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ABSTRAKT 

 
Matej FRANKO: Návrh soustružnického nože s VBD pro vnitřní soustružení 

Moja práca je zameraná na všeobecný stručný popis sústruženia, základné po-
stupy pri konštrukcií tela noža pre vnútorné sústruženie s vymeniteľnou reznou 
doštičkou. Detailne popisuje parametre pre voľbu jednotlivých častí noža. 
V závere sú prevedné základné výpočte pre konštrukciu tela noža a technicko 
ekonomické zhodnotenie. 

 

Kľúčové slová: sústruženie, vnútorný sústružnícky nôž s vymeniteľnou reznou 
doštičkou, konštrukcia noža, rezné materiály 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

 
Matej FRANKO: Construction of turning tool with insert for internal turning 

My work focuses on a brief general description of the turning, the basic   proce-
dures for structures inside the body for turning tool with insert for  internal turn-
ing Describes in detail the parameters for the choice of the blade sections. At 
the end of the transfer base for calculating the body blade design and technical 
and economic evaluation. 

 

Key words : turning, turning tool with insert for internal turning, construction of 
turning tool, cutting materials 
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ÚVOD 
Obrábanie je jednou z najstarších známych technológii. Ľudstvo využíva obrá-
banie už od nepamäti, jeho začiatky siahajú už do doby kamennej. Nejedná sa 
teda o posledný výkrik techniky, na druhej strane vývoj v tejto oblasti, nikdy ne-
ustane. Najbúrlivejší vývoj však začína až v 18. a 19. storočí, v tejto dobe bol 
vytvorený prvý obrábací stroj, na ktorom bol nástroj pripevňovaný na posuvnom 
mechanickom suporte. Jednalo sa veľký pokrok v oblasti obrábania, pretože  do 
tej doby museli byť nástroje držané v rukách. Pohonom týchto strojov boli zo 
začiatku parné stroje. Prvé teoretické práce o rezaní kovov sa objavili až začiat-
kom 19. storočia. Vývoj obrábania však neustal a pokračuje stále, nové kon-
štrukčné materiály sa vyvíjajú neustále. Potreba výroby nových presnejších sú-
čiastok zároveň vývoj vedy a techniky vedie ku vzniku novších typov strojov na 
obrábanie. 

Sústruženie patrí k najčastejšie sa vyskytujúcou technológiou v strojárenskej 
praxi. Táto metóda patrí k jednej z najjednoduchších. Vývoj za posledné storo-
čie umožnil skrátenie rezných časov až na desatinu pôvodných hodnôt. Tento 
pokrok je vak možný iba vďaka vývoju veľmi tvrdých rezných nástrojov 
a moderným mnohovrstvovým povlakom. Príčinou tohto vývoja sú súčasné po-
žiadavky zákazníka na výrobu, teda na presnosť výroby, vysoký rezný výkon 
a dlhodobú životnosť nástroja.   

V mojej práci by som sa spočiatku rád venoval stručnej charakteristike sústru-
ženia a nožov na sústruženie, a následne predstavil svoju predstavu noža na 
vnútorné sústruženie aj s vymeniteľnou reznou doštičkou, pre potreby malej 
dielne s nekonvenčným obrábacím strojom. V závere uvádzam technicko-
ekonomické zhodnotenie výroby. 



 

FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA  List   

 

10 

 

1  TECHNOLÓGIA SÚSTRUŽENIA 

1.1 Princíp sústruženia 
Pri sústružení sa jedná o komplexný postup, musí byť zohľadnených mnoho 
faktorov. Výkon rezného nástroja závisí od rezného materiálu, až po geometriu 
reznej hrany, od základného tvaru vymeniteľnej reznej doštičky a spôsob jej 
upnutia, až po telo noža v stopkovom alebo modulovom prevedení. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr1.1. základný pohyb pri sústružení3 

Sústruženie je triesková obrábacia metóda používaná pre zhotovenie súčiastok 
rotačných tvarov a dier. Proces rezania prebieha za trvalého zaťaženia  pri kto-
rom rezný nástroj odrezáva vrstvy materiálu (obr.1.2), na ktorom je viditeľný 
postup tvory triesky, ktorá je kopírovaná podľa koreňa triesky. Zo znázorneného 
obrázku je možné identifikovať plynulú plastickú deformáciu, ktorú môžeme 
rozdeliť do nasledujúcich štyroch oblastí  

Štruktúra obrobku (a) prechádza jed-
noduchým klzom v strižnej rovine do 
zdeformovanej štruktúry triesky. Pri 
obrábaní krehkých materiálov, môže 
malá deformačná vôľa v strižnej rovi-
ne spôsobiť oddelení samotnej trie-
sky. 

Pri obrábaní tvárnych materiálov, do-
chádza k primárnemu oddeleniu trie-
sky  už pred ostrím noža v oblasti (e). 
Zaťaženie ťahom  zároveň pôsobí 
s kolmým tlakom, ktorý spolu 
s vysokou teplotou spôsobuje defor-
mácie v okrajových oblastiach čela 
(c) a chrbta (d). Materiál, ktorý ďalej 
pokračuje v kĺzaní po rezných plo-
chách nástroja, 

 vyvoláva ďalšie plastické deformácie.  

            obr1.2. princíp oddeľovania triesky 9   
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Tvárna trieska ktorá sa oddeľuje uvedeným spôsobom je plynulá. Medzi ďalšie 
druhy triesok rôznych obrábaných materiálov patrí: elementárna a trhaná trie-
ska drobivá a strihaná trieska článkovitá.9 

1.1.1 Pohyby pri sústružení 

Vzájomný pohyb medzi nástrojom a obrobkom nazývame hlavný rezný pohyb, 
pri sústružení je vykonávaný obrábacím strojom, jeho smer je odvodený od 
uvažovaného bodu ostria nástroja (obr.1.3). Vedľajší rezný pohyb vykonáva 
nástroj. Smer jeho pohybu môže prebiehať rovnobežne s osou obrobku (po-
zdĺžne sústruženie), v tomto prípade je priemer obrobku redukovaný na menší 
rozmer.4 Nástroj sa tiež môže pohybovať kolmo k ose obrobku (čelné sústruže-
nie), nástroj sústruží čelné plochy obrobku. Veľmi často sa používa kombinova-
ný pohyb nástroja, nástroj sa pohybuje obomi smermi. Rezný pohyb sa pri sús-
tružení valcovej plochy realizuje po skrutkovici a pri sústružení čelnej plochy po 
Archimedovej špirále( evolventa ). 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.1.3. vzájomné pohyby pri sústružení4 

1.1.2 Popis vnútorného sústruženia 

Pri sústružení dier musia byť zohľadnené rôzne obmedzenia, aby mohla byť 
dosiahnutá rezná rýchlosť a zároveň presnosť rozmerov. Sústruženie dier má 
oproti vonkajšiemu sústruženiu mnoho odlišností.9 Používa sa na existujúcich 
dierach v odliatkoch alebo v pred obrobených dierach, väčšinou tam kde sú po-
trebné úzke tolerancie rozmerov, alebo kvalitný obrobený povrch. Sústruženie 
dier je ovplyvnené hlavne priemerom a dĺžkou diery.1 

1.2 Súradnicové systémy 
Súradnicové systémy (obr.1.4) sa používajú k nastaveniu a identifikáciu uhlov 
na nástroji, definujú sa v pomocných a hlavných rovinách, ktoré sú potrebné pri 
výrobe nástrojov.13 Obe sústavy sú tvorené rôznymi kartézskymi sústavami. 
Roviny sústav sú orientované na u stavujúce plochy nástrojov, na ich hlavné 
rezné hrany a smery pohybu jednotlivých nástrojov. 8 
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obr.1.4. kartézske sústavy 12 

1.3 Rezné diagramy 
Na výrobu nástrojov okrem hodnôt optimálnych nástrojových rezných uhlov 
uvedených v norme STN 22 0110 (ISO  3002-1), obsahujúcich rovinu základnú 
Pr (κr ,κr ′ ,εr ,ψr ,Θr) a v nástrojovej ortogonálnej rovine (rovina merania) Po 

(αο ,βο ,δο ,γo ), sú potrebné aj iné roviny. Z konštrukčného hľadiska je potreba 
ďalšie hodnoty uhlov, predovšetkým nástrojovú rovinu bočnú Pf a nástrojovú 
rovinu zadnú Pp. Ich stanovenie prevádzame analyticky alebo graficky a to po-
mocou rezných diagramov. Analytické riešenie je veľmi presné avšak veľmi 
pracné. Z praktických príčin používame dva diagramy grafického riešenia12:  

• Rezný diagram čela 
• Rezný diagram chrbta 

Pri určovaní geometrie reznej hrany rezných nástrojov, nutne vychádzame 
z predpokladu, že vlastná rezná hrana je najdôležitejšia časť rezného nástroja 
a celého výrobného zariadenia.  Je v priamom styku s obrobkom, vytvára trie-
sku a ovplyvňuje v plnom rozsahu nie len kvalitu, ale aj kvantitu celej výroby.12   

1.4 Obrábací nástroj 
Pojem nástroj zahrňuje časť výrobných prostriedkov, ktoré slúžia k opracovaniu 
rôznych druhov materiálu pri ručnom alebo strojnom obrábaní. Jedná sa 
o aktívny prvok v obrábacej sústave. Sústružnícke nože tvoria najpočetnejšiu 
skupinu rezných nástrojov používaných na obrábacích strojoch. 8 

1.4.1 Označovanie vnútorných sústružníckych nožov  

Systém označovania vnútorných sústružníckych nožov podlieha norme ČSN 
ISO 3002-1, podľa ktorej musí mať každý sústružnícky nôž desaťmiestne ozna-
čenie. Sústružnícke nože s vymeniteľnými reznými doštičkami majú tiež svoje 
značenie9, príklad označenia je vidieť v prílohe 1 .  
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1.4.2 Hlavné časti sústružníckeho noža 

Každý rezný nástroj sa skladá z dvoch častí a to tela noža a reznej časti. Telo 
nástroja slúži k jeho ustaveniu a upnutiu. Môže mať tvar štvorca, obdĺžnika ale-
bo kruhu. Vlastná pracovná časť je jeho rezná hrana, má tvar klinu. Pri tvorbe 
triesky vniká rezná hrana nástroja do materiálu obrábaného dielca a ten sa po-
tom deformuje elasticky a plasticky.  Po prekročení zaťaženia obrábaného ma-
teriálu nad dovolené smykové napätie dochádza k odstrihnutiu13. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1.5. hlavné časti sústružníckeho noža13 

 

Rezná hrana  je časť nástroja vytvorená čelom a chrbtom 

Základňa  je plocha držiaku nástroja určená k orientácii nástroja 

Stopka   je časť nástroja, slúžiace k jeho upevneniu vonkajším po-
vrchom 

Špička je časť ostria ležiaca na spojnici hlavného a vedľajšieho 
ostria.  

Čelo nástroja  je plocha reznej hrany, po ktorej je odvádzaná vznikajúca 
trieska. Môže byť rovinné alebo je opatrené utváračom trie-
sky 

Hlavní chrbát  je to časť nástroja ktorá je v styku (opiera sa) s plochou re-
zu obrobku. Je to plocha reznej hrany, ktorá je pri obrábaní 
najbližšie   

Vedľajší chrbát obmedzuje druhú stranu rezného klinu. V niektorých prípa-
doch vykonáva rovnakú funkciu ako hlavný chrbát 

Hlavné ostrie  je dané priesečnicou čela noža a hlavného chrbta 

Vedľajšie ostrie je dané priesečnicou čela noža a vedľajšieho chrbta13 
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1.4.3 Tvary vnútorných sústružníckych  nožov 

Sústružnícke nože, majú mnoho tvarov, funkcii a veľkosti, vnútorné sústružníc-
ke nože delíme podľa obrázka 1.6 nasledovne9 : 

 
obr. 1.6. tvary vnútorných sústružníckych nožov8 

1.4.4 Štruktúra povrchu pri sústružení 

Drsnosť a presnosť sú základné kvalitatívne charakteristiky pre hodnotenie kva-
lity obrobenej plochy. Charakteristiky ktorými je možné hodnotiť jej kvalitu 
k vzťahu k jej funkčným vlastnostiam a prevádzkovej spoľahlivosti sa označuje 
ako integrita povrchu.  

Presnosť pri sústružení hrubovanvaním je IT 11 až IT 14, drsnosť povrchu je Ra 
12,5 pri dokončovaní je presnosť IT 7 až IT 8 a drsnosť Ra 1,4 až Ra 1,67. 

1.5 Rezné podmienky a sily pri sústružení 
Rezné podmienky pri sústružení ovplyvňujú tri základné premenné, rezná rých-
losť, priemer obrobku a otáčky vretena1. Ich výpočet je pre každý polotovar od-
lišn1 

Rezná rýchlos ť2  

Rezná rýchlosť je konštantná pokiaľ sú konštantné otáčky vretena, alebo sa 
nemení priemer obrobku. Pri čelnom sústružení sa nástroj pohyb uje kolmo 
k ose obrobku sa rezná rýchlosť mení plynule, pokiaľ obrobok rotuje konštant-
ným počtom otáčok.2 

     (1.1) 

kde: n [1/min]   - počet otáčok z minútu 

 D [mm] - priemer obrobku 

Rýchlos ť posuvu 2  

     (1.2) 

kde: n [1/min]  - počet otáčok z minútu 

 fn [mm] - posuv na otáčku obrobku 
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Posuv sa volí podľa toho aký veľký objem odrezaného materiálu je pri hrubova-
com sústružení primeraný, alebo aká akosť obrobeného povrchu je požadova-
ná2. 

Celková rýchlos ť rezného pohybu 2  

       (1.3) 

1.5.1 Vplyvy rezných síl 

Počas obrábania  pôsobí na obrábací nástroj mnoho síl, hlavne však tan-
genciálna zložka reznej sily Fc a radiálna zložka reznej sily Fp. Tieto veličiny 
pôsobia na nástroj a snažia sa ho vychýliť z rezu, čo je možné vyjadriť veliči-
nami  ∆T a ∆R, ktoré sú znázornené na obrázku 1,7.1  

  
obr.1.7. vplyv rezných síl1 

Tangenciálna zložka Fc tlačí nástroj od osy nástroja dole, čo spôsobuje zmen-
šenie uhlu čela (γ). Toto zmenšenie má za následok zväčšenie reznej sily, tá 
má potom požiadavky na vyššiu stabilitu nástroja za účelom zabráneniu  tvorby 
vibrácii. Keďže priemer diery je zakrivený je taktiež zmenšený aj uhol chrbta (α).  
Preto musí mať hlavne u menších obrobkov rezná doštička veľký uhol chrbta 
aby nedochádzalo ku styku medzi nástrojom a stenou1.   

 
obr. 1.8 posunutie uhla čela1 
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1.5.2 Celková rezná sila 

Celková rezná sila F4 a jej zložky - rezná sila Fc
4, posuvná sila Ff

4
 a pasívna sila 

Fp
4
 sa pre pozdĺžne sústruženie valcovej plochy sa stanoví podľa vzťahov uve-

dených pod textom pôsobenie je zobrazené v obrázku 1.911 : 

   [N]    (1.4) 

 [N]    (1.5) 

 [N]         (1.6) 

     [N]    (1.7) 

Kde: CFc, CFf, CFp - materiálové konštanty 

xFc, xFf, xFp -, exponent vplyvu šírky záberu ostria 

yFc, yFf, yFp, - exponent vplyvu posuvu na otáčku 

ap [mm] - šírka záberu ostria 

f [mm]  - posuv na otáčku 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1.9 rezné sily 4 

 

Rezné sily a odpory pri pozdĺžnom sústružení sú vidieť v obrázku hore. 

Merná rezná sila 4 

  [MPa]     (1.8) 
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Rezný výkon P c
4

 

Určuje sa rezná rýchlosť vc a sila Fc 

          [kW]      (1.9) 

Celkový výkon obrábacieho stroja 4 

Je potrebný pre pokrytie rezného výkonu a pasívnych odporov sa vypočíta pod-
ľa vzťahu: 

   [kW]    (1.10) 

Kde: η [-]  - mechanická účinnosť obrábacieho stroja 

vc  [m min-1] - rezná rýchlosť 

FC [N]  - rezná sila 

[mm2] - prierez triesky
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2  TEÓRIA KONŠTRUKCIE NOŽA 
Tvar tela noža pri vnútornom sústružení je omnoho dôležitejší ako pri vonkaj-
šom sústružení. Pri vnútornom sústružení  sa zväčša používajú nástroje 
s jednou reznou hranou, avšak existujú aj nástroje s viacej reznými hranami 
určené na obrábanie väčšieho množstva priemerov, je možno použiť jednodiel-
ne, alebo viac dielne prevedenie sústružníckeho nástroja4. Moderný sústružníc-
ky nôž sa vyznačuje tromi základnými konštrukčnými prvkami viditeľnými na 
obrázku 2.1, sú to1 : 

• Systém upínania vymeniteľnej reznej doštičky (A) 
• Geometria reznej hrany (B) 
• Rezný materiál (C) 

 
obr. 2.1 základné prvky voľby1 

V rámci konštrukcie je nutné aby boli minimalizované rezné sily, avšak záleží na 
tom aby boli vytvorené také rezné podmienky pre obrábanie, ktoré zaručia naj-
vyššiu možnú stabilitu tak, aby nástroj mohol odolávať vzniknutému zaťaženiu. 
Dĺžka a priemer noža má pre to veľmi veľký význam  na stabilitu nástroja.  Ná-
stroj musí byť zvolený tak, aby  bolo možné zvoliť najväčší možný priemer noža 
a súčasne zaistiť dostatočný priestor na odvod triesky1. 

2.1 Systém upínania vymenite ľných rezných došti čiek 
Voľba upínacieho systému závisí od druhu operácie a v určitom rozsahu tiež 
veľkosť obrobku určujú voľbu upínacieho systému vymeniteľnej reznej doštičky. 
Pri voľbe upínacieho systému vymeniteľnej reznej doštičky sa používajú mo-
derné upínacie systémy9.  

Pri návrhu upínača je mnoho možností pre voľbu jednotlivých systémov upína-
nia. Pri týchto systémoch sa obvykle používajú podložky. Tie sú uložené do lôž-
ka doštičky, ich upnutie zabezpečuje pružný kolík. Toto podoprenie je veľmi 
dôležité pretože táto podložka zabezpečuje veľkú stabilitu a pohlcuje veľkú časť 
rezných síl. Zabraňuje otlačeniu a poškodeniu drážku nože1. 
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Upínací systém ISO M (DIN 4967) 

Je určený hlavne pre trojhranné rezné doštičky,. Jedná sa o kombináciu upína-
nia upínkov ktorá fixuje reznú doštičku z vrchu aj zospodu je upínania na čap . 
Táto robustná konštrukcia je vhodná pre zvýšené dynamické namáhanie, hlav-
ne na obrábanie prerušovaných rezov. Jej upnutie je stabilné, je možné ľahkým 
pootočením skrutky ľahko uvoľniť. V tomto prevedení nástroj musí byť vybavený 
tvrdenou podložnou doštičkou9. 

 

 
obr. 2.2 upínanie ISO M9 

Upínací systém ISO C (DIN4968) 

Tento systém je určený pre rezné doštičky s pozitívnym uhlom reznej hrany. 
Táto konštrukcia je veľmi univerzálna, je veľmi robustné prevedená a vyznačuje 
sa jednoduchou manipulovateľnosťou. Rezná doštička je vo svojom lôžku stabi-
lizovaná úpinkou ktorá je doťahovaná skrutkou. Výškovo prestaviteľný upínač 
nám dovoľuje použitie dodatočných lámačov triesky. Od 32 mm priemeru nožo-
vého držiaka je nutné podložiť dosadacie miesto VRD (obr3.2). Jedná sa 
o starší systém a dnes je vo väčšine prípadov nahradzovaný systémom S 9. 

 
Obr.2.3. upínanie ISO C9 

Upínací systém ISO X 

Toto označenie  hovorí o špeciálnom systéme upnutia. Tento systém si výrob-
covia  a dodávateľa rôzne označujú9.Jeho tvary sú rôznorodé, záleží od výrob-
cu. 
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Upínací systém ISO G  

Je určený pre sústruženie zápichov a pre kopírovacie nože. Rezná doštička je 
z hora dotlačovaná upínačom do lôžka. Tento priestor je formovaný tak aby bo-
lo zabránené vyvracaniu doštičky posunovou zložkou reznej sily9. 

 
 
 
 
 
 
 
 

obr.2.4.upínanie ISO G9 

Upínací systém ISO P (DIN 4988) 

Je určený pre vymeniteľné rezné doštičky s negatívnym uhlom, valcovým otvo-
rom a utváračom triesky alebo bez, a kruhové rezné doštičky s pozitívnym uh-
lom od priemeru 20mm. Upnutie zabezpečuje pákový upínací systém. Jedná sa 
o veľmi pevné a presné upnutie. Doštičky s jedno alebo dvojstranovými lámač-
mi triesky majú pozitívny uhol čela 6 – 18°.  Výhodou je rýchla výmena došti čiek 
a veľký upínací zdvih9.  

 
obr.2.5. upínanie ISO P 9 

Upínací systém ISO S (DIN 4967 ) 

Je určený pre rezné doštičky s pozitívnym uhlom ostria, a otvorom pre zapuste-
nú hlavu skrutky . Jedná sa o malý a jednoduchý spôsob upnutia s veľkou funk-
čnou bezpečnosťou. Po zatiahnutí špeciálnej kužeľovej  skrutky pomocou kuže-
ľového otvoru doštičky, je doštička stabilne upevnená v lôžku držiaka. Pokiaľ je 
rozmer nožového držiaka väčší ako 32mm je nutné na ochranu nástroja použiť 
dosadaciu doštičku. Tohto riešenie nekladie prekážky odchádzajúcej triesky9 .  
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obr.2.6. upínanie ISO S 9 

Podložky 

Slúžia k podloženiu reznej doštičky, k zvýšeniu tuhosti a odolnosti proti otlaku  
nožového držiaku, používajú sa hlavne pri väčšom zaťažení. Majú základní tvar 
podľa reznej doštičky. Vyrábajú sa zo spekaného karbidu radu K, je veľmi hú-
ževnatý, alebo z nástrojovej oceli(kalené),  . Označení je podľa ISO (viď príloha 
1)12.  

2.2 Obecné pravidlá vo ľby tela noža 
Základné požiadavky na nožové držiaky sú jednoduchosť, dokonalá tuhosť 
a spoľahlivosť , vysokú životnosť a možnosť maximálneho využitia doštičky. 

Voľba veľkosti a typu držiaka je závislá na smere obrábania, rezných podmien-
kach, upnutím obrobku a nástroja a taktiež je nutné zohľadniť prístup k nástroju. 
Pokiaľ sa jedná o zložitejšiu operáciu, treba ju rozdeliť na menšie časti. Operá-
cie pri sústružení sú: pozdĺžne sústružení, čelní sústružení, kopírovanie do ma-
teriálu, kopírovanie z materiálu a čelné sústruženie v smere do os osy 
k povrchu materiálu2.  

Dôležitým faktorom pri voľbe držiaku je poloha hlavnej reznej hrany. Obecne 
rozoznávame základné typy nožov viditeľné na obrázku 2.7 a to: (a) nože pria-
me, (b) nože vyhnuté, (c) nože prehnuté, (d) odsadené nože12. 

 
obr.2.7 tvary sústružníckych nožov12 

Pre vnútorné sústruženie je rovnako potreba mnoho tvarov nožových držiakov. 
Miesta pre vnútorné sústruženie sú zväčša ťažko prístupne a držiak musí byť 
často dlhý a štíhly. To môže vyvolať nežiaduce vibrácie ktoré skracujú životnosť  
reznej doštičky. Spôsobuje vylamovanie rezných hrán, čo má za následok zhor-
šenie kvality povrchu1. 

2.2.1 Materiál tela noža 

Materiály nožových držiakov sú najčastejšie z oceli, spekaného karbidu, alebo 
oceli vystuženej spekaným karbidom.  Keďže  modul pružnosti spekaného kar-
bidu je tri krát väčší ako pri oceli, používa sa hlavne pri veľkom vyložení. Jeho 
nevýhodou je krehkosť. Pri navrhovaní držiaku sa kladie dôraz na húževnatosť 
a cenu materiálu. Pre malé vyloženie nožových držiakov a menšom namáhaní 
sa používajú ocele triedy 10 – 171. 

Tyče môžu mať kanáliky pre prívod chladiacej kvapaliny. Toto prevedenie ma 
veľké výhody pri obrábaní dier, Tento prívod  zaručuje dobrý odvod triesky 
a menšie opotrebenie reznej hrany nástroja, čo zaručuje jeho trvanlivosť. 
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V nasledujúcom diagrame 1. Môžeme vidieť znázornený výkon pri obrábaní (V) 
v závislosti na dĺžke vyloženia nástroja (L) pri použití rôznych typov nožových 
držiakov. V tomto diagrame predstavuje1: 

D – priemer noža 

1 – jednodielny oceľový nožový držiak 

2 – jednodielny nožový držiak zo spekaného karbidu 

3 – nožový držiak vybavený tlmičov kmitov 

4 – dlhé prevedenie nožového držiaku z tlmičom kmitov 

5 – nožový držiak zosilnený spekaným karbidom, obsahuje tlmičom kmitov 

 
diagram 1. Závislosť výkonu obrábania na vyložení nástroja1 

2.3 Vymenite ľné rezné došti čky 
Vymeniteľné rezné doštičky sú normalizované, majú mnoho tvarov a veľkostí. 
Ich označenie podľa normy ISO je vidieť v prílohe 112. Pre dosiahnutie najvyššej 
možnej produktivity obrábania je rozhodujúca voľba správneho tvaru rezného 
nástroja. Voľba materiálu a geometrie reznej hrany hrajú pritom zvláštnu úlohu. 
No aj pri správnej voľbe parametrov sa môže stať, že trvanlivosť doštičky nebu-
de optimálna. Vibrácie vznikajú v priebehu obrábania, ktoré sú vyvolané naprí-
klad nedostatočnou tuhosťou držiaku nástroja, alebo chybným upnutím obrob-
ku, chybným nastavením rezných podmienok, spôsobuje vždy predčasné ukon-
čenie trvanlivosti reznej hrany1.  
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2.3.1 Geometria rezných došti čiek 

V nasledujúcom obrázku 2.8 sú znázornené najpoužívanejšie veľkosti uhlov 
špičky, od kruhovej až po uhol 35°. Vo vrchnej časti stupnice je znázornená 
stabilita reznej hrany (S), pri použití väčšieho uhlu špičky (smerom doľava) 
zväčšuje. Podľa pravej polovice skupiny je zrejmé že vymeniteľné rezné doštič-
ky s menším uhlom špičky umožňujú lepšiu prístupnosť a mnohostrannejšie 
použitie (A). V súlade s hornou stupnicou je na spodnej stupnici naznačený 
sklon k vzniku vibrácii (V). Nebezpečenstvo vzniku vibrácii vzrastá zo zväčšujú-
cim sa uhlom špičky. Na stupnici smerom doprava je vyznačený potrebný výkon 
(P) pri použití menších uhlov špičky1.     

 
Obr.2.8 tvary VRD1 

2.3.2 Veľkos ť  VRD 

Veľkosť vymeniteľnej reznej doštičky  bezprostredne súvisí zo zvoleným nožo-
vým držiakom ktorý bol zvolený na obrábanie. Najdôležitejším parametrom  je 
stanovenie  dĺžky aktívneho ostria (l). V prípade uhlu nastavenia hlavného ostria 
90° zodpovedá aktívna d ĺžka reznej hrany presne hĺbka rezu . Ak je uhol nasta-
venia hlavného ostria 45°, je aktívna d ĺžka ostria skoro jeden a pol krát väčšia 
ako hĺbka rezu1. V nasledujúcej tabuľke 1,  

tabuľka 1 uhol nastavenia hlavného ostria1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κ ap 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

la 

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

75 1,5 2,1 3,1 4,1 5,2 6,2 7,3 8,3 9,3 11 16 

60 1,2 2,3 3,5 4,7 5,8 7 8,2 9,3 11 12 18 

45 1,4 2,9 4,3 5,7 7,1 8,5 10 12 13 15 22 

30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30 

15 4 8 12 16 20 24 27 31 35 39 58 
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Pri voľbe veľkosti vymeniteľnej reznej doštičke je nutné zohľadniť dva vzájomne 
si odporujúce faktory : spoľahlivosť obrábania a náklady. Väčšie vymeniteľné 
rezné doštičky s väčšou hrúbkou sú zväčša drahšie, avšak zaručujú väčšiu spo-
ľahlivosť reznej hrany. Toto hľadisko prevláda zvlášť  u náročných hrubovacích 
operácii, alebo pri obrábaním prerušovaným rezom1. 

 
Obr. 2.9. hĺbka rezu1 

2.3.3 Polomer špi čky 

Polomer špičky vymeniteľnej reznej doštičke je kľúčovým faktorom pre stabilitu 
hrubovania a stav povrchu pri obrábaní načisto. Polomer ovplyvňuje aj chovanie 
nástroja pri vibráciách a rýchlosť posuvu. Polomer špičky tvorí prechod medzi 
hlavným a vedľajším ostrím, pri obrábaní má podstatný vplyv na jeho výsledok. 
Polomer zaoblenia špičky rε (posledné dvojčísle v ISO kóde značenia VRD) sa 
volí pokiaľ možno čo najväčší, za účelom zaručenia čo najväčšej stability, to 
platí pre hrubovanie1.  

Jeho veľkosť spolu s uhlom špičky VRD rε, je daná základným tvarom doštičky 
a má vplyv na odolnosť ostria proti plastickej deformácii špičky. Čím väčší je 
polomer zaoblenia rε, tým väčšia je odolnosť proti plastickej deformácii špič-
ky(totálnej deštrukcii špičky účinkom prekročenia medze tepelnej stability mate-
riálu VRD). Väčšia hodnota rε umožňuje použitie väčších posuvov, ale súčasne 
vyžaduje väčšiu tuhosť sústavy stroj – nástroj – obrobok. Pri menej tuhých ob-
robkoch rastie použitím VRD9.  

2.3.4 Utvára č triesky 

Tvar a dĺžka triesky je závislá od druhu obrábaného materiálu a od použitia 
vhodného tvaru reznej doštičky, alebo použitia utvárača. Odoberaná trieska 
môže mať mnoho tvarov, tvary sú závisle na mnohých faktoroch sústruženia. 
Sú to hlavne: vlastnosti obrábaného materiálu, pevnosť, húževnatosť, vlastnosti 
rezného materiálu, hlavne trecie vlastnosti na čele, statické a dynamické vlast-
nosti obrábacieho stroja, rezná kvapalina, geometria reznej hrany, rezné pod-
mienky a druh utvárača triesky. Jedná sa teda prakticky o všetky faktory ktoré 
ovplyvňujú rezné procesy. Kombinácia týchto vlastností rozhoduje o vzniku trie-
sky4. Tvar triesky je v závislosti na reznej rýchlosti uvedený v nasledujúcej ta-
buľke 2. 
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Tabuľka 2 prehľad tvarov triesky4 

Funkcia určitého typu utvárača je obmedzená len na určité  rozmedzie rez-
ných podmienok. Z týchto dôvodov sú jednotlivé utvárače koncipované do kom-
plexných rád, ktoré umožňujú vykrytie celého pásma najčastejšie používaných 
kombinácií hĺbka rezu – posuv viď nasledujúci obr. 2.12, pričom platí, že funk-
čné oblasti jednotlivých členov tejto rady sa prekrývajú. Utvárač triesky je dôle-
žité voliť vzhľadom na bezpečnosť práce, jej plynulosť utvárať prípadne  triesku 
lámať. Táto potreba je zvlášť dôležitá pri vysokorýchlostnom obrábaní9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr2.12.závislosť posuvu na hĺbke rezu 9 

Určitý typ utvárača utvára (láme triesku) len v určitom rozmedzí posuvu a hĺbky 
rezu. Minimálny posuv, pri ktorom začína utvárač fungovať, je závislý predo-
všetkým na šírke stabilizačnej fazetky x a na jej uhle γ. Maximálny posuv, pri 
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ktorom končí funkcia utvárača je závislý u žliabkového utvárača na vzdialenosti 
výstupnej hrany žliabku od ostria b a na hĺbke žliabku h9. 

 
obr. 2.13. utváranie triesky 9 

Na obrázku 2.13 sú znázornené situácie ktoré môžu nastať pri odoberaní trie-
sky. Na obrázku v ľavo je hrúbka odrezávanej vrstvy výrazne menšia než šírka 
fazetky X a potom dochádza ku kontaktu triesky len na fazetke. Trieska nemôže 
vniknúť do utvárača a následne nemôže byť utváraná. Na obrázku v strede je 
použitá väčšia hrúbka odoberanej vrstvy (a) kedy x < a, teda trieska vniknutá do 
utvárača je ním utváraná, zakrivená pod určitým rádiusom R. Na pravej strane 
obrázku dochádza najprv k nadmernému utváraniu a pri ďalšom zvyšovaní po-
suvu trieska míňa utvárač bez toho aby bol ovplyvnený jej tvar, teda utváranie 
neprebieha9. 

2.3.5 Odvod triesky 

Pri vnútornom sústružení  je snaha vytvárať triesky do tvaru krátkych skrutko-
víc. Takéto triesky sa ľahko odvádzajú z miesta rezu a udržujú zaťaženie reznej 
hrany v prijateľných medziach. Ak vznikajú krátke triesky potrebujeme väčší 
príkon stroja a môže sa taktiež zvýšiť sklon k vibráciám. Dlhá trieska zase zhor-
šuje možnosť jeho odvádzania z diery. Utváranie triesky ovplyvňuje celá rada 
faktorov. Malý posuv alebo vyššia rezná rýchlosť vedú obvykle k vzniku dlhých 
triesok. Polomer skrutkovice triesky je určovaný tvarom utvárača, prípadne lá-
mača triesky. Žliabkové opotrebenie na čele reznej hrany, môže pôsobiť ako 
utvárač triesky4. 

Pri vnútornom sústružení zvyčajne býva odchod triesky kritickým faktorom, 
zrejme vtedy ak sa obrábajú hlboké diery, preto je nutné použiť chladiacu kva-
palinu. Odstredivé sily vytlačujú triesku smerom von. Pri vnútornom sústružení 
však triesky zostávajú v obrábanej diere. Ostatné triesky sú natlačené na obrá-
banú plochu, kde sa hromadia a poškodzujú nástroj. Z tohto dôvodu sa doporu-
čuje používať pre obrábanie dier nástroje s vnútorným prívodom chladiacej 
kvapaliny, ktoré zaisťujú účinnejšie vyplachovanie triesok z otvoru1. Miesto 
chladiacej kvapaliny je možné používať aj stlačený vzduch. U obrobkov 
s priechodnou dierou môžeme triesky vyfukovať vretenom do nádoby na trie-
sky11.  

2.4 Rezné materiály 
Rezné materiály majú pre funkciu reznej hrany veľký význam. Možnosti jeho 
výberu sú dnes veľké. Používajú sa materiály od rýchlo rezných ocelí až po po-
lykryštalický diamant. Rezné materiály umožňujú optimalizovať všetky rezné 
operácie4. 
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 Pri jeho voľbe je dôležité vedieť aký materiál budeme obrábať. Vlastná voľba 
rezného materiálu je závislá na tvare, určení nástroja a pracovných podmien-
kach počas ktorých bude nástroj pracovať. Materiál ktorý zvolíme, musí mať 
vyhovujúce mechanicko-fyzikálne vlastnosti, pevnosť, tvrdosť, oteru vzdornosť, 
a iné. Tieto vlastnosti pri správnej voľbe geometrie nástroja musia zabezpečiť 
pri optimálnych rezných podmienkach vysokú trvanlivosť pri vysokej produktivite 
výroby9. Prehľad rezných materiálov je na obrázku 2.14 

Hlavné kategórie rezných materiálov pre moderné sústruženie sú: 

• Nástrojové oceli 
• Povlakované spekané karbidy ( GC ) 
• Nepovlakované spekané karbidy ( C ) 
• Cermety ( CT ) 
• Rezná keramika ( CC ) 
• Kubický nitrid bóru ( CB ) 
• Polykryštalický diamant ( CD )  

 
Obr. 2.14. rezné materiály2 
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2.4.1 Rozdelenie rezného materiálu pod ľa ISO 

Podľa normy ISO 513 : 2002 sa obrábacie materiály delia do šiestich hlavných 
skupín podľa materiálov ktoré sa nimi obrábajú a každá sa delí do ďalších apli-
kačných podskupín. Identifikačné znaky sú písmená, klasifikačné čísla a farba. 
Výrobcovia rezných materiálov usporiadali materiály do poradia v aplikačných 
skupinách podľa relatívneho opotrebovania a pevnosti. Čím je číslo nižšie , tým 
je možné obrábať vyššou rýchlosťou a má vyššiu oteruvzodnosť, naopak čím je 
číslo vyššie, tým rastie rýchlosť  posuvu a pevnosť rezných materiálov12.  

2.4.2 Nástrojové oceli 

Tento druh rezného materiálu môžeme zaradiť medzi ušľachtilé oceli. Nástrojo-
vé ocele musia mať vysokú čistotu, teda nižší obsah vmestkov a rovnomerne 
rozložené karbidy v matrici, aby sa znížilo nebezpečné praskanie nástrojov pri 
kalení a vyštipovaní reznej hrany pri prevádzke. Je u nich požadovaná vysoká 
odolnosť voči abrazívnemu a adhezívnemu opotrebovaniu za zvýšených teplôt4.  

Delíme ich na : 

• Uhlíkové oceli 
• Liatinové oceli 
• Rýchlo rezné oceli 

Pri sústružení sú najpoužívanejšie rýchlo rezné oceli a povlakované rýchlo rez-
né oceli, sú vysoko legované legujúcimi prvkami, medzi ktoré patrí hlavne wol-
fram, ktorého obsah môže byť až 18%. Majú niekoľkonásobne vyššiu rezivosť 
a dobrú pevnosť v ohybe v porovnaní s ostatnými nástrojovými ocelmi.  Ich tvr-
dosť je veľmi vysoká a znášajú teploty až 550°C. Povlakované r ýchlo rezné 
oceli  majú významne lepšiu kvalitu povrchu na funkčných miestach nástroja. 
Cieľom povlakovania je zlepšenie životnosti nástroja. Pre rýchlo rezné oceli sa 
najčastejšie používa metóda povlakovania PVD1. 

2.4.3 Spekané karbidy 

Z názvu materiálu je dané, že sa jedná o materiál ktorý obsahuje tvrdé častice 
karbidu, Je to produkt práškovej metalurgie, ktorá sa vyrába v prvom rade 
z rôznych karbidov a kovového spojiva. Jedná sa o výhodnú kombináciu vlast-
ností. Karbidy sú veľmi tvrdé, najdôležitejšie sú : karbid wolframu (WC), karbid 
titanu (TiC), karbit tantalu (TaC) a karbid niobu (NbC), ako pojivo sa používa 
Kobalt. Veľkosť tvrdých častí v karbidoch sa pohybuje v rozmedzí  1 až 10 µm, 
tvoria 80 až 90% celkového objemu rezného materiálu. Vlastnosti spekaných 
karbidov značne kolíšu, pokiaľ sa jedná o tvrdosť a húževnatosť1. 

Povlakované druhy spekaných karbidov (GC) sa používajú pre mnoho druhov 
sústružníckych operácii, sú vhodné pre široké spektrum obrábaných materiálov. 
Sú normalizované vo všetkých pracovných oblastiach podľa ISO. Sú zaradené 
buď v hlavných skupinách, alebo existujú ako doplňujúce druhy pre špeciálne 
účely. Pre väčšinu sústružníckych operácii sú prvou voľbou práve rezné doštič-
ky z tohto materiálu1. 

Nepovlakované druhy spekaných karbidov (C) sú v súčasnej dobe špecializo-
vané predovšetkým na niektoré medzné oblasti sústruženia. Vyznačujú sa 
vlastnosťami, ktoré ich činia vhodnými špeciálne pre obrábanie žiaruvzdorných 
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materiálov ako napríklad zliatiny na báze niklu, pre obrábanie hliníku a iné 
zvláštne účely a špecifické problémi1. 

2.4.4 Cermety 

Cermety je spoločný názov pre všetky tvrdé a kovo-keramické materiály u nich 
sú tvrdé zložky tvorené karbidom titánu (TiC) a karbonitridem titanu (TiCN), ale-
bo nitrid titanu (TiN). Je sporné do akej kategórie cermet zaradiť, je to produkt 
práškovej metalurgie, spekaný karbid, alebo sú všetky spekané karbidy cerme-
ty. Cermety v praxi môžeme považovať za spekané karbidy, zhotovené na báze 
titanu namiesto karbidov wolframu. Spočiatku boli cermety krehké, neskôr sa 
stali húževnaté a sú tak vhodné pre vysoko náročné operácie. Nejedná sa len o 
rezný materiál na dokončovanie, používa sa aj na sústruženie korózii vzdorných 
ocelí. Nie je vhodný pre zložité sústružnícke operácie, používa sa od ľahkých 
hrubovacích operácii až po obrábanie na čisto1.  

Jeho najdôležitejšie vlastnosti sú:  

• vysoká chemická stabilita a tvrdosť za tepla 
• malý sklon k vytváraniu nárastku 
• malý sklon k oxidačnému opotrebeniu 
• vysoká odolnosť pri opotrebení chrbta a čela 

2.4.5 Rezná keramika 

Keramické rezné materiály sú tvrdé majú vysokú tvrdosť za tepla a nereagujú 
chemicky s materiálom obrobku. Zaručujú dlhú trvanlivosť reznej hrany a môžu 
byť použité pri vysokých rezných rýchlostiach. Pri správnom používaní 
a vhodných podmienkach obrábania, týkajúcich sa stability procesu, rezných 
podmienok, geometrie reznej hrany a spôsobu obrábania je možné dosiahnuť 
mimoriadne veľký  objem odobraného materiálu, existujú dva základné typy na 
bázi oxidu hlinitého Al2O3 a na báze nitridu kremíku Si3N4

1. 

2.4.6 Kubický nitrid bóru 

Jedná sa o veľmi tvrdý rezný materiál ktorý sa používa pre sústružení kalenej 
ocele, tvrdenej liatiny a liatiny na bázi niklu alebo kobaltu. V porovnaní 
s keramikou a spekaným karbidom zaisťujú vysokú produktivitu a dlhšiu dobu 
trvanlivosti reznej hrany. Požiadavky na kvalitu reznej hrany sú veľmi vysoké. 
Kubický nitrid bóru je určený predovšetkým pre operácie sústruženia na čisto1. 

2.4.7 Polykryštalický diamant 

Rezné doštičky s polykrištalickým diamantom sa používajú  v úplne inej oblasti 
použitia ako predchádzajúce materiály. Tento rezný materiál je úplne nevhodný 
na obrábanie materiálov, ktoré obsahujú uhlík.  Je extrémne tvrdý a rezná hra-
na má vysokú odolnosť voči opotrebení. K hlavným oblastiam použitia patria 
zliatiny hliníku a abrazívne materiály1. 

2.5 Rezné prostredie 
Prostredie ktoré vzniká v mieste rezu, má zásadný vplyv na kvantitatívne, kvali-
tatívne a ekonomické parametre celého procesu sústruženia. Rezné prostredie 
je vytvárané procesnými médiami, ktoré každé musí splňovať niekoľko základ-
ných účinkov, a to chladiaci, mazací a čistiaci účinok. Taktiež sú dôležité požia-
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davky:  stálosť za prevádzky, ochranný účinok, zdravotnú nezávadnosť a prime-
rané prevádzkové náklady2. 

2.5.1 Rezné kvapaliny 

Môžeme ich členiť do dvoch skupín a to na kvapaliny s chladiacim účinkom 
a kvapaliny s mazacím účinkom. Prejavuje sa snaha zvyšovať mazacie účinky 
i rezných kvapalín s prevládajúcim chladiacim účinkom. Druhy rezných kvapalín 
delíme do nasledujúcich skupín : vodné roztoky, emulzné roztoky, zušľachtené 
rezné oleje,  syntetické a polysyntetické kvapaliny2.  

2.5.2 Prívod reznej kvapaliny do miesta rezu 

Spôsob prívodu reznej kvapaliny do zóny rezania výrazne ovplyvňuje parametre 
rezného procesu, hlavne trvanlivosť reznej hrany nástroja a akosť obrobenej 
plochy. U jednoduchých operácii sa používa štandardné chladenie, ktoré nevy-
žaduje žiadnu úpravu prívodného potrubia, ktoré je dodávané výrobcom stroja. 
Ďalší typ chladenia je tlakové, pri ktorom je kvapalina privádzaná do miesta re-
zu vysokým tlakom až 3MPa. Kvapalina je privádzaná priamo do miesta rezu. 
Podchladzovanie reznej kvapaliny na teplotu nižšiu ako teplota okolia prispieva 
k zvýšeniu trvanlivosti  nástroja . V spôsobe chladenia reznou hmlou je rezná 
kvapalina rozptýlená tlakom vzduchu vytekajúceho z trysky namierenú priamo 
na reznú časť nástroja pred jeho vojdením do rezu. Vnútorné chladenie prináša 
výrazné zvýšenie výkonu obrábania, umožňuje zvýšenie reznej rýchlosti. Pri 
sústružení je táto metóda hlavne pre nástroje s VRD zo spekaných karbidov2. 
Spôsob vnútorného chladenia je na obrázku 2.15. 

 
Obr2.15. prívod reznej kvapaliny2 



 

FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA  List   

 

31 

 

3  VLASTNÝ NÁVRH 

3.1 Použitý obrábací stroj 
Vnútorný sústružnícky nôž navrhujem pre potreby malej dielne, ktorá používa 
nekonvenčný univerzálny hrotový sústruh od firmy TOS Trenčín s označením 
SV 18 Upnutie nástroja bude sprostredkované pomocou upínania do diery, tak, 
aby bol zamedzený minimálny pohyb nástroja.  

3.2 Základné vlastnosti navrhovaného držiaku 
Pri konštrukcií tela noža na sústruženie otvorov je nutné držať sa nasledujúcimi 
pokynmi: 
 

• Požívať najväčších možných priemerov nožových držiakov 
a minimalizovať vyloženie nástroja (elimáncia vibrácií) 

• Zaistiť stabilné upnutie nástroja 
• Je nutné postarať sa o to, aby kontaktné plochy pri montáži ná-

stroja a obrobku dokonale očistené 
• Prekontrolovať nepoškodenosť upínacích plôch 
• Je treba dbať na to aby upínacia sila na stroji bola dostatočná 
• Používať chladiacu kvapalinu za účelom zaistenia dobrého od-

chodu triesky a chladenia 
• Zvoliť veľký uhol nastavenia hlavného ostria 90°-75° 
• Zvoliť veľký polomer špičky 
• Používať pozitívne ostré vymeniteľnej reznej doštičky 
• Postarať sa o dobré utváranie triesky 
• Zamedziť neprimerane veľké opotrebenie reznej hrany (posuv, 

otáčky, rezná rýchlosť)1 

V mojej práci mám za úlohu navrhnúť univerzálny vnútorný hrubovací nôž. Pri 
hrubovaní máme za úlohu odobrať čo najviac materiálu, za čo najmenší časový 
úsek. Kvalita povrchu pri tejto metóde obrábania nie je najdôležitejším paramet-
rom.  

3.3 Návrh upína ča 
Mechanické upínanie vymeniteľných rezných doštičiek do tela noža je základ-
ným znakom týchto nožov. Nože s použitím VRD majú oproti klasickým celist-
vým nožom (vyrobeným z jedného kusu), alebo nožom s pripájkovanou doštič-
kou (element rezu je presne ustavený a prispájkovaný tvrdou pájkou) mnoho 
výhod. Majú rovnomerný výkon rezu počas celého obrábania, používajú jedno 
alebo viacstranné vymeniteľné rezné doštičky, manipulácia s týmito nástrojmi je  
jednoduchšia vďaka, rýchlemu a presnému upnutiu.  

Pri konštrukcii noža by mal byť ako prvý zvolený spôsob upínania. V mojom 
vlastnom návrhu sa budem venovať vnútornému sústružníckemu nožu, pre ma-
lý vnútorný priemer súčiastky. Konštrukcia držiakov je rôznorodá, aby bolo 
možné dosiahnuť optimálneho rezného výkonu za rôznych okolností. Pre vnú-
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torný sústružnícky nôž sú najideálnejšie spôsoby upnutia ISO C, ISO S a upí-
nač ISO P.  

Upínacie systémy ISO X a ISO G sa pre upínanie VRD do tela noža pre vnútor-
né sústruženie nehodia majú nevhodné rozmery a používajú sa v špeciálnych 
prípadoch obrábania pre vonkajšie sústruženie. Pre môj návrh sú tieto systémy 
nevhodné.  

Systém ISOM je na obsluhu nenáročný. Používa sa hlavne na vonkajšie sústru-
ženie. Pre vnútorné sústruženie zriedka,  iba v prípade väčších priemerov ob-
robku.  Tento systém je podobný so systémom ISO P, jedná sa však 
o robustnejšie prevedenie. Pri tomto druhu sústruženia je limitovaný svojou veľ-
kosťou. Je určený hlavne na zvýšené namáhanie, teda pre ťažké hrubovanie. 
Pre môj návrh je tento systém upínania nevhodný pretože na sústruženie otvo-
rov sa v bežnej praxi nepoužíva 

Systém ISO C sa používa hlavne pri obrábaní  vonkajších i vnútorných plôch. 
Týmto systémom sa upínajú aj doštičky bez otvoru. Pri vnútornom sústružení sa 
používa hlavne pri veľkých otvoroch. Má veľké rozmery                                                                        
a v súčasnej dobe sa používa veľmi zriedkavo, je nahradzovaný upínacím sys-
témom ISO S. Pre môj návrh je tento druh upínania nevhodný vzhľadom k jeho 
rozmerom. 

Upínací systém ISO P sa používa sústruženie drážok, pre hrubovacie operácie 
a dokončovacie operácie.  Je vhodný aj pre sústruženie otvorov, používa sa 
však na sústruženie už pred obrobených otvorov väčších priemerov, Tento sys-
tém umožňuje upínať hlavne väčšie VRD s väčším zaťažením V mojom projekte 
sa chcem venovať návrhu kompaktnejšieho tela noža preto tento systém upí-
nania je vhodný pre môj návrh. 

Upínanie systémom ISO S má výhodu v malom počte dielov celého upínacieho 
systému, a vynikajúcu opakovanú presnosť upnutia VRD. Je určené pre menšie 
vonkajšie i vnútorné nože. Je to bezpečné uloženie, ktoré nezaberá veľa mies-
ta. Dané uloženie zaisťuje čistý rez a dobrú akosť obrábaného povrchu. 

Zo všetkých bežne používaných upínačov som vybral dva ktoré splňujú mnou 
dané parametre, v nasledujúcej tabuľke je porovnanie systémov upínania  

Tabuľka 3. Porovnanie upínania 

ISO S ISO P 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

Počet dielov Od 32mm nut-
nosť podložky 

Rýchla výmena Počet dielov 

Výroba Veľký zdvih Zložitosť výroby 

  Presné ustavenie Veľkosť VBD od 
20mm 
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Zvolil som upínač ISO S vzhľadom na to, že rozmery tohto spôsobu upnutia sú 
z daných upínačov najmenšie, má dobrý odvod triesky, je určený na ľahké hru-
bovacie a dokončovacie operácie. Pre väčšie zaťaženie by sa mali používať 
operné podložky, v mojom návrhu sa počíta z malým zaťažením a taktiež 
s menšou VRD, preto použitie tvrdenej podložky nebude nutné. Výhodou je tiež 
jednoduchosť konštrukcie oprosti ostatným systémom. 

3.4 Veľkos ť a typ tela noža 
Veľkosť tela noža sa určuje uhlom nastavenia hlavného ostria a uhlom špičky. 
Tieto rozmery sú dané tvarom použitej reznej doštičky. Pokiaľ vychádzame 
z týchto uhlov, musíme nutne vyriešiť veľkosť rezných síl, stabilitu reznej do-
štičky a prístup k nástroju1. Základné pravidlo hovorí o tom že by mala byť zvo-
lená čo najväčšia výška tela noža ktorý môžeme do daného stroja upnúť. Veľ-
kosť držiaku by mala tiež odpovedať veľkosti vymeniteľnej reznej doštičky, pod-
ľa ktorej by sa tiež mala určovať aktívna dĺžka ostria 

Prierez tela noža 

V mojej práci použijem kruhový prierez tela noža. Pri návrhu tela noža pre vnú-
torné sústruženie sa počíta s upínaním tela noža do nožového držiaka ktorého 
priemer by mal kopírovať priemer tela noža, pre lepšie vedenie musí mať telo 
noža zrezané minimálne dve hrany. V mojej konštrukcií som použil 3 zfrézova-
né plochy pre ľahšie upnutie. Tieto plochy slúžia ako vodiace ich povrchová 
úprava preto nie je tak dôležitá ako zbytok tela noža. Preto je vhodné na niekto-
rú z týchto drážok vyraziť označenie podľa ISO normy aby bolo telo noža ľahko 
rozpoznateľné medzi ostanými. Volím vyrazenie ISO kódu na miesto z pohľadu 
na vrchnú stranu noža, ako je možné vidieť vo výkrese (príloha3). Funkčná časť 
je sústružená a následne brúsená na drsnosť Ra 1,6, Tento úkon je dôležitý 
aby telo noža vnikalo do nožového držiaku bez zadŕhania.  

Aby bolo možné daný nôž presne ustaviť vždy na rovnaké miesto a s rovnakou 
presnosťou, čo je pri sústružení veľmi dôležité,  z dôvodu presného upnutia 
špičky voči osy sústrčuženej diery. Na zaistenie noža voči pohybom v držiaku 
budú použité skrutky viď obr. 3.6.  

 
obr. 3.6 upnutie tela noža1  

Pri vnútorných nožoch je tiež dôležitý parameter tvrdosť samotného tela noža 
a tvrdosť nožového držiaka. Môže totiž nastať otlačenie a následne priehyb 
špičky noža čo má opäť za následok zhoršenie povrchu obrábanej súčiastky, 
presnosti z pohľadu vibrácií, nôž sa môže dostať mimo os obrobku. Môže na-
stať až prelomenie tela. Preto sa doporučuje aby upínacia plocha mala pevnosť 
minimálne 45HRC7. 
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Pri návrhu tela noža na vnútorné sústruženie je dôležité o akú dĺžku bude telo 
noža vysunuté z držiaka. Príliš veľké vysunutie tela noža by mohlo spôsobovať 
vibrácie a tým znižovanie kvality povrchu obrábanej súčiastky. Pokiaľ je nutné 
použiť veľké vysunutie tela noža mal by byť v tele noža použitý tlmič kmitov 
a upravené rezné podmienky (rýchlosť posuvu, otáčky a veľkosť triesky). 

Vysunutie tela noža 

Pre každý druh noža je nutné udržiavať určité vysunutie nástroja (L), Toto vy-
sunutie musí byť čo najmenšie aby bolo dosiahnuté čo najvyššej stability obrá-
bania, čo má za následok zvýšenie presnosti výroby. Dĺžka vysunutia pri vnú-
tornom sústružení je určená dĺžkou obrábanej diery. Stabilita je o to väčšia čím 
väčší je priemer nástroja (D). toto pravidlo je však obmedzené, pretože priemer 
nástroja je závislý od priemeru obrábanej diery.  Vzťah medzi dĺžkou a šírkou 
môžeme vidieť v obrázku 3.7 . Čím menší je pomer L/D, tým stabilnejšie sú 
podmienky obrábania A1. 

  1        (3.1) 

Pri pomere priemeru ku dĺžke (L/D) < 4 môžu byť použité celistvé vyvŕtavanie 
tyče. Pri pomere L/D = 4 ÷ 7, sú vyžadované úzke tolerancie rozmerov, vyvŕta-
vacie tyče by mali byť z dôvodu stability vybavené tlmičom kmitov, alebo musia 
byť vyrobené zo spekaného karbidu. Ak je potrebné veľké vysadenie L/D > 7, je 
doporučené používať dlhé prevedenie vyvrtávacích  tyčí, ktoré majú tlmič kmi-
tov. Ak je pomer L/D > 10, musia sa nutne použiť vyvrtávacie tyče z oceli zosil-
nené spekaným karbidom a opatrené tlmičom kmitov. Tak dlhé vyvrtávacie tyče  
sú v tomto prípade jediným riešením 1. 

 
obr.3.12 vyloženie tela noža1 

Pri návrhu sústružníckeho noža je nutné zvoliť čo najmenšie vysunutie nástroja, 
pri tom však musí byť dodržaná doporučená dĺžka upnutia podľa vzorca (3.1).  
Celková dĺžka mnou navrhovaného nožového držiaka je 80 mm. Mechanizmus 
upínania má dĺžku 30mm. Vychádzam zo vzorca 3.1, kedy vysunutie ostáva 
40mm priemer držiaka je 14mm a pomer je 5,3 ,v tomto prípade je telo noža 
navrhnuté správne, nie je potrebný tlmič kmitov. 
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Vzhľadom na namáhanie tela noža som zvolil priemer stopky 14mm, správnosť 
svojej voľby som si overil výpočtami ktoré sú prevedené na konci kapitoly. Pri 
použití tela noža je nutné brať v úvahu minimálny priemer diery v ktorej nôž 
môže obrábať (Dmin) tak aby nedošlo k jeho poškodeniu.  Tento priemer sa od-
vodzuje od veľkosti tela noža, a od veľkosti VRD, prakticky sa jedná o kružnicu 
opísanú telu noža cez špičku VRD. 

Ako povrchovú úpravu tela volím galvanické pokovenie, táto metóda zlepšuje 
kvalitu povrchu a odvod triesky, hlavne pri kovových materiáloch kde dochádza 
k zlepšeniu ochrany proti korózii. Táto metóda funguje na základe elektrolýzy. 

Základné rozmery tela noža 

Výkres tela noža je v prílohe 3, jeho základné rozmery sú v nasledujúcej tabuľ-
ke 3 a obrázku 3.7: 

 
obr.3.7 rozmery tela noža9 

Tabuľka 4 rozmery tela noža9 

L (celková d ĺžka) 80 mm γγγγo (uhol čela) 0° 

Dmin 19 mm λλλλs  (uhol sklonu reznej hra-
ny) 

-7° 

b 13,7 Uhol nast. hl. rez. hrany 93° 

h 13,8 A 3mm 

ϕd 14 mm f 9,1 

Označenie pod ľa normy ISO je: 

A14F SCUCR06 

 

 

Materiál tela noža 

Voľbu materiálu telesa noža som získal na základe informácii z kapitoly 2.2.1. 
V mojom návrhu spracovávam prakticky telo noža s malým vysunutím. V bežnej 
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praxi sa pri návrhoch malých sústružníckych nožov, používajú bežne dva mate-
riály a to ocele triedy 12 050 a 11 700 ktoré sa následne tepelne spracúvajú. 

Oceľ 11 700 je konštrukčná oceľ na strojné sú s vyššou odolnosťou voči namá-
haniu a opotrebeniu a to na súčiastky ktoré sú namáhané staticky aj dynamicky. 
7 Táto oceľ nemá zaručenú zvariteľnosť avšak to pri návrhu tela noža nie je dô-
ležité. Pre väčšie namáhanie je nutné túto oceľ zušľachtiť. Má daný obsah uhlí-
ku 0,65%. Daná oceľ môže byť kovaná, žíhaná alebo kalená, pre môj prípad 
vyberám normalizačné žíhanie na teplotu 820°C s následným chladnutím na 
vzduchu. 

Tabuľka 5 Limitní obsahy legúr pre oceľ 11 7007 : 

M Si P Clu N ČR W, CO, MO, V, Ti, 
Ad 

1,65% 0,50% 0,40% 0,40% 0,30% 0,30% 0,10% 

Tabuľka 6 Vlastnosti oceli 11 700 : 

 R [Mapa] R (min) [Mapa] HB 

bez tep. spracovania 685 345 290 

zušľachtené 800 420 - 

Oceľ 12 050 je nelegovaná konštrukčná oceľ vhodná k zušľachťovaniu. Je 
vhodná pre namáhané strojnícke súčiastky napríklad na kľuky automobilov, 
hriadele kompresorov a podobne. V mojom návrhu volím následne zušľachtenie 
a to kalenie s následným popúšťaním. Obsah uhlíka je až 0,5%8 

Tabuľka 7 Limitní obsahy legúr pre oceľ 12 0507:    

Mn Si P S N 

0,7% 0,40% 0,035% 0,035% 0,035% 

Tabuľka8 Vlastnosti oceli 12 050 

 Rm [Mpa] Re (min) [Mpa] HB 

bez tep. spracovania 530 305 235 

zušľachtené až 780 420 - 

V návrhu volím materiál tela noža 11 700 je vhodný pre vysoké namáhanie no-
žového drážku a má dobré materiálové vlastnosti. Je potrebné aby telo noža 
bolo povrchovo upravené tak aby nepodliehalo korózií z dôvodu, že nôž bude 
používaný v domácej dielni kde chladiace kvapaliny nie vždy zodpovedajú nor-
me. 
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Chladenie  

Navrhované telo noža je vybavené vnútorným chladením. Chladiaci kanál je 
vytvorený vŕtaním, Tento druh chladenia je pre vnútorné sústruženie vhodný, 
zaručuje totiž dobrý odvod triesky, chladiaca kvapalina je triskaná priamo na-
miesto rezu. Chladiaca kvapalina je privádzaná priamo na rezné miesto pod 
tlakom. Má nielen chladiaci účinok, ale aj mazací a pod tlakom vytláča triesky 
mimo miesta rezu. Otvor pre mazanie má dva priemery, Nie je totiž možné vŕtať 
tak hlbokú dieru tenkým vrtákom.  

Tvar dosadacej plochy 

Detailne riešenie lôžka sa líši u jednotlivých výrobcov a jeho prevedenie býva 
rôzne pre jednotlivé typy nástrojov. Prevedenie lôžka je závislé na požiadav-
kách presnosti obrábanej plochy súčiastky a na tom či sa jedná o nástroj s jed-
nou alebo viacerými reznými hranami 9. V návrhu vytváram typové uloženie pre 
kosoštvorcovú doštičku s jednou aktívnou reznou hranou. 

Tvar dosadacej plochy sa vyrába frézovaním, jeho skosenie by malo odpovedať 
zkosenií VRD, jeho šírka a výška je tiež závislá od tvaru VRD. 

V návrhu je použité upnutie VRD skrutkou za otvor. Aby bolo dosiahnuté určité 
predpätie skrutkou, prevádza sa vyosenie závitového otvoru voči ideálnemu 
stredu doštičky o mieru eVD. Dobrej stability takto upnutých  rezných doštičiek je 
možné dosiahnuť trojbodovým uloženým s kruhovým odľahčením ako v obrázku 
3.7.  

Tento druh uloženia sa používa pri veľmi presnom uložení VRD a hlavne pri 
dokončovacích prácach. V mojom návrhu tento spôsob upnutia nevyžijem, 
presnosť upnutia ide na úkor opotrebeniu voči otlačeniu. Predpísané tolerancie 
pre polohu upínacej skrutky sú uvedené v tabuľke 8, sú závislé na veľkosti vy-
meniteľnej reznej doštičky10 

Tabuľka 9 Poloha otvoru pre upínaciu skrutku10 

eS eT eVD eV Tolerancie Skrutka 

0,2 0,16 0,28 0,25 ±0,03 M3 h6 

 
obr.3.7. trojbodové upnutie10 

3.5 Tvar a ve ľkos ť VRD 
Tvar vymeniteľnej reznej doštičky by mal byť v súlade s uhlom nastavenia hlav-
ného ostria. Musíme však dodržať mnohostrannú použiteľnosť noža. Hospo-



 

FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA  List   

 

38 

dárnosť a stabilita výroby nám určuje vybrať takú vymeniteľnú reznú doštičku 
ktorá má väčší uhol špičky. Dôležitým faktorom pre voľbu tvaru je tiež typ obrá-
bania1. Doporučené tvary pre rôzne spôsoby môžeme vidieť v nasledujúcej ta-
buľke 10. 

 
Tabuľka 10 použitie VRD1 

Tvar a veľkosť VRD je závislá od veľkosti dosadacej plochy tela noža. V mojom 
návrhu je dosadacia plocha určená pre VRD kosoštvorcového tvaru preto aj 
voľba doštičky musí byť kosoštvorcová. Veľkosť vymeniteľnej reznej doštičky 
musí byť zvolená s ohľadom na najväčšiu hĺbku rezu, ktorá má byť daným no-
žom obrábaná1.  Parametre vymeniteľnej reznej doštičky volím z kapitoly 2,3.  

V  návrhu budem normalizovanú vymeniteľnú reznú doštičku voliť z katalógu 
firmy Pramet tools s.r.o. Vzhľadom na nízky sklon k vibráciám volím VRD 
s uhlom 80°. Tento uhol zovretia je pre ľahké hrubovanie vhodný. Tvar reznej 
doštičky vyberám z dôvodu stability a hospodárnosti, môže byť použitá z dvoch 
strán, po opotrebovaní reznej hrany je možné reznú doštičku otočiť o 180°.  
Tento uhol volím zámerne, z dôvodu použitia tohto duhu VRD v mnou vybranej 
dielni v iných sústružníckych nožoch. Vzhľadom na použitie noža sa budem 
snažiť zvoliť čo najmenšiu VRD aby bolo možné obrábať diery s čo najmenším 
priemerom 

Sortiment vymeniteľných rezných doštičiek je veľmi široký, Jednotlivý výrobco-
via ponúkajú rezné doštičky s rôznymi utváračmi triesky, veľkosťou reznej hrany 
a uhlom nastavenia hlavnej reznej hrany. Výrobca pre daný uhol ponúka nasle-
dovné VBD s rôznych materiáloch, a rôznymi parametrami. Jedná sa o VBD 
s ISO označením CCGT, CCMT, CCMW, CNMA, Doštičku CCMW ponúka vý-
robca iba v materiály ktorý je vhodný na obrábanie šedých liatin, nie je teda uni-
verzálna a vhodná pre náš návrh, alternatívne je však možné ju použiť. Doštič-
ka CNMA má uhol sklonu doštičky 0°, je preto pre môj návrh nevhodná. Vybe-
rám preto medzi doštičkami CCGT a CCMT, ktorých základné rozmery sú rov-
naké, líšia v prevedeniach utvárača triesky a materiáloch, obe sú vhodné na 
jemné hrubovanie a dokončovanie. Oba majú uhol sklonu 7°. 
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Volím reznú doštičku : CCMT 060204E-UM obr3.9 

Veľkosť VRD je v tabuľke 10. Túto reznú doštičku ponúka výrobca v mnou po-
žadovaných rozmeroch a materiáloch vhodných pre vnútorné sústruženie. 

    

  

Tabuľka 11 rozmery VRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3.9. doštička CCMT9   

tabuľka 12: Parametre reznej doštičky 9 

Rádius Posuv na otá čku [mm/ot] Hĺbka rezu [mm] 

rε fmin  fmax ap min ap max 

04 0,08 0,25 0,5 3 

Uhol nastavenia hlavného ostria 

Uhol hlavného ostria by mal byť zvolený vzhľadom na požiadavky stability 
a utváraniu triesky Hlavne by mal byť zvolený čo najväčší  uhol hlavného ostria, 
vzhľadom na použitý uhol obrábania1. 

Navrhujem hrubovací nôž a pri správnom použití VRD nevadí pokiaľ je prekro-
čená hranica uhlu 90°. Pokia ľ by bol tento uhol nastavenia hlavného ostria pou-
žitý, sústružnícky nôž by bol vhodný iba na sústruženie do predvŕtanej diery. 
Zväčšením uhlu hlavného ostria na 93°dosahujem univerzá lnejšie použitie sús-
tružníckeho noža . Uhol väčší ako 90°je zvolený zámerne toto nastavenie 
umožňuje vyrobiť dieru aj  do plného materiálu. 

Polomer špi čky 

Rôzne druhy operácii majú rôzne parametre na voľbu polomeru špičky, pri sta-
novení veľkosti posuvu pre hrubovacie operácie je nutné dodržať určitú hornú 
hranicu hodnotu posuvu v pomere k veľkosti polomeru špičky, Maximálne hod-
noty s rozsahmi posuvmi pre najbežnejšie polomery špičiek sú uvedené 
v tabuľke 12. Hodnota posuvu na otáčku pri hrubovaní  by mala byť približne 
polovicu veľkosti polomeru špičky. 

L 6,4mm 

D 6,35 mm 

d1 2,8 mm 

S 2,38 mm 
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Tabuľka 13. Rozsah posuvov v závislosti na polomeru špičky1 

rε 0,4mm 0,8mm 1,2mm 1,6mm 2,4mm 

f [mm/o] 0,12-0,25 0,25-0,5 0,36-0,7 0,5-1,0 0,7-1,6 

V navrhovanej požadovanej veľkosti VRD som mal na výber z rε 0,2 a rε 0,4, pre 
odvod triesky je lepšie zvoliť väčší rádius. Menší rádius by sa vyznačoval men-
ším záberom  a horšími parametre pre odber triesky. 

Materiál reznej došti čky 

Prehľad najpoužívanejších rezných materiálov je možné vidieť v nasledujúcom  
diagrame 2. Samozrejme druh použitého materiálu závisí od materiálu ktorý sa 
bude obrábať.                                   

Diagram 211  materiály VRD                                                                

 
V navrhnuto zadaní vytváram nôž na obrábanie nízko legovaných ocelí, Navr-
hovanú VRD ponúka výrobca v širokej škále materiálov vychádzam z poznatkov 
uvedený v kapitole 2.4, použijem v materiál ktorý je na tento spôsob obrábania 
najvhodnejší. 

 Z rôznych možností uvedených v katalógu Pramet tools, vyberám materiál rez-
nej doštičky s číslom 9230, ktorého štruktúru môžeme vidieť na obrázku 3.10. 
tento materiál je pre obrábanie ocelí najvhodnejší. Alternatívne je možno použiť 
aj materiály triedy 9230 a 9210 , sú tiež dostupné v požadovaných rozmeroch 
a rovnako sú vhodné na obrábanie nízko legovaných ocelí. 
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Obr. 3.10 štruktúra rezného materiálu9 

• Jedná sa o najuniverzálnejší materiálovej rady 9000 
• Moderný stredne hrubý špeciálny MTCVD povlak 
• Špeciálna úprava po povlaku 
• dokončovacie až hrubovacie sústruženie 
• stredné a vyššie rezné rýchlosti 
• kontinuálny i prerušovaný rez 
•   materiál je vhodný na obrábanie všetkých druhov oceli, pre šedé,    

temperované a tvárne liatiny, a podmienene použiteľné i na špe-
ciálne žiarupevné zliatiny na báze Ni, Co, Fe a Ti 9 

Tvorba triesky  

Pri vnútornom sústružení je tvar triesky veľmi dôležitý, sústružením by sa nema-
la tvoriť dlhá a plynulá trieska, pri voľbe utvárača triesky čerpám z kapitoly 2.3.5 
a 2.3.4. Vhodne   tvarovanú triesku   získame   vtedy ak ju budeme smerovať 
do bezprostrednej blízkosti oblasti tvorenia plastickej deformácie. K utváraniu 
triesky teda dochádza pri náraze triesky na túto plochu. Mnou navrhovaná VRD 
obsahuje utvárač triesky na svojom povrchu nie je pri tom potrebné umiestňo-
vať príložný utvárač. Ten by bol pri vnútornom sústružení nevhodný a zbytočný 
by zväčšoval priemer tela noža. 

Opotrebenie  reznej došti čky 

Trvanlivosť reznej hrany nástroja je doba po ktorú pracuje nástroj od upnutia 
novej vymeniteľnej reznej doštičky do opotrebenia jeho reznej hrany 

Všetky rezné hrany nástrojov pri obrábaní podliehajú určitému druhu opotrebo-
vania, ktorému sú vystavené celú dobu životnosti nástroja. Trvanlivosť reznej 
hrany sa počíta na minúty. Jedná sa o produktívnu opotrebiteľnosť, pri ktorom 
rezná hrana nástroja  obrába kov a v medziach stanovenými parametrami akos-
ti udeľuje obrobku tvar4. V súčasnosti sú najčastejšie parametre na určenie 
opotrebovania reznej doštičky tieto: stav povrchu obrobku, pevnosť rozmerov, 
spôsob opotrebenia reznej hrany nástroja, utváranie triesky a stanovená doba 
trvanlivosti. Ktorá z týchto vlastností však rozhoduje je dané či sa jedná o hru-
bovanie, alebo obrábanie na čisto, často však tiež aj na obsluhe stroja ak sa 
jedná o stroj ktorý nie je plne automatizovaný1.  

Pri obrábaní na čisto sa rezná hrana považuje za opotrebovanú vtedy ak už nie 
je schopná dodržať požadovanú akosť povrchu.  Už relatívne malé šírky plôch 
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opotrebenia na reznej hrane môžu vyvolávať dojem, že je nutné reznú doštičku 
vymeniť. Pri hrubovacích operáciách sa vyvíja opotrebenie v podstatne väčších 
dimenziách, pričom sa neberie ohľad na stav povrchu a na presnosť rozmerov 
sa tolerujú väčšie hodnoty. Doba trvanlivosti je obmedzená tým, že rezná hrana 
stráca schopnosť zaistiť kontrolovaný odvod triesky1. 

Opotrebenie nástroja je produktom kombinácie zaťažujúcich faktorov, pôsobia-
cich na reznú hranu nástroja. Trvanlivosť je ovplyvnená množstvom zaťažení, 
ktoré majú snahu zmeniť geometriu reznej hrany. Opotrebenie je interakcia me-
dzi nástrojom, materiálom obrobku a reznými podmienkami1. Najdôležitejšie 
faktory sú zobrazené na obr. 3.11 

  

• A - mechanický 
• B - tepelný 
• C - chemický 
• D - abrazívny 

 

 

 

obr.3.11 druhy opotrebenia1 

3.6 Namáhanie nožového držiaku 
Pri navrhovaní rezného nástroja musíme počítať s rôznymi druhmi namáhania. 
Základný vzorec je celková rezná sila4 : 

  [N]    (3.2) 

Kde:  [mm] - hrúbka oddeľovanej vrstvy 

   - posuv na jednu otočku 

   - merný rezný odpor 

Veľkosť ap a fz volím z parametru reznej doštičky, volím maximálne možné hod-
noty, tie nastávajú pri hrubovaní. Merný rezný odpor je odčítaný z tabuľky pre 
oceľ obrobiteľnosti 12B strednej pevnosti 800Mpa 

V bežnej praxi sa návrhy kontrolujú zjednodušenou pevnostnou kontrolou, ktorá 
vychádza z namáhania na ohyb5.  

  [MPa]     (3.3) 

kde:  [N]  - celková rezná sila  

  [mm] - vyloženie noža [mm] 

 [-]  - prierezový modul v ohybe pre kruhový prierez5 

       [-]         (3.4) 

 Kde: D [mm] - priemer nožového drážku  
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Pri sústružníckych nástrojoch je najdôležitejšia kombinácia namáhaní na tlak, 
krut a ohyb (rovinný alebo priestorový). Kontrola sa prevádza v mieste votknutia 
noža. 

Šmykové napätie na povrchu noža5 

     [-]     (3.5) 

Kde: Mk [N]  - krútiaci moment 

Wk [-]  - modul prierezu v ohybe 

       (3.6) 

      (3.7) 

Výpočet bezpečnosti 

           (3.8) 

Kde: σk[MPa] - maximálne materiálové napätie  

σmaX[MPa] - maximálny ohybový moment = σo 

     

Výpočet základnej tolerancie6, požadovaná presnosť výroby pri dokončovacom 
obrábaní  je IT 8 a Ra 1,6  

     (3.10) 

      (3.11) 

 Kde: i [-]  - funkcia tolerančnej jednotky  

 

Výpočet polárneho momentu5  

  6    (3.12) 

Výpočet priehybu špičky noža1 

          (3.13) 

 
 

Z predchádzajúcich výpočtov je zrejmé že sústružnícky nôž je navrhnutý 
s ohľadom na bezpečnosť a má dostatočnú presnosť aj pevnosť. 

 
Ymax << i 
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Tabuľka 14 prehľad výsledkov 

skratka  názov veľkos ť jednotka 

Fc Rezná sila 1485 [N] 

σo Namáhanie na ohyb 220,608 [MPa] 

Wo Prierezový modul v ohybe 269,255 [-] 

Τk Šmykové napätie na povrchu noža 0,113 [-] 

Mk Krútiaci moment 59,4 [N] 

Wk Modul prierezu v ohybe 538,51 [-] 

kk Bezpečnosť 2,9 [-] 

σk Maximálne materiálové napätie 640 [MPa] 

IT Základná tolerancia  27,464   

i  Funkcia tolerančnej jednotky 1,098564   

Jp Polárny moment 3769,57 [-] 

Ymax Priehybu špičky noža 0,4001   
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4  TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOTENIE 
Vnútorný sústružnícky nôž bol navrhovaný tak, aby bol čo najuniverzálnejší.  
Teda aby ho bolo možné použiť pre čo najväčší počet sústružníckych operácií.  
Je vhodný do diery ktorá je už predvŕtaná, uhol 93° umožnuje sústruži ť diery aj 
do plného materiálu. Z týmto nastavením je možno sústružiť pozdĺžne, priečne, 
je s ním možno obrábať a j niektoré tvarové plochy (skosenie, malé vonkajšie 
rádiusy). 

Telo noža bolo v rámci možností navrhnuté tak aby bola zaistená čo možno 
najväčšia tuhosť sústavy stroj – nástroj, vysoká stabilita rezu. Nôž ani VRD nie 
je určený na ťažké hrubovanie, jeho použitie je hlavne pri ľahkom hrubovaní a 
dokončovaní. K tomuto ohľadu som zvoli aj materiál VRD ktorá nie je vhodná na 
tvrdé materiály, ale je určená na nízkolegované ocele.  

Daný nôž navrhujem na základe toho, že v mojej dielni používam  rovnaký druh  
VRD v tele noža pre vonkajšie sústruženie, preto je výhodné mať rôzne nožové 
držiaky na jednu VRD. Telo noža je navrhnuté tak aby ho bolo možné vyrobiť 
na modernom CNC zariadení rovnako ako na nekonvenčných obrábacích stro-
jov. Jeho tvary sú koncipované tak aby som zabezpečil jednoduchú výrobu pre 
zručného majstra v každej dielni ktorá má základné vybavenie (vŕtačka fréza, 
sústruh). 

 

Obr. 4.1. zostava v 3D 
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DISKUZIA 
Môj sústružnícky nôž má označenie podľa ISO A14F SCUCR06 a vymeniteľná 
rezná doštička  CCMT 060204E-UM. Uhol nastavenia hlavnej reznej hrany je 
93°. V katalógu Pramet tools sa nachádza z podobným  systémom upnutia nie-
koľko druhov sústružníckych nožov. Parametre navrhnutého noža je možné 
vidieť v predchádzajúcej kapitole. V tejto kapitole by som sa rád venoval porov-
naniu bežne dostupných sústružníckych nožov s mojim návrhom. 

Vnútorný sústružnícky nôž SCFCR/L má uhol nastavenia hl. reznej hrany 90°. 
Tento nôž má podobnú konštrukciu avšak uhol 90° neu možňuje sústružiť do 
plného materiálu, je vhodný pre hrubovacie operácie. Tento typ noža nieje vy-
bavený vnútorným chladením. 

Typovo podobný sústružnícky nôž je tiež SCKCR/L jeho uhol nastavenia je 75°. 
Využíva záporný uhol sklonu reznej hrany. Jedná sa o kompaktný nôž ktorý nie 
je vybavený vnútorným chladením. Slúži k pozdĺžnemu i priečnemu sústruženiu 
a je vhodný k zrazeniu hrán. 

Najpodobnejší  sústružníckym nožom je typ SCLCR/L rozdiel je v uhlo nastave-
nia hlavného ostria. Pri tomto type noža je použitý uhol 95°. Jedná sa o univer-
zálny nôž, je však dodávaný hlavne pre väčšie VRD teda má väčšie rozmery.  

Typ noža SDUCR/L uhol nastavenia tohto noža je 93° totožný ako v mojom ná-
vrhu avšak je použitá iná vymeniteľná rezná doštička, s iným uhlom doštičky 
(55°) je vhodné. 

 

 

 



 

FSI VUT BAKALÁRSKA PRÁCA  List   

 

47 

 

Záver 
Úlohou môjho projektu je návrh sústružníckeho noža pre sústruženie otvorov 
s VRD pre vnútorné sústruženie. V Prvej časti práce som zhrnul základné po-
znatky o sústružení , popísal som hlavné častí všeobecného sústružníckeho 
noža  a tvary vnútorných sústružníckych nožov. Zhrnul som rezné podmienky a 
obecný výpočet rezných síl pôsobiacich pri sústružení 

V druhej časti mojej práce som previedol teoretický rozbor, krok za krokom som 
sa venoval problematike návrhu sútružnickeho noža,  na začiatku kapitoly je 
rozbor upínacích systémov podľa normy ISO, nasleduje rozbor voľby prierezu 
tela noža a materiálu tela noža. Dôležitým parametrom je tiež voľba tvaru VBD. 
Nasledujúci krok venujem odvodu a vzniku triesky. Na záver kapitoly som veno-
val pozornosť rezným materiálov, jedná sa o stručný prehľad s možnosťami 
jednotlivých druhov materiálov. 

V záverečnej časti mojej práce som venoval vlastnej konštrukcii tela noža 
a voľby VRD. Každý krok voľby noža som zvážil a je v mojej práci popísaný. 
Jednotlivé diely som volil s ohľadom na univerzálnosť. 

Telo noža volím pre potrebu univerzálneho obrábacieho noža pre stredné hru-
bovacie a dokončovacie práce v malej dielny, ktorý má rovnaký systém upína-
nia ako nože ktoré sa v danej dielni používajú. Jeho prierez je pre obrábanie   
dostačujúci. Nôž má dobré rezné parametre. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
Použité skratky 

C [-]  - nepovlakované spekané karbidy  

CB [-]  - kubický nitrid bóru  

CC [-]  - rezná keramika  

CD [-]  - polykryštalický diamant  

CT [-]  - cermety  

GC [-]   - povlakované spekané karbidy 

Pp [-]  - nástrojová rovina zadná 

Ps  [-]  - nástrojová rovina  ostria 

Pn  [-]  - normálová rovina normálová 

Po [-]  - nástrojová rovina ortogonálna 

Pf  [-]  - nástrojová bočná rovina 

Pr  [-]  - nástrojová základná rovina 

PVD [-]  - metóda povlakovania 

TiC [-]  - karbid titanu 

TaC [-]  - karbid tantalu 

NbC [-]  -  karbid niobu 

VRD [-]  - vymeniteľná rezná doštička 

WC [-]  - karbid wolframu 

Použité symboly 

AD [mm2]  - prierez triesky 

ap [mm]  -  šírka záberu ostria 

CFc, CFf, CFp  - materiálové konštanty 

D [mm]  - priemer obrobku 

Dmin [mm]  - minimálny priemer diery 

f [mm]  -  posuv na otáčku 

fn [mm]  -  posuv na otáčku obrobku 

fz [mm]  -  posuv na jednu otočku 
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F [N]  - celková rezná sila 

Fc [N]  - celková rezná 

Ff [N]  - posuvná  sila  

Fp [N]  - pasívna sila  

i    - je funkcia tolerančnej jednotky 

IT   - základná tolerancia 

 [-]  - polárny moment 

 [-]  -  merný rezný odpor 

Kk  [-]  - bezpečnosť 

la [mm]  - dĺžka nábehu 

Mk  [N]  -  krútiaci moment 

n [1/min]   - počet otáčok z minútu 

Pc [kW]  - rezný výkon 

Pm [kW]  - celkový výkon obrábacieho stroja 

rε  [mm]  - polomer špičky 

Ra [µm]   - drsnosť povrchu 

Re [MPa]  - medza klzu 

Rm [MPa]  - pevnosť v ťahu 

vf  [mm]  - rýchlosť posuvu 

vc [m/min] - rezná rýchlosť 

vcelk [mm/min]  - celková rýchlosť rezného pohybu 

 [-]  - prierezový modul v ohybe  

   [mm]  - priehybu špičky noža 

yFc, yFf, yFp,  - exponent vplyvu posuvu na otáčku 

xFc, xFf, xFp  -, exponent vplyvu šírky záberu ostria 

η  [-]  -  mechanická účinnosť obrábacieho stroja 

κ [°]  - pracovný uhol nastavenia hlavného ostria 

 [-]  - šmykové napätie na povrchu noža 

σmax [MPa]  -  maximálny ohybový moment  

σk [MPa]  -  maximálne materiálové napätie  

σo [MPa]  - namáhanie na ohyb 
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