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NNáástrojovstrojovéé reznreznéé materimateriáályly
-- rozdielne podmienky procesov obrrozdielne podmienky procesov obráábania vyvolbania vyvoláávajvajúú potrebu potrebu šširokirokéého sortimentu ho sortimentu 
rezných materirezných materiáálov rôznych chemickolov rôznych chemicko--fyzikfyzikáálnych, mechanických a technologických lnych, mechanických a technologických 
vlastnostvlastnostíí, ktor, ktorúú v sv súúččasnosti pokrývajasnosti pokrývajúú reznreznéé materimateriáály rôznych druhov spekaných ly rôznych druhov spekaných 
karbidov, karbidov, rýchloreznýchrýchlorezných ocelocelíí, keramických rezných materi, keramických rezných materiáálov, lov, stellitovstellitov a vea veľľmi mi 
tvrdých rezných materitvrdých rezných materiáálov,lov,
-- poupoužžitieitie ururččititéého reznho reznéého materiho materiáálu lu jeje vvžždy dy zzáávislvisléé od od charakteru charakteru operoperáácie cie 
obrobráábaniabania, , podmienokpodmienok jej jej realizrealizááciecie a a technologickotechnologicko--ekonomickej ekonomickej úúččinnostiinnosti..

ZZáákladnkladnéé popožžiadavkyiadavky nana nnáástrojový strojový materimateriááll::
a) tvrdosa) tvrdosťť (zna(značčne prevyne prevyššujujúúca tvrdosca tvrdosťť obrobráábanbanéého materiho materiáálu,lu,
b) vysokb) vysokáá pevnospevnosťť (v ohybe, tlaku, proti dynamick(v ohybe, tlaku, proti dynamickéému nammu namááhaniu),haniu),
b) vysokb) vysokáá odolnosodolnosťť vovočči opotrebeniu,i opotrebeniu,
c) tepelnc) tepelnáá vodivosvodivosťť,,
d) vysokd) vysokáá ststááloslosťť vlastnostvlastnostíí za vysokých teplôt,za vysokých teplôt,
e) he) húúžževnatosevnatosťť, mal, maláá nnááchylnoschylnosťť na tepelnna tepelnúú úúnavu atnavu atďď..

Základné členenie rezných materiálov

NNáástrojovstrojovéé oceleocele:: -- uhluhlííkovkovéé,, -- legovanlegovanéé,,
-- rýchloreznrýchloreznéé,, -- zliatinovzliatinovéé..

SpekanSpekanéé karbidykarbidy: : -- nepovlakovannepovlakovanéé, prim, primáárny WC, rny WC, oznozn. . HWHW,,
-- nepovlakovannepovlakovanéé, prim, primáárny rny TiNTiN//TiCTiC, , oznozn. . HTHT,,
-- povlakovanpovlakovanéé, prim, primáárny WC/rny WC/TiNTiN//TiCTiC, , oznozn. . HCHC..

CermetyCermety: zmes karbidov a : zmes karbidov a nitridovnitridov W, Ti, Ta, W, Ti, Ta, MoMo, , NbNb s kovovým spojivom s kovovým spojivom CoCo, , NiNi ––
typu typu HTHT..



KeramikaKeramika: : -- oxidovoxidováá na bna bááze Alze Al22OO33 –– CACA,,
-- zmesovzmesováá AlAl22OO3 3 + karbid kovu + karbid kovu -- CMCM,,
-- nitridovnitridováá (neoxidov(neoxidováá) na b) na bááze Size Si33NN4 4 -- CNCN, , 
-- povlakovanpovlakovanáá (v(vššetky vyetky vyššššie uvedenie uvedenéé typy) typy) -- CCCC..

VeVeľľmi tvrdmi tvrdéé reznreznéé materimateriáályly:: –– polykrypolykryšštalickýtalický diamant (PKD) diamant (PKD) –– DPDP,,
–– kubický kubický nitridnitrid bbóóru (KNB, CBN) ru (KNB, CBN) –– BNBN..

NO NO –– uhluhlííkovkovéé
-- vysokvysokáá tvrdostvrdosťť (obsah C = 0,5 (obsah C = 0,5 –– 1,35 %), 1,35 %), 
-- tvrdostvrdosťť sa strsa strááca pri 200ca pri 200°°C C ⇒⇒ vvcc < < 12 m.min12 m.min--11 –– iba na ruiba na ruččnnéé nnáástroje (zstroje (záávitnvitnííky, ky, 
priebojnpriebojnííky, sekky, sekááčče, pilne, pilnííky, ky, výstruvýstružžnnííkyky, vrt, vrtááky, meracie dotyky, nky, meracie dotyky, náástroje na stroje na 
drevo..)drevo..)

NO NO –– zliatinovzliatinovéé
-- obsah C = 0,8 obsah C = 0,8 –– 1,2 %, leguj1,2 %, legujúúce prvky ce prvky NiNi, , MnMn, , MoMo, Si, W a , Si, W a CrCr (v(vžždy okolo 1 %),dy okolo 1 %),
-- tvrdtvrdššie, odolnejie, odolnejššie voie vočči opotrebeniu, i opotrebeniu, 
-- vlastnosti si udrvlastnosti si udržžiavajiavajúú do 350 do 350 –– 400400°°C C ⇒⇒ vvcc aažž 2x vy2x vyššššie ako NO ie ako NO –– C.C.
PouPoužžitie: itie: zzáávitoreznvitoreznéé nnáástroje, vrtstroje, vrtááky, frky, fréézy, reznzy, reznéé nnáástroje s malými reznými stroje s malými reznými 
klinmi, klinmi, výstruvýstružžnnííkyky, n, náástroje na drevo.stroje na drevo.

NNáástrojovstrojovéé ocele ocele rýchloreznrýchloreznéé –– RO, HSSRO, HSS
-- najpounajpoužžíívanejvanejššie, tvrdosie, tvrdosťť si zachovsi zachováávajvajúú do 600 do 600 –– 650650°°C, C, vvcc do 60do 60--65 m.min65 m.min--11

-- v podstate zliatinovv podstate zliatinovéé ocele s vysokým obsahom legocele s vysokým obsahom legúúr (W, r (W, MoMo, , CrCr, , VaVa, , CoCo), ), 
PodPodľľa obsahu jednotlivých lega obsahu jednotlivých legúúr delr delííme do 3 skupme do 3 skupíín:n:
-- vysoko výkonnvysoko výkonnéé (kobaltov(kobaltovéé),),
-- výkonnvýkonnéé (z(záákladnkladnéé prpríísady W, sady W, CrCr, , VaVa a ocea oceľľ s s MoMo),),



-- rýchloreznrýchloreznéé pre bepre bežžnnéé výkonyvýkony
PouPoužžitie: obritie: obráábanie s vybanie s vyššíššími výkonmi mi výkonmi –– zzáávitoreznvitoreznéé nnáástroje, frstroje, fréézy, tvarovzy, tvarovéé
nnáástroje, stroje, výstruvýstružžnnííkyky, vrt, vrtááky.ky.
Pre zvýPre zvýššenie enie oteruvzdornostioteruvzdornosti sa sa povlakujpovlakujúú TiNTiN, , TiCNTiCN, pr, prííp. kombinp. kombinááciou vrstiev.ciou vrstiev.

SpekanSpekanéé karbidykarbidy
-- vysokvysokáá tvrdostvrdosťť (88 (88 –– 95 HRA), mal95 HRA), maláá pevnospevnosťť v ohybe,v ohybe,
-- veveľľkkáá odolnosodolnosťť vovočči opotrebeniu pri vysokých teploti opotrebeniu pri vysokých teplotáách, stch, stáála tvrdosla tvrdosťť do 700 do 700 ––
10001000°°C,C,
-- dobrdobréé mechanickmechanickéé a fyzika fyzikáálne vlastnosti,lne vlastnosti,
-- zlzláá tepelntepelnáá a elektricka elektrickáá vodivosvodivosťť..
VzhVzhľľadom na krehkosadom na krehkosťť vyvyžžadujadujúú tuhtuhúú ssúústavu stroj stavu stroj –– nnáástroj stroj –– prpríípravok pravok –– obrobokobrobok..
ŠŠtrukttruktúúra je danra je danáá tuhým roztokom WC (ztuhým roztokom WC (zááklad vklad vääččššiny SK iny SK –– tvrdostvrdosťť, odolnos, odolnosťť vovočči i 
opotrebeniu, chemickopotrebeniu, chemickáá ststááloslosťť), ), TiCTiC (ve(veľľmi tvrdý a stmi tvrdý a stáály karbid, zvyly karbid, zvyššuje krehkosuje krehkosťť), ), 
TaCTaC (podobný ako (podobný ako TiCTiC, zjem, zjemňňuje uje šštrukttruktúúru) a spojiva ru) a spojiva CoCo (tvor(tvoríí hhúúžževnatevnatúú spojivovspojivovúú
siesieťť medzi krymedzi kryššttáálmi karbidov).lmi karbidov).

VýrobaVýroba::
-- zlisovanie na patrizlisovanie na patriččný tvar,ný tvar,
-- predbepredbežžnnéé spekanie pri t = 800spekanie pri t = 800°°C,C,
-- prpríípadnpadnéé mechanickmechanickéé obrobráábanie,banie,
-- vlastnvlastnéé spekanie pri teplotspekanie pri teplotáách 1400 ch 1400 –– 18001800°°C.C.
VyrVyráábajbajúú sa sa nepovlakovannepovlakovanéé a a povlakovanpovlakovanéé 1 alebo viacerými vrstvami s hr1 alebo viacerými vrstvami s hrúúbkou bkou 
rráádovo niekodovo niekoľľko ko  µ µm (povlaky m (povlaky TiNTiN, , TiCTiC, , TiCNTiCN, Al, Al22OO33, aj diamant a CBN), povlaky , aj diamant a CBN), povlaky 
nannanášášananéé metmetóódu PVD, CVD.du PVD, CVD.



Výhody Výhody povlakovanýchpovlakovaných SKSK::
-- dobrdobréé trecie vlastnosti (zntrecie vlastnosti (zníížženie trenia aenie trenia ažž o 25%),o 25%),
-- odolnosodolnosťť vovočči vzniku i vzniku mikrozvarovmikrozvarov a opotrebeniu,a opotrebeniu,
-- vysokvysokáá mikrotvrdosmikrotvrdosťť, odolnos, odolnosťť vovočči tlakovi tlakovéému nammu namááhaniu za vysokých t,haniu za vysokých t,
-- odolnosodolnosťť vovočči difi difúúzii.zii.
Nevýhodou je nemoNevýhodou je nemožžnosnosťť ostriostriťť nnáástroj po opotrebenstroj po opotrebeníí..

Porovnanie SK z hľadiska ich základných vlastností
1 - odolnosť proti mechanickému porušeniu rezného klina, 2 - odolnosť proti fyzikálno-chemickému opotrebeniu 

rezného klina, 3 - odolnosť proti adhéznemu a abrazívnemu opotrebeniu rezného klina, 4 - odolnosť proti 
vymieľaniu čela rezného klina, 5 - odolnosť proti opotrebeniu chrbta rezného klina
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Rozdelenie SKRozdelenie SK::
Skupina Skupina PP ((P01 aP01 ažž P50)P50): : ururččenenéé na obrna obráábanie materibanie materiáálov tvoriacich pri obrlov tvoriacich pri obráábanbaníí
dlhdlhúú triesku, opotrebtriesku, opotrebúúvajvajúúce nce náástroj zvstroj zvääččšša chemickoa chemicko--fyzikfyzikáálnym spôsobom. Ich lnym spôsobom. Ich 
predstavitepredstaviteľľom som súú ocele. ocele. 
Skupina Skupina KK (K01 a(K01 ažž K30)K30): : ururččenenáá na obrna obráábanie materibanie materiáálov tvoriacich pri obrlov tvoriacich pri obráábanbaníí
krkráátku triesku, pôsobiaca na ntku triesku, pôsobiaca na náástroj zvstroj zvääččšša bra brúúsnym snym úúččinkom. Jej predstaviteinkom. Jej predstaviteľľom om 
ssúú liatiny. liatiny. 
Skupina Skupina MM (M10 a(M10 ažž M30)M30): : univerzuniverzáálna skupina SK, vhodnlna skupina SK, vhodnáá na obrna obráábanie materibanie materiáálov lov 
tvoriacich pri obrtvoriacich pri obráábanbaníí dlhdlhúú i kri kráátku triesku, opotrebtku triesku, opotrebúúvajvajúúce nce náástroj za pôsobenia stroj za pôsobenia 
adhadhééznych sznych sííl erl eróóznym spôsobom, sznym spôsobom, súú vvššak dostatoak dostatoččne odolnne odolnéé proti abrazproti abrazíívnemu i vnemu i 
chemickochemicko--fyzikfyzikáálnemu spôsobu opotreblnemu spôsobu opotrebúúvania, teda pre ocele, ocevania, teda pre ocele, oceľľoliatiny a liatiny, oliatiny a liatiny, 
ako aj vako aj vääččššinu inu ťťaažžkoobrobitekoobrobiteľľnýchných materimateriáálov. lov. 

CermetyCermety::
-- reznreznéé materimateriáály ly kovovokarbidickkovovokarbidickééhoho charakteru,charakteru,
-- tvorentvorenéé karbidmi, spojivom karbidmi, spojivom CoCo, , NiNi a a ďďalalšíšími kovmi mi kovmi –– Ti, Ta, W, Ti, Ta, W, MoMo,,
-- oblasoblasťť poupoužžitia leitia ležžíí medzi SK a RK.medzi SK a RK.
Výhody:Výhody: -- vysokvysokáá odolnosodolnosťť vovočči opotrebeniu,i opotrebeniu,

-- vysokvysokáá chemickchemickáá stabilita a tvrdosstabilita a tvrdosťť za tepla,za tepla,
-- malý sklon k vytvmalý sklon k vytvááraniu raniu nnáárastkurastku,,
-- malý sklon k oxidamalý sklon k oxidaččnnéému opotrebeniu,mu opotrebeniu,
-- menmenššie difie difúúzne opotrebenie oproti SK,zne opotrebenie oproti SK,
-- nníízka hustota,zka hustota,
-- veveľľmi nmi níízky koeficient trenia zky koeficient trenia cermetcermet –– kov.kov.

VyrVyráábajbajúú sa sa nepovlakovannepovlakovanéé i i povlakovanpovlakovanéé..



VeVeľľmi tvrdmi tvrdéé reznreznéé materimateriáályly
-- diamant, PKD (DP), PKNB (BN) poudiamant, PKD (DP), PKNB (BN) použžíívanvanéé ako prako prášášky, pasty, brky, pasty, brúúsiace kotsiace kotúúčče, e, 
segmenty na rezných nsegmenty na rezných náástrojoch, strojoch, orovnorovnáávavaččee a povlaky,a povlaky,
-- poupoužžíívanvanéé na obrna obráábanie materibanie materiáálu tvrdlu tvrdššieho ako 48 HRC (kalenieho ako 48 HRC (kalenáá oceoceľľ, liatina, , liatina, 
perlitickperlitickáá liatina, liatina, žžiaruvzdorniaruvzdornéé zliatiny, zliatiny, superzliatinysuperzliatiny, , martenzitickmartenzitickéé ocele,ocele,
-- vyvyžžadujadujúú eeššte vte vääččššiu tuhosiu tuhosťť obr. sobr. súústavy ako keramika,stavy ako keramika,
-- dosahovandosahovanáá drsnosdrsnosťť povrchu 0,3 povrchu 0,3 -- 0,4 0,4 µµm, presnosm, presnosťť 0,01 mm 0,01 mm –– poupoužžíívanvanéé
namiesto brnamiesto brúúsenia.senia.

ZZáásady pri vosady pri voľľbe reznbe reznéého materiho materiáálulu
-- výber je zvýber je záávislý na tvare, urvislý na tvare, urččeneníí nnáástroja a podmienkach jeho prstroja a podmienkach jeho prááce,ce,
-- musmusíí bybyťť zabezpezabezpeččenenáá rovnovrovnovááha medzi pevnostnými vlastnosha medzi pevnostnými vlastnosťťami a ami a 
hhúúžževnatosevnatosťťou,ou,

-- tvrdostvrdosťť nnáástroja musstroja musíí bybyťť vvääččššia ako tvrdosia ako tvrdosťť
obrobráábanbanéého materiho materiáálu min. o 5 lu min. o 5 –– 6 HRC,6 HRC,
-- žžiaruvzdornosiaruvzdornosťť a a žžiarupevnosiarupevnosťť –– ovplyvovplyvňňujujúú
trvanlivostrvanlivosťť a výkon rezna výkon reznéého klina,ho klina,
-- oteruvzdornosoteruvzdornosťť –– zvyzvyššuje sa pouuje sa použžititíím m 
povlakov,povlakov,
-- obrobiteobrobiteľľnosnosťť reznreznéého materiho materiáálu lu –– hlavne pri hlavne pri 
dokondokonččovacovacííchch brbrúúsnych opersnych operááciciáách tvarových ch tvarových 
nnáástrojov.strojov.



ReznReznéé prostredieprostredie ((reznreznéé kvapalinykvapaliny))
ÚÚččel pouel použžitia rezných kvapalitia rezných kvapalíín n 
a)a) zvýzvýššiiťť úúroveroveňň ekonomickekonomickéého vyuho využžitia nitia náástrojov a strojov a v tej sstrojov a strojov a v tej súúvislosti vislosti 

zvýzvýššiiťť výkon obrvýkon obráábania (Qbania (QVV, Q, QAA),),
b)b) pri zachovanpri zachovaníí rezných podmienok zvýrezných podmienok zvýššiiťť trvanlivostrvanlivosťť nnáástroja,stroja,
c)c) obmedziobmedziťť tvorenie tvorenie nnáárastkurastku,,
d)d) kladne pôsobikladne pôsobiťť na integritu povrchu,na integritu povrchu,
e)e) chladichladiťť nnáástroj a stroj a obrobokobrobok,,
f)f) odvod triesok z pracovnodvod triesok z pracovnéého priestoru (pri vho priestoru (pri vŕŕtantaníí hlbokých dier),hlbokých dier),
g)g) pri brpri brúúsenseníí zabrzabráániniťť zanzanášášaniu braniu brúúsneho kotsneho kotúúčča, podobne aj pri a, podobne aj pri honovanhonovaníí a a 

superfinisuperfiniššovanovaníí..
PoPožžadovanadovanéé úúččinky RKinky RK::
-- chladiaci chladiaci úúččinok (rýchly odvod tepla z oblasti jeho vzniku a tým zninok (rýchly odvod tepla z oblasti jeho vzniku a tým zníížžiiťť tepelntepelnéé

zazaťťaažženie nenie náástroja),stroja),
-- mazacmazacíí úúččinok, t.j. schopnosinok, t.j. schopnosťť znzníížžiiťť ssúúččiniteiniteľľ trenia,trenia,
-- ččistiaci istiaci úúččinok,inok,
-- vyplachovacvyplachovacíí úúččinok.inok.

Chladiace a mazacie Chladiace a mazacie úúččinky rezných kvapalinky rezných kvapalíín sn súú podmienenpodmienenéé ich chemickými a ich chemickými a 
fyzikfyzikáálnymi vlastnoslnymi vlastnosťťami:ami:
1.1.vysokým merným teplom, vysokým merným teplom, 
2.2.vysokým výparným teplom, vysokým výparným teplom, 
3.3.vysokou vysokou zmzmááččavosavosťťouou, pri, priľľnavosnavosťťou a ou a penetrapenetraččnounou schopnosschopnosťťou ( schopnosou ( schopnosťťou ou 

prenikaprenikaťť), ), 



4.4. schopnosschopnosťťouou dostatodostatoččnene rýchlorýchlo vytvvytvááraraťť vhodnvhodnéé chemickchemickéé zlzlúúččeninyeniny s s kovmikovmi
obrobku a obrobku a nnáástrojastroja, , 

5.5. malou malou penivospenivosťťouou. . 

Okrem uvedených vlastnostOkrem uvedených vlastnostíí, ktor, ktoréé momožžno oznano označčiiťť ako pracovnako pracovnéé, vy, vyžžaduje sa od nich aduje sa od nich 
aby boli:aby boli:

-- chemicky stchemicky stáále a schopnle a schopnéé regenerregeneráácie,cie,

-- schopnschopnéé aspoaspoňň krkráátkodobo konzervovatkodobo konzervovaťť ssúúččiastky proti koriastky proti koróózii,zii,

-- zzdravotne dravotne neznezáávadnvadnéé,,

-- neponepošškodzovali nkodzovali nááter stroja,ter stroja,

-- lacnlacnéé..

UniverzUniverzáálna reznlna reznáá kvapalina nejestvuje, preto sa poukvapalina nejestvuje, preto sa použžííva viac druhov, ktorva viac druhov, ktoréé sa volia sa volia 
podpodľľa druhu opera druhu operáácie obrcie obráábania a pracovných podmienok. Ich bania a pracovných podmienok. Ich úúččinok je znainok je značčne ne 
ovplyvovplyvňňovaný privedeným mnoovaný privedeným množžstvom, tlakom a spôsobom prstvom, tlakom a spôsobom príívodu.vodu.

Rozdelenie RKRozdelenie RK

-- plyny (vzduch, niekedy COplyny (vzduch, niekedy CO22),),

-- hmla (roztoky rozptýlenhmla (roztoky rozptýlenéé tlakom vzduchu),tlakom vzduchu),

-- kvapaliny: kvapaliny: –– roztoky vo vode,roztoky vo vode,

–– emulzie (jemne emulzie (jemne dispergovanýdispergovaný olej vo vode),olej vo vode),

–– oleje,oleje,

-- pevnpevnéé lláátky.tky.



Teplo a teplota rezaniaTeplo a teplota rezania
-- prakticky celprakticky celáá prprááca rezania sa premieca rezania sa premieňňa na teplo, tedaa na teplo, teda

QQcc = = FFcc ..vvcc .t.t
FFcc –– reznreznáá zlozložžka sily obrka sily obráábania,bania,
vvcc –– reznreznáá rýchlosrýchlosťť,,
t t –– ččas rezania.as rezania.
Teplo sa Teplo sa šíšíri ri kondukcioukondukciou a a konvekcioukonvekciou z miest zdrojov do triesky, z miest zdrojov do triesky, obrobkuobrobku, n, náástroja a stroja a 
okolitokolitéého prostredia ho prostredia ⇒⇒ vznik teplotnvznik teplotnéého poho poľľa usta ustáálenlenéého aho ažž po istom po istom ččase rezania, v ase rezania, v 
zzáávislosti na:vislosti na:
-- fyzikfyzikáálnych vlastnostiach materilnych vlastnostiach materiáálu nlu náástroja i stroja i obrobkuobrobku,,
-- rezných podmienkach,rezných podmienkach,
-- spôsobe obrspôsobe obráábania,bania,
-- reznom prostredreznom prostredíí..

Zdroje teplaZdroje tepla

QQ11 –– teplo uvoteplo uvoľľnennenéé v oblasti primv oblasti primáárnej plastickej deformrnej plastickej deformáácie,cie,

QQ22 –– teplo uvolnenteplo uvolnenéé pri kontakte triesky s pri kontakte triesky s ččelom nelom náástroja: stroja: 

-- premenou prpremenou prááce sekundce sekundáárnej plastickej deformrnej plastickej deformáácie,cie,

-- premenou prpremenou prááce trenia triesky po ce trenia triesky po ččele nele náástroja,stroja,

QQ33 –– teplo uvoteplo uvoľľnennenéé pri kontakte chrbta npri kontakte chrbta náástroja s reznou plochou:stroja s reznou plochou:

-- premenou prpremenou prááce ce plasticjeplasticje deformdeformáácie povrchu cie povrchu obrobkuobrobku,,
premenou premenou prpríícece trenia chrbta po obrobenej ploche.trenia chrbta po obrobenej ploche.



ŠíŠírenie teplarenie tepla

QQ11 –– do triesky a do triesky a obrobkuobrobku,,

QQ22 –– do triesky a ndo triesky a náástroja,stroja,

QQ33 –– do ndo náástroja a stroja a obrobkuobrobku..

Do prostredia prestupuje teplo povrchmi (triesky, nDo prostredia prestupuje teplo povrchmi (triesky, náástroja, stroja, obrobkuobrobku).).

Rovnica tepelnej bilancieRovnica tepelnej bilancie

QQcc = Q= Q11 + Q+ Q22 + Q+ Q33 = = QQtt + + QQnn + + QQoo + + QQpp

pripriččomom

QQtt >> QQnn > > QQoo > > QQpp

Vplyv teploty Vplyv teploty rezaniarezania na na tvrdostvrdosťť
rýchloreznejrýchloreznej ocele (RO) ocele (RO) 

a a spekanspekanééhoho karbidu (SK)karbidu (SK)

TeplotovTeplotovéé pole pole reznreznééhoho klina klina pripri obrobráábanbaníí hhúúžževnatýchevnatých
materimateriáálovlov



Vplyv podmienok obrVplyv podmienok obráábania bania 

MechanickMechanickéé vlastnosti vlastnosti 

-- uhluhlííkovkováá oceoceľľ::

-- legovanlegovanáá oceoceľľ::

ReznReznáá rýchlosrýchlosťť

-- teplota spoteplota spoččiatku rastie rýchlo, po dosiahnutiatku rastie rýchlo, po dosiahnutíí ururččitej teploty sa jej rast spomalitej teploty sa jej rast spomalíí, , 
potom smeruje potom smeruje asymptotickyasymptoticky k teplote blk teplote blíížžiacej sa iacej sa tttt obrobkuobrobku..

pripriččom om zzTT mmáá tieto hodnoty:tieto hodnoty:

a) a) vvcc = 15 = 15 –– 45 m.min45 m.min--11 –– oceoceľľ 0,5, liatina 0,350,5, liatina 0,35

b) b) vvcc = 45 = 45 –– 180 m.min180 m.min--11 –– oceoceľľ 0,23, liatina 0,18.0,23, liatina 0,18.
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HrHrúúbka triesky a bka triesky a šíšírka trieskyrka triesky

-- hrhrúúbka triesky ovplyvbka triesky ovplyvňňuje T menej ako uje T menej ako vvcc, , šíšírka triesky erka triesky eššte menejte menej

yyTT pre ocepre oceľľ 0,3, liatinu 0,20,3, liatinu 0,2

xxTT pre ocepre oceľľ 0,05 0,05 –– 0,14, liatinu 0,040,14, liatinu 0,04

T
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y
T a.cT =

T

7

x
T b.cT =



Tvar trieskyTvar triesky

-- s rasts rastúúcim pomerom b/a teplota rezania klescim pomerom b/a teplota rezania klesáá..

Uhol Uhol ččelaela

-- vplýva na vevplýva na veľľkoskosťť deformadeformaččnej prnej prááce a prce a prááce trenia ce trenia ⇒⇒ zvyzvyššovanie T pri ovanie T pri 
zmenzmenššujujúúcom sa com sa γγ

Uhol nastavenia reznej hrany a polomer hrotuUhol nastavenia reznej hrany a polomer hrotu

-- zmenzmenššujujúúci sa ci sa κκrr a zva zvääččššujujúúci ci  ε εrr ⇒⇒ zvzvääččššujujúúca sa kontaktnca sa kontaktnáá ddĺžĺžka RK ka RK –– trieska trieska ⇒⇒
znzníížženie teploty enie teploty 

NNáástroje z RO:stroje z RO: 18,0.
8 rTcT κ= 1,0.

9

−= εrcT T

NNáástroje z SK:stroje z SK: 06,0.
11

−= εrcT T
14,0.

10 rTcT κ=
ŠŠtatisticktatistickéé rovnice teploty rezaniarovnice teploty rezania
-- empirickempirickéé vzvzťťahy pre vyjadrenie vplyvu parametrov reznahy pre vyjadrenie vplyvu parametrov reznéého procesu na teplotuho procesu na teplotu

T
zyx

T kvfhcT TTT ....=
ŠŠtatisticktatistickéé rovnice teploty rezaniarovnice teploty rezania
-- empirickempirickéé vzvzťťahy pre vyjadrenie vplyvu parametrov reznahy pre vyjadrenie vplyvu parametrov reznéého procesu na teplotuho procesu na teplotu

Napr. obrNapr. obráábanie banie chrchróómniklovejmniklovej ocele 40ChN nocele 40ChN náástrojom z RO:strojom z RO:

TkvfhT ....8,148 4,024,01,0=



ObrobiteObrobiteľľnosnosťť
OObrobitebrobiteľľnosnosťť -- vlastnosti okamvlastnosti okamžžititéého termodynamickho termodynamickéého stavu plasticky ho stavu plasticky 
deformovandeformovanéého materiho materiáálu v oblasti korelu v oblasti koreňňa triesky (Obr.a triesky (Obr. 68), v okamihu 68), v okamihu 
transformtransformáácie odrezcie odrezáávanej vrstvy materivanej vrstvy materiáálu na triesku a vznikajlu na triesku a vznikajúúcich nových cich nových 
povrchov povrchov -- reznej a obrobenej plochy, v jej prreznej a obrobenej plochy, v jej príípade tiepade tiežž vytvvytváárajrajúúca sa integrita ca sa integrita 
povrchu (komplexnpovrchu (komplexnáá kvalita kvalita povrchu a povrchovej vrstvy).povrchu a povrchovej vrstvy).

Koreň triesky a – oblasť transformácie 
odrezávanej vrstvy materiálu na 
triesku, b, c – deformácie v oblasti 
styku čelnej a chrbtovej plochy rezného 
klina s obtekajúcim materiálom 
obrobku, I, II – zóny malých plastických 
deformácií

Komplexná obrobiteľnosť - súhrn vlastností, ktoré nemožno vyjadriť jedným 
technickým parametrom či kritériom, ale viacerými dohodnutými kritériami. Každé z 
týchto kritérií vymedzuje pojem obrobiteľnosti na celkom určité špecifické vlastnosti 
obrábaného materiálu, akými sa prejavuje v procese rezania vzhľadom na 
technologické a ekonomické požiadavky výroby. Sú to účelovo - vzťažné kritériá a 
obrobiteľnosť ako technologická vlastnosť materiálu, na ktorú sa niektoré z nich 
vzťahuje, je účelovo - vzťažná obrobiteľnosť.



ÚÚččelovovzelovovzťťaažžnnéé kritkritééririáá obrobiteobrobiteľľnostinosti
Pre potreby praxe i výskumu najvýznamnejPre potreby praxe i výskumu najvýznamnejššie kritie kritééririáá obrobiteobrobiteľľnostinosti ssúú::
1. 1. ReznReznáá rýchlosrýchlosťť ((vvcc ((m.minm.min--11))) pri dohodnutej trvanlivosti (T ) pri dohodnutej trvanlivosti (T ((minmin))) a zvolenom ) a zvolenom 

kritkritéériu opotrebenia VBriu opotrebenia VBBB ((mmmm)) resp. KTresp. KT ((mmmm)). . ObrobiteObrobiteľľnosnosťť podpodľľa reznej a reznej 
rýchlosti (kinetickrýchlosti (kinetickáá obrobiteobrobiteľľnosnosťť) ) jje týme tým leplepššia, ia, ččíím vym vyššššia je reznia je reznáá rýchlosrýchlosťť pri pri 
ininááčč rovnakých podmienkach obrrovnakých podmienkach obráábania.bania.

2. 2. Merný rezný odpor (Merný rezný odpor (kkcc ((MPaMPa))). V tomto pr). V tomto príípade hovorpade hovorííme o me o obrobiteobrobiteľľnostinosti podpodľľa a 
rezných materirezných materiáálov (dynamicklov (dynamickáá obrobiteobrobiteľľnosnosťť). ). NNeplateplatíí vvššeobecneeobecne,, pplatlatíí len pre len pre 
chemicky prchemicky prííbuznbuznéé materimateriáály s rovnakým tepelným spracovanly s rovnakým tepelným spracovaníím. m. 

3. 3. DrsnosDrsnosťť obrobenobrobenéého povrchu (ho povrchu (mikrotopografiamikrotopografia)) -- schopnosschopnosťť vytvvytvááraraťť obrobráábanbaníím m 
kvalitnkvalitnéé povrchy v povrchy v šširokom rozsahu rezných rýchlostirokom rozsahu rezných rýchlostíí..

4. 4. Tvorenie a tvarovanie trieskyTvorenie a tvarovanie triesky -- sschopnoschopnosťť vytvvytvááraraťť pri danom spôsobe a pri danom spôsobe a 
šštandardných podmienkach obrtandardných podmienkach obráábania vybania vyžžadovaný tvar triesky. Madovaný tvar triesky. Máá veveľľký význam z ký význam z 
hhľľadiska potrieb adiska potrieb automatizautomatizáácie opercie operááciciíí obrobráábania.bania.

Vplyv chemickVplyv chemickéého zloho zložženia materienia materiáálu na jeho lu na jeho obrobiteobrobiteľľnosnosťť
- má rozhodujúci vplyv na obrobiteľnosť,
- určuje chemické a fyzikálne vlastnosti a je rozhodujúcim faktorom pri procesoch 
tepelného spracovania pre dosiahnutie vyžadovaných mechanických a technologických 
vlastností. 
Vplyv jednotlivých prvkov na obrobiteľnosť ocelí pri obvyklom ich obsahu sa prejavuje 
najmä v tom, ako pôsobia na ich tepelné spracovanie a odpovedajúcu mikroštruktúru. 
Možno ich zaradiť do skupín:
a) prvky tvoriace tuhý roztok s feritom (Cr, Ni). Zvyšujú pevnosť ocelí bez zníženia ich 

ťažnosti, čo má za dôsledok zhoršenie ich obrobiteľnosti. Úroveň zhoršenia závisí
od ich obsahu, môže byť mierny až výrazný,



b) prvky tvoriace tuhý roztok s feritom, zvyšujúce pevnosť ocelí pri súčasnom 
znížení ich ťažnosti. Ich vplyv na obrobiteľnosť býva spravidla zanedbateľný až
mierne zhoršujúci,

c) karbidotvorné prvky (W, Mo, V, Cr). Zvyšujú pevnosť a tvrdosť ocelí s 
dôsledkom zhoršenia ich obrobiteľnosti. Úroveň zhoršenia závisí od ich 
obsahu, môže byť stredný až výrazný,

d) prvky tvoriace nekovové tvrdé nerozpustné zlúčeniny s vysokou abrazívnou 
schopnosťou (oxid kremičitý SiO2, oxid hlinitý Al2O3), významne zhoršujú
obrobiteľnosť,

e) prvky (S, P) tvoriace nekovové krehké mäkké nerozpustné zlúčeniny 
(sírnik mangánu MnS, fosfid). Zlepšujú obrobiteľnosť,

f) prvky podporujúce vznik alebo tvoriace austenitickú štruktúru ocelí (Mn, Ni, Cr-
Ni, Cr-Mn). Výrazne zhoršujú ich obrobiteľnosť.

Vplyv mikroštruktúry ocelí na ich obrobiteľnosť. Chemické zloženie ocelí a ich tepelné
spracovanie, ovplyvnené najmä obsahom uhlíka, určujú mikroštruktúru a pomer 
štruktúrnych zložiek, teda aj fyzikálno - mechanické i technologické vlastnosti. Vplyv 
mikroštruktúry, resp. jej štrukturálnych zložiek, možno charakterizovať takto:
Ferit - mäkký, tvárny a húževnatý, jeho brúsne účinky sú nepatrné (tvrdosť asi 80 
HB). Nástroj opotrebúva molekulárno-adhéznym spôsobom (eróziou). Jeho vysoký 
podiel v štruktúre materiálu je príčinou, že pri malých rezných rýchlostiach je 
obrobený povrch drsný - potrhaný. Príčina je v tom, že sa nalepuje na čelo nástroja, 
zvyšuje koeficient trenia a teplotu rezania.
Perlit - eutektoidná zmes feritu a cementitu, z hľadiska obrobiteľnosti je dôležité, v 
akej forme sa cementit vyskytuje. Globulárny cementit má malý brúsny účinok, 
cementit v tvare lamiel má značný abrazívny účinok (tvrdosť cementitu dosahuje až
1000 HV).



Sorbit - mikroštruktúra tvoriaca základ zušľachtených ocelí, zmes feritu a cementitu v 
jemnej zrnitej forme, čím je jemnejší, tým má oceľ vyššiu pevnosť a tvrdosť a 
schopnosť vytvárať hladšie povrchy.
Martenzit - tvorí základnú štruktúru zakalených ocelí, má vysokú tvrdosť a pôsobí
abrazívne na nástroj. Obrobiteľnosť materiálu s touto štruktúrou je ťažká.
Bainit - štruktúra bainiticky kalených ocelí, heterogénna zmes feritu a cementitu
ihlicovitého tvaru. Čím je jemnejšia, tým je tvrdšia a pevnejšia, v porovnaní s 
martenzitom má nižšiu pevnosť a tvrdosť, je však výrazne húževnatejšia. Vysoká
tvrdosť, pevnosť a húževnatosť a abrazívny účinok robí túto štruktúru 
ťažkoobrobiteľnú, efektívne len spekanými karbidmi, reznou keramikou či kubickým 
nitridom bóru.
Austenit - je mäkký (asi 150 HB), plastický a húževnatý. Materiály s austenitickou
štruktúrou majú malú tepelnú vodivosť, sklon k výraznému deformačnému spevneniu 
(až 100 %) a značné adhézne schopnosti, čo sú príčiny ich ťažkej obrobiteľnosti.
Pri oceliach podeutektoidných (s obsahom uhlíka pod 0.8%) je mikroštruktúra tvorená
feritom a perlitom. Ferit je síce mäkký, ale sa "navára" na rezný klin nástroja. Je to 
nepriaznivý jav, lebo pri periodickom strhávaní tohto nárastku z nástroja odnáša so 
sebou i mikroskopické častice reznej hrany a spôsobuje tak rýchlejšie opotrebúvanie 
nástroja, najmä ak rezný materiál je krehký.



ĎĎakujem za akujem za pozornospozornosťť..
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