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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou procesu řezání při zpracování 
kamene. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je 
popsána charakteristika diamantových kotoučů, metodika procesu řezání a způsob 
těžby a zpracování kamene. Praktická část práce je zaměřena na opotřebení 
diamantových kotoučů při řezání kamenného materiálu, konkrétně granitu (žuly). 
Opotřebení kotouče je stanoveno u dvou řezných kotoučů různých výrobců a je 
stanoveno dle úbytku celkové hmotnosti řezného kotouče a úbytku výšky zubů 
v závislosti na čase. Obě měřené hodnoty vykazují lineární závislost. Výsledky jsou 
podkladem pro srovnání obou diamantových kotoučů po ekonomické stránce, které 
není předmětem této práce. 

 
Klíčová slova 

řezání, kotoučová pila, diamant, kámen, žula, těžba 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with stone sawing during stone processing. It is divided 
into theoretical and practical parts. In the theoretical part diamond blades, the sawing 
process and stone extraction are described. The practical part is focused on the wear 
of circular saws in granite circular sawing. The wear is determined for two diamond 
cutting blades made by different manufacturers and is determined by the blade weight 
loss and segments height loss as a function of time. Both measured values show 
linear dependence. The results are the basis for a future comparison of the two 
diamond blades on the economic side, which is not the subject of this work. 
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ÚVOD 

Přírodní kámen je nejstarší materiál, který byl používán už našimi předky v době 
pravěku. Sloužil nejen jako stavební materiál, ale byl i základem pro tvorbu nástrojů. 
Přírodní kámen našel využití při výrobě zbraní, křesáním tvrdého kamene o křesadlo 
si předkové rozdělávali oheň, i první základy kultury byly v podobě maleb či písma 
zaznamenávány na kámen. 

V současnosti, kdy jako hlavní konstrukční materiál slouží ocel a dopředu se derou 
polymery, má však přírodní kámen stále svoje pevné místo. Pro jeho tvrdost 
a trvanlivost je i nadále vyhledáván ve stavebním průmyslu. Neméně klíčový je i jeho 
estetický význam, a proto je uplatňován  v sochařství nebo pohřebnictví. 

Vysoká tvrdost přírodního kamene však znamená i vyšší nároky na vlastnosti 
obráběcích nástrojů. Proto jsou při jeho řezání používány diamantové dělicí kotouče. 
Zatímco na průmyslové úrovni u formátovacích nebo blokových pil jsou používány 
kotouče s velkými průměry, menší kotouče najdou uplatnění i při domácím použití 
u ručních a kotoučových brusek. 

Praktická část práce se týká opotřebení diamantových řezných nástrojů při řezání 
přírodního kamene. Příkladem k jejímu vypracování mi byla dlouhodobá pracovní 
zkušenost v kamenické firmě Granit Zedníček, s.r.o. Cílem praktické části 
je vyhodnocení rychlosti opotřebení u dvou řezných kotoučů různých výrobců 
při řezání tzv. granitu (žuly) na formátovací pile (obr. 1). Opotřebení kotoučů 
je stanoveno na základě dvou monitorovaných kritérií, kterými jsou závislost 
hmotnosti kotouče a závislost výšky segmentů na čase. Výsledky jsou určeny 
k předání jednateli firmy Granit Zedníček, s.r.o., k jejich následnému ekonomickému 
zhodnocení, které je nad rámec této práce. 

 

Obr. 1 Formátovací pila EMP 65 ve firmě Granit Zedníček, s.r.o. [1]. 
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1 DIAMANTOVÉ KOTOUČE A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI 

Diamantové nástroje jsou široce používány v základních průmyslových aplikacích, 
jakými jsou řezání, broušení, frézování, soustružení atd. Samotný název napovídá, 
že tyto nástroje využívají extrémní tvrdosti diamantu, který je na nástroje nanášen 
ve formě malých částic. Kotouči jsou, vzhledem ke geometrii nástrojů obecně, 
myšleny brusné a řezné kotouče [2]. 

 

1.1 Charakteristika diamantu 

Diamant je všeobecně uznáván jako nejtvrdší přírodní materiál, který se vyznačuje 
teplotou tavení vyšší než 4 000 °C, vysokým indexem lomu, je elektricky nevodivý, 
ale vysoce tepelně vodivý. Pojem diamant je používán pro označení formy uhlíku 
uspořádané do kubické mřížky. Je popsáno několik dalších alotropických modifikací 
uhlíku. Nejznámějšími z nich jsou grafit a uměle vyrobený fulleren [3]. 

Diamant je pro svůj vzhled unikátním materiálem pro šperkařství. V této studii bude 
však diamant popisován především jako průmyslový materiál, který je využíván 
pro svoje jedinečné fyzikální vlastnosti, a to zejména pro svoji neobyčejnou tvrdost. 
V průmyslu jsou používány zbytky přírodních diamantů, které jsou ve šperkařství 
bezcenné – je to přibližně 80 % všech nalezených přírodních diamantů (zbroušený 
diamantový prach, nevzhledné diamanty atd.). Pro průmyslovou výrobu má velký 
význam synteticky vyrobený diamant (česká zkratka: PKD – polykrystalický 
diamant) [3]. 

Základem pro výrobu syntetického diamantu je vystavení grafitu vysoké teplotě 
a tlaku (obr. 2) za přítomnosti katalyzátoru, který reakci urychluje a umožňuje uhlíku 
krystalizovat na formu diamantu již při nižších teplotách a tlacích, než je tomu 
v přírodních podmínkách [3]. 

 

Obr. 2 Změna hexagonální mřížky (grafit) na mřížku kubickou (diamant) [3]. 

Diamant nemůže být používán pro obrábění železných materiálů, protože 
je omezen nízkou teplotní stálostí. Při obrábění železných materiálů je dosaženo 
vysokého ohřevu nástroje a diamant se už při teplotě 650 °C začíná měnit na formu 
grafitu, což může vést k velmi rychlé difuzi diamantových krystalů mezi kotoučem 
a řezaným materiálem. Jedinečnou mechanickou vlastností polykrystalického 
diamantu je především vynikající tvrdost, která je žádoucí u speciálních aplikací. 
Tvrdost minerálů popisuje Mohsova stupnice tvrdosti uvedená v tab. 1 [3]. 
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Tab. 1 Mohsova stupnice tvrdosti [4]. 

Minerál 
Hodnota na 

Mohsově 
stupnici 

Vypozorované chování minerálů: 

Mastek 1 Rýha v něm je podnícena lehkým zatlačením nehtu 

Sádrovec 2 Rýha v něm je podnícena silným zatlačením nehtu 

Kalcit 3 Rýha v něm je podnícena zatlačením měděné mince 

Fluorit 4 Rýha v něm je podnícena lehkým zatlačením nože 

Apatit 5 Rýha v něm je podnícena silným zatlačením nože 

Ortoklas 6 Silným zatlačením podnítí rýhu ve skle 

Křemen 7 Lehkým zatlačením podnítí rýhu ve skle 

Topaz 8 Velmi lehkým zatlačením podnítí rýhu ve skle 

Korund 9 Může jím být řezáno sklo 

Diamant 10 Běžně je používán pro řezání skla 

Pozn.: V roce 1971 dopadl na zemský povrch meteorit s názvem Haverö patřící 
do vzácné skupiny ureilitů, v němž byly nalezeny dvě zcela nové modifikace uhlíku. 
Přestože krystaly nalezené v tomto meteoritu byly příliš malé na to, aby na nich šla 
provést přesná zkouška tvrdosti, leštěním meteoritu diamantovou pastou bylo 
prokázáno, že se jedná o tvrdší materiál, než je diamant [5]. 

 

1.2 Brusné diamantové kotouče 

Obecně jsou diamantové nástroje nejvíce využívány v oblasti broušení, neboť 
pro výrobu brusných nástrojů je použit největší podíl průmyslových diamantů.  
Na brusné kotouče je diamant nanášen ve formě diamantového prachu rozptýleného 
v organickém, kovovém nebo keramickém pojivu. Diamantové brusné nástroje jsou 
charakterizovány zrnitostí diamantového prachu, jeho koncentrací, typem pojiva 
a rozměrem [6]. 

Pozn.: Za 100% koncentraci, což je veličina popisující množství diamantového 
prachu v brusné vrstvě, je považován obsah 0,88 g diamantu v 1 cm3 brusné vrstvy, 
což je přibližně 25 % jejího objemu. Na trhu jsou běžně vyráběny brusné diamantové 
kotouče s koncentrací 125 % nebo 150 %. Nejčastějším typem brusných kotoučů jsou 
brusné kotouče s koncentrací 100 %, které jsou určeny např. pro strojové broušení 
nástrojů a všechny operace přesného broušení [6]. 

Opotřebení diamantového brusného kotouče je způsobeno adhezně-únavovými, 
abrazivními, difuzními, chemickými, oxidačními a dalšími jevy, z nichž největší 
pozornost vyžadují adhezně-únavové jevy. Opotřebení brusných kotoučů 
je ovlivňováno řeznými podmínkami, typem brusného kotouče, typem broušeného 
materiálu, mírou chlazení atd. [6]. 

Brusné kotouče jsou široce využívány u mnoha aplikací, z nichž velmi podstatnou 
je např. broušení slinutých karbidů, z kterých je vyráběna většina obráběcích nástrojů 
pro strojírenství. Brusné diamantové kotouče jsou využívány i při broušení litin, titanu 
a rychlořezných nebo konstrukčních ocelí. Dále jsou široce využívány ve stavebnictví 
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při broušení betonu a přírodního kamene. Na obr. 3 je uveden příklad brusného 
diamantového kotouče [6]. 

 

Obr. 3 Diamantový brusný kotouč z katalogu firmy ABRASIV [7]. 

 

1.3 Řezné diamantové kotouče 

Řezné diamantové kotouče jsou široce používány pro jejich rychlost, pružnost, 
ekonomickou nenáročnost, snadnou ovladatelnost a vysokou přesnost. Kotouče jsou 
složeny ze dvou hlavních částí – z diamantového segmentu a ocelového jádra 
(viz obr. 4). Diamantový segment je složen z  krystalů diamantu s velmi malým 
průměrem (150–1000 μm) rozptýlených v pojivu nejčastěji s kovovou, 
ale i pryskyřičnou nebo keramickou matricí. Segmenty jsou k tělu připevňovány 
letováním, laserem nebo sintrováním a jsou vždy širší než jejich nosič, čímž 
je zajištěno snížení třecích sil při řezu [2,8]. 

 
Obr. 4 Diamantový kotouč s popisem jednotlivých komponent [8]. 

Diamantové kotouče jsou vyráběny podle způsobu aplikace v několika 
provedeních, které jsou zřejmé z obr. 5. Jedná se o tyto typy kotoučů: 
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a) Celoobvodové hladké: Jsou určeny pro řezání takových výrobků, u kterých 
je požadován velmi hladký řez. Typickým příkladem využití jsou např. kamenné 
obklady, u nichž je kladen velký důraz na estetiku. Kvůli absenci drážek je kotouč 
rychle zahříván, a proto není využíván pro hluboké a dlouhé řezy [8]. 

b) Turbo celoobvodové: Jsou univerzálním řešením mezi rychlostí a přesností 

řezu. Uzavřený drážkový segment je naletován po celém obvodu, čímž je zajištěna 

vysoká rychlost řezu. Drážky v segmentu plní funkci odvodu tepla. Tento kotouč 

je velmi oblíben u pokrývačů a domácích uživatelů ručních brusek [8]. 

c) Segmentované: Jsou vhodné na použití pro hluboké řezy. Drážkami mezi 

segmenty je odváděn odebraný materiál a zajištěno dobré chlazení kotouče, což má 

kladný vliv na životnost kotouče. Nevýhodou těchto kotoučů je nízká čistota řezu, 

proto jsou kotouče používány spíše na řezání výrobků, které jsou potom dále 

upravovány např. tryskáním [8]. 

d) Turbo segmentované: Jsou kombinací turbo celoobvodových 

a segmentovaných kotoučů. Jejich cílem je větší rychlost řezání, která je podmíněna 

většími nároky na odvod tepla. Pro lepší odvod tepla jsou vytvořeny drážky 

v segmentech. Tento typ kotouče je nejčastěji využíván na průmyslové úrovni, 

kde se předpokládá vysoká produktivita výroby. Příkladem je výroba zámkových 

dlažeb, dlažebních kostek nebo řezání betonu [8]. 

 

Obr. 5 Typy diamantových řezných kotoučů uvedené firmou GENT [8]. 

 

1.3.1 Výroba řezných diamantových kotoučů 

Diamantový kotouč je zhotovován při třech fázích výroby. Nejprve je vyrobeno 
ocelové jádro/nosič. Diamantové segmenty jsou obvykle vyráběny zvlášť a jsou 
následně připojeny k ocelovému jádru pomocí některé z připevňovacích technik [8]. 

Prvním krokem při výrobě diamantových řezných kotoučů je výroba ocelových těl. 
Ocelová jádra jsou vyráběna z různých druhů ocelí v závislosti na tom, zda jsou 
segmenty k jádru pájeny, připékány laserem nebo sintrovány. Oceli použité 
pro výrobu jader jsou kalené a temperované. Upínací otvor ve středu kotouče 
je honován, aby bylo dosaženo jeho maximální kruhovitosti s extrémně malými 
tolerancemi. Tloušťka jádra kotouče se upravuje speciálními bruskami, 
pomocí kterých je možno zbrousit kotouč s přesností ± 0,01 mm [2]. 
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Výroba ocelových jader diamantových řezných kotoučů podléhá požadavkům 
normy FEPA (Federation of European Producers of Abrasives). Ocelová jádra jsou 
vyráběna např. českou firmou PILANA. Jeden z jejích výrobků je na obr. 6. 
Na stránkách firmy je uvedeno, že jimi vyrobená jádra jsou upravována kalením, 
popuštěním, vypnutím a vyrovnáním. Dále je uvedeno, že pro zhotovování ocelových 
nosičů je používána laserová technologie, díky níž mohou být parametry ocelového 
jádra, jako jsou šířka a tvar drážek, vnější průměr a průměr upínacího otvoru, 
individuálně upravovány [9]. 

 

Obr. 6 Ocelové jádro vyrobené firmou PILANA [9]. 

Segmenty jsou složeny z krystalů diamantu s velmi malým průměrem 
(150 až 1000 μm), které jsou volně rozloženy v kovovém, pryskyřičném 
nebo keramickém pojivu (obr. 7). Pojivo je zpočátku složeno z velmi jemných 
prachových částic (0,5 až 2 μm). Typickými materiály pro výrobu kovových pojiv jsou 
kobalt, měď, nikl a železo. Směs je důkladně promíchána za pomocí „šejkrů“, kterými 
je zajištěno volné rozložení diamantových částic v pojivu. Ze směsi je vytvořen pevný 
segment pomocí laserového spečení směsi, nebo některého způsobu sintrování [2]. 

 

Obr. 7 Ulomený segment diamantové kotouče ve firmě Granit Zedníček, s.r.o. 

V případě výroby diamantových segmentů je sintrováním rozuměna metoda, 
při které je vytvořen kontakt mezi diamantovými krystaly a katalyzátorem 
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(rozpouštědlem). Krystaly diamantu se stávají centry pro růst zárodků. Výsledkem 
je vytvoření reakční hmoty, která je následně vystavena vysoké teplotě a tlaku, které 
přispívají k rychlému růstu zárodků. V zařízení je produkován výsledný materiál 
(segment), který je následně odebrán z reakční zóny. V poslední době byla vyvinuta 
technika „free sintering“, což je v podstatě vysokoteplotní spékání materiálu, ovšem 
bez přítomnosti zvýšeného tlaku [2,10]. 

Posledním krokem při výrobě diamantových kotoučů je spojení segmentu 
s ocelovým jádrem kotouče. Spojení segmentu s ocelovým jádrem (obr. 8) je 
realizováno těmito způsoby [8]: 

a) Letování: Metoda funguje na principu roztavení letovací pájky na teplotu 
600 až 800 °C, která se nanáší mezi ocelové jádro a segment. K roztavení pájky není 
zapotřebí příliš velkých teplot, a proto se tento způsob připevňování nepoužívá např. 
u ručních brusek, u kterých může dojít k zahřátí kotouče na vyšší teplotu. Způsob 
letování je využíván především u  velkoprůměrových pil v kamenolomech, které jsou 
chlazeny vodou. Na kotoučích s velkým průměrem je velké množství segmentů 
a jejich teplotní zatížení není tak vysoké [8]. 

b) Laser: Laserová technika funguje na principu roztavení malé vrstvy ocelového 
jádra a segmentu a jejich následného zapuštění. Segment je tak zapuštěn přímo 
v ocelovém jádře a jeho připevnění nepodléhá teplotním vlivům, jako je tomu 
u letování. Řezaný materiál proto nevyžaduje chlazení vodou. Nevýhodou je, 
že při připevňování je část řezného segmentu využita na spojení a kotouč tak ztrácí 
část svého břitu, který by jinak mohl být použit při řezání, což vede i k větším nákladům 
na výrobu kotouče [8]. 

c) Sintrování: Výše je uvedeno, jak je pomocí sintrování vyráběn samostatný 
segment, který může být dále připevněn k jádru např. letováním. Sintrováním ovšem 
může být plněna i funkce samotného spoje. Podstatou této technologie spojení 
segmentu s jádrem je vyrobení ocelového jádra tak, že jsou po jeho obvodu vyřezány 
malé zuby. Ocelové jádro je potom uloženo do formy, do které je na příslušná místa 
(na zuby v jádře) nasypána reakční směs pro sintrování. Forma je následně uzavřena 
a vysokotlakým lisováním je docíleno vzniku spoje. Spojení nepodléhá nadměrným 
teplotním vlivům [8]. 

 

Obr. 8 Technologie spojování segmentu s ocelovým jádrem [8]. 

 

1.4 Využití diamantových kotoučů v praxi 

Diamantem je řešeno mnoho operací ve strojírenském průmyslu, zejména 
pak dokončovací metody, jako jsou např. superfinišování nebo honování. Diamant 
dále poskytuje i možnost broušení slinutých karbidů, z nichž je vyrobena většina 
nástrojů pro obrábění nejen železných materiálů [3]. 
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Využití diamantu je v podstatě jediné možné řešení pro řezání, broušení, ale i další 
typy obrábění některých materiálů a mnohé operace by bez jeho zásahu nebyly vůbec 
možné. Diamant poskytuje široké možnosti využití při obrábění keramiky, slitin hliníku, 
mědi a titanu, materiálů s vysokým obsahem křemíku, kompozitů vyztužených 
různými druhy vláken, ale také grafitu a tvrdých přírodních materiálů (žula, mramor 
apod.) [3]. 

Typickými příklady využití diamantových kotoučů jsou jejich použití ve stavebnictví 
pro broušení nebo řezání betonu a cihel, ve sklářství, v řadě operací kamenického 
průmyslu atd. [8].
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2 CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE ŘEZÁNÍ 

Řezání je (vedle stříhání, sekání, rozbrušování apod.) jednou z metod, při kterých 
dochází k dělení materiálu z jednoho do více kusů dle požadovaných rozměrů. 
V současnosti je používáno několik metod řezání, mezi něž patří mimo jiné řezání 
materiálu plamenem, laserem, plazmou, kyslíkem, kapalinovým paprskem 
nebo elektroerozivní řezání drátovou elektrodou. V této studii však bude pojednáno 
pouze o konvenčním řezání, tedy o řezání pomocí strojních pil, a to zejména pil 
kotoučových [11]. 

 

2.1 Typy konvenčních pil 

a) Pásové pily: Řezání pomocí pásové pily je metodou nepřetržitého a obvykle 
přímočarého řezného pohybu nekonečného rotujícího pilového pásu (obr. 9). Pilový 
pás je napnut přes jeden hnací a jeden hnaný kotouč. V místě řezu jsou použity 
kladky, které napomáhají lepší přímočarosti vedení pásu v blízkosti místa řezu. Řezné 
rychlosti při obrábění ocelí se pohybují v rozmezí mezi vc = 6 až 45 m/min s posuvem 
fz = 0,1 až 0,4 mm na zub. Pokud je řezání realizováno pilovým listem se zuby 
vyrobenými ze slinutého karbidu, pak může být rychlost při řezání ocelí zvýšena 
až na 200 m/min a při řezání lehkých kovů až na 2000 m/min [12,13]. 

 

Obr. 9 Kinematický model pásového řezání [12]. 

b) Rámové pily: Nástrojem je řezný pilový list konečné délky upnutý v přídržném 
rámu, který vykonává vratný pohyb pomocí klikového mechanismu. Z důvodu náklonu 
zubů pily je na konci každého řezu rameno pily nadzvednuto mimo pracovní prostor 
a přesunuto do počáteční polohy, aby nedošlo ke kontaktu zubů s obrobkem. 
Poté je pila opět spuštěna a je prováděn nový řez. Schéma pohybu rámové pily 
při řezání je vykresleno na obr. 10 [12,13]. 
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Obr. 10 Rámová pila [12]. 

c) Kotoučové řezání je metodou, při které dochází k rotačnímu pohybu 
nástroje – pilového kotouče, který má zuby po svém obvodu (viz obr. 11). Kotouč 
je upnut na vřeteni a jeho posuv je realizován zpravidla hydraulickým mechanismem. 
Volba velikosti kotoučové pily je určena maximálním průměrem pilového kotouče. 
Z hlediska kinematiky a techniky řezání je řezání kotoučovou pilou velice podobné 
obvodovému frézování. Podstatným rozdílem mezi řezáním a obvodovým frézováním 
je zejména maximální hloubka řezu, která je v případě řezání mnohonásobně větší, 
než jeho šířka. V případě obrábění kovových materiálů se řezná rychlost pohybuje 
v rozmezí 15 až 800 m/min a posuv 20 až 600 mm/min [12,13]. 

 

Obr. 11 Kotoučová pila [12]. 

 

2.2 Řezání přírodního kamene diamantovými kotoučovými pilami 

Zpracování žuly a jiných přírodních kamenů pomocí diamantových kotoučů 
je široce využíváno v kamenickém průmyslu. Z důvodu těžké manipulace 
s kamenným materiálem koná obvykle oba pohyby (otáčivý i posuvný) strojní 
pila [8,14]. 

Při řezání přírodního kamene se diamantový kotouč otáčí konstantním směrem 
při vysoké obvodové rychlosti, obvykle přesahující hodnotu 25 m/s a neměla by 
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přesáhnout hodnotu 80 m/s. Volba otáček je tedy závislá na průměru použitého 
kotouče. Volba posuvné rychlosti pily je odvíjena od mnoha faktorů, mezi něž patří 
hloubka řezu, druh řezaného materiálu a zvolená metoda řezání. Pro pochopení 
silového působení mezi diamantovým kotoučem a řezaným materiálem je přiložen 
kinematický model řezného procesu při nesousledném řezání (obr. 12) [8,14]. 

 
FC: Celková řezná síla (cutting force) 

FN: Normálová složka síly (normal force) 
FT: Tečná složka síly (tangential force) 

FH: Horizontální složka síly (horizontal force) 
FV: Vertikální složka síly (vertical force) 

vf: Rychlost posuvu (feed velocity) 
vp: Obvodová rychlost (peripheral speed) 

d: Hloubka řezu (cutting depth) 
α: Efektivní úhel normálové síly (effect angle of normal force) 

 
Obr. 12 Kinematický model nesousledného řezání s vykreslením silových reakcí mezi 

diamantovým kotoučem a obrobkem (zdroj: vlastní zpracování na základě [2,15]). 

 

2.2.1 Výměna tepla při řezání kotoučovou diamantovou pilou 

Velkým význam pro predikci opotřebení nástroje a volbu řezných podmínek má 
při všech odvětvích obrábění teplo a jeho výměna. Vysoké teplotní zatížení je 
např. i důvodem toho, proč nemůžou být diamantem řezány železné materiály. 
Při vysokém ohřevu diamantového nástroje jsou částice diamantu přeměňovány 
na grafit (viz kap. 1.1), nástroj podléhá příliš rychlému opotřebení, a proto je nutné 
ho chladit. Při řezání v kamenickém průmyslu je potom řeč o tzv. mokrém řezání, 
protože jako chladicí kapalina je obvykle používána voda [3]. 

Obecně je známo, že při obrábění je téměř všechna dodaná práce přeměněna 
na teplo, jehož výměna probíhá mezi nástrojem a obrobkem, nástrojem a třískou 
a také třískou a obrobkem (viz obr. 13) [16]. 
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Qpe: Teplo vzniklé (dodané) v důsledku plastických a elastických deformací 

Qγ: Teplo vzniklé v důsledku tření mezi nástrojem a třískou 
Qα: Teplo vzniklé v důsledku tření mezi nástrojem a přechodovou plochou obrobku 

Qt: Teplo odvedené třískou 
Qn: Teplo odvedené nástrojem 

Qo: Teplo odvedené řezným obrobkem 
Qpr: Teplo odvedené prostředím 

Obr. 13 Výměna tepla při obrábění [16]. 

S ohledem na zákon zachování energie, platný při obrábění, platí rovnice [16]: 

 Qpe + Qγ + Qα = Qt + Qn + Qo + Qpr  [J] [16] 

V případě procesu řezání je situace obdobná a praktickým experimentem bylo 
zjištěno, že při řezání kamene diamantovým kotoučem je více než 90 % dodané 
energie přeměněno na teplo [17]. 

Pro nástroje z diamantu je tento efekt zásadní a před zahájením procesu je nutné 
uzpůsobit podmínky řezání tak, aby bylo eliminováno přehřátí diamantových 
částic [17]. 

 

2.2.2 Řezání sousledné a nesousledné 

Proces kotoučového řezání lze stejně jako obvodové frézování dělit na sousledné 
a nesousledné řezání. Kinematika obou módů řezání je zobrazena na obr. 14. 
Při řezání přírodního kamene je nejčastěji používána tzv. kroková metoda, při které 
je kámen řezán jak sousledně, tak v obráceném směru posuvu i nesousledně. 
Diamantový kotouč proto bývá navrhnut tak, aby jím bylo možné provádět oba typy 
řezání [14,15]. 
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Pozn.: Pojmenování řezných procesů s přívlastky „sousledné/nesousledné“ 
je v české literatuře používáno zejména pro technologii frézování, pro kterou jsou oba 
módy běžné. Technologie dělení materiálu kotoučovou pilou je ve většině případů 
realizována pouze řezáním sousledným, neboť zuby kotouče bývají zahnuté jedním 
směrem, jako je tomu např. na obr. 11. Přívlastky „sousledné/nesousledné“ byly v této 
práci použity při popisu dělení materiálu na základě překladu z anglické literatury, 
která užívá pro rozlišení sousledného, resp. nesousledného módu pro frézování 
i řezání stejné přívlastky „down/up“. 

 

2.2.3 Řezání krokové a jednokrokové 

Řezání lze provádět dvěma metodami. Jednou je tzv. krokové řezání, při kterém 
je kámen dělen pomocí několika relativně mělkých řezů, nebo řezání jednokrokové, 
při kterém je kámen dělen jedním hlubokým řezem. Volba způsobu řezu je v praxi 
odvíjena od tvrdosti řezaného kamene. Volbou jednokrokového řezu se předchází 
neustálému střídání sousledného a nesousledného řezání, které může mít negativní 
vliv na opotřebení nástroje. Nicméně, při jednokrokovém řezu může docházet 
k tepelnému a mechanickému přetížení kotouče, které u krokového řezání není 
tak vysoké[15]. 

 

2.2.4 Komety 

Díky vysoké obvodové rychlosti je za každou individuální diamantovou částicí 
vytvořena tzv. kometa (obr. 15), která slouží jako podpora diamantů při řezání [14]. 

 
FC: Celková síla působící na kotouč 

FT: Tečná složka síly 
FN: Normálová složka síly 

vf: Rychlost posuvu 
vp: Obvodová rychlost 

d: Hloubka řezu 
φ: Úhel odklonění celkové síly od vertikální osy 

Obr. 14 Síly působící na diamantový kotouč při sousledném (vlevo) a nesousledném 
(vpravo) řezání [14]. 
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Obr. 15 Komety vzniklé na povrchu diamantového kotouče [8]. 
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3 TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ KAMENE 

I přes vysokou náročnost těžby a zpracování je neustále zvyšována četnost použití 
přírodního kamene jako konstrukčního materiálu díky jeho odolnosti vůči abrazivnímu 
opotřebení a odolnosti vůči přírodním vlivům. Dále je kámen využíván jako dekorativní 
materiál díky jeho jedinečné estetičnosti. Vzhledem k vysokým nárokům na jeho 
dobývání a zpracování je však produkce kamenných výrobků mnohem menší, 
než je tomu v případě mramoru nebo vápence [15]. 

 

3.1 Typy hornin a žula 

Horniny jsou podle způsobu vzniku rozděleny na magmatické (vyvřelé), usazené 
(sedimentární) a přeměněné (metamorfované). Granit, v České republice známější 
pod názvem žula, je označení pro magmatickou horninu, jejíž výskyt je na území 
České republiky nejběžnější. Dále jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých 
hornin [18,19]: 

a) Magmatické horniny: Hornina je vytvářena pomalým tuhnutím křemičitanového 
magmatu hluboko pod zemským povrchem. Tuhnutí probíhá při vysokém tlaku 
za přítomnosti magmatických par, které jsou příčinou vysoké zrnitosti horniny. Dalším 
typem magmatických hornin jsou výlevné horniny, které vznikají rychlým ztuhnutím 
vyvrženého magmatu na povrch země. Rychlost tuhnutí magmatu má zásadní vliv 
na zrnitost horniny. Na obr. 16 jsou magmatické horniny reprezentovány 
č. 2 (např. granit), č. 4, popř. č. 6 (výlevné horniny). Zastoupení žuly v zemské kůře je 
přibližně 15 % [19,20]. 

b) Sedimentární horniny: Jsou tvořeny zpevněním písku, organického materiálu 
a zbytků zvětralých hornin, které byly unášeny tekoucí vodou a větrem. Jejich spojení 
probíhá nejčastěji na dnech oceánů a jezer, kde jsou spojovány tmelem složeným 
z jílových a křemenných zrn. Na obr. 16 jsou sedimentární horniny reprezentovány 
č. 3. Tvoří přibližně 75 % zemské kůry [19,20]. 

c) Metamorfované horniny: Tento typ je tvořen přeměnou (překrystalizováním) 
magmatických a sedimentárních hornin, jejichž pokles do větších hloubek způsobuje 
zvýšení tlaku a teploty. Na obr. 16 jsou metamorfované horniny reprezentovány č. 8 
[19,20]. 

 

Obr. 16 Mechanismy vzniku jednotlivých typů hornin [20]. 
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3.2 Postup při těžbě a zpracování 

Na začátku každé průmyslové těžby je vždy vytvoření těžebního plánu, který 
sestává z příprav, založení a následné těžby dané suroviny. Přípravou je rozuměn 
geologický průzkum dané oblasti, jehož cílem je určení, zda je oblast vhodná 
pro těžení, a příprava samotné těžby. Dalším bodem je stanovení technologického 
postupu v závislosti na tom, pro jakou výrobu je těžení určeno, a následné zahájení 
těžby. Jednotlivé fáze výroby jsou [21]: 

a) Geologický průzkum: Prvním krokem ještě před zahájením těžby kamene je 
predikce rozměrů, polohy, jakosti a dobývacích podmínek terénu, ze kterého má být 
surovina těžena. Tento krok je obstarán  geologickým průzkumem ložiska. Úkolem 
průzkumu je lokalizace vysokého výskytu suroviny (v případě této studie přírodního 
kamene) a jejího následného zhodnocení po hospodářské stránce. Součástí 
geologického průzkumu je určení hloubky vrstvy, tzv. skrývky, která zakrývá těženou 
surovinu. V případě, že se soudržná surovina nachází příliš hluboko pod povrchem, 
je v závislosti na nákladech spojených s odstraněním skrývky rozhodnuto, 
zda na zkoumaném místě bude těžba probíhat nebo ne [19]. 

b) Zakládání lomů: Těžba přírodního kamene probíhá zejména v povrchových 
lomech, neboť v oblasti kamenického průmyslu je jednoznačně nejjednodušší 
metodou. Povrchové lomy jsou děleny z hlediska jejich položení vůči okolnímu 
prostředí na stěnové (svahové), jámové nebo polojámové (kombinované). V případě 
stěnových lomů je rozhodujícím faktorem pro určení způsobu těžby výška stěny. Kvůli 
ochraně pracovní síly, možnosti zavedení více pracovních plošin a jednoduchosti 
manipulace s těženou surovinou bývá v lomech zavedeno stupňovité dělení stěny 
(viz obr. 17). Při výšce stupňů nad 10 m je řeč o tzv. patrovém dělení stěny. Jámové 
lomy jsou charakterizovány tím, že se jejich pracovní prostor nachází pod hladinou 
okolního terénu. Polojámové jsou kombinací jamových a stěnových lomů [19]. 

 

Obr. 17 Patrový lom v Tetíně u Berouna (Kruhový lom) [22]. 

c) Skrývkové práce: Při těžbě v povrchových lomech se souvislá a soudržná 
vrstva kamene obvykle nachází až několik metrů pod povrchem země – pod 
tzv. skrývkou, kterou je nutné odstranit.  Skrývka je nepotřebná vrstva různých druhů 
zemin, zvětralých pokryvů, písku, jiných typů hornin apod. Způsob jejího odstraňování 
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je zvolen podle jejího množství. Skrývka může být odstraňována ručně, a to 
především z důvodu vytvoření přístupu strojové technice. Inovativním způsobem 
odstraňování skrývek je odstraňování hydromechanické, které je využíváno 
především v lomech s přítomností vodních zdrojů. Principem je, že se na vrstvu 
skrývky pouští proud vody pod vysokým tlakem. Při účinku proudu se skrývkové 
zeminy rozpadají a jsou unášeny do usazovacích prostorů [19]. 

d) Dělení kamene: Dalším krokem po odstranění skrývky je dělení kamenného 
materiálu, které lze rozdělit na dva typy: na primární dělení, při kterém dochází 
k oddělení části suroviny z masivu, a sekundární dělení, které slouží k rozdělení 
materiálu do konečných tvarů. Mezi oběma typy však nelze určit přesnou hranici, 
neboť téměř všechny metody dělení suroviny lze použít pro primární i sekundární 
dělení. V této části je uveden popis vybraných způsobů dělení kamene [21]: 

 Odstřel: Je používán zejména jako primární dělicí metoda. Je prováděn 
tam, kde je kladen důraz především na vysokou efektivitu práce, a jeho užití je 
tím větší, čím je masovější výroba. Největší množství trhací techniky je použito 
v lomech určených pro získávání štěrku a stavebního kamene. Oproti tomu 
v případě „ušlechtilých“ kamenických výrobků, jako jsou dlažby, obklady, 
schody nebo pomníkové díly, je množství použitých trhavin menší, neboť cílem 
není oddělení co největšího množství materiálu, ale oddělení co největšího 
celistvého bloku kamene, při kterém se předpokládá vysoká preciznost 
provedení odstřelu. Odstřel kamene je oddělení části suroviny z masivu pomocí 
výbušné látky – trhaviny, která má téměř vždy chemický charakter. 
V současnosti je odstřel kamene nejčastěji realizován tzv. clonovými odstřely. 
Jejich podstatou je zavedení svislých vrtů, do kterých je uložena trhavina a její 
následné odstřelení. Mezi používané typy odstřelů pro vylamování kamene patří 
rovněž řadové nebo plošné odstřely, které fungují na stejném principu jako 
clonové, ale rozdíl je v množství oddělované suroviny [19,23]. 

 Lanová pila: Je používána jak pro primární, tak pro sekundární dělení. 
Je uplatňována zejména tam, kde je zapotřebí vysoké šetrnosti k oddělované 
surovině. Principem je natažení dlouhého nekonečného ocelového lana 
o průměru 2–3 mm vedeného od hnací stanice přes vodicí kotouče 
do umístěných stojanů. Lanem je pohybováno stále stejným směrem a řez 
je prováděn zařezáváním lana do suroviny. V průběhu operace je do řezu 
zaváděna směs vody s pískem (pro měkké materiály) nebo  diamantový prach 
(pro tvrdé materiály). Progresivním typem je lano vybavené ocelovými prstýnky 
obsahujícími částice diamantu. Použití lanových pil je poměrně vzácné [19,24]. 

 Termické řezání: Je dobývací metodou, při které je využíváno různé 
tepelné roztažnosti minerálních zrn kamene. Proces řezání je prováděn 
vháněním horkých plynů vzniklých při hoření technického benzínu do řezu. 
Horké plyny jsou do řezu vháněny nadzvukovou rychlostí. Metoda může být 
použita pouze u malé skupiny hornin, u kterých je tepelná roztažnost 
minerálních zrn přívětivá pro její použití [18]. 

 Klínování: Je primární i sekundární metodou dělení kamene. Ač je 
klínování mnohdy považováno za metodu zastaralou, v kamenictví je dále velmi 
využíváno. Klíny mohou být do masivu zaráženy i hydraulickým nebo 
pneumatickým systémem, a to vždy do míst, kde jsou přítomny existující 
praskliny nebo předvrtané díry [21]. 
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 Řezání pilami: Je zejména sekundární dělicí metodou. Řezání 
je prováděno listovými, kotoučovými, lanovými nebo rámovými pilami. Velké 
bloky jsou řezány většinou velkoprůměrovými kotoučovými nebo rámovými 
pilami vybavenými segmenty s diamantem. Takto jsou nařezány 
polotovary – desky, které jsou pak dále rozřezány na formátovacích pilách 
s menšími průměry kotoučů do požadovaných tvarů [24]. 

 Drcení: Drcení je dělicí metodou používanou zejména ve štěrkovnách 
a v lomech, které slouží pro těžbu kamene jako stavebního materiálu. Materiál 
je  rozdrobňován až třemi stupni drcení v závislosti na požadované frakci 
(zrnitosti) kameniva [23]. 

e) Povrchové úpravy: Jejich názvy jsou obvykle pojmenovány podle nástroje, 
kterým jsou prováděny. Povrchové úpravy lícních ploch jsou děleny na ručně 
prováděné a strojně prováděné [24]. 

 Ručně prováděné povrchové úpravy: Nástroje pro ruční povrchové 
úpravy jsou založeny na tradičních nástrojích, jako jsou např. špičáky, dláta, 
zubáky, prýskače, pemrlice, rýhovačky atd. Takové nástroje jsou v praxi 
úspěšně používány i v současnosti. Jejich pohon je však povětšinou 
nahrazen pneumatickými kladivy. Pro takové práce je tedy příhodnější 
pojmenování – strojně-ruční opracování kamene. Výhledem do budoucnosti je 
plné zautomatizování pneumaticky pracujících strojů, které povede ke zvýšení 
produktivity práce a v neposlední řadě i k minimalizaci rizik zdravotních úrazů 
na pracovištích [24]. 

 Strojně prováděné povrchové úpravy: Strojním provedením vznikají 
povrchové úpravy různě řezaných ploch, jejichž povrch je určen typem použité 
pily. Povrch po řezání diamantovou pilou je nazýván dia-povrch. Tento povrch 
mají obvykle jen ty plochy hotových výrobků, které při svém použití nejdou vidět. 
Předpokladem většiny kamenických výrobků je estetický vzhled lícních ploch, 
kterého je nejčastěji docíleno jednou z dalších povrchových úprav. Strojní 
úpravou jsou prováděny i práce pro broušení a leštění ploch. Dalšími příklady 
strojních postupů při úpravě lícních ploch deskových polotovarů jsou špicování, 
rýhování, termické opalování, štokování (pemrlování) a velmi časté tryskání 
abrazivem nebo křemičitanovým pískem [24]. 

 
 

3.3 Firma Granit Zedníček, s.r.o. 

Současný majitel Ing. Zbyněk Zedníček je již čtvrtým pokračovatelem z rodu 
Zedníčků, který podniká v oblasti těžby a zpracování kamene. Firmu převzal po svém 
otci Jindřichovi Zedníčkovi (ročník 1945), který má na rozvoji firmy největší podíl. Firma 
se zabývá celým procesem zpracování žuly, tedy procesem od samotného vytěžení 
kamene až po konečné povrchové úpravy výrobků. Firma disponuje strojním 
vybavením, díky němuž může vyrábět širokou škálu kamenických výrobků, mezi něž 
patří např. dlažební kostky, dlažby, obklady, pomníkové díly, kuchyňské desky, kašny, 
krby atd. Na obr. 18 je pohled na pracoviště firmy [1]. 
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Obr. 18 Pohled na pracoviště Kamenolomu Kamenná. 

 

 

3.3.1 Průběh těžby a zpracování 

Nejprve probíhá těžba bloků v jednom ze dvou kamenolomů (Kamenná 
nebo Mrákotín). Blok je ze skalního masivu uvolněn pomocí řízených odstřelů 
řadového nebo plošného typu. Skalní bloky bývají odstřeleny tak, aby bylo možné 
jejich další zpracování. Největší vliv na způsob dělení má rozměrové omezení, a to 
z důvodu náročnosti manipulace s bloky a zajištění bezpečného průjezdu vraty haly, 
v níž se blok dále zpracovává. Pro zpracování je určen především 
Kamenolom Kamenná. Bloky vytěžené v Mrákotíně jsou proto do Kamenné 
dopravovány nákladními vozidly. 

Manipulace s materiálem je v kamenolomu realizována zejména pomocí 
vysokozdvižných vozíků s nosností až 12 500 kg. V případě potřeby manipulace 
s těžšími bloky je použit jeden ze dvou plazových jeřábů. Široký výčet strojního 
vybavení v Kamenné obsahuje dále dvě rypadla určená pro provádění skrývkových 
a dalších prací, kde je zapotřebí manipulace se sypkým materiálem, nebo kolový 
nakladač pořízený ze stejných důvodů (všechny na obr. 19). 

 
 a) b) c) 

Obr. 19 Ukázky techniky v Kamenolomu Kamenná a) Pásové rypadlo 
KOMATSU PC 210 LC, b) Kolový nakladač KOMATSU WA470, c) Pásové rypadlo 

Komatsu PC 490 LC [1]. 
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Lom Kamenná disponuje dvěma blokovými pilami EMP 300 (viz obr. 20) s průměry 
kotoučů 3000 mm, které jsou schopny dosáhnout hloubky řezu až 1300 mm. 
Při nastavení větší hloubky by hrozila kolize vřetene, popř. ochranného krytu pily 
s blokem. Jeden rozměr bloku (výška) je proto vždy max. 1400–1500 mm. Hloubky 
řezu se volí tak, aby vespod bloku zůstal přibližně 100 mm vysoký „nedořez“. Blok 
se tedy i po ukončení řezání pilou vyváží jako jeden kus. Tyto pily jsou využívány 
pro prvotní nařezání bloku na desky/pláty, které jsou potom ručně ulamovány pomocí 
klínů [1]. 

 

Obr. 20 Bloková pila EMP 300 [1]. 

Formátovací pily jsou dalším krokem při zpracování kamene. Jejich pracovní 
plochou je otočný stůl, na nějž je vysokozdvižným vozíkem nebo vakuovou přísavkou 
dopravena kamenná deska získaná ulomením z nařezaného bloku. Pomocí 
formátovacích pil je dosaženo konečných tvarů u většiny výrobků. Formátovací pilou 
je dosaženo např. konečných tvarů všech typů zámkových dlažeb, které jsou 
ve většině případů povrchově upravovány. Vedle všech typů dlažeb jsou formátovací 
pily nejvíce využívány na řezání základních polotovarů pro výrobu řezaných 
dlažebních kostek. V případě výroby dlažební kostky je deska rozřezána 
na tzv. štangle (např. 80×80×1200 mm). Štangle jsou dále rozštípány štípačkou 
kamene, kde je stanoven třetí rozměr kostky [1]. 

Posledním krokem výroby je provedení povrchových úprav. V Kamenolomu 
Kamenná může být dosaženo následujících úprav: 

 Dia povrch: Vzniká po řezu diamantem. Plochy výrobků, které budou 
při finálním položení viditelné, jsou ve většině případů dále upravovány jednou 
z dalších metod povrchových úprav. 

 Tryskaný povrch: Používá se u většiny dlažeb. Vzniká vystavením 
plochy kamene proudu částic ocelové drtě nebo křemičitého písku. 

 Štokovaný povrch: Vzniká údery ocelového pemrlovacího kladiva 
na plochu kamene. Štokovaný povrch je drsnější než povrch tryskaný. 

 Smirkovaný povrch: Vzniká broušením kamene brousky s přesně 
definovanou zrnitostí. 

 Leštěný povrch: Tento povrch je určen především pro vysokou 
estetičnost výrobků. Je používán u kuchyňských a koupelnových desek 
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a u většiny pomníkových dílů. Leštěním se upravuje i povrch grilovacích 
(pečicích) kamenů. 

 Opalovaný povrch: Vzniká prudkým zvýšením teploty kamene. 
Pro ohřev je používána směs propan-butanu a kyslíku. Povrch je drsnější 
než povrch tryskaný. Tento proces je poměrně náročný a díky potřebě směsi 
plynů i poměrně nákladný [1]. 

Postup při těžbě a zpracování přírodního kamene ve firmě Granit Zedníček, s.r.o. 
je znázorněn schématem na obr. 21. 

 

Obr. 21 Schématické znázornění těžby a zpracování v podmínkách firmy Granit 
Zedníček, s.r.o. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Opotřebení je definováno jako úbytek materiálu z pevné látky v důsledku 
relativního pohybu kotouče a řezaného materiálu při jejich vzájemném kontaktu. 
Opotřebení řezných diamantových kotoučů je ovlivňováno řadou faktorů, z nichž 
hlavní pozornost vyžadují typ diamantového kotouče, provozní parametry pily 
a charakteristika řezaného materiálu. Opotřebení kotouče může mít mnoho podob, 
ale nejčastější je abrazivní opotřebení, tedy mechanický úbytek řezného segmentu 
v důsledku difuze krystalů diamantu na řezaném materiálu. Detailní pohled 
na opotřebovaný a ještě neopotřebovaný segment diamantového kotouče je 
na obr. 22 [2]. 

 

Obr. 22 Vlevo je opotřebovaný element diamantového nástroje, vpravo 
neopotřebovaný [2]. 

Opotřebení kotouče je hlavním faktorem při určování jeho životnosti a ovlivňuje 
výběr způsobu řezání pro daný typ horniny. Výběrem správného kotouče může být 
dosaženo významných úspor při procesu řezání [2]. 

Řezné podmínky musí být vždy upraveny tak, aby v řezu nedocházelo 
k nadměrnému zahušťování kalu, které vede k rychlému opotřebení matrice, a tím 
pádem i k předčasnému opotřebení kotouče [14]. 

Všeobecnou snahou při řezání diamantovým kotoučem je docílení vhodné 
kombinace rychlosti posuvu, obvodové rychlosti a hloubky řezu. Díky správnému 
nastavení řezných podmínek je docíleno vhodného natočení celkové řezné síly. 
Pokud je směr celkové síly působící na kotouč příliš odchýlen od jeho geometrického 
středu (největší tuhosti kotouče), tak dochází k velkým vibracím, které vedou 
k rychlému opotřebení. Natočení řezné síly je definováno i tím, zda řezání probíhá 
v módu sousledném nebo nesousledném. Rozdíl natočení celkové síly je patrný 
z obr. 14 (kap. 2.2.2), kde úhel φ je úhel odklonění celkové síly od vertikální osy. 
Z obrázku je zřejmé, že vyšší vibrace a tedy i nižší stabilita systému je vykazována 
nesousledným řezáním [14]. 

Nicméně, při sousledném  řezání vniká částice diamantu do řezaného materiálu 
nejprve celou svojí hloubkou. Hloubka průniku částice se při jejím oběhu postupně 
snižuje, zatížení částice klesá a na konci své dráhy ztrácí kontakt úplně. Oproti tomu 
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při nesousledném řezání dochází k postupnému vnikání částice do materiálu 
a při opouštění řezu je průnik částice největší. V důsledku tohoto efektu, který je 
znázorněn na obr. 23, dochází při sousledném řezání k jednoduchému rozbití 
a utržení diamantových částic, zejména pak při řezání tvrdých materiálů [15]. 

 

vf: Rychlost posuvu (feed velocity) 
vp: Obvodová rychlost (peripheral speed) 

d: Hloubka řezu (cutting depth) 

Obr. 23 Částice diamantu pronikající do obroku při sousledném a nesousledném řezání 
(zdroj: vlastní zpracování na základě [15]). 

 

4.1 Popis praktické části 

Ve firmě Granit Zedníček, s.r.o., je hned několik formátovacích pil, které slouží 
k sekundárnímu řezání kamenných polotovarů. S rostoucí poptávkou je nutné stále 
zvyšovat produkci výroby. Jenom během posledních dvou let byl počet formátovacích 
pil navýšen o další dvě. Řezání nyní probíhá na pěti formátovacích pilách, které jsou 
díky četnosti poptávek v provozu takřka neustále. 

Z teoretické části je zřejmé, že rychlost opotřebení kotoučů lze výrazně snížit 
vhodným nastavením řezných podmínek. Nicméně prvkem, který nejvíce omezuje 
rychlost produkce v Kamenolomu Kamenná, je zejména doba řezání. Výnos z prodeje 
výrobků totiž jednoznačně přesahuje náklady spojené s nákupem řezných kotoučů, 
a proto snahou firmy není snížit opotřebení kotoučů na minimum, nýbrž vyrobit 
co největší množství produktů v co nejkratším čase. V důsledku této strategie jsou 
strojní pily vystavovány nejvyššímu možnému zatížení bez ohledu na rychlost 
opotřebení kotoučů. Otázkou však zůstává, který kotouč je při zachování řezných 
podmínek ekonomicky nejvýhodnější. 

Praktická část této práce je podkladem pro ekonomické vyhodnocení vhodnosti 
použití diamantových řezných kotoučů pro formátovací pily v podmínkách firmy Granit 
Zedníček, s.r.o. Z široké nabídky diamantových kotoučů různých výrobců byly 
pro tento experiment vybrány dva řezné kotouče od výrobců DIATEX a Winterstone 
(oba na obr. 24), u kterých byla sledována míra opotřebení. Rychlost opotřebení 
je stanovena na základě dvou kritérií: 

a) Úbytek celkové hmotnosti kotouče 

b) Úbytek výšky segmentů 
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Cílem experimentu je vyhodnocení míry opotřebení v závislosti na čase a předání 
výsledků do rukou jednatele firmy Granit Zedníček, s.r.o., k jejich následnému 
ekonomickému vyhodnocení, které je nad rámec této práce. 

 

a) 

 

b) 

Obr. 24 Kotouč od výrobce a) DIATEX b) Winterstone. 

Experiment byl proveden pomocí těchto přístrojů: 

a) Strojní pila KASPE KBS 40 s výkonem motoru 7,5 kW 

b) Řezný kotouč o průměru 500 mm od výrobce DIATEX (český distributor 
BOUDA COMMERCIO, s.r.o.) s diamantovými dělenými segmenty. 

c) Řezný kotouč o průměru 500 mm od výrobce Winterstone (český distributor 
Vaňkát CZ, s.r.o.) s diamantovými dělenými segmenty. 

d) Stolní váha Kern EMS 6K1, 6 kg 

e) Nerezové digitální posuvné měřítko Mitutoyo 0–150 mm 

Řezání žuly bylo realizováno metodou krokového řezání a docházelo tedy 
k neustálému střídání sousledného a nesousledného módu řezání. Kotouč byl 
chlazen vodou (mokré řezání). Po celou dobu experimentu byly řezné podmínky 
(rychlost posuvu, otáčky a hloubka řezu) nastaveny na hodnoty, při kterých stroje 
v Kamenolomu Kamenná běžně pracují. Tyto podmínky jsou uvedeny v tab. 2. 
Tabulka mimo jiné obsahuje i parametry použitých řezných kotoučů. 
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Tab. 2 Provozní parametry a parametry použitých kotoučů. 

 Veličina Označení Hodnota Jednotka Poznámka 

Řezné 
podmínky 

Rychlost 
posuvu 

vf 3,2 [
m

min
] – 

Obvodová 
rychlost 

vp 37,96 [
m

s
] vp =

π ∙ d ∙ n

60
 

Hloubka 
řezu 

d 8 [mm] – 

Doplňující 
parametry 
řezných 

podmínek 

Otáčky n 1450 [
1

min
] n = 24,17 [

1

s
] 

Úhlová 
rychlost 

ω 151,844 [
rad

s
] ω = 2 ∙ π ∙ n 

Parametry 
kotoučů 

Průměr 
kotouče 

l 500 [mm] Oba kotouče 

Počet zubů z 60 [−] Oba kotouče 

Šířka 
segmentů 

s 3,8 [mm] Oba kotouče 

Naměřená 
počáteční 
hmotnost 
kotouče 

m 

4,827 [kg] DIATEX 

4,814 [kg] Winterstone 

Naměřená 
počáteční 

výška 
segmentů 

h 
 

19,744 [mm] DIATEX 

19,581 [mm] Winterstone 

Řezaným materiálem byla žula (granit) vytěžená v Kamenolomu Mrákotín. 
Vybrané charakteristiky mrákotínské žuly jsou uvedeny v tab. 3. Z právních důvodů 
je jako jedna z příloh uveden i kompletní zkušební protokol o průkazní zkoušce 
mrákotínské žuly. Řezanými polotovary byly desky šířky 80 mm, které byly dříve 
nařezány na jedné ze dvou velkoprůměrových pil. Výstupem řezání byly sekundární 
polotovary rozměrů 80×80×X mm, kde X je třetí rozměr, který je závislý na rozměru 
řezané desky. Tyto polotovary jsou určeny k štípání na dlažební kostky. 
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Tab. 3 Vybrané charakteristiky mrákotínské žuly (zdroj: příloha 2, [1]). 

 Veličina Označení Hodnota Jednotka Poznámka 

Odhad 
kvantitativního 

zastoupení 
minerálů 

– 

Živec 58 [%] – 

Křemen 31 [%] – 

Biotit 8 [%] – 

Muskovit 3 [%] – 

Měrná 
hmotnost 

Hustota 𝜌 2515 [
𝑘𝑔

𝑚3
] – 

Pevnostní 
charakteristiky 

Pevnost 
v tlaku 

𝜎𝑛 

189 [𝑀𝑃𝑎] 
Suchý 
vzorek 

166 [𝑀𝑃𝑎] 
Vz. nasáklý 

vodou 

Pevnost 
v ohybu 

𝜎𝑜 

12,8 [𝑀𝑃𝑎] 
Suchý 
vzorek 

11,5 [𝑀𝑃𝑎] 
Vz. nasáklý 

vodou 

Proces řezání byl u obou kotoučů monitorován po dobu přesahující 100 hodin 
provozu strojní pily. Čas řezání byl odečítán z ovládacího zařízení (obr. 25) 
vybaveného čítačem provozu, který započítává pouze dobu, po kterou stroj pracuje. 
Pohotovostní režim stroje do této doby započítáván není. Měření probíhalo vždy 
po několikahodinových intervalech řezného procesu. Jeden časový interval se 
obvykle pohyboval mezi 3 až 6 hodinami řezání, po kterém následoval cyklus měření. 

 

Obr. 25 Čítač doby provozu. 

Strojní pila byla na začátku každého cyklu měření zastavena a byla odečtena doba 
jejího provozu. Po úplném zastavení rotace byl kotouč odejmut z vřetene, bylo 
provedeno měření výšky zubů (obr. 26) a celkové hmotnosti kotouče. Za účelem 
minimalizace chyby měření hmotnosti byl kotouč náležitě vysušen, aby hodnota 
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hmotnosti nebyla zkreslena v důsledku ulpívajících kapek vody na řezném kotouči. 
Výška zubů se u každého individuálního zubu mírně lišila, což je způsobeno 
množstvím použité pájky v kořeni zubu. Výška byla proto vždy měřena u 5 až 10 zubů 
na různých místech obvodu kotouče a z těchto hodnot byla vypočítána průměrná 
hodnota. 

 

Obr. 26 Ukázka provedení měření výšky zubů. 

Poté, co byly stanoveny hodnoty času, hmotnosti a výšky zubů, byl kotouč opět 
nasazen na vřeteno a pila byla uvedena do provozu na dobu dalšího intervalu řezání. 

 

4.2 Vyhodnocení praktické části 

Všechny naměřené hodnoty byly zpracovány v rozhraní programu Microsoft 
Excel a ve formě tabulek jsou přiloženy jako příloha této práce. Z výsledků byly 
vytvořeny grafy závislostí hmotnosti (obr. 27), hmotnosti vyjádřené v procentech 
(obr. 28), výšky zubů (obr. 29) a výšky zubů vyjádřené v procentech (obr. 30) na čase 
řezání. Pro kotouč od výrobce DIATEX byla pro lepší přehlednost ve všech grafech 
použita červená barva a pro kotouč firmy Winterstone byla zvolena modrá barva. 
Všechny grafy byly proloženy lineární spojnicí trendu a doplněny o jejich rovnici. 

 

Obr. 27 Závislost hmotnosti kotouče na čase. 
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Obr. 28 Závislost hmotnosti kotouče vyjádřené v procentech na čase. 

 

 

 

Obr. 29 Závislost výšky zubů na čase. 
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Obr. 30 Závislost výšky zubů vyjádřené v procentech na čase. 

Grafy obou kotoučů vykazují lineární závislosti. To vypovídá o rovnoměrnosti 
rozložení diamantových částic v segmentech obou kotoučů. Jednotlivé výchylky 
měření hmotnosti korespondují s výchylkami měření výšky zubů. Celková množství 
odbroušených segmentových částí jsou vyjádřena ztrátami, které jsou uvedeny 
v tab. 4. Ztráty byly určeny z tabulek naměřených hodnot, které jsou uvedeny jako 
příloha této práce.  

Tab. 4 Ztráty hmotnosti a výšky zubů za celkový čas monitorování kotoučů. 

 DIATEX Winterstone 

Čas řezání [h] 100,567 100,233 

Celková ztráta hmotnosti 
kotouče [kg] 

0,463 0,379 

Celková ztráta hmotnosti 
kotouče vyjádřená 
v procentech [%] 

9,59 7,87 

Celková ztráta výšky 
zubů [mm] 

10,87 9,456 

Celková ztráta výšky 
zubů vyjádřená 

v procentech [%] 
55,05 48,29 

 

Chyby měření mohly vzniknout kvůli mírně odlišné struktuře řezaných desek, 
v důsledku chybovosti měřicích přístrojů a nelze opomenout lidský faktor. 

Chyba vyžadující nejvyšší pozornost mohla nastat v důsledku neuvažování délek 
náběhů a přeběhů, které se s každým individuálním řezem mírně lišily, neboť řezané 
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desky nemají dokonalý obdélníkový tvar. Vliv délek náběhů a přeběhů nebyl 
při určování opotřebení uvažován z důvodu vysoké časové náročnosti jejich měření, 
která by vedla ke zpomalení produkce výroby ve firmě. Nicméně, množství 
nařezaných desek za dobu provozu přesahující sto hodin je dostatečně vysoké, 
aby bylo s uspokojivou přesností možné určit cenu jedné hodiny řezání, od které bude 
odvíjen ekonomický návrh vhodného použití diamantových kotoučů. 

Na základě dat z tab. 4 lze jednoznačně říci, že při zachování řezných podmínek 
je vyšší rychlost opotřebení vykazována kotoučem od výrobce DIATEX. Rychlost 
opotřebení je na první pohled zřejmá i z přiložených grafů a směrnic jednotlivých 
přímek. Ekonomické zhodnocení je dále možné provést na základě stanovení ceny 
jedné hodiny řezání, která v této práci není uvedena z důvodu zatajení pořizovacích 
cen řezných kotoučů.



 

ZÁVĚR 
 

38 ÚST FSI VUT v Brně 

ZÁVĚR 

Teoretická část práce se zabývá problematikou těžby a zpracování přírodního 
kamene, který je v současnosti stále více využíván z konstrukčních a dekorativních 
důvodů v mnoha odvětvích průmyslu. Důraz je kladen zejména na popis přírodního 
kamene jako materiálu pro obor kamenictví, kde je typická výroba přesných tvarů, 
jako jsou různé dlažby, obrubníky, kašny atd. Téměř všechny takové výrobky je 
zapotřebí dělit (řezat) s náležitou přesností. Je tedy patrné, že kamenická výroba úzce 
souvisí s řeznými nástroji a jejich výrobou. 

Pro řezání přírodního kamene je zapotřebí řezných nástrojů s diamantem, jehož 
charakteristika je rovněž uvedena v teoretické části této práce. Přednostně jsou 
popsány diamantové pily kotoučové. Práce dále obsahuje podrobný kinematický 
popis a rozbor silového působení mezi obrobkem a diamantovým kotoučem 
při řezném procesu a zabývá se vlivy parametrů řezání na opotřebení kotoučů. 

Praktická část se zabývá opotřebením diamantového segmentu při řezání 
granitu (žuly) kotoučovou pilou. Její realizace proběhla na pracovišti kamenické firmy 
Granit Zedníček, s.r.o., a jejím cílem bylo vyhodnocení opotřebení dvou řezných 
kotoučů různých výrobců a následné porovnání výsledků. Pro experiment byly 
vybrány kotouče od výrobců DIATEX a Winterstone. Po celou dobu experimentu byly 
zachovány stejné řezné podmínky (hloubka řezu, obvodová rychlost a rychlost 
posuvu), při kterých stroje ve firmě běžně pracují. Opotřebení bylo stanoveno 
na základě ztráty hmotnosti diamantového kotouče a výšky diamantových segmentů 
v závislosti na čase řezání žuly. 

Výstupem praktické části je zjištění lineárních závislostí úbytku diamantového 
segmentu na čase řezání. Přímky znázorňující opotřebení obou kotoučů mají odlišné 
hodnoty směrnic a je patrné, že vyšší rychlost opotřebení vykazuje kotouč od výrobce 
DIATEX. Výsledky budou předány do rukou jednatele firmy panu Ing. Zbyňkovi 
Zedníčkovi pro jejich následné ekonomické zhodnocení.



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

39 ÚST FSI VUT v Brně 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] Granit Zedníček: těžba a zpracování kamene [online]. Kamenná: Granit Zedníček, 
c2017 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://www.zednicek.com/cs/ 

[2] ERSOY, A.; BUYUKSAGIC, S.; ATICI, U. Wear characteristics of circular diamond 
saws in the cutting of different hard abrasive rocks. Wear, 2005, 258.9: 1422-1436. 

[3] HUMÁR, Anton. Materiály pro řezné nástroje. Praha: MM Publishing, 2008. ISBN 
978-80-254-2250-2. 

[4] Mohs hardness. Encyclopædia Britannica [online]. Chicago: Encyclopædia 
Britannica, 2017 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
https://www.britannica.com/science/Mohs-hardness 

[5] Meteorite yields carbon crystals harder than diamond. Spotlight Science 
News [online]. PhysOrg, c2010 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 
https://phys.org/news/2010-02-meteorite-yields-carbon-crystals-harder.html 

[6] ŠVARAL, Štefan. Obrábanie nástrojmi z diamantu a kubického nitridu bóru. 
Bratislava: Alfa, 1977. Edícia strojárskej literatúry. 

[7] Prodej brusiva, nástrojů pro leštění, tryskání a nýtování a vrtáků [online]. Mladá 
Boleslav: ABRASIV, c2017 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: http://eshop.abrasiv.cz/ 

[8] Jak diamantové nástroje fungují. GENT - Diamantové nástroje, diamantové 
kotouče a technika [online]. Plzeň: Eurocon GN, c2016 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: 
http://www.gent.cz/jak-diamantove-nastroje-funguji/ 

[9] Těla pro výrobu diamantových pilových kotoučů. Pilana: Nástroje na dřevo, pilové 
kotouče, pilové pásy, pilové listy, průmyslové nože, nástroje na řezání kovů, ruční 
nářadí [online]. Hulín: PILANA, c2006-2017 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: 
http://www.pilana.cz/cz/tela-pro-vyrobu-diamantovych-pilovych-kotoucu 

[10] CAMPBELL, James Wilbert, et al. Sintering process for diamond and diamond 
growth. U.S. Patent No 6,270,548, 2001. 

[11] Řezání materiálu, technologie pro řezání, plasma, autogen, řezné 
kotouče. Svářecí technika Schinkmann.cz [online]. Kosmonosy: Schinkmann, c1991-
2017 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: https://www.schinkmann.cz/deleni-materialu 

[12] GROTE, Karl-Heinrich; ANTONSSON, Erik K. Springer handbook of mechanical 
engineering. Springer Science & Business Media, 2009. 

[13] ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3. Díl 1, Metody, 
stroje a nástroje pro obrábění. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3. 

[14] KONSTANTY, Janusz. Theoretical analysis of stone sawing with 
diamonds. Journal of materials processing technology, 2002, 123.1: 146-154. 

[15] BUYUKSAGIS, I. S. Effect of cutting mode on the sawability of granites using 
segmented circular diamond sawblade. Journal of Materials Processing Technology, 
2007, 183.2: 399-406. 

[16] HUMÁR, Anton. Technologie I: Technologie obrábění-1. část studijní opory pro 
magisterskou formu studia [online]. 2003 [cit. 2011-10-04]. Dostupné z:< http://ust. 
fme. vutbr. cz/obrabeni/oporysave/TI_TO-1cast. pdf. 

https://phys.org/news/2010-02-meteorite-yields-carbon-crystals-harder.html


 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

40 ÚST FSI VUT v Brně 

[17] XU, Xipeng. Study on the thermal wear of diamond segmented tools in circular 
sawing of granites. Tribology Letters, 2001, 10.4: 245-250. 

[18] ŠREK, Jakub. Žulové lomy Liberecka a Jablonecka. Liberec: Petr Polda, 2012. 
ISBN 978-80-903056-4-9. 

[19] ŠŤASTNÍK, Stanislav. Těžba, lomařství a úpravnictví. Modul M01, [BJ53-MO1]: 
Těžba a lomařství. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2005, 105 s. : il. 

[20] Kámen kolem nás - Vznik hornin. EUROVIA Kamenolomy, a.s. [online]. Liberec: 
EUROVIA Kamenolomy, c2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 
http://www.euroviakamenolomy.cz/dokumenty/verejne/Publikace/jstk2005_2.htm 

[21] MUCHOVÁ, Mária. Dimension stones production quality. Ed. 1st. Ostrava: VŠB - 
Technická univerzita Ostrava, 2013. Monograph. ISBN 978-80-248-3204-3. 

[22] Lom Tetín. Nejen HORNICTVÍ.info [online]. Nejen HORNICTVÍ, 2009 [cit. 2017-
05-20]. Dostupné z: http://www.hornictvi.info/techpam/kruhak/kruhak.htm 

[23] Kámen kolem nás – Způsob těžby dříve a dnes. EUROVIA Kamenolomy, a.s. 
[online]. Liberec: EUROVIA Kamenolomy, c2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 
http://www.euroviakamenolomy.cz/dokumenty/verejne/Publikace/jstk2005_4.htm 

[24] ROŠICKÝ, Václav a Erik TICHÝ. Kamenictví: tradice z pohledu dneška. 2., upr. a 
dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. Stavitel. ISBN 80-247-9055-6. Dostupné také z: 
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:978cbf70-868a-11e4-9d8c-
005056827e51 



SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

41 ÚST FSI VUT v Brně 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Jednotka Popis 

 

s.r.o. [–] Společnost s ručením omezeným 

PKD [–] Polykrystalický diamant 

FEPA [–] Federation of European Producers of Abrasives 

vc [m·s-1] Řezná rychlost 

fz [mm] Posuv na zub 

FC [N] Celková řezná síla (cutting force) 

FN [N] Normálová složka síly (normal force) 

FT [N] Tečná složka síly (tangential force) 

FH [N] Horizontální složka síly (horizontal force) 

FV [N] Vertikální složka síly (vertical force) 

n [min-1] Otáčky 

ω [rad·s-1] Úhlová rychlost 

vf [m·min-1] Rychlost posuvu (feed velocity) 

vp [m·s-1] Obvodová rychlost (peripheral speed) 

d [mm] Hloubka řezu (cutting depth) 

l [mm] Průměr kotouče 

z [–] Počet zubů kotouče 

m [kg] Hmotnost kotouče 

h [mm] Výška segmentů 

s [mm] Šířka segmentů 

α [rad] Efektivní úhel normálové síly (effect angle of normal force) 

Qpe [J] Teplo vzniklé v důsledku plastických a elastických deformací 

Qγ [J] Teplo vzniklé v důsledku tření mezi nástrojem a třískou 

Qα [J] Teplo vzniklé v důsledku tření nástroje a přechodové plochy 
  obrobku  

Qt [J] Teplo odvedené třískou 

Qn [J] Teplo odvedené nástrojem 

Qo [J] Teplo odvedené řezným obrobkem 

Qpr [J] Teplo odvedené prostředím 

φ [rad] Úhel odklonění celkové síly od vertikální osy 

σn [MPa] Pevnost v tlaku 

σo [MPa] Pevnost v ohybu   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_s_ru%C4%8Den%C3%ADm_omezen%C3%BDm
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Naměřené hodnoty opotřebení kotouče od výrobce DIATEX 

Číslo 
měření 

Hodnota na 
čítači 

provozu 
pily [h] 

Interval 
řezání 

[h] 

Čas 
řezání 

[h] 

Hmotnost 
kotouče 

[kg] 

Hmotnost 
kotouče 

vyjádřená 
v procentech 

[%] 

Výška 
zubů [mm] 

Výška zubů 
vyjádřená v 
procentech 

[%] 

1 10165,317 0,000 0,000 4,827 100,00 19,744 100,00 

2 10168,500 3,183 3,183 4,807 99,59 19,461 98,57 

3 10173,083 4,583 7,766 4,793 99,30 19,107 96,77 

4 10175,550 2,467 10,233 4,772 98,86 18,611 94,26 

5 10179,383 3,833 14,066 4,748 98,36 18,132 91,84 

6 10182,467 3,084 17,150 4,732 98,03 17,756 89,93 

7 10186,200 3,733 20,883 4,709 97,56 17,238 87,31 

8 10198,600 12,400 33,283 4,655 96,44 15,783 79,94 

9 10201,083 2,483 35,766 4,640 96,13 15,404 78,02 

10 10207,517 6,434 42,200 4,612 95,55 14,794 74,93 

11 10213,233 5,716 47,916 4,595 95,19 14,302 72,44 

12 10217,900 4,667 52,583 4,571 94,70 13,741 69,60 

13 10222,450 4,550 57,133 4,552 94,30 13,212 66,92 

14 10229,283 6,833 63,966 4,518 93,60 12,654 64,09 

15 10235,783 6,500 70,466 4,488 92,98 11,915 60,35 

16 10240,250 4,467 74,933 4,472 92,65 11,529 58,39 

17 10245,317 5,067 80,000 4,459 92,38 11,053 55,98 

18 10251,367 6,050 86,050 4,434 91,86 10,415 52,75 

19 10257,300 5,933 91,983 4,403 91,22 9,748 49,37 

20 10262,867 5,567 97,550 4,378 90,70 9,159 46,39 

21 10265,884 3,017 100,567 4,364 90,41 8,874 44,95 
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Naměřené hodnoty opotřebení kotouče od výrobce Winterstone 

Číslo 
měření 

Hodnota na 
čítači 

provozu 
pily [h] 

Interval 
řezání 

[h] 

Čas 
řezání 

[h] 

Hmotnost 
kotouče 

[kg] 

Hmotnost 
kotouče 

vyjádřená 
v procentech 

[%] 

Výška 
zubů [mm] 

Výška zubů 
vyjádřená v 
procentech 

[%] 

1 10266,867 0,000 0,000 4,814 100,00 19,581 100,00 

2 10272,934 6,067 6,067 4,788 99,46 18,966 96,86 

3 10278,717 5,783 11,850 4,767 99,02 18,460 94,28 

4 10284,150 5,433 17,283 4,749 98,65 18,007 91,96 

5 10289,067 4,917 22,200 4,733 98,32 17,575 89,76 

6 10293,850 4,783 26,983 4,718 98,01 17,289 88,29 

7 10299,900 6,050 33,033 4,693 97,49 16,673 85,15 

8 10305,717 5,817 38,850 4,669 96,99 16,126 82,36 

9 10311,784 6,067 44,917 4,642 96,43 15,427 78,79 

10 10317,267 5,483 50,400 4,628 96,15 14,957 76,39 

11 10322,667 5,400 55,800 4,609 95,74 14,489 74,00 

12 10328,550 5,883 61,683 4,577 95,08 13,669 69,81 

13 10333,500 4,950 66,633 4,560 94,72 13,244 67,64 

14 10339,533 6,033 72,666 4,541 94,33 12,748 65,10 

15 10345,166 5,633 78,299 4,519 93,87 12,151 62,06 

16 10350,483 5,317 83,616 4,497 93,42 11,612 59,30 

17 10355,466 4,983 88,599 4,476 92,98 11,138 56,88 

18 10361,000 5,534 94,133 4,456 92,56 10,667 54,48 

19 10367,100 6,100 100,233 4,435 92,13 10,125 51,71 
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