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Opotrebovanie reznOpotrebovanie reznéého klinaho klina
Opotrebovanie - strata pôvodného geometrického tvaru rezného klina. Môže byť
spojené aj so zmenou mechanických vlastností.
Intenzita opotrebovania - rýchlosť úbytku materiálu rezného klina, závisí od 
konkrétnych vlastností obrábaného a rezného materiálu v miestach vzájomného 
dotyku. 
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Vplyv teploty rezania na intenzitu opotrebovania a jej zložky: 
intenzita mechanicko-brúsneho (1), molekulárno-adhézneho (2),

chemicko-difúzneho (3) a výsledného (4) opotrebovania
Závislosť úbytku materiálu (opotrebovania) 

od času

Ovplyvňuje ju teplota a rezné prostredie, ktoré vytvára povrchové filmy. Konkrétne 
vlastnosti povrchových vrstiev určujú aj mechanizmus opotrebovania (mechanicko-
brúsne, molekulárno-adhézne, chemicko-difúzne) so zodpovedajúcimi čiastkovými
intenzitami i1, i2, i3. 



Typické prejavy opotrebovania
Na dotykových plochách obrábaného a rezného materiálu vždy prebieha vzájomný 
prenos materiálu. Obrábaný materiál odnáša časti rezného materiálu. Viditeľné
opotrebovanie vzniká v miestach s väčšou intenzitou opotrebovania, teda tam, kde 
teploty alebo vzájomná rýchlosť pohybu je vysoká.
Typické opotrebovanie rezného klina pri obrábaní ocelí je na obr. 3a. Na čele sa 
vymieľa žliabok. Na chrbte vzniká plôška. Najväčšiu šírku má zvyčajne pod hrotom 
alebo v miestach dotyku obrábaného povrchu s rezným klinom. Niekedy pozorujeme 
zvýšené opotrebovanie pri výbehu vedľajšej reznej hrany z obrábaného materiálu.

Typické opotrebovanie rezného klina pri obrábaní a - ocelí, b -
liatin

Vplyv posuvu a reznej rýchlosti na 
opotrebovanie rezného klina

Pri obrábaní liatiny sa opotrebovanie koncentruje na chrbtovú plochu (obr. 3b) a na 
časť čela v bezprostrednej blízkosti reznej hrany.
To či v konkrétnych podmienkach prevláda opotrebovanie čela alebo chrbta, závisí
okrem druhu obrábaného materiálu aj od pomeru posuvu a reznej rýchlosti (obr. 4).



Miery opotrebovania
Zvyčajne stanovujeme tieto rozmery opotrebovaných častí (obr. 5):

1. šírka plôšky opotrebovania na chrbte (VB), 
2. hĺbka žliabku opotrebovania na čele (KT), 
3. posunutie hrotu nástroja opotrebovaním. Posunutím hrotu nástroja vplyvom 
opotrebovania sa menia rozmery obrobeného povrchu, preto túto mieru 
opotrebovania označujeme ako rozmerové opotrebovanie (KVs). 

Pozn. VB - Verschleissmarkenbreite, KT - Kolktiefe, KVs - Kantenversetzung an der 
Spanfläche

Charakteristické miery lineárneho opotrebovania rezného klina: 
VB -šírka opotrebovania na chrbte, KT - hĺbka žliabku (krátera) 

na čele, KVs - rozmerové opotrebovanie

Časový priebeh opotrebovania
Opotrebovanie je proces prebiehajúci v čase. Hodnotenie procesu opotrebovania 
rezného klina vyžaduje merať opotrebovanie a čas práce nástroja. Hovoríme o 
časovom priebehu opotrebovania.



Typický priebeh opotrebovania vybraných charakteristík je na obr. 6. Na časovom 
priebehu šírky plôšky opotrebovania chrbta rozoznávame tri pásma:

- zábehové pásmo,
- pásmo normálneho opotrebovania,
- pásmo zrýchleného opotrebovania.

V týchto pásmach sa intenzita opotrebovania mení. 
Príčiny:
1. Zábehové pásmo:

- vlastnosti povrchovej vrstvy rezného klina po ostrení (zvyškové napätia, 
zmeny štruktúry, zmeny chemického zloženia atď.), 

- veľké tlaky (malá styková plocha),
- klinový tvar.

Pre opotrebovanie rovnakého objemu hodnota ∆VBi zo začiatku je väčšia ako neskôr
⇒ intenzita opotrebovania postupne klesá ⇒ parabolický priebeh (s osou x) 
opotrebovania.

Časový priebeh šírky plôšky opotrebovania 
na chrbte (VB), hĺbky žliabku na čele (KT) 
a rozmerového opotrebovania (KVs)

Schematické znázornenie príčin intenzity 
opotrebovania v zábehovom smere 



2. Normálne pásmo opotrebovania:
- ustálenie podmienok, 
- opotrebováva sa pôvodný, ostrením neporušený materiál rezného klina, 
- pre opotrebovanie rovnakého objemu za čas hodnota ∆VBi klesá málo, 
- rastie dotyková plocha, a tým aj teplota (rovnovážne).

Intenzita opotrebovania sa ustáli a je menšia ako v zábehovom pásme.

3. Pásmo zrýchleného opotrebovania:
- vlastnosti povrchovej vrstvy RK - zmeny spôsobené procesom rezania: 
(zmeny štruktúry, tvrdosti a chemického zloženia),

- opotrebovaním čela sa rezná hrana oslabuje a vyštrbuje, 
- polomer klina a teplota rastie,
- objemový úbytok materiálu opotrebovaním rastie stále rýchlejšie, pokles 

hodnoty ∆VBi pre opotrebovanie rovnakého objemu za čas nevyrovnáva rast 
objemovej intenzity opotrebovania ⇒ intenzita lineárneho opotrebovania rastie.

Ak opotrebovanie nástroja je príliš veľké, 
nástroj sa poškodí krehkým alebo plastickým 
porušením rezného klina (obr. 7) -
katastrofálne opotrebovanie rezného klina 
alebo jednoducho jeho poškodenie. Prácu 
nástroja treba vždy prerušiť pri menšom 
opotrebovaní, aké zodpovedá začiatku 
katastrofálneho opotrebovania. Toto 
opotrebovanie je maximálne opotrebovanie, 
dovolené z hľadiska nástroja. Limitné
opotrebovanie nástroja z hľadiska poškodenia 
označujeme symbolom VBk.

Poškodenie nástroja: a - krehké, b -
plastické porušenie reznej hrany



Vplyv opotrebovania na proces rezania, limitné opotrebovanie
Opotrebovaním sa mení pôvodný tvar rezného klina. Tieto geometrické zmeny 
vplývajú na rezné sily, chvenie, drsnosť povrchu a tvarovanie triesky.

a) limitné opotrebovanie z hľadiska zložky reznej sily, b) limitné opotrebovanie z hľadiska vzniku chvenia,
c) limitné opotrebovanie z hľadiska drsnosti povrchu, d) závislosť objemového súčiniteľa triesok od 
opotrebovania (času).

Typické závislosti týchto charakteristík procesu rezania od šírky plôšky 
opotrebovania na chrbte - obr. 8. 
Vyplýva z nich:
Ak rezné sily alebo drsnosť povrchu sú obmedzené vopred stanovenou hodnotou, nie 
je možné dovoliť ľubovoľné opotrebovanie rezného klina, existuje určité limitné
opotrebovanie ∆VBF z hľadiska prípustnej reznej sily Fdov a VBRa z hľadiska prípustnej 
drsnosti povrchu Radov. Analogicky môžeme stanoviť limitné opotrebovanie aj z 
hľadiska chvenia VBA.
Limitné opotrebovanie potrebujeme poznať na stanovenie optimálneho 
opotrebovania rezného klina.



TrvanlivosTrvanlivosťť a a žživotnosivotnosťť
Trvanlivosť reznej hrany - čas opotrebovania rezného klina na vopred zvolenú
hodnotu opotrebovania. Čas opotrebovania obvykle udávame v minútach. V 
prevádzkových podmienkach často používame ako mieru trvanlivosti aj počet kusov 
obrobených nástrojom do jeho otupenia. Túto trvanlivosť označujeme ako 
trvanlivosť v kusoch Tk. Medzi trvanlivosťou v minútach a trvanlivosťou v kusoch Tk
je jednoduchý vzťah:

ck .tTT =

Vzťah volenej hodnoty opotrebovania a trvanlivosti 
reznej hrany

Stanovenie trvanlivosti pre rôzne miery opotrebovania

Trvanlivosť nástroja môže byť limitovaná rôznymi mierami opotrebovania (obr. 10). 
Pre rôzne miery opotrebovania dostaneme rôzne trvanlivosti. Môžeme hovoriť o 
trvanlivosti z hľadiska opotrebovania chrbta, čela, z hľadiska dovolenej drsnosti a 
pod. Platná je vždy pochopiteľne menšia hodnota trvanlivosti:
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Ak uvážime intenzitu opotrebovania na chrbte rezného klina 

potom

Rozmerové opotrebovanie nástroja zvyčajne nelimituje trvanlivosť. Ak rozmerové
opotrebenie noža dosahuje dovolenú hodnotu, nástroj prestavíme (aby 
opotrebovaná rezná hrana zaujala polohu ako mala ostrá rezná hrana na začiatku 
práce).

Schémy ostrenia, počet nasadení nástroja
Nástroje (rezné platničky) ostríme z chrbta, z čela alebo z oboch strán (obr. 11). 
Závisí to od konštrukcie nástroja a od rozmerov opotrebovaných plôch. Schému 
ostrenia si zvolíme tak, aby pre obnovenie rezných vlastností nástroja bolo potrebné
odbrúsiť čo najmenší objem materiálu z rezného klina.

Schémy ostrenia rezného klina: a - z chrbta, 
b - z čela, c - z chrbta a čela

Hrúbka odbrúsenej vrstvy p pri ostrení: a - noža z chrbta, 
b - skrutkového vrtáka z chrbta, c - tvarového nástroja z čela



Ostrením sa zmenšujú rozmery rezného klina. Konštrukciou nástroja sú dané
najmenšie možné rozmery preostreného nástroja. Najväčšiu vzdialenosť reznej hrany 
preostreného nástroja a nového nástroja voláme využiteľným rozmerom nástroja VR.
Na základe využiteľného rozmeru nástroja a prídavku na ostrenie vypočítame počet 
nasadení nástroja 
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p
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Životnosť nástroja 

Súčet trvanlivosti reznej hrany nástroja od prvého nasadenia až po jeho vyradenie 
voláme životnosťou:

Ž = Σ T
Ak je trvanlivosť reznej hrany nástroja pri jednotlivých nasadeniach rovnaká, potom 
životnosť nástroja dostaneme ako súčin počtu nasadení z a trvanlivosti T:

Ž = z .T
Životnosť určujeme v minútach alebo (napr. pri preťahovaní) aj počtom kusov. Podľa 
volenej miery životnosti volíme v rovnici pre jej výpočet mieru trvanlivosti podľa 
reznej hrany.

Pri experimentálnom stanovení trvanlivosti reznej hrany rozoznávame tzv. dlhodobé
a krátkodobé metódy. Pri dlhodobých metódach bezprostredne stanovíme trvanlivosť
na základe časového priebehu opotrebovania, z nej výpočtom získame trvanlivosť.



Typické priebehy trvanlivosti reznej hrany a vybraných parametrov rezania vykazujú
maximum pri určitej hodnote parametra. Vznik takéhoto priebehu okrem zmeny 
teploty vyvoláva aj chvenie.

Typické závislosti trvanlivosti od: a-reznej rýchlosti, b-posuvu, c-hĺbky rezu, d-uhla chrbta, e-uhla čela, 
f-uhla nastavenia hlavnej reznej hrany, g-polomeru hrotu



ŠŠtatisticktatistickéé modely trvanlivosti modely trvanlivosti reznejreznej hrany hrany 
Závislosti trvanlivosti od parametrov rezania nemajú monotónne stúpajúci alebo 
klesajúci charakter, ale vykazujú extrém. So zmenou parametrov sa mení teplota 
rezania a intenzita opotrebovania ⇒ nemožnosť jednou empirickou rovnicou 
exponenciálneho tvaru vyjadriť vplyv trvanlivosti v celom rozsahu zmeny voleného 
parametra. Analyticky vyjadríme len časť závislosti, ktorá zodpovedá v praxi použitej 
tzv. pracovnej oblasti parametrov a uvedieme rozsah platností (interval zmeny 
parametrov).

Trvanlivosť zvyčajne vyjadríme ako funkciu reznej rýchlosti vc, posuvu f a hĺbky rezu 
ap. Najčastejšie používaný tvar empirickej rovnice je rozšírený tvar Taylorovej rovnice:
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Vplyv ostatných parametrov je zahrnutý do konštanty CT. Preto pre použiteľnosť
empirickej (štatistickej) rovnice trvanlivosti treba poznať nielen intervaly zmeny 
parametrov vc, ap, f, pre ktoré boli konštanty stanovené, ale aj ostatné podmienky 
práce (druh obrábaného a rezného materiálu, geometriu nástroja, použité pracovné
prostredie) a najmä volenú mieru opotrebovania, pre ktorú bola trvanlivosť
stanovená.
Na vyjadrenie vplyvu ostatných parametrov používame opravné súčinitele. 
Označujeme ich obdobne ako opravné súčinitele rezných síl.



Taylorova rovnica trvanlivosti
Trvanlivosť často vyjadrujeme ako funkciu jediného parametra - reznej rýchlosti. 
Potom rovnica trvanlivosti má tvar T-závislosti:

T
m
c CT.v =

m - konštanta zohľadňujúca vplyv komplexných podmienok rezania – obrábania
(rezného materiálu, obrobiteľnosti materiálu, geometrie rezných častí nástroja, stav 
povrchu - liata kôra a pod., tuhosť sústavy SNOP...)

Nedostatkom logaritmickej linearizácie trvanlivostných závislostí (exponenciálneho 
tvaru empirickej rovnice) je pomerne úzka oblasť dostatočne presných aproximácií
experimentálnych hodnôt. Preto sa používajú aj rovnice iného tvaru. Kvôli 
jednoduchosti miesto vc píšeme v nich symbol v.
Známe tvary T - v závislosti
Napr. Konig-Depiereux:

KvT(v Z
0 =+ )

D(a.vT b =)exp
Rovnice nového typu aproximujú experimentálny priebeh trvanlivosti presnejšie a v 
širšej oblasti ako klasický Taylorov exponenciálny tvar. Používame ich vtedy, ak 
logaritmická linearizácia vedie k neprípustne veľkým chybám. Pri voľbe typu 
empirickej rovnice treba mať na mysli okrem jej presnosti aj prácnosť
matematického spracovania experimentálnych údajov a technologických výpočtov, 
ktoré nadväzujú na volený typ rovnice.

alebo



ZZáákon kon hospodhospodáárnehorneho obrobráábaniabania
Exponenty m, xT, yT empirickej závislosti trvanlivosti majú menlivé hodnoty. Možno 
ich považovať za konštanty iba v úzkej oblasti zmeny parametrov. Hodnoty 
exponentov závisia aj od druhu obrábaného a rezného materiálu a od rezného 
prostredia. Vo všeobecnosti platí, že čím je vplyv parametra alebo pracovných 
podmienok na intenzitu opotrebovania väčší, tým väčšia je aj hodnota exponentov.
Priemerné hodnoty exponentov pre podmienky používané v praxi pri obrábaní ocelí
sú:

Exponent Rezný materiál

rýchlorezná oceľ spekaný karbid

m 8 až 10 3 až 5

xT 0,4 0,3

yT 2 0,9 až 1

Ak poznáme trvanlivosť a podmienky práce, ľahko vypočítame trvanlivosť pre iné
podmienky. Napr. pre známu trvanlivosť T1 a reznú rýchlosť v1 platí:
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Z tejto úmery vyplýva, že pri práci so spekanými karbidmi pri zvýšení reznej rýchlosti 
na dvojnásobok trvanlivosť klesá 8 až 32 krát (23 až 25 - krát). Pri dvojnásobnom 
posuve trvanlivosť je polovičná, pri dvojnásobnej hĺbke rezu asi len o 20% menšia.
Z týchto výsledkov vyplýva zákon hospodárneho obrábania. Z hľadiska minimálnych 
nákladov na nástroje (maximálnej trvanlivosti) treba pracovať s maximálnou 
hĺbkou rezu, s čo najväčším posuvom a im zodpovedajúcou (pomerne nízkou) 
reznou rýchlosťou.
Pre zvýšenie produktivity rezania (množstva minútového objemu odrezávaného 
materiálu) pri konštantnej trvanlivosti nástroja najvýhodnejšie je zväčšiť hĺbku
rezu, potom posuv a nakoniec reznú rýchlosť.
Hospodárna trvanlivosť klesaním exponentu m klesá, ba nadobúda zápornú hodnotu. 
Znamená to, že rezná rýchlosť je limitovaná technickými podmienkami. Pre voľbu 
rezného materiálu rozhodujúca je trvanlivosť a produktivita pri limitných 
podmienkach.

Reznosť nástrojových materiálov 

Súhrn vlastností nástrojových rezných materiálov, vplývajúcich na fyzikálne a 
technologické charakteristiky procesov obrábania (rezania) a ich ekonomickú
efektívnosť, označujeme termínom "reznosť". Je to pojem relatívny, keďže jej 
úroveň nevieme vyjadriť priamo, ani vyhodnotiť v technických jednotkách, ale len 
prostredníctvom obrobiteľnosti porovnávacích (etalónových) materiálov. Vo vzťahu k 
obrobiteľnosti materiálov je pojem reznosť zašifrovaný v pojme "pracovné vlastnosti 
nástroja". To ju dovoľuje charakterizovať ako súhrn chemických, fyzikálnych, 
mechanických a technologických vlastností, ktorými sa nástroj prejavuje v procese 
rezania proti rôznym mechanizmom opotrebovania jeho reznej časti v priebehu jeho 
spolupôsobenia s materiálom obrobku. Intenzitu tohto spolupôsobenia určuje úroveň
rezných podmienok a kvalita rezného prostredia.



Vychádzajúc z analýzy faktorov a ich vzťahu k reznosti nástrojových materiálov, 
treba konštatovať:
1. Reznosť nástrojových materiálov je jedným z najvýznamnejších faktorov, 
určujúcich a hodnotiacich pracovné vlastnosti nástrojov. Jej dôsledné využitie v 
systéme "nástroj" predpokladá najmä:

- správnu voľbu rezných materiálov pre uvažované operácie obrábania a ich 
špecifické zvláštnosti,

- zohľadniť charakter operácií a podmienky ich realizácie (hrubovacie či 
dokončovacie obrábanie, prerušovaný rez, tvrdá kôra odliatkov, pripečený piesok 
na povrchu odliatkov...),

- zabezpečiť technickú úroveň obnovy rezných vlastností nástrojov ich ostrením,
- uplatňovať konštrukčno-technologické charakteristiky obrábacích strojov, resp. 

automatizovaných obrábacích sústav.
Uvedeným bodom treba podriadiť voľbu rezných podmienok a rezného prostredia 
(obrábanie za "sucha" či s využitím rezných kvapalín).

2. Prostredníctvom reznosti ako špecifickej vlastnosti jednotlivých druhov nástrojových 
materiálov a presne definovaných podmienok hodnotiacich skúšok a ich vyhodnotení
určuje sa najmä:
- relatívna obrobiteľnosť kovových materiálov;
- triedia sa rezné materiály podľa vhodnosti použitia pre rôzny charakter operácií
obrábania, ako napr.: triedenie spekaných karbidov (SK) podľa odporúčania ISO, 
hodnotenie rýchlorezných ocelí (RO), reznej keramiky (RK) na báze oxidu hliníka a 
silíciumnitridu ako aj supertvrdých materiálov (diamant a polykryštalický kubický nitrid
bóru);



- voľba geometrických parametrov reznej časti nástrojov a ich konštrukcia ako celku, 
zohľadňujúc pritom druh operácie obrábania, obrobiteľnosť materiálu polovýrobku, 
jeho tvar, rozmery, stav povrchu (napr. kôra, pripečený piesok a pod.) ako aj kvalita 
rezného prostredia;

- optimalizácia rezných podmienok a voľba rezného prostredia so zreteľom na 
využitie výkonu moderných obrábacích sústav.

Efektívne využívanie rezných materiálov vyžaduje skúmať a poznávať ich aktívne a 
pasívne technologické vlastnosti.
Reznosť nástrojových materiálov vyjadrujeme koeficientom reznosti.

ce15

c15

v
vk =

vc15 - rezná rýchlosť dosiahnutá skúšaným (hodnoteným) rezným materiálom, pri 
trvanlivosti reznej hrany T = 15 min a VB = 0,3 mm,
vce15 - rezná rýchlosť dosiahnutá etalónovým rezným materiálom, pri trvanlivosti 
reznej hrany T = 15 min a VB = 0,3 mm, dosiahnutá pri rovnakých podmienkach 
skúšok reznosti.
Hodnoty vc15 a vce15 určíme z diagramov T - vc závislosti pre príslušné rezné
materiály.
Takto určená reznosť nástrojových materiálov je označovaná ako reznosť relatívna.
Triedenie rezných materiálov podľa hodnoty koeficientov ich reznosti sa dosiaľ
neuskutočnilo, aj keď napr. triedenie spekaných karbidov podľa odporúčaní ISO k 
tomu významne prispieva.
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