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 ABSTRAKT 
 
   Předkládaná studie se zabývá technologickými aspekty obrábění kovů 

vyměnitelnými břitovými destičkami, se zvláštním důrazem na VBD 
z povlakovaných slinutých karbidů. Mimo jiné je popsána teorie 
opotřebení břitu a jeho průvodních jevů, problematika utváření třísky a 
další faktory obrábění kovů. Závěr práce obsahuje popis 
nejmodernějších řezných materiálů a konstrukčních prvků VBD 
vybraných renomovaných výrobců a u některých z nich průběh a 
výsledky praktických zkoušek a porovnání.          

  

 Klíčová slova 

 Obrábění, vyměnitelná břitová destička, povlakování, řezné podmínky 

  

 

 ABSTRACT 
  

 This study states basic technological aspects of metal machining with 
cutting inserts, with special stress on coated carbide cutting inserts. 
Among others, it states wear-out theory incl. wear-out accompaniments, 
problems of chip-forming and other factors of metal machining. At the 
end of the study, it contents a description of the latest cutting materials 
and construction elements of cutting inserts from reputable producers 
and, for some of them, also the course and the results of practical tests 
and comparison. 
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 Machining, cutting insert, coating, cutting conditions 
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 ÚVOD 
 

Rozvoj technologie obrábění jako jedné z nejvýznamnějších 
technologií zabezpečujících požadovaný tvar, rozměry a jakost povrchu 
součásti, je do značné míry reprezentován konstrukcí používaných 
obráběcích nástrojů. Technologická a ekonomická úroveň těchto nástrojů 
je dána mimo jiné použitým řezným materiálem a řeznou a utvářecí 
geometrií. 

Vývoj nových nástrojů a nástrojových systémů pro obrábění, jejichž 
funkčním základem je vyměnitelná břitová destička, je proces, který 
kontinuálně probíhá již několik desetiletí a zřejmě nikdy nepřestane 
zaměstnávat odborníky ve vývojových odděleních firem. Nároky na tyto 
nástroje jsou stále vyšší a mají úzkou vazbu jak na rozvoj nových, 
zpravidla hůře obrobitelných konstrukčních materiálů obrobků, tak na 
požadované vysoké řezné parametry či vysokou kvalitu obrobeného 
povrchu. Jedním ze základních předpokladů je dnes i vysoká spolehlivost 
obráběcího procesu a předvídatelná trvanlivost břitů nástrojů, zejména při 
obrábění na CNC obráběcích centrech. Všeobecně známý fakt, že 
náklady na nástroje a nářadí jsou zastoupeny ve výrobní ceně 
průmyslového výrobku jen zhruba čtyřmi procenty, potvrzuje trvalý zájem 
zákazníků o nejmodernější nástroje a řezné materiály i přes jejich vyšší 
cenu. 

Nejčastěji používaným řezným materiálem jsou v současnosti slinuté 
karbidy, které svými vlastnostmi nejvíce splňují mnohdy protichůdné 
požadavky na ideální řezný materiál. Jejich oblast aplikace je velmi široká 
a lze je použít k obrábění většiny materiálů používaných ve strojírenství. 
V současné době jsou slinuté karbidy téměř výhradně používány 
povlakované, tedy opatřené tvrdými otěruvzdornými vrstvami. Povlakování 
znamená velký technický a ekonomický přínos, který spočívá zejména 
v navýšení parametrů obrábění a řezného výkonu, prodloužení životnosti 
nástrojů a rozšíření rozsahu použití jednoho typu povlakovaného karbidu.  
I proto jsou dnes povlakované slinuté karbidy základem výkonného 
obrábění kovů. Odhaduje se, že je jimi realizováno více než 75% 
soustružnických a asi 40% frézovacích operací2, přičemž své uplatnění 
nachází i při vrtání, vyvrtávání, vystružování a podobně.   

     Nejčastěji jsou povlakované slinuté karbidy pro obrábění aplikovány ve 
formě vyměnitelných břitových destiček (VBD). Jejich sortiment je velmi 
široký jak z hlediska vlastních řezných materiálů, tak z hlediska tvaru, 
systému upínání i řezné a utvářecí geometrie. Cílem této práce je hlubší 
rozbor související problematiky a popis a porovnání nejnovějších 
konstrukčních prvků VBD vybraných renomovaných výrobců s ohledem na 
výše uvedená hlediska. 
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1  POVLAKOVANÉ SLINUTÉ KARBIDY A JEJICH 
POSTAVENÍ MEZI ŘEZNÝMI MATERIÁLY 

1.1  Historie slinutých karbid ů 1, 3, 5, 11 

Prvním impulsem k vědeckému bádání, které vedlo k prvním typům 
slinutých karbidů, bylo objevení skutečnosti, že řezné vlastnosti 
rychlořezných ocelí souvisí s obsahem tvrdých karbidů v jejich struktuře. 
Prvními předchůdci slinutých karbidů byly slévárenské slitiny-neželezné 
slitiny, jejichž základem byl zejména kobalt, chrom nebo wolfram, a které 
obsahovaly okolo 50% tvrdých karbidů. Slévárenské slitiny měly velmi 
dobrou tvrdost, relativně vysokou tvrdost za tepla a vysokou odolnost proti 
abrazi, ale byly velmi křehké a pro výrobu nástrojů pouze částečně 
použitelné. Destičky z těchto materiálů byly pájeny do ocelových držáků a 
do frézovacích hlav podobně jako později destičky ze slinutých karbidů.  I 
přes svoji křehkost přinášely ve srovnání s rychlořeznými ocelemi výrazné 
zlepšení, zejména u materiálů, u nichž se při obrábění vyvíjela vysoká 
teplota.    

První slinutý karbid byl vyroben ve dvacátých letech minulého století. 
Technologie práškové metalurgie, která byla původně vyvinuta pro výrobu 
wolframových vláken pro žárovky, se ukázala jako vhodná technologie pro 
výrobu nového řezného materiálu, založeného na obsahu tvrdých částic 
karbidů. Jeho první modifikace obsahovaly pouze částice karbidu 
wolframu a kobalt, který měl funkci pojiva. První břitové destičky z tohoto 
materiálu (určené pro připájení) přinesly ve srovnání s dosud používanými 
nástroji z rychlořezných ocelí mnohonásobné zvýšení řezných rychlostí a 
trvanlivosti. Toto zlepšení bylo patrné zejména při obrábění šedé litiny a 
slitin hliníku, při obrábění ocelí se však projevovalo difúzní opotřebení 
s následnou destrukcí břitu, a to i při relativně nízkých řezných 
rychlostech, srovnatelných s rychlostmi při obrábění rychlořeznou ocelí. 
Výsledkem následného intenzívního výzkumu byly slinuté karbidy, které 
obsahovaly kromě karbidu wolframu i karbidy jiných prvků, zejména 
tantalu, niobu a titanu. Vývoj probíhal velmi rychle a v průběhu několika let 
bylo patentováno více než sto různých druhů slinutých karbidů. 
Praktickému využití výsledků této vývojové práce však po dlouhou dobu 
bránila úroveň tehdejších obráběcích strojů, které postrádaly jak 
nezbytnou tuhost a stabilitu, tak i potřebný výkon. Teprve koncem 30. let 
s rozvojem automobilové a zbrojní výroby začaly být slinuté karbidy ve 
velkém měřítku využívány. 

V průběhu 40. a 50. let výrazně vzrostlo využití slinutých karbidů 
především ve formě břitových destiček pájených do těles obráběcích 
nástrojů. Tyto nástroje však byly ve srovnání s nástroji z HSS poměrně 
drahé. Ze strany výrobců slinutých karbidů, mezi nimiž byl lídrem švédský 
Sandvik Coromant, bylo vyvíjeno velké úsilí s cílem přesvědčit výrobní 
firmy o výhodách nového materiálu. Protože se již tehdy projevoval tlak na 
zvyšování produktivity obrábění, potažmo zkracování výrobních časů 
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nutné pro udržení konkurenceschopnosti, bylo postupné zavádění SK 
nástrojů do výroby otázkou času. 

Další vývoj se zaměřoval na optimalizaci různých typů slinutých 
karbidů pro různé obráběné materiály a různé podmínky obrábění. 
Výzkum zahrnoval různé modifikace a varianty ve výrobě prášku, velikosti 
zrna a procesu slinování. K dispozici byly tři základní typy SK: první 
s vysokou odolností proti opotřebení a nízkou houževnatostí, druhý se 
střední úrovní obou uvedených vlastností a třetí velmi houževnatý, ale s 
malou otěruvzdorností. Kompromis mezi houževnatostí a odolností proti 
opotřebení určoval parametry jednotlivých druhů SK několik dalších let. 

Výrazného zlepšení kombinace těchto dvou základních vlastností bylo 
dosaženo až na koncem šedesátých let, kdy se objevily první povlakované 
břitové destičky. Břitovou destičku tehdy tvořil základní substrát opatřený 
velmi tenkou povrchovou vrstvou čistého a velmi jemnozrnného karbidu 
titanu, čímž získala břitová destička s určitým stupněm houževnatosti 
podstatný nárůst otěruvzdornosti. Tím došlo k naplnění vize o řezném 
materiálu s kombinací vysoké houževnatosti i odolnosti proti opotřebení.  

1.1.1  Vývoj povlakování  

První povlakované břitové destičky ze slinutého karbidu byly 
vyrobeny firmou Sandvik Coromant v roce 1969 pod označením GC 
125 (GC - zkratka systému povlakování Gamma Coating - se používá 
v označení povlakovaných SK fy. Sandvik Coromant dodnes). Pouze 
několik µm silná vrstva TiCN nanesená metodou chemické depozice 
(CVD) zvýšila velmi markantně výkonnost nástrojů ze slinutých karbidů; 
pouhou výměnou nepovlakované břitové destičky za povlakovanou bylo 
umožněno podstatné zvýšení řezné rychlosti i trvanlivosti břitu. 
Dokonce i když byla vrstva téměř opotřebena, vykazoval břit VBD stále 
zvýšenou odolnost proti opotřebení na čele i na hřbetě. 

Následovaly povlaky typu TiN a TiCN a Al2O3. Tyto povlaky byly 
původně nanášeny na podkladní substráty z běžných SK, metodou 
CVD jako jedno- a později vícevrstvé. Metoda fyzikálního napařování 
(PVD) se pro povlakování slinutých karbidů pro obrábění začala 
využívat začátkem osmdesátých let. 

Ve historii povlakovaných slinutých karbidů lze rozlišit následující 
čtyři vývojové stupně: 

•   1. generace: 

Jednovrstvý povlak TiC s tloušťkou přibližně 6 µm. V důsledku 
nedokonalé technologie výroby (tvorba křehkého eta-karbidu na 
rozhraní mezi základním substrátem a povlakem) má špatnou 
přilnavost k podkladnímu substrátu. Nástroje a břitové destičky takto 
povlakované byly předčasně degradovány odlupováním povlaku a 
následným rychlým opotřebením. 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 12  

 

•   2. generace 

Jednovrstvý povlak na bázi karbidů TiC, TiCN, TiN bez eta-karbidu 
mezi substrátem a povlakem. Zdokonalená technologie výroby 
umožnila vytváření povlaků s vynikající přilnavostí, o tloušťce až 10 µm 
(obr. 1.1).     

 

Obr. 1.1 Struktura povlaku 2. generace fy. Sanvik Coromant11 

•   3. generace 

Vícevrstvý povlak (2, 3 i více vrstev) s ostře ohraničenými přechody 
mezi jednotlivými vrstvami. Jako první jsou na podklad obvykle 
nanášeny vrstvy s lepší přilnavostí k podkladu, které mají relativně nižší 
odolnost proti opotřebení a jako poslední jsou nanášeny vrstvy 
s maximální odolností proti opotřebení (přilnavost vrstev mezi sebou 
vyplývá z procesu povlakování). Nejčastěji bývají jednotlivé vrstvy 
řazeny v tomto pořadí (od podkladu k povrchu): TiC- Al2O3, TiC-TiN, 
TiC-TiCN-TiN, TiC-Al2O3–TiN, TiCN-Al2O3-TiN (obr. 1.2). 

 
Obr. 1.2 Struktura povlaku 3. generace fy. Kennametal (USA)11 

•   4. generace 

Speciální multivrstvý povlak složený nezřídka z patnácti i více vrstev 
a mezivrstev, jejichž složení je stejné jako u povlaků 3. generace a jichž 
je dosahováno cíleným řízením atmosféry v povlakovacím zařízení 
v souladu s technologickým postupem povlakování (obr. 1.3). Tyto 
povlaky jsou schopny mimo jiné zpomalovat a odklánět šíření trhlin od 
povrchu k substrátu, podobně jako povlaky s vysokým zbytkovým 
tlakovým napětím. Do této kategorie povlaků patří i další povlaky 
vyvinuté později, např. diamantové, supermřížkové, gradientní a další. 
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Obr. 1.3 Struktura povlaku 4. generace fy. Valenite (USA)11 

 
1.2  Výroba slinutých karbid ů 1, 3, 15 

Slinutý karbid se vyrábí pečlivě kontrolovanými technologiemi oboru 
nazývaného prášková metalurgie. Tyto technologie jsou výsledkem 
několik desetiletí trvajícího vývoje. Podstata výroby spočívá ve  slisování 
směsi prášku částic karbidů s práškem pojiva a následném slinování při 
teplotě blížící se nebo přesahující teplotu tavení pojiva. Tvrdost takto 
vzniklého materiálu se blíží tvrdosti karbidů, z nichž je vyroben, a navíc 
má značnou pevnost v tlaku a ohybu díky pojivu s vysokou smáčivostí 
v tekutém stavu, v němž jsou částice karbidů pevně zakotveny. Průběh 
výroby VBD ze slinutých karbidů schematicky znázorňuje obr. 1.4. 

 
Obr. 1.4 Schematický průřez výrobou VBD ze slinutých karbidů28 

Kvalita slinutého karbidu, potažmo výkonnost požadovaná při 
obrábění, je dána strukturou a složením. Tolerance obsahu jednotlivých 
složek směsi jsou velmi úzké a musí být neustále kontrolovány, aby 
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výsledné vlastnosti slinutého karbidu byly reprodukovatelné. Hlavní fáze 
výroby slinutých karbidů jsou: 

• výroba prášku, 

• lisování polotovarů, 

• slinování, 

• konečná úprava.  

 
1.2.1  Výroba prášku  

Nejpoužívanější surovinou pro výrobu práškového wolframu je 
koncentrát wolframové rudy, který obsahuje obvykle cca 70 hmotn.% 
oxidu wolframu. Z něho se různými chemicko-mechanickými postupy 
získává čistý oxid wolframu, ze kterého se vyrábí wolframový prášek 
redukcí s vodíkem za vzniku vody. Změnami podmínek, za kterých 
redukce probíhá, lze získat prášek s různou zrnitostí. Při redukci za nízké 
teploty s vysokým přebytkem vodíku a malým přívodem oxidu 
wolframového získáme jemnozrnný prášek wolframu, a podobně při 
opačných podmínkách vzniká hrubozrnný prášek. Takto získaný prášek 
je kromě velikosti zrna pečlivě kontrolován i na obsah kyslíku a poté 
slouží jako surovina pro výrobu karbidu wolframu. Prášek se smíchá 
v přesně určeném poměru se sazemi a směs se mele v kulovém mlýnu. 
Následuje nauhličování ve vysokofrekvenčních pecích. Wolfram se 
slučuje s uhlíkem v ochranné vodíkové atmosféře na karbid wolframu. 
Teplota tohoto procesu se pohybuje mezi cca 1600 °C  a 2000 °C i více a 
ovlivňuje zrnitost karbidového prášku, která určuje vlastnosti hotového 
slinutého karbidu. Prášek karbidu wolframu má tak zásadní vliv na 
aplikační oblast vyráběného slinutého karbidu. 

 Karbidy tantalu a niobu se vyrábějí podobným postupem, s tím 
rozdílem, že jejich oxidy jsou redukovány uhlíkem. Karbid titanu se vyrábí 
společně s karbidem wolframu; při teplotách nad 2000 °C rozpustí karbid 
titanu karbid wolframu za vzniku směsného karbidu (Ti,W)C. Kobaltový 
prášek se získává redukcí oxidu kobaltu s vodíkem za teploty do 800 °C.  

 Dle požadovaných vlastností slinutého karbidu se mísí prášek 
karbidu v určitém poměru s práškem kobaltu a následuje mletí v kulovém 
mlýnu (obr. 1.5). Tato fáze je velmi důležitou části celého procesu výroby 
slinutých karbidů, protože má výrazný vliv na vlastnosti a kvalitu 
výsledného produktu. Aby se udrželo množství nečistot na co nejnižší 
míře, používají se mlecí kuličky ze slinutého karbidu, pokud možno 
složením co nejbližšího tomu, pro který je směs připravována. Totéž platí 
i pro vnitřní obložení bubnu mlýnu. Mletí probíhá za sucha nebo častěji 
za mokra. Při mokrém způsobu dochází vlivem kapilárních jevů 
k lepšímu rozrušování jednotlivých zrn a kapalina chrání směs i proti 
oxidaci. Kapalina se následně odstraňuje sušením rozprašované směsi 
(obr. 1.7).  
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Obr 1.5 Kulový mlýn28 

Kromě kulových mlýnů se k mletí prášku používají též atritory 
(obr.1.6). Jedná se o stacionární válcovou nádobu, v jejíž ose se rotuje 
hřídel s míchacími rameny. Náplň bývá u některých typů atritorů 
kontinuálně přečerpávána ze spodní části do horní pro zvýšení účinku 
mletí. 

 

   
Obr. 1.6 Atritor28 
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Obr. 1.7 Sušení směsi28 

Výsledkem výše popsaných technologických procesů je prášek, ve 
kterém jsou zrníčka karbidu dokonale obalena jemným práškem kobaltu. 
Tato struktura je základ pro pozdější slinování, při němž dochází 
zejména difúzními mechanismy ke spojení složek do podoby slinutého 
karbidu. Před dalším zpracováním směsi se odebírají vzorky pro výrobu 
zkušebních tyčinek, které se zpracovávají za stejných výrobních 
podmínek, aby mohla být kontrolována jakost dané výrobní dávky. 
Hotové tyčinky jsou podrobeny kontrole struktury, hustoty, porezity a 
mechanických vlastností-tvrdosti a pevnosti v tlaku i ohybu. Teprve jsou-li 
splněny všechny kvalitativní požadavky, je dávka uvolněna pro další fáze 
výroby.  

1.2.2  Lisování sm ěsi  

Lisování karbidového prášku do polotovarů požadovaného tvaru se  
při výrobě vyměnitelných břitových destiček zpravidla provádí na 
jednočinných nebo dvojčinných formovacích lisech za použití lisovacích 
forem (obr. 1.8 a 1.9). Pro snadnější lisování se k prášku přidává 
plastifikátor (nejčastěji syntetický kaučuk rozpuštěný v benzinu nebo 
parafín rozpuštěný v tetrachlormetanu, popř. benzenu). Plastifikátor 
jednak snižuje tření mezi povrchem dutin lisovacích forem a lisovaným 
práškem, a také usnadňuje vzájemný skluz částic směsi, čímž zvyšuje 
stupeň zhutnění, resp. snižuje lisovací sílu potřebnou pro jeho dosažení. 
Mimoto plastifikátor stmeluje slisovaný polotovar, který tak zachová tvar 
po vyhození z formy. 

Lisovací tlaky se pohybují mezi 50 až 150 MPa. Konstrukce lisů 
zajišťuje konstantní tlak ve všech směrech, aby bylo zhutnění 
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rovnoměrné. Vzhledem k vysoké porezitě výlisku (až 50 obj.%) nejsou 
jeho rozměry konečné, při slinování se zmenší o 17 až 20 i více procent 
(dle lisovacího tlaku, zrnitosti částic karbidů a obsahu pojiva). Toto 
smrštění musí být zohledněno při konstrukci forem. 

 

 
Obr. 1.8 Lisy pro lisování polotovarů VBD z karbidového prášku28 

 

Obr. 1.9 Lisování karbidového prášku28 

 

1.2.3  Slinování  

Slinování je tepelný proces, při kterém se dochází ke zhutnění 
předlisovaného polotovaru a difúznímu spojení jednotlivých složek. Musí 
probíhat za naprosto přesných podmínek (zejména teplota, doba 
průběhu a atmosféra prostředí), aby měl slinutý karbid požadované  a 
reprodukovatelné vlastnosti. Proces probíhá ve slinovací peci (obr. 1.10 
a 1.11), kde jsou výlisky uložené na grafitových podložkách zpravidla 
nejprve zahřáty na teplotu 700 až 1000 °C. P ři tomto tzv. předslinování je 
odstraněn plastifikátor a zvýšeny mechanické vlastnosti polotovaru, který 
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je v této fázi v případě potřeby ještě možné třískově obrábět (často však 
bývá předslinování pouze předstupněm slinování, s nímž tvoří jednu 
technologickou operaci). Následuje ohřev na slinovací teplotu 1400 až 
1650 °C. Slinutý karbid se smrš ťuje; zhutnění souvisí se zmenšováním 
povrchové energie na rozhraních fází. Čím jemnozrnnější je prášek, tím 
větší jsou plochy mezifázových rozhraní, což snižuje teplotu potřebnou 
pro začátek zhutňování a smršťování. I u běžných zrnitostí tak větší část 
smrštění proběhne ještě před bodem tavení pojiva a u ultrajemných 
slinutých karbidů proběhne téměř celé slinování v tuhé fázi. Difuze 
částečně probíhá i při ochlazování ze slinovací teploty, jehož průběh tak 
rovněž ovlivňuje finální vlastnosti slinutého karbidu. 

 
Obr. 1.10 Schéma slinovacího zařízení28 

 

Obr. 1.11 Slinovací pec28 
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Pro dosažení požadované struktury a vlastností substrátu se 
používají různé metody slinování. Průběh slinování je rovněž rozdílný pro 
různá složení směsi. Vliv na průběh slinování mají kromě atmosféry ve 
slinovací peci i takové faktory, jako podmínky předchozího mletí prášku, 
množství a složení plastifikátoru přítomného ve směsi na počátku 
slinování, lisovací tlak, rychlost ohřevu a podobně.  

Určitým mezníkem ve vývoji a zdokonalování slinutých karbidů je 
zavedení gradientního slinování pro dosažení tzv. funkčně gradientních 
substrátů, čili substrátů s funkčně gradientní vrstvou (FGM; příklad na 
obr. 1.12). Jedná se o slinuté karbidy, v jejichž povrchové vrstvě o 
tloušťce řádově několik setin mm je podstatně snížen podíl zrn kubických 
karbidů (obr. 1.13), které mají nižší houževnatost a vyšší tvrdost (např. 
tuhý roztok karbidu wolframu v karbidu titanu). Toho je dosaženo 
slinováním v řízené atmosféře za vnější difuze dusíku (v počáteční fázi 
slinování) a vnitřní difuze titanu. Snížení obsahu dusíku v povrchové 
vrstvě má za následek zvýšení aktivity prvků, které k němu mají vysokou 
afinitu (např. titan). Tyto prvky potom difundují do oblasti s vyšším 
obsahem dusíku, tj hlouběji pod povrch substrátu. Výsledkem těchto 
procesů je povrchová vrstva tvořená téměř výhradně zrny WC a 
kobaltem, a která tudíž vykazuje mnohem vyšší houževnatost než 
substrát hlouběji pod povrchem. Mezi touto vrstvou a substrátem vzniká 
mezivrstva s nižším obsahem pojiva a vyšším obsahem kubických 
karbidů. Příznivý vliv gradientní povrchové vrstvy spočívá zejména v tom, 
že je schopna účinně zbrzdit nebo zastavit šíření mikrotrhlin, které 
mohou vznikat v povlaku vlivem ochlazení po nejčastěji vysokoteplotním 
CVD procesu povlakování. Výsledkem jsou řezné materiály, které 
charakterizuje vysoká provozní spolehlivost a malý rozptyl dosahovaných 
řezných výkonů. 

 

       
Obr. 1.12 Funkčně gradientní substrát materiálu 9230 (Pramet Tools)14 
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Obr. 1.13 Relativní změna obsahu karbidu wolframu, kubických karbidů a                                                                                                       

kobaltu v závislosti na vzdálenosti od povrchu u gradientního subtrátu 
nového řezného materiálu 9210 firmy Pramet Tools19 

 

 
1.2.4  Kone čná úprava VBD  

Podle uvažované oblasti aplikace mohou být vyměnitelné břitové 
destičky broušené nebo nebroušené. U některých VBD pro frézování 
mohou být vysoké nároky na rovinnost dosedacích ploch (obr. 1.14 a). 
Dále bývají často broušeny obvody a poloměry špičky (obr. 1.14 b), 
případné přechodové a hladící břity, čelní a hřbetní fazetky, tvarové 
profily (časté u závitovacích VBD) i utvařeče. U soustružnických VBD 
bývají zpravidla tvary utvařečů a fazetek finálně vytvořeny již při lisování 
v lisovacím nástroji. K dalším finálním operacím při výrobě VBD patří 
leštění čelních ploch (zvláště u VBD pro obrábění hliníku), a zejména 
rektifikace řezných hran kartáčováním a pískováním. Řezné hrany jsou 
tímto postupem zaobleny v rozsahu 20 až 100 µm, což vede k jejich 
stabilizaci a k lepšímu ukotvení povlaku na břitech. Další úpravy VBD 
určených k následnému povlakování spočívají v jejich odmašťování, 
mechanickém čištění a kartáčování či pískovaní za účelem rektifikace 
břitů. Pracoviště čištění VBD před povlakováním ukazuje obr. 1.15. 
Povlakování jako velmi významná finální operace výroby VBD je 
rozvedeno v samostatné kapitole.  
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                                  a)                                                         b) 

Obr. 1.14 Pracoviště broušení dosedacích ploch (a) a broušení obvodů  
a poloměrů (b) ve firmě Pramet Tools28 

K dalším finálním operacím při výrobě VBD patří leštění čelních 
ploch (zvláště u VBD pro obrábění hliníku), a zejména rektifikace řezných 
hran kartáčováním a pískováním. Řezné hrany jsou tímto postupem 
zaobleny v rozsahu 20 až 100 µm, což vede k jejich stabilizaci a 
k lepšímu ukotvení povlaku na břitech. Další úpravy VBD určených 
k následnému povlakování spočívají v jejich odmašťování, mechanickém 
čištění a kartáčování či pískovaní za účelem rektifikace břitů. Pracoviště 
čištění VBD před povlakováním je na obr. 1.15. Povlakování jako velmi 
významná finální operace výroby VBD je rozvedeno v samostatné 
kapitole.  

 

Obr. 1.15 Čištění VBD před povlakováním ve firmě Pramet Tools28 
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1.3 Metody povlakování slinutých karbid ů 1, 3, 11, 13, 15 

V současnosti je převážná většina základních druhů slinutých 
karbidů pro soustružení, frézování i vrtání opatřena povlakem, tj. vrstvou 
s vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. Povlak ve formě tenké 
vrstvy vykazuje vyšší tvrdost a pevnost než stejný materiál v jakékoli jiné 
formě díky absenci pojiva, řádově jemnější zrnitosti oproti substrátu a 
nižšímu počtu strukturních defektů. Povlaky tak účinně brání několika 
různým mechanismům opotřebení a díky svým kluzným vlastnostem 
zamezují tvorbě nárůstku. V současné době bývají povlaky zpravidla 
nanášeny na substráty přímo k tomuto účelu určené, neboli řezný 
materiál pro daný okruh aplikací je dán kombinací konkrétního substrátu 
a konkrétního povlaku.   

Nejdůležitější materiály pro povlakování jsou: karbid titanu TiC, nitrid 
titanu TiN, oxid hlinitý (keramika) Al2O3, aluminiumnitrid titanu TiAlN a 
karbonitrid titanu TiCN. Karbid titanu a oxid hlinitý mají vysokou tvrdost  a 
vytvářejí mezi nástrojem a třískou chemickou a fyzikální (tepelnou) 
bariéru. Nitrid titanu má o něco nižší tvrdost, ale je termodynamicky 
stabilní a jeho nízký součinitel tření propůjčí nástroji či břitové destičce 
vynikající odolnost proti žlábkovému typu opotřebení na čele. Oxid hlinitý 
má vynikající otěruvzdornost za vysokých teplot, což jej předurčuje 
k nasazení při vysokých řezných rychlostech. Moderní technologie 
nanášení povlaků umožňují nanášet stejnoměrné a reprodukovatelné 
vrstvy těchto materiálů, jejichž vhodnou kombinací lze dosáhnout 
požadovaných řezných vlastností. Tyto metody lze rozdělit do dvou 
základních skupin: metoda CVD (chemické napařování z plynné fáze) a 
metoda PVD (fyzikální napařování). 

1.3.1  Metoda CVD  

Metoda CVD (Chemical Vapour Deposition – chemické napařování) 
je hlavní metodou povlakování slinutých karbidů a je charakterizována 
vysokými procesními teplotami 1000 až 1200 °C. Meto da je založena na  
chemické reakci sloučenin v plynném stavu (např. TiCl4, AlCl3 apod.), 
které jsou působením přivedené energie zahřáty na vysokou teplotu, při 
níž se rozkládají. Produkty těchto chemických reakcí jsou ukládány na 
povrch substrátu. Např. při povlakování TiC tvoří plynnou atmosféru 
vodík, metan a chlorid titanu. Podobně při povlakování Al2O3 se používá 
chlorid hlinitý a při povlakování TiN plynný dusík. Aby došlo k vytvoření 
povlaku, musí plynná náplň obsahovat i nekovový reaktivní plyn (např. 
NH4, CH4, N2). V povlakovací atmosféře musí být zastoupen i nosný plyn 
(např. Ar, H2), který umožňuje dopravu produktů reakce na povrch 
substrátu a svou schopností ovlivnit rychlost růstu vrstvy umožňuje řízení 
celého procesu povlakování. Tyto plyny také brání nežádoucím vedlejším 
reakcím v přítomných plynech a mohou rovněž redukcí oxidů na 
povlakovaném povrchu ovlivnit adhezi povlaku.  
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Protože regulace přívodu různých plynů do povlakovacího zařízení je 
poměrně jednoduchá, je metoda CVD velmi vhodná pro nanášení 
vícevrstvých povlaků, přičemž v jednom zařízení lze vytvářet nejrůznější 
druhy povlaků. 

CVD metoda má mnoho modifikací, z nichž některé jsou významné 
tím, že výrazně snižují pracovní teplotu procesu. Jednou z nich je často 
používaná tzv. MTCVD metoda (middle temperature CVD). Tuto 
modifikaci odlišují od běžné CVD metody zejména nižší procesní teploty, 
cca 700 až 850 °C. Zatímco u CVD metody je jako zdr oj uhlíku používán 
plynný metan CH4 a čistý dusík, MTCVD technologie využívá jako zdroj 
uhlíku i dusíku sloučeninu acetonitril (CH3CN), popř. jedovatý a hořlavý 
metylkyanid. Zdrojem titanu je stejně jako u konvenční CVD metody 
chlorid titaničitý TiCl4. Výhodou metody MTCVD je zejména to, že 
v důsledku nižších teplot nenastává nežádoucí pokles houževnatosti 
substrátu, což tuto metodu předurčuje k využívání pro povlakování VBD 
pro vyšší posuvy a méně příznivé záběrové podmínky (přerušovaný řez). 
Výhodou je rovněž vyšší rychlost růstu vrstvy (přibližně třikrát oproti 
konvenční CVD metodě) a zanedbatelná míra difuze uhlíku ze substrátu, 
což prakticky vylučuje vznik křehkého eta-karbidu na rozhraní substrát-
povlak. Schéma zařízení pro povlakování CVD (MTCVD) metodou je na 
obr. 1.16. 

 
Obr. 1.16 Schéma CVD (MTCVD) povlakovacího zařízení28 

Jiná metoda umožňující snížení vysokých pracovních teplot CVD 
metody je plazmaticky aktivovaná CVD metoda (PCVD; v různých 
zdrojích se vyskytují též označení PACVD, PECVD-Plasma Enhanced 
CVD či MWPCVD-MicroWawe Plasma CVD). Pracovní teploty u této 
metody jsou pod hranicí 600 °C, p ři zachování základního principu 
depozice z plynné fáze. PCVD metoda využívá zvýšení energie plynné 
atmosféry její ionizací plazmovým výbojem, který doutná v komoře 
reaktoru. Chemicky aktivovaná plazma umožňuje snížení teploty 
ukládání povlaku na povrch substrátu. Plazma se vytváří reaktivním  
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plynem (např NH3) nebo vnějším elektrickým napájecím zdrojem 
(střídavé napětí s nízkou nebo vysokou frekvencí, stejnosměrné nebo 
stejnosměrné pulzní napětí). Stejnosměrné pulzní napětí je výhodné tím, 
že možnost řízení průběhu pulsů dovoluje použít urychlující napětí pouze 
tak velké, aby postačovalo k vytvoření povlaku požadovaných parametrů, 
bez zbytečného zahřívání substrátu. 

     Mezi obecné výhody povlakování CVD metodami patří vysoká hustota 
a tepelná stabilita povlaku, jeho vysoká homogenita a vynikající přilnutí 
k podkladu, a precizní řízení složení jednotlivých složek multivrstev. Dále 
rovnoměrnost tloušťky vrstvy u tvarově složitých nástrojů, povlakování ze 
všech stran v důsleku vysokých pracovních tlaků a možnost vytvářet za 
výhodných ekonomických podmínek složité vrstvy, včetně např. 
diamantových vrstev, Al2O3, kluzných uhlíkových vrstev apod. Na 
obr. 1.17 je CVD a MTCVD povlakovací zařízení ve firmě Pramet Tools. 

 

Obr. 1.17 CVD (MTCVD) povlakovací zařízení ve firmě Pramet Tools28 

 

 
1.3.2  Metoda PVD  

Metoda PVD (Physical Vapour Deposition- fyzikální napařování) je 
metoda původně vyvinutá pro povlakování nástrojů z rychlořezných ocelí, 
které nebyly díky nízkým pracovním teplotám (méně než 500 °C) tepeln ě 
ovlivněny. V současnosti se tato metoda poměrně významně uplatňuje i 
při povlakování VBD ze SK, zejména frézovacích (přerušovaný řez).  



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 25  

 

 
Obr. 1.18 Schéma PVD povlakovacího zařízení28 

Vytváření povlaku metodou PVD probíhá za velmi nízkého tlaku 
dopadajícími částicemi, které se uvolňují ze zdroje částic (terče). Podle 
fyzikální metody uvolňování částic se povlaky mohou tvořit 
naprašováním, napařováním nebo iontovou implantací. Uvolněné a 
ionizované částice reagují s atmosférou povlakovací komory tvořenou 
inertním a reaktivním plynem (např. argonem a dusíkem). Současně jsou 
záporným předpětím (v řádu stovek voltů) urychlovány k povlakovanému 
povrchu. Povlak je vytvářen jednotlivými dopadajícími atomy, které 
postupně vytvářejí spojující se zárodky a ostrůvky, až vytvoří souvislou 
vrstvu. Schéma PVD povlakovacího zařízení ukazuje obr. 1.18. 

Naprašování (obr. 1.19) je depozice částic uvolněných z povrchu 
zdroje rozprašováním. Naprašovací zařízení se skládá z katody 
vyrobené z materiálu, který je nanášen (zdroj částic), držáku 
povlakovaných nástrojů či VBD, odprašovacího plynu, vakuové komory, 
čerpacího systému a zdroje energie. Nad katodou se prostřednictvím 
elektrického výboje udržuje ionizovaný argon, jehož kladné ionty 
urychlené elektrickým polem bombardují povrch katody a svojí kinetickou 
energií vyrážejí -odprašují- jednotlivé částice (atomy nebo molekuly). Ty 
se následně  usazují na povrchu substrátu a vytvářejí povlak. Mezi hlavní 
nevýhody naprašování patří nízká intenzita depozice (ve srovnání s dále 
popsaným odpařováním), nutnost chlazení terče (většina energie 
dopadajících částic se mění v teplo) a velké vnitřní napětí v takto 
vytvořeném povlaku. Naopak hlavní výhody spočívají zejména 
v možnosti odprašovat prvky, chemické sloučeniny i slitiny, ve vysoké 
životnosti katody a také v tom, že depoziční komora může mít velmi malý 
objem. 

Při napařování (obr. 1.20) je kov z terčů odpařován v poměrně 
vysokém vakuu (10-3 až 10-8 Pa) odporovým ohřevem, elektrickým 
obloukem, elektronovým paprskem nebo laserem. Emitované částice 
reagují s atmosférou povlakovací komory tvořenou inertním a reaktivním 
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plynem a dopadají na povrch substrátu, kde se usazují ve formě tenké 
homogenní vrstvy. Časté srážky emitovaných částic s částicemi inertního 
plynu přispívají k rovnoměrné tloušťce povlaku.  
 

       
Obr. 1.19 Vakuové naprašování11         Obr. 1.20 Vakuové napařování11 

Mezi nevýhody PVD metody povlakování patří komplikovaný 
vakuový systém povlakovacího zařízení (obr. 1.21), nutnost důkladného 
odmašťování a čištění povrchu před povlakováním, omezené možnosti 
výběru typu povlaku a jeho menší tloušťka, a také směrový účinek 
povlakování a s tím související nutnost neustálého pohybu 
povlakovaných předmětů během povlakování. Výhody PVD metody 
spočívají zejména v tom, že není ovlivněn nežádoucím způsobem 
substrát, metoda vytváří v povlaku výhodné tlakové napětí a umožňuje i 
napovlakování velmi ostrých hran (poloměr zaoblení menší než 20 µm).  

 
Obr. 1.21 Povlakovací zařízení pro metodu PVD28 
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1.4  Klasifikace slinutých karbid ů pro obráb ění dle  
       ISO 513 3, 7 

Jako v současné době nejpoužívanější řezný materiál pro obrábění 
kovů pokrývají slinuté karbidy velké množství aplikačních oblastí. To 
vyžaduje velmi specifické vlastnosti jednotlivých druhů SK. Aby bylo možné 
identifikovat v základních rysech určitý druh SK, byl vyvinut mezinárodní 
klasifikační systém – norma ISO 513. V tomto systému jsou slinuté karbidy 
roztříděny stejně jako obráběné materiály do šesti skupin podle vhodnosti 
aplikace pro tyto materiály. V jednotlivých skupinách obráběných materiálů 
jsou přitom sdružovány ty, které vyvolávají kvalitativně stejný typ namáhání 
břitu, a proto způsobují i podobný typ opotřebení. Odpovídající řezné 
materiály jsou v každé ze skupin dále roztříděny podle vhodnosti pro různé 
případy obrábění v závislosti na mechanickém namáhaní břitu (tab. 1.2).  

Tab. 1.2 Klasifikace SK v závislosti na obráběném materiálu podle firmy  
          Pramet Tools s.r.o. Šumperk7 

 
 
 
 

P 

 
Uhlíkové (nelegované) oceli třídy 10, 11, 12 
Legované oceli tříd 13, 14, 15, 16 
Nástrojové oceli uhlíkové (19 1…, 19 2…, 19 3…) 
Nástrojové legované oceli (19 3… až 19 8…) 
Uhlíková ocelolitina skupiny 26 (4226…) 
Nízko a středně legované ocelolitiny skupiny 27 (4227…) 
Feritické a martenzitické korozivzdorné oceli (třídy 17…, lité 
4229…) 
 

 
 

M 

 
Austenitické a feriticko austenitické oceli korozivzdorné,  
žáruvzdorné a žáropevné  
Oceli nemagnetické a otěruvzdorné 
 

 
 

K 

 
Šedá litina nelegovaná i legovaná (4224…) 
Tvárná litina (4223…) 
Temperovaná litina (4225…) 
 

 
N 

 
Neželezné kovy, slitiny Al a Cu 
 

 
S 

 
Speciální žárupevné slitiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti 
 

 
 

H 
 

 
Zušlechtěné oceli s pevností nad 1500 MPa 
Kalené oceli HRC 48 ÷ 60 
Tvrzené kokilové litiny HSh 55 ÷ 58 
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Například slinutý karbid označený P40 je určen pro obrábění materiálů 
skupiny P (obecně ocelí) při operacích s vysokými požadavky na 
houževnatost (např. obrábění přerušovaným řezem). Označení P40 přitom 
nesděluje žádné informace o druhu, struktuře, složení či povlaku slinutého 
karbidu. Jinými slovy, ISO-klasifikace P40 nepopisuje kvalitu či výkonnost 
řezného materiálu, pouze udává, že řezný materiál s tímto označením je 
navržen pro obrábění ocelí (popř. materiálů tvořících plynulou třísku) pro 
operace s vysokými požadavky na houževnatost břitu, tj. hrubování, 
přerušovaný řez, obrábění licí kůry a podobně. Klasifikační systém dle 
normy ISO 513 tedy slouží jako  vodítko při volbě slinutého karbidu pro 
určitý konkrétní případ použití. Podrobnější údaje o vlastnostech nebo 
struktuře jednotlivých druhů je potom v případě potřeby nutno zjistit 
z popisů řezných materiálů, vydaných jednotlivými výrobci. Vždy je třeba 
nejprve definovat způsob aplikace, který musí souhlasit s popisem 
zvoleného druhu slinutého karbidu. Až poté je možné přistoupit k provádění 
zkoušek obrábění. 

 1.5  Stručná charakteristika ostatních řezných materiál ů 1, 2,  

              3, 5, 10, 12, 16 

Široký sortiment materiálů, který je v současnosti používán pro výrobu 
řezných nástrojů, je výsledkem dlouholeté intenzivní výzkumné a vývojové 
práce. Má vazbu na rozvoj obráběných konstrukčních materiálů i na vývoj 
nových, zejména číslicově řízených obráběcích strojů. Škála řezných 
materiálů, jimiž současná technologie obrábění disponuje, sahá od 
nástrojových (zejména rychlořezných) ocelí přes slinuté karbidy a cermety, 
řeznou keramiku až po kubický nitrid boru a syntetický diamant, přičemž 
převážná většina řezných nástrojů současnosti bývá opatřena tvrdými a 
otěruvzdornými povlaky. Obr. 1.22 ukazuje hlavní aplikační oblasti 
současných nejpoužívanějších nástrojů pro řezné nástroje, vyjádřené 
vztahem mezi řeznou rychlostí a rychlostí posuvu. 
 

 
 

Obr. 1.22 Aplikační oblasti nejpoužívanějších řezných materiálů10 
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1.5.1  Rychlo řezné oceli   

Rychlořezné oceli jako specifická skupina legovaných nástrojových 
ocelí jsou stále jedním z nejpoužívanějších materiálů pro výrobu řezných 
nástrojů. Jedná o slitinové oceli s vysokým obsahem legujících 
karbidotvorných prvků W, Mo, Cr, V a nekarbidotvorného Co. Obsah uhlíku 
je zpravidla pod 1 %. Po zakalení dosahují RO tvrdosti 62 až 68 HRC. Tuto 
svoji tvrdost si zachovávají až do teplot kolem 600 °C a mohou být využity 
pro obrábění řeznou rychlostí do 50 m.min-1. Používají se ve stavu litém, 
tvářeném nebo lisovaném z prášků za tepla technologií práškové 
metalurgie. Právě RO lisované z prášků se v současnosti hojně využívají. 
Oproti běžným ocelím mají jemnější strukturu a rovnoměrnější rozložení 
karbidů. Zlepšuje se houževnatost, rozměrová stálost během tepelného 
zpracování i řezivost. Technologie práškové metalurgie umožňuje výrobu 
oceli s vyšším obsahem legujících prvků než běžným způsobem výroby 
tavením.  

Pro rychlořezné oceli je charakteristická vysoká lomová pevnost při 
střední odolnosti proti opotřebení. To jim i v současné době dává poměrně 
široké pole uplatnění. Nejčastěji se z nich vyrábí vrtáky, stopkové frézy, 
závitníky, výstružníky, tvarové nástroje a podobně. V oblasti vysoce 
výkonného obrábění jsou však rychlořezné oceli nahrazovány 
progresivnějšími řeznými materiály, zejména povlakovanými slinutými 
karbidy, cermety a řeznou keramikou. 

Předpokladem optimálního využití řezných nástrojů z RO je použití 
vhodných řezných emulzí či olejů. 

 

 
1.5.2 Cermety   

     Název CERMET vznikl spojením začátků slov CERamics a METal a 
označuje řezný materiál, který by měl spojovat tvrdost keramiky 
s houževnatostí kovu (což však zcela nevystihuje skutečnost). Podobně 
jako slinuté karbidy je vyráběn technologií práškové metalurgie. Na rozdíl 
od slinutých karbidů obsahujících jako základní tvrdou fázi karbid wolframu 
WC, u cermetů je tvrdá fáze tvořena zejména TiC, TiN, Ti(C,N), TaN, 
Mo2C a jejich kombinacemi, v pojivu tvořeném Ni, Co, nebo směsí Ni/Co. 
Nejčastější minimální a maximální hodnoty jednotlivých složek v cermetu 
jsou znázorněny v grafu na obr. 1.23. 
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Obr. 1.23 Nejčastější min. a max. množství základních složek v cermetu16 

 

Charakteristickou fyzikální vlastností cermetů je nízká měrná 
hmotnost, což je dáno absencí těžkého karbidu wolframu. Cermety lze 
pájet do těles nástrojů i povlakovat (většinou metodou PVD, která 
napovlakuje i ostrý břit). Povlakováním lze vytvořit cermety s dobrou 
odolností proti opotřebení proti mechanickému namáhání, které lze použít 
i pro přerušovaný řez.  

Obecně se cermety používají zejména k obrábění velkými řeznými 
rychlostmi při malých průřezech třísky. Výhoda vyšších řezných rychlostí 
vyplývá z vyšší termochemické stability TiC oproti WC. Protože jsou tvrdé 
fáze cermetů schopny vytvářet při obrábění plochy s vysokou kvalitou 
povrchu, jsou cermety využívány pro dokončovací obrábění. Mají 
vynikající odolnost proti oxidačnímu typu opotřebení i proti tvorbě 
nárůstku, vysokou chemickou stabilitu i tvrdost za tepla. Protože 
neobsahují wolfram ani kobalt, jsou také cenově dostupnější než SK. 
S výhodou se nasazují při aplikacích, kde je prioritou dlouhodobé udržení 
rozměrových tolerancí i dobré jakosti povrchu, tedy zejména při hromadné 
výrobě součástí s malými přídavky na obrábění.  

 

 

1.5.3 Řezná keramika 

 
     Řezná keramika je označení pro nástrojové materiály, jejichž hlavní 
složkou jsou anorganické sloučeniny nekovového charakteru. Vyznačují 
se vysokou tvrdostí i za vysokých teplot až 1200 °C  (teplo však vlivem 
nízké tepelné vodivosti špatně odvádí), odolností proti mechanickému 
(zejména tlakovému) namáhání, nízkou měrnou hmotností a nereagují 
chemicky s obráběným materiálem. Nástroje z keramických řezných 
materiálů mají dlouhou trvanlivost břitu a používají se pro řezné rychlosti 
300 až 1600 m.min-1. Vyžadují však stabilní podmínky obrábění, protože 
jsou velmi křehké. Proto je při obrábění řeznou keramikou nutno 
zabezpečit potřebné podmínky obrábění, zejména vysokou tuhost 
soustavy stroj-nástroj-obrobek bez nežádoucích vibrací, které výrazně 
snižují životnost nástroje. Případná licí nebo kovací kůra musí být 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List 31  

 

odstraněna jiným řezným materiálem. Náběhové hrany by měly být 
sraženy a obrábí-li se vyšším posuvem na otáčku (nad 0,3 mm), měl by 
být při najíždění i vyjíždění z řezu posuv snížen. Hlavní materiálové 
aplikační oblasti pro řeznou keramiku jsou šedá litina i tvárná litina, kalené 
oceli, žáruvzdorné slitiny a podmíněně i ocel. 

Řeznou keramiku lze rozdělit na dva základní typy: 

• Keramika oxidická (na bázi oxidu hlinitého Al2O3), 

• Keramika nitridová (na bázi nitridu křemíku Si3N4). 

Řezná keramika na bázi Al2O3 se dále dělí na: 

• čistou, 

• polosměsnou, 

• směsnou, 

• vyztuženou.  

Čistá oxidická keramika obsahuje až 99,5 až 99,9 % Al2O3. Je velmi 
tvrdá, otěruvzdorná, bod měknutí je 1600 °C. Má relativn ě nízkou pevnost, 
houževnatost a malou tepelnou vodivost. Doporučené použití je pro 
dokončovací soustružení litin a uhlíkových ocelí při řezných rychlostech 
nad 100 m.min-1. Barva čisté keramiky je bílá nebo šedá (při lisování za 
tepla). 

Polosměsná keramika obsahuje kromě Al2O3 i oxid zirkoničitý ZrO2 
v množství až do 20 %, popřípadě i oxid kobaltu CoO. Oxid zirkoničitý již 
v malém množství podstatně zlepšuje vlastnosti čisté keramiky, zejména 
zvyšuje  její houževnatost. Obsah ZrO2 spolu se stejnoměrnou velikostí a 
hustotou zrna určuje oblast aplikace polosměsné keramiky. Barva VBD 
lisovaných za tepla je černá. 

Směsná keramika obsahuje vedle Al2O3 přísadu 20 až 40 % karbidu 
titanu TiC, popř. i nitridu titanu TiN a dalších přísad. Přidáním kovové fáze 
získává materiál vyšší odolnost proti teplotním i mechanickým rázům, i 
když jejich houževnatost nelze v žádném případě srovnávat se slinutými 
karbidy. Směsná keramika je doporučována pro frézování ocelí a šedé 
litiny a pro jemné soustružení zušlechtěných ocelí a tvrdých litin. VBD 
lisované za tepla mají černou barvu. 

Vyztužená keramika je výsledkem vývoje posledních let. Jedná se o 
keramiku na bázi Al2O3, která je vyztužená whiskery-vlákny krystalu 
z karbidu křemíku SiC o průměru cca 1µm a délce přes 20 µm. Tato 
vlákna propůjčují takto vzniklému materiálu mimořádnou houževnatost, 
pevnost v tahu a odolnost proti tepelnému šoku. Jejich podíl v řezném 
materiálu činí 20 až 30 %. Hotové VBD mají zelenou barvu a jsou určeny 
pro obrábění kalených ocelí, žáruvzdorných slitin, šedé litiny a zejména 
pro obrábění přerušovaným řezem. 
     Řezná keramika na bázi nitridu křemíku relativně nový řezný materiál, 
vyvinutý kolem roku 1970. Je podstatně houževnatější než keramika na  
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bázi Al2O3 a zachovává si vysokou tvrdost i při vysokých teplotách. Dobře 
snáší kolísající hloubku řezu a teplotní rázy, nemá však takovou 
chemickou stabilitu při obrábění ocelí. Jejich hlavní oblastí aplikace je 
výkonné obrábění šedé litiny (i s hrubou licí kůrou), za sucha i 
s chlazením, řeznými rychlostmi až přes 400 m.min-1, dále obrábění 
žárupevných slitin na bázi niklu a obrábění přerušovaným řezem. 

 
Obr. 1.24 VBD z řezné keramiky firmy Sandvik Coromant21 

 
1.5.4  Supertvrdé řezné materiály  

Do skupiny supertvrdých řezných materiálů zahrnujeme 
polykrystalický diamant (PKD) a polykrystalický kubický nitrid boru 
(PKNB). 

Polykrystalický diamant se svojí tvrdostí blíží nejtvrdšímu známému 
nerostu-přírodnímu monokrystalickému diamantu. Jeho mimořádná tvrdost 
umožňuje odolávat extrémnímu abrazivnímu opotřebení např. při 
orovnávání brusných kotoučů. PKD se vyrábí spojováním jemných 
krystalů diamantu slinováním za vysokých tlaků a teplot. Poloha krystalů je 
náhodná, proto je tvrdost a odolnost proti opotřebení PKD stejná ve všech 
směrech. Malé břity z PKD se používají pevně ukotveny ve vyměnitelné 
břitové destičce ze SK (obr. 1.25). Při dodržení určitých omezení je 
trvanlivost břitů z PKD až stonásobná oproti břitu ze slinutých karbidů. 
Tato omezení jsou následující: 

• Teplota v místě řezu nesmí překročit 600 °C z d ůvodu nízké 
teplotní stálosti diamantu, který se při teplotách cca 650 °C m ění na 
grafit, 

• PKD nelze použít pro obrábění materálů na bázi železa pro svoji 
afinitu; došlo by k rychlému difuznímu opotřebení, 

• PKD není vhodný k obrábění houževnatých materiálů s vysokou 
pevností. 

• Vysoká křehkost PKD vyžaduje stabilní záběrové podmínky, 
vysokou tuhost stroje, upnutí i nástrojů (minimální vyložení, popř. 
nástrojové držáky ze slinutých karbidů) a aplikaci vysokých řezných 
rychlostí.  

PKD je vynikající řezný materiál pro obrábění abrazivních hliníkových 
slitin s vysokým obsahem křemíku (v některých případech lze použít řezné 
rychlosti, které přesahují hodnotu 5000 m.min-1) 1, dále slitin mědi a titanu, 
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a zejména v případech, kdy je požadována rozměrová přesnost a vysoká 
jakost obrobeného povrchu. Typické operace jsou jemné dokončovací 
obrábění např. při soustružení nebo vyvrtávání. Procesní kapaliny lze 
obvykle použít. Další oblasti aplikace jsou abrazivní nekovové materiály, 
jako např. kompozitní materiály, umělé pryskyřice, tvrzená pryž, dřevo, 
plasty, grafit, keramické materiály a podobně. 

 
Obr. 1.25 Řezné segmenty z PKD pájené do karbidových VBD různých 

tvarů20 

Polykrystalický kubický nitrid boru je obzvlášť tvrdý synteticky 
vyrobený materiál, jehož tvrdost překonává pouze diamant. Při jeho 
výrobě se za vysokých teplot a tlaku spojují kubické krystaly boru 
s keramickým či kovovým pojivem. Takto vzniklý řezný materiál má 
vynikající výkonnost, zachovává si svoji tvrdost i při extrémních teplotách 
kolem 2000 °C, velmi dob ře odolává abrazivnímu i chemickému 
opotřebení. Segmenty z PKNB tvoří zpravidla řeznou část břitové destičky 
ze slinutého karbidu, ale vyrábí se též monolitické břitové destičky 
z PKNB. Nástroje s břity z PKNB nacházejí uplatnění při dokončovacím 
obrábění kalených ocelí, tvrdých litin, kobaltových a niklových slitin, 
zvláště v případech, kdy jsou předepsány úzké rozměrové tolerance. 
Dosahovaná drsnost obrobeného povrchu se pohybuje kolem Ra 0,3 µm, 
mimo to nástroje z PKNB dosahují ve většině případů vyšší trvanlivosti i 
řezné rychlosti než u slinutých karbidů nebo řezné keramiky. Vynikající 
kvalita obrobeného povrchu činí z obrábění tímto řezným materiálem 
zajímavou alternativu k broušení. S ohledem na zabránění tepelným 
šokům a vzniku trhlin by mělo obrábění materiálem PKNB probíhat vždy 
za sucha. Je-li přesto nutno použít procesní kapalinu, musí být přiváděna 
v dostatečném množství přímo na břit, aby se zabránilo střídavému 
ochlazování.  

Polykrystalický kubický nitrid boru by měl být podobně jako PKD 
používán v případech, kdy je zajištěna vysoká tuhost soustavy stroj-
nástroj-obrobek. Neměl by být používán pro obrábění materiálů s nižší 
tvrdostí než 48 HRC, protože obrábění měkčích materiálů paradoxně 
zvyšuje u tohoto řezného materiálu opotřebení řezného břitu. 
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1.6 Perspektivy dalšího vývoje řezných materiál ů 1, 10 

Široká škála v současnosti používaných materiálů pro řezné nástroje 
je výsledkem mnohaletého výzkumu, který nadále pokračuje i 
v současnosti. Je velice málo pravděpodobné, že vývoj v dohledné době 
povede k vynálezu nového řezného materiálu, který by výrazně zlepšil 
současně houževnatost i otěruvzdornost, dvě základní vlastnosti, mezi 
nimiž neustále hledáme kompromis. Budoucí zlepšení produktivity 
obrábění proto tkví zejména v přesném vymezení aplikačních oblastí 
stávajících řezných materiálů a zdokonalování technologií a řízení jejich 
výroby. Příkladem jsou funkčně gradientní slinuté karbidy, kterých bylo 
dosaženo vývojem technologie slinování, a které představují poměrně 
velký krok kupředu na poli spolehlivosti, předvídatelných řezných výkonů a 
životnosti VBD ze slinutých karbidů. Velký potenciál představuje i 
povlakování řezných materiálů, které se rozvíjí současně s rozvojem CVD 
a PVD povlakovacích technologií a jejich modifikací. 

  Volba vhodného materiálu břitu nástroje závisí na mnoha faktorech, 
které se týkají obrobku (materiál, rozměry, druh řezu-kontinuální nebo 
přerušovaný, tvar, případná licí či kovací kůra), stroje (typ, stav, 
ekonomická náročnost provozu) i technologické operace jako celku 
(požadovaná kvalita povrchu, sériovost výroby, požadavek maximální 
výrobnosti apod.). Lze předpokládat, že slinuté karbidy budou i nadále 
dominantním řezným materiálem pro všechny aplikace, při kterých je třeba 
počítat se zvýšeným mechanickým namáháním břitu, či kde je třeba 
dosahovat vysokých řezných výkonů daných velkým objemem 
odebraného materiálu, tj. při velkých šířkách záběru ostří a vysokých 
hodnotách posuvu. Naproti tomu lze očekávat nárůst aplikací cermetů a 
řezné keramiky ve velkosériových a hromadných výrobách při obrábění 
s minimálními přídavky, vysokými řeznými rychlostmi. 

Do budoucna lze též očekávat vyšší míru využití supertvrdých řezných 
materiálů. PKNB bude častěji využíván pro obrábění kalených ocelí, 
těžkoobrobitelných materiálu, slitin niklu a kobaltu za stabilních podmínek. 
V případech, kdy je vyžadována vysoká kvalita povrchu, bude 
pravděpodobně stále častěji nahrazovat operace broušení, zejména 
v kusové a malosériové výrobě. PKD bude pravděpodobně kromě 
současného využití při obrábění abrazivních hliníkových slitin s obsahem 
křemíku či slitin titanu či mědi, nacházet uplatnění i při obrábění materiálů 
typických pro jiná odvětví než strojírenství, např. dřeva. 
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2  OPOTŘEBENÍ VYMĚNITELNÝCH BŘITOVÝCH DESTIČEK 

2.1 Mechanismy opot řebení b řitu p ři obráb ění 2, 3, 6 

Životnost vyměnitelné břitové destičky (potažmo řezného nástroje 
obecně) limituje opotřebení řezného břitu. Opotřebení je indikováno 
jedním nebo několika znaky a dosáhne-li určité mezní hodnoty (což se 
může projevit např. zhoršením kvality povrchu nebo tolerance rozměru 
součásti), končí životnost VBD. Proces utváření třísky při obrábění je 
spojen s neustálým posouváním kovu obrobku po čele a hřbetě břitu za 
vysokých tlaků a teplot, a za vzniku nového kovově čistého povrchu. Tato 
řezná zóna je prostředím, ve kterém probíhají různé mechanismy 
opotřebení. Volba řezného materiálu destičky a řezných podmínek může 
mít na oddálení příznaků opotřebení zásadní vliv a je proto rozhodující pro 
produktivitu a hospodárnost obrábění. 

Existují čtyři základní mechanismy opotřebení: abraze, difúze, oxidace 
a adheze (obr. 2.1). Vlastní opotřebení nástroje je zpravidla dáno 
kombinací těchto mechanismů v různém poměru. Chápeme-li opotřebení 
jako příčinu konce životnosti VBD, je třeba k výše uvedeným pozvolným 
mechanismům opotřebení přidat mechanismy náhlé, které způsobí 
destrukci břitu: křehký lom a plastická deformace břitu. 

 
Obr. 2.1 Schéma základních mechanismů opotřebení břitu nástroje 2 

 
Abraze je nejběžnějším mechanismem opotřebení řezných nástrojů, 

ke kterému dochází při většině operací obrábění kovů. Vzniká působením 
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tvrdých částic v materiálu obrobku – podobně jako při broušení tyto částice 
obrušují povrch nástroje.  

Schopnost břitu odolávat abrazivnímu otěru závisí zejména na jeho 
tvrdosti. Slinutý karbid, který obsahuje hustou strukturu tvrdých částic, 
zpravidla odolává abrazivnímu opotřebení relativně dobře. Abraze je 
významná především při obrábění nástrojovými a rychlořeznými ocelemi a 
při nižších řezných rychlostech, kdy dochází ke kontaktu obráběného a 
řezného materiálu na vrcholcích mikronerovností. 

Difuzní otěr vzniká působením chemických vlivů při procesu obrábění. 
Rozhodujícími činiteli jsou chemické vlastnosti řezného materiálu a jeho 
afinita vůči materiálu obrobku - tvrdost zde nemá žádný podstatný vliv. O 
míře toku atomů mezi oběma povrchy rozhoduje schopnost materiálu 
nástroje udržet si metalurgickou odolnost proti materiálu obrobku. Vysoký 
tlak a teplota v místě řezání napomáhá vzniku chemických reakcí mezi 
oběma materiály. Např. při obrábění ocelí slinutými karbidy má afinita mezi 
oběma materiály vliv na rozvoj difuzního opotřebení, které se projevuje 
vznikem žlábku na čele břitu VBD. Protože toto opotřebení souvisí 
s teplotou, lze je ovlivnit řeznou rychlostí. K výměně atomů dochází ve 
dvou směrech: z feritu oceli obrobku do nástroje a z nástroje do třísky.  

Podobně jako difúze je i oxidační opotřebení důsledkem vysokých 
teplot, ale na rozdíl od difúze vyžaduje oxidace přístup vzduchu. Ten je 
nejintenzívnější v místě kontaktu břitu, kde končí šířka třísky. Tam dochází 
při nevhodných parametrech obrábění (příliš vysoká řezná rychlost, 
nevhodný typ slinutého karbidu) ke vzniku hluboké drážky-oxidační rýhy, 
která je zejména u soustružení jedním z nejvýznamnějších kritérií, jež 
limitují životnost VBD. Tak jako u difúzního opotřebení vykazují různé 
řezné materiály různou náchylnost k oxidaci. Oxidy wolframu a kobaltu 
tvoří na povrchu břitu velmi porézní vrstvu, která je snadno odnášena 
třískou, čímž je břit narušován. Naproti tomu např. oxid hlinitý Al2O3 je 
podstatně tvdší a proti otěru odolnější.  

Adhezní otěr  je druhem opotřebení, ke kterému dochází zejména při 
obrábění za nižších teplot, potažmo při nízkých řezných rychlostech. 
Namísto plynulého posunování tvořící se třísky po čele břitu (jako je tomu 
při vysokých teplotách) dochází k návarům materiálu obrobku na čelo 
břitu. To vede k vytváření tzv. nárůstku, který mění geometrii nástroje a 
stává se základem pro další návary. Ulpívající vrstva materiálu narůstá až 
do chvíle, kdy dojde k jejímu odtržení procházející třískou, zpravidla i 
s částí původního břitu. Tím dochází k jeho narušování v zóně řezání. 
Sklon k vytváření nárůstků je různý pro různé řezné materiály (zejména 
vznikají při obrábění nástroji z nástrojových a rychlořezných ocelí) a též 
pro různé materiály obrobků. Mezi obráběné materiály se 
zvýšeným sklonem k tvorbě nárůstků patří např. korozivzdorné oceli nebo 
hliník. Zvláštní pozornost vyžaduje obrábění materiálů náchylných ke 
zpevňování zastudena, např. austenitických korozivzdorných ocelí, u nichž 
vede tento druh opotřebení k typickým poškozením, způsobeným 
zpevněným povrchem obrobku. K potlačení nebo odstranění tohoto 
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nežádoucího jevu zpravidla postačí zvýšení řezné rychlosti nebo použití 
řezného materiálu s povlakem s nízkým koeficientem tření. 

2.2 Průvodní jevy opot řebení nástroje 6 

Opotřebení nástroje je signalizováno zejména přímými viditelnými a 
měřitelnými kritérii, která je možné pozorovat na opotřebeném břitu. Jedná 
se hlavně o úbytek řezného materiálu na čele nebo na hřbetě břitu. Na 
postupující opotřebení však mohou poukazovat i další průvodní jevy.  

 Důležitou známkou opotřebení je nárůst výkonu potřebného pro 
obrábění. Zvýšený příkon stroje spolehlivě indikuje nárůst řezných sil 
v důsledku změny geometrie řezného břitu.  

Většina druhů opotřebení se projevuje také zhoršením kvality 
obrobených ploch a nedodržením předepsaných rozměrových tolerancí. 
To bývá limitujícím kritériem životnosti břitu při dokončovacích operacích 
s předepsanou přesností a drsností povrchu. 

Rovněž tvorba otřepů často indikuje neostrý řezný břit nebo změnu 
geometrie, která již není tak pozitivní jako u nového břitu. K otupení břitu 
vede nadměrné opotřebení hřbetu, plastická deformace či tvorba nárůstku. 
Sklon k nečistému řezu a otřepům při částečně otupeném břitu mají 
zejména korozivzdorné oceli a slitiny některých neželezných kovů. 

Jinou známkou toho, že břit již neřeže tak hladce jako na začátku, je 
zvýšené a narůstající množství tepla. Tupý břit vykazuje větší tření a při 
procesu obrábění tak dochází ke zvýšenému vývinu tepla. 

Při dosažení určité úrovně opotřebení dochází i ke změnám tvaru, 
barvy a teploty třísky. Změny geometrie způsobené opotřebením  zhoršují 
její utváření a mají za následek nesprávný přenos tepla mezi obrobkem, 
nástrojem a třískou. Výsledkem je nesprávné formování a lámání třísky. 

Nadměrný hluk je též všeobecně známým indikátorem toho, že proces 
obrábění neprobíhá správně. Častou příčinou jsou vibrace vyvolané 
opotřebením a s ním spojenými vyššími řeznými silami. Vnímavá obsluha 
stroje často již podle zvuku, vznikajícího při obrábění rozezná, zda řezný 
proces probíhá správně nebo ne. Vibrace způsobené tupým břitem se 
také projevují stopami na obrobené ploše jako součástí výsledného 
snížení jakosti povrchu, tzv. pochvělý povrch. 

Předvídatelná životnost nástroje je důležitá zejména při obrábění na 
CNC strojích s omezeným dozorem obsluhy. Interval výměny VBD 
vyžaduje takové hodnoty životnosti břitu, aby nemohlo dojít k provedení 
operace břitem, který překročil svoji životnost a není proto dostatečně 
bezpečný. 
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2.3  Kvantifikace opot řebení a jeho časový pr ůběh 2 

Rozměrové charakteristiky, kterými lze kvantifikovat opotřebení břitu, 
jsou následující: 

• VB opotřebení hřbetu průměrné, 

• VBC opotřebení hřbetu v oblasti špičky, 

• VBN opotřebení hřbetu vrubové, 

• VBmax opotřebení hřbetu maximální, 

• KT hloubka žlábku opotřebení na čele,  

• KB šířka žlábku opotřebení na čele, 

• KM poloha středu žlábku opotřebení na čele, 

• VR radiální opotřebení špičky. 

Kvantifikace těchto parametrů se provádí měřením pod měřícím 
mikroskopem a následným vyhodnocením. 

Opotřebení břitu se nejčastěji udává jako závislost kritéria VB, popř. 
KT na čase řezného procesu (2): 

                      VB = f(t), resp. KT =f(t)               (2.1) 

Typický průběh závislosti VB = f(t) je znázorněn na obr. 2.2. Je 
charakterizován třemi oblastmi: 

a)  Oblast zrychleného záběhového opotřebení: zrychlené opotřebení je 
dáno vysokým měrným tlakem na vrcholcích mikronerovností povrchu 
hřbetu nového, nezaběhnutého nástroje, případně mikrotrhlinami po 
broušení v povrchové vrstvě.  

b)  Oblast lineárního opotřebení: v této oblasti se rychost opotřebení 
postupně normalizuje vlivem obroušení vrcholků mikronerovností; intenzita 
opotřebení je konstantní a průběh závislosti (2.1) je zhruba lineární. 

c)  Oblast zrychleného nadměrného opotřebení: její počátek obvykle 
nastává po dosažení limitní teploty řezání v souvislosti s poklesem tvrdosti 
řezného materiálu. Nastává zrychlené lavinovité opotřebení. 
 

 
Obr. 2.2 Časový průběh závislosti VB = f(t) 2 
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Pokud se týká žlábkového opotřebení čela nástroje, charakteristický 
průběh závislosti kritétia KT na čase obrábění znázorňuje obr. 2.3. 
Progresivní nárůst opotřebení je zapříčiněn větším přestupem tepla 
z třísky do nástroje při zvětšování kontaktní plochy mezi žlábkem a 
třískou, která kopíruje tvar žlábku.    

 
Obr. 2.3 Časový průběh závislosti KT = f(t)2 

2.4  Trvanlivost b řitu nástroje 2, 3 

Trvanlivost je doba trvání řezného procesu za provozuschopného 
stavu břitu. Součet všech trvanlivostí za dobu technického života nástroje 
(např. u nástrojů přeostřovaných nebo u VBD s více využitelnými břity) se 
nazývá životnost. Konec trvanlivosti nastává tehdy, není-li již břit schopen 
plnit požadované funkce: obráběním vytvářet plochy požadované jakosti a 
rozměrové přesnosti a zabezpečit kontrolovaný odchod třísky. Je nutné 
jasně definovat, kdy lze břit označit za opotřebený. Tato definice se může 
v závislosti na postupu obrábění a požadavcích kladených na obrobek 
velmi lišit. Za ukazatel provozuschopného stavu břitu lze považovat 
parametry opotřebení břitu, drsnost povrchu obrobené plochy, úchylku 
rozměru obrobené plochy, velikost řezné síly a podobně. V praxi se často 
trvanlivost vztahuje k některému z kritérií opotřebení břitu nástroje. 
Trvanlivost břitu a životnost nástroje se nejčastěji vyjadřuje jako čas 
řezného procesu [min] nebo jako dráha řezu [m], popř. [km]. Pro vrtání 
a vystružování děr se trvanlivost často vyjadřuje jako délka obrobené díry 
[m]. 

Trvanlivost břitu obecně závisí na řezných podmínkách. Závislost 
trvanlivosti na řezné rychlosti se pro jinak konstantní podmínky popisuje 
Taylorovým vztahem ve tvaru: 

                        T = f(vc) = CT · vc
-m   [min] (2.2) 

Tento vztah bývá též uváděn ve tvaru: 

                 vc = f(T) = Cv · T
-1/m   [m.min-1]      (2.3)  
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Konstanta CT je závislá zejména na materiálech obrobku a nástroje; 
nabývá hodnot 108 až 1012. 

Exponent m charakterizuje především vlastnosti řezného nástroje a 
nabývá hodnot: 

nástrojové oceli       m = 10 až 6  

rychlořezné oceli     m = 8 až 3 

slinuté karbidy         m = 5 až 2 

řezná keramika       m = 2,5 až 1,2 

  
Obr. 2.4 Stanovení trvanlivosti břitu T1, T2, T3, T4 v závislosti na řezných                                                                            
              rychlostech vc1, vc2, vc3, vc4  pro kritické opotřebení břitu VBk

2 

Stanovení trvanlivosti břitu pro kritické opotřebení hřbetu VBk se 
provede při zvolených řezných rychlostech (Obr. 2.4) 

Průběh závislosti (2.2) v logaritmických a logaritmických souřadnicích 
je na obr. 2.5 

 
                                 a)                                                b) 

Obr. 2.5 Průběh závislosti T = f(vc) = CT · vc
-m v lineárních (a) a  

              logaritmických (b) souřadnicích2 
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2.5  Druhy opot řebení VBD 2, 3, 6, 7 

Hlavní oblasti VBD, ve kterých vzniká opotřebení, jsou čelo, hlavní 
hřbet, vedlejší hřbet a oblast poloměru špičky, popř. oblast čelní fazetky u 
frézovacích VBD. Druh a průběh opotřebení, které je viditelné na destičce, 
je důležitý zdroj informací o průběhu operace obrábění. Proto je vizuální 
kontrola VBD v průběhu a na konci zkušebního obrábění velmi důležitá. 
Pro každý proces obrábění existuje optimální průběh opotřebení a 
podstatou optimalizace řezného procesu je co nejvíce se k tomuto ideálu 
přiblížit. Snížení všech typů opotřebení na minimum a zvýšení trvanlivosti 
břitu samo o sobě však není konečným cílem - je nutno vzít do úvahy též 
produktivitu, o kterou jde v současném obrábění především. V současné 
době se startovní řezné podmínky, deklarované výrobci pro jednotlivé 
řezné materiály, kalkulují zpravidla na trvanlivost břitu 15 minut. 

Základní druhy opotřebení, které mohou břitové destičky vykazovat, 
jsou uvdeny v tabulce 2.1. 

Tabulka 2.1  Základní druhy opotřebení VBD7 

  Opotřebení hřbetu 

 

Žlábkové opotřebení na čele 

 

Tvorba nárůstku 

 

Vrubové opotřebení hlavního hřbetu 

 

Oxidační rýha na vedlejším hřbetu 

 

Plastická deformace břitu 

 

Hřebenovité trhliny 

 

Křehké porušování břitu 

 

Destrukce břitu 
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2.5.1  Opot řebení h řbetu b řitu  

Otěr hřbetu (obr. 2.6) je jedním z hlavních kritérií charakterizujících 
trvanlivost VBD. Jeho příčinou je abrazivní opotřebení, při němž tvrdé 
částice v materiálu obrobku obrušují části destičky, které jsou s obrobkem 
v kontaktu. Jedná se především o hřbetní plochy pod hlavním ostřím, 
poloměrem špičky a vedlejším ostřím nebo na čelní fazetce, které jsou 
před utvářením třísky, v jeho průběhu i po něm nejvíce vystaveny 
působení materiálu obrobku. 

Otěr hřbetu břitu je nejběžnějším typem opotřebení, kterému nelze 
nikdy zcela zabránit, jeho intenzitu lze pouze snížit. Za ideální je 
považováno vyvážené, rovnoměrně se zvětšující opotřebení hřbetu. 
Nadměrné opotřebení hřbetu má za následek zhoršení kvality obrobeného 
povrchu, rozměrovou nepřesnost a zvýšené tření, které souvisí se 
zmenšením úhlu hřbetu destičky. Zejména při hrubování dochází 
v důsledku změny geometrie ke zhoršení procesu řezání, což se projevuje 
vibracemi, větší energetickou náročností obrábění, a zvyšuje se riziko 
destrukce břitu. Při obrábění načisto může vlivem tohoto opotřebení dojít 
k vybočení z rozměrových tolerancí a následné zmetkovitosti. 

Je-li zjištěno příliš rychlé opotřebení hřbetu, příčina bývá často v příliš 
vysoké řezné rychlosti vzhledem k použité třídě SK, nebo ve vysoké 
tvrdosti obráběného materiálu. Také extrémně malé hloubky třísky a 
posuvy na otáčku pod 0,1 mm zvyšují obrušování hřbetu nástroje. 
Opatření spočívají dle zjištěné příčiny ve snížení řezné rychlosti, použití 
otěruvzdornějšího typu slinutého karbidu nebo zvýšení posuvu. Pozitvní 
vliv může mít i použití chlazení (resp. zvýšení jeho intenzity).  

 

Obr. 2.6 Opotřebení hřbetu VBD7 
 

2.5.2  Žlábkové opot řebení (výmol) na čele břitu 

Na tomto druhu opotřebení se podílí kombinace působení 
mechanismů abraze a difúze. Žlábek vzniká v kontaktním místě mezi 
odcházející třískou a čelem břitu částečně brousícím efektem tvrdých 
částic v obráběném materiálu (třísce), ale zejména difúzí v místě břitu, kde 
je nejvyšší teplota. Sklon k tomuto typu opotřebení zvyšuje nedostatečná 
tvrdost řezného materiálu zatepla a afinita mezi řezným a obráběným 
materiálem. Výrazněji se též projevuje u břitových destiček s rovným 
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čelem. Při obrábění měkkých materiálů vzniká výmol širší a mělčí, naopak 
tvrdé materiály vymílají na čele úzký a hluboký vrub. Pokud výmol na čele 
nepřekročí přijatelnou mez, u většiny operací se považuje za normální. 
Příliš velké žlábkové opotřebení však mění řeznou geometrii břitu, čímž 
může ovlivnit tvar a směr odchodu třísek, směr působení řezných sil a 
může vést k nebezpečnému zeslabení břitu. 

Intenzívní žlábkové opotřebení (obr. 2.7) je podobně jako otěr hřbetu 
často způsobeno příliš vysokou řeznou rychlostí nebo nedostatečnou 
otěruvzdorností materiálu VBD. Dále může být příčinou příliš vysoký 
posuv, při němž řezné síly způsobují velký tlak za současného působení 
nadměrné teploty v důsledku vysoké řezné rychlosti. Pro omezení 
žlábkového opotřebení na čele je třeba snížit řeznou rychlost nebo použít 
otěruvzdornější či povlakovaný (zejm. CVD) typ SK. Efekt může přinést i 
použití pozitivnější řezné geometrie a intenzívnější chlazení. 

 
Obr. 2.7 Žlábkové opotřebení na čele VBD7 

 

2.5.3  Tvorba nár ůstku 

Jedná se o typický adhezní mechanismus opotřebení - nalepování 
obráběného materiálu na břit VBD, které má charakter návaru na břitu 
(obr. 2.8). Tento návar má tendenci vytvářet další vrstvy a při dosažení 
určité kritické tloušťky se periodicky odtrhává. Přitom vytrhává částečky 
řezného materiálu a může dojít ke křehkému porušení břitu. Kromě toho 
nárůstek mění geometrii břitu (většinou směrem k negativní geometrii). 
Průvodním jevem je snížení jakosti obráběného povrchu.  

Tvorba nárůstků úzce souvisí s řeznou rychlostí. Obvykle je příčinou 
příliš nízká teplota v řezné zóně způsobená nízkou řeznou rychlostí. 
Oblasti teplot a řezných rychlostí, při nichž nárůstky vznikají, jsou dobře 
známé, takže je možné tomuto jevu předcházet. Většina moderních 
obráběcích strojů a nástrojů je schopna pracovat s řeznými parametry, 
které leží nad oblastí tvorby nárůstků. Kromě zvýšení řezné rychlosti je 
třeba zvážit možnost nasazení pozitivnější geometrie, protože negativní 
řezné úhly mohou také vyvolávat sklon ke vzniku nárůstků. Další opatření 
spočívají v aplikaci povlaků s nízkým součinitelem tření. Co se týká 
chlazení, je vhodné použít procesní kapalinu s vyšším protinárůstkovým 
účinkem nebo (pokud není k dispozici) nechladit vůbec.  
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Obr. 2.8 Nárůstek na čele VBD7 

 

2.5.4  Opot řebení h řbetu ve tvaru vrubu 

Tento druh opotřebení je zpravidla adhezního charakteru, může však 
souviset i s oxidací. Je nutno rozlišit dva různé případy: vrubové 
opotřebení na hlavním hřbetu břitu (obr. 2.9) vzniká v oblasti kontaktu 
hlavního břitu s povrchem obrobku-obráběnou plochou a zpravidla souvisí 
se zpevněním povrchových vrstev obrobku, které nastalo při odebírání 
předchozí třísky. Samozřejmě při vhodných podmínkách (vysoká teplota) 
souvisí i s oxidačním opotřebením, neboť vrub je lokalizován přesně 
v místě, kudy proniká vzduch do oblasti obrábění. Tento typ opotřebení se 
často vyskytuje u austenitických korozivzdorných ocelí. Naproti tomu 
vrubové opotřebení vedlejšího hřbetu (oxidační rýha – obr. 2.10) patří 
k typickým oxidačním opotřebením. Vzniká častěji při soustružení. 
Nadměrné vrubové opotřebení ovlivňuje utváření třísky a může mít za 
následek lom VBD. Toto opotřebení často velmi významně limituje 
životnost destičky. Propojení hřbetního vrubu se žlábkem na čele se 
okamžitě projeví na výrazném zhoršení kvality povrchu obráběné plochy. 
Při tomto typu opotřebení se doporučuje použití otěruvzdornějšího typu 
slinutého karbidu, nejlépe s povlakem obsahujícím Al2O3. Je-li rýha na 
hlavním hřbetu, může být řešením použití nástroje s menším úhlem 
nastavení nebo nerovnoměrné rozdělení odebírané třísky, aby zpevněná 
vrstva nepůsobila na stále stejný bod hlavního břitu. Při větším vrubovém 
opotřebení na vedlejším břitu směřují opatření ke snížení teploty obrábění: 
zvýšení intenzity chlazení a/nebo snížení řezné rychlosti. 

 
Obr. 2.9 Vrubové opotřebení hlavního hřbetu VBD7 
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Obr. 2.10 Oxidační rýha na vedlejším hřbetu VBD7 

2.5.5  Plastická deformace b řitu 

Příčinou tohoto typu opotřebení je působení kombinace vysokých 
teplot a tlaků, potažmo vysokých řezných rychlostí a posuvů. Po dosažení 
kritické teploty dojde vlivem strukturních změn v řezném materiálu 
k poklesu jeho tvrdosti, přetížený břit se stane plastickým a jeho typická 
deformace - vytlačení materiálu, vyboulení - vede k dalšímu nárůstu 
teploty třením, změnou geometrie a změnou v odchodu třísek. Deformace 
tak brzy dosáhne stavu kritického pro řezný proces. 

  
Obr. 2.11 Plastická deformace špičky VBD7 

Nebezpečí plastické deformace (obr. 2.11) je možno eliminovat 
použitím otěruvzdornějšího typu SK (tvrdší VBD lépe odolá řezným 
podmínkám). Pokud to není možné např. z důvodu přerušovaného řezu, je 
nutno snížit řeznou rychlost, posuv nebo obojí. Dále se aplikují opatření 
pro snížení teploty řezání (chlazení) a zvýšení odolnosti břitu - použití 
destičky s větším úhlem špičky nebo větším poloměrem špičky. 

2.5.6  Hřebenovité trhliny 

Jedná se o opotřebení způsobené nadměrnými tepelnými změnami při 
obrábění, které způsobí únavu řezného materiálu (obr. 2.12). Je typické 
pro frézování, popř. soustružení s přerušovaným řezem nebo značně 
proměnlivým průřezem třísky. Trhliny se tvoří kolmo na ostří, břit je jimi 
oslaben a materiál se mezi nimi může vylamovat, což vede k rychlému 
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zničení břitu. Při soustružení načisto vedou navíc hřebenové trhliny ke 
zhoršení kvality povrchu.  

Častou příčinou tepelných trhlin je nesprávné použití procesní 
kapaliny. V současné době se dosahuje vynikajících výsledků i při 
obrábění bez procesní kapaliny, neboť výkon moderních břitových 
destiček není na jejím použití závislý. Proto se při indikaci tohoto druhu 
opotřebení doporučuje upustit od chlazení kapalinou, která zvyšuje 
teplotní rozdíly při záběru břitu v materiálu a mimo něj. Další možná 
opatření spočívají ve volbě houževnatějšího druhu SK a snížení řezné 
rychlosti.  

  
Obr. 2.12 Hřebenovité trhliny břitu VBD7 

 

2.5.7  Křehké porušování b řitu 

Při tomto druhu opotřebení se břit místo rovnoměrného opotřebení 
vydroluje, vyštipuje (obr. 2.13). Drobné částečky řezného materiálu se 
v důsledku špiček zatížení oddělují z povrchu břitu. Ve většině případu se 
křehké porušování nevyskytuje izolovaně, ale v kombinaci s dalšími druhy 
opotřebení. Mezi nejčastější příčiny tohoto jevu patří nízká tuhost soustavy 
stroj-nástroj-obrobek, dále příliš intenzívní řezné podmínky a proměnné 
tlakové cyklické namáhání při obrábění přerušovaným řezem. Náprava 
spočívá na prvním místě v zabezpečení maximální stability a tuhosti stroje 
a upnutí (není-li to možné, zvolit houževnatejší druh SK). Dále je možno 
snížit posuv při najíždění do záběru, a někdy též pomůže volba jiné řezné 
geometrie VBD. 

Zvláštním případem porušování řezné hrany je, pokud se tak děje 
mimo oblast břitu, která je v záběru. Příčinou je nevhodné utváření třísky, 
která při odchodu naráží na břit a mechanicky jej poškozuje. Odstranit 
tento problém lze několika způsoby, které vedou k odchýlení třísky 
z nevhodné dráhy: změna posuvu, volba jiného úhlu nastavení nebo 
změna utvářecí geometrie VBD. Nelze-li z nějakého důvodu tyto 
parametry měnit, pak je nutno použít houževantější typ slinutého karbidu. 
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Obr. 2.13 Křehké porušování břitu VBD7 

 

2.5.8  Destrukce b řitu nebo špi čky 

Lom břitu nebo špičky nástroje (obr. 2.14) může mít mnoho příčin, 
které mají spojitost s obráběným i řezným materiálem, tuhostí soustavy 
stroj-nástroj-obrobek, předchozím opotřebením VBD a souvisejícími 
změnami její geometrie, záběrovými podmínkami a dalšími faktory. Při 
obrábění je destrukce břitu extrémní situace, která může vést k vážným 
škodám, a to nejen na nástroji, ale i na obrobku a obráběcím stroji. Dojde-
li ke zlomení břitu, je nutné operaci analyzovat z všech hledisek, 
vyhodnotit řezná data i volbu nástroje. Možná opatření: Nasazení 
houževnatějšího typu slinutého karbidu, volba méně intenzívních  řezných 
podmínek (posuvu a hloubky třísky), zvýšení mechanické odolnosti břitu 
volbou většího úhlu špičky nebo poloměru zaoblení špičky, nebo změnou 
utvařeče VBD, náhrada oboustranné destičky jednostrannou. 

  
Obr. 2.14 Destrukce břitu VBD7 

 
 

V každém konkrétním procesu obrábění se většinu vyskytne několik 
z výše uvedených druhů opotřebení současně, neprobíhají však 
s postupující dobou obrábění stejně rychle. Ten druh opotřebení, který má 
nejvyšší intenzitu, se stává tím rozhodujícím, který limituje trvanlivost břitu. 
Ta je přitom jedním z nejdůležitějších faktorů pro stanovení úrovně 
produktivity a hospodárnosti dané operace obrábění. Systematické 
sledování parametrů opotřebení je proto velmi důležitým krokem 
při optimalizaci řezného procesu.   
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3  ZÁKLADNÍ FAKTORY OBRÁB ĚNÍ   

3.1  Utváření a odvod t řísky 3, 4, 6, 7, 9    

V současné době představuje utváření třísky a její transport z místa 
řezu jeden z hlavních okruhů problémů, které se řeší při obrábění. 
Přestože jde zejména o dosažení přesných rozměrů a kvalitní obrobené 
plochy, otázka definovaného tvaru třísky hraje zásadní roli. Kontrolovaný 
odchod třísek v požadované formě ovlivňuje odvádění tepla z řezné zóny 
(a tím většinu mechanismů opotřebení nástroje), kvalitu obráběného 
povrchu, řezné síly, bezpečnost a stabilitu celého procesu obrábění. Při 
obrábění dlouhými nepřerušovanými řezy (např. při soustružení nebo 
vrtání) má lámání třísky mimořádnou důležitost i s ohledem na výkon. 
Naproti tomu při frézování je největší důraz kladen na formování třísky a 
její odstraňování z kapes v tělese frézy, protože délka třísky je omezena 
relativně krátkými řezy.  

3.1.1  Faktory ovliv ňující utvá ření třísky 

Hlavní parametry, které ovlivňují utváření třísky jsou zejména  hloubka 
řezu a posuv nástroje, dále úhel nastavení a částečně i poloměr špičky. 
Základním požadavkem je dosáhnout obloukovité nebo spirálovité třísky 
vhodné délky, které se snadno odvádí z místa řezu. Hloubka řezu určuje 
šířku třísky a má velký vliv na její tvar. Spolu s úhlem nastavení určuje 
délku břitu, který je v řezu. Při úhlu nastavení 90° se tato délka rovná 
hloubce řezu, při úhlu nastavení 45° je však podstatn ě delší. 

Úhel nastavení spolu s poloměrem špičky VBD ovlivňuje utváření 
třísky tím, že mění její průřez. Zvolíme-li menší úhel nastavení, získáme 
menší tloušťku a větší šířku třísky. Mění se i směr odvádění třísky, obvykle 
výhodně, a změní se stoupání šroubovice třísky. Způsob utváření a směr 
odvodu třísek také závisí na společném vlivu hloubky řezu a poloměru 
špičky. Je-li malá hloubka řezu a relativně velký poloměr špičky, je břit 
v záběru tvořen zejména zaoblenou špičkou, což podporuje vznik 
spirálových třísek. Při větší hloubce řezu se vliv poloměru špičky snižuje, 
více se uplatní skutečný úhel nastavení, který třísku otáčí směrem ven. 
Tento proces je samozřejmě ovlivněn průřezem třísky, potažmo hodnotou 
posuvu.  

Čtvercový průřez třísky, kdy se její tloušťka blíží šířce, obvykle 
poukazuje na její příliš velké stlačení, zatímco tenká tříska tvaru pásky je 
příliš dlouhá. Nadměrná tloušťka třísky má na proces obrábění negativní 
vliv. Zejména je-li zvýšen posuv nad určitou mez, tříska může odcházet 
mimo utvařeč, takže není řízeně utvářena. 

Při dokončování zabírá VBD hlavně poloměrem špičky a proto se 
geometrie dokončovacích VBD zaměřují hlavně na špičku, zatímco 
hrubovací VBD mají geometrii na celém čele. Jiné širokorozsahové VBD 
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jsou opatřeny kombinací utvařečů od rohů přes celou šířku VBD a  
přijatelně utváří třísku v široké střední oblasti. 

Specifické utváření třísky je při obrábění zápichů a upichování, 
protože obráběné plochy vznikají po obou stranách VBD. Proto musí být 
třísky utvářeny tak, aby byly užší než vytvořená drážka, jinak by se v ní 
mohly zasekávat a poškozovat její stěny. Tvar třísky musí také umožnit její 
snadný odchod, aby obráběcí proces nebyl ovlivněn tvorbou dlouhých a 
nepříznivě stočených třísek. Proto probíhá utváření třísky při zapichování 
a upichování ve dvou rovinách: nejprve se tříska lehce prohne podél svojí 
osy, a dále je v podélném směru stáčena do tvaru spirály. 

Při volbě VBD je třeba vycházet z maximální hloubky řezu, která je při 
dané operaci dosažena, a z úhlu nastavení nástroje. Obvykle se 
doporučuje, aby délka břitu v řezu byla cca polovina efektivní délky řezné 
hrany VBD, a hlubší řezy by měly být omezeny pouze na krátké časové 
úseky. Je-li efektivní déka řezné hrany menší, je nutno použít větší VBD 
nebo rozdělit operaci na více třísek. Výjimkou jsou operace s kruhovými 
VBD, s velmi malými úhly břitu a malými poloměry špičky. 

3.1.2  Dělení t řísky 

Materiály s krátkou nebo drobivou třískou žádné nebo téměř žádné 
utváření nevyžadují, zatímco u materiálů s dlouhou třískou zpravidla 
výchozí zakřivení třísky nestačí k jejímu dělení na segmenty o 
požadované délce. 

Dělení odcházející třísky se děje třemi základními mechanismy 
v závislosti na geometrii VBD a nástroje, materiálu obrobku a řezných 
podmínkách: 

1. Samovolným odlomením (např. při soustružení litiny, obr. 3.1 a) 

2. Odlomením proti nástroji (obr. 3.1 b) 

3. Odlomením proti obrobku (obr. 3.1 c) 

 

         

a)                                       b)                                       c) 

Obr. 3.1 Způsoby lámání třísky: samovolným odlomením (a),      
odlomením proti nástroji (b) a odlomením proti obrobku (c)21 
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Libovolný z těchto způsobů může být při určitém případu obrábění 
nevýhodný, což je nutno řešit změnou geometrie nebo řezných podmínek 
(obr. 3.2). 

 
a)                                                                    b)  

Obr. 3.2 Příklad vlivu velkého (a) a malého (b)úhlu nastavení na  
                       způsob lámání třísky21 

Nízká životnost VBD při samovolném odlamování třísky se řeší 
otevřenějším utvařečem. Při odlamování třísky proti čelu břitu mohou 
nárazy třísky břit poškozovat. I v tomto případě je řešením změna 
utvařeče, ať už na otevřenější nebo užší, anebo úprava řezných 
podmínek. Při odlamování třísky proti obrobku zase může, zvláště při 
větších hloubkách řezu, docházet k nevyhovujícímu rozletování třísek 
nebo poškozování obráběného povrchu. Zde je vhodné uvážit změnu úhlu 
nastavení. 

3.1.3  Utvařeče a utvá řecí diagramy  

Utvařeč třísky ve svém původním a nejjednodušším provedení měl 
podobu překážky pro odchod třísky. Tato forma měla řadu nevýhod a 
negativně ovlivňovala výkon obrábění. Současné VBD vybavené 
předlisovanými utvařeči jsou složitou kombinací tvarů, úhlů, vybrání a 
plošek pro optimalizaci utváření třísky mechanikou řezu, kontaktní délkou, 
lámáním třísky apod. Většinou mají kladný úhel čela v kombinaci 
s negativním sklonem lůžka v nástrojovém držáku, což je osvědčený 
systém, který napomáhá dobrému utváření. 

Každý utvařeč láme třísku pouze v určitém rozmezí posuvu a hloubky 
řezu. Minimální posuv, při kterém začíná utvařeč pracovat, závisí zejména 
na šířce stabilizační fazetky x a na jejím úhlu. Maximální posuv, při němž 
funkce utvařeče končí, je u žlábkového utvařeče závislý na vzdálenosti 
výstupní hrany od ostří b a na hloubce žlábku h. Způsob utváření též 
závisí na poměru odřezávané vrstvy a (která je reprezentována hodnotou 
posuvu) a šířky fazetky x. Je-li a < x (obr. 3.3 a), dochází ke kontaktu 
třísky pouze v oblasti fazetky, tříska nemůže vniknout do utvařeče a není 
utvářena. V případě na obr. 3.3 b), kdy x < a (je použit vyšší posuv) zaplní 
tříska žlábek utvařeče a je jím utvářena, tj. zakřivena pod poloměrem R. 
Při dalším zvýšení posuvu (x << a) dochází k nadměrnému, tj. příliš 
tvrdému utváření až drcení třísky (obr. 3.3 c). Další zvýšení posuvu by 
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mělo za následek to, že tříska by minula utvařeč, aniž by jím byl ovlivněn 
její tvar. 

              
a)                                       b)                                      c) 
 Obr. 3.3  Utváření třísky při různém poměru posuvu a šířky fazetky9 

Diagram, ve kterém je znázorněna oblast utváření třísky  v souřadném 
systému, kdy na osu x nanášíme velikost posuvu na otáčku f a na osu y 
šířku záběru ostří ap, se nazývá utvářecí diagram (obr. 3.4 a 3.5). Tyto 
diagramy jsou klíčem k správnému použití VBD s určitou geometrií. Ve 
výrobním programu většiny výrobců nechybí geometrie pro všechny 
nejrozšířenější materiály obrobků, které pokrývají nejrůznější aplikace od 
dokončování přes střední obrábění až po těžké hrubování. 

ap [mm] 

 
                                                                                                              f [mm] 
Obr. 3.4 Příklad tvorby utvářecího diagramu; přijatelné tvary třísky jsou ve    
              střední části diagramu21 
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Obr. 3.5 Příklady utvářecích diagramů geometrií VBD pro hrubovací   
              soustružení (Pramet Tools)7 

3.2  Řezné síly 2, 3, 10 

Obrábění kovů vyžaduje vynaložení značné síly na oddělování vrstvy 
materiálu ve formě třísky. Současné řezné nástroje jsou podstatně 
výkonnější než dříve zejména proto, že hlubší znalosti v oblasti řezných sil 
vedou k vyváženému řezání, s ohledem na pozitivní průběh obrábění a 
stabilitu břitu. Geometrie břitů VBD jsou promyšlené do všech detailů a 
specializované na úzký okruh aplikací. Vznikající řezné síly jsou přitom 
v přímém vztahu s energetickou náročností dané operace.  

Celková řezná síla se skládá zčásti ze sil, které vznikají při odřezávání 
třísky, a zčásti ze sil, které třísku přetváří. K silným tlakovým silám v místě 
břitu se přidávají síly smykové. Největší tlak působí přímo na ostří břitu a 
s různou intenzitou se podél čela zeslabuje. Tyto síly zatěžují celou 
kontaktní plochu mezi čelem a odcházející třískou. Optimalizace tvaru této 
plochy představuje klíč ke kontrole jak řezných sil, tak utváření třísky a 
stability břitu. Řezné síly dále ovlivňuje materiál břitu svým větším či 
menším sklonem ke změnám mikrogeometrie, a v oblasti menších řezných 
rychlostí též použití procesních kapalin.  

Z prostorového hlediska můžeme rozdělit výslednou řeznou sílu F na 
tři složky:  

Fc – řezná síla  

Fp – pasivní síla 

Ff – posuvová síla 

Poměr velikostí i vlivu na výsledek obrábění u všech tří složek řezné 
síly značně kolísá v závislosti na způsobu obrábění. Řezné síly dominují 
zejména při soustružení a frézování. Při hrubování jsou důležité tím, že 
mají zásadní vliv na výkon obrábění. Pasivní síla hraje významnou roli při 
obrábění vnitřních ploch, protože má tendenci vychylovat nástroj, tím 
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měnit jednak rozměr díry a také hloubku řezu, což může generovat 
vibrace. Posuvová síla je důležitá u vrtání. Všechny tři složky (zejména 
však řezná síla) se zvyšují s narůstajícím přůřezem třísky. 

Řezná síla vzniká z velké části v důsledku tření mezi třískou a čelem 
břitu. Je proto značně ovlivňována kvalitou utváření třísky. Další faktory 
mající vliv na tuto složku řezné síly jsou úhel čela (čím pozitivnější, tím 
menší tangenciální síla), hloubka řezu a řezná rychlost. U většiny 
obráběných materiálů vyvozuje vyšší řezná rychlost menší řezné síly. Toto 
snížení řezné síly vyplývá ze skutečnosti, že vyšší řezná rychlost 
způsobuje vyšší teplotu v rovině střihu a zmenšování kontaktní zóny. 
Hodnota snížení je závislá na druhu a stavu materiálu obrobku a na řezné 
rychlosti. 

Tangenciální řezné síly mají největší vliv na potřebný kroutící moment 
a tím do značné míry udávají energetickou náročnost obrábění, což je 
významné zejména při hrubování. 

Velikost radiální a axiální složky řezné síly  ovlivňuje geometrie břitu, 
hlavně úhel nastavení a poloměr špičky. Velký úhel nastavení vyvozuje 
velkou axiální sílu, zatímco malý úhel nastavení zvyšuje radiální složku 
řezné síly. Jejich velikosti a poměr jsou zvláště důležité při velkých 
vyloženích nástroje (vnitřní soustružení, vyvrtávání) a obecně při 
nestabilních poměrech obrábění, kdy je nutno zohlednit nebezpečí vibrací. 
Úhel nastavení 90° v kombinaci s malým polom ěrem špičky radiální složku 
a tím i sklon k vibracím při vyvrtávání s velkým vyložením zmenšuje na 
minimum.  Podobně jako u tangenciálních sil, i radiální a axiální síly jsou 
tím menší, čím pozitivnější je geometrie aplikované VBD.  

3.2.1  Řezné síly p ři soustružení  

Řezná síla Fc, posuvová síla Ff pasivní síla Fp a celková řezná síla F 
jsou pro podélné soustružení dány vztahy: 

 
FcFc

c

yx
pFc faCF ⋅⋅=       [N] (3.1)  

 
FpFp

p

yx
pFp faCF ⋅⋅=       [N]    (3.2)  

 
FfFf

f

yx
pFf faCF ⋅⋅=      [N]     (3.3) 

 
222
fpc FFFF ++=     [N]       (3.4)  

Průměrné hodnoty konstant CF a exponentů xF, yF pro soustružení 
vybraných materiálů jsou uvedeny v tab. 3.1. 
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Tab. 3.1 Informativní hodnoty konstant CF a exponentů xF, yF pro 
              výpočet řezných sil při podélném soustružení2 

 

 

Řeznou sílu Fc lze též vypočítat pomocí měrné řezné síly kc podle 
vztahu: 

 DDcDcc bhkAkF ⋅⋅=⋅=     [N]      (3.5) 

Měrná řezná síla kc je výrazně závislá na mechanických vlastnostech 
obráběného materiálu, geometrii břitu nástroje a na jmenovité tloušťce 
třísky hD. Hodnoty měrné řezné síly kc pro podélné soustružení oceli 
Rm=600 MPa v závislosti na normálovém úhlu čela γn a jmenovité 
tloušťce třísky hD jsou uvedeny v tabulce 3.2. 

Tab. 3.2 Hodnoty měrné řezné síly kc pro podélné soustružení oceli    
              Rm=600 MPa v závislosti na  γn a hD

2 

Jmenovitá tloušťka třísky hD [mm] 

0,01 0,05 1 3 

Nástrojový 
normálný úhel 
čela γn [°] Kc [MPa] 

0 3500 2900 2700 2000 

20 2600 1900 1700 1380 

40 1800 1360 1200 930 

 
Velikost měrné řezné síly také závisí na úhlu nastavení hlavního ostří; 

se zvětšujícím se úhlem nastavení měrná řezná síla klesá. Průměrné 
hodnoty měrné řezné síly pro soustružení různých materiálů středními 
průřezy třísky uvádí tabulka č. 3.3. 

Síly Fp a Ff mohou být určeny pomocí vhodného poměru k řezné síle 
Fc. Poměr složek řezných sil při podélném soustružení nástrojem s úhlem 
nastavení κr = 45° p ři poměru hD/f = 10 je Fc : Fp : Ff = 1 : 0,4 : 0,25. 

 

 

Fc Fp Ff Materiál 
CFc xFc yFc CFp xFp yFp CFf xFf yFf 

Ocel 
Rm = 450 MPa 
         600 MPa 
         700 MPa 

 
1570 
1710 
1849 

 
1 
1 
1 

 
0,78 
0,78 
0,78 

 
720 
910 
1030 

 
0,9 
0,9 
0,9 

 
0,75 
0,75 
0,75 

 
440 
550 
630 

 
1,1 
1,1 
1,1 

 
0,55 
0,55 
0,55 

Legovaná ocel 
Rm = 700 MPa 

 
2030 

 
1 

 
0,78 

 
1130 

 
0,9 

 
0,75 

 
690 

 
1,1 

 
0,55 

Šedá litina 
      HB 180 
      HB 200 

 
980 
1050 

 
1 
1 

 
0,73 
0,73 

 
770 
850 

 
0,9 
0,9 

 
0,75 
0,75 

 
380 
450 

 
1,1 
1,1 

 
0,65 
0,65 
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Tab. 3.3 Střední hodnoty měrné řezné síly kc při podélném soustružení  
              různých materiálů2 

Materiál kc [MPa] Materiál kc [MPa] 

Nelegovaná ocel 450 MPa 2100 Šedá litina 161 až 180 HB 1480 
Nelegovaná ocel 600 MPa 2160 Šedá litina 181 až 200 HB 1580 
Nelegovaná ocel 700 MPa 2450 Bronz 200 až 300 MPa 1100 
Chromniklová ocel 500 MPa 2500 Bronz 310 až 500 MPa 1400 
Chromniklová ocel 700 MPa 2800 Hliníkové slitiny 180 až 250 MPa 850 
Šedá litina 140 až 160 HB 1380 Hliníkové slitiny 250 až 350 MPa 1150 

 

3.2.2  Řezné síly p ři frézování  

Při stanovování řezných sil při frézování se vychází ze silových 
poměrů na jednom břitu, který se nachází v poloze dané úhlem φi. Pro 
frézování válcovou frézou s přímými zuby se celková řezná síla působící 
na i-tém břitu Fi rozkládá na složky Fci a FcNi (nesousledné frézování), 
popř. na složky Ffi a FfNi (sousledné frézování) (obr. 3.6). 

 
Obr. 3.6 Řezné síly na zubu válcové frézy při a) nesousledném frézování   
               b) sousledném frézování2 

 
Řezná síla Fci se vyjádří s použitím měrné řezné síly kci a průřezu 

třísky ADi : 

 izpciDicici fakAkF ϕsin⋅⋅⋅=⋅=     [N]  (3.6) 

Měrnou řeznou sílu lze vyjádřit: 

   x
iz

F

x
i

F
ci f

C

h

C
k cc

−− ⋅
==

1)1( )sin( ϕ        [N]                (3.7) 

Dosazením do (3.6) a úpravou získáme: 

   i
xx

zpFci faCF
c

ϕsin⋅⋅⋅=  [N]               (3.8)   
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Pro případ čelního frézování se řezná síla Fci vyjádří analogicky: 

   izpciDicici fakAkF ϕsin⋅⋅⋅=⋅=      [N]      (3.9)  

   x
irz

F

x
i

F
ci f

C

h

C
k cc

−− ⋅⋅
==

1)1( )sinsin( ϕκ   [N]      (3.10) 

   i
xn

r
x

zpFci faCF
c

ϕχ sinsin 1 ⋅⋅⋅⋅= −
 [N]      (3.11) 

 

Empirické hodnoty konstant CFc a exponentů x při frézování válcovou 
frézou jsou uvedeny v tabulce 3.4. 

Tab. 3.4 Hodnoty konstant CFc a exponentů x při frézování válcovou  
              frézou2 

Válcové frézy Obráběný materiál 
CFc x 

Nelegovaná ocel Rm = 450 MPa 
                                     650 MPa 
                                     850 MPa 

1200 
1380 
1600 

0,63 
0,72 
0,72 

Chromniklová ocel Rm = 550 MPa 
                                       800 MPa 
                                       900 MPa 

1390 
1440 
1740 

0,66 
0,72 
0,72 

Litina HB 180 – 200 
                220 

850 
950 

0,67 
0,67 

Bronz 420 0,60 

 

Při frézování je v záběru vždy současně několik zubů. Na jejich počtu a 
okamžité poloze závisí výsledné síly na každém zubu-obr. 3.7.  

 

 
Obr. 3.7 Řezné síly při válcovém nesousledném frézování pro několik  
              zubů v současném záběru2 
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Celková řezná síla Fc nabývá velikosti: 

i
i

xx
zpF

i
cic faCFF

c
ϕ∑∑ ⋅⋅⋅== sin      [N]      (3.12) 

Ve vztahu (3.12) je i <1;nz>, kde nz je počet zubů v současném záběru 
(obr. 3.8) a je dán vztahem: 

znz ⋅=
360

maxϕ
      [-]                                                      (3.13) 

 
Obr. 3.8 Počet zubů v záběru při válcovém frézování2 

Jednotlivé složky celkové řezné síly F mohou být určeny výpočtem, 
známe-li úhel působení F. V praxi se častěji odvozují pomocí empiricky 
získaných vztahů z velikosti síly Fc : 

FcN = (0,60 ÷ 0,80) Fc 

FfN = (0,20 ÷ 0,30) Fc   (pro nesousledné frézování) 

FcN = (0,75 ÷ 0,80) Fc   (pro sousledné frézování) 

Ff = (1,00 ÷ 1,20) Fc   (pro nesousledné frézování) 

Ff = (0,80 ÷ 0,90) Fc   (pro sousledné frézování) 

V případě čelního frézování je celková řezná síla Fc rovna: 

i
i

xn
r

x
zpF

i
cic faCFF

c
ϕχ ∑∑ ⋅⋅⋅⋅== − sinsin 1

  [N]      (3.14) 

Z celkové řezné síly Fc je možno stanovit řezný výkon Pc : 

                              410.6

. cc
c

vF
P =                 [kW]                       (3.15) 
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Nakonec bude stanoven krouticí moment na vřetenu frézky: 

                     ck FDM ⋅⋅= 5,0   [N.mm]                   (3.16)            

3.3  Teplo a teplota p ři obráb ění 2, 3 

Téměř všechna mechanická práce řezných sil se při obrábění mění 
v teplo. Proto je nutné věnovat teplu a teplotám v řezné zóně pozornost. 
Příliš vysoké teploty zapříčiňují nízkou trvanlivost břitu a omezují využití 
vyšších řezných rychlostí.  

3.3.1  Teplo vzniklé p ři obráb ění 

     Podstatná část tepla při obrábění vzniká ve třech oblastech: 

• v oblasti plastických deformací při tvorbě třísky 

• v oblasti čela VBD 

• v oblasti hřbetu VBD 

 Qe = Qpd + Qγ + Qα      [ J ] (3.17) 

     Vzniklé teplo je odváděno jednotlivými prvky obráběcího systému: 
třískou, obrobkem, nástrojem a řezným prostředím. 

  Qe = Qt + Qo + Qn+ Qpr     [ J ] (3.18) 

     Množství tepla, které se vyvíjí při procesu řezání, se mění v závislosti 
na obráběném materiálu, přičemž rozhodujícím faktorem při vzniku tepla je 
řezná rychlost. Při nižších řezných rychlostech se teplo lépe odvádí do 
obrobku, naproti tomu při vyšších řezných rychlostech pohlcují a odvádějí 
největší podíl tepla třísky. Vždy je třeba preferovat maximální odvod tepla 
třískami, protože teplota třísky zatěžuje břit pouze po dobu kontaktu s ním, 
a tak chrání břit i obrobek před účinky nadměrných teplot. Obrázek 3.9 
znázorňuje obecné rozdělení odváděného tepla při procesu obrábění. 

 
Obr. 3.9 Obecné rozdělení odváděného tepla při procesu obrábění3 
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Největší podíl tepla vzniká v rovině střihu. Malý úhel čela má zá 
následek větší odvod tepla do obrobku v důsledku menšího úhlu roviny 
střihu.  

Menší množství tepla vzniká třením třísky na čele nástroje. Stav tenké 
tavné zóny mezi třískou a čelem je ovlivňován kontinuálním váznutím a 
odstřihováním materiálu třísky. Moderní geometrie VBD optimalizují 
proces odchodu třísky po čelní ploše tak, aby množství tepla, které 
přechází do břitu, bylo co nejmenší. 

Třetí zdroj tepla - plocha hřbetu - by měl být udržován na co 
nejmenších hodnotách. Toho lze dosáhnout dostatečně velkým úhlem 
hřbetu a mělo by se též zabránit velkému opotřebení hřbetu, které ve 
svém důsledku úhel hřbetu zmenšuje. 

3.3.2  Teplota řezání 

Teplota řezání je rozhodující faktor při mnoha mechanismech 
opotřebení VBD (oxidační opotřebení, plastická deformace špičky a další). 

Teplota v řezné zóně závisí zejména na řezné rychlosti, charakteru 
kontaktu třísky a nástroje, na velikosti řezných sil a na třecích poměrech 
mezi materiálem obrobku a břitem VBD. Příklad rozložení teplotního pole 
obrobku, třísky a nástroje ukazuje obr. 3.10. 

    
Obr. 3.10 Teplotní pole obrobku, třísky a nástroje při obrábění legované    
                oceli slinutým karbidem vyšší řeznou rychlostí3 

Je zřejmé, že kromě teploty řezání ovlivňuje řezná rychlost i polohu 
místa maximální teploty. Při obrábění nízkou řeznou rychlostí je špička 
nástroje bodem maximální teploty obrábění, kdežto při vysokých řezných 
rychlostech se bod nejvyšší teploty posunuje do určité vzdálenosti od ostří. 
Tato fakta je nutno zohlednit při vývoji geometrií břitu VBD pro různé řezné 
materiály. Hodnota posuvu ovlivňuje množství vyvíjeného tepla a tím 
teplotu břitu daleko méně. 
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4. VOLBA VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY 

Před zahájením vlastního obrábění je třeba vybrat vhodný nástroj a 
vyměnitelnou břitovou destičku. Praxí prověřený postup výběru je 
následující: 

• volba upínacího systému VBD; ten zvolíme současně s volbou 
držáku, 

• volba základního tvaru VBD, velikosti, geometrie a poloměru 
špičky VBD 

• volba řezného materiálu a řezných podmínek 

4.1 Volba konstruk čních prvk ů VBD pro soustružení  3, 4, 6, 7, 9 

Při výběru vhodné břitové destičky pro soustružení je třeba hned na 
začátku zohlednit několik faktorů: obráběný materiál a typ a podmínky 
obráběcí operace, která bude prováděna. To rozhodne o tvaru, velikosti, 
geometrii a poloměru špičky VBD. 

Další faktory, které volbu VBD mohou ovlivňovat, jsou např. omezení 
vyplývající z konstrukce obrobku, celková stabilita či požadavky na 
optimalizaci postupu výroby celé součásti. Je nutno zvážit otázku 
nejvhodnějšího úhlu nastavení, přístupnosti obráběného povrchu a mnoho 
dalších okolností. 

4.1.1 Systémy upínání  

Volbu systému upínání určuje zejména druh operace a velikost 
obrobku a související řezné síly. Soustružnické držáky vyráběné a 
dodávané firmou Pramet Tools jsou rozděleny podle systému upínání do 
sedmi skupin, které jsou popsány v následujícím přehledu: 

   

 

Systémem ISO P se upínají negativní VBD 
s válcovým otvorem s utvařeči nebo bez nich. VBD 
je upnuta úhlovou pákou, na jejíž volný konec 
působí silou upínací šroub a druhý konec zatlačí 
VBD do lůžka držáku. Systém je velmi spolehlivý, 
vhodný zvláště pro vnější soustružení jak 
dokončovací, tak i hrubovací. 

 

Systémem ISO D se upínají VBD stejného typu jako 
u systému ISO P. Destička je upnuta shora pákou 
s otvorem, kterým prochází upínací šroub 
s pružinou. Podložka destičky je pevně přitažena do 
lůžka šroubem. Jedná se o stabilní upnutí pro vnější 
soustružení nebo vnitřní soustružení otvorů velkých 
průměrů. 
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Také systém ISO M slouží k upínání oboustranných 
negativních VBD s válcovým otvorem. VBD je 
nasazena na čep, na nějž ji dotlačuje upínka, která 
VBD fixuje i shora. Vhodné pro vnější soustružnické 
operace s předpokladem zvýšeného dynamického 
namáhaní. 

 

Systém ISO S  je charakteristický pro nože menších 
průřezů. Destičku upíná za kuželový otvor speciální 
šroub, jehož dotažením je VBD fixována v lůžku 
držáku. Výhoda tohoto systému spočívá v tom, že 
zde není žádná překážka pro odchod třísky. 

 

Systém ISO C slouží k upínání negativních i 
pozitivních VBD bez otvoru. VBD mohou nebo 
nemusejí mít předlisované či vybrušované utvařeče. 
Destičku v lůžku stabilizuje upínací páka 
dotahovaná šroubem. Mezi konec páky a VBD se u 
některých typů VBD ještě vkládá příložný utvařeč. 
Tento systém v současné době bývá často 
nahrazován systémem ISO S. 

 

Systém ISO X označuje speciální systém upnutí, 
který se může u jednotlivých výrobců lišit. Firma 
Pramet Tools pod tímto označením dodává držáky 
pro upichování a zapichování, ve kterých je VBD 
upnuta zatlačováním pasivní složkou řezné síly do 
samosvorného lůžka 

 

Systém upínání ISO G se používá u nožů pro 
soustružení zápichů a rovněž u nožů pro kopírovací 
soustružení. Destička je do lůžka dotlačována 
upínkou shora. Dosedací plochy v držáku, upínce i 
VBD jsou profilovány tak, aby nedošlo k vyvrácení 
VBD posovovou složkou řezné síly. 

 
4.1.2 Základní tvar VBD  

Tvar VBD (a současně držák) se volí v souladu s potřebným úhlem 
nastavení a přístupností obráběného povrchu, případně s požadovanou 
univerzálností a mnohostranností použití; musíme jej posuzovat s ohledem 
na řezné podmínky a stabilitu řezného procesu. Stabilita břitu se zvyšuje 
se zvětšujícím se úhlem špičky; za nejvhodnější z hlediska stability břitu 
se považují kruhové VBD. Naproti tomu VBD s menším úhlem špičky 
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umožňují lepší přístupnost a mnohostrannější použití. S rostoucím úhlem 
špičky se též zvyšuje potřebný výkon a nebezpečí vzniku vibrací. 

Obrázek 4.1 naznačuje prioritu volby různých základních tvarů VBD 
z hlediska počtu využitelných břitů, stability břitu při přerušovaném řezu, 
přístupu k opěrnému kuželu a odolnosti vůči plastické deformaci špičky. 

 
Obr. 4.1 Volba základního tvaru VBD podle vybraných základních kritérií9 

4.1.3 Velikost VBD  

Při volbě velikosti VBD je hlavním kritériem maximální hloubka řezu, 
které má být při obrábění dosaženo. Následně v závislosti na úhlu 
nastavení stanovíme aktivní délku ostří. Je-li úhel nastavení hlavního ostří 
90 °, je aktivní délka ost ří shodná s hloubkou řezu. Čím je úhel nastavení 
(při stejné šířce záběru ostří ap) menší, tím větší je aktivní délka ostří 
(obr. 4.2). 

 
Obr. 4.2 Aktivní délka ostří la a šířka záběru ostří ap 
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Protože tvar břitové destičky, konkrétně úhel špičky, do značné míry 
ovlivňuje stabilitu obrábění, má každý tvar VBD stanovenu maximální 
přípustnou aktivní délku ostří. Tato směrná hodnota zaručuje spolehlivost 
při hrubování nepřerušeným řezem. S větší hloubkou řezu lze pracovat 
pouze krátkodobě, naopak při přerušovaném řezu je třeba tuto hodnotu 
redukovat. Je třeba vzít v úvahu i geometrii břitu; destička s určitým 
tvarem může mít geometrii pro hrubování nebo pro dokončovací obrábění, 
přičemž dokončovací geometrie zpravidla nejsou určeny pro využití 
maximální hloubky řezu přípustné pro daný tvar a velikost VBD. 

Při volbě velikosti VBD je také nutno zohlednit dva vzájemně si 
odporující faktory: náklady a spolehlivost obrábění. Větší VBD jsou 
samozřejmě dražší, ale zaručují větší stabilitu a spolehlivost břitu. To je 
podstatné např. při těžkém hrubování nebo obrábění přerušovaným 
řezem. 

Pokud je aktivní délka ostří menší než hloubka řezu, je třeba zvolit 
větší VBD nebo zmenšit hloubku řezu rozdělením přídavku na více řezů.  

4.1.4 Polom ěr špi čky VBD  

Poloměr špičky VBD má podobně jako úhel špičky zásadní význam 
pro stabilitu řezného procesu zejména při hrubování. Kromě toho je 
klíčovým faktorem kvality dosahovaného povrchu při dokončovacím 
soustružení. Další faktory ovlivňující volbu poloměru destičky jsou posuv 
na otáčku a chování nástroje při vibracích.  

Všeobecně platným pravidlem pro hrubovací operace je volba co 
největšího poloměru špičky. Ten má vliv na odolnost břitu proti plastické 
deformaci špičky a umožňuje aplikaci vyšších posuvových rychlostí; je 
však nutno mít na zřeteli nebezpečí vzniku vibrací. VBD se vyrábějí 
s množstvím různých poloměrů špičky. Při hrubování se nejčastěji 
používají poloměry 1,2 až 2,4 mm. Přibližné pravidlo pro stanovení posuvu 
při hrubovacích operacích říká, že velikost posuvu na otáčku by měla činit 
přibližně polovinu velikosti poloměru špičky. Vyšší hodnoty posuvu lze 
doporučit pouze u jednostranných VBD s dostatečně stabilním břitem, 
s úhlem špičky břitu 60° a více, s úhlem nastavení menším než 90°, p ro 
obrábění dobře obrobitelných materiálů při středních řezných rychlostech.  

Při hrubování mohou být limitujícími faktory utváření třísky nebo výkon 
a stabilita stroje. Největší výkon při hrubování poskytuje kombinace střední 
řezné rychlosti s vysokým posuvem, za dodržení obecných pravidel 
popsaných výše. 

Při dokončovacím soustružení určuje poloměr špičky a rychlost 
posuvu požadovaná kvalita obrobeného povrchu. Optimální poměr mezi 
těmito dvěma faktory z hlediska uspokojivé jakosti povrchu je určen 
pravidlem, že posuv na otáčku by měl činit maximálně 1/3 poloměru 
špičky. 

Vhodným kompromisem mezi vysokou produktivitou a vysokou 
kvalitou obrobeného povrchu může být použití dokončovacích VBD 
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s geometrií Wiper, která umožňuje pracovat s dvojnásobným posuvem při 
zachování stejné kvality povrchu, nebo dosáhnout zhruba polovičních 
hodnot kritéria drsnosti povrchu Rz při stávajícím posuvu (obr. 4.3) 

  
a)                                                         b) 

Obr. 4.3 Porovnání konvenční geometrie špičky (a) a geometrie Wiper (b) 

Někteří výrobci sestavují pro orientační volbu poloměru špičky 
nomogramy, který ji velmi zjednodušují. Příklad takového nomogramu 
firmy Pramet Tools je na obr. 4.4. 

 

 
Obr. 4.4 Nomogram pro volbu základní hodnoty poloměru špičky podle 

firmy Pramet Tools7 

Nomogram se používá tak, že pro přímkovou spojnici nejvyššího posuvu 
na otáčku, při kterém má daná VBD pracovat, a největší hloubky řezu 
odečteme na střední ose velikost poloměru špičky, přičemž pro 
přerušovaný řez se řídíme stupnicí vlevo a pro kontinuální řez stupnicí 
vpravo. 
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4.1.5 Geometrie a řezný materiál VBD 

Volbu optimální geometrie břitu VBD určuje zejména pracovní oblast 
aplikace a obráběný materiál, dále pak stav a výkon stroje, stabilita upnutí, 
typ řezu (kontinuální nebo přerušovaný) a sklon k vibracím. 

Co se týká oblasti aplikace, vztah mezi posuvem na otáčku a hloubkou 
řezu u šesti základních oblastí je uveden v tabulce 4.1. 

Tabulka 4.1 Základní aplikační oblasti obrábění3 
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Pro stanovení požadované geometrie břitu je třeba na základě některé 
z uvedených aplikačních oblastí zvolit posuv a hloubku řezu, protože 
těmto oblastem jsou přiřazeny různé typy geometrií břitu. Ty je možno 
zjistit z katalogů a příruček jednotlivých výrobců. 

Dalším faktorem, ovlivňujícím volbu geometrie VBD, je obráběný 
materiál. Existuje velké množství materiálů, které jsou rozděleny podle 
různých národních norem. Jednou z těchto norem je klasifikační systém 
dle ISO 513, který je respektovaný výrobci a dodavateli nářadí pro třískové 
obrábění. Tento systém rozlišuje v současné době šest hlavních skupin 
obráběných materiálů: 

• materiály tvořící dlouhou třísku (patří k nim většina ocelí), 

• korozivzdorné oceli, 

• materiály tvořící krátkou třísku (např. šedá litina), 

• měkké materiály (např. slitiny Al a Cu), 

• žárupevné slitiny, 

• tvrdé materiály (kalené oceli, tvrdé litiny) s tvrdostí nad 400 HB. 

Bližší informace o klasifikačním systému ISO 513 jsou uvedeny 
v kapitole 1.4 

Toto základní rozdělení zpravidla stačí k tomu, aby bylo možné 
k těmto materiálům přiřadit některou ze standardních geometrií břitu. 

Pokud nastane vlivem zvoleného držáku a tvaru VBD problém 
s určením vhodné geometrie, lze použít obrácený postup: nejdříve zvolit 
geometrii, potom tvar a velikost VBD a nakonec typ držáku. 

Oblast aplikace f [mm] ap [mm] 

A)  Jemné dokončovací obrábění 0,05 -0,15 0,25 – 2,0 

B)  Dokončovací obrábění 0,1 – 0,3 0,5 – 2,0 

C)  Střední obrábění 0,2 – 0,5 2,0 – 4,0 

D)  Lehké hrubování 0,4 – 1,0 4,0 – 10 

E)  Hrubování > 0,7 6,0 - 20 

F)  Těžké hrubování > 1,0 8,0 - 20 
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U frézování se tvar VBD většinou mění s typem frézy, pro který je 
určena. V porovnání se soustružením, kde může být držák osazován 
různými typy břitových destiček stejného tvaru a velikosti, u frézovacích 
hlav přichází do úvahy pouze omezený počet VBD, které jsou určeny pro 
dané provedení frézy.  

Současně s geometrií je třeba zvolit vhodný řezný materiál, který při 
správné volbě optimalizuje funkci břitu. Pro většinu operací je v současné 
době první volbou některý řezný materiál na bázi povlakovaných slinutých 
karbidů. Opět je vhodné řídit se normou ISO 513, která ke každé skupině 
obráběných materiálů (které vyvolávají podobný typ namáhání a 
opotřebení břitu) přiřazuje vhodný okruh řezných materiálů v závislosti na 
druhu a podmínkách zamýšlené obráběcí operace. Zpravidla jsou pro 
každou skupinu řezné materiály rozčleněny na hlavní druhy, které 
pokrývají nejširší oblast aplikací a měly by být první volbou, dále na 
doplňující druhy, které rozšiřují aplikační oblast hlavních druhů (a často 
mohou dosáhnout lepších výsledků), a na druhy pro speciální použití. Ty 
se často týkají závitování a upichování, a také speciálních aplikací např. 
v leteckém průmyslu a podobně.  

4.1.6 Volba řezné rychlosti  

Základní hodnoty startovních řezných rychlostí pro soustružení 
uvedené v tabulkách výrobců jsou zpravidla  kalkulovány  na  trvanlivost 
15 min (pro těžké hrubování pro trvanlivost 45 min). Pokud je požadována 
jiná hodnota trvanlivosti, je nutno tabulkovou hodnotu řezné rychlosti 
vynásobit příslušnou hodnotou koeficientu kvT podle tabulek korekcí. 
V těchto tabulkách nalezneme rovněž korekční součinitele na stav stroje 
(popř. povrchovou kůru) kvx a korekční součinitele na tvrdost kvHB (pokud 
se tvrdost liší od hodnoty uvedené v záhlaví tabulky). 

Finální startovní řezná rychlost je potom dána vztahem: 

                  vc = v15 . kvx . kvT . kvHB      [m.min-1]              (4.1) 

Příklad tabulky pro určení startovní řezné rychlosti s korekčními 
součiniteli je uveden v příloze č. 9. 

      

4.2  Volba nástroje a VBD pro frézování  

Jak již bylo napsáno v předchozí kapitole, u frézování je výběr VBD 
daleko těsněji spjat s volbou tělesa nástroje (zde frézovací hlavy), než je 
tomu u soustružení.  
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4.2.1 Volba geometrie frézovacího nástroje s VBD  

Geometrii břitu frézovacího nástroje tvoří několik úhlů, které jsou 
vytvořeny polohou VBD v tělese frézy. Úhel nastavení hlavního ostří κr je 
úhel mezi frézovanou plochou a hlavním ostřím. Polohu VBD určují tzv. 
funkční úhly: úhel sklonu ostří λs a ortogonální úhel čela γo (obr. 4.5). Oba 
tyto funkční úhly velmi ovlivňují potřebný příkon stroje i utváření a odchod 
třísky. Úhel sklonu ostří spolu s úhlem nastavení udávají způsob vnikání 
ostří do materiálu i směr odchodu třísek. Ortogonální úhel čela (nazývaný 
též efektivní úhel čela) ovlivňuje řezné síly a potřebný příkon stroje.  

 
Obr. 4.5 Úhel nastavení κr, úhel sklonu ostří λs a ortogonální úhel čela γo

3 

 
Obr. 4.6 Axiální úhel čela γp a radiální úhel čela γf

3 

Mimoto u frézovacích nástrojů rozlišujeme následující konstrukční 
úhly: axiální úhel čela γp, měřený v rovině rovnoběžné s osou rotace, a 
radiální úhel čela γf, měřený v rovině kolmé k ose rotace (obr. 4.6). 

Při frézování rovinných ploch vznikají kombinacemi konstrukčních úhlů 
tři hlavní druhy geometrií: dvojitá pozitivní, dvojitá negativní a pozitivně-
negativní geometrie. Tyto geometrie ovlivňují místo prvního kontaktu břitu 
s obráběným materiálem, jak ukazuje obr. 4.7. 
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Dvojitá pozitivní geometrie (obr. 4.7 a) má jak radiální, tak axiální úhel 
čela pozitivní. VBD jsou vždy jednostranné. Frézy s touto geometrií jsou 
určeny pro větší množství aplikací, než u dvojité negativní geometrie. 
Řezné síly a potřebný příkon stroje jsou menší a lze použít VBD o menší 
tloušťce. Třísky jsou utvářené zpravidla do tvaru krátkých šroubovic, které 
snadno odcházejí ze zubových mezer. Tato geometrie je velmi vhodná pro 
slitiny Al či Cu, tvárné a některé korozivzdorné a žáruvzdorné oceli. 
Rovněž je vhodná pro frézování obrobků s malou tuhostí (např. 
tenkostěnných), nebo jsme-li limitováni příkonem stroje. 

U dvojité negativní geometrie (obr. 4.7 b) je negativní axiální i radiální 
úhel čela. Používá se negativní VBD (VBD s úhlem břitu 90 °). Sklonem 
VBD v tělese frézy získáme úhel hřbetu. Tato geometrie má výhodu 
dvojnásobného počtu stabilních břitů-destičky jsou oboustranné. Je 
vhodná pro frézování tvrdých ocelí a šedé litiny, kdy je břit silněji 
mechanicky namáhán. Vyžaduje však vyšší příkon a stabilitu stroje, 
protože jsou vyvozovány velké řezné síly. 

Frézy s pozitivně-negativní geometrií (obr. 4.7 c) mají axiální úhel úhel 
čela pozitivní a radiální úhel čela negativní. Tato geometrie umožňuje 
využít vyšší posuvy na zub a větší hloubky řezu, protože negativní radiální 
úhel čela zvyšuje odolnost břitu proti lomu a pozitivní axiální úhel čela 
dobře utváří třísky. Nástroje s pozitivně-negativní geometrií jsou široce 
použitelné hlavně při úhlu nastavení 45°, i pro náro čné operace obrábění. 

 
                 a)                                  b)                                  c) 
Obr. 4.7 Místo prvního kontaktu s ohledem na geometrii frézovacího 
nástroje a) geometrie pozitivně-pozitivní; b) geometrie negativně-
negativní; c) geometrie pozitivně-negativní9 
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Geometrie břitu frézovacího nástroje je z větší části dána polohou upnuté 
VBD. Tvar VBD uvlivňuje zejména stabilitu břitu a jakost obrobeného 
povrchu 

Funkční úhly λs a γo lze vypočítat podle těchto vztahů: 

               tan λs = tan γf . sin κr - tan γp . cos κr     [-]         (4.1) 

               tan γo = tan γp . sin κr + tan γf . cos κr    [-]         (4.2) 

Pro jejich orientační určení existují různé nomogramy. Příklad 
takového nomogramu firmy Pramet Tools je na obr. 4.8. 

K volbě konkrétního typu frézy s ohledem na výše uvedenou základní 
geometrii nástroje, maximální hloubku řezu a na druh obráběného 
materiálu je vhodné použít tabulky jednotlivých výrobců. Příklad je uveden 
v příloze č. 8. 

 

 
Obr. 4.8 Nomogram pro stanovení úhlu sklonu břitu λs podle firmy    
     Pramet Tools9 
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4.2.2 Provedení b řitu VBD pro frézování  

Břitové destičky pro frézování jsou dodávány s různým provedením 
břitu. Úpravy břitu významně ovlivňují vlastnosti i životnost nástroje a 
odpovídají specifickým nárokům, které jsou na břit kladeny při frézování 
různých materiálů. 

     Zpravidla se jedná o tato provedení břitu: 

 

 

Ostrý břit je doporučován pro VBD 
určené pro frézy k obrábění slitin Al a 
dalších slitin neželezných kovů. Ostrý břit 
dosahuje  minimální deformace 
odřezávané vrstvy, omezuje vznik 
nárůstku a snižuje velikost řezných sil. 
V porovnání s ostatními úpravami řezné 
hrany je ovšem pevnost  břitu menší. 

 

Břit s fazetkou podstatně zvyšuje 
odolnost proti křehkému porušení nebo 
lomu celého břitu. Fazetka o šířce x a 
úhlu γx zvětšuje v těsné blízkosti břitu 
úhel břitu β a tím zvyšuje pevnost ostří. 
V současnosti se tato úprava ostří 
používá velmi zřídka, protože je 
nahrazena úpravou – rektifikovaný břit 
s fazetkou. 

 

Břit s rektifikovaným ostřím – ostří je 
mírně zaobleno s cílem snížit 
mikronerovnosti ostří. Rektifikací ostří 
s velmi malým poloměrem je dosaženo 
zvýšení odolnosti proti mechanickému 
porušení řezné hrany křehkým lomem 
nebo mikrovyštipováním. Tato úprava je 
v současné době používána u všech 
VBD bez fazetky, které se používají pro 
frézování téměř všech druhů materiálů. 

 

Rektifikovaný břit s fazetkou – 
v porovnání s ostrým břitem s fazetkou je 
zde navíc provedena rektifikace, která 
zaobluje ostří zesílené fazetkou. Tato 
úprava zvyšuje odolnost břitu proti 
mechanickému porušení v nejvyšší 
možné míře. 
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     Volba materiálu břitu se provádí v souladu s již zmiňovanou normou 
ISO 513 (kapitola 1.4) po zařazení materiálu obrobku do jedné z šesti tříd 
a  dle popisů řezných materiálů jednotlivých výrobců.  

4.3  Řezné podmíny a stabilizace procesu obráb ění 7, 9 

Pro správnou volbu řezných podmínek je nutno nejdříve klasifikovat 
obráběný materiál do jedné ze šesti tříd dle normy ISO 513.  

Dále je nutno zařadit zamýšlenou operaci do skupiny dle jejího 
charakteru (lehké, střední nebo těžké frézování.  

Lehké frézování charakterizuje max. jedno přerušení řezu během 
otáčky, příznivé záběrové podmínky, předobrobený povrch obrobku, popř. 
povrch bez větších nerovností. Rozmezí posuvu na zub: fz = 0,1 až 
0,25 mm,   hloubka  řezu ap < 2 mm.  

Střední frézování: max. dvě přerušení řezu v průběhu otáčky frézy, 
horší záběrové podmínky. Licí či kovací kůra nebo kůra po válcování 
polotovaru, s menšími povrchovými vadami. Rozmezí posuvu na zub: fz = 
0,30 až 0,40 mm,   hloubka  řezu ap = 2 až 4 mm. 

Těžké frézování: vícenásobné přerušení řezu, nepříznivé záběrové 
podmínky (negativní úhel úhel čela), hrubá kůra odlitků s povrchovými 
vadami, nerovný povrch výkovků či výpalků. Nerovnoměrná hloubka řezu 
ap = 3 až 10 mm. 

Startovní řezné rychlosti se volí s ohledem na řezný materiál VBD, tvar 
a úpravu břitu VBD, posuv a hloubku třísky z tabulek konkrétních výrobců. 
Hodnoty bývají pro frézování zpravidla kalkulovány na trvanlivost 30 min. 
Tabulky bývají rovněž doplněny korekčními součiniteli pro přepočet 
řezných rychlostí s ohledem na stav stroje, požadovanou trvanlivost 
nástroje a materiál a tvrdost obrobku. Tyto součinitele jsou použity pro 
výpočet finální startovní řezné rychlosti dle vztahu: 

                  vc = v30 . kvx . kvT . kvHB   [m.min-1]              (4.3) 

Takto vypočtená startovní řezná rychlost je výchozí hodnotou určující 
základní úroveň řezných rychlostí pro uvažovanou operaci. V případě, že 
potřebujeme dosáhnout poměrně přesné dodržení hospodárné trvanlivosti, 
je třeba řeznou rychlost doladit experimentálně, především z důvodu 
velkého rozptylu obrobitelnosti obráběného materiálu. 

Stabilizace průběhu procesu obrábění spočívá jednak v nasazení 
vhodně zvolené velikosti, geometrie a řezného materiálu VBD s ohledem 
na maximální spolehlivost obráběcího procesu, a dále v úpravě 
aplikovaných řezných podmínek v závislosti na tuhosti soustavy stroj-
nástroj-obrobek a dalších podmínkách konkrétního případu obrábění tak, 
aby průběh obrábění byl předvídatelný v co nejvyšší možné míře. To je 
důležité zejména při automatizovaných procesech obrábění na CNC 
strojích, kde je dohled obsluhy omezený. Zejména při volbě velikosti VBD 
je stabilita a spolehlivost obrábění v protikladu s náklady na obrábění: 
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větší VBD jsou výrazně dražší, ale zaručují větší spolehlivost břitu. Toto 
hledisko převládne zejména u náročných hrubovacích operací. 

Z hlediska stabilizace procesu obrábění je třeba dát přednost 
houževnatosti řezného materiálu před otěruvzdorností zejména 
v případech zvýšeného mechanického namáhání břitu, např. při 
přerušovaném řezu nebo obrábění licí či kovací kůry. Zvláštní pozornost 
musí být věnována utváření třísky a směru jejího odchodu, aby nemohlo 
dojít k poškození obráběcího nástroje nevhodně odcházející třískou. Při 
vnitřním soustružení musí být třísky odstraňovány z místa řezu nejlépe 
vnitřním tlakovým přívodem procesní kapaliny. 

Co se týká řezných podmínek, měly by být též voleny s ohledem na 
všechny okolnosti obrábění. Pro nedostatečně tuhé stroje nebo obrobky, 
výše zmíněné případy obrábění přerušovaným řezem, obzvláště tvrdé 
obráběné materiály či požadovanou vyšší trvanlivost nástroje než pro 
kterou jsou kalkulovány startovní řezné rychlosti, je nutno redukovat 
startovní řezné rychlosti opravnými koeficienty. 
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5  PROGRESIVNÍ PRVKY VBD VYBRANÝCH VÝROBC Ů 

5.1  Pramet Tools 7, 8, 17, 18, 19 

Pramet Tools je tradiční český výrobce a dodavatel nástrojů a 
technologií pro třískové obrábění – soustružení, vrtání a frézování. Výroba 
navazuje na tradici výroby slinutých karbidů v bývalém Československu od 
30. let. Více než padesátiletá tradice ve výrobě slinutého karbidu a 
soustavný výzkum a vývoj řadí firmu Pramet Tools na jednu z předních 
pozic v tomto sortimentu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. 

Nová etapa v historii společnosti Pramet Tools započala v roce 1999, 
kdy došlo k propojení s finančně silným partnerem z řad výrobců 
obráběcích nástrojů osazených slinutým karbidem. Byly pořízeny nové 
technologie pro moderní výrobu VBD a rozšířil se výzkumný a vývojový 
potenciál. Od roku 2000 Pramet Tools kompletně inovoval celý výrobní 
sortiment nástrojů pro třískové obrábění jak po stránce materiálů, tak po 
stránce nových tvarů a geometrií nástrojů. Nový sortiment tak plně 
odpovídá požadavkům moderních technologických postupů obrábění. 

5.1.1  Řezný materál 9210  

9210 je označení nového řezného materiálu firmy Pramet Tools pro 
dokončovací soustružnické operace. Materiál je dodáván od března 2010 
a svými řeznými vlastnostmi doplňuje již existující materiály 9230 a 9235. 
Spolu s nimi tak tvoří materiálovou řadu pro komplexní řešení 
soustružnických aplikací zejména pro obráběné materiály skupiny P. 
Porovnání aplikační oblasti materiálu 9210 a ostatních MTCVD řezných 
materiálů Pramet Tools ukazuje obr. 5.1. 

 
Obr. 5.1 Oblast aplikací současných MTCVD řezných materiálů Pramet 

Tools17 
Materiál 9210 je tvořen vysoce otěruvzdorným jemnozrnným 

substrátem s gradientní povrchovou vrstvou a nově vyvinutým tlustým 
povlakem naneseným MTCVD technologií (obr. 5.2 a 5.3). Povlak má 
mimořádnou přilnavost k substrátu, tepelnou a chemickou stabilitu a 
zvýšenou otěruvzdornost zajištěnou krycí vrstvou Ti(C,N). Pro snadnou 
indikaci opotřebení je povlak ukončen vrstvou TiN s typickým zlatým 
zbarvením. Materiál 9210 má nejvyšší otěruvzdornost z materiálů řady 
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9000 a vyniká odolností vůči plastické deformaci břitu. Je vhodný pro 
aplikace s vysokými řeznými rychlostmi a značným tepelným zatížením 
břitu, pro obráběné materiály skupin P, K a podmíněně (tedy s vhodnou 
geometrií) i M (obr. 5.4) 

 
Obr. 5.2 Struktura povlaku materiálu 9210 s popisem základních vrstev19 

 
Obr. 5.3 Struktura materiálu 9210 s patrnou gradientní vrstvou17 

 

 
Obr. 5.4 Obráběné materiály pro aplikaci řezného materiálu 921017 
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Protože materiál 9210 má v budoucnosti nahradit stávající 
dokončovací materiál 6610, byly zkoušky zaměřeny mimo jiné na 
porovnání těchto dvou materiálů. Výsledky některých z nich jsou uvedeny 
na obr. 5.5 a 5.6. Stanovení a porovnání T-v závislostí těchto dvou 
řezných materiálů je uvedeno v kapitole 6.4. 

 
Obr. 5.5 Porovnání opotřebení VB u řezných materiálů 6610 a 9210 při 

konkrétní soustružické operaci17 

 
Obr. 5.6 Zkoušky materiálů 6610 a 9210 přerušovaným řezem19 

 

5.1.2  Nové utva řeče FF a FM 

V roce 2010 začala firma Pramet Tools dodávat dvě nové utvářecí 
geometrie pro dokončovací a střední soustružení-utvařeče FF a FM. Jejich 
utvářecí oblast ukazuje obrázek 5.7. Tyto utvařeče jsou aplikovány na 
negativních oboustranných destičkách tvarů C, D, T, V a W. 
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ap [mm] 

f [mm] 
Obr. 5.7 Pracovní oblasti negativních oboustranných destiček s utvařeči 

FF a FM19 

Utvařeč FF je určen pro jemné a dokončovací soustružení materiálů 
skupin P, M, K, N a S. Jsou dostupné v kombinaci s řezným materiálem 
8016, což je z hlediska obráběných materiálů velmi univerzální řezný 
materiál, využitelný pro všechny skupiny dle ISO 513 (obr. 5.8) 

 
Obr. 5.8 Struktura a materiálová oblast řezného materiálu 801618 

Utvařeč FF má ostrou pozitivní geometrii. Břitové destičky s tímto 
utvařečem charakterizuje velmi nízký řezný odpor a umožňují dosažení 
velmi nízkých hodnot drsnosti povrchu a přesnějších tolerancí rozměrů. Je 
určen především pro dokončovací soustružení kontinuálním řezem, 
malými posuvy na otáčku cca 0,06 až 0,2 mm při hloubce řezu cca 0,3 až 
1,5 mm. Hlavní oblast použití jsou materiály skupin P a M, podmíněně i K, 
N a S. Profil hlavního břitu a utvářecí diagram je na obr. 5.9 
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                           a)                                                             b) 

Obr. 5.9 Utvařeč FF - profil hlavního břitu (a) a utvářecí diagram (b)18 

 

Utvařeč FM je určen pro dokončovací až polohrubovací soustružení 
materiálů skupin P a M, dále K a podmíněně S, kontinuálním a mírně 
přerušovaným řezem. Má pozitivní řeznou geometrii s měkčím utvářením 
a s nízkým řezným odporem, která snižuje kontakt třísky s čelem břitu a 
tím snižuje tepelné namáhání břitu a zvyšuje odvod tepla třískou. Utvařeč 
FM se vyrábí v kombinaci s řeznými materiály 8030, 9230 a novým 
materiálem 9210. Profil hlavního břitu a utvářecí diagram ukazuje obr.5.10. 

  
                               a)                                                         b) 

Obr. 5.10 Utvařeč FM – profil hlavního břitu (a) a utvářecí diagram (b) 
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5.2  Sandvik Coromant 21, 25 

Společnost Sandvik Coromant je přední světový výrobce a dodavatel 
nástrojů pro obrábění – soustružení, frézování, vrtání. Společnost má sídlo 
v Sandvikenu ve Švédsku a je zastoupena ve 130 zemích celého světa. 
Disponuje více než 25 dobře vybavenými školicími středisky (Productivity 
Center), kde jsou zástupci zákazníků školeni ve zvyšování produktivity 
v obrábění. Tři centrální sklady v Evropě, USA a na Dálném východě zajišťují 
distribuci nástrojů do 24 hodin zákazníkům po celém světě. 

5.2.1 Nové materiály pro frézování titanu 

Mezi nejdůležitější novinky, které Sandvik Coromant uvádí v roce 2010, 
patří dva nové materiály, určené pro výkonné frézování titanu – S30T a 
S40T. 

Frézování titanu a jeho slitin má značné nároky na použité řezné 
materiály. Břity nástrojů jsou namáhány mimořádným tepelným, chemickým i 
mechanickým zatížením, které téměř dosahuje hranic všech známých 
nástrojových materiálů. Nové materiály S30T a S40T jsou navrženy tak, aby 
těmto extrémním podmínkám nejenom odolaly, ale aby též dosáhly zvýšení 
produktivity i spolehlivosti. 

Materiál S30T se uplatňuje především při zvyšování produktivity a řezné 
rychlosti v relativně stabilních a předvídatelných podmínkách obrábění. 
Vhodně kombinuje vlastnosti ultrajemného podkladového slinutého karbidu 
s odolností PVD povlaku proti otěru (struktura je na obrázku 5.11). Materiál 
umožňuje dosažení velmi ostrých břitů odolných proti únavě a vyštipování 
mikročástic ostří – břity si při vyšších řezných rychlostech udržují své 
vlastnosti po delší dobu řezného procesu. Je nutno vždy použít procesní 
kapalinu, přednostně vysokotlaký vnitřní přívod. 

 
Obr. 5.11 Struktura materiálu S30T25 

Materiál S40T slouží zejména pro zvýšení bezpečnosti obráběcího 
procesu v nestabilních podmínkách. Tvoří jej kombinace vysoce 
houževnatého slinutého karbidu a tenkého CVD povlaku (obr. 5.12). 
Výsledný řezný materiál velmi dobře odolává vibracím i ostatním náročným 
podmínkám při obrábění po delší dobu v řezu. Opotřebení je předvídatelné, 
břity jsou postupně otupovány, aniž by nastal jejich lom. Materiál S40T je 
velmi vhodný pro obrábění méně stabilních obrobků se sklonem k vibracím, 
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nižšími řeznými rychlostmi. I zde je za všech okolností nutné použití procesní 
kapaliny.   

 
Obr. 5.12 Struktura materiálu S40T25 

5.2.2  Koncepce CoroMill ® 490 s novou velikostí VBD  

Sandvik Coromant představuje v roce 2010 novou velikost VBD pro 
osvědčenou řadu fréz CoroMill 490. Coromill 490 (obr. 5.13) je řada 
univerzálních fréz pro čelní frézování a frézování do rohu, která umožňuje 
zvýšení přesnosti obrábění a dodržení užších rozměrových tolerancí, a tím 
snižuje náklady na nástroje omezením počtu potřebných nástrojů.  

 
Obr. 5.13 Detail frézy koncepce CoroMill 49025 

 

Novinkou je představení břitových destiček velikosti 14 mm, které jsou 
určeny pro šířku záběru ostří až 10 mm (doporučeno 7mm, maximální 10 
mm) a větší radiální šířky záběru (koncepce CoroMill nabízí frézy v rozsahu 
průměrů 20 ÷ 250 mm). VBD jsou dodávány s geometriemi -PL, -PM a -PH 
(obr. 5.14) v rozsahu rohových poloměrů 0,8 ÷ 2,0 mm.  
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Obr. 5.14 Tři různé rozteče zubů s nerovnoměrným dělením a příslušné tvary 

lamačů třísek na VBD25 

 

Frézovací nástroje řady CoroMill 490 vynikají mimořádnou spolehlivostí, 
která je dána konstrukčním provedením podložky. Ta je schopna převzít 
funkci VBD v řezu, pokud dojde k lomu VBD, a tak zabránit poškození 
nástroje nebo vřetena stroje. Mezi další výhody patří nízké hodnoty drsnosti 
obrobené plochy, která je nižší než Ra < 0,8 µm za předpokladu, že šířka 
záběru ostří ap < 3 mm. Při opakovaném frézování do rohu nevznikají ostré 
přechody za předpokladu, že ap < 4 mm (u VBD velikosti 08) nebo ap < 7 mm 
(u VBD vel. 14). Tím je zaručena vysoká optická kvalita obrobené plochy. 

5.2.3  Čelní fréza CoroMill ® 345 s hladicími VBD 

CoroMill je nová generace čelních fréz s úhlem nastavení 45° (obr. 5.15). 
Jedná se o moderní nástroj pro dosažení vysoké výkonnosti při čelním 
frézování ocelí, korozivzdorných ocelí a litin s malou až střední hloubkou 
řezu. Je možné jej použít na menších 
strojích s nízkým výkonem, na 
obráběcích centrech různých velikostí i 
na moderních vícevřetenových 
automatech. Frézy jsou nabízeny 
v rozmezí průměrů 40 ÷ 250 mm. Až do 
průměru 125 mm nabízí přívod procesní 
kapaliny ke každému lůžku VBD. VBD 
mají 8 břitů a velmi výhodnou cenu na 
břit. Nově jsou do sortimentu VBD pro 
tento nástroj zařazeny hladicí břitové 
destičky Wiper (obr. 5.16), které 
umožňují dosažení prvotřídní kvality 
povrchu a zrcadlového lesku při 
vysokých rychlostech posuvu.  

 
                                                          Obr. 5.15 Čelní fréza CoroMill 345 25 

Hladicí VBD (obr. 5.16) jsou osazeny v počtu 1 až 2 ks (dle průměru a 
počtu zubů frézy) tak, že jsou umístěny do úrovně +0,05 mm (obr. 5.17). To 
má rozhodující vliv na jejich činnost a je nezbytným předpokladem pro 
dosažení vysoké kvality povrchu. Velkou výhodou je to, že díky 
konstrukčnímu provedení VBD i jejich lůžka všechny VBD včetně hladicích 
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řežou rovnoměrně a rovnoměrně se i opotřebovávají, což znamená přínos 
v současné výměně všech VBD po delší době v řezu. 

Hladicí břitové destičky jsou oboustranné, mají tedy dva břity pro 
pravořezné frézy a dva pro levořezné. Používají se v kombinací 
s broušenými geometriemi VBD (E-PL nebo E-KL). 

               
           Obr. 5.16 Hladící VBD Wiper25          Obr. 5.17 Umístění hladící VBD25 

 

5.3  Kennametal 26, 27 

Kennametal je přední světový výrobce a dodavatel nástrojů a moderních 
materiálů používaných ve výrobních procesech. Cílem firmy je zvyšovat 
konkurenceschopnost svých zákazníků díky aplikovaným znalostem a 
moderním technologiím. Firma působí v šedesáti zemích celého světa a 
nabízí širokou škálu moderních obráběcích nástrojů, nástrojových systémů i 
technických služeb. Pod názvem Kennametal Complete nabízí firma 
koordinovanou nabídku služeb pomáhající řešit celkovou výrobní produktivitu 
a maximalizovat využití nástrojů. Mezi tyto služby patří mimo jiné 
přebrušování nástrojů, recyklování, optimalizace výrobních procesů, 
vzdělávání a další. 

5.3.1  Nová řada VBD s úpravou Beyond TM 

Pod označením Beyond uvádí Kennametal široké spektrum nových VBD, 
které se vyznačují speciální úpravou označovanou technologie CW5. Ta se 
provádí po povlakování a jejím výsledkem je povlak, v němž je jednak 
minimalizováno vnitřní napětí a jednak má velmi kvalitní, vyleštěný povrch. 
To vede k delší a zejména predikovatelné trvanlivosti břitu a k pevnějšímu 
ostří. Podstatně omezeno je mikrovyštipování (obr. 5.18) a zlepšena adheze 
povlaku. Dále je redukována hloubka vrubového opotřebení a rozšířen okruh 
aplikací jedné VBD. Hladký leštěný povrch má příznivý vliv na tření, snižuje 
řezné síly, zlepšuje integritu povlaku při vyšších řezných rychlostech a 
minimalizuje tvorbu nárůstku. Dosedací plochy všech VBD s úpravou Beyond 
jsou broušeny po povlakování pro zajištění maximální stability upnuté VBD. 
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                            a)                                                      b)  
Obr. 5.18 Stav břitu VBD z materiálu KC9125 po ekvivalentním obrábění bez  
                úpravy (a) a s úpravou CW5 (Beyond) (b)26 

 

Produktové portfolio Beyond lze použít pro obrábění kompletního 
sortimentu materiálů obrobků z ocelí, korozivzdorných ocelí a litin. Mezi 
výhody patří univerzálnost pro širokou škálu aplikací i řezných rychlostí a 
dále vysoká provozní spolehlivost – VBD mají jednotné rovnoměrné 
opotřebení. Významně snížené je opotřebení při velkých šířkách záběru ostří 
i riziko poškození od odcházejících třísek. Současně s řeznými materiály 
Beyond zavádí firma Kennametal nový systém značení řezných materiálů ze 
slinutých karbidů, který je uveden v příloze č.10. 

5.4  Walter AG 22, 23, 24, 29 

Walter AG je německý výrobce nástrojů a technologií pro obrábění kovů 
se sídlem v Tűbingenu. Společnost má cca 2700 zaměstnanců po celém 
světě a výrobní závody v Německu, Francii, USA, Brazílii a Číně. V tabulce 
5.1 je uveden sortiment vyráběných řezných materiálů. 

Tab. 5.1 Řezné materiály firmy Walter22 

 

5.4.1  Technologie SilverTiger  

Pod obchodním názvem SilverTiger uvedla firma Walter na trh novou 
generaci VBD, které se vyznačují novým CVD povlakem obsahujícím Al2O3, 
inovovanými utvařeči s hladkým povrchem, novým provedením ostří pro větší 
spolehlivost procesu a výrobce uvádí až o 75 % vyšší produktivitu ve 
srovnání s předchozími konvenčními materiály TigerTec. VBD SilverTiger 
jsou použitelné pro frézování, soustružení i vrtání. Vizuálně jsou tyto VBD 
odlišeny černým čelem a stříbrným hřbetem, který funguje jako dobrý 
indikátor opotřebení (obr. 5.19) 
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Obr. 5.19 Zástupce technologie SilverTiger-VBD pro rovinné frézování  
                ODHT0506ZZN-F57 WKP35S22 

V označení řezného materiálu jsou VBD této technologie identifikovány 
písmenem S na konci označení. Označování řezných materiálů firmy Walter 
popisuje obrázek č. 5.20. 

 
Obr. 5.20 Značení řezných materiálů ze slinutých karbidů firmy Walter22 

      

  

Obr. 5.21 Struktura nového řezného materiálu SilverTiger22 

Struktura materiálu SilverTiger je na obr. 5.21. Substrát má zcela nový 
poměr mezi houževnatostí a odolností proti opotřebení. Černá vrstva       
α-Al2O3 výrazně napomáhá odporu proti plastické deformaci a též 
opotřebení čela ve tvaru výmolu. Šedá vrstva MT-Ti(C,N) pod ní 
napomáhá odolávat opotřebení čela. Ukončující vrstva Ti(C,N) má 
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vysokou řezivost. Z obr. 5.22 vyplývá rozšíření aplikační oblasti materiálu 
SilverTiger směrem k vyšším teplotám a otěruvzdornosti i k vyšší 
houževnatosti (oproti konvenční TigerTec technologii). 

 
Obr. 5.22 Srovnání aplikační oblasti VBD SilverTiger a konvenčních CVD 

a PVD povlakovaných materiálů 22 

5.4.2  Materiál WHH15 pro obráb ění tvrdých materiál ů 

Nejnovějším produktem firmy Walter v oblasti obrábění materiálů 
skupiny H dle ISO 513 je materiál WHH15, primárně určený pro 
dokončovací obrábění kalených ocelí do 63 HRC, s možností obrábění 
tvrzených litin a ocelí. Je výsledkem vývoje, zaměřeného na náhradu 
stávajícího materiálu WXH15, s vyšším ekonomickým využitím a vyšší 
procesní bezpečností. Stávající materiály Walter pro obrábění kalených 
materiálů jsou na obrázku 5.23. 

 
Obr. 5.23 Řezné materiály firmy Walter pro obrábění kalených materiálů23 

Materiál WHH15 tvoří kombinace nového ultrajemného slinutého 
karbidu a nového PVD-TiAlN povlaku. Substrát zaručuje vyšší stabilitu 
řezné hrany a dobrou odolnost jak proti plastické deformaci, tak proti 
abrazivnímu opotřebení. Odolnost proti opotřebení umocňuje povlak, který 
díky PVD povlakovací metodě dobře ulpívá i na ostré geometrii.  
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Přínos tohoto materiálu spočívá ve vyšší kvalitě obráběných povrchů 
díky lepší stabilitě břitu a vyššímu odporu proti opotřebení. To umožňuje 
snížení manuálních operací např. při obrábění forem, které je tak možno 
obrobit na hotovo pouze jedním nástrojem. Ekonomický efekt 
maximalizuje vyšší životnost VBD daná vyšší odolností materiálu WHH15 
proti opotřebení. Sortiment vyráběných VBD naznačuje obr. 5.24. 

 
Obr. 5.24 Sortiment VBD z materiálu WHH15 pro nasazení  
                v nástrojařském průmyslu a ve výrobě forem23 

5.4.3  Materiál WKK25 pro obráb ění litin  

Nejnovějším materiálem firmy Walter pro obrábění litin je materiál 
WKK25. Vývojové cíle byly zvýšit hospodárnost při obrábění materiálů 
skupiny K, zvýšit procesní spolehlivost při obrábění tvrdých kůr nebo při 
zvláště nepříznivých podmínkách obrábění, s přerušovaným řezem, popř. 
s nebezpečím vibrací, a dosáhnout větší houževnatosti při dobré úrovni 
odolnosti proti opotřebení. Materiál je určen pro obrábění s použitím 
procesní kapaliny. Oproti stávajícímu materiálu WKP25 se vyznačuje větší 
rezistencí vůči mikrovyštipování řezné hrany, vyšší houževnatostí a 
odolností proti tlaku. Zatímco stávající materiál WKP25 je vhodný pro 
dobré a střední podmínky obrábění, nový materiál WKK25 je vhodný při 
nestabilním upnutí, chvění a celkově nestabilních podmínkách obrábění. 

 
Obr. 5.25 Řezné materiály firmy Walter pro obrábění litiny24 

 
 
Řezné materiály firmy Walter pro obrábění litiny a sortiment tvarů 
dodávaných VBD jsou naznačeny na obr. 5.25 a 5.26. 
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Obr. 5.26 Přehled výrobního sortimentu VBD z materiálu WKK2524 

5.4.4  Heptagonální frézy a VBD pro rovinné frézová ní 

Mezi poslední novinky firmy Walter patří i nová řada rovinných fréz 
s heptagonálními negativními VBD, nastavenými na úhel nastavení 
hlavního ostří 45° (obr. 5.27). 

 
Obr. 5.27 Sortiment rovinných fréz s heptagonálními VBD firmy 

Walter29 

Frézy jsou dodávány v rozsahu průměrů 63 ÷ 200 mm, celý program 
je pokryt pouze jednou velikostí VBD se šířkou záběru ostří ap max = 4 mm. 
VBD se dodávají ve dvou provedeních - s poloměrem špičky 0,8 mm 
(obr. 5.28 a) a s hladicí fazetkou 1,1 mm - geometrie ANN (obr. 5.28 b). 
Co se týká geometrie břitu, pro každé provedení VBD jsou k dispozici tři: 
D27 pro vysokou stabilitu ostří (pro nepříznivé podmínky obrábění, vysoké 
posuvy), D57 univerzální (pro střední podmínky obrábění) a D67 pro lehký 
řez (dobré podmínky obrábění, nízké řezné síly, střední posuvy). Úhel čela 
u všech geometrií je 10°. 
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                                a)                                                    b) 

Obr. 5.28 Heptagonální VBD  XNHF 070508 (a) a XNHF 0705ANN (b) 
 

Mezi přednosti tohoto nástroje patří nízké náklady na břit (VBD má 14 
břitů), vysoké posuvové rychlosti (vícezubé provedení fréz), možnost 
použití na výkonově slabších strojích (nízké řezné  síly). Velká opěrná 
plocha VBD v tělese frézy spolu se stabilními VBD upínanými klínem 
(detail upnutí na obr. 5.29) zaručuje vysokou procesní jistotu a stabilitu 
frézování (otvor ve VBD je pouze technologický, neslouží k upínání). 
Hlavní aplikační oblastí těchto fréz jsou hrubovací operace při rovinném 
frézování litin. 

 
Obr. 5.29 Detail upnutí heptagonálních VBD v tělese frézy 

 
Materiálový sortiment dodávaných heptagonálních VBD je uveden 

v tabulce 5.2. 
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Tab. 5.2 Sortiment dodávaných VBD XNHF firmy Walter  
P 

HC 
M 

HC 
K 

HC 

Označení 

Polom ě
r 

špi čky 
[mm] 

Šířka 
hladící 
fazetky 
[mm] 

W
K

P
25

 

W
K

P
35

 

W
S

P
45

 

W
S

M
35

 

W
S

P
45

 

W
A

K
15

 

W
K

K
25

 

W
K

P
25

 

W
K

P
35

 

XNHF0705ANN-D27 0,8 1,1 • •     • • • 
XNHF0705ANN-D57 0,8 1,1 • •     • • • 
XNHF0705ANN-D67 0,8 1,1 • •    •  • • 
XNHF070508-D27 0,8 -- • •     • • • 
XNHF070508-D57 0,8 -- • •     • • • 
XNHF070508-D67 0,8 -- • •    •  • • 

 

5.5  Iscar 30 

Iscar je výrobce inovativních nástrojů pro všechny aplikace třískového 
obrábění kovů se sídlem v izraelském Tefenu. Iscar patří již řadu let ke 
svĕtové špičce v oblasti vývoje, výroby a celosvĕtové distribuce 
obrábĕcích nástrojů a řezných materiálů, které nacházejí uplatnĕní v 
nejrůznĕjších průmyslových odvĕtvích. Strategie firmy spočívá v důrazu na 
kvalitu a výkonnost vyrábĕných nástrojů a řezných materiálů a v jejich 
upotřebitelnosti jak v podmínkách velkých strojírenských firem se sériovou 
nebo kusovou výrobou, tak i u drobnĕjších výrobců s rozmanitou 
univerzální výrobou a mnohdy se speciálními požadavky na nástroj. 

5.5.1  Upichovací systém TANG-GRIP 

Firma ISCAR mimo jiné známá svými inovativními řešeními v oblasti 
zapichování a upichování. Pod označením TANG-GRIP vyvinula firma 
upichovací systém s tangeciálně upnutými VBD s označením TAG 
(obr. 5.30) 

 
                                a)                                                            b) 

Obr. 5.30 Upichovací systém TANG-GRIP (a) a detail VBD TAG (B)30 
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Tento nový systém upnutí, který je v patentovém řízení, přináší 
následující výhody: 

• Velmi tuhé upnutí v tangenciálně orientovaném lůžku umožňuje 
obrábění vysokými posuvy s velmi dobrou přesností a povrchem 
obrobených ploch 

• Systém je doporučen pro upichování větších průměrů včetně 
přerušovaného řezu. 

• Absence horní upínací čelisti garantuje dokonale plynulý odchod 
třísek. 

• Systém upnutí prodlužuje životnost lůžka 

• Je zcela eliminován problém s případným vytažením VBD ze 
samosvorného lůžka při vyjíždění ze zápichu 

Vyměnitelné břitové destičky TAG jsou dodávány s utvařeči typu C, W 
a J s neutrálním tvarem i se sklonem čelního břitu.  

                  
                          a)                                     b)                                   c) 

Obr. 5.31 Provedení utvařečů typu C (a), W (b) a J (c)30 

Utvařeč typu C (obr. 5.31 a) je první volbou při upichování tvrdých 
materiálů a při těžkých aplikacích. Pozitivní úhel čela s bočními žebry 
tvaruje šířku třísky a negativní fazetka výrazně zpevňuje břit.  

Utvařeč typu W (obr. 5.31 b) je podobný utvařeči C, ale má navíc 
centrální žebro, které zpevňuje konstrukci VBD a pomáhá dělit třísku na 
dva segmenty. Je vhodný pro přerušovaný řez a celkově nepříznivé 
podmínky obrábění. 

Utvařeč typu J (obr. 5.32 c) se používá pro obrábění měkkých 
materiálů, upichování malých průměrů a tenkostěnných trubek. Je vhodný 
pro všeobecné aplikace na nízkouhlíkových a legovaných ocelích a 
austenitických korozivzdorných ocelích nízkými až středními posuvy. 

5.5.2  SUMO-GRIP systém pro t ěžké soustružnické aplikace 

Z konceptu nástrojů řady TANG-GRIP vychází i nové jednostranné 
VBD pro těžké zapichovací a soustružnické aplikace SUMO-GRIP 
(obr. 5.32). 
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                 a)                                                                    b) 
Obr. 5.32 Systém SUMO-GRIP pro těžké soustružnické  
                 a zapichovací operace (a) a detail VBD (b)30 

VBD jsou upnuty podobně jako v systému TANG-GRIP. Jejich 
robustní konstrukce umožňuje obrábění vysokými posuvy na otáčku až  do 
1 mm. Systém bez horní upínací čelisti umožňuje dokonalé utváření a 
odvádění třísky. Upnutí je tuhé, robustní, což má vliv jak na parametry a 
produktivitu obrábění, tak na životnost VBD i nástroje. VBD jsou označeny 
TAGB a jsou dodávány s přímým břitem a poloměrem 0,8 mm, nebo 
s plným poloměrem a šířkami 8, 10 a 12 mm. VBD TAGBA jsou určeny 
pro obrábění hliníku a jsou dostupné v šířce 8 mm s plným poloměrem. 
Příslušné upínací bloky (označení TGHBL..) jsou opatřeny systémem 
vnitřního přívodu procesní kapaliny s přívodem až k břitu, což velkou 
měrou přispívá ke zvýšení životnosti. 

 

Obrázek 5.33 a tabulka 5.x ukazuje vyráběný sortiment VBD TAGB. 

 
Obr. 5.33 Vyráběné břitové destičky TAGB30 
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Tab. 5.  Sortiment VBD TAGB30 

Označení W R M 

IC
80

8 

IC
82

50
 

IC
07

 

TAGB 808Y 8 0,8 6 • •  
TAGB 840Y 8 4,0 6 • •  
TAGBA 80-40 8 4,0 6   • 
TAGBA 80-
40YZ 

8 4,0 6   • 

TAGB 1008Y 10 0,8 8 • •  
TAGB 1050Y 10 5,0 8 • •  
TAGB 1208Y 12 0,8 10 • •  
TAGB 1260 12 6,0 10 • •  
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6  ZKOUŠKY OBRÁB ĚNÍ 

6.1 Dokon čovací frézování dosedací plochy víka  

6.1.1  Podmínky zkoušky 

Zkouška proběhla v dubnu 2010 ve menší strojírenské firmě 
v jihomoravském kraji za účasti technického zástupce fy. Walter. Cílem 
zkoušky bylo snížení nákladů na nástroje pro dokončovací frézování 
dosedací plochy víka-výpalku za mat. 11600 (obr. 6.1), odhad úspor při 
plánované produkci 60.000 ks ročně ve třísměnném provozu a dále 
ověření funkčnosti VBD z nového materiálu SilverTiger WKP35S firmy 
Walter oproti stávající VBD TigerTec WKP35. Vysoká řezná rychlost 785 
m.min-1 byla aplikována z důvodu maximálního zkrácení strojního času pro 
zajištění plánované produkce již při stávajícím řezném materiálu WKP35 a 
spolu s šířkou záběru ostří ap

 kolísající od minimální hodnoty do 0,3 mm 
kladla velké nároky a tepelnou stabilitu a otěruvzdornost břitu. Zkouška 
s novým řezným materiálem WKP35S proběhla za shodných řezných 
podmínek, hlavní sledovaný parametr byl počet obrobených kusů při 
zachování požadované drsnosti povrchu Ramax=1,6 µm. Údaje o 
obráběcím stroji, obrobku, nástrojích a řezných podmínkách jsou uvedeny 
v tabulkách 6.1 až 6.4. 

 

 
Obr. 6.1 Víko a obráběná těsnicí plocha 

Tab. 6.1 Údaje o obráběcím stroji 
Výrobce/typ Vertikální obráb. centrum Daewoo Mynx 540 
Výkon P [kW] 15 
Max. otáčky [min-1] 8000 
Upínání nářadí SK40 
Stav [%] 75 
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Obr. 6.2 Vertikální obráběcí centrum Daewoo Mynx 540 

 

Tab. 6.2 Údaje o obrobku 
Název součásti Víko 
Materiál: 11600 
Tuhost: dobrá 
Požad. opracování 
Ramax [µm] 1,6 

 

Tab. 6.3 Údaje o nástrojích 
Výrobce Walter Walter 
Typ: F4080.B32.100DC.Z07.04 F4080.B32.100DC.Z07.04 
Průměr nástroje   
D [mm] 100 100 

Počet zubů z [-] 7 7 
VBD ODHT0605ZZN-F57 ODHT0605ZZN-F57 
Materiál VBD WKP35 WKP35S 

 

Tab. 6.4 Údaje o řezných podmínkách 
Řezná rychlost vc [m.min-1]  785 785 
Otáčky     n [min-1] 2499 2499 
Posuv  na zub  fz [mm] 0,07 0,07 
Rychlost posuvu            vf  
[mm.min-1] 1224 1224 

Radiální šířka záběru   ae [mm]  80 80 
Šířka záběru ostří  ap [mm] 0,3 0,3 
Chlazení ano ano 
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6.1.2  Technicko-ekonomické vyhodnocení  

Provedená zkouška prokázala zvýšení počtu obrobených kusů při stejných 
řezných podmínkách jedním osazením frézy z 27 ks (řezným materiálem 
WKP35) na 42 ks (řezným materiálem WKP35S – SilverTiger), tedy o 
55,55 %. To znamená snížení ročních nákladů na obrábění této součásti 
při plánované produkci 60.000 ks ročně ve třísměnném provozu 
z původních 680.555,-- Kč na 437.500,-- Kč, tedy o 40 %. Finanční úspora 
činí 243.055,-- Kč ročně. (Podle požadavku fy. Walter není uvedna přesná 
nákupní cena VBD, přestože je autorovi známa). Dosahovaná drsnost 
povrchu Ra se pohybovala v rozmezí 0,3 až 1,2 µm. Údaje k vyhodnocení 
zkoušky jsou shrnuty v tab. 6.5. 

Pozn: náklady na těleso frézy jako součást nákladů na nástroj nebyly 
podle poždavku zadávající firmy posuzovány. 

Tab. 6.5 Vyhodnocení nákladů na obrábění 

VBD ODHT0605ZZN-
F57 WKP35 

ODHT0605ZZN-
F57 WKP35S 

Cena VBD   [cca Kč] *) 350,-- 350,-- 
Počet břitů 8 8 
Náklady na břit [Kč] 43,75 43,75 
Počet VBD na osazení 7 7 
Počet obrobených ks/nástroj 27 42 
Náklady na VBD/obrobek [Kč] 11,34 7,29 
Předpoklad roční produkce [ ks] 60000 60000 
Roční náklady na nástroje [Kč] 680555,-- 437500,-- 

*) Nákupní cena je zaokrouhlena s ohledem na obchodní tajemství. Ceny 
obou zkoušených VBD jsou shodné. 

 

 

6.2 Hrubování obvodu a čela čepu 

6.2.1  Podmínky zkoušky 

Zkouška proběhla v dubnu 2010 ve středně velké firmě v olomouckém 
kraji za účasti zástupce fy. Pramet Tools, s.r.o. Účelem bylo prověřit 
možnost úspory nákladů při obrábění čepu d=156 mm z materiálu 14220.3 
při plánované roční produkci 12 tis. ks čepů. Při hrubování byly odebírány 
třísky z polotovaru d=175 mm šířkou záběru ostří 3,0 mm v délce 81 mm, 
a to z válcové plochy na 3 záběry a z čela polotovaru na 1 záběr. Pro 
optimální srovnání trvanlivosti břitu byly nástroje nasazeny za shodných 
řezných podmínek. Utvářecí diagram použité geometrie E-R je zobrazen 
na obr. 6.4. Údaje o obráběcím stroji, obrobku, nástroji a řezných 
podmínkách jsou uvedeny v tabulkách 6.6 až 6. 
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Tab. 6.6 Údaje o obráběcím stroji 
Typ Soustruž. poloautomat SPT 32 NC (obr. 6.3) 
Výkon P [kW] 30 
Max. otáčky [min-1] 2240 
Max. posuv [mm.min-1] 2000 
Stav [%] 75 
Hodinová sazba [Kč.hod-1] 700,-- 

 

 
Obr. 6.3 Soustružnický poloautomat SPT 32 NC (Kovosvit Písek) 
 
 

Tab. 6.7 Údaje o obrobku 
Název součásti: Čep 
Materiál: 14220.3 
Požad. opracování Ramax [µm] Bez požadavku (hrubování) 

 

Tab. 6.8 Údaje o nástrojích 
Výrobce KONKURENCE *) Pramet Tools 
Označení: PWLNR 2525 M08 PWLNR 2525 M08 
VBD: WNMG 0804 RN WNMG 080412 E-R 
Utvařeč: RN R 
Materiál VBD: *) 9230 

*) Interní směrnice fy. Pramet Tools neumožňuje zveřejnění tohoto údaje 
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Obr. 6.4 Utvářecí diagram R-utvařeče (Pramet Tools)7 

 

Tab. 6.9 Údaje o řezných a pracovních podmínkách 

VBD KONKURENCE Pramet Tools 
Řezná rychlost vc [m.min-1]  240 240 
Posuv  na otáčku  f [mm] 0,30 0,30 
Šířka záběru ostří  ap [mm] 3,00 3,00 
Počet záběrů 3+čelo 3+čelo 
Obráběná délka čepu [mm] 81 81 
Celk. soustruž. délka  ap [mm] 321 321 
Povrchová kůra ne ne 
Přerušovaný řez ne ne 
Chlazení ano ano 
 

 
                        a)                                                    b) 

Obr. 6.5 Břitová destička WNMG 080412 E-R; 9230 po obrobení 110 ks 
čepů (55+55) (a) a tvar vznikající třísky (b) 
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6.2.2  Technicko-ekonomické vyhodnocení 

Výsledky zkoušky prokázaly mírné snížení nákladů na nástroje a 
výměnu. VBD Pramet vykázala trvanlivost břitu 113,9 min (55 ks), VBD 
konkurence dosáhla trvanlivosti 93,2 min (45 ks). Úspora nákladů na 
obrábění činí 0,43 Kč/ks, což je 1,7 % celkových nákladů na obrábění. Při 
průměrné roční produkci 12 tis. ks vznikne finanční úspora ve výši 5160,-- 
Kč. V dalším pokračování této zkoušky, které bohužel přesáhlo časový 
rámec této práce, budou zvýšeny hodnoty posuvu a šířky záběru ostří tak, 
aby válcová plocha byla obrobena na dva záběry. Vyhodnocení zkoušky je 
shrnuto v tab. 6.10 a v grafu na obr. 6.6.  
Pozn.: Náklady na nožový držák jsou v nákladech na nástroje započítány 
v souladu s metodikou firmy Pramet Tools pro předpokládanou životnost 
držáku 500 břitů VBD. Náklady na výměnu VBD vychází z empirické 
hodnoty času výměny 1 minuta. 

Tab. 6.10 Vyhodnocení nákladů na obrábění 

VBD WNMG 0804 RN; *) WNMG 080412 
E-R; 9230 

Cena VBD   [ Kč] 200,-- 123,-- 
Cena nástroje   [Kč] 2500,-- 2500,-- 
Počet břitů 6 6 
Náklady na břit [Kč] 33,33 20,50 
Trvanlivost břitu [min] 93,20 113,90 
Trvanlivost břitu [ks] 45 55 
Náklady na nástroje [Kč/ks] 0,85 0,46 
Náklady na výměnu [Kč/ks] 0,26 0,21 
Náklady na stroj. čas [Kč/ks] 24,15 24,15 
Celkové náklady [Kč/ks] 25,26 24,83 

*) Údaj je autorovi znám, interní směrnice fy. Pramet Tools však  
    neumožňuje jeho zveřejnění. 

 

 
Obr. 6.6 Porovnání nákladů na obrábění čepu 
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6.3 Hrubovací soustružení odlitku brzdového bubnu 

6.3.1  Podmínky zkoušky 

Zkouška proběhla proběhla v dubnu 2010 ve středně velké firmě 
v ostravském kraji, za přítomnosti technického zástupce firmy Sandvik 
Coromant. Jednalo se o hrubovací soustružení válcové plochy odlitku 
brzdového bubnu z litiny GG20 s povrchovou licí kůrou na vertikálním 
soustruhu Summit VL-750HR (obr. 6.7). Účelem provedené zkoušky bylo 
pokusit se snížit náklady na obrábění dané součásti. Údaje o obráběcím 
stroji, obrobku, nástrojích a řezných podmínkách jsou uvedeny v tabulkách 
6.11 až 6.14. 

Tab. 6.11 Údaje o obráběcím stroji 
Typ CNC vertikální soustruh Summit VL-750HR 
Výrobce Yu Shine, Taiwan 
Výkon P [kW] 45 
Max. otáčky [min-1] 2000 

Stav [%] 100 

Hodinová sazba [Kč.hod-1] 450,-- 

 
Obr. 6.7 CNC vertikální soustruh Summit VL-750HR31 
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Tab. 6.12 Údaje o obrobku 
Název součásti: Brzdový buben  
Materiál: Šedá litina GG25 
Tvrdost HB: 220 
Povrchová kůra ano 
Požad. opracování Ramax [µm] Bez požadavku (hrubování) 
 

Tab. 6.13 Údaje o nástrojích 
Výrobce KONKURENCE *) Sandvik Coromant 
Označení: DCLNR 3232 P16 DCLNR 3232 P16 
VBD: CNMG 160616-CH CNMG 160616-KR 
Materiál VBD: *) GC3210 
*) Interní směrnice fy. Sandvik Coromant neumožňuje zveřejnění tohoto 
údaje. 
 

Tab. 6.14 Údaje o řezných a pracovních podmínkách 
Výrobce KONKURENCE Sandvik Coromant 
Otáčky vřetena n [min-1] 227 265 
Soustružený průměr d [mm] 420 420 
Řezná rychlost vc [m.min-1]  300 350 
Posuv  na otáčku  f [mm] 0,50 0,40 
Šířka záběru ostří  ap [mm] 7 7 
Počet záběrů 1 1 
Obráběná délka [mm] 280 280 
Šířka záběru ostří  ap [mm] 3,00 3,00 
Povrchová kůra ano ano 
Přerušovaný řez ne ne 
 

6.3.2  Technicko-ekonomické vyhodnocení 

Zkouškou se v tomto případě nepodařilo snížit náklady na obrábění. 
Bylo prokázáno, že vyšší trvanlivost břitu i vyšší výkon obrábění nabízí 
stávající řešení. Celkové náklady na obrábění břitovou destičkou Sandvik 
Coromant byly vyšší o 32,3 %, objem materiálu odebraného za 1 minutu 
nižší o 6,58 %. 

Pozn.: Náklady na nožový držák jsou v nákladech na nástroje 
započítány v souladu s metodikou firmy Sandvik Coromant pro 
předpokládanou životnost držáku 400 břitů VBD. Náklady na výměnu VBD 
vychází z empirické hodnoty času výměny 1 minuta. 
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Tab. 6.15 Vyhodnocení nákladů na obrábění 

Výrobce KONKURENCE Sandvik Coromant 

VBD 
CNMG 160616-
CH; *) 

CNMG 160616-KR; 
9230 

Cena VBD   [ Kč] 260,-- 343,-- 
Cena držáku   [Kč] 3500,-- 3500,-- 
Počet břitů 4 4 
Náklady na 1 břit [Kč] 65,-- 85,75 
Doba řezu na obrobek [min] 2,46 2,64 
Objem odeb. mat. [cm3.min-1] 1048 979 
Trvanlivost břitu [min] 39,36 23,76 
Trvanlivost břitu [ks] 16 9 
Náklady na nástroje [Kč/ks] 4,61 10,50 
Náklady na výměnu [Kč/ks] 0,47 0,83 
Náklady na stroj. čas [Kč/ks] 18,45 19,80 
Celkové náklady [Kč/ks] 23,53 31,13 

 

6.4 Porovnání T-v závislostí řezných materiál ů 9210 a 6610 

6.4.1  Podmínky zkoušky 

Vzhledem k tomu, že nový soustružnický materiál pro dokončovací 
operace 9210 firmy Pramet Tools nahrazuje stávající materiál 6610, bylo 
třeba vytvořit a porovnat T-v závislosti obou uvedných materiálů. Zkouška 
se uskutečnila počátkem roku 2010 ve zkušebně firmy Pramet Tools. 
Soustružení probíhalo na zkušebních válcích z mat. 12050.9 (tvrdost 
206HB). Soustružený průměr byl proměnlivý, válec na počátku 
soustružení měl průměr 250 mm a soustružení se ukončovalo při průměru 
cca 80 mm. Použitá VBD: CNMG 120408 E-M, řezné podmínky: šířka 
záběru ostří ap=2 mm, posuv na otáčku f=0.3 mm. Trvanlivosti se 
zaznamenávaly při řezných rychlostech 200, 270, 300 a 320 m.min-1. 
Údaje o obráběcím stroji a obrobku jsou uvedeny v tab. 6.16. a 6.17.  

 
Obr.6.8 CNC soustruh S 80i/1000   
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Tab. 6.16 Údaje o obráběcím stroji 
Typ: CNC soustruh S 80i/1000 (obr.6.8) 
Výrobce: Kovosvit a.s. 
Výkon: [kW]  20,5 
Tech. stav: [%] 1000 

 
 
Tab. 6.17 Údaje o obrobku 
Název součásti: Zkušební válec 
Materiál: 12050.9 
Tvrdost HB: 205 
Průměr na počátku zkoušení [mm]: 250 
Povrchová kůra ne 

 
 

6.4.2  Technicko-ekonomické vyhodnocení  

Řezné rychlosti a příslušné dosažené trvanlivosti pro oba srovnávané 
materiály jsou uvedeny v tab. 6.18. Kritériem trvanlivosti bylo dosažení 
hodnoty opotřebení hlavního hřbetu VB=3 mm. 

Tab. 6.18 Řezné podmínky a dosažené trvanlivosti 

Materiál vc [m.min-1] T [min] ap [mm] f [mm] 
6610 200 45 2 0,3 

6610 270 16 2 0,3 

6610 300 11 2 0,3 

6610 320 8 2 0,3 

9210 200 97,5 2 0,3 

9210 270 25 2 0,3 

9210 300 17,5 2 0,3 

9210 320 11 2 0,3 
 
Zkouška potvrdila, že nový materiál 9210 má výrazně vyšší trvanlivost, 

a to zejména v rozsahu ekonomických řezných rychlostí 200 až 250 
m.min-1. Získané T-v závislosti jsou uvedeny v grafu na obr. 6.9. 
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Porovnání T - v závislosti materiál ů 9210 a 6610

0

20

40

60

80

100

120

150 200 250 300 350

v c [m.min-1]

T
  [

m
in

]

Materiál 6610

Materiál 9210

Polynomický (Materiál 6610)

Polynomický (Materiál 9210)

 
Obr. 6.9 Porovnání T-v závislostí materiálů 9210 a 6610 

 

7  TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Základní řezné materiály pro běžné aplikace jsou u většiny předních 
světových výrobců na obdobné kvalitě, přestože mohou při zhruba 
stejném řezném výkonu vyžadovat odlišnou kombinaci řezných parametrů. 
Často se však liší propracovanost a vývojová úroveň systémů pro 
jednotlivé konkrétní obráběcí operace.    

Provedené zkoušky, jejichž výběr je uveden v předchozí kapitole, 
potvrdily lepší výsledky novějšími řeznými materiály. Tyto výsledky 
přinášejí výrazný ekonomický efekt zejména v podmínkách velkosériových 
a hromadných výrob. Prokázala se skutečnost, že většina zkoušek 
obrábění s cílem nahradit stávající a určitou dobu používaný nástroj (VBD) 
je úspěšných, což je dáno vyšší vývojovou úrovní nástrojů nasazených 
proti fungující konkurenci, a také důkladnější optimalizací celého řezného 
procesu z hlediska řezných podmínek i ostatních okolností obrábění. 
Z toho vyplývá, že aktivita technických zástupců do značné míry ovlivňuje 
ziskovost společnosti, kterou zastupují. Jinými slovy, dosažené úspory 
zákazníka při obrábění s sebou samozřejmě přináší i ekonomický efekt 
pro výrobce nástroje. 

Popsané zkoušky byly až na jednu výjimku prováděny v podmínkách 
průmyslové výroby. Z důvodu maximální profesionality byli přítomni 
techničtí zástupci zainteresovaných dodavatelů. Některé údaje týkající se 
obráběných dílců, konkurenčních nástrojů a jejich přesných nákupních cen 
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pro konkrétní, byť anonymní výrobní firmu, nebylo možné písemnou 
formou zveřejnit, neboť by to bylo v rozporu s interními směrnicemi 
dodavatelů nástrojů a výrobních společností. Ekonomický přínos vyjádřený 
formou finanční úspory je v některých případech vzhledem 
k zaokrouhleným nákupním cenám orientační a je uveden v technicko-
ekonomickém vyhodnocení uvedeném u každé zkoušky. 
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ZÁVĚR 

Slinuté karbidy i v současnosti velmi dobře splňují požadavky kladené 
na výkonný řezný materiál pro široký okruh běžných i speciálních 
obráběcích operací. Potenciál jejich dalšího vývoje tkví zejména 
v technologiích umožňujících změnu chemického složení a struktury 
slinutých karbidů směrem k jejich povrchu a dále v aplikaci nejrůznějších 
druhů povlaků v návaznosti na rozvoj metod povlakování a jejich 
modifikací. Tento vývoj zahrnuje i nejrůznější úpravy před a zejména po 
povlakování, které mají za cíl snížení vnitřního napětí v povlaku, zvýšení 
jeho adheze a dosažení hladšího povrchu, a jejichž princip bývá často 
dobře střeženým výrobním tajemstvím.  

Jako výstup ze studia problematiky této práce a provedených zkoušek 
lze shrnout základní vývojové trendy současnosti a blízké budoucnosti 
v oblasti nástrojů s VBD ze slinutých karbidů v následujících bodech: 

• pozitivní geometrie pro nízké řezné síly a menší energetickou 
náročnost obrábění, 

• pro dokončovací obrábění vývoj nových řezných materiálů pro 
aplikaci vyšších řezných rychlostí, 

• kvalitní ostří, dosažené úpravami před a po povlakování (omílání, 
pískování), pro předvídatelnou životnost, vysokou provozní 
spolehlivost a malý rozptyl řezných výkonů, 

• jemná zrnitost částic slinutých karbidů pod hodnoty 1 µm pro 
nástroje s velmi ostrými břity, povlakované PVD metodou, 

• gradientní slinování, 

• aplikace povlakování zejména MTCVD a PVD metodami, včetně 
měkkých lubrikačních povlaků na bázi MoS2 pro nižší tření a menší 
teplotní zatížení nástroje, 

• výroba speciálních jednoúčelových nástrojů pro konkrétní operaci, 
osazených standardními VBD, 

• vnitřní aplikace procesní kapaliny s rozvodem ke každému břitu,  

• pro oblast hrubování: snižování řezných sil, vyšší počet zubů 
nástrojů, zvyšování výkonu obrábění cestou zvyšování hodnot 
posuvu a šířky záběru ostří při zhruba stejných řezných rychlostech.  

Závěrem je třeba uvést, že nebylo cílem této práce popsat všechny 
inovativní konstrukční prvky, moderní řezné materiály na bázi slinutých 
karbidů ani zmínit všechny či většinu renomovaných výrobců. Vzhledem 
k jejich počtu a rozsahu práce by to nebylo možné. Uvedené firmy byly 
vybrány jako zástupci, kteří mají v souhrnu značný podíl na tuzemském 
trhu a nástroje uvedené v kapitole 5 jsou pouze výběr z nejnovějších 
produktů, které dané firmy nabízí. Přestože zpravidla nejsou starší než 
několik měsíců, lze vzhledem k rychlosti vývoje v oboru očekávat, že 
většina uvedených řešení a materiálů bez ohledu na výrobce bude 
překonána a nahrazena v časovém horizontu tří až pěti let.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

 
ap  [mm] šířka záběru ostří 
ap max [mm] maximální šířka záběru ostří 
ae  [mm] radiální šířka záběru 
b  [mm] vzdálenost výstupní hrany utvařeče od ostří 
CFc  [-] konstanta řezné síly 
CFf  [-] konstanta posuvové síly 
CFp  [-] konstanta posuvové síly 
CT  [-] konstanta Taylorova vztahu 
Cv  [-] konstanta Taylorova vztahu 
d  [mm] soustružený průměr 
D  [mm] průměr frézy 
F  [N] celková řezná síla 
Fc  [N] řezná síla 
Fci  [N] tečná složka řezné síly na i-tém břitu frézy 
FcNi  [N] normálová složka řezné síly na i-tém břitu frézy 
Ff  [N] posuvová síla 
Ffi  [N] posuvová síla na i-tém břitu frézy 
FfNi  [N] kolmá posuvová síla na i-tém břitu frézy 
Fi  [N] celková řezná síla na i-tém břitu frézy 
Fp  [N] pasivní síla 
f  [mm] posuv na otáčku 
fz  [mm] posuv na zub 
h  [mm] hloubka žlábku utvařeče VBD 
KB  [mm] šířka žlábku opotřebení na čele 
KM  [mm] poloha středu žlábku opotřebení na čele 
KT  [mm] hloubka žlábku opotřebení na čele 
kc  [MPa] měrná řezná síla 
kvHB  [-] korekční součinitel řezné rychlosti na tvrdost obrobku 
kvT  [-] korekční součinitel řezné rychlosti na požadovanou  

  trvanlivost 
kvx  [-] korekční součinitel řezné rychlosti na stav stroje a  

  kůru obrobku 
la  [mm] aktivní délka ostří VBD 
Mk  [N.mm] krouticí moment na vřetenu frézky 
m  [-] exponent Taylorova vztahu 
n  [min-1] otáčky vřetena 
nz  [-] počet zubů válcové frézy v současném záběru 
Pc  [kW] řezný výkon 
Qe  [J] celkové teplo řezného procesu 
Qpd  [J] teplo vzniklé při tvorbě třísky v oblasti plastických  

  deformací 
Qn  [J] teplo odvedené nástrojem 
Qo  [J] teplo odvedené obrobkem 
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Qpr  [J] teplo odvedené řezným prostředím 
Qt  [J] teplo odvedené třískou 
Qα  [J] teplo vzniklé v oblasti tření hřbetu VBD po   

  přechodové ploše obrobku 
Ra  [µm] průměrná aritmetická výška profilu 
Ramax [µm] maximální průměrná aritmetická výška profilu 
Rz  [µm] největší výška profilu 
rε  [mm] poloměr špičky VBD 
T  [min] trvanlivost břitu VBD 
t  [min] čas řezného procesu 
tr  [°C] teplota řezání 
VB  [mm] opotřebení hřbetu průměrné 
VBC  [mm] opotřebení hřbetu v oblasti špičky 
VBmax [mm] opotřebení hřbetu maximální 
VBN  [mm] opotřebení hřbetu vrubové 
VR  [mm] radiální opotřebení špičky 
vc  [m.min-1] řezná rychlost 
vf  [mm.min-1] rychlost posuvu 
v15  [m.min-1] řezná rychlost kalkulovaná pro trvanlivost 15 min. 
v30  [m.min-1] řezná rychlost kalkulovaná pro trvanlivost 30 min. 
x  [-] exponent vztahu pro výpočet řezné síly 
xFc  [-] exponent pro výpočet řezné síly 
xFp  [-] exponent pro výpočet pasivní síly 
xFf  [-] exponent pro výpočet posuvové síly 
z  [-] počet  břitů frézy 
φi  [°] úhel určující polohu i-tého břitu 
φmax  [°] úhel záběru při válcovém frézování 
κr  [°] úhel nastavení hlavního břitu 
λs  [°] úhel sklonu ostří 
γf  [°] radiální úhel čela 
γn  [°] normálový úhel čela 
γo  [°] ortogonální úhel čela 
γp  [°] axiální úhel čela 
γx  [°] úhel sklonu fazetky VBD 

 
 

CVD   Chemical Vapour Deposition-chemické napařování 
HRC  tvrdost podle Rockwella 
MTCVD  Middle Temperature CVD-středně teplotní CVD 

metoda 
NO   nástrojová ocel 
PCVD  Plasma Enhanced CVD (plazmaticky aktivovaná 

CVD metoda); další používané zkratky: PACVD, 
PECVD, MWPCVD 

PKD   polykrystalický diamant 
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PKNB  polykrystalický kubický nitrid boru 
PVD   Physical Vapour Deposition-fyzikální napařování 
RO   rychlořezná ocel 
SK   slinutý karbid 
VBD   vyměnitelná břitová destička 
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