materiálový poměr,  

� největší výška profilu , 

� celková výška profilu , 

� a průměrná aritmetická úchylka povrchu . 

Základním požadavkem na povrch obrobený nástrojem MT3 je kontinuita 
povrchu bez povrchových vad. Povrchové vady, které typově odpovídají například 
lokálně zpevněným oblastem, způsobené uvolněním  
a zatlačením části nárůstku do obrobeného povrchu, povrchové mikrotrhliny 
apod., mohou mít v dokončovací operaci válečkování nežádoucí účinky. Lokálně 
zpevněné oblasti v povrchu mohou obsahovat zbytky vysoce pěchovaného 
zpevněného materiálu, který působí jako abrazivní částice při zatížení a tření 
kontaktních ploch.  

 

Obr. 6.12. Opotřebení na břitu 1 u nástroje MT3 s využitím [15, 18]. 

Dalším nežádoucím jevem, který je možné identifikovat na obrobeném 
povrchu, jsou takzvané překlady, které vzniknou při operaci válečkování. Vlivem 
odlišných posuvových rychlostí při vystružování a při válečkování nedochází ke 
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kopírování stopy profilu povrchu pohybem válečkovací hlavy,  
ale dochází k zatlačování nebo přehýbání extrémních nerovností profilu povrchu. 

Na obr. obr. obr. obr. 6.126.126.126.12....    jsou znázorněny dva hlavní mechanismy opotřebení,  
ke kterým během testování na nástroji došlo. V kombinaci velkého mechanického 
tlaku v oblasti, ve které nástroj přestává řezat a začíná se projevovat vliv 
rozměrového účinku, došlo k destruktivnímu křehkému lomu, který se projeví 
nejen na kvalitě výsledného povrchu, ale také na velikosti zatěžující sily na 
následných břitech.  

6.36.36.36.3 Hodnocení profilu povrchu u testovaných vzorkůHodnocení profilu povrchu u testovaných vzorkůHodnocení profilu povrchu u testovaných vzorkůHodnocení profilu povrchu u testovaných vzorků    

U testovaných vzorků byly naměřeny a vyhodnoceny parametry 
. Tyto parametry byly shledány jako popisné pro hodnocení 

předpokládaného stavu povrchu s ohledem na další použití a funkci. 

Pro měření profilu povrchu byla využita měřicí aparatura popsaná 
v kapitole 5.1.4. Měření bylo provedeno na třech hodnocených úsecích dle  
obr. obr. obr. obr. 6.136.136.136.13. . . .     

  

Obr. 6.13. Schéma měření testovacího vzorku. 

6.3.16.3.16.3.16.3.1 Hodnocení parametru Hodnocení parametru Hodnocení parametru Hodnocení parametru profilu povrchuprofilu povrchuprofilu povrchuprofilu povrchu    

Právě hodnota vzájemného materiálového poměru bude nejvíce ovlivňovat 
životnost nové obrobené plochy, z hlediska rozměrové a geometrické stálosti. U 
nástroje MT3 dochází během procesu opotřebení ke změně velikosti těchto 
hodnot. Zatímco u nového nástroje z cermetu  a PKD prokázala analýza hodnot 

 a  při stejných řezných podmínkách téměř totožné hodnoty  
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(viz. kapitola 6), na hodnotě  docházelo k výraznější změně (obr. obr. obr. obr. 6.146.146.146.14....). 

Nástroje z cermetu vykazovaly o 15,2 % vyšší hodnoty než nový nástroj s PKD. 

 

Obr. 6.14. Průběh hodnot  pro jednotlivé vzorky v L1, L2, L3. 

Nástroj s PKD na konci své životnosti vykazoval obdobné hodnoty jako 
nástroj z cermetu. Při porovnání s ostatními hodnotami však je zřejmé, že povrch 
v této oblasti vykazoval dílčí nedostatky, jako například zvětšení hodnoty největší 
výšky profilu a hodnot  a  (obr. br. br. br. 6.156.156.156.15....). Docházelo tedy k větším prohlubním, 

které mohou působit jako iniciátor napětí pro šíření trhliny. 
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Obr. 6.15. Průběh hodnot  a  pro jednotlivé vzorky MDi a Wi v L1, L2, L3. 

Při testování nástroje z cermetu byl prokázán nárůst hodnot  a  

v závislosti na řezné rychlosti. Zatímco při řezné rychlosti  byl 
rozptyl hodnot podobný jako u nového nástroje s PKD při  

, při  již rozptyl hodnot u nového nástroje  
z cermetu vykazoval vyšší rozptyl hodnot než nástroj s PKD po obrobení  

 (obr. obr. obr. obr. 6.166.166.166.16....).  
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Obr. 6.16 Průběh hodnot  a  pro jednotlivé vzorky MCi. 

Další nežádoucí efekt při zvyšování řezné rychlosti u nástroje z cermetu se 
projevil v růstu hodnot  a  v jednotlivých oblastech měření na obrobené 

ploše. V první oblasti L1 byl průběh hodnot s nárůstem řezné rychlosti velmi 
podobný. Hodnoty se pohybovaly v intervalu . Velikost 
intervalu tedy odpovídá . V oblasti L3 již docházelo při změně řezné 
rychlosti k většímu rozptylu hodnot  a , tedy výsledná hodnota  

. Velikost intervalu tedy odpovídá . Hodnoty 
v jednotlivých oblastech L1 – L3 jsou zaneseny do grafu na obr. obr. obr. obr. 6.176.176.176.17. 

Naměřené hodnoty byly dále porovnány s výsledky uvedenými v kapitole 
6. Měření prokázalo rozdílné hodnoty parametrů  a , respektive parametru 

 v oblasti L1, kde docházelo při zařezávání nástroje k destabilizaci řezného 
procesu, oproti oblasti L2 a L3 (obr. obr. obr. obr. 6.176.176.176.17....). Tento jev lze přičítat tribologickým 
vlastnostem nástroje v kombinaci s použitou procesní kapalinou a použitým 
typem chlazení. 

 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

##

 

Obr. 6.17. Průběh hodnot  a  pro jednotlivé vzorky MCi v L1, L2, L3. 
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Obr. 6.18. Průběh hodnot  a  pro jednotlivé vzorky MCi, MD a opotřebené W  

v L1, L2, L3. 

V grafech na obr obr obr obr 6.186.186.186.18.... jsou srovnány hodnoty  a , které byly 

naměřeny na jednotlivých vzorcích v úsecích L1 – L3. Z grafu je patrné,  
že s rozvojem opotřebení nástroje s PKD dochází při nárůstu pasivních silových 
složek a řezného momentu k růstu rozdílu hodnot. Tato vytvořená struktura 
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vykazuje horší kontinuitu povrchu. Jako možné, ale nepotvrzené důvody ke 
vzniku větších prohlubní a vyšších výstupků může být nárůst poloměru zaoblení 
na břitech nástroje a prodloužení oblasti II na obr. obr. obr. obr. 5.105.105.105.10...., , , , ve které se již projevuje 
rozměrový účinek. Důsledkem toho může docházet k porušení mezikrystalických 
vazeb v povrchu materiálu a ke vzniku mikrotrhlin na nově vzniklém povrchu. 

6.3.26.3.26.3.26.3.2 Hodnocení Hodnocení Hodnocení Hodnocení vzniklého opotřebení vzniklého opotřebení vzniklého opotřebení vzniklého opotřebení na břitech MT3na břitech MT3na břitech MT3na břitech MT3        

Jak již bylo konstatováno výše, nástroj je konstruován s původním 
záměrem rovnoměrného rozložení silového zatížení na každý břit. Výsledné 
dokumentované poznatky však dokládají, že existuje řada aspektů, které 
zapříčiňují lokální přetěžován jednotlivých břitů a v důsledku zapříčiní jejich 
postupnou destrukci nejen z hlediska dlouhodobého rovnoměrného rozvoje 
opotřebení. Na obr. obr. obr. obr. 6.196.196.196.19.... jsou znázorněny břity č. 1 a 2, na kterých se projevil 
křehký lom na konci životnosti nástroje. Na břitu 3 k výraznějšímu kritickému 
poškození nedošlo. Tento břit, jak vyplynulo z kapitoly 5.3.1, odebírá menší 
průřez třísky než břit 1 a 2. I na konci životnosti nástroje břit vykazoval pouze 
dlouhodobý mechanismus opotřebení - abrazivní otěr.  

 

Obr. 6.19. Opotřebení na čelní ploše břitu 1 -3 se znázorněným průřezem třísky 
s využitím [15, 18]. 

Pokud budeme na břit pohlížet jako na oblast, kde s rozvojem času dochází 
k nárůstu zatížení (kapitola 5.3.2 a kapitola 6), pak na základě stanovení měřítka 
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lze určit oblast poškození břitu, korespondující s oblastí největšího zatížení. 
Kritické opotřebení, uvedené na obr.obr.obr.obr.    6.196.196.196.19.,.,.,., koresponduje se zjištěnou oblastí 
největšího zatížení na jednom břitu, kde již dochází k projevům rozměrového 
účinku. Také při hodnocení povrchu lze prokázat, že úsek poškození na břitu je 
v zákrytu s II oblastí dle obr. obr. obr. obr. 5.105.105.105.10.... předchozího břitu, který vlivem působení 
rozměrového účinku vytvořil zpevněnou oblast na obráběném povrchu v předchozí 
otáčce. Pakliže břit 1 bude odřezávat tento zpevněný materiál, v kombinaci se 
zmenšujícím se průřezem třísky dojde k nárůstu mechanického tlaku na danou 
oblast břitu a bude docházet k postupnému dynamickému únavovému působení, 
které vyústí ve vydrolení nebo vylomení břitu. I po takovémto poškození je nástroj 
schopen obrábět, ale zatížení se postupně přesouvá na následující břit nástroje, 
zatímco na břitu 1 se vlivem opotřebení budou rozvíjet pasivní síly a narůstá 
řezný moment. V důsledku poškození břitu 1 a přesunutím části zatížení na 
následný břit začne docházet k lavinovému efektu, kdy břit 2 bude odebírat 
zpevněný materiál z povrchu obrobku vniklého po obrobení prvním břitem a takto 
se bude chovat i závislost mezi druhým a třetím břitem. Rozvoj opotřebení se pak 
jeví na jednotlivých břitech jako nesymetrický. Pokud se na pozici kritických 
oblastí opotřebení podíváme z hlediska uvedeného vzájemného překrývání břitu, 
lze vypozorovat vzájemnou závislost. Profil povrchu s rozvojem opotřebení  
a nárůstem silových složek začíná vykazovat četnější a výraznější povrchové vady 
a parametry popisující profil povrchu začnou narůstat. Jak je uvedeno v grafu na 
obr. obr. obr. obr. 6.146.146.146.14...., vzájemný materiálový podíl  narůstá. Nárůst této hodnoty lze 

nepotvrzeně připsat odlehčovacímu břitu, který navazuje na hlavní řeznou část u 
všech břitů nástroje a jehož opsaný profil tvoří válec. V této oblasti však již 
nedochází k řezání, ale břit na povrch působí principem známým z VBD 
s geometrií Wiper ze soustružnických a frézovacích operací. Při rozvoji nárůstu 
poloměru zaoblení ostří během procesu vystružování na těchto odlehčovacích 
břitech dochází k zahlazování a zatlačování špiček profilu povrchu.  

6.3.36.3.36.3.36.3.3 Hodnocení vzniklého opotřebení na vodítkách nástroje MT3Hodnocení vzniklého opotřebení na vodítkách nástroje MT3Hodnocení vzniklého opotřebení na vodítkách nástroje MT3Hodnocení vzniklého opotřebení na vodítkách nástroje MT3    

Dřívější konstrukce nástroje vycházela z hlavního předpokladu 
jednoduchosti výroby nástroje jakožto monolitního celku z materiálu cermet. Toto 
řešení bylo v rámci vývoje nástroje nahrazeno osazením vodítek a břitů pomoci 
technologie pájení, což vedlo k možnosti využití otěruvzdornějších materiálů 
s nižším součinitelem tření a s nízkou afinitou vůči obráběnému materiálu. 
Předpokladem bylo předejití adheznímu ulpívání obráběného materiálu na 
povrchu vodítek. Jako částečné řešení se jevila možnost osazení vodítek 
materiálem PKD (nástroje pro experimentální hodnocení). I u tohoto materiálu 
se však s rozvojem opotřebení a lokální ztrátou povlaku nástroje projevují 
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adhezivní principy ulpívání částic materiálu. Pakliže takovýto nárůstek na 
nástroji vznikne, tak vzhledem ke geometrii vodítka nemá jinou možnost odvodu 
než do obráběné plochy. Nárůstek je pak při kontaktu s následujícím vodítkem 
namáhán smykem a dojde k napěchování materiálu do obráběné plochy nebo na 
něj působí následný břit. U takto ulpělé částice pak nelze předvídat její další 
chování. Nárůstek pak může odejít ve formě třísky nebo vytvoří lokální zpevnění 
a vryp na obráběné ploše. Při posuzování pozice nejvíce opotřebené oblasti 
vodítek bylo zjištěno, že se nachází právě ve vzdálenosti korespondující 
s hodnocenými grafy pasivních sil  v oblasti stabilizování nástroje. Obrazová 

dokumentace vodítek tedy potvrzuje, že vodítka jsou právě nejvíce namáhána 
v této fázi obrábění a další rozvoj abrazivního opotřebení je tímto faktem dále 
podpořen.  

Obr. 6.20. Opotřebení na vodítku 1 a 2 se znázorněním pozice nástroje vůči obrobku 
s využitím [15, 18]. 

Zdokumentované oblasti opotřebení také poukazují na nerovnoměrný 
rozvoj opotřebení na jednotlivých vodítkách. Toto asymetrické rozložení lze 
nepotvrzeně připisovat nestabilnímu a nerovnoměrnému zatížení jednotlivých 
vodítek, plynoucímu z velikosti a oscilace výslednice pasivních sil působících 
radiálně na nástroj (obr. obr. obr. obr. 6.36.36.36.3....    a a a a 6.46.46.46.4....). Opotřebení vodítek uvádí obr. obr. obr. obr. 6.206.206.206.20. 
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6.3.46.3.46.3.46.3.4 Hodnocení pHodnocení pHodnocení pHodnocení povrchových vad na obrobené plošeovrchových vad na obrobené plošeovrchových vad na obrobené plošeovrchových vad na obrobené ploše    

Z realizovaného experimentálního měření byly vybrány vzorky MD50, W1 
a W2, ze kterých byly vytvořeny snímky pomoci elektronového mikroskopu 
Philips XL 30 ESEM. Struktura povrchu vykazuje několik specifik, které je možné 
na základě silové analýzy přiřadit k mechanismu opotřebení na břitech nástroje.  

Obrobený povrch vykazuje cyklicky se opakující profil, který je tvořen 
průběžnou šroubovitou rýhou vzniklou vlivem působení rozměrového účinku břitu 
nástroje a pěchování povrchu, dále oblastí, kde po uvolnění elastických deformací 
dojde k vytvoření výstupku a následně oblastí, která byla vytvořena procesem 
řezání. Na obr. obr. obr. obr. 6.216.216.216.21.... je uveden pohled v normálném směru na povrch obrobený 
nástrojem s PKD na počátku životnosti (MD50). Povrch nevykazuje žádné zřejmé 
stopy vytvořené nástrojem při návratu na výchozí pozici. To také svědčí o 
dobrých řezných vlastnostech nástroje na počátku životnosti. 

 

Obr. 6.21. Profil povrchu – normálný směr pohledu na vzorek MD50 s využitím  
[15, 18]. 

S rozvojem opotřebení na odlehčovacích břitech nástroje a tedy i při změně 
geometrie nástroje dochází ke změně profilu povrchu a původní cyklicky se 
opakující profil vykazuje již značnou nesourodost plynoucí z míry opotřebení 
jednotlivých břitů. Povrchy vytvořené nástrojem s PKD s opotřebením W1 po 
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 a W2 po  jsou na obr. obr. obr. obr. 6.226.226.226.22. Rozdíl v profilu povrchu 
je znázorněn v grafech na obr. obr. obr. obr. 6.236.236.236.23. Na povrchu vzniklém opotřebeným nástrojem 
se již projevuje vliv odpružení materiálu obrobku. Toto odpružení má za následek 
svírání nástroje při návratu do výchozí pozice. Stopy po nástroji pak mohou 
znehodnocovat obrobený povrch nežádoucím způsobem. Nástroj není uzpůsoben 
pro řezání v opačném směru posuvu a odpružení je řádově v setinách milimetru, 
nedojde tedy k založení a utváření třísky. Tříska již nepřekročí bod bifurkace,  
a tak dochází pouze ke kluzu nástroje po povrchu. Bíle stopy patrné i při menším 
zvětšení jsou oblasti zpevněného materiálu. Měřením mikrotvrdosti byl v těchto 
oblastech dalšími autory [19] prokázán nárůst až o 123 HV0,005 v hloubce 7  
oproti hodnotám v hloubce 50 . Zpevnění tedy v bílých oblastech bylo 
prokázáno při měření příčného průřezu. 

 

Obr. 6.22. Profil povrchu – normálný směr pohledu na vzorek W1 a W2  
 využitím [15, 18]. 

Dále byly také na povrchu identifikovány vady, způsobené adhezně 
ulpělými částicemi na části břitu nástroje. Na adhezní ulpívání na břitech je 
usuzováno na základě projevu zejména ve šroubovité rýze. Na površích vzniklých 
opotřebeným, ale i novým nástrojem je možné pozorovat rýhy, které mají základ 
v předchozí otáčce závitu profilu.  
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Obr. 6.23. Protokolární záznam profilu povrchu u vzorku (shora) MD50, W1, W2  
(oblast měření L1). 

Vada zobrazená na povrchu vzorku MD50 (obr. obr. obr. obr. 6.246.246.246.24....) je identifikována 
jako lokální rýha, která vznikla vytvořením falešné špičky nástroje před 
poloměrem zaoblení ostří (viz obr. obr. obr. obr. 4.174.174.174.17....) a tento materiál v další otáčce odešel 
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směrem na obráběnou plochu, kde byl zatlačen do povrchu a vytvořil lokálně 
zpevněné oblasti. 

 

Obr. 6.24. Vady na povrchu vytvořeném při záznamu MD50 s využitím [15, 18]. 

Kvalita obrobeného povrchu po operaci vystružování je předepsána  
a zohledňována vzhledem k následné operaci válečkování. Při zvýšeném počtu 
výskytu rýh a adhezně ulpělého materiálu na výsledném obrobeném povrchu je 
obrobek považován již za nevyhovující. Uváděné vady pak mohou nerovnoměrně 
zatěžovat válečkovací hlavu a vytvářet nežádoucí defekty, které mohou finální 
povrch znehodnotit. Známou a doloženou vadou vzniklou při válečkování je 
například vznik překladů. Jedná se o materiál výstupku přehnutý vlivem diference 
posuvů u operace vystružování a válečkování (obrobrobrobr....    6.256.256.256.25).  
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Obr. 6.25. Proces válečkování a iniciace vzniku překladu s využitím [15, 18].  
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7777 ZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚR    

Operace vystružování se za posledních několik let stala vysoce produktivní. 
Za použití moderních řezných nástrojů a tvrdých a otěruvzdorných PVD povlaků 
se podařilo zvýšit řezné rychlosti vhodné pro danou operaci až  
o desetinásobek. Neustále se zvyšující požadavky na výslednou kvalitu a obecně 
integritu povrchu nutí výrobce vystružovacích nástrojů neustále se zabývat 
novými problémy, které s problematikou vývoje nového řezného nástroje souvisejí. 

Jak je patrné z výsledků provedených experimentů, nelze vliv pasivních 
silových složek podceňovat. Mohou být příčinou předčasného lomového poškození 
břitu nástroje, ale také mohou zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu výsledného 
povrchu a tedy i celého obrobku. U rotačních nástrojů pak mohou přispívat ke 
vzniku samobuzeného chvění, neboť působí na vnějším obvodu nástroje a tedy 
mohou v důsledku zvyšovat velikost řezných momentů . Pasivní silové složky 
je možno redukovat za využití procesních kapalin nebo za použití tvrdých, 
případně tribologických povlaků. U testovaného typu nástroje MT3 však při dané 
konstrukci nelze zajistit osovou silovou vyváženost a z hodnocení průběhu 
silového zatížení také vyplynulo, že již při zavádění nástroje dojde k lokálnímu 
přetížení vodítek, které v dané části vodítek způsobí rozvoj abrazivního 
opotřebení a materiálový úbytek vodítek. 

Současným trendem produkční firmy HAM-FINAL s. r. o. je navyšování 
použitelné řezné rychlosti pro vystružovací nástroje. Měření prokázalo rozdíly 
v chování nástroje i ve struktuře výsledného povrchu při použití dvou typů 
materiálů pro vodítko nástroje. Řezná část je osazena řezným materiálem cermet 
opatřeným PVD povlakem, zatímco jako materiál vodítek byl u vzorků MCi 
použit cermet a u vzorků MDi a Wi byl použit materiál PKD. Výsledky poukázaly 
na výraznější změny v měřených hodnotách  a , ale také v hodnotách 

zvolených pro hodnocení profilu povrchu u nástrojů s cermetem. Zejména pak 
parametr  vykazoval narůstající trend hodnot v závislosti  
na zvyšující se řezné rychlosti. Hodnoty parametru  v měřené oblasti L2 a L3  
při  u nového nástroje s cermetem odpovídal hodnotám   
při  u nového nástroje s PKD ve stejných oblastech. Výrazný 
nárůst hodnot  byl zaznamenán u nástrojů s cermetem při , 
kdy hodnoty ve srovnání s nástrojem s PKD vykazovaly nárůst na 2,6 násobek 
v uvedené měřené oblasti L2 a L3.  

Z hodnocení byly dále zjištěny vyšší hodnoty  v měřené oblasti L1  
u nástrojů s cermetem při všech použitých řezných rychlostech, oproti nástroji 
s vodítky z PKD. Stabilita hodnot  u nástroje s PKD v oblasti L1, L2 a L3 
byla v rozmezí 3 %. U nástrojů s vodítky z cermetu se hodnoty oblasti L1  
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od oblasti L2 a L3 lišily výrazněji, a to v rozmezí 19,3 %. Nástroje s PKD se tedy 
projevily jako vhodnější pro vytvoření identické struktury po celé měřené délce 
otvoru. Hodnota parametru  se se změnou řezné rychosti ani s použitým 

druhem materiálu vodítek výrazně nelišila. Tuto skutečnost lze přičíst 
kalibrovacím břitům na válcové části nástroje, které pracují na principu Wiper 
známém z nástrojů pro soustružení a frézování pro dosahování lepší kvality profilu 
povrchu při stejných řezných podmínkách jako u běžných nástrojů. Výraznější 
výstupky jsou tedy na profilu povrchu zahlazeny nebo odřezány těmito břity. 
Výraznější změna hodnot  se projevila až s rozvojem opotřebení u nástrojů 

s PKD, kdy nástroj již vykazoval známky obrazivního otěru na vodítcích  
i na břitech nástroje. 

Dalším zásadním hodnoceným parametrem byl nosný podíl profilu povrchu  
. Tento parametr vykazoval vyšší hodnoty u nástrojů s vodítky s cermetem 

již u nového nástroje. U nástrojů byl zaznamenán trend tvaru průběhu hodnot 
s rozvojem opotřebení ve tvaru U. Povrch obrobený novým nástrojem vykazoval 
hodnoty  kolem 50 %. V I. fázi zrychleného opotřebení povrch vykazoval 

pokles hodnot až na  = 40 %, zatímco v polovině životnosti a na konci 

životnosti nástroje byly naměřeny hodnoty od 55 do 57 % hodnoty . 

Dalším výstupem práce je odvození vztahu rozvoje průřezu třísky  
uvažované geometrie nástroje v čase . Na základě uvedeného odvozeného vztahu, 
při dodržení stanovených předpokladů (lineární břity se spojitostí G0), lze  
při změně geometrie odvodit čas potřebný pro stabilizaci nástroje v prvotní fázi 
zavádění. Změnou geometrie lze také docílit odklonění působení největšího 
mechanického tlaku na kritické místo nástroje, tedy hranu mezi břitem  
a kalibrovacím břitem. Během procesu vystružování bylo v dílčí studii autora [19] 
prokázáno zpevnění povrchu, avšak nebylo uvedeno, zda je u této operace,  
po které následuje proces válečkování, toto zpevnění nezbytné a žádoucí. 
V případě přenesení maximálních tlaků do oblasti, která se bezprostředně nepodílí 
na utváření finálního profilu povrchu, by bylo teoreticky možné prodloužit 
životnost nástroje. Změna geometrie nástroje by také vedla k přesunutí výslednice 
radiálních sil do axiálního směru vůči ose nástroje, což by vedlo ke snížení 
radiálního zatížení při zařezávání břitů do obrobku v okamžiku, kdy se  
na stabilizaci nástroje ještě nepodílí vodítka. 

Během realizace dílčích experimentů byla dále prokázána velmi zásadní 
závislost nástroje na intenzitě a směru proudění procesních kapalin. Tribologie 
nástroje vůči obrobku je na mazacím účinku procesní kapaliny velmi závislá. Toto 
prokázala experimentální měření (obr. obr. obr. obr. 5.145.145.145.14....) realizovaná na stroji Tajmac ZPS 
MCV 1210 s externím prouděním procesních kapalin, kdy ve 2. fázi obrábění 
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(stabilizované oblasti) docházelo ke skokovému nárůstu hodnot . Nárůst hodnot 

o téměř 15 N byl vyhodnocen jako ztráta účinku procesní kapaliny, která se již 
nedostávala v dostatečném množství do požadované oblasti obrábění.  
Na obr. obr. obr. obr. 5.165.165.165.16.... je pak uveden záznam z realizovaného experimentu, kde bylo 
použito doporučené vnitřní chlazení. 

Práce ve své koncepci navrhla možnou metodiku testování a hodnocení 
zásadních silových veličin a na základě algoritmu hodnocení silového zatížení  
a výsledné struktury povrchu by bylo možné vytvořit software nebo i xlms soubor, 
který by na základě změny nastavené geometrie nástroje predikoval velikost  
a výslednici případného silového zatížení. Data získaná během realizovaných 
experimentů a vyhodnocená v této práci je dále možno využít pro testování 
soustavy upínač – termoupínač – nástroj s pomocí MKP analýzy, kde by bylo 
možné simulovat chování nástroje, např. vychylování během procesu zavádění  
do obrobku. Naměřená data a poznatky mohou být dále využity pro simulace 
utváření třísky, vedoucí ke zjištění napjatostních stavů v povrchu materiálu  
po procesu vystružování. 

Předpokládaný další výzkum na tomto typu nástroje by bylo vhodné 
zaměřit na tribologické vlastnosti moderních PVD povlaků v kombinaci 
s procesními kapalinami a zejména na způsob jejich přívodu do místa řezu, dále 
pak na možnost změn řezné geometrie pro dosažení snížení radiálních sil působící 
na nástroj v I. fázi obrábění pro eliminaci přetěžování vodítek právě v okamžiku 
prvotní stabilizace nástroje. Další bod následného výzkumu by bylo vhodně 
zaměřit na změnu koncepčního uspořádání návaznosti břitů a vodítek nástroje 
pro zkrácení destabilizované oblasti hodnot v I. fázi obrábění.  

Z realizovaného výzkumu vyplynula přímá souvislost přetížení nástroje  
v I. fázi vystružování s rozvojem abrazivního opotřebení na vodítcích nástroje. 

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ    

Jménem autorů podílejících se na výzkumných pracech si dovoluji 
poděkovat za finanční podporu, udělenou v rámci grantového projektu 
Specifického výzkumu FSI VUT v Brně 2010 – id.č. 361, reg. č. FSI-S-10-61 
Kongruentní technologie velmi přesného obrábění tvarových ploch. 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

%&%

POUŽITÁ LITERATURAPOUŽITÁ LITERATURAPOUŽITÁ LITERATURAPOUŽITÁ LITERATURA    

[1]  BUDA, Ján a Ján Békéš. Teoretické základy obrábania kovov. Bratislava : 
Vydavatel ALFA, 1977. 63-005-74. 

[2]  BUMBÁLEK, Bohumil a Leoš Bumbálek. Rozměrový účinek a jeho význam 
při vysoce přesném obrábění. VUT v Brně, Fakulta strojního inţenýrství, [vid. 
2011-04-12], 10 s 

[3]  BUMBÁLEK, Bohumil. Fyzikální podstata řezání [online]. VUT v Brně, 
Fakulta strojního inţenýrství, 2005 [vid. 2011-04-12], 125 s. Dostupný z: 
http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/fyz_ 
pods_rez/Opora05_Fyzikalni_podstata_rezani.pdf. 

[4]  BUMBÁLEK, Bohumil. Vysoce přesné metody obrábění a jejich fyzikální 
podstata. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2004. 

[5]  BUMBÁLEK, Leoš. Deformační chování materiálu při řezání se zaměřením 
na přesné obrábění. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 224 s. 
ISBN 80-720-4325-0. 

[6]  ČERMÁK, Jaroslav. Soudobé otěruvzdorné povlaky a jejich vliv na efektivní 
využití řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Brno : Vysoké učení technické 
v Brně, 2009. 30 s. ISBN 978-80-214-3901-6. 

[7]  CHLUP, Martin. Hodnocení průběhu silového zatížení při vystružování za 
použití moderních vystružovacích hlavic MT3 v závislosti na integritě 
povrchu. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2011. 59 s. 
Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Slaný. 

[8]  ČIRČOVÁ, Eva a Petr IŽOL. Obrobený povrch po řezání jedno a viac 
klinovým nástrojo. [online]. [cit. 2010-06-26]. Dostupné z: 
http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/11-
2008/pdf/136-139.pdf 

[9]  ČSN, Norma. MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ, Ocel 17 349 Cr-Ni-Mo. 
12/1972. ČSN 41 7349. 

[10] De CHIFFRE, Leonardo, TOSELLO, Guido, PÍŠKA, Miroslav and Pavel 
MÜLLER. Investigation on capability of the reaming process using minimal 
quantity lubrication. CIRP Journal of Manufacturing Science and 
Technology. Volume 2, Issue 1, 2009. Pages 47-54, ISSN 1755-5817. 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

%&�

[11] Dotykové, nebo bezdotykové měření struktury povrchu?. MM Průmyslové 
spektrum. [Online] 2005. [vid.: 16. 6 2013.] Dostupné z: 
http://www.mmspektrum.com/clanek/dotykove-nebo-bezdotykove-mereni-
struktury-povrchu.html. 

[12] DVOŘÁK, Jaromír. Integrita rozhraní materiálu obráběných progresivními 
technologiemi. Dizertační práce. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního 
inženýrství, 2009. Počet stran 109, počet příloh 3. Vedoucí práce  
doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. 

[13] FANG N., and P. DEWHURST. Slip-line modeling of built-up edge formation 
in machining. International Journal of Mechanical Sciences, Volume 47, Issue 
7, July 2005, Pages 1079-1098, ISSN 0020-7403. 

[14] FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. 1. 
vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 225 s. ISBN 80-214-2374-
9. 

[15] FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie odbor obrábění: obrazová 
databáze. Testování výstružovacích hlavic MT3 - Cermet a PKD. Testování 
proběhlo dne: 6. 1. 2012 

[16] GÓMEZ-PARRA, M. ÁLVAREZ-ALCÓN, J. SALGUERO, M., et al. 
Analysis of the evolution of the Built-Up Edge and Built-Up Layer formation 
mechanisms in the dry turning of aeronautical aluminium alloys. Wear, 
Volume 302, Issues 1–2, April–May 2013, Pages 1209-1218, ISSN 0043-1648. 

[17] GUILLEM, Quintana and Joaquim CIURANA. Chatter in machining 
processes. A review, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 
Volume 51, Issue 5, May 2011, Pages 363-376, ISSN 0890-6955. 

[18] HAM-Final: firemní databáze. Testování vystružovacích hlavic MT3 - Cermet 
a PKD. Testování proběhlo dne: 6. 1. 2012. 

[19] HAVLÍK, Luboš. Integrita povrchu při vystružování s využitím vystružovací 
hlavice MT3. Brno 2012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie. 88 s. přílohy 3. 
Vedoucí práce Ing. Karel Kouřil, Ph.D. 

[20] HOUŠA, Jaromír. Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie (2. 
část). MM Průmyslové spektrum. [Online] 2006. [Citace: 17. 6 2013.] Dostupné 
z: http://www.mmspektrum.com/clanek/vyzkum-strojirenske-vyrobni-
techniky-a-technologie-2-cast.html. 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

%&�

[21] HUMÁR, Anton. Technologie obrábění I: Studijní opory [online]. Brno, 2003 
[vid. 2013-06-26]. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-
save/TI_TO-1cast.pdf 

[22] JEMIELNIAK, Krzysztof. Rough turning of Inconel 718. Advances in 
Manufacturing, Science and Technology, 2009, 33.3: 5-15. 

[23] KOCMAN, Karel. a Jaroslav PROKOP. Technologie obrábění. Brno : 
Akademické nakladatelství CERM Brno s.r.o., 2001, 270 s. ISBN 80-214-1996-
2. 

[24] KOCMAN, Karel. Speciální technologie: obrábění. 3., přepr. a dopl. vyd. 
CERM, 2004, 227 s. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v 
Brně). ISBN 80-214-2562-8. 

[25] KOLÁŘ, Petr. EMO Hannover potřetí – brousicí stroje. MM Průmyslové 
spektrum. [Online] 2007. [vid.: 16. 6 2010.] Dostupné z.: 
http://www.mmspektrum.com/clanek/emo-hannover-potreti-brousici-
stroje.html. 

[26] KOPAČ, Janez a Antun STOJIĆ. Cutting Disturbances in Hard Turning 
Process. Barcelona - Lloret de Mar : Příspěvek n a konferenci "Trends in the 
Developement of Machinery and Associated Technology", 2006. 

[27] KOPAČ, Janez; STOIĆ, Antun; LUCIĆ, M. Experimental investigation of 
dynamic instability of the turning process. Archives of Computational 
Materials Science and Surface Engineering Selected full texts, 2009, 1.2: 84-
91. 

[28] KOPAČ, Janez; STOIĆ, Antun; LUCIĆ, Mirjana. Dynamic instability of the 
hard turning process. Journal of Achievements in Materials and 
Manufacturing Engineering, 2006, 17.1-2: 373-376. 

[29] KOUŘIL, Karel a Stanislav FIALA. Moderní nástroje pro dokončování děr. 
mmspektrum. [Online] MM Průmyslové spektrum, 4 2007. [vid.: 1. 6 2013.] 
Dostupné z: http://www.mmspektrum.com/clanek/moderni-nastroje-pro-
dokoncovani-der.html. 

[30] KOUŘIL, Karel a Vladimír VLADIMÍR VANĚK. Dokončovací operace 
vystružování. In: [online]. Praha: MM Průmyslové spektrum, 2006 [vid. 
10.6.2012]. Dostupné z: http://www.mmspektrum.com/clanek/vystruzova 
ni-presnych-der-v-hydraulickych-komponentech.html 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

%&�

[31] KOUŘIL, Karel, a Vladimír VAŇĚK. Obrábění přesných děr v litinách. 
mmspektrum. [Online] MM Průmyslové spektrum, 4 2009. [vid.: 20. 5 2010.] 
Dostupné z: http://www.mmspektrum.com/clanek/obrabeni-presnych-der-v-
litinach.html. 

[32] KOUŘIL, Karel. Vystružování přesných děr v hydraulických komponentech. 
In: [online]. Praha: MM Průmyslové spektrum, 2010 [vid. 10.6.2012]. 
Dostupné z: http://www.mmspektrum.com/clanek/vystruzova 
ni-presnych-der-v-hydraulickych-komponentech.html 

[33] KOVÁR, Libor. Hodnocení deformačního chování materiálu při řezání na 
základě stability a nestability plastické deformace a smykového napětí v 
primární oblasti plastické deformace. VUT FSI, 2001, 94 s. 

[34] KRAVÁČEK, Radek. Analýza rozměrového účinku při řezání a jeho význam 
pro posouzení minimální tloušťky třísky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta strojního inženýrství, 2010. 72 s., prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. 

[35] KUPCZYK, Maciej, JOZWIAK, Krzysztof, et al. Influence of laser heating 
on adhesion of CVD coatings to cutting edges, Surface and Coatings 
Technology, Volume 201, Issues 9–11, 26 February 2007, Pages 5153-5156, 
ISSN 0257-8972. 

[36] MADAJ, Martin, Josef, SEDLÁK, Martin, SLANÝ a Aleš POLZER. Cutting 
Tool Performance and Geometrical Analysis of Progressive HSS Drills. 
Trenčín : Digital Graphic, 2008. ISBN 978-80-8075-357-3. 

[37] MADAJ, Martin, SLANÝ, Martin a Josef SEDLÁK. Cutting Tool 
Performance Analysis of New Drilling Tools. Brno : Vysoké učení technické v 
Brně, 2008. ISBN 978-80-214-3834-7. 

[38] MADAJ, Martin. Vývoj výkonných vrtacích nástrojů s využitím CAD/CAM 
a analýzy mechanismu tvorby třísky. Pojednání k získání akademického titulu 
Doktor (Ph.D.) ve studijním programu (oboru) Strojírenská technologie. 
Školitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.    Brno 2010 

[39] MERCHANT, M. Eugene. Mechanics and Metal Cutting Process II., 
Plasticity Conditions in Orthogonal Cutting. místo neznámé : J. 
Appl.Physices, 1945. 

[40] MERCHANT, M. Eugene. Mechanics of Metal Cutting Process I. 2nd ed. New 
York: Oxford University Press, 2005, xix, 651 s. ISBN 01-951-4206-3. 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

%& 

[41] Metoda konečných prvků. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2013, 6. 5. 2013 [vid. 2013-06-26]. 
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_konečných_prvků. 

[42] MEYERS, Gary, SECO TOOLS. Jak na výběr optimálního nástroje pro 
obrábění forem. In: [online]. [vid. 2013-06-26]. Dostupné z: 
http://www.prumysl.cz/jak-na-vyber-optimalniho-nastroje-pro-obrabeni-
forem/ 

[43] MÜLLER, Pavel. Minimum Quantity Lubrication in Reaming. Brno : Vysoké 
učení technické v Brně, 2008. 

[44] ÖSTBERG, Gustaf, BUSS, Katharina, CHRISTENSEN, Mikael, et al. 
Mechanisms of plastic deformation of WC–Co and Ti(C, N)–WC–Co. 
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Volume 24, 
Issues 1–2, January–March 2006, Pages 135-144, ISSN 0263-4368 

[45] PETRUŽELKA, Jiří a Richard BŘEZINA. Tvařitelnost kovových materiálů. 
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. 

[46] PÍŠKA, Miroslav, SLANÝ, Martin, MADAJ, Martin a Aleš POLZER. Vliv 
procesních kapalin na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů 
a vystružování. Technický týdeník, Vol. 2010, (2010), No.2, pp.13-17, ISSN 
0040-1064, Česká strojnická společnost. Článek v časopise. Akce: Mazání v 
moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 28. 04. 2010 - 29. 
04. 2010. 

[47] PÍŠKA, Miroslav. Speciální technologie obrábění. Vysoké učení technické v 
Brně: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. Brno, 2009. 247 s. Učební texty 
vysokých škol. Vysoké učení technické v Brně. ISBN 978-80-214-4025-8. 

[48] PÍŠKA, Miroslav a Martin SLANÝ. On the Reaming of Austenitic Steels with 
Coated Cermets, Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22th 
International DAAAM Symposium in Viena, pp.0117-0118, ISBN 978-3-
901509-83-4, (2011), DAAAM International Vienna. 

[49] RYBAŘÍK, Jaromír. Vliv rozměrového účinku na integritu povrchu při 
vystružování s využitím moderní vystružovací hlavice MT3. Brno: Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2011. 74 s. Vedoucí 
diplomové práce Ing. Martin Slaný. 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

%&!

[50] SANDVIK COROMANT. Corporation web: Jak předcházet vibracím [online]. 
2013 [cit. 2013-06-26]. Dostupné z: http://www.sandvik. 
coromant.com/cscz/knowledge/milling/getting_started/general_guidelines/
vibration/Pages/default.aspx 

[51] SCHMEIDER, George. Cutting Tool Applications. Soutfield: 
gmrs@hotmail.com, 243 s. ISBN 06-151-2191-8. 

[52] SHAW, Milton Clayton. Metal cutting principles. 2nd ed. Oxford University 
Press, 2005, xix, 651 s. ISBN 01-951-4206-3. 

[53] SLANÝ, Martin a Martin MADAJ. Analýza řezivosti tříbřitých vrtacích 
nástrojů. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2010. ISBN 978-80-214-4116-
3. 

[54] SMALLMAN, R. Moderní nauka o kovech. Vyd. 1. Praha: Státní 
nakladatelství technické literatury, 1964. Teoretická knižnice inženýra. 

[55] STAHL, Jan-Eric. Metal Cutting Theories and Models. 1. vyd. Sweden, Lund: 
Elenders, 2012, 580 s. ISBN 978-91-637-1336-1. 

[56] Taylor Hobson Ltd: corporation web. Form Talysurf Intra [online]. 2013 [cit. 
2013-06-26]. Dostupné z: http://naradi-sv.cz/czech/dmu.php 

[57] VIGNER, Miroslav, Zděněk PŘIKRYL. et al. Obrábení. Praha: SNTL, 
Nakladatelství technické literatury. 1984. 808 s. 

[58] ZEMAN, Pavel. Možnosti simulace rezného procesu. MM Prumyslové 
spektrum. Vol. 2007/12, pp. 38-39. ISSN 1212-2572. 

[59] ZETEK, Miroslav, KŘÍŽ, Antonín a Josef ŠKARDA. Řezné síly při vrtání 
těžkoobrobitelných materiálů o vysoké pevnosti a tvrdosti. České Budějovice: 
Příspěvek na Mezinárodní konferenci při příležitosti 55. výročí založení fakulty 
strojní VŠB-Technická univerzita, 2005. 

[60] ZOUHAR, Jan. Vývoj výkonných frézovacích nástrojů s využitím CAD/CAM 
a analýzy mechanizmu tvorby třísky. Disertační práce. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské 
technologie, 2009. 104 s, 7s příloh. Vedoucí disertační práce Doc. Ing. Miroslav 
PÍŠKA, CSc. 

[61] ZOUHAR, Jan. Vývoj výkonných frézovacích nástrojů s využitmí CAD/CAM 
a analýzy mechanismu tvorby třísky. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 
2008. 



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

%&"

[62] KISTLER HOLDING AG. Corporation web [online]. 2013 [vid. 2013-06-26]. 
Dostupné z: http://www.kistler.com/. 

[63] Bohdan Bolzano s.r.o.: příručka. [online]. 2004 [vid. 2013-06-26]. Dostupné z: 
http://prirucka.bolzano.cz/cz/technicka-dpora/techprirI 
/tycovaocel/EN10083/Prehled_vlast_42CrMo4/ 

[64] Nářadí Š+V: firemní web. [online]. 2004 [vid. 2013-06-26]. Dostupné z: 
http://naradi-sv.cz/czech/dmu.php 

[65] BARRAGAN, Justo a Norbert R JECK. KISTLER. Welcome to Kistler! 
[Prezentace]. Winterthur, 2006. 

[66] BALZERS. EN_CUT.MPG: Slowmotion videospot. Studijní materiály pro 
vyuku předmětu: Experimentální technologie obrábění na VUT v Brně. 2006. 

[67] ČSN ISO 3002/1. Řezné nástroje. Základní veličiny při řezání a broušení. Část 
1: Geometrie aktivní části řezných nástrojů. Základní termíny, souřadnicové 
soustavy, nástrojové a pracovní úhly, lamače třísky. 1993. vyd. Praha. 

[68] HUMÁR, Anton. Materiály pro řezné nástroje. MM publishing, 2008, 235 s. 
ISBN 978-80-254-2250-2. 

 

  



DiDiDiDizzzzertační práceertační práceertační práceertační práce    

%&#

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEKSEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEKSEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEKSEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK    

HFC [-] Vysoko – posuvové obrábění – High feed cutting 
HSC [-] Vysoko – rychlostní obrábění – High speed cutting 
HSS [-] High speed steel 
KNB [-] Kubický nitrid bóru 
MKP [-] Metody konečných prvků 
PKD [-] Polykrystalický diamant 
PVD [-] Povlakovací metoda (Physical vapour deposition) 
RO [-] Rychlořezná ocel 

   
A [-] Počáteční mez kluzu 
Aa [-] Hřbetní plocha 
Aa´ [-] Vedlejší hřbetní plocha 
AD [mm2] Průřez třísky 
Ag [-] Čelní plocha 
B [-] Pevnostní parametr zpevnění 
Cv [J.kg−1.K−1] Měrné teplo 
F [N] Výsledné silové zatížení 
Fc [N] Řezná složka výsledné síly 
Fcw [N] Řezná síla od opotřebeného břitu 
Ff [N] Posuvová složka výsledné síly 
Ffw [N] Posuvová síla od obrobeného břitu 
Fn [N] Normálová složka výsledného silového zatížení na čele 

nástroje 
Fp [N] Pasivní složka výsledné síly 

Fpmax [N] Maximální hodnota pasivní síly 
Fpn [N] Normálová složka pasivní síly 
Fpt [N] Tečná složka pasivní síly 
Fpx [N] Velikost pasivní silové složky promítnuté do osy x 
Fpy [N] Velikost pasivní silové složky promítnuté do osy y 
Fsh [N] Tečná složka výsledného silového zatížení v rovině 

maximálních smykových napětí 
Fx [N] Silová složka v ose x 
Fy [N] Silová složka v ose y 
Fz [N] Silová složka v ose z 
F� [N] Tečná složka výsledného silového zatížení na čele nástroje 
L [mm] Maximální délka hrany profilu 
Mc [N.m.1] Řezný moment 
Mc� [N.m.1] Složka řezného momentu – opotřebení nástroje 
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MGp [N.m.1] Složka řezného momentu – pasivní složky 
PB [-] Bod bifurkace – Point of bifurcation 
Pf [-] Boční rovina 
Pfe [-] Pracovní rovina 
Ra [µm] Průměrná aritmetická úchylka 

Rmr(c) [%] Vzájemný materiálový poměr 
Rp [µm] Největší výška výstupku profilu 
Rt [µm] Celková výška profilu 
Rv [µm] Největší hloubka rýhy profilu 
Rz [µm] Největší výška profilu 
S1 [mm2] Dílčí plocha třísky 
S2 [mm2] Dílčí plocha třísky 
SK [-] Slinutý karbid 
T [°] Teplota 

Tmetl [°] Teplota tavení materiálu 
Troom [°] Referenční teplota při zjišťování AAAA,    B B B B a    nnnn 
Ts [mm] Šířka jedné lamely třísky 
VB [mm] Velikost opotřebení na hřbetu nástroje 

   
ap [mm] Šířka záběru ostří – nastavená 
ap´ [mm] Šířka záběru ostří – skutečná 
apmin [mm] Minimální hodnota šířky záběru ostří 
apPB1 [mm] Šířka záběru ostří odpovídá apmin na břitu 1 

c [-] Koeficient závislý na deformační rychlosti 
f [mm] Posuv 
f1 [mm] Posunutí nástroje v čase t pro dosažení hrany x1 
fz [mm.zub-1] Posuv na zub 
hD [mm] Hloubka třísky 
hDc [mm] Tloušťka odebrané třísky 
kc [MPa] Měrný řezný odpor 
kc [MPa] Měrný řezný odpor 
m [-] Teplotní exponent odpevňování 
n [-] Exponent zpevnění 
rn [mm] Poloměr zaoblení ostří 
t [s] Čas 

t1max [s] Maximální čas pro dosažení ADmax pro S1 
t2max [s] Maximální čas pro dosažení ADmax pro S2 
vc [m.min-1] Řezná rychlost 
vch [m.min-1] Rychlost odvodu třísky 
x1 [mm] Délka hrany v konkrétním časovém okamžiku 
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x2 [mm] Délka hrany v konkrétním časovém okamžiku 
  

 [-] Součinitel pěchování třísky 
   
 [°] Úhel sražení hrany předobrobeného otvoru 
 [°] Ortogonální úhel hřbetu 
 [°] Úhel nastavení 1 ostří na i-tém břitu 
 [°] Ortogonální úhel břitu 

 [-] Střihová deformace 
 [°] Rozdíl úhlů nastavení  a  
 [s-1] Rychlost střihové deformace 
 [°] Ortogonální úhel čela 
 [-] Kritický smyk 
 [°] Úhel nastavení druhého ostří na i-tém břitu 
 [°] Ortogonální úhel řezu 
 [-] Ekvivalentní plastické přetvoření 
 [-] Referenční rychlost deformace 

 [-] Rychlost redukovaného ekvivalentního přetvoření 
 [-] Newton-Colombův koeficient tření 
 [kg.m-3] Měrná hustota materiálu 
 [MPa] Tlakové napětí 
 [MPa] Ekvivalentní napětí 
 [s] Čas 
 [MPa] Smykové napětí 
 [°] Úhel střižné roviny 
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SEZNAM PŘÍLOHSEZNAM PŘÍLOHSEZNAM PŘÍLOHSEZNAM PŘÍLOH    

Příloha 1  Dílčí záznamy průběhu hodnot ,  a výslednice  

v závislosti na čase a úhlu natočení nástroje, včetně 
uvedených hodnot profilu povrchu. 
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PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 1 ––––    DÍLČÍ ZÁZNAMY PRŮBĚHDÍLČÍ ZÁZNAMY PRŮBĚHDÍLČÍ ZÁZNAMY PRŮBĚHDÍLČÍ ZÁZNAMY PRŮBĚHU HODNOT U HODNOT U HODNOT U HODNOT , , , ,     

A VÝSLEDNICE A VÝSLEDNICE A VÝSLEDNICE A VÝSLEDNICE     VVVV    ZÁVISLOSTI NA ČASE AZÁVISLOSTI NA ČASE AZÁVISLOSTI NA ČASE AZÁVISLOSTI NA ČASE A    ÚHLU ÚHLU ÚHLU ÚHLU 
NATOČENÍ NÁSTROJE, VNATOČENÍ NÁSTROJE, VNATOČENÍ NÁSTROJE, VNATOČENÍ NÁSTROJE, VČETNĚ UVEDENÝCH HODNČETNĚ UVEDENÝCH HODNČETNĚ UVEDENÝCH HODNČETNĚ UVEDENÝCH HODNOT OT OT OT 
PROFILU POVRCHU.PROFILU POVRCHU.PROFILU POVRCHU.PROFILU POVRCHU.    
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