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Anotácia 
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou dokončovania kalených hriadeľov 

pomocou technológie tvrdého sústruženia. Práca prezentuje návrh novej technológie 

dokončovania kalených hriadeľov pomocou nástroja z reznej keramiky. Bol navrhnutý 

a realizovaný experiment s cieľom potvrdiť vhodnosť navrhovanej technológie. Výsledky 

experimentálneho obrábania boli porovnané s aktuálnymi technológiami dokončovania 

kalených hriadeľov z technického a ekonomického hľadiska.  
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Annotation  
This diploma thesis discusses the issue of finishing hardened shafts by hard turning 

technology. This thesis shows design of new technology of finishing hardened shafts by 

insert from ceramic material. There was designed and realized an experiment to confirm 

suitability of new technology. Results of this experiment has been compared with actual 

technology of finishing hardened shafts from technical and economical view.  
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Úvod  
S postupným technickým rozvojom strojov a zariadení sa postupne zvyšujú aj 

požiadavky na materiály, z ktorých sú tieto zariadenia vyrábané. Trendom je najmä využitie 

pevných a húževnatých materiálov s vysokou tvarovou a rozmerovou presnosťou 

v kombinácii s vysokou akosťou povrchovej vrstvy výrobkov, v dôsledku čoho sa objavuje 

problém s ich opracovaním. Táto práca sa zaoberá problematikou dokončovania kalených 

hriadeľov v reálnom výrobnom podniku na experimentálnej vzorke, ktorá je svojím 

charakterom typická pre výrobný program spoločnosti.  

Cieľom tejto práce je navrhnúť technológiu dokončovania kalených hriadeľov, ktorá 

by nahradila technológiu brúsenia respektíve tvrdého sústruženia hriadeľov pomocou 

kubického nitridu bóru. Práca prezentuje návrh  a  výsledky experimentálneho obrábania a 

zisťovania trvanlivosti nástroja z reznej keramiky pri tvrdom sústružení ocele, tepelne 

spracovanej na tvrdosť 55-60 HRC. Technológia tvrdého sústruženia čoraz častejšie 

nahrádza dokončovacie operácie brúsenia kalených materiálov, obrábaním materiálu s 

nástrojom s definovanou geometriou. Na druhej strane, pri tvrdom sústružení vznikajú 

problémy s požiadavkami na rozmerovú a tvarovú presnosť obrobkov, ktoré sú ovplyvnené 

veľkým silovým pôsobením v sústave stroj-nástroj-obrobok-prípravok. Cieľom práce je 

preto otestovať vhodnosť aplikácie nástroja z reznej keramiky na technológiu tvrdého 

sústruženia pri dodržaní požadovaných podmienok strednej aritmetickej odchýlky profilu 

a rozmerovej tolerancie obrobku. Rezné parametre experimentálneho obrábania budú volené 

na rôznych úrovniach na základe odporúčaní výrobcu vymeniteľných rezných doštičiek 

a pomocou empirických vzťahov tak, aby boli dodržané požadované charakteristiky.  

Dosiahnuté výsledky experimentálneho obrábania budú porovnané z technického 

a   ekonomického hľadiska s aktuálne používanými technológiami dokončovania kalených 

hriadeľov. Experimentálne dosiahnuté rezné parametre, ktoré sa budú javiť ako 

najvýhodnejšie, budú otestované na overovacej sérii, aby boli výsledky experimentálneho 

obrábania verifikované. Jedným z cieľov tejto práce je aj snaha demonštrovať na praktickom 

príklade rozdiel v hodnote zvyškových napätí v povrchovej vrstve obrobku v závislosti na 

použitej výrobnej technológii, a tým zásadné ovplyvňovanie spoľahlivosti a životnosti 

výrobkov pri plnení ich funkcii. Hlavná motivácia práce však vychádza z obecnej potreby 

redukovať výrobné náklady na obrábací proces na čo najnižšiu úroveň, a práve tvrdé 

sústruženie sa ukazuje byť za určitých podmienok vhodnou alternatívou brúsenia ako 

dokončovacej operácie [1]. 
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1 Charakteristika a možnosti dokončovania kalených ocelí  
V súčasnej dobe sa na výrobu využívajú nové, pevnejšie a húževnatejšie materiály 

a súčasne sa zvyšujú aj nároky na tvarovo náročné výrobky s požadovanou vysokou akosťou 

povrchu,  úzkymi tvarovými a rozmerovými toleranciami. Účelom dokončovacieho 

obrábania je dosiahnutie vysokej akosti povrchu, vysokej presnosti rozmeru, pri dodržaní 

geometrickej tolerancie tvaru obrobku. V dôsledku toho sa objavuje problém opracovania 

veľmi tvrdých, ťažkoobrobiteľných materiálov s vysokými požiadavkami na akosť povrchu, 

tvarovú a rozmerovú presnosť výrobkov. Takto vyrobené súčiastky lepšie znášajú 

dynamické zaťaženie, lepšie odolávajú opotrebeniu a korózii, vďaka čomu sa zvyšuje ich 

spoľahlivosť a životnosť, a tým aj ekonomická výhodnosť kompletných strojov a zariadení. 

Danú problematiku výroby tvarovo zložitých, veľmi presných výrobkov s kvalitným 

povrchom obrobenej plochy riešia tzv. dokončovacie spôsoby obrábania. Cieľom 

dokončovacieho obrábania je zlepšenie tvaru, rozmeru a kvality obrobeného povrchu. Pri 

dokončovacích operáciách je zvyčajne odoberané len malé množstvo triesky, ktorá kladie 

malý rezný odpor, spôsobuje nízke deformácie obrobku a nástroja, čím zaručuje veľkú 

presnosť obrobku. Dokončovacie operácie delíme do štyroch základných skupín, viď 

tabuľka 1 [1; 2].  

Tabuľka 1: Delenie dokončovacích operácii [1] 

operácie s definovanou 

geometriou rezného 

nástroja 

nástroj s jedným 

rezným klinom 

jemné sústruženie, jemné vyvŕtavanie, 

zaškrabávanie 

nástroj s viacerými 

reznými klinmi 

vyhrubovanie, vystružovanie, jemné 

frézovanie, preťahovanie, pretlačovanie 

operácie s 

nedefinovanou 

geometriou rezného 

nástroja 

pevne uložené zrná 
bežné brúsenie, jemné brúsenie 

honovanie, superfinišovanie 

voľne uložené zrná lapovanie, leštenie 

kombinované spôsoby 

dokončovacích operácii 
 

leštenie kotúčmi, leštenie pásmi, 

chemické a elektrochemické leštenie, 

kefovanie, omieľanie 

operácie beztrieskového 

obrábania 
 

guľkovanie, valčekovanie, brokovanie, 

kalibračné preťahovanie, pretlačovanie 
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1.1 Abrazívne metódy dokončovania  
Veľmi presných a akostne kvalitných povrchov sa v súčasnej dobe dosahuje 

niekoľkými technológiami napr. mechanickým, chemickým a elektrochemickým 

vyrovnávaním nerovností. Medzi tieto metódy patria aj abrazívne metódy obrábania, ktoré 

sú charakteristické použitím nástroja s nedefinovanou geometriou rezného klinu a využívajú 

sa najmä pri obrábaní dielov, u ktorých sa vyžaduje vysoká presnosť tvaru, rozmeru 

a drsnosti povrchu obrobených plôch. Medzi abrazívne metódy obrábania patrí brúsenie, 

honovanie, lapovanie, superfinišovanie. Uvedené abrazívne metódy dokončovania budú 

v nasledujúcich kapitolách stručne charakterizované. Parametre akosti a presnosti povrchu, 

ktoré môžeme pri jednotlivých abrazívnych metódach obrábania dosiahnuť sú uvedené 

v tabuľke 2 [1; 3; 4]. 

Tabuľka 2: Parametre obrábaných plôch pre abrazívne metódy obrábania [4] 

Metóda obrábania 
Presnosť 

rozmerov IT 

Drsnosť povrchu 

Ra [µm] 

V
on

ka
jš

ie
 ro

ta
čn

é  Brúsenie 

hrubovacie  9÷11 0,80÷3,20 

dokončovacie  5÷6 0,20÷0,60 

jemné  3÷5 0,05÷0,40 

Lapovanie 
dokončovacie  3÷4 0,05÷0,20 

jemné  1÷2 0,012÷0,05 

Superfinišovanie 
dokončovacie  3÷5 0,05÷0,40 

jemné  2÷4 0,025÷0,10 

V
nú

to
rn

é 
ro

ta
čn

é  

Brúsenie 

hrubovacie  9÷11 1,60÷3,20 

dokončovacie  5÷7 0,40÷1,60 

jemné  3÷6 0,05÷0,40 

Honovanie 

hrubovacie   6÷8 0,20÷0,80 

dokončovacie  5÷7 0,10÷0,20 

jemné  3÷5 0,05÷0,10 

Lapovanie 
dokončovacie  3÷5 0,01÷0,40 

jemné 1÷3 0,012÷0,05 

R
ov

in
né

 Brúsenie 

hrubovacie  9÷11 1,60÷3,20 

dokončovacie  5÷7 0,40÷1,60 

jemné  3÷6 0,05÷0,40 

Lapovanie 
dokončovacie  3÷5 0,10÷0,40 

jemné 1÷3 0,012÷0,05 
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1.1.1 Brúsenie 

Technológia brúsenia patrí medzi abrazívne metódy obrábania s použitím nástroja 

s nedefinovanou geometriou rezného klinu. Brúsenie je hlavnou dokončovacou metódou, 

ktorá umožňuje získať vysokú presnosť obrobenej plochy. V súčasnej dobe sú kladené 

vysoké nároky na kvalitu opracovaného povrchu, a to z dôvodu vyššej životnosti výrobkov 

vďaka vyššej odolnosti voči opotrebeniu. Technológia brúsenia sa používa k hrubovaniu, ale 

aj dokončovaniu rôznych druhov, aj veľmi tvrdých materiálov, u ktorých by bolo použitie 

iných technológii dokončovania veľmi problematické. Operáciu brúsenia je možné 

charakterizovať ako obrábanie mnohoklinovým rezným nástrojom vytvoreným zo zŕn 

brusiva, ktoré je spojené spojivom (obr. 1). Charakteristickým javom brúsenia je 

nepravidelne odoberaná trieska, viď obrázok 2, a to z dôvodu rôznej geometrickej formy zŕn 

a ich nepravidelnému rozloženiu na brusnom nástroji.  

 

 

Obrázok 1: Pohyb brúsneho kotúča [5] 

 

Obrázok 2: Nepravidelný úber triesky [6] 

 

Zrná na brúsnom nástroji sú schopné prenášať iba malé rezné sily, pretože ich 

upevnenie spojivom na brúsnom nástroji je slabé. Preto počas procesu brúsenia dochádza 

k samovoľnému uvoľňovaniu zŕn alebo ich častí. Opotrebovaním zrna dochádza k zvýšeniu 

silovej záťaže a otupené zrno je touto zvýšenou silou vylomené. V rezaní pokračujú nové, 

neotupené zrná. Tento jav sa tiež nazýva samoostrenie brúsneho nástroja. Ďalším 

charakteristickým znakom technológie brúsenia je malý prierez triesky. Ten sa pohybuje na 

úrovni 10-3 mm2. S malým prierezom odrezávanej triesky, veľkým uhlom rezania a vysokou 

reznou rýchlosťou úzko súvisia veľké rezné sily a vysoká teplota, ktorá  môže dosahovať až 

1 000°C. V dôsledku vysokých teplôt vyvolávaných veľkými plastickými deformáciami 

a trením triesky sa niektoré triesky roztavia a zhoria. Z dôvodu vzniku veľkého množstva 

tepla je nutné výdatné chladenie obrobku, aby nedochádzalo k oduhličovaniu povrchu 

obrobku  a  k vzniku trhlín a zmenám štruktúry povrchovej vrstvy. Vysoké tepelné zaťaženie 
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má za následok vznik nepriaznivých ťahových zbytkových napätí v povrchovej vrstve 

obrobku, čo môže mať negatívny vplyv na spoľahlivosť a životnosť súčiastok pri plnení ich 

funkcií [3; 4; 6]. 

 

1.1.2 Lapovanie  

Lapovanie je špecifický druh veľmi jemného brúsenia. Jedná sa o abrazívnu 

dokončovaciu technológiu, ktorou sa dosahuje najvyššia rozmerová presnosť pri najnižšej 

hodnote drsnosti povrchu obrobenej plochy, viď tabuľka 2. Aplikácia tejto technológie je 

vhodná pre dokončovanie vonkajších aj vnútorných, valcových, rovinných, kužeľových                 

a tvarových plôch. Charakteristickým znakom tejto dokončovacej metódy je úber materiálu 

prevažne účinkom zŕn voľného brúsiva. Voľné brúsivo je privádzané medzi vzájomne sa  

pohybujúci lapovací nástroj a obrobok (obr. 3) pomocou kvapaliny alebo mäkkej pasty. Tvar 

lapovacieho nástroja je určený negatívnym tvarom lapovanej plochy. Najčastejšie sa tieto 

nástroje vyrábajú z feritickej alebo perlitickej liatiny, medi, mäkkej ocele, olova, plastických 

hmôt alebo v prípade veľmi jemného lapovania aj z kalených ocelí (obr. 4).  Nevýhodou 

tejto technológie je veľká prácnosť a malá produktivita práce spojená s vysokými nákladmi 

v porovnaní s ostatnými metódami dokončovacieho obrábania. Preto je tendencia, 

technológiu lapovania, nahradzovať inými dokončovacími technológiami, pokiaľ to 

presnosť a požadovaná drsnosť povrchu dovoľujú. Najčastejšie sa lapujú funkčné plochy 

meradiel, dôležité závitové spoje, ozubenia, komponenty motora atď. [3; 4]. 

 

 

 

Obrázok 3: Pohyb lapovacieho nástroja [7] 

 

Obrázok 4: Ukážka lapovania [8] 
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1.1.3 Honovanie  

Jedná sa o abrazívnu dokončovaciu metódu, ktorá v podstate pripomína 

brúsenie  s  malou rýchlosťou. Obrábaný materiál sa odoberá abrazívnym účinkom brusiva 

pevne viazaného v honovacom kameni, lište alebo kefe upevnenej v honovacej hlave. 

Princíp tejto technológie spočíva v jemnom brúsení pri malých rezných rýchlostiach, no 

s intenzívnym využitím rezných kvapalín. Honovací nástroj je k dokončovacej ploche 

pritlačovaný malým tlakom, ktorý sa zvyčajne pohybuje v intervale od 0,2 až 1,5 MPa. 

Technologická operácia honovanie sa najčastejšie používa pri dokončovaní vnútorných 

valcových plôch. Honovať je možné aj vonkajšie valcové plochy, no táto aplikácia 

technológie sa vyskytuje menej často. Pri honovaní vnútorných dier vykonáva honovací 

nástroj skrutkovitý pohyb, viď obrázok 5, ktorý je zložený z rotačného pohybu honovacej 

hlavy s obvodovou rýchlosťou vc a priamočiareho vratného pohybu v smere osi honovanej 

diery posuvovou rýchlosťou vf. Výsledné dráhy nástroja sú prekrývajúce sa skrutkovice. 

Plocha obrobená technológiou honovania sa vyznačuje vysokou presnosťou geometrického 

tvaru (kruhovitosť, kuželovitosť, valcovitosť) a veľmi vysokou akosťou povrchu obrobenej 

plochy. Dosahovaná presnosť a kvalita obrobeného povrchu do veľkej miery závisí od 

procesnej kvapaliny. Medzi hlavné funkcie procesnej kvapaliny patrí odvádzanie 

vzniknutého tepla, znižovanie rezných odporov a vyplachovanie miesta rezu, ale dôležitou 

funkciou procesnej kvapaliny je najmä odvod čiastočiek triesky, brusiva a spojiva z pórov 

honovacieho nástroja, čím udržuje ich reznosť. Honovať je možné kalené, nekalené ocele, 

liatiny, hliníkové zliatiny, neželezné kovy, spekané karbidy, ale aj tvrdé povlaky a ďalšie 

materiály. Voľba procesnej kvapaliny sa realizuje vzhľadom na jednotlivé obrábané 

materiály [3; 4].  

 

 

Obrázok 5: Pohyb honovacieho 
nástroja [9] 

 

Obrázok 6: Ukážka honovaného 
povrchu [10] 
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1.1.4 Superfinišovanie  

Superfinišovanie je vysoko produktívna abrazívna metóda dokončovacieho 

obrábania vysoko presných vnútorných, vonkajších, rotačných, tvarových a rovinných plôch 

s nízkou požadovanou hodnotou drsnosti povrchu, realizovaná prehladzovaním povrchu 

finišovacími kameňmi. Výstupky nerovností povrchu sú odrezávané abrazívnym účinkom 

veľmi jemných zŕn. Charakteristickým znakom superfinišovania sú malé rezné rýchlosti 

a oscilačný pohyb superfinišovacieho nástroja. Rezný pohyb vzniká superpozíciou 

rotačného pohybu obrobku o rýchlosti 10 až 80 m.min-1 a kmitavého pohybu 

superfinišovacieho nástroja o frekvencii 5 až 60 Hz s amplitúdou zdvihu nástroja 0,1 

až  10  mm , viď obrázok 7. Priamočiarý posuvový pohyb superfinišovacieho  nástroja je 

z pravidla kolmý na smer rotačného pohybu obrobku. Operácii superfinišovania najčastejšie 

predchádza operácia brúsenia, vyvŕtavania alebo jemného sústruženia s výslednou strednou 

aritmetickou odchýlkou povrchu Ra = 0,5 až 1 µm. Počiatočné hodnoty strednej aritmetickej 

odchýlky povrchu sú rozhodujúce pre voľbu rezných podmienok superfinišovania 

s ohľadom na požadovanú hodnotu drsnosti povrchu. Technológiu superfinišovania je 

možné použiť na dokončovanie kalených a nekalených ocelí, zliatin, ťažkých kovov, plastov 

a liatin [3; 4]. 

 

 

Obrázok 7: Pohyb superfinišovacieho 
nástroja a obrobku [11] 

 

Obrázok 8: Superfinišovanie s 
mikroabrazívnym filmom [12] 

 

1.2 Tvrdé obrábanie   
Dokončovanie kalených ocelí s vysokou pevnosťou a tvrdosťou pomocou nástroja 

s definovanou geometriou reznej časti nahrádza čoraz viac časovo náročnú technológiu 

brúsenia, predovšetkým vďaka pokroku v oblasti rezných materiálov. Aj napriek vyšším 
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cenám VRD sú celkové náklady na tvrdé obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov nižšie 

než pri iných výrobných technológiách. Veľkým pozitívom sú aj kvalitatívne ukazovatele  

súvisiace s obrobenou plochou – drsnosť povrchu, presnosť obrobku a zvyškové tlakové 

napätie v povrchovej vrstve obroku. Na tieto dokončovacie operácie sa využívajú nástroje 

z polykryštalického diamantu, polykryštalického kubického nitridu bóru, reznej keramiky 

a nástroje z jemnozrnných a ultrajemnozrnných spekaných karbidov s povlakmi. Tieto 

pokročilé materiály dostávajú tvrdé obrábanie stále viac do praktického využitia 

v strojárskych podnikoch. Všeobecne sa za tvrdé obrábanie považuje trieskové obrábanie 

materiálu s tvrdosťou nad 45 HRC. Materiály s vysokou tvrdosťou a pevnosťou radíme 

medzi tzv. ťažko obrábateľné materiály. Dôvodom zlej obrábateľnosti je prítomnosť tvrdých 

štruktúr v materiály, ktoré spôsobujú vysokú pevnosť v strihu. Ich následkom vznikajú pri 

obrábaní veľké merné rezné sily, vysoké teploty rezania a taktiež pôsobia silno abrazívne na 

nástroj. Všetky tieto fakty spôsobujú problémy súvisiace s požiadavkami na rozmerovú 

a tvarovú presnosť obrobku. Rozloženie silového pôsobenia do jednotlivých zložiek rezných 

síl je ovplyvnené geometriou nástroja, najmä uhlom čela nástroja. Z hľadiska rozmerovej 

a tvarovej presnosti obrobku je dôležitá predovšetkým veľkosť radiálnej silovej zložky Fp, 

ktorej vplyv vnímame v troch dôležitých aspektoch [13; 14; 15]: 

 

1. elastická deformácia v kontakte nástroj – obrobok súvisiaci s tuhosťou sústavy. Často 

dochádza k odtláčaniu nástroja ako aj obrobku. Tento jav je možné eliminovať 

zvýšením tuhosti celej sústavy S-N-O-P, 

2. zmena rozmerov obrobku spôsobená opotrebením reznej časti nástroja, ale aj 

nárastom radiálnej reznej sily Fp. Z dôvodu zväčšenia Fp, dochádza k nárastu 

odtlačenia nástroja z kontaktu, a tým sa zmenšuje hĺbka rezu. Preto je nutné 

rozmerovú toleranciu priebežne korigovať a zabezpečiť produkciu obrobkov 

v predpísaných toleranciách, 

3. celková deformácia materiálu je súčtom plastickej a elastickej deformácie. Z dôvodu 

polomeru zaoblenia reznej hrany VRD, určitá hrúbka triesky podteká pod reznú hranu 

a je deformovaná chrbtovou plochou VRD. Rozmer obrobku je ovplyvnený 

veľkosťou elastickej deformácie za oblasťou kontaktu obrobku a chrbtovej plochy. 

Rozmer obrobku sa zväčšuje práve o veľkosť elastickej deformácie [14]. 
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Obrázok 9: Porovnanie tvrdého a mäkkého sústruženia [16] 

 

1.2.1 Presnosť obrobkov  

Presnosť obrobkov dokončovaných technológiou tvrdého sústruženia je ovplyvnená 

niekoľkými podstatnými faktormi. Do veľkej miery je presnosť obrobku ovplyvnená 

geometrickou  dynamickou a kinematickou nepresnosťou strojného zariadenia. Nemenej 

podstatným aspektom, ktorý vplýva na presnosť obrobku, je nepresnosť rezného nástroja 

spôsobená jeho opotrebením. Opotrebenie na čele nástroja je z hľadiska presnosti obrobku 

nepodstatné, no opotrebenie nástroja na chrbte má na presnosť obrobku podstatný vplyv. 

Opotrebenie na chrbte rezného nástroja ovplyvňuje priemer sústruženého obrobku, ktorý sa 

môže postupne zväčšovať alebo zmenšovať. V oblasti hrotu VB je opotrebenie chrbta 

nástroja definované rozmerovým, teda radiálnym opotrebením KVs, viď obrázok 10. Medzi 

opotrebením VB a rozmerovým opotrebením KVs platí nasledujúci vzťah [14; 17]: 

 

!"! = "$ ∙ &'(" (1) 

 

 

Obrázok 10: Vplyv opotrebenia nástroja na hrúbku odoberanej vrstvy [14] 
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Ďalším faktorom ovplyvňujúcim presnosť obrobku je tuhosť sústavy stroj-nástroj-

obrobok-prípravok. Tuhosť sústavy S-N-O-P je jednou zo základných podmienok 

dosiahnutia presnosti obrobku dokončovaného technológiou tvrdého sústruženia. Účinkom 

síl na rôzne miesta sústavy S-N-O-P sa deformujú ostatné rezné sily, čím sa mení poloha 

reznej hrany nástroja, viď obrázok 11. Výsledkom takejto zmeny polohy reznej hrany je 

vznik nepresnosti rozmerov, tvarov a vzájomnej polohy rozmerov obrobku. Presnosť 

obrobku je najviac závislá od radiálnej reznej sily Fp. Na výslednú presnosť obrobku má 

výrazný vplyv aj teplotná deformácia rezného nástroja, strojného zariadenia a opracovaného 

obrobku. V dôsledku tepla vyvinutého pri procese obrábania má nástroj tendenciu 

predlžovať sa, viď obrázok 12. V dôsledku predĺženia rezného nástroja sa pri sústružení 

vonkajších rotačných plôch rozmery obrobku zmenšujú. Naopak, pri sústružení vnútorných 

plôch obrobku sa rozmery zväčšujú. Nepresnosť obrobku dokončovaného tvrdým 

sústružením môže byť spôsobená aj nepresnosťou danou upínaním obrobku predovšetkým 

pri obrábaní tenkostenných súčiastok [14; 17]. 

 

 

Obrázok 11: Vplyv tuhosti S-N-O-P na 
hrúbku odoberanej vrstvy [14] 

 

Obrázok 12: Vplyv teplotnej rozťažnosti 
nástroja na hrúbku odoberanej triesky [14] 

 

1.3 Nástrojové materiály  
Sústruženie materiálov s vysokou tvrdosťou a pevnosťou nástrojmi s definovanou 

geometriou sa stáva čoraz viac rozšíreným vďaka pokroku v oblasti rezných materiálov. Do 

praktického života v strojárskych podnikoch sa dostáva tvrdé sústruženie najmä vďaka 

polykryštalickému kubickému nitridu bóru a nástrojom z veľmi jemnozrnných spekaných 

karbidov s povlakmi. Na obrázku 13 je uvedený rozsah materiálov vhodných na tvrdé 

sústruženie a ich príslušných tvrdostí [16; 18].  
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Obrázok 13: Graf aplikácie tvrdého sústruženia [16] 

 

1.3.1 Spekané karbidy 

Objavenie a vývoj spekaných karbidov úzko súvisí s poznaním, že výborné 

vlastnosti rýchlorezných ocelí, sú spôsobené prítomnosťou tvrdých karbidických častíc v ich 

kovovej matrici. Výrobcovia sa preto snažili vyrobiť materiál, ktorý by obsahoval väčší 

podiel tvrdých častíc ako bežné rýchlorezné ocele. Spekané karbidy začali byť úspešne 

vyrábané až po zvládnutí technológie práškovej metalurgie. Ich štruktúra je tvorená karbidmi 

vysokotaviteľných kovov volfrámu WC, titánu TiC a spojovacím kovom, ktorým 

najčastejšie býva kobalt Co. Spekané karbidy majú najvyšší modul pružnosti, ohybovú 

pevnosť a lomovú húževnatosť, preto je ich aplikácia vhodná pre obrábanie s vysokými 

hodnotami posuvu a ťažko prerušovaný rez. V dôsledku nižšej termochemickej stability  nie 

je možné aplikovať tento rezný materiál pri vyšších rezných rýchlostiach, preto v súčasnej 

dobe takmer všetci výrobcovia spekané karbidy povlakujú. Povlakovaný spekaný karbid je 

možné považovať za jednoduchý kompozitný materiál, tvorený pevným karbidovým 

podkladom a termochemicky stabilným, tvrdým povlakom. Výsledkom napovlakovania 

spekaného karbidu je rezný materiál vhodný pre rôzne aplikácie pri vysokých rezných 

a posuvových rýchlostiach, vhodný aj pre veľký materiálový úber a prerušovaný rez [19; 

20].  
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1.3.2 Supertvrdé nástrojové materiály  

Všeobecný názov označujúci supertvrdé materiály v sebe zahŕňa označenie dvoch 

synteticky vyrobených materiálov, a to polykryštalického diamantu s označením PD 

a polykryštalického kubického nitridu bóru PKBN. Vzhľadom na ich výborné mechanické 

vlastnosti je možné oba materiály použiť na špeciálne aplikácie. Diamant je vďaka vysokej 

väzbovej energie kubickej mriežky najtvrdším známym materiálom. Z dôvodu nižšej 

teplotnej stálosti PD, ktorý sa pri približne 800°C mení na grafit, je jeho aplikácia 

obmedzená a nie je možné ho použiť na obrábanie materiálov na báze železa, teda oceli ani 

liatin, pretože by po prekročení kritickej hodnoty dochádzalo k silnej difúzii uhlíka medzi 

nástrojom a obrobkom. Preto sa PD používa najmä na obrábanie neželezných kovov ako sú 

hliníkové zliatiny, bronzy, mosadze, titán a jeho zliatiny, grafit, keramika a ďalšie materiály, 

ktoré nemajú afinitu k uhlíku. Vďaka jeho jemnozrnnej štruktúre je možné na nástrojoch 

z PD naostriť aj veľmi ostré rezné hrany [13; 19].  

 

 

Obrázok 14: Kryštalická mriežka PD a PKBN [13] 

 

Grafit aj nitrid majú hexagonálnu mriežku (obr.14) a podobné vlastnosti, ktorými je 

nízka tvrdosť, nízky koeficient trenia a dobrá elektrická vodivosť. V oboch prípadoch sa 

hexagonálna mriežka mení na kubickú pôsobením zvýšenej teploty a tlaku, pričom 

v kryštalickej mriežke vzniknú veľké vnútorné napätia, čoho výsledkom je veľmi vysoká 

tvrdosť polykryštalického diamantu a kubického nitridu bóru. Výhodou PKNB je, že si na 

rozdiel od PD zachováva tvrdosť a odolnosť voči opotrebeniu aj pri zvýšených teplotách 
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rezania, má dobrú tepelnú vodivosť a efektívne odvádza teplo, vďaka čomu zaručuje dobrú 

presnosť obrobkov. PKNB sa využíva najmä na sústruženie a frézovanie veľmi tvrdých 

materiálov nad 45 HRC, a to na tuhých sústavách S-N-O-P. V prípade, že sú obrábané 

materiály príliš mäkké, dochádza k väčšiemu opotrebeniu rezného nástroja. Sústružením 

tvrdých materiálov pomocou PKNB je možné dosiahnuť výbornej kvality obrábaného 

povrchu, preto sa sústruženie zdá ako vhodná alternatíva k dokončovaniu obrobkov 

brúsením [19; 13]. 

 

1.3.3 Rezná keramika  

Týmto názvom sa v dnešnej dobe označuje niekoľko materiálov. Tie sa líšia 

chemickým zložením aj mikroštruktúrou. Všeobecne je však možné reznú keramiku 

definovať ako prevažne kryštalický materiál, ktorého hlavnou zložkou sú anorganické 

zlúčeniny nekovového charakteru. Táto definícia zahrňuje tradičnú keramiku (porcelán, 

cement, tehly), brúsiace materiály, ale aj  tzv. „nové“ keramické látky. Pre „nové“ keramické 

látky je charakteristické, že sú vyrábané z pomerne čistých surovín. Veľké množstvo látok, 

ktoré sú zaraďované medzi tzv. „nové“ keramické látky, sú kryštalické látky na rozdiel od 

tradičnej keramiky, ktorá obsahuje aj podiel amorfnej (sklenej) fázy. Keramické látky sú 

viazané medziatómovými kovalentnými a iónovými väzbami. Atómové väzby nie sú čisto 

iónové alebo čisto kovalentné, ale častokrát sa vyskytujú obe väzby súčasne. Kryštalická 

štruktúra je tvorená zložitými kubickými a hexagonálnymi kryštalickými mriežkami. Medzi 

základné charakteristické vlastnosti polykryštalických keramických materiálov patrí malý 

rozmer zrna, ktorý sa často pohybuje pod 1 µm, vysoká tvrdosť, nízka húževnatosť a nízka 

merná hmotnosť [19; 21].  

 

 

Obrázok 15: Ukážka VRD z reznej keramiky [22] 
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Pre delenie a značenie keramických rezných materiálov neexistuje konkrétna norma 

ako je to napríklad pri SK, preto sa používa všeobecne zaužívané delenie podľa chemického 

zloženia, vlastností a doporučeného použitia. Ide o skupiny materiálov z keramiky na báze 

oxidu hlinitého Al2O3 a skupinu materiálov z keramiky na báze nitridu kremíka Si3N4 [21]. 

 

• Keramika na báze oxidu hlinitého Al2O3 

a) čistá oxidická keramika (obr.16) 

Prvé rezné nástroje z čistej oxidickej keramiky na báze Al2O3 sa na trhu objavili 

v 50. rokoch 20. storočia. Jedná sa o takmer čistý oxid hlinitý (99,5 % Al2O3). 

Hlavnou výhodou čistej oxidickej keramiky je vysoká tvrdosť a dobrá 

oteruvzdornosť aj za vysokých teplôt, čo umožňuje použiť daný typ reznej 

keramiky pri vysokých rezných rýchlostiach až 1 000 m.min-1. Najčastejšími 

aplikáciami čistej oxidickej keramiky je obrábanie materiálov z liatiny 

s lupienkovým grafitom a konštrukčných ocelí neprerušovaným rezom [13; 21].  

 

b) zmiešaná oxidická keramika – Al2O3+ ZrO2  alebo Al2O3+ ZrO2 +CoO (obr.17) 

Zmiešaná oxidická keramika obsahuje 15 až 20 %  ZrO2  alebo aj inej zložky 

napr. CoO. Oproti čistej oxidickej keramike má vyššiu pevnosť. Vďaka 

zdokonalenej technológie výroby a prísade ZrO2 dosahuje zmiešaná oxidová 

keramika vyššiu húževnatosť a nižšiu náchylnosť k lomu [13; 21].  

 

c) vystužená keramika - Al2O3 + TiC/TiN/WC/TaC  (obr.18 a obr.19) 

Začiatkom 70. rokov bol vyvinutý nový typ reznej keramiky vyrábaný 

vysokoteplotným lisovaním, ktorý mal zvýšiť odolnosť voči vydrolovaniu ostria 

a zvýšiť spoľahlivosť nástrojov z reznej keramiky. Dnes sa jedná 

o najpoužívanejší materiál z reznej keramiky, ktorý sa zaslúžil o rozšírenie 

aplikácie materiálov z reznej keramiky na trhu s reznými nástrojmi [13; 21].  
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Obrázok 16: Čistá oxidická keramika [13] 

 

Obrázok 17: Zmiešane oxidická keramika 
Al2O3+15 % ZrO2 [13] 

Obrázok 18: Zmiešaná oxidicky-neoxidická 
keramika Al2O33 + 16 % TiC [13] 

Obrázok 19: Zmiešaná oxidicky-neoxidická 
keramika Al2O3 + 30 % TiC [13] 

 

Ďalšou skupinou konštrukčnej keramiky je nitridová keramika na báze kremíku, 

ktorá  existuje v dvoch modifikáciách α a  β. Modifikácia α Si3N4 je tvrdšia ako modifikácia 

β Si3N4. Všeobecne má nitridová keramika na báze kremíku nižšiu tvrdosť a vyššiu pevnosť, 

tepelnú vodivosť, dobrú húževnatosť a odolnosť voči tepelným rázom oproti keramike na 

báze oxidu hlinitého [23]. 

 

• Keramiku na báze nitridu kremíku delíme na [19]:  

a) nitrid kremíku s prísadami MgO, Al2O3, Y2O3  

Tento druh keramiky bol vyvinutý firmou Lucas vo Veľkej Británii pod 

obchodným názvom Syalon, preto sa tento materiál na báze nitridu kremíka 

taktiež niekedy nazýva sialon. Najväčšou výhodou sialonových keramík je 

vysoká lomová húževnatosť. V porovnaní s reznými materiálmi na báze Al2O3  

môžu pracovať s dvojnásobnou hodnotou pracovného posuvu. Ďalšou výhodnou 

vlastnosťou sialoných keramík je dobrá odolnosť voči teplotným šokom. 
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Naopak, ich odolnosť voči opotrebeniu je nízka a pri obrábaní ocelí a liatin 

s guľôčkovým grafitom sa veľmi rýchlo opotrebovávajú. Preto je ich aplikácia 

obmedzená na sústruženie a frézovanie LLG liatin, poprípade v niektorých 

prípadoch aj superzliatin [19].  

 

b) nitrid kremíka s prísadou TiN (obr.20) 

 

 

Obrázok 20: Keramika Si3N4 [13] 

 

Obrázok 21: Keramika typu sialon [13]  

 

Obe skupiny keramiky na báze oxidu hlinitého aj na báze nitridu kremíka je možné 

v súčasnej dobe vyrábať vo forme s vystužujúcimi vláknami SiC (tzv. whiskery) v rozsahu 

20 až 30 obj.%. Pridaním vlákien SiC dochádza k značnému zvýšeniu odolnosti voči 

vydrolovaniu a vylamovaniu ostria v dôsledku spevnenia, taktiež k zvýšeniu odolnosti voči 

oxidácii. Povlakovanie reznej keramiky nie je tak obvyklé ako u spekaných karbidov. 

Najčastejšie sa VRD z reznej keramiky povlakujú metódou CVD, no v poslednej dobe sa 

vďaka spoločnosti CemeCon začína využívať aj metóda PVD. Zásluhou povlakovanej 

vrstvy dosiahne VRD z reznej keramiky vyššiu húževnatosť z dôvodu eliminovania šírenia 

mikrotrhlín základného materiálu a zvýšenej oteruvzdornosti rezných hrán [13; 20].  

Tabuľka 3: Rozdelenie a značenie reznej keramiky podľa normy ČSN ISO 513 [24] 

Hlavná skupina 
Podskupina 

Symbol Význam 

Rezná keramika 

CA oxidická keramika na báze  Al2O3 

CM zmesová keramika Al2O3 + karbid kovu  

CN nitridová keramika na báze Si3N4 

CC povlakovaná rezná keramika  
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Medzi hlavné výhody reznej keramiky patrí hlavne jej vysoká tvrdosť, nízka merná 

hmotnosť, odolnosť voči pôsobeniu vysokých teplôt, odolnosť voči namáhaniu tlakom, 

odolnosť voči chemickým vplyvom a korózii. Na druhej strane, veľkou nevýhodou reznej 

keramiky je nižšia húževnatosť (dôvod zvýšenej krehkosti) a menšia odolnosť voči tepelným 

rázom. Oba nedostatky reznej keramiky sa postupne odstraňujú cestou výberu surovín, 

zlepšovaním chemického zloženia a zmenou technológie výroby. Rezná keramika patrí do 

skupiny netradičných rezných materiálov a jej využívanie tvorí približne 4-5 % z celkového 

objemu používaných rezných materiálov na trhu. V tabuľke 4 sú zhrnuté charakteristické 

aplikácie reznej keramiky pri obrábacom procese spolu s charakterom rezu a možnosťou 

použitia procesnej kvapaliny [25; 26]. 

Tabuľka 4: Využitie reznej keramiky [26] 

Druh reznej 

keramiky 

Charakteristická  aplikácia  

obrábania 

Procesná 

kvapalina 
Charakter rezu 

Al2O3 
LLG liatina 

konštrukčných ocelí 
za sucha 

neprerušovaný 

rez 

Al2O3+ZrO2 

LLG liatina 

LGG liatina 

liatina s vločkovým grafitom 

konštrukčné a zušľachtené ocele 

za sucha 
čiastočne 

prerušovaný rez 

Al2O3 + TiC 

kalené ocele 

ťažko obrábateľné materiály 

LLG liatina 

za sucha 

s chladením 

čiastočne 

prerušovaný rez  

Al2O3 + SiC 

žiaruvzdorné materiály 

žiarupevné materiály 

kalené ocele 

za sucha 

s chladením 
prerušovaný rez 

Si3N4 
všetky druhy liatiny 

zliatiny na báze niklu 

za sucha 

s chladením 
prerušovaný rez  
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2 Analýza súčasného stavu  
Aktuálne sú v spoločnosti hriadele z kalenej ocele dokončované dvomi 

technológiami. Jednou z nich je tvrdé sústruženie hriadeľov pomocou kubického nitridu 

bóru. V prípade ťažko prerušovaného rezu alebo nedostatočných sústružníckych kapacít, sú 

hriadele dokončované pomocou technológie brúsenia, viď obrázok 22, čo však  

dokončovacie operácie mnohonásobne predlžuje a zanecháva v povrchu obrobku nežiadúce 

ťahové zvyškové napätie. To sú hlavné dôvody prečo je v spoločnosti postupne od 

technológie brúsenia upúšťané a prechádza sa na dokončovanie hriadeľov pomocou 

technológie tvrdého sústruženia. Motiváciou tvrdého sústruženia je snaha nahradiť 

dokončovacie brúsenie hriadeľov obrábaním materiálu nástrojom s definovanou 

geometriou, a to najmä z dôvodu zníženia výrobných časov a redukovania vzniku 

nežiadúcich zvyškových ťahových napätí z povrchovej vrstvy obrobku.   

 

 

Obrázok 22: Brúsenie kaleného hriadeľa 

 

2.1 Aktuálne používaná  VRD  
Aktuálne je v spoločnosti na tvrdé sústruženie používaná VRD CNGA 120404 WH 

BNC 2020 (obr. 23) od výrobcu Sumitomo. Konkrétne ide o VRD triedy Sumiboron. BNC 

2020 označuje špeciálnu sortu VRD, ktorej telo je tvorené zo spekaného KNB. Obsah KNB 

sa pohybuje od 70 až 75 % s veľkosťou zrna do 5 µm. Telo VRD je povlakované keramickou 

vrstvou, ktorá zvyšuje tepelnú odolnosť, oteruvzornosť a oxidickú rezistenciu VRD. Ako je 

možné vidieť, keramická vrstva je ešte povlakovaná vrstvou titán-nitridu, ktorá zabraňuje 

opotrebeniu nástrojov zapríčinené nalepovaním materiálu, viď obrázok 24. Hrúbka povlaku 
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titán-nitridu dosahuje 1,5 µm. Vďaka tomu táto sorta dosahuje výborný rezný výkon a dlhšiu 

životnosť rezného nástroja v porovnaní s VRD triedy Sumiboron povlakovanými 

konvenčnými metódami. Táto sorta je určená na tvrdé sústruženie ocele [27].  

 

 

Obrázok 23: CNGA 120404 WH BNC2020 [27] 

 

Obrázok 24: Štruktúra BNC 2020 [27] 

 

Rozsah aplikácii VRD sorty BNC 2020 je znázornený na obrázku 25. Výrobca 

odporúča aplikáciu rezného materiálu na kontinuálny alebo mierne prerušovaný rez s reznou 

rýchlosťou od 100 do 180 m.min-1. Obrábací proces je možné realizovať bez, alebo 

s použitím procesnej kvapaliny. Výrobcom doporučené rezné parametre pre sústruženie 

kalenej ocele s tvrdosťou od 50 až 65 HRC sú zhrnuté v tabuľke 5.  

 

 

Obrázok 25: Rozsah aplikácie sorty CBN BNC 2020 [27] 

Tabuľka 5: Výrobcom doporučené rezné parametre [28] 

ISO Materiál Tvrdosť [HRC] vc [m.min-1] ap  [mm] fot[mm.ot-1] 

H Kalená oceľ 50-65  100-180 0,03-0,5 0,03-0,4 

 



26 
 

2.2 Analýza obrábacieho procesu  
Hriadele z kalenej ocele sú obrábané pomocou VRD CNGA 120404 WH BNC 2020. 

Obrobky sú najprv vyhrubované tak, aby boli odstránené nerovnosti povrchu po 

predchádzajúcej operácii. To zabezpečí, že prídavok na dokončenie je po celej dĺžke 

obrobku konštantný a proces dokončovacieho obrábania stabilný. Na túto operáciu sú 

využívané opotrebené VRD, ktoré už nespĺňali podmienky pre dokončovacie operácie. 

Obrobok z kalenej ocele je následne dokončený tak, aby bola dosiahnutá stredná aritmetická 

odchýlka profilu Ra = 0,8 µm a rozmerová tolerancia priemeru obrobku. Obrábací proces 

prebieha s procesnou kvapalinou, ktorá je po celý čas privádzaná do miesta rezu. Obrobky 

sú do skľučovadla upínané pomocou prípravku, viď obrázok 26. Spôsob upínania obrobkov 

bude detailnejšie popísaný v ďalšej kapitole. Rezné parametre, s ktorými sú hriadele 

dokončované, sú uvedené v tabuľke 6.  

 

 
Obrázok 26: Upnutý kalený hriadeľ pred obrábaním 

 

Tabuľka 6: Aktuálne používané rezné parametre 

Rezné parametre pre VRD CNGA 120404WH BNC 2020 

vc [m.min-1] fot [mm] ap [mm] ot/min tAS [min] 

130 0,15 0,1 592 2,08 
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3 Optimalizácia obrábacieho procesu 
Cieľom experimentu bolo prakticky aplikovať materiál z reznej keramiky na proces 

tvrdého sústruženia obrobku z kalenej ocele za podmienky splnenia rozmerovej 

a geometrickej tolerancie obrobku a dosiahnutia drsnosti povrchu Ra = 0,8 µm. Tento rezný 

materiál by následne mohol nahradiť operáciu brúsenia, respektíve tvrdého sústruženia 

(obr.27) realizovaného VRD z KNB. Hlavným cieľom diplomovej práce je otestovať 

vhodnosť aplikácie reznej keramiky pre daný obrábací proces, porovnať navrhovaný rezný 

materiál s aktuálnou technológiou tvrdého sústruženia a rozhodnúť o vhodnosti tejto 

aplikácie.  

 

 

Obrázok 27: Upnutý kalený hriadeľ po dokončovacom obrábaní 

 

3.1 Popis navrhovanej VRD  
Na experimentálne obrábanie bola použitá VRD z reznej keramiky od spoločnosti 

ISCAR. Konkrétne bola použitá VRD typu CNGA 120404T IN420 a CNGA 120408T 

IN420 (obr. 28 a obr. 29). Z označenia vyplýva, že sa jedná o negatívnu reznú geometriu, 

vďaka čomu má rezná doštička štyri rezné hrany. Rozmerové  charakteristiky oboch typov 

VRD sa nachádzajú v tabuľke 7. Označenie sorty IN420 značí, že sa jedná o čiernu keramiku 

zloženú z Al2O3 a TiCN s povlakom TiN nanášaným metódou PVD vhodnú pre 

polohrubovacie a dokončovacie operácie chrómových a kalených ocelí. Výrobcom 
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odporučené rezné parametre pre obrábanie kalenej ocele pre oba typy VRD sú uvedené 

v tabuľke 8. Ako uvádza výrobca VRD, materiál je vhodný na vysokorýchlostné obrábanie 

kalenej ocele s tvrdosťou nad 50 HRC, liatiny a ťažkoobrobiteľných materiálov. Výrobca 

pre daný typ VRD odporúča aplikácie ľahkého hrubovania a dokončovacie operácie 

s požadovanou vysokou presnosťou obrobku a vysokou kvalitou obrábaného povrchu. 

Povlakované sorty reznej keramiky ponúkajú zvýšenú oteruvzdornosť VRD, a tým aj dlhšiu 

trvanlivosť rezných hrán [29; 30]. 

 

 

Obrázok 28: Geometria VRD CNGA 
120404T IN 420 [31] 

 

Obrázok 29: Ilustrácia VRD CNGA 
120404T IN 420 [32] 

 

Tabuľka 7: Rozmery reznej platničky [31] 

Parameter VRD  CNGA 120404T CNGA 120408T 

Dĺžka reznej hrany  

Hrúbka reznej platničky  

Polomer zaoblenia reznej hrany 

L 

S 

RE 

12,9 mm  

4,76 mm  

0,4 mm  

12,9 mm  

4,76 mm  

0,8 mm  

 

Tabuľka 8: Výrobcom doporučené rezné parametre [33] 

ISO Materiál Tvrdosť [HRC] vc [m.min-1] ap  [mm] fot[mm.ot-1] 

H Kalená oceľ 55 90-250 0,1-3 0,05-0,2 

H Kalená oceľ 60 90-250 0,1-3 0,05-0,2 
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3.2 Typ držiaka  
Na experimentálne obrábanie bol použitý držiak PCLNL 2525M-12. Rezná doštička 

bola upnutá pomocou vnútornej páky. Upínanie podľa ISO P je určené pre negatívny tvar 

reznej doštičky. Ďalšie informácie o type držiaka sa nachádzajú v tabuľke 9.  

 

 

 

 

Tabuľka 9: Údaje o type držiaka PCLNL 2525M-12 [34] 

Parameter držiaku Označenie Hodnota 

Funkčná dĺžka  LF 150 mm  

Funkčná výška  HF 25 mm  

Funkčná šírka  WF 32 mm  

Výška stopky H 25 mm  

Uhol hlavnej reznej hrany  kr 95° 

Ortogonálny uhol čela  go -6° 

Uhol sklonu reznej hrany  ls -6° 

Uhol chrbta  an 0° 

 

3.3 Obrábací stroj  
Experimentálne obrábanie bolo realizované na číslicovo riadenom horizontálnom 

sústruhu značky Doosan model Puma 2600 LY II  (obr. 32), ktorý je v spoločnosti využívaný 

najmä na tvrdé sústruženie kalených hriadeľov. Zariadenie je riadené pomocou riadiaceho 

Obrázok 30: Geometria držiaku PCLNR 
2525M-12 [34] 

Obrázok 31: Ilustrácia držiaka PCLNL 
2525M-12 [34] 
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systému Fanuc 32i-A. Horizontálny sústruh je vybavený koníkom, čo umožňuje dosiahnuť 

bezpečné upínanie obrobkov a dostatočnú tuhosť v sústave S-N-O-P. Ďalšie technické 

parametre horizontálneho sústruhu sú uvedené v tabuľke 10. 

 

 

Obrázok 32: Horizontálny sústruh Doosan Puma 2600 LY II [35] 

Tabuľka 10: Technické parametre zariadenia Doosan Puma 2600 LY II [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Experimentálna vzorka  
Experimentálna vzorka, viď obrázok 33, bola vytvorená zjednodušením existujúceho 

výrobku spoločnosti, a to z dôvodu utajovaných skutočností, ktoré nie je možné v záverečnej 

práci zverejniť. Experimentálna vzorka bola navrhnutá tak, aby výrobok bolo možné 

dokončiť podľa požiadaviek zákazníka, a to nielen z hľadiska rozmerových, ale aj 

Doosan Puma 2600 LY II 

Riadiaci systém  Fanuc 32i-A 

Počet riadených osí 4 

Obežný priemer nad lóžou 780 mm  

Maximálny priemer sústruženia  376 mm  

Maximálna dĺžka sústruženia  1280 mm  

Priemer skľučovadla  255 mm  

Otáčky  4000 ot/min 

Výkon motora /30min 22 kW 

Počet nástrojov  24 ks  

Hmotnosť stroja  7400 kg  



31 
 

geometrických charakteristík. Celková dĺžka hriadeľa je 207 mm. Vzorka bola na 

dĺžke  192 mm indukčne tepelne spracovaná na tvrdosť 55-60 HRC do hĺbky 2 mm. 

Prídavok na tepelné spracovanie sa na jednotlivých vzorkách líši, no všeobecne je možné 

konštatovať, že prídavok sa pohybuje od 0,45 až do 0,6 mm. Podstatnými charakteristikami 

z hľadiska dokončovacích operácií sú rozmerová tolerancia priemeru hriadeľa Ø70 f7 

a  hodnoty strednej aritmetickej odchýlky profilu  Ra  = 0,8 µm. Tieto dve charakteristiky 

sú smerodajné pre operátora pri rozhodovaní o použití novej reznej hrany alebo výmene 

VRD.  

 

 

Obrázok 33: Náčrt experimentálnej vzorky 

 

3.4.1 Materiál experimentálnej vzorky  

Experimentálna vzorka bola vyrobená z mikrolegovanej ocele s jemnozrnnou  

feriticko – perlitickou štruktúrou, legovanej vanádom. Oceľ je určená na povrchové tepelné 

spracovanie. Označenie ocele podľa DIN 49MnVS3 čo v číselnom vyjadrení predstavuje 

oceľ 1.1199. Táto oceľ sa používa na dynamicky namáhané diely ako sú kľukový hriadeľ, 

piesty, diely na systémy odpruženia, kĺbové hriadele a ďalšie. Chemické zloženie 

a mechanické vlastnosti materiálu s označením 49MnVS3 sú uvedené v tabuľke 11 

a v tabuľke 12. Konkrétna chemická analýza obrábanej vzorky je uvedená ako príloha tejto  

práce [37; 38]. 

Tabuľka 11: Chemické zloženie v hmotnostných percentách ocele 49MnVS3 [39] 

C Si Mn P S V Al Ti 

0,44 - 0,50 ≤0,5 0,7-0,1 ≤0,035 0,03-0,065 0,08-0,13 0,03 0,1 
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Tabuľka 12: Mechanické vlastnosti materiálu 49MnVS3 [37] 

Rp0,2 Rm  A  Tvrdosť  

[MPa] [MPa] [%] [HB] 

450 750-900 8 <255 
 

3.5 Upnutie obrobku  
Experimentálna vzorka bola upnutá pomocou prípravku, ktorý bol zaskrutkovaný do 

závitového otvoru hriadeľa M30. Prípravok bol následne upnutý do univerzálneho 

trojčeľusťového skľučovadla za priemer prípravku Ø 50. Na upnutie obrobku bol použitý 

hrot koníka, viď obrázok 34 a 35. Tlak koníka bol nastavený na 20 barov. Je možné 

konštatovať, že takéto upnutie je bezpečné a dostatočne tuhé z hľadiska síl, ktoré pôsobia 

v sústave S-N-O-P.  

 

Obrázok 34: Ilustrácia upnutia vzorky 

 

Obrázok 35: Upnutie vzorky 

 

3.6 Voľba rezných parametrov  
Rezné parametre obrábacieho procesu boli volené s ohľadom na splnenie podmienok 

strednej aritmetickej odchýlky povrchu Ra = 0,8 µm. Kvalita obrábaného povrchu závisí od 

mnohých faktorov obrábacieho procesu. Jeden z najvýznamnejších faktorov je polomer 

zaoblenia reznej hrany a posuv na otáčku. Rezné podmienky experimentálneho obrábania 

boli spočítané podľa empirického vzorca teoretickej drsnosti povrchu, ktorý odporúčajú 

výrobcovia VRD na voľbu počiatočných podmienok obrábacieho procesu. Aj keď skutočná 

hodnota strednej aritmetickej odchýlky povrchu môže byť rozdielna, vzorec nám pomôže 
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predbežne určiť počiatočné rezné parametre, s ktorými bude experiment realizovaný. Zo 

vzorca vyjadríme teoretický posuv na otáčku, pri ktorom by mala byť dosiahnutá limitná 

hodnota drsnosti povrchu Ra = 0,8 µm. Keďže existujú aj iné faktory, ktoré môžu drsnosť 

povrchu ovplyvniť, dané hodnoty budeme považovať za teoretické. Teoretickú drsnosť 

povrchu spočítame podľa nasledujúceho vzťahu [40]:  

 

)*# =
43,9 ∙ /$#

%,''

0(
),*+  (2) 

 

Vyjadrenie teoretického posuvu na otáčku: 

 

/$#! = 1
)* ∙ 0(

),*+

43,9

",$$
 (3) 

 

Vypočítaný teoretický posuv na otáčku pre VRD CNGA 120404T IN 420 : 

 

)*# = 0,8	56 

 

/$#! = 1
0,8 ∙ 0,4),*+

43,9

",$$
= 0,074	66 

 

Z teoretického výpočtu vyplýva, že na splnenie strednej aritmetickej odchýlky 

profilu obrábaného povrchu predpísanej na výkrese, je potrebné na horizontálnom sústruhu 

nastaviť nasledujúce rezné parametre uvedené v tabuľke 13. 

Tabuľka 13: Teoretické hodnoty fot pre jednotlivé typy VRD 

Typ VRD 0, Teoretický posuv  /$#! 

CNGA 120404T IN 420  0,4 mm  0,07 mm 

CNGA 120408T IN 420 0,8 mm  0,1 mm 

 

Rezná rýchlosť bude volená podľa odporučení výrobcu VRD v troch úrovniach, viď 

tabuľka 14  a  15, a to  z dôvodu hľadania vhodnej hodnoty reznej rýchlosti. Pri použití VRD 

CNGA 120404T IN420 budú na horizontálnom sústruhu nastavené hodnoty reznej rýchlosti 
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100, 150 a 200 m.min-1 . V prípade VRD CNGA 120408T IN 420 budú hodnoty reznej 

rýchlosti nastavené na 150, 200 a 250 m.min-1.Všetky experimentálne vzorky budú vopred 

presústružené tak, aby boli odstránené nerovnosti povrchu po predchádzajúcej 

operácii  a  prídavok na dokončovaciu operáciu ostal konštantný po celej dĺžke sústruženej 

vzorky. Testovacie podmienky a návrh experimentu pre oba typy VRD sú uvedené v tabuľke 

14 a tabuľke 15.  

Tabuľka 14: Návrh experimentu pre VRD CNGA 120404T IN 420 

Rezné parametre pre VRD CNGA 120404T IN420 

č. pokusu vc [m.min-1] fot [mm] ap [mm] n [ot.min-1] tAS [min] 

1A 100 0,07 0,1 455 5,87 

2A 150 0,07 0,1 682 3,91 

3A 200 0,07 0,1 910 2,94 

Tabuľka 15: Návrh experimentu pre VRD CNGA 120408T IN 420 

Rezné parametre pre VRD  CNGA 120408T IN 420 

č. pokusu vc [m.min-1] fot [mm] ap [mm] n [ot.min-1] tAS [min] 

1B 150 0,1 0,1 682 2,74 

2B 200 0,1 0,1 910 2,06 

3B 250 0,1 0,1 1137 1,64 

 

3.7 Experimentálne obrábanie  
Do nožového držiaku PCLNL 2525M-12 od firmy Iscar bola vložená vymeniteľná 

rezná doštička CNGA 120404T IN 420 (následne CNGA 120408T IN 420). Do 

trojčeľusťového skľučovadla bol upnutý obrobok pomocou naskrutkovaného prípravku. 

Podrobný popis upnutia obrobku je uvedený v  kapitole 3.5. Následne boli na horizontálnom 

sústruhu nastavené rezné parametre podľa návrhu experimentu, viď obrázok 36. Hodnota 

sústruženého priemeru bola nastavená na strednú hodnotu tolerancie priemeru. Výrobca 

odporúča aplikáciu bez procesnej kvapaliny alebo s kontinuálnym a dostatočným prívodom 

procesnej kvapaliny do miesta rezu tak, aby bola VRD dostatočne chladená po celú dobu 

rezania a eliminovala sa možnosť termálneho šoku VRD.  Miesto rezu bolo po celú dobu 

experimentálneho obrábania chladené procesnou kvapalinou. Rozmerová tolerancia 

hriadeľa a drsnosť povrchu obrobku boli merané na každom obrobku. Pri prekročení 
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limitných hodnôt strednej aritmetickej odchýlky povrchu Ra, došlo k zmene rezných 

podmienok a k založeniu novej reznej hrany.  

 

 

Obrázok 36: Nastavené rezné parametre na 
horizontálnom sústruhu 

 

Obrázok 37: VRD CNGA 120404T IN 
420 pri experimentálnom obrábaní 

 

3.7.1 Priemer obrobku  

Priemer experimentálnej vzorky Ø70 s toleranciou f7 bol meraný pomocou 

digitálneho mikrometra značky Mitutoyo s meracím rozsahom 50 až 75 mm 

a presnosťou  ± 1 µm, viď obrázok 38. Každá vzorka bola meraná v troch miestach 

a následne bol spočítaný aritmetický priemer z nameraných hodnôt. Priemer hriadeľa  

s toleranciou f7 sa  pohybuje od dolného medzného rozmeru Ø69,94 mm po horný medzný 

rozmer Ø69,97 mm. 

 

 

Obrázok 38: Meranie priemeru kaleného hriadeľa 
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Priemer hriadeľa bol meraný z dôvodu sledovania stability obrábacieho procesu. 

Cieľom merania priemeru experimentálnej vzorky bolo sledovať schopnosť VRD sústružiť 

priemer vzorky na konečný rozmer, ktorý bol programovo nastavený na strednú hodnotu 

tolerovaného rozmeru hriadeľa Ø70 f7.  

 

3.7.2 Drsnosť povrchu obrobku  

Meranie drsnosti povrchu obrobku bolo realizované dotykovým meracím zariadením 

Mitutoyo SJ-210 (obr. 39). Povrch obrobku bol pred každým meraním očistený vzduchom. 

Pri meraní drsnosti povrchu obrobku bol vyhodnocovaný parameter strednej aritmetickej 

odchýlky profilu Ra na dĺžke ln = 4 mm s medznou vlnovou dĺžkou λC  = 0,8 mm. Meranie 

bolo realizované v troch miestach obrobku (obr. 40) a namerané hodnoty boli následne 

spriemerované. V prípade prekročenia hodnoty Ra = 0,8 µm v ktoromkoľvek mieste, bol 

obrobok označený ako chybný a proces experimentálneho obrábania bol ukončený z dôvodu 

prekročenia limitných podmienok. 

 

 

 

Obrázok 39: Mitutoyo SJ-210 [41] 

 

Obrázok 40: Meranie drsnosti povrchu  

 

3.8 Výsledky experimentu  
Výsledky experimentálneho obrábania sú uvádzané pre jednotlivé testovacie rezné 

podmienky samostatne v tabuľkách 16 až 21. Pre každý experiment bol zostrojený graf 

priebehu strednej aritmetickej odchýlky profilu počas experimentálneho obrábania. 

Následne boli vyhotovené snímky opotrebovania VRD a odobranej triesky, viď obrázok 42 

až obrázok 58. Zmena reznej rýchlosti nemala vplyv na tvar triesky a je možné konštatovať, 

že vo všetkých prípadoch mala trieska elementárny tvar. VRD boli analyzované pomocou 

mikroskopického zariadenia Axioscope 5 od spoločnosti Carl Zeiss s objektívmi Epiplan 



37 
 

s desaťnásobným a dvadsaťnásobným zväčšením. Fotografie VRD boli zachytené pomocou 

kamery Axiocam 208 color 8mpix a spracované softvérom ZEN blue s modulom Manual 

Extended Focus. 

 

Experiment 1A 

Požadované hodnoty strednej aritmetickej odchýlky profilu sa podarilo pri daných 

rezných parametroch dosiahnuť iba na 4 vzorkách. Pri piatej vzorke stredná aritmetická 

odchýlka povrchu prekročila hodnotu Ra = 0,8 µm, viď obrázok 42, a experiment bol 

prerušený. Všetky namerané hodnoty strednej aritmetickej odchýlky povrchu sa od začiatku 

experimentu pohybovali okolo limitnej hodnoty. Rozmerová tolerancia priemeru hriadeľa 

bola splnená na všetkých vzorkách, preto je možné konštatovať, že boli obrobené 4 vzorky, 

ktoré spĺňajú požadované charakteristiky strednej aritmetickej odchýlky povrchu 

a rozmerovej tolerancie priemeru hriadeľa.  

 

 

Obrázok 41: Graf priebehu experimentu 1A 

Tabuľka 16: Výsledky experimentu 1A 

 !"! !"" !"# !" #! #" ## 	#	 
 [µm] [µm] [µm] [µm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 0,677 0,692 0,681 0,683 69,951 69,954 69,952 69,952 

2 0,721 0,791 0,791 0,768 69,955 69,953 69,955 69,954 

3 0,763 0,791 0,795 0,783 69,969 69,951 69,954 69,958 

4 0,751 0,729 0,746 0,742 69,964 69,956 69,956 69,959 

5 0,832 0,796 0,821 0,816 69,951 69,951 69,961 69,954 
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Obrázok 42: Opotrebenie VRD pri rezných 
parametroch 1A 

 

Obrázok 43: Ukážka triesky pri rezných 
parametroch 1A 

 

Experiment 2A 

Z uvedeného grafu priebehu drsnosti povrchu, viď obrázok 46, vyplýva, že bolo 

obrobených 15 vzoriek, ktoré spĺňali požadované podmienky strednej aritmetickej odchýlky 

profilu. Namerané hodnoty sa pohybovali okolo Ra = 0,7 µm na všetkých obrobených 

vzorkách. Od deviatej vzorky, kedy bola dosiahnutá stredná aritmetická odchýlka profilu  

Ra = 0,6 µm, začali hodnoty postupne narastať. Na 16. vzorke nameraná hodnota prekročila 

limitnú hodnotu a experiment s danými parametrami bol prerušený. Rozmerová tolerancia 

obrobku Ø70 f7 bola splnená na všetkých obrábaných vzorkách. Pri daných testovacích 

podmienkach bolo obrobených 15 vzoriek, ktoré spĺňajú požadované kritéria.  

 

 

Obrázok 44: Opotrebenie VRD pri 
rezných parametroch 2A 

 

Obrázok 45: Ukážka triesky pri rezných 
parametroch 2A 
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Obrázok 46: Graf priebehu experimentu 2A  

Tabuľka 17: Výsledky experimentu 2A 

 !"! !"" !"# !" #! #" ## 	#	 
 [µm] [µm] [µm] [µm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 0,721 0,772 0,751 0,748 69,942 69,945 69,942 69,943 

2 0,767 0,748 0,754 0,756 69,955 69,956 69,958 69,956 

3 0,723 0,771 0,772 0,755 69,955 69,955 69,953 69,954 

4 0,727 0,721 0,737 0,728 69,962 69,962 69,961 69,962 

5 0,788 0,713 0,701 0,734 69,941 69,940 69,945 69,942 

6 0,722 0,73 0,718 0,723 69,953 69,952 69,955 69,953 

7 0,669 0,645 0,634 0,649 69,961 69,967 69,963 69,964 

8 0,619 0,644 0,682 0,648 69,965 69,966 69,966 69,966 

9 0,592 0,603 0,64 0,612 69,969 69,970 69,969 69,969 

10 0,644 0,644 0,615 0,634 69,964 69,959 69,959 69,961 

11 0,674 0,633 0,651 0,653 69,964 69,959 69,962 69,962 

12 0,683 0,716 0,699 0,699 69,970 69,964 69,964 69,966 

13 0,708 0,756 0,723 0,729 69,954 69,953 69,91 69,939 

14 0,737 0,782 0,772 0,764 69,959 69,956 69,955 69,957 

15 0,763 0,741 0,734 0,746 69,953 69,951 69,953 69,952 

16 0,821 0,753 0,834 0,803 69,959 69,959 69,956 69,958 

 

 Experiment 3A 

Z grafu priebehu drsnosti povrchu (obr. 47) vyplýva, že od začiatku experimentu 

mali hodnoty strednej aritmetickej odchýlky profilu klesajúci trend. Až po ôsmu obrobenú 
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vzorku stredná aritmetická odchýlka povrchu klesala a dostala sa až na hodnotu 0,4 µm, viď 

obrázok 47, kedy hodnoty začali opäť stúpať a na sedemnástej vzorke prekročili limitnú 

hodnotu. Požadované podmienky boli teda dosiahnuté na šestnástich obrobkoch. Pri 

experimentálnom obrábaní bola dosiahnutá hodnota strednej aritmetickej odchýlky profilu 

nižšia ako 0,4 µm. Táto skutočnosť by v určitej fáze životnosti VRD umožňovala zvýšiť 

hodnotu posuvu na otáčku, a tým znížiť čas obrábania. Rozmerová tolerancia 

obrobku  Ø70 f7 bola dodržaná na všetkých obrábaných vzorkách, a tak je možné 

konštatovať, že bolo obrobených 16 vzoriek, ktoré spĺňajú stanovené kritéria.  

 

 
Obrázok 47: Graf priebehu experimentu 3A 

 

 

Obrázok 48: Opotrebenie VRD pri 
rezných parametroch 3A 

 

Obrázok 49: Ukážka triesky pri rezných 
parametroch 3A 
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Tabuľka 18: Výsledky experimentu 3A 

 !"! !"" !"# !" #! #" ## 	#	 
 [µm] [µm] [µm] [µm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 0,673 0,766 0,662 0,700 69,965 69,964 69,966 69,965 

2 0,675 0,688 0,692 0,685 69,954 69,953 69,954 69,954 

3 0,624 0,686 0,715 0,675 69,955 69,955 69,953 69,954 

4 0,643 0,629 0,59 0,621 69,951 69,950 69,959 69,953 

5 0,516 0,507 0,507 0,510 69,953 69,953 69,952 69,953 

6 0,462 0,405 0,442 0,436 69,956 69,953 69,955 69,955 

7 0,363 0,398 0,424 0,395 69,963 69,959 69,962 69,961 

8 0,434 0,375 0,386 0,398 69,953 69,955 69,952 69,953 

9 0,418 0,384 0,432 0,411 69,952 69,954 69,952 69,953 

10 0,421 0,484 0,452 0,452 69,951 69,953 69,950 69,951 

11 0,499 0,475 0,493 0,489 69,967 69,966 69,965 69,966 

12 0,53 0,509 0,613 0,551 69,953 69,951 69,953 69,952 

13 0,634 0,621 0,556 0,604 69,958 69,955 69,954 69,956 

14 0,729 0,595 0,789 0,704 69,953 69,954 69,951 69,953 

15 0,769 0,765 0,632 0,722 69,957 69,955 69,968 69,960 

16 0,665 0,684 0,715 0,688 69,951 69,953 69,955 69,953 

17 0,712 0,735 0,82 0,756 69,953 69,955 69,956 69,955 

 

Experiment 1B 

Pri experimente 1B sa nepodarilo dosiahnuť požadovanú drsnosť povrchu ani na 

jednej obrábanej vzorke, viď obrázok 50. Všetky hodnoty sa pohybovali nad limitnou 

hodnotu strednej aritmetickej odchýlky profilu Ra = 0,8 µm, preto bol experiment po 6. 

obrobenej vzorke ukončený.  

Tabuľka 19: Výsledky experimentu 1B 

 !"! !"" !"# !" #! #" ## 	#	 
 [µm] [µm] [µm] [µm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 0,839 0,825 0,832 0,832 69,951 69,943 69,952 69,949 

2 0,862 0,859 0,829 0,850 69,964 69,962 69,959 69,962 

3 0,859 0,887 0,857 0,868 69,953 69,96 69,956 69,956 

4 0,809 0,821 0,815 0,815 69,961 69,963 69,959 69,961 

5 0,829 0,823 0,811 0,821 69,942 69,944 69,943 69,943 

6 0,869 0,858 0,839 0,855 69,945 69,951 69,95 69,949 
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Obrázok 50: Graf priebehu experimentu 1B 

 

 

Obrázok 51: Opotrebenie VRD 
pri rezných parametroch 1B 

 

Obrázok 52: Ukážka triesky pri 
rezných parametroch 1B 

 

Experiment 2B 

Z grafu priebehu drsnosti povrchu (obr.53) vyplýva, že prvé dva obrobky nedosahujú 

požadovanú drsnosť povrchu. Tá sa začala zlepšovať od tretej vzorky. Tento jav je 

spôsobený zaoblením reznej hrany, ktorá bola na začiatku obrábacieho procesu ostrá. 

Stredná aritmetická odchýlka profilu sa od 5. po 16. vzorku pohybovala na úrovni 0,4 µm, 

čo je oveľa nižšia hodnota ako požadovaná. Z toho dôvodu by bolo možné zvýšiť hodnotu  

posuv na otáčku, a tým zredukovať strojný čas. Požadované hodnoty drsnosti povrchu boli 
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následne dosahované až do 21. vzorky. Nasledujúca 22. vzorka už opäť prekročila limitné 

hodnoty a experiment s danými reznými parametrami bol prerušený. Rozmerová tolerancia 

priemeru bola vo všetkých prípadoch dodržaná. Z toho je možné konštatovať, že bolo 

obrobených 20 kusov vzoriek, ktoré spĺňali podmienky strednej aritmetickej odchýlky 

profilu a rozmerovú toleranciu Ø70 f7. 

 

 

Obrázok 53: Graf priebehu experimentu 2B 

 

 

Obrázok 54: Opotrebenie VRD 
pri rezných parametroch 2B 

 

Obrázok 55: Ukážka triesky pri rezných 
parametroch 2B 
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Tabuľka 20: Výsledky experimentu 2B 

 !"% !"& !"' !" #% #& ## 	#	 
 [µm] [µm] [µm] [µm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 1,006 1,07 1,048 1,041 69,953 69,950 69,955 69,953 

2 1,024 1,024 1,008 1,019 69,951 69,953 69,958 69,954 

3 0,679 0,629 0,737 0,682 69,965 69,962 69,964 69,964 

4 0,553 0,546 0,706 0,602 69,958 69,956 69,954 69,956 

5 0,571 0,562 0,538 0,557 69,953 69,951 69,950 69,951 

6 0,426 0,55 0,558 0,511 69,952 69,951 69,955 69,953 

7 0,468 0,49 0,436 0,465 69,954 69,951 69,956 69,954 

8 0,486 0,477 0,439 0,467 69,953 69,951 69,950 69,951 

9 0,454 0,439 0,49 0,461 69,956 69,959 69,955 69,957 

10 0,449 0,49 0,51 0,483 69,960 69,965 69,962 69,962 

11 0,472 0,483 0,428 0,461 69,961 69,967 69,965 69,964 

12 0,455 0,509 0,504 0,489 69,965 69,969 69,964 69,966 

13 0,462 0,484 0,489 0,478 69,963 69,962 69,966 69,964 

14 0,472 0,512 0,519 0,501 69,964 69,961 69,959 69,961 

15 0,543 0,576 0,487 0,535 69,963 69,959 69,958 69,960 

16 0,521 0,523 0,558 0,534 69,961 69,964 69,963 69,963 

17 0,538 0,625 0,642 0,602 69,965 69,963 69,967 69,965 

18 0,601 0,694 0,686 0,660 69,964 69,961 69,966 69,964 

19 0,677 0,785 0,792 0,751 69,962 69,961 69,962 69,962 

20 0,73 0,726 0,703 0,720 69,965 69,962 69,965 69,964 

21 0,748 0,791 0,792 0,777 69,963 69,965 69,962 69,963 

22 0,736 0,821 0,894 0,817 69,961 69,964 69,968 69,964 

 

Experiment 3B 

Z grafu priebehu drsnosti (obr. 56) vyplýva, že prvá obrobená vzorka nespĺňa 

podmienky drsnosti povrchu, lebo v jednom bode prekračuje limitnú hodnotu. Následne 

začali  hodnoty drsnosti povrchu klesať, až sa ustálili na hodnotách okolo Ra = 0,5 µm. Od 

13. vzorky sa stredná aritmetická odchýlka profilu zhoršovala a pri 23. vzorke prekročila 

limitnú hodnotu. Pri daných rezných parametroch sa podarilo obrobiť 21 vzoriek, ktoré 
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spĺňali požiadavku strednej aritmetickej odchýlky profilu a rozmerovú toleranciu hriadeľa. 

Je možné konštatovať, že obrábací proces s danými reznými parametrami bol stabilný.  

 

 
Obrázok 56: Graf priebehu experimentu 3B 

 
 
 

 

Obrázok 57: Opotrebenie VRD pri 
rezných parametroch 3B 

 

Obrázok 58: Ukážka triesky pri rezných 
parametroch 3B 
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Tabuľka 21: Výsledky experimentu 3B 

 !"! !"" !"# !" #! #" ## 	#	 
 [µm] [µm] [µm] [µm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

1 0,832 0,755 0,759 0,782 69,952 69,949 69,951 69,951 

2 0,8 0,755 0,754 0,770 69,952 69,955 69,957 69,955 

3 0,713 0,681 0,731 0,708 69,951 69,961 69,950 69,954 

4 0,724 0,637 0,625 0,662 69,964 69,962 69,959 69,962 

5 0,588 0,542 0,562 0,564 69,941 69,945 69,943 69,943 

6 0,519 0,557 0,559 0,545 69,950 69,954 69,952 69,952 

7 0,509 0,54 0,589 0,546 69,955 69,960 69,959 69,958 

8 0,562 0,553 0,562 0,559 69,962 69,967 69,963 69,964 

9 0,511 0,54 0,598 0,550 69,966 69,970 69,968 69,968 

10 0,541 0,504 0,518 0,521 69,953 69,951 69,957 69,954 

11 0,527 0,504 0,479 0,503 69,967 69,959 69,962 69,963 

12 0,455 0,464 0,488 0,469 69,970 69,959 69,961 69,963 

13 0,501 0,523 0,465 0,496 69,963 69,959 69,958 69,960 

14 0,603 0,56 0,522 0,562 69,958 69,957 69,959 69,958 

15 0,579 0,578 0,532 0,563 69,954 69,952 69,960 69,955 

16 0,65 0,62 0,68 0,650 69,959 69,956 69,958 69,958 

17 0,62 0,639 0,691 0,650 69,957 69,948 69,949 69,951 

18 0,712 0,717 0,786 0,738 69,954 69,960 69,958 69,957 

19 0,74 0,792 0,717 0,750 69,947 69,960 69,949 69,952 

20 0,782 0,783 0,791 0,785 69,961 69,964 69,962 69,962 

21 0,781 0,749 0,762 0,764 69,957 69,959 69,960 69,959 

22 0,769 0,791 0,725 0,762 69,958 69,960 69,962 69,960 

23 0,734 0,713 0,791 0,746 69,961 69,949 69,961 69,957 

24 0,934 0,913 1,03 0,959 69,962 69,949 69,962 69,958 

 

3.9 Analýza výsledkov experimentu 
Výsledky jednotlivých experimentov boli vynesené do grafu obrázok 59. Na grafe je 

zobrazená závislosti počtu obrobených vzoriek, ktoré spĺňajú požadované podmienky 

a reznej rýchlosti. Z grafu vyplýva, že s narastajúcou reznou rýchlosťou sa zvyšuje počet 

správne opracovaných vzoriek. Tento trend však začína stagnovať pri maximálnych 
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hodnotách reznej rýchlosti, ktoré boli pre experimentálne obrábanie volené.  Najvyšší počet 

opracovaných vzoriek, sa podarilo dosiahnuť s VRD CNGA 120408T IN 420 pri 

experimentálnom obrábaní s reznou rýchlosťou 250 m.min.1 a posuve na otáčku 0,1 mm.  

 

 

Obrázok 59: Graf závislosti počtu obrobených vzoriek a reznej rýchlosti 

 

3.10 Analýza zvyškových napätí v povrchovej vrstve vzorky 
Analýza normálového napätia v povrchovej vrstve experimentálnych vzoriek bola 

realizovaná v spolupráci s Katedrou obrábania a výrobnej techniky Strojníckej fakulty 

Žilinskej univerzity v Žiline. Merania normálového napätia boli realizované na štyroch 

vzorkách – opracovaná nekalená vzorka, zakalená vzorka dokončená technológiou brúsenia 

a dve zakalené vzorky opracované technológiou tvrdého sústruženia s použitím VRD 

CNGA 120408T IN 420 a CNGA 120408WH BNC 2020. Experimentálne vzorky boli 

merané v tangenciálnom a axiálnom smere v troch rôznych bodoch. V tabuľke 22 sú 

uvedené priemerné hodnoty jednotlivých meraní. Hodnoty uvádzane so znamienkom mínus 

predstavujú tlakové napätia v povrchovej vrstve vzorky, hodnoty so znamienkom plus 

ťahové napätia.  
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Tabuľka 22: Hodnoty zvyškových napätí v povrchovej vrstve vzoriek 

Dokončovacia 

technológia 
Rezný nástroj 

Tangenciálny 

smer 

Axiálny smer 

[MPa] [MPa] 

Nekalená vzorka  - +770,6 +505,4 

Tvrdé sústruženie CNGA 120408T IN420 +566,0 +92,4 

Tvrdé sústruženie CNGA 120408WH BNC 2020 -199,8 -547,1 

Brúsenie 500x80x203 A99 B60K -339,1 -646,9 

 

Pri nekalenej vzorke sú hodnoty zvyškových napätí ťahové v tangenciálnom aj 

axiálnom smere. V oboch prípadoch je možné konštatovať, že dosahujú výrazné hodnoty 

a takmer sa približujú medzi pevnosti materiálu Rm =  851 MPa (príloha 1). Takéto hodnoty 

zvyškových napätí v povrchovej vrstve materiálu môžeme považovať za nebezpečné 

z hľadiska integrity povrchu obrobku. Zvyškové napätie v povrchovej vrstve vzorky 

dokončenej technológiou brúsenia sú rovnomerné v tangenciálnom aj axiálnom smere 

a v oboch prípadoch sa jedná o tlakové napätia. Charakter a veľkosť zvyškového napätia 

odzrkadľujú ako je diel pri brúsení vystavený napätiam v oboch smeroch. V prípade vzoriek 

dokončených technológiou tvrdého sústruženia sú prekvapivé hodnoty zvyškových napätí 

pri tvrdom sústružení experimentálnej vzorky s VRD CNGA 120408T IN420. V oboch 

prípadoch sa jedná o ťahové zvyškové napätia a hodnoty v tangenciálnom smere dosahujú 

veľmi vysoké hodnoty. Tento fakt môže byť spôsobený reznými podmienkami pri 

experimentálnom obrábaní a zvýšeným namáhaním v mieste rezu. Keďže sa hodnota 

zvyškových napätí v tangenciálnom smere približuje medze pevnosti Rm = 851 MPa, bolo 

by potrebné vykonať analýzu vzorky dôkladnejšie s cieľom zistiť príčiny nameraných 

hodnôt. Naopak zvyškové napätia v povrchovej vrstve experimentálnej vzorky dokončenej 

s VRD CNGA 120408WH BNC 2020 sú  rozložené rovnomernejšie a navyše majú 

priaznivejší tlakový charakter. Všetky meracie protokoly s hodnotami a príslušnými grafmi 

sa nachádzajú v prílohe tejto práce.  
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4 Technicko-ekonomické zhodnotenie  
Počas experimentálnej časti bolo uskutočnených niekoľko meraní životností 

materiálov z reznej keramiky pre dve rôzne geometrie VRD a rôzne rezné parametre. 

Výsledky dosiahnuté v experimentálnej časti boli porovnané s aktuálnou technológiou 

dokončovania kalených hriadeľov. Tie sú v spoločnosti dokončované pomocou materiálu 

z kubického nitridu bóru, viď kapitola 2.1. V prípade nedostatočných sústružníckych kapacít 

sú kalené hriadele dokončované pomocou technológie brúsenia. Aktuálne používané 

technológie dokončovania kalených hriadeľov sú v nasledujúcich kapitolách porovnané 

s navrhovanou technológiou z technicko-ekonomického hľadiska. Z nameraných dát sú 

prijaté konkrétne závery, ktoré vyplývajú z dosiahnutých výsledkov experimentálnej časti.  

 

4.1 Porovnanie reznej keramiky a KNB  
V prvej časti technicko-ekonomického vyhodnotenia boli porovnané technológie 

tvrdého sústruženia. Porovnávané boli dva typy VRD. Navrhovaný typ VRD z reznej 

keramiky a aktuálna technológia tvrdého sústruženia pomocou CBN. Namerané hodnoty sú 

uvedené v tabuľke 23.   

Tabuľka 23: Porovnanie výsledkov experimentu a súčasného stavu 

Typ VRD CNGA 120404T 
IN420 

CNGA 120408T 
IN420 

CNGA 120408WH 
BNC 2020 

Testovacie podmienky 1A 2A 3A 1B 2B 3B  

tAS [min] 5,87 3,91 2,94 2,74 2,06 1,64 2,11 

Trvanlivosť reznej 
hrany[min] 23,5 58,7 47,0 0 39,0 34,5 126,5 

Počet rezných hrán [ks] 4 4 4 4 4 4 4 

Cena VRD [€] 12 12 12 13,2 13,2 13,2 72,5 

 

V prípade aplikácie VRD CNGA 120404T IN 420 sa nepodarilo znížiť jednotkový 

strojný čas, ani zvýšiť trvanlivosť reznej hrany v porovnaní s CNGA 120408WH z CBN. 

Vo všetkých troch prípadoch bol jednotkový strojný čas vyšší ako u aktuálnej technológie 

tvrdého sústruženia pomocou CBN. Táto skutočnosť je spôsobená nízkym posuvom na 

otáčku, ktorý bol volený s ohľadom na dosiahnutie požadovanej strednej aritmetickej 

odchýlky profilu Ra = 0,8 µm. V prípade aplikácie VRD CNGA 120408T IN 420 bolo 

možné zvýšiť posuv na otáčku vďaka väčšiemu rádiusu VRD rε = 0,8 mm. Táto skutočnosť 

viedla k redukcii strojného času v prípade experimentu 2B o 3 sekundy, no v prípade 
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rezných parametrov 3B až o 28 sekúnd v porovnaní s aktuálnou VRD z CBN. Ako je možné 

vidieť na grafe priebehu drsnosti povrchu pri experimentoch 2B a 3B, posuv na otáčku je 

možné ďalej zvyšovať, pretože dosiahnutá stredná aritmetická odchýlka profilu je približne 

polovičná ako požadované hodnoty. To by viedlo k ďalšiemu zníženiu jednotkového 

strojného času. Životnosť reznej hrany VRD z CBN je mnohonásobne vyššia ako životnosť 

reznej hrany VRD z reznej keramiky. Cena VRD CNGA 120408WH BNC 2020 je šesťkrát 

vyššia v porovnaní s VRD z reznej keramiky CNGA 120408T IN420. 

 

4.1.1 Trvanlivosť rezných hrán  

Z grafu trvanlivosti rezných hrán (obr. 60) vyplýva, že najdlhšiu trvanlivosť má 

aktuálne používaná VRD z CBN, ktorá dosahuje vyše 126 min. Táto hodnota ďaleko 

prevyšuje hodnoty reznej keramiky pri všetkých sledovaných rezných parametroch. Z toho 

vyplýva, že operátor by pri použití VRD z reznej keramiky vymieňal rezné hrany 3 až 4 krát 

častejšie ako pri použití rezného materiálu z CBN.  

 

 

Obrázok 60: Graf trvanlivosti reznej hrany 
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4.1.2 Ekonomické vyhodnotenie  

V ekonomickom prepočte boli spočítané celkové výrobné náklady na obrobenie 

jedného obrobku. Uvažované boli náklady na strojnú prácu, náklady na nástroj a jeho 

výmenu. Vo výpočte uvažujeme náklady strediska sústruženia 0,83 €/min. Tento údaj bol 

poskytnutý spoločnosťou. Z racionálneho dôvodu bola do ekonomického vyhodnotenia 

zahrnutá len aplikácia VRD CNGA 120408T IN 420 s reznými parametrami 3B. Pri 

ostatných variantoch nebol predpoklad, že by mohli znížiť celkové výrobné náklady na 

operáciu, a tým nahradiť aktuálnu technológiu dokončovania kalených hriadeľov, preto 

v ekonomickom prepočte neboli uvažované. 

Tabuľka 24: Porovnanie navrhovanej a súčasnej VRD 

 CNGA 120408T IN420 CNGA 120408 WH BNC2020 

Podmienky testovania  3B - 

tAS [min] 1,64 2,11 

Trvanlivosť nástroja [min] 34,5 126,5 

Počet rezných hrán 4 4 

Cena VRD [€] 13,2 72,5 

Cena držiaka [€] 92,5 92,5 
 

Výrobné náklady na obrobenie jedného kusa obrobku spočítame podľa nasledujúceho 

vzťahu [24]:  

8 = 8! + 8- + 8.-	 (4) 

 

Kde: 

Ns – náklady na strojnú prácu vztiahnuté na operačný úsek  

Nn – náklady na nástroj vztiahnuté na operačný úsek  

Nvn- náklady na výmenu nástroja  

 

Po rozpísaní nákladov dostaneme rovnicu:  

8 = 8! + 8- + 8.- = &/0	 ∙ 8!2 + :. ∙ 8-3 + &.- ∙ :. ∙ 8.2- (5) 
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4.1.3 Náklady na strojnú prácu na operačný úsek  

Táto zložka nákladov je tvorená súčinom jednotkového strojného času a nákladov na 

jednotku času. V dnešnej dobe CNC strojov je táto zložka v porovnaní s nákladmi na nástroj 

a výmenu nástroja najvýznamnejšia z dôvodu vysokých obstarávacích a prevádzkových 

nákladov zariadení. Náklady na strojnú prácu na operačný úsek vypočítame podľa 

nasledujúceho vzťahu [24]: 

 

80 = &/0 ∙ 8!2			 (6) 
Kde: 

tAS - jednotkový strojný čas [min] 

Nsm – náklady na strojnú prácu na operačný úsek na jednotku času  [€/min] 

 

Náklady na strojnú prácu na operačný úsek vztiahnuté na jednotku času sú v spoločnosti 

kalkulované na operáciu sústruženie 0,83 €/min.  

 

Dosadenie do vzťahu :                                                                                                                                                                                                 

a) Náklady na strojnú prácu na operačný úsek s VRD CNGA 120408T IN 420  

b) Náklady na strojnú prácu na operačný úsek s VRD CNGA 120408WH  
 

*)	80 = 1,64 ∙ 0,83 = 1,36	€		 b)	80 = 2,11 ∙ 0,83	 = 1,75	€			 

 

4.1.4 Náklady na nástroj vztiahnuté na operačný úsek  

Náklady na nástroj vztiahnuté na operačný úsek vypočítame pomocou vzťahu [24]:  

 

8- = :. ∙ 8-3 		 (7) 
Kde: 

zv – počet výmen nástroja na daný operačný úsek   

NnT – náklady na nástroj vztiahnuté na jednu trvanlivosť rezného klinu [€] 

 

:. =
&/0
B
∙ C4 (8) 

 

Kde: 

tAS – jednotkový strojný čas [min]  
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T –trvanlivosť nástroja [min] 

kr- koeficient rezania  

 

Koeficient rezania je pomer dráhy kedy je nástroj v reze (dochádza k opotrebovaniu) 

k celkovej dráhe nástroja.  

C4 =
D4

D4+	D24
 (9) 

 

Dosadenie do vzťahu : 

C4 =
187

187 + 20
= 0,9  

 

Koeficient rezania je pre všetky typy VRD rovnaký. Po zistení koeficientu rezania je možné 

dopočítať počet výmen nástroja stiahnutý k jednému operačnému úseku.  

 

:. =
&/0
B
∙ C4 

Dosadenie do vzťahu: 

a) Počet výmen nástroja  na operačný úsek pre VRD CNGA 120408T IN 420 

b) Počet výmen nástroja na operačný úsek pre VRD CNGA 120408WH BNC 2020  
  

*)	:. =
1,64

34,5
	 ∙ 0,9 = 	0,043			 b)	:. =

2,11

126,5
∙ 0,9 = 0,015	 

 

Náklady na nástroj vztiahnuté na operačný úsek vypočítame pomocou vzťahu [24]: 

 

8-3 =
E5 ∙ :5
:6 ∙ F6

+ (1 + C7#) ∙
E#-
:7

 (10) 

 

 Kde: 

Cd – cena vymeniteľnej reznej doštičky [€] 

Ctn - cena telesa nástroja [€] 

zd – počet rezných doštičiek na tele nástroja  

zb- počet funkčných rezných hrán na nástroji  

sb- súčiniteľ využitia reznej hrany platničky  
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kut- koeficient údržby telesa nástroja  

zu- predpokladaný počet upnutí VRD za dobu životnosti telesa nástroja  

 

Tabuľka 25: Konštanty pre výpočet nákladov na nástroj vztiahnutých na jeden op. úsek 

:7 F6 C7# 

500 0,9 0,025 

 

Dosadenie do vzťahu: 

a) Náklady na nástroj na jednu trvanlivosť pre VRD CNGA 120408T IN 420 

b) Náklady na nástroj na jednu trvanlivosť pre VRD typu CNGA 120408WH  
 

")	*$% =
13,2 ∙ 1
4 ∙ 0,9 + (1 + 0,025) ∙ 92,5500 = 3,85	€ 

 

b)	*$% =
72,5 ∙ 1
4 ∙ 0,9 + (1 + 0,025) ∙ 92,5500 = 21,34	€ 

 

4.1.5 Náklady na výmenu nástroja  

Táto zložka nákladov je významná najmä pri konvenčných obrábacích strojoch, kde 

výmena nástroja môže trvať aj niekoľko desiatok minút. U moderných CNC strojov, kde 

výmena trvá oveľa kratší časový úsek, nie je táto nákladová položka tak významná [24]. 

 

Náklady na výmenu nástroja spočítame podľa vzťahu [24]:  

 

889 = &89 ∙ :. 	 ∙ 8.-2				 (11) 

 

Kde: 

tvn - čas výmeny nástroja [min] 

Nvnm – náklady na výmenu nástroja na jednotku času  [€/min] 

 

Pre zjednodušenie uvažujeme náklady na výmenu nástroja vztiahnuté na jednotku 

času rovnaké ako náklady na strojnú prácu t.j. 0,83 €/min. Čas výmeny nástroja uvažujeme 

3 min.  
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Dosadenie do vzťahu: 

a) Náklady na výmenu VRD typu CNGA 120408T IN 420  

b) Náklady na výmenu VRD typu CNGA 120408WH BNC 2020  
 

*)	889 = 3 ∙ 0,043 ∙ 0,83 = 0,11	€		 b)		889 = 3 ∙ 0,015 ∙ 0,83 = 0,04	€		 

 

4.1.6 Celkové výrobné náklady  

Celkové náklady spočítame dosadením hodnôt do vzťahu uvedeného vyššie:  

 

8 = 8! + 8- + 8.- = &/0	 ∙ 8!2 + :. ∙ 8-3 + &.- ∙ :. ∙ 8.2- 

 

Dosadenie do vzťahu: 

a) Celkové výrobné náklady pre VRD typu CNGA 120408T IN 420 

b) Celkové výrobné náklady pre VRD typu CNGA 120408WH  BNC 2020 
 

a)	8 = 1,36 + 0,17 + 0,11 = 1,64	€ b)	8 = 1,75 + 0,32 + 0,04 = 2,11	€ 

 

V tabuľke 26 sú zhrnuté výsledné hodnoty jednotlivých zložiek výrobných nákladov 

pre navrhovaný nástroj z reznej keramiky a aktuálny nástroj z CBN.   

Tabuľka 26: Porovnanie nákladov navrhovanej a súčasnej VRD 

   Rezná keramika  CBN  

Typ VRD   CNGA 120408T IN 
420 

CNGA 120408WH 
BNC 2020 

Testovacie podmienky   3B  
Jednotkový strojný čas &/! [min] 1,64 2,11 
Náklady na strojnú prácu 8! [€] 1,36 1,75 
Náklady na nástroj 8- [€] 0,17 0,32 
Náklady na vým. nástroja 8.- [€] 0,11 0,04 
Celkové výrobné náklady 8 [€] 1,64 2,11 

 

Z údajov vyplýva, že najnižšie celkové výrobné náklady boli dosiahnuté pri použití 

VRD CNGA 120408T IN 420 s nastavenými testovacími podmienkami 3B, t.j. reznou 

rýchlosťou vc = 250 m.min-1 a fot = 0,1 mm.  Pri týchto rezných parametroch došlo k redukcii 

jednotkového strojného času o 23 % v porovnaní s aktuálnou technológiou tvrdého 
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sústruženia. Vďaka zníženiu jednotkového strojného času sa znížili náklady na strojnú prácu, 

ktorá tvorí najväčšiu zložku z celkových výrobných nákladov. Naopak, z dôvodu nižšej 

životnosti nástroja z reznej keramiky sa zvýšili náklady na výmenu nástroja takmer 

trojnásobne. V nižšie uvedených grafoch, na obrázku 61 a 62, je zobrazená podrobná analýza 

celkových výrobných nákladov.  

 

 

Obrázok 61: Graf celkových nákladov pre CNGA 120408T IN 420 

 

 

Obrázok 62: Graf celkových nákladov pre CNGA 120408WH BNC 2020 
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nákladov na výrobu 1 kusa.  Rozdiel v rozložení nákladov je možné sledovať pri nákladoch 

na rezný nástroj a v nákladoch na výmenu nástroju. Rozdiely v proporcii nákladov na nástroj 

a jeho výmenu  sú  spôsobné nižšou cenou VRD z reznej keramiky a nižšou životnosťou 
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nástroja. Celkové výrobné náklady prepočítané na ročnú produkciu 5 000 ks sú zobrazené 

na nasledujúcom obrázku 63. Z údajov uvedených v grafe vyplýva, že celkové náklady na 

sústruženie výrobnej série sú v prípade aplikácie VRD z reznej keramiky nižšie ako 

v prípade aktuálnej VRD z CBN CNGA 120408 WH BNC 2020. V grafe porovnaní 

celkových nákladov je možné vidieť celkovú úsporu, ktorú je možné dosiahnuť pri 

aplikovaní navrhovanej technológie. Hlavným dôvodom zníženia celkových výrobných 

nákladov je zníženie jednotkového strojného času. Tým sa znížia náklady na strojnú prácu 

o vyše 20 %. Ďalším dôvodom zníženia celkových výrobných nákladov sú nižšie náklady 

na nástroj. Náklady na nástroj z reznej keramiky sú o  60 % nižšie ako náklady na nástroj 

z CBN. Naopak, z dôvodu nižšej životnosti nástroja z reznej keramiky je potrebné VRD 

vymieňať častejšie. Aj keď náklady na výmenu nástroja sú v prípade reznej keramiky vyššie, 

celková úspora nákladov na sústruženie výrobnej série pri aplikácii reznej keramiky 

predstavuje 2353,13 € za rok.  

 

 

Obrázok 63: Graf nákladov na tvrdé sústruženie 
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sústružníckych kapacít. V porovnaní s tvrdým sústružením, brúsenie dokončovacie operácie 

značne predlžuje, čím sa zvyšujú celkové náklady na výrobu. Údaje poskytnuté 

spoločnosťou sú zhrnuté v tabuľke 27. 

Tabuľka 27: Porovnanie nákladov tvrdého sústruženia a brúsenia 

 
CNGA 120408T 

IN420 

CNGA 120408 

WH BNC2020 

Brúsny kotúč 

500x80x203 A99 B60K 

tAS [min] 1,64 2,11 9,42 

Trvanlivosť nástroja [min] 34,5 126,5 7536 

Počet rezných hrán 4 4 1 

Cena nástroja [€] 13,2 72,5 179,9 

 

Z daných údajov boli spočítané celkové výrobné náklady na dokončovanie kalných 

hriadeľov technológiou brúsenia podľa vzťahov uvedených v kapitole 4.1. Z údajov 

vyplýva, že technológia brúsenia je dvakrát nákladnejšia ako tvrdé sústruženie pomocou 

rezného nástroja z CBN a takmer trikrát nákladnejšia v porovnaní s experimentálne 

testovaným rezným materiálom z reznej keramiky (obr. 64). Na základe týchto údajov je 

možné konštatovať, že technológia brúsenia je v súčasnosti už neefektívna a v prípade 

vhodnosti aplikácie technológie tvrdého sústruženia je najvýhodnejšie voliť túto alternatívu.  

 

 

Obrázok 64: Graf nákladov pre jednotlivé dokončovacie technológie 
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4.3 Overenie trvanlivosti nástroja  
Celá úvaha ekonomického prepočtu vychádza z dosiahnutých výsledkov 

experimentálnej časti práce. Ekonomický prepočet vychádza z dosiahnutej trvanlivosť 

reznej hrany pri nastavených rezných parametroch. Pri ekonomicky najvýhodnejších 

experimentálnych podmienkach 3B, o ktoré sa technicko-ekonomické vyhodnotenie opiera, 

bola dosiahnutá trvanlivosť reznej hrany 21 kusov. Tento údaj bol experimentálne overený 

na väčšej výrobnej sérii. Celkovo bolo realizovaných 5 meraní životnosti reznej hrany 

a obrobených 120 experimentálnych vzoriek (obr. 65) s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť 

hodnoty trvanlivosti reznej hrany namerané v experimentálnej časti a prijať relevantné 

závery.   

 

 

Obrázok 65: Overovacia séria kalených hriadeľov 

 

Z grafu overenia životnosti reznej hrany na obrázku 66 vyplýva, že trvanlivosť reznej 

hrany sa potvrdila. Modus a medián trvanlivosti reznej hrany dosahuje 25 kusov. Na základe 

týchto údajov je možné formulovať jasné závery, že aplikácia reznej keramiky na 

dokončovanie kalených hriadeľov na tvrdosť 55 až 60 HRC je vhodná a hodnoty trvanlivosti 

reznej hrany, s ktorými bolo uvažovanej v ekonomickom vyhodnotení sa približujú 

skutočnosti.  
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Obrázok 66: Graf trvanlivosti rezných hrán  

 

4.4 Optimálna trvanlivosť reznej hrany  
Optimálna trvanlivosť reznej hrany z hľadiska minimálnych nákladov je vyjadrená 

z minima nákladovej funkcie. Toto minimum získame deriváciou nákladovej funkcie podľa 

trvanlivosti a položíme rovno nule. Po dosadení a upravení získame vzťah pre optimálnu 

trvanlivosť reznej hrany [24]:  
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IB
= 0 (12) 
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∙ 0,9 ∙ (3 − 1) 	= 9,04	6LM 

 

Optimálna trvanlivosť nástroja z hľadiska minimálnych nákladov je 9,04 min. Táto 

úvaha však neuvažuje obmedzujúce podmienky, preto je potrebné optimálnu trvanlivosť 

určovať vo vzájomnej väzbe s výkonom stroja, teda  maximálnymi dosiahnuteľnými 

otáčkami respektíve maximálnym dosiahnuteľným minútovým posuvom stroja. Pri 

optimalizácii rezných podmienok sa uplatňuje viac obmedzujúcich podmienok súčasne, 
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preto by bolo vhodné danú úlohu riešiť komplexným optimalizačným výpočtom, ktorým 

optimálne hodnoty trvanlivosti rezného nástroja a rezných podmienok určíme vo vzájomnej 

väzbe.  

 

4.5 Optimálna rezná rýchlosť  
Optimálnu reznú rýchlosť vypočítame z rovnosti pôvodnej a optimálnej trvanlivosti 

nástroja a reznej rýchlosti. 

 

B ∙ O;2 =	B$"#9 ∙ O;()!*
2  (13) 

 

O;()!* = O; ∙ 1
B

B$"#9

+
				[6.6LM<%] 

 

O;()!* = 250	 ∙ 1
34,5

9,04

,
= 390	6.6LM<% 

 

Optimálna rezná rýchlosť z hľadiska minimálnych nákladov je 390 m.min.1. 
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5 Diskusia  
Obrábací proces pomocou VRD z reznej keramiky je možné realizovať s,  alebo aj 

bez použitia procesnej kvapaliny. Samotný výrobca odporúča otestovať obe varianty, a to 

z dôvodu rozdielnych výsledkov životnosti nástroja. Experimentálne obrábanie pomocou 

reznej keramiky bolo v danej práci realizované s procesnou kvapalinou privádzanou do 

miesta rezu, čo mohlo do značnej miery ovplyvniť výsledky experimentu. Preto by bolo 

vhodné navrhovanú technológiu dokončovania kalených hriadeľov otestovať aj bez použitia 

procesnej kvapaliny a jednotlivé životnosti nástroja porovnať a vyhodnotiť.  

Z grafu priebehu strednej aritmetickej odchýlky profilu 3B je možné sledovať, že 

nameraná stredná aritmetická odchýlka profilu dosahuje v určitej fáze životnosti polovičné 

hodnoty v porovnaní s požadovanými hodnotami. Preto by bolo možné pri danej reznej 

rýchlosti zvýšiť posuv na otáčku, a tým zredukovať jednotkový strojný čas. Životnosť 

nástroja by v tomto prípade mala ostať porovnateľná, a to z dôvodu malého vplyvu posuvu 

na otáčku na životnosť rezného nástroja.  

Problémom navrhovanej aplikácie dokončovania kalených hriadeľov môže byť 

trvanlivosť nástroja z reznej keramiky. Častá výmena nástroja môže viesť k zvýšeniu 

zmätkovitosti korekčných kusov, ku ktorej dochádza po výmene nástroja. Čím častejšie 

k výmene nástroja dochádza, tým stúpa počet zmätkových obrobkov, čomu nasvedčuje aj 

graf priebehu drsnosti (obr. 56),  kde na prvých obrobených vzorkách nebola dodržaná 

podmienka strednej aritmetickej odchýlky profilu. Tento fakt nebol do ekonomických 

prepočtov zahrnutý a môže výrazne ovplyvniť náklady na dokončovacie operácie.  

Z grafu závislosti počtu obrobených vzoriek, ktoré spĺňajú požadované podmienky 

a reznej rýchlosti na obrázku 59 je zjavný trend, že s narastajúcou reznou rýchlosťou sa 

zvyšuje počet správne opracovaných vzoriek. Rezná rýchlosť bola v prípade experimentu 

s VRD CNGA 120408T IN420 nastavená v troch úrovniach a to 150, 200 a 250  m.min-1. 

Výrobca VRD odporúča voliť reznú rýchlosť pre danú aplikáciu tvrdého sústruženia kalenej 

ocele v rozmedzí od 90-250 m.min-1. Preto by stálo za úvahu otestovať nastavenie reznej 

rýchlosti na vyššiu úroveň ako odporúča výrobca a sledovať trend trvanlivosti rezného 

nástroja.  
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6 Záver 
Technológia tvrdého sústruženia pomocou reznej keramiky aplikovaná 

v experimentálnej časti sa javí ako ekonomicky výhodnejšia v porovnaní s rezným 

materiálom z CBN. Úsporu nákladov je možné dosiahnuť najmä vďaka zníženiu nákladov 

na strojnú prácu a rezný nástroj, ktoré sú v prípade reznej keramiky nižšie. 

Z experimentálnej aplikácie novej technológie sústruženia je možné konštatovať, že vďaka 

aplikácii novej technológie sústruženia, je možné dosiahnuť ročnú úsporu takmer 25 % 

z celkových ročných nákladov na dokončovanie kalených hriadeľov. Cieľom práce bolo 

otestovať vhodnosť aplikácie reznej keramiky na proces tvrdého sústruženia kalenej ocele. 

Z hľadiska aplikácie je možné potvrdiť vhodnosť navrhovanej technológie pre daný proces 

trieskového obrábania. Z výsledkov experimentu a technicko-ekonomického zhodnotenia 

vyplývajú nasledujúce závery:  

• aplikovaním VRD z reznej keramiky sa podarilo zredukovať jednotkový strojný čas 

na dokončovaciu operáciu kalených hriadeľov. V prípade aplikácie rezných 

parametrov 3B sa podarilo dosiahnuť jednotkový strojný čas o 0,47 min/ks nižší 

v porovnaní s aktuálnou technológiou tvrdého sústruženia. K redukcii strojného času 

došlo najmä vďaka reznej rýchlosti, ktorá je v prípade reznej keramiky takmer 

dvojnásobná ako v prípade VRD z kubického nitridu bóru. 

• z grafu priebehu strednej aritmetickej odchýlky profilu je zrejmé, že existuje priestor 

na ďalšie zvyšovanie posuvu na otáčku tak, aby boli dosiahnuté limitné hodnoty 

strednej aritmetickej odchýlky profilu, vďaka čomu by došlo k ďalšej redukcii 

jednotkového strojného času. Otázne však je, aký výrazný vplyv by mal zvýšený 

posuv na otáčku na trvanlivosť reznej hrany.  

• z hľadiska dodržania požadovaných tolerancií, je pri aplikácii VRD z reznej 

keramiky oveľa problematickejšie dodržať toleranciu strednej aritmetickej odchýlky 

profilu, ako rozmerovú toleranciu priemeru hriadeľa.  

• trvanlivosť reznej hrany VRD z reznej keramiky je mnohonásobne nižšia 

v porovnaní s rovnakým typom VRD z CBN, čo vedie k častejšej výmene nástrojov. 

• zvyškové napätia v povrchovej vrstve vzorky dokončenej technológiou tvrdého 

sústruženia pomocou reznej keramiky mali ťahový charakter a v tangenciálnom 

smere  vykazovali zvýšené hodnoty. Analýze zvyškových napätí v povrchovej vrstve 

by bolo potrebné venovať väčšiu pozornosť s cieľom odhaliť príčinu nameraných 

hodnôt. 
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Zoznam skratiek a symbolov 
 

skratka jednotka  význam  
Al [-] hliník 
Al2O3 [-] oxid hlinitý 
C [-] uhlík 
CNC [-] computer numerical controlled  
CVD [-] chemical vapor deposition  
HRC [-] tvrdosť podľa Rockwella  
KNB [-] kubický nitrid bóru 
MgO [-] oxid horečnatý 
Mn [-] mangán 
Mo [-] molybdén 
NC [-] numerical control 
P [-] fosfor 
PD [-] polykryštalický diamant  
PKBN [-] polykryštalický kubický nitrid bóru 
PVD [-] physical vapor deposition 
RK [-] rezná keramika 
S [-] síra 
S-N-O-P [-] sústava stroj - nástroj- obrobok- prípravok 
Si [-] kremík 
Si3N4 [-] nitrid kremičitý  
SiC [-] karbid kremíka  
Ti [-] titán 
TiC [-] karbid titánu  
TiCN [-] titán karbón nitrid  
TiN [-] nitrid titánu 
V [-] vanád  
VRD [-] vymeniteľná rezná doštička 
WC [-] karbid volfrámu  
Y2O3 [-] oxid ytritý 
ZrO2 [-] oxid zirkoničitý 

 

symbol jednotka  význam  
Cd [€] cena vymeniteľnej reznej doštičky  
Ctn [€] cena telesa nástroja  
Fp [N] radiálna zložka reznej sily  
KVs [mm] radiálne opotrebenie  
Lmr [mm] dĺžka dráhy nástroja mimo rezu 
Lr [mm] dĺžka dráhy nástroja v reze  
N [€] celkové výrobné náklady  
Nn [€] náklady na nástroj vztiahnuté na jeden operačný úsek  
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Nnt [€] 
náklady na nástroj vztiahnuté na trvanlivosť rezného 
klinu 

Ns [€] náklady na strojnú prácu vztiahnuté na op. úsek  
Nsm [€] náklady na nástroj na op. úsek na jednotku času 
Nvmn [€] náklady na výmenu nástroja na jednotku času  
Nvn [€] náklady na výmenu nástroja 
Ra [μm] stredná aritmetická odchýlka profilu 
Rat [μm] teoretická stredná aritmetická odchýlka profilu 
T [min] trvanlivosť reznej hrany  
Toptn [min] optimálna trvanlivosť reznej hrany  
VB [mm] šírka plôšky na chrbte nástroja  
ap  [mm] hĺbka rezu 
fot [mm] posuv na otáčku 
fott [mm] teoretický posuv na otáčku 
kr [-] koeficient rezania  
kut [-] koeficient údržby telesa nástroja  
ln [mm] vyhodnocovaná dĺžka povrchu drsnosti  
m [-] konštanta materiálu  
r& [mm] polomer zaoblenia hrotu  
sb [-] súčiniteľ využitia vymeniteľnej doštičky  
tAS [min] jednotkový strojný čas  
tvn [min] čas výmeny nástroja  
vc [m.min-1] rezná rýchlosť  
vcoptn [m.min-1] optimálna rezná rýchlosť  
zb [-] počet funkčných hrán na nástroji  
zd [-] počet rezných doštičiek na nástroji  
zu [-] predpokladaný počet upnutí doštičky  
zv [-] počet výmen nástroja stiahnutý na operačný úsek  
an [°] uhol chrbta  
Qo [°] ortogonálny uhol čela  
kr [°] uhol hlavnej reznej hrany  
λc [μm] medzná vlnová dĺžka  
λs [°] uhol sklonu reznej hrany  
λs [°] uhol sklonu reznej hrany  
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