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Anotace 

Předkládaná práce je zaměřená na možnosti frézování niklových slitin. Konkrétně se jedná 

o rovinné frézování niklové superslitiny Inconel 718 nástroji s různou řeznou geometrií. Pro 

frézování byly k dispozici různé typy vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu od 

různých výrobců. Tyto vyměnitelné břitové destičky byly testovány na opotřebení ve vztahu        

k nalezení vhodných řezných podmínek, dále byla měřena drsnost povrchu po obrábění, objem 

odebraného materiálu a měření sil pomocí dynamometru. 

Hlavní část disertační práce obsahuje popis metodiky experimentu, použité stroje, nástroje  

a řezné parametry pro obrábění. Dále jsou popisovány použité metody a přístroje pro měření 

jednotlivých parametrů. Měření opotřebení resp. trvanlivosti u jednotlivých nástrojů (VBD)          

a měření drsnosti povrchů byla provedena ve firmě Miketa a v laboratořích Katedry obrábění, 

montáže a strojírenské metrologie FS VŠB-TU Ostrava. Měření sil při obrábění bylo provedeno 

na Žilinské univerzitě v Žilině.  

V poslední závěrečné části je shrnutí výsledků. Jsou zde uvedeny závěry a přínosy pro vědu, 

výzkum a samozřejmě pro praxi. Dále zde uvádím doporučení pro další výzkum popisované 

problematiky a návrh dalších experimentů pro potvrzení dosažených výsledků a nalezení nových 

informací a závislostí. 

 

Annotation 

Submitted thesis is about options in milling nickel alloys. Particularly it is about plain 

milling of nickel super-alloy Inconel 718 by tools of various cutting geometry. For milling I used 

different type of indexable cutting inserts from cemented carbide from different manufacturers. 

The indexable cutting inserts were test on wear for finding out the most optimal cutting 

conditions, further was checked surface roughness, amount of removed material and measuring of 

forces by dynamometer. 

Main part of my dissertation contains description of experiment’s test methodology, used 

machines, tools and cutting conditions used for cutting process. Further methods and equipment 

used for measuring of parameters. Measuring of wear resp. lifetime of different inserts and 

measuring surface roughness were performed in Miketa co. and in laboratories the Department of 

machining, assembly and engineering metrology in Faculty of Mechanical Engineering in VŠB – 

TU Ostrava. Measuring of forces during machining was performed on Zilina University in Zilina. 

In last final part is summary of results. There are mentioned things we have found and 

benefits for science and research and for practice. Further I mention recommendations for further 

research of described problematic and recommendation of further experiments for confirmation 

of results we have reached and finding new information and relations. 
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of insert is, the worse engagement values into the material and accelerates the increase of the 

insert’s wear. These force measurements (chapter 9) confirmed with the results of the 

measurement of tool wear at the time of machining (see ch. 3). All force measurements you can 

find in chapter 9.  

Although for the tested inserts is not unified the cutting speed (due to the cutting 

conditions recommended by the manufacturer), from the graph 9.1 can be seen that the worst 

inserts were SECO ADKT 150PDR-ME14, PRAMET APKX 1505PDER-F, which are for this 

type of material almost inapplicable (κr = 90°).  This result was also proved during the tests of 

tool wear measuring. This proved that the setting angle κr = 90 ° for the insert is not suitable for 

face milling of Inconel. For these inserts was the increase of power for the lowest and highest of 

cutting conditions so big that they were after few seconds unable to machining. From circular 

inserts have the worst results Tungaloy insert RCMT 1204EN-MJ, which has the highest force 

value sand is unstable  already at the best cutting conditions (see graph 9.1). These results 

confirmed that highly depends on the rake angle γ. The bigger rake angle is, the more suitable are 

inserts for machining of the material. The best and the most stable circular iICIs are WALTER 

ROGX 1204M0-G77 and SECO RPHT 1204M0T-ME07. These inserts have very similar results 

in components Fc and Ff, just in passive components of FP are the values a little different. From 

five types of square-shaped inserts with angle adjustment κr = 45 ° seems as thebest SANDVIK 

inserts R245-12 T3 E-ML. These inserts have at the lowest cutting conditions the lowest Fc 

component compared to other square-shaped inserts. This result definitely shows very good 

meshing conditions during milling with the geometry of the insert and the tool. In the worst 

cutting conditions, are the best ZCCCT SEET 12T3-CF, which have the lowest values of the 

cutting component Fc and are very stable. 

One of the important aspects is also an economic evaluation of the results obtained 

above. In this case the cheapest machining is with the ICI SECO RPHT 1204M0T-ME07. The 

final cost of the machining is of course influenced by the price of the insert itself, which has a big 

impact. Economically acceptable were also proved inserts by SANDVIK and Walter, which have 

a higher cost for the machining only due to higher price of the replacable cutting inserts. Detailed 

results with prices and time values are in chapter 10.  

After summarizing of all achieved results of the experiment, I can say, that as the best 

were proved circular inserts from companies WALTER and SECO. From the square inserts with 

setting angle = 45 ° κr were proved as the best inserts from SANDVIK. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 
A tažnost [%] 

AI.C. průměr vepsané kružnice do VBD [mm] 

Cb cena 1 břitu VBD [Kč] 

Cc celková cena [Kč] 

CVD  Chemical Vapour Deposition [-] 

CNC Computer Numeric Control [-] 

D průměr frézy [mm] 

E Youngův modul pružnosti [MPa] 

F síla obrábění [N] 

Fc řezná složka síly obrábění [N] 

Ff posuvová složka síly obrábění [N] 

Fp pasivní složka síly obrábění [N] 

Fx síla ve směru osy x [N] 

Fy síla ve směru osy y [N] 

Fz síla ve směru osy z [N] 

G modul pružnosti ve smyku [MPa] 

HSC High Speed Cutting [-] 

Qh Objem odebraného materiálu za časovou jednotku [cm3.min-1] 

R poloměr zaoblení špičky VBD [mm] 

Ra průměrná aritmetická úchylka profilu [µm] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

RO rychlořezná ocel [-] 

Rp0,2 mez kluzu [MPa] 

Rz největší výška profilu [µm] 

SK slinutý karbid [-] 

T trvanlivost [min] 

V objem odebraného materiálu [cm3] 

VV objem odebraného materiálu do dosažení VBB [cm3] 

VB opotřebení na hřbetě [mm] 

VBB opotřebení přímé části ostří (průměrné) [mm] 
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VBBmax opotřebení maximální    [mm] 

VBD vyměnitelná břitová destička        [-] 

Z kontrakce [%] 

a počet obrábění do dosažení frézovaného objemu [-] 

ae šířka záběru frézy [mm] 

ap hloubka řezu    [mm] 

cx tuhost dynamometru ve směru osy x [kN⋅µm-1] 

cy tuhost dynamometru ve směru osy y [kN⋅µm-1] 

cz tuhost dynamometru ve směru osy z [kN⋅µm-1] 

d průměr vepsané kružnice do VBD [mm] 

f posuv [mm] 

fnx vlastní frekvence dynamometru ve směru osy x [KHz] 

fny vlastní frekvence dynamometru ve směru osy y       [KHz] 

fnz vlastní frekvence dynamometru ve směru osy z [KHz] 

fot posuv na otáčku [mm] 

fz posuv na zub    [mm] 

n otáčky [min-1] 

rε poloměr zaoblení špičky VBD [mm] 

s šířka vyměnitelné břitové destičky [mm] 

t čas [s] 

ti čas frézování do dosažení VBB [min] 

uA standardní nejistota typu A [-] 

vc řezná rychlost [m⋅ min-1] 

vf rychlost posuvu [mm⋅ min-1] 

̅ výběrový průměr [-] 

xi jednotlivé naměřené hodnoty veličiny x [-] 

z počet zubů frézy [-] 

zp potřebný počet břitů [-] 

γ úhel čela [°] 

 

 

Autoreferát                                                                                                   Ing. Miroslav Janoš  

 

  
    37 

 

  

The best values represented by the arithmetical mean deviation Ra reached ICIs of large 

square shape (ZCCCT and Sandvik). The best of these three types of square shaped inserts was 

SANDVIK R245-12 T3 E-ML, which had an average value of Ra = 0.35 microns depending on 

the longest machining time 5392s. This comparison is illustrated by graph 7.3. For other types of 

ICI were the best circular ICI WALTER ROGX 1204M0-G77, which has the best average value 

Ra = 1,31 microns depending on the longest time machining 3031s. This comparison can be seen 

in the graph 7.2. Finally, in terms of arithmetical mean deviation Ra were the worst small square 

shaped inserts (graph 7.1). From the comparison of two types of inserts were better the inserts 

labeled as PRAMET SEMT 09T3AFSN of which was the average arithmetic mean deviation Ra 

= 1.66 microns. For comparison of achieved parameters Ra can be said that the important role for 

inserts geometry, plays nose radius r. SANDVIK inserts have this radius 1.5 mm big. Circular 

inserts have "worse" Ra parameter due to point-contact with the machined surface, compared to  

a square inserts from SANDVIK, which have surface contact with the machined surface. 

In section 8, are compared values of the arithmetical mean deviation of profile Ra 

achieved when milling Inconel 718 by individual ICIs at selected combinations of cutting 

conditions. On the individual graphs we can see the development of Ra values depending on the 

varying cutting speed. For the first two square-shaped insert graphs PRAMET SEMT 09T3AFSN 

and INNOTOOL Sekt 09T3AFN can be seen that with increasing cutting speed and feed per 

tooth grows roughness parameter Ra. Furthermore it can be seen that better results Ra compared 

with the cutting speed 35m.min-1 showed inserts PRAMET SEMT 09T3AFSN.  When compared 

other four graphs of circular inserts PRAMET, SECO, Tungaloy and WALTER can be seen that 

with increasing cutting speed and feed have not appeared a major change in Ra. Comparative 

parameter Ra for these types of inserts stayed unchanged. The same can be said about the three 

tested square-shaped inserts ZCCCT SEET CF-12T3, 12T3 ZCCCT SEET-EM and Sandvik 

R245-12 T3 E-ML for which the parameter Ra also fundamentally at improving cutting 

conditions did not change. From these dependencies can be concluded that increasing cutting 

speed does not affect the quality of the machined surface. 

From all the components of the cutting force F has generally the biggest importance      

a cutting (tangential) component Fc. Generally, an increase of the cutting speed vc, components 

of the cutting forces are diminishing. For machining of Inconel I have found out the opposite 

phenomenon - with increasing cutting speed, there is an increase of the cutting force components. 

During this measurement, I have found out that the higher the value of this force for a given type 
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11.2 Přínos pro praxi 

Přínosy této disertační práce pro praxi jsou následující:  

 ukázka použití různých řezných materiálů pro frézování Inconelu 718, 

 zefektivnění frézování materiálu Inconel 718, díky zjištění nejvhodnějších řezných 

podmínek, 

 zjištění dosažitelné kvality drsnosti povrchu po frézování, 

 pomocí naměřených složek řezných sil lze odvodit vhodnost použití obráběcího stroje 

z hlediska tuhosti, 

 ekonomické zhodnocení použití jednotlivých VBD. 

12 SUMMARY 
The results of durability shows that there isn’t any significant difference between the 

first two types of square ICIs during the machining. It is due to very similar geometry and due to 

the fact that both types of inserts have a rake angle in a positive γ = 18 °. The difference in the 

machining endurance occurs within round inserts, where can definitely endure milling fot he 

longest time ICIs Walter ROGX and long milled were also inserts from SECO.  For inserts from 

company WALTER are these good results given due to cutting geometry, which is very positive 

as well as due to the composition of cemented carbide. Rake angle γ is for these inserts equal to 

20 °! Whereas for PRAMET and TUNGALOY inserts it‘s just γ = 12 °. These results showed 

that this angle has a significant effect on durability. Finally, I compared three types of square 

inserts. There show as the best, in the terms of machining time, inserts from SADVIK. Unlike 

ZCCCT insert which have the rake angle γ = 12 °. 

From the charts can be seen that the difference between the ICI PRAMET and 

INNOTOOL in the volume of removed material at a cutting speed of vc = 35 m.min-1 and             

a displacement of fz = 0.1 mm is minimal. However, bigger difference can be seen with 

increasing feed rate. ICI PRAMET SEMT 09T3AFSN was able to remove more material than ICI 

INNOTOOL SEKT 09T3AFN. From graph 5.2 can be seen that the difference between these four 

round inserts in the volume of removed material at a cutting speed of       vc = 40 m.min-1, and      

fz = 0.1 mm displacement is large. From this graph we can clearly see that most of the material 

was removed by ICI Walter ROGX. This good result is again a confirmation of the effect of rake 

angle γ. From the last three types of square ICIs were able to remove most of the material inserts 

from company Sandvik (see graph 5.3). These results of removed material volume, corresponds 

with the results of durability. 
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ÚVOD 

 
Požadavky na strojní součásti se promítají především do oblasti zvyšování jejich 

spolehlivosti a životnosti. S tím jsou spojeny nároky jak na konstrukci, tak i na technologii 

výroby těchto součástí. Uvedené požadavky lze zajistit různými způsoby, např. změnou rozměrů, 

tvaru a zlepšení vlastností povrchové vrstvy obrobku nebo použitím kvalitnějších materiálů.  

V současné době se vědci snaží o vytvoření nových, tzv. „superslitin“. Tyto materiály musí 

splňovat celou řadu velmi vysokých nároků a požadavků, které na ně kladou dnešní zákazníci. 

Materiály musí být vysoce odolné s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a zároveň by měly 

mít co nejmenší hmotnost. Takovéto materiály poté představují úsporu nejen energetickou, ale 

také finanční, která je většinou rozhodujícím kritériem investorů. 

Pokud chceme těžit ropu ze dna oceánů, vyrábět elektřinu parními turbínami, nebo létat do 

vesmíru, musí se tyto součásti strojů vyrobit z materiálů, které odolávají nepříznivým 

podmínkám jako je vysoká teplota, korozní prostředí, zásadité nebo kyselé prostředí, vysoký tlak, 

atd. U mnoha součástí pozorujeme rostoucí trend zhotovovat je z materiálů nazývaných 

superslitiny neboli exotické materiály. Mezi tyto materiály patří Inconel, Hastelloy, Waspaloy, 

Nimonic nebo Titan. Zatímco v 90. letech byl podíl těchto superslitin pod 1%, v posledních 

letech se ztrojnásobil na 2 až 3%. Přednosti těchto materiálů se využívají především v oboru 

výroby turbínových motorů, hnacích ústrojí v energetice, letectví, kosmonautice, těžebním 

průmyslu a medicínské technice[1]. 

Unikátní a žádoucí vlastnosti superslitin ovšem na druhou stranu zhoršují jejich 

obrobitelnost. Většinou je tato jejich negativní vlastnost spojena s extrémně vysokou teplotou, 

která je generována na břitu nástroje. Působením teploty dochází během obrábění k deformaci     

a ke zrychlenému opotřebení, zvláště při vyšších rychlostech obrábění. Obrobitelnost niklových 

slitin bude nadále velmi obtížná a bude se pravděpodobně dále s vývojem těchto slitin zhoršovat. 

Já se konkrétně v této práci zabývám slitinou s názvem Inconel 718. Jedná se o materiál původně 

určený pro vesmírné projekty, který stejně jako např. teflon, našel uplatnění i v civilní sféře. 

Úkolem výzkumu v této oblasti bylo nalezení vhodných řezných materiálů a jejich 

geometrie pro obrábění těchto exotických slitin. Tento výzkum byl zaměřen na nalezení 

vhodného vztahu mezi obráběným materiálem, použitým řezným materiálem, nastavenými 

řeznými podmínkami a v neposlední řadě zhodnocení po ekonomické stránce. Výsledky takového 

výzkumu naleznete právě v této mé disertační práci. 
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1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
Tato disertační práce řeší problematiku obrábění resp. frézování niklové superslitiny 

s názvem Inconel 718. Hlavním cílem experimentů v rámci této práce bylo, ve spolupráci 

s firmou MIKETA, najít vhodný řezný materiál, geometrii nástroje a nejlepší řezné podmínky 

z hlediska trvanlivosti pro obrábění této niklové superslitiny. Vycházel jsem ze zkušeností firmy 

a také z teoretických poznatků nalezených v různých odborných literaturách.  

Nalezení vhodného řezného materiálu bylo provedeno frézováním hranolu z materiálu 

Inconel 718. Byly zkoušeny různé druhy frézovacích hlav a celkem deset druhů vyměnitelných 

břitových destiček. Všechny pokusy obrábění byly provedeny při chlazení, neboť se obrábění 

těchto superslitin bez procesní kapaliny nedoporučuje z důvodu vzniku extrémně vysoké teploty 

na řezné hraně. 

Zkoušky, měření a jejich zpracování jsou provedeny většinou podle již známých 

definovaných závislostí, díky kterým jsme schopni určit kvalitativní výsledky. Tyto zkoušky        

a jejich měření jsou popsány v teoretické části této disertační práce.  

Jednotlivé cíle disertační práce byly následující: 

• provést rozbor a specifikaci těžkoobrobitelných materiálů, 

• zjistit současný stav frézování niklových slitin, 

• najít vhodný řezný materiál a řeznou geometrii nástroje pro rovinné frézování 

materiálu Inconel 718, 

• určit nejlepší řezné podmínky z hlediska trvanlivosti nástroje, 

• zjistit drsnosti povrchu na materiálu po rovinném frézování, 

• změřit silová zatížení nástrojů při frézování této superslitiny, 

• zařadit materiál Inconel 718 do třídy obrobitelnosti materiálu, 

• určit možné nové závislosti mezi zjištěnými parametry, 

• provést zhodnocení výsledků i po ekonomické stránce. 

 

Obr. 1.1 Použité VBD v experimentu 
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schopny po pár vteřinách obrábět. Z kruhových VBD má nejhorší výsledky VBD TUNGALOY 

RCMT 1204EN-MJ, který má nejvyšší silové hodnoty a je nestabilní už při nejmenších řezných 

podmínkách (viz graf  9.1). Tyto výsledky potvrzují, že velmi záleží na úhlu čela γ. Čím je úhel 

čela větší, tím jsou VBD vhodnější pro obrábění tohoto materiálu. Nejlepšími a nejstabilnějšími 

kruhovými VBD jsou WALTER ROGX 1204M0-G77 a SECO RPHT 1204M0T-ME07. Tyto 

VBD mají velmi podobné výsledky ve složkách Fc a Ff, akorát u pasivní složky Fp jsou hodnoty 

trošku odlišné. Z pěti druhů čtvercových VBD s úhlem nastavení κr = 45° se jeví nejlépe VBD 

SANDVIK R245-12 T3 E-ML. Tyto destičky mají při nejnižších řezných podmínkách nejmenší 

složku Fc oproti ostatním čtvercovým VBD. Tento výsledek prokazuje velmi dobré záběrové 

poměry při frézování z hlediska geometrie VBD a nástroje. Při nejhorších řezných podmínkách se 

nejlépe ukazují VBD ZCCCT SEET 12T3-CF, které mají nejnižší hodnoty řezné složky Fc  a jsou 

stabilní.  

Jedním z důležitých hledisek je také ekonomické zhodnocení výše získaných výsledků. 

V tomto případě nejlevnější obrábění vychází u VBD SECO RPHT 1204M0T-ME07. Výsledná 

cena obrábění je ovšem ovlivněna cenou samotné VBD, která má velký vliv. Ekonomicky 

přijatelně se také ukázaly VBD SANDVIK a WALTER, které mají vyšší cenu za obrábění jen 

díky samotné vyšší ceně vyměnitelných břitových destiček. Detailní zpracování výsledků 

s cenami a časovými hodnotami jsou v kapitole 10.  

Po shrnutí všech dosažených výsledků experimentu mohu konstatovat, že nejlépe se jeví 

kruhové VBD od firmy WALTER a SECO. Ze čtvercových VBD s úhlem nastavení κr = 45° 

dopadly nejlépe destičky od firmy SANDVIK.  

11.1 Přínos pro vědu 

Po shrnutí všech výsledků experimentů má tato disertační práce následující přínosy pro vědu:  

 návod pro nalezení vhodné kombinace řezného materiálu, řezné geometrie a řezných 

parametrů pro obrábění superslitiny v závislosti na různých kritériích, 

 průběh opotřebení na hřbetě vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu, 

 srovnání parametru drsnosti Ra v závislosti na řezných parametrech, 

 stanovení řezivosti u testovaných VBD, 

 měření sil při nejnižších a nejvyšších zvolených řezných podmínkách potvrdilo výsledky 

z opotřebení břitu na hřbetě VBD, 

 zjištění vlivu geometrie VBD na trvanlivost nástroje. 
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aritmetická úchylka Ra = 1,66 µm. U srovnání dosažených parametrů Ra lze konstatovat, že 

důležitou roli hraje u geometrie VBD poloměr zaoblení špičky rε. VBD SANDVIK mají tento 

poloměr velký 1,5mm. Kruhové VBD mají „horší“ hodnotu parametru Ra díky bodovému 

kontaktu s obráběnou plochou oproti čtvercovým VBD od SANDVIKU, které mají plošný 

kontakt s obráběnou plochou. 

V kapitole 8 jsou porovnávány hodnoty průměrné aritmetické úchylky profilu Ra 

dosažené při frézování Inconelu 718 jednotlivými VBD při zvolených kombinacích řezných 

podmínek. Na jednotlivých grafech lze vidět vývoj hodnoty Ra v závislosti na měnící se řezné 

rychlosti. Z prvních dvou grafů čtvercových destiček PRAMET SEMT 09T3AFSN                         

a INNOTOOL SEKT 09T3AFN  lze vyčíst, že se zvyšující se řeznou rychlostí a posuvem na zub 

roste parametr drsnosti Ra. Dále lze vidět, že lepší výsledky parametru Ra při srovnání u řezné 

rychlosti vc = 35m.min-1 vykazovala VBD PRAMET SEMT 09T3AFSN. Při srovnání dalších 

čtyřech grafů kruhových VBD PRAMET, SECO, TUNGALOY a WALTER lze vidět, že při 

zvyšující se řezné rychlosti a posuvu se parametr Ra už zásadně nemění. To stejné je možné 

konstatovat o třech zkoušených čtvercových VBD ZCCCT SEET 12T3-CF, ZCCCT SEET 12T3-

EM a SANDVIK R245-12 T3 E-ML u kterých se parametr Ra také zásadně při zvyšování 

řezných podmínek neměnil. Z těchto závislostí lze konstatovat, že zvyšující se řezná rychlost 

nemá vliv na kvalitu obrobeného povrchu. 

Ze všech složek síly řezání F má zpravidla největší význam řezná (tangenciální) složka 

Fc. Obecně platí, že zvýší-li se řezná rychlost vc, složky řezné síly se zmenšují. U obrábění tohoto 

materiálu Inconel jsem zjistil opačný jev a to, že se zvyšující se řeznou rychlostí dochází 

k nárůstu řezných složek sil. Tímto měřením jsem zjistil, že čím vyšší je hodnota této síly            

u daného typu destičky, tím horší jsou záběrové hodnoty do daného materiálu a dochází 

k rychlejšímu nárůstu opotřebení VBD. Tyto výsledky měření sil (kap. 9) potvrzují výsledky 

měření opotřebení břitu na čase obrábění (viz kap. 3). Všechny výsledky měření sil naleznete 

v kapitole 9.  

I když u testovaných VBD není sjednocena řezná rychlost (z důvodu doporučených 

řezných podmínek výrobcem), tak z grafu 9.1 lze vypozorovat, že nejhůře dopadly VBD SECO 

ADKT 150PDR-ME14, PRAMET APKX 1505PDER-F, které jsou pro tento typ materiálu téměř 

nepoužitelné. Tento výsledek se ukázal také u zkoušek měření opotřebení břitu. Tímto se 

prokázalo, že úhel nastavení κr = 90° u VBD není vhodný pro čelní frézování materiálu Inconel. 

U těchto VBD byl nárůst síly pro nejnižší a nejvyšší řezné podmínky tak vysoký, že nebyly 
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2 NÁVRH A METODIKA PROVEDENÍ EXPERIMENTU 

 
Hlavním cílem experimentů v rámci této práce bylo, ve spolupráci s firmou MIKETA, 

najít vhodný řezný materiál, geometrii nástroje a nejlepší řezné podmínky z hlediska trvanlivosti 

pro obrábění této niklové superslitiny. 

Nalezení nejvhodnějšího řezného materiálu bylo provedeno frézováním hranolu 

z materiálu Inconel 718. Byly zkoušeny různé druhy frézovacích hlav a celkem deset druhů 

vyměnitelných břitových destiček. Pro jednotlivé druhy řezného materiálu byly použity čtyři 

různé řezné rychlosti v kombinaci se třemi posuvy. Řezný materiál v kombinaci s řeznými 

podmínkami a řeznou geometrií, který vydrží řezat nejdéle do dosažení experimentálně 

zvoleného opotřebení na hřbetě VBB = 0,7 mm, byl zvolen jako nejvhodnější pro frézování 

niklové slitiny Inconel718 přerušovaným řezem s použitím procesní kapaliny. Dalším hodnotícím 

kritériem byla dosažená drsnost povrchu, naměřené složky sil při obrábění, objem odebraného 

materiálu. Zbytková napětí nebylo možné změřit, protože zkoušený materiál není pro to vhodný. 

Všechny pokusy obrábění byly provedeny při chlazení, poněvadž obrábění těchto superslitin bez 

procesní kapaliny se nedoporučuje z důvodu vzniku extrémně vysoké teploty na řezné hraně. 

Zkoušky, měření a jejich zpracování byly provedeny podle závislostí, díky kterým jsme 

schopni určit kvalitativní výsledky. Tyto zkoušky a jejich měření jsou popsány v teoretické části 

této disertační práce.  

 

Obr. 2.1 Ukázka ze zkoušek 
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2.1 Obráběný materiál INCONEL 718 

Pro provedení experimentů ke zjištění vhodných řezných podmínek, řezného materiálu 

a geometrie řezného nástroje pro rovinné frézování niklových slitin byl zvolen materiál Inconel 

718. Název INCONEL pochází z anglického „Inco“, který je registrovanou ochrannou známkou 

americké společnosti Special Metals Corporation. Jedná se o značku speciálních sdružených 

(Corporation) kovů. Patří do skupiny slitin na bázi niklu, které jsou především používány pro 

výrobu součástí, kde je vyžadována výrazná odolnost proti vysokým teplotám a korozi. 

Jednoduchost a ekonomika, se kterou lze slitinu Inconel 718 vyrobit v kombinaci s dobrou 

pevností v tahu, únavovou pevností a creepovými vlastnostmi, vedly k jeho použití v širokém 

rozsahu aplikací. Inconely jsou široce používány v leteckém průmyslu pro výrobu komponentů 

umístěných v tepelně namáhaných sekcích motorů, plynových turbín, kosmických lodí, jaderných 

reaktorů, kryogeních nádrží a také v těžebním průmyslu. 

Chemická značka tohoto materiálu je NiCr19NbMo. Rozsah použití teplot je od             

-252°C do +700°C. Chemické složení je uvedeno v tabulce 2.1.  

Tab. 2.1 Chemické složení Inconelu 718 (dle materiálového listu) 

Prvek C Mn Nb+Ta Cr Ni B Fe Co Ti Al Mo Si Cu S 
(%) 0,016 0,04 4,977 17,95 53,98 0,002 18,43 0,1 0,96 0,54 2,97 0,01 0,02 0,005 

Fyzikální vlastnosti superslitiny Inconel 718 jsou uvedeny v následující tabulce 2.2. 

Tab. 2.2 Fyzikální vlastnosti Inconelu 718 [2,4] 

Veličina Hodnota 
hustota [g⋅cm-3] 8,19 

teplota tavení [°C] 1336 
měrné teplo [J⋅kg-1°C-1] 435 
tažnost A [%] 28 
kontrakce Z [%] 45 
mez kluzu Rp0,2 [MPa] 905 

mez pevnosti Rm [MPa] 1215 
modul pružnosti v tahu E [GPa] 200 
modul pružnosti ve smyku G [GPa] 77 
tvrdost HRC 36 

Hlavní problém při jeho obrábění je charakterizován především vysokou teplotou 

vyvíjenou na řezné hraně břitové destičky. Ta vzniká také v důsledku přítomnosti abrazivních 

částic v tomto kompozitním materiálu (obsah niklu 50-55 % a chrom 17-21 %). Proto dochází       

i k vysokému stupni opotřebení břitu, vrubovému opotřebení a v konečné fázi prasknutí břitové 

destičky. Životnost vyměnitelné břitové destičky je výrazně kratší i při nižších řezných 

podmínkách, než je tomu u klasického obrábění standardního lehce obrobitelného materiálu.   
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11 ZÁVĚR 

 
Z výsledků trvanlivosti vyplývá, že mezi prvními dvěma typy čtvercových VBD není 

zásadní rozdíl v době obrábění. Je to dáno velmi podobnou geometrií a to, že oba typy VBD mají 

úhel čela velmi pozitivní γ = 18°. Rozdíl ve výdrži obrábění nastává u kruhových destiček,        

kde jednoznačně vydrží nejdéle frézovat VBD Walter ROGX a také dlouho frézovaly VBD        

od firmy SECO. U břitových destiček od firmy WALTER jsou tyto dobré výsledky dány 

geometrií břitu, která je velmi pozitivní a také složením slinutého karbidu. Úhel čela γ je u těchto 

VBD roven 20°! Kdežto u PRAMETU a TUNGALOY je jen γ = 12°. Těmito výsledky se 

ukázalo, že tento úhel má zásadní vliv na trvanlivost. V poslední řadě jsem srovnával tři typy 

čtvercových VBD. Zde se ukazují z hlediska doby obrábění a trvanlivosti nejlépe VBD od firmy 

SADVIK. U těchto VBD jsou tyto výsledky dány také velmi pozitivním úhlem čela γ = 20°.      

Na rozdíl od VBD ZCCCT, které mají úhel čela γ = 12°. 

Z tabulek je vidět, že rozdíl mezi VBD PRAMET a INNOTOOL v objemu odebraného 

materiálu při hodnotě řezné rychlosti vc = 35 m.min-1 a posuvu fz = 0,1 mm je minimální. Ovšem 

větší rozdíl je vidět se zvyšujícím se posuvem. VBD PRAMET SEMT 09T3AFSN dokázaly 

odebrat více materiálu než VBD INNOTOOL SEKT 09T3AFN. Z grafu číslo 5.2 je vidět, že 

rozdíly mezi těmito čtyřmi kruhovými destičkami v objemu odebraného materiálu při hodnotě 

řezné rychlosti vc = 40 m.min-1 a posuvu fz = 0,1 mm jsou velké. Z tohoto grafu lze jednoznačně 

říci, že nejvíce materiálu odebrala VBD Walter ROGX. Tento dobrý výsledek je opět potvrzením 

vlivu úhlu čela γ. Z posledních tří typů čtvercových VBD dokázaly nejvíce materiálu odebrat 

VBD od firmy SANDVIK (viz graf 5.3). Tyto výsledky objemu odebraného materiálu 

korespondují s výsledky trvanlivosti.  

Nejlepších hodnot reprezentovanými průměrnou aritmetickou úchylkou Ra dosahovaly 

VBD velkého čtvercového tvaru ZCCCT a SANDVIK. Nejlépe z těchto tří typů čtvercových 

destiček vycházela VBD SANDVIK R245-12 T3 E-ML, která měla průměrnou hodnotu             

Ra = 0,35 µm v závislosti na nejdelší době obrábění 5392s. Toto porovnání je vidět na grafu 7.3. 

Z dalších typů VBD se nejlépe ještě jevily kruhové VBD WALTER ROGX 1204M0-G77,           

u kterých byla nejlepší průměrná hodnota Ra = 1,31 µm v závislosti na nejdelší době obrábění 

3031s. Toto srovnání lze vidět na grafu 7.2. V poslední řadě z hlediska průměrné aritmetické 

úchylky Ra dopadly „nejhůře“ malé VBD čtvercové (graf 7.1). Ze srovnávaných dvou typů VBD 

se lépe prokázaly destičky s označením PRAMET SEMT 09T3AFSN u kterých vyšla průměrná 
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Z dané tabulky jsou pro ekonomické zhodnocení nejvýznamnější sloupce zeleně                     

a červeně označené. Zeleně označené výsledky představují celkovou cenu potřebnou pro 

obrobení tohoto příkladu danými VBD. V tomto případě nejlevnější obrábění vychází u VBD 

SECO RPHT 1204M0T-ME 07 (č. 4). Výsledné finanční náklady jsou ovšem ovlivněny cenou 

samotné VBD, která má velký vliv. Ekonomicky přijatelně se také ukázaly VBD SANDVIK        

a WALTER, které mají vyšší finanční náklady jen díky samotné vyšší ceně vyměnitelných 

břitových destiček.  

Červeně označené hodnoty ve sloupci jsou časové úseky, za které jsou schopny VBD 

obrobit daný příklad. Tyto časové hodnoty ukazují přesně obrácené hodnoty vůči cenovým 

relacím, což je dle mého názoru správně. V tomto případě se nejlépe umístily VBD PRAMET 

SEMT 09T3AFSN a INNOTOOL SEKT 09T3AFN.  

Nejlepší poměr mezi finančními náklady a celkovou dobou obrábění má VBD SECO RPHT 

1204M0T-ME 07 (viz graf 10.1).  

Z těchto výsledků vyplývá, že buďto obrábíme za vyšší finanční náklady, ale rychleji nebo 

za nižší finanční náklady, ale pomaleji!  

Graf 10.1 Výsledky časů a finančních nákladů 
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2.2 Obráběcí stroj 

Pro frézování niklových slitin a tím i materiálu Inconel 718 je doporučeno používat co 

možná nejtužší stroj, který máme k dispozici. Experimenty byly provedeny ve firmě Miketa. Tato 

firma má frézku typu OSO FNG 32 CNC (obr. 2.2). Frézka je vybavena řídicím systémem 

Heidenhain TNC 124 Control. Tato frézka požadované parametry splňovala. Nejdůležitější 

parametry stroje jsou uvedeny v tabulce 2.3. Obráběný materiál byl velikosti 70x120x330mm      

a upínal se pomocí strojního svěráku na stůl frézky. 

 
Obr. 2.2 OSO FNG 32 CNC 

Tab. 2.3 Technické parametry[21] 

Technický parametr Hodnota 
Délka stolu 700 mm 
Šířka stolu 400 mm 
Maximální zatížení stolu 350 kg 
Podélný posuv X 500 mm 
Příčný posuv Y 400 mm 
Svislý posuv Z 400 mm 
Ukončení vřetena ISO 40 
Otáčky vřetena 10 – 3150 min-1 
Posuv 0 – 3000 mm.min-1 
Rychloposuv 9000 mm.min-1 
Hmotnost stroje 2600 kg 
Výkon motoru 10 kW 
Základní rozměry 2650 x 2050 x 2000 mm 
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2.3 Řezné nástroje a použité VBD 

Pro provedení experimentů byly zvoleny čtyři typy frézovacích hlav s odlišnou 

konstrukcí a řeznou geometrií (obr. 2.3). Vyměnitelné břitové destičky byly použity od sedmi 

výrobců. Všechny použité druhy VBD jsou doporučeny výrobcem pro obrábění superslitin 

patřících do skupiny S. 

 Jsou to tyto druhy fréz a k nim příslušné použité VBD: 

Fréza typ PRAMET 100B10R-S45SE09F 

 VBD PRAMET SEMT 09T3AFSN (8240) 

 VBD INNOTOOL SEKT 09T3AFN (IN2005) 

 
Fréza typ PRAMET 100B08R-S90AP15D 

 VBD PRAMET APKX 1505PDER-F (8240) 

 VBD SECO ADKT 1505PDR-ME14 (F40M) 

 
Fréza typ PRAMET 100B06R-SMORP12X-B 

 VBD PRAMET RPET 1204M0SN (8240) 

 VBD SECO RPHT 1204M0T-ME07 (F40M) 

 VBD TUNGALOY RCMT 1204EN-MJ (AH725) 

 VBD WALTER ROGX 1204M0-G77 (WSM35) 

 
Fréza typ ZCCCT FMA01-080-A27-SE12-06 

 VBD ZCCCT SEET 12T3-CF (YBG102) 

 VBD ZCCCT SEET 12T3-EM (YBG202) 

 VBD SANDVIK R245-12 T3 E-ML (2040) 

 
Obr. 2.3 Použité frézy a VBD 
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10 Ekonomické zhodnocení 

 
Jedním z důležitých hledisek je také ekonomické zhodnocení výše získaných výsledků. 

Každá firma, která obrábí nejen tento vysocehouževnatý materiál Inconel 718, myslí na 

ekonomickou stránku výroby. Pro porovnání těchto výsledků VBD uvádím příklad frézování 

rovinné plochy o rozměrech 120x330mm do celkové hloubky 10mm (tzn. 10 x ap = 1mm). 

Destičky obrábí řeznými parametry zvolenými jako nejnižší. Po provedení několika 

jednoduchých výpočtů, na základě získaných výsledků v této práci, dospěji k hodnotám 

uvedených v tabulce.  

 

Tab. 10.1 Ekonomické porovnání VBD 

TYP VBD 
vc       

[m.min
-1

] 

fz              

[mm] 

V          

[cm
3
] 

VV          

[cm
3
] 

a                 

[-] 

z                 

[-] 

zp                      

[-] 

Cena 

VBD        

[Kč] 

Cb              

[Kč] 

Cc            

[Kč] 

ti                     

[min] 

tc            

[min] 

PRAMET SEMT 

09T3AFSN 

40 0,1 396 

128 3,09 

10 

31 224 56,0 1733 23 71 

INNOTOOL  

SEKT 09T3AFN 
125 3,17 32 237 59,3 1877 23 73 

PRAMET RPET 

1204M0SN 
101 3,92 

6 

24 210 52,5 1235 25 99 

SECO RPHT 

1204M0T-

ME07 

168 2,36 14 246 61,5 870 42 99 

TUNGALOY 

RCMT 1204EN-

MJ 

67 5,91 35 262 65,5 2323 67 398 

WALTER ROGX 

1204M0-G77 
202 1,96 12 326 81,5 959 90 176 

ZCCCT SEET 

12T3-CF 
75 5,28 32 240 60,0 1901 53 282 

ZCCCT SEET 

12T3-EM 
110 3,60 22 240 60,0 1296 80 288 

SANDVIK R245-

12 T3 E-ML 
220 1,80 11 386 96,5 1042 90 162 

Legenda: 

V - obráběný objem třísek, 
VV - objem odebraného materiálu do dosažení VBB, 
a - počet obrábění do dosažení frézovaného objemu, 
z - počet zubů frézy, 
zp - potřebný počet břitů, 
Cb - cena 1 břitu VBD, 
Cc - celková cena, 
ti - čas frézování do dosažení VBB, 
tc - celkový čas obrábění. 
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9.2 Srovnání složek řezné síly – nejvyšší zvolené řezné parametry pro VBD 
 
Tab. 9.2 Naměřené hodnoty řezné složky Fc (N) 

 Fc [N] 

TYP VBD vc 
[m.min-1] 

fz 
[mm] 

1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 

PRAMET SEMT 
09T3AFSN 

75 0,2 1258 1258 1321 1370 1370 1482 1532 1662 1175 917 

INNOTOOL SEKT 
09T3AFN 

75 0,2 1400 1463 1516 1735 1903 1927 2056 2294 2406 1985 

PRAMET APKX 
1505PDER-F 

70 0,2 2109 2760 3136 3364 - - - - - - 

SECO ADKT 
1505PDR-ME14 

70 0,2 Nestabilní – nebylo možno zaznamenat data 

PRAMET RPET 
1204M0SN 

70 0,2 1480 1498 1508 1579 1624 1759 1768 1798 1890 1985 

SECO RPHT 
1204M0T-ME07 

70 0,2 1350 1440 1450 1470 1506 1566 1607 1665 1708 1815 

TUNGALOY RCMT 
1204EN-MJ 

50 0,2 2956 3044 3095 3154 3168 3195 3221 3252 3276 3338 

WALTER ROGX 
1204M0-G77 

60 0,2 1510 1570 1589 1598 1611 1546 1579 1727 1746 1738 

ZCCCT SEET 12T3-
CF 

50 0,2 1540 1538 1557 1570 1564 1640 1660 1626 1581 1587 

ZCCCT SEET 12T3-
EM 

50 0,2 1710 1720 1783 1804 1807 1845 1888 1847 1884 1895 

SANDVIK R245-12 
T3 E-ML 

60 0,2 1708 1839 1875 1933 1935 1994 2066 2092 2120 2240 

 
Graf 9.2 Srovnání naměřené hodnoty složky Fc pro nejvyšší zvolené řezné podmínky 
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2.4 Volba řezných podmínek 

Řezné podmínky (posuv na zub a řezné rychlosti) jsem zvolil podle doporučení 

výrobce, tzn. podle katalogů firmy Pramet Tools, s.r.o. [22], Innotool [23], Secotools [24], 

Tungaloy [25], Walter [26], ZCCCT [27] a Sandvik [28]. Srovnání jednotlivých zvolených 

řezných rychlostí a posuvů pro VBD je zobrazeno v tabulce 2.4. Hloubka řezu byla v průběhu 

celého experimentu konstantní a byla zvolena na základě doporučení výrobce. Pro všechny 

prováděné experimenty byla zvolena hloubka řezu ap = 1 mm. 

Tab. 2.4 Srovnání řezných podmínek použitých VBD 

č. Typ VBD 
ap 

[mm] 
f1 

[mm] 
f2 

[mm] 
f3 

[mm] 
vc1 

[m⋅min-1] 
vc2 

[m⋅min-1] 
vc3 

[m⋅min-1] 

1 
PRAMET  
SEMT 09T3AFSN 

1 0,1 0,15 0,2 35 45 60 

2 
INNOTOOL  
SEKT 09T3AFN 

1 0,1 0,15 0,2 25 30 35 

3 
PRAMET  
APKX 1505PDER-F 

1 0,05 0,1 0,15 40 50 60 

4 
SECO  
ADKT 1505PDR-ME14 

1 0,05 0,1 0,15 40 50 60 

5 
PRAMET  
RPET 1204M0SN 

1 0,1 0,15 0,2 40 50 60 

6 
SECO  
RPHT 1204M0T-ME07 

1 0,1 0,2 0,25 40 50 60 

7 
TUNGALOY  
RCMT 1204EN-MJ 

1 0,1 0,2 0,3 20 30 40 

8 
WALTER  
ROGX 1204M0-G77 

1 0,1 0,15 0,2 30 35 40 

9 
ZCCCT  
SEET 12T3-CF 

1 0,1 0,15 0,2 20 30 40 

10 
ZCCCT  
SEET 12T3-EM 

1 0,1 0,15 0,25 20 30 40 

11 
SANDVIK  
R245-12 T3 E-ML 

1 0,1 0,14 0,2 25 30 40 

 

 

Obr. 2.4 Použité VBD 
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2.5 Schéma experimentu 

 

Obr. 2.5 Schéma experimentu 
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9.1 Srovnání složek řezné síly – nejnižší zvolené řezné parametry pro VBD 
 

V níže uvedených tabulkách jsou naměřené hodnoty pro zkoumané VBD při nejnižších 

řezných podmínkách. Naměřeny byly všechny složky řezné síly F (Fc, Ff a Fp). Měření bylo 

provedeno u každého typu destičky po dobu 10s. Z těchto hodnot jsou sestaveny následující 

grafy. 

Tab. 9.1 Naměřené hodnoty řezné složky Fc (N) 

 Fc [N] 

TYP VBD 
vc 

[m.min-1] 

fz 
[mm

] 
1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s 

PRAMET SEMT 
09T3AFSN 

35 0,1 1050 1003 1067 1024 1014 1018 1018 1035 1022 1033 

INNOTOOL SEKT 
09T3AFN 

35 0,1 1089 1093 1108 1127 1136 1130 1134 1127 1145 1140 

PRAMET APKX 
1505PDER-F 

40 0,1 1557 1587 1617 1587 1662 1652 1697 1719 1748 1748 

SECO ADKT 
1505PDR-ME14 

40 0,1 2002 2133 2165 2277 2361 2376 2376 2341 2346 2425 

PRAMET RPET 
1204M0SN 

40 0,1 1130 1141 1185 1194 1243 1284 1291 1285 1289 1317 

SECO RPHT 
1204M0T-ME07 

40 0,1 1150 1100 1110 1108 1120 1140 1135 1128 1142 1131 

TUNGALOY RCMT 
1204EN-MJ 

20 0,1 2449 2389 2408 2457 2395 2466 2423 2445 2410 2435 

WALTER ROGX 
1204M0-G77 

30 0,1 1072 1048 1074 1102 1095 1074 1067 1057 1087 1104 

ZCCCT SEET 12T3-
CF 

20 0,1 1080 1084 1065 1082 1057 1089 1072 1069 1079 1065 

ZCCCT SEET 12T3-
EM 

20 0,1 1248 1213 1209 1239 1250 1250 1244 1252 1242 1261 

SANDVIK R245-12 
T3 E-ML 

30 0,1 874 913 913 896 913 889 915 902 895 905 

 
Graf 9.1 Srovnání naměřené hodnoty řezné složky Fc pro nejnižší zvolené řezné podmínky 
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9 Měření složek řezné síly 

Jednotlivé složky Fc (řezná), Fp (pasivní) a Ff (posuvová) byly měřeny pouze pro 

nejnižší a nejvyšší zvolené řezné podmínky jednotlivých VBD. Výsledky jsou zpracovány do 

tabulek a grafů v kapitole 9.1 a 9.2.  

Měření jednotlivých složek řezné síly bylo provedeno na katedře obrábění a výrobní 

techniky v Žilině. Měřící zařízení se skládalo z následujících částí: 

 Tenzometrický dynamometr Kistler 9255A, 

 třísložkový zesilovač, 

 počítačová sestava s digitálně-analogovým převodníkem – viz obr. 2.11, 

 frézka Fa 4 AV 

 software DASYLab verze 3.5. 

 
Obr. 9.1 Ukázky z testování jednotlivých fréz na velikosti složek řezných sil 

 

          
Obr. 9.2 Ukázka průběhu jednotlivých složek síly řezání v softwaru DASYLab 

- Fp  (N) 
 
 

 
- Ff  (N) 

 

 
- Fc  (N) 
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Experiment probíhal na jednom stroji (OSO FNG 32 CNC). Pro rovinné frézování byly 

použity čtyři typy frézovacích hlav s různou geometrií (viz předchozí kapitoly). Celkem bylo 

použito 11 typů vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu. U každého typu VBD 

bylo provedeno měření opotřebení v rozsahu tří řezných rychlostí a tří velikostí posuvů (viz tab. 

2.4). Hloubka řezu byla pro všechny řezy konstantní ap = 1mm. Všechny pokusy byly provedeny 

s procesní kapalinou. Schéma experimentu je zobrazeno na obr. 2.5. 

Volba nejvhodnějších řezných podmínek pro jednotlivé použité vyměnitelné břitové 

destičky probíhala prostřednictvím měření času frézování do dosažení kritického opotřebení 

destiček, kdy už destičky nebyly schopny kvalitního obrábění. Schéma záběru frézy při 

experimentu je zobrazeno na obr. 2.6.  

Maximální měřitelná hodnota opotřebení na hřbetě byla stanovena na VBB = 0,7mm. Po 

dosažení této hodnoty opotřebení končil experiment prováděný na jednotlivých břitech destiček. 

Pomocí grafů lze určit přesnou dobu obrábění. Například, pokud si stanovíme požadovanou 

trvanlivost Tn vyměnitelných břitových destiček, tak zjistíme z jednotlivých grafů, jaké 

použijeme nejvyšší možné řezné podmínky u jednotlivých výrobců, abychom této trvanlivosti 

docílili. 

Měření sil řezání bylo provedeno při nejnižších a nejvyšších řezných podmínkách         

u každého typu VBD. Tímto experimentem byly zjištěny velikosti jednotlivých složek sil řezání. 

V případě neměnné velikosti síly se dají považovat řezné podmínky za vyhovující. Kdežto 

v opačném případě, kdy se jednotlivé složky sil při frézování zvyšují, tak dochází k výraznému 

opotřebení na nástroji. 

 

 

Obr. 2.6 Schéma záběru frézy při experimentu 
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2.6 Měřicí přístroje a metody použité v experimentu 

V tomto experimentu bylo provedeno měření opotřebení hřbetu nástroje VBB, měření 

objemu odebraného materiálu V, měření parametru drsnosti povrchu Ra a měření sil při obrábění. 

Pro provedení všech těchto měření bylo potřeba zvolit příslušné měřicí přístroje a měřící metody 

tak, aby samotné měření bylo rychlé, efektivní a přitom dostatečně přesné. Všechny vyjmenované 

metody a použité přístroje jsou popsány v následujících kapitolách. 

2.6.1 Měření opotřebení hřbetu VBD 

Měření opotřebení hřbetu VBB vyměnitelných břitových destiček bylo realizováno 

mikrometrickou metodou, při které je velikost opotřebení určována přímým měřením lineárních 

rozměrů. K tomuto měření byl použit dílenský mikroskop vybavený digitální videokamerou, 

pomocí níž je možné zvětšit obraz až 5krát. Měřená oblast na mikroskopu byla dokonale 

osvětlena přídavným světlem. Mikroskop bylo možné připojit k počítači a pomocí programu 

Motic Image Plus 2.0 ML on-line změřit opotřebení vyměnitelné břitové destičky a případně 

uložit obrázek. Celkové sestavení měřicí soustavy je zobrazeno na obr. 2.7.  

Pro přesné a správné naměření hodnoty opotřebení vyměnitelné břitové destičky bylo 

třeba provést pro jednotlivá zvětšení kalibraci softwaru Motic Image Plus 2.0 ML. Kalibrace se 

provedla pomocí kalibrační měrky. Tato měrka se přiloží na měřenou VBD a provede se vyfocení 

a nastavení kalibrace. Kalibrace se nastavuje ve vodorovné a svislé poloze. Mikroskop je 

vybaven křížovým stolem, který umožňuje nastavit měřenou oblast přesně do zorného pole 

mikroskopu. 

 

Obr. 2.7 Měření opotřebení VBD pomocí digitalizovaného dílenského mikroskopu 
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8 Srovnání parametru drsnosti Ra v závislosti na řezných parametrech 

 
V následujících grafech 8.1 a 8.2 jsou porovnávány hodnoty průměrné aritmetické 

úchylky profilu Ra dosažené při frézování Inconelu 718 jednotlivými VBD při zvolených 

kombinacích řezných podmínek. Na grafech lze vidět vývoj hodnoty Ra v závislosti na měnící se 

řezné rychlosti. 

Graf 8.1 Porovnání dosažené hodnoty Ra [µm] při různých řezných parametrech            

(PRAMET SEMT 09T3AFSN) 

 

Graf 8.2 Porovnání dosažené hodnoty Ra [µm] při různých řezných parametrech         

(INNOTOOL SEKT 09T3AFN) 
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Graf  7.2 Srovnání nejnižších průměrných aritmetických úchylek pro jednotlivé VBD 

 

 
 
Graf  7.3 Srovnání nejnižších průměrných aritmetických úchylek pro jednotlivé VBD 
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Prvním provedeným pokusem byla zjištěna doba řezání VBD do dosažení zvolené 

kritické hodnoty opotřebení na hřbetě VBB. Tato doba byla rozdělena na určitý počet stejně 

dlouhých časových úseků, ve kterých bylo obrábění přerušeno a na vyměnitelné břitové destičce 

bylo změřeno opotřebení. 

2.6.2 Měření objemu odebraného materiálu 

Objemem odebraného materiálu se rozumí, kolik centimetrů krychlových materiálu 

obrobil břit VBD do dosažení kritické hodnoty opotřebení na hřbetě VBB. Tato hodnota byla 

měřena resp. vypočítána z naměřeného času obrábění břitu do dosažení zvoleného kritického 

opotřebení. Vzorec pro výpočet odebraného materiálu se skládá z hloubky řezu, šířky záběru 

frézy, minutového posuvu a naměřeného času obrábění. Testované vzorky materiálu měly 

rozměry 70x115x320mm.  

1000
p e f ia a v t

V
⋅ ⋅ ⋅

=   [cm3]                                                                                    (2.1)  [24] 

kde:    V – objem odebraného materiálu [cm3] 

           ap – hloubka řezu [mm] 

           ae – šířka řezu [mm] 

           vf – minutový posuv [mm.min-1] 

           ti – čas frézování do dosažení VBB[min] 

 

2.6.3 Srovnání objemu odebraného materiálu za časovou jednotku 

Objemem odebraného materiálu za časovou jednotku se rozumí, kolik centimetrů 

krychlových materiálu obrobily břity frézy za minutu. Jedná se o tzv. hospodárný úběr resp. 

měřítko produktivity. Tato hodnota byla vypočítána na základě známého vzorce. Vzorec pro 

výpočet se skládá z optimálních otáček, posuvu na zub, počtu zubů, hloubky řezu a šířky řezu. 

1000
opt z p e

h

n f z a a
Q

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=     [cm3.min-1]                                                           (2.2)  [24] 

kde:    Qh – objem odebraného materiálu za časovou jednotku [cm3.min-1] 

           ap – hloubka řezu [mm] 

           ae – šířka řezu [mm] 

           fz – posuv na zub [mm] 

           nopt – optimální otáčky [min-1] 

           z – počet zubů frézy 
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2.6.4 Měření drsnosti povrchu 

Pro vyhodnocení drsnosti obrobeného povrchu byl zvolen jeden parametr, který se 

nejčastěji používá v praxi. Jedná se o průměrnou aritmetickou úchylku profilu Ra, což je 

aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic v rozsahu základní délky [15]. 

Drsnost povrchu byla měřena dotykovým (hrotovým) profilometrem Surftest 211 (obr. 

2.8), který vyrábí společnost MITUTOYO. Jedná se o přístroj určený především pro dílenské 

použití při měření drsnosti povrchu. Tento přístroj se přímo pokládá na měřený povrch, ze 

kterého snímá pomocí diamantového hrotu drsnost povrchu. Princip měření spočívá v tom, že 

dotykový hrot snímací jednotky zaznamenává nepravidelnosti povrchu měřeného vzorku tak, že 

se posouvá mechanicky po měřeném povrchu. Naměřené hodnoty se zobrazují na digitální 

display, ze kterého je zapisujeme. 

 

Obr. 2.8 Dotykový profilometr Surftest 211 

Průměrná aritmetická úchylka profilu Ra byla měřena v podélném směru (rovnoběžně 

se směrem posuvu) vždy ve třech místech na obrobeném povrchu. Toto měření bylo provedeno 

při jednotlivých změnách řezných podmínek v rámci zjišťování opotřebení VBD. Měřilo se 

přímo na obráběcím stroji (viz obr. 2.9). Při vlastním měření byl dotykový profilometr nastaven 

dle normy ISO 4287:1997 a základní měřená délka byla podle aktuální měřené drsnosti nastavena 

na 2,5 mm nebo 0,8 mm. Jednotlivé naměřené hodnoty průměrné aritmetické úchylky profilu Ra 

při různých řezných podmínkách, různých použitých nástrojích a VBD jsou zapsány                      

a vyhodnoceny v kapitole 7.  
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6 Srovnání objemu odebraného materiálu za časovou jednotku 

 
V tabulce 6.1 jsou uvedeny vypočtené hodnoty objemu odebraného materiálu Qh          

za časovou jednotku jednotlivými VBD při zvolených otáčkách. Hodnoty se liší jen na základě 

počtu zubů frézy, což byla jediná proměnná v tomto výpočtu. 

 
Tab. 6.1 Objem odebraného materiálu Qh za časovou jednotku [cm3.min-1] 

Typ VBD nopt 
[min-1] 

fz 
[mm] 

z 
[-] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

Qh 
[cm-3. min-1] 

PRAMET SEMT 09T3AFSN 

127 0,1 

10 

1 60 

7,62 
INNOTOOL SEKT 09T3AFN 
PRAMET RPET 1204M0SN 

6 4,57 

SECO RPHT 1204M0T-ME07 
TUNGALOY RCMT 1204EN-MJ 
WALTER ROGX 1204M0-G77 
ZCCCT SEET 12T3-CF 
ZCCCT SEET 12T3-EM 
SANDVIK R245-12 T3 E-ML 

 

7 Srovnání průměrné aritmetické úchylky Ra do dosažení kritického VBB 

 
V následujících tabulkách (v disertační práci) jsou uvedeny hodnoty průměrné 

aritmetické úchylky profilu Ra dosažené při frézování Inconelu 718 jednotlivými VBD při 

zvolených kombinacích řezných podmínek. Hodnoty jsou výběrovým průměrem ze tří 

naměřených hodnot drsnosti v každém pokusu do dosaženého zvoleného kritéria opotřebení 

hřbetu VBB = 0,7 mm. 

Graf  7.1 Srovnání nejnižších průměrných aritmetických úchylek pro jednotlivé VBD 
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Graf 5.2 Srovnání objemu odebraného materiálu V (cm3) do dosažení VBB = 0,7 mm u kruhových 

VBD 

 
V poslední řadě jsem srovnával tři typy čtvercových VBD. 

Graf 5.3 Srovnání objemu odebraného materiálu V (cm3) do dosažení VBB = 0,7 mm                    

u čtvercových VBD 
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Obr. 2.9 Měření drsnosti na vzorku upnutém ve svěráku frézky 

2.6.5 Měření sil řezání 

 
Síly řezání při frézování byly měřeny třísložkovým univerzálním dynamometrem 

KISTLER 9255A (obr. 2.10). Tento dynamometr se skládá ze základní jednotky, která je 

zobrazena na obrázku a dále se na tuto jednotku v případě frézování umisťuje strojní svěrák pro 

upnutí testovaného vzorku materiálu. Základní jednotka se upíná pomocí šroubů na podélný stůl 

frézky. KISTLER 9255A je určený k měření tří na sebe kolmých sil Fx, Fy a Fz  (v případě 

frézování Fc, Fp a Ff) [42]. 

 

Obr. 2.10 Třísložkový dynamometr KISTLER 9255 A [29] 
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Základní jednotka se skládá ze čtyř třísložkových silových snímačů, které jsou umístěny 

mezi základní deskou a horní deskou přístroje. Každý snímač obsahuje tři páry křemenných 

destiček, z nichž jeden je citlivý na tlak ve směru osy z a další dva reagují na smykovou sílu ve 

směru osy x a y. Složky síly řezání jsou měřeny prakticky bez posuvu těchto destiček.  

Výstupy ze čtyř snímačů jsou připojeny uvnitř dynamometru tak, aby mohlo být 

realizováno vícesložkové měření sil a momentů. Osm výstupních signálů je vyvedeno 

devítikolíkovu zásuvkou. Všechny čtyři senzory jsou uzemněny, a proto jsou do značné míry 

eliminovány problémy zemní smyčky. Dynamometr je vyroben z nerezi a je chráněn proti 

pronikání procesní kapaliny.  

KISTLER 9255 A je navržen tak, aby se minimalizovala jeho citlivost na teplotní vlivy 

během obrábění. Základní jednotka má přípojku na chladicí jednotku, což zajišťuje stabilitu při 

velmi kritických měřeních [29]. 

 
Tab. 2.5 Technická specifikace třísložkového dynamometru KISTLER  9255 A [29] 

Měřící rozsah – osa x, y [kN] -20 až +20 
Měřící rozsah – osa z  [kN] -10 až +40 

Citlivost – osa x, y [pC⋅N-1] ≈-8 
Citlivost – osa z [pC⋅N-1] ≈-3,7 

Tuhost cx, cy [kN⋅µm-1] > 2 

Tuhost cz [kN⋅µm-1] > 3 

Vlastní frekvence fn(x, y) [kHz] ≈1,7 

Vlastní frekvence fn(z)  [kHz] ≈ 2 
Provozní teplota  [°C] 0÷70 
Rozměry (délka×šířka×výška)  [mm] 260x260 

Váha  [kg] 52 

 
Měření sil řezání při frézování Inconelu 718 bylo realizováno na Katedře obrábění               

a výrobní technologie Fakulty strojní Žilinské univerzity na konzolové frézce typu FA 4AV (obr. 

2.11). Měřící sestava byla složena z třísložkového dynamometru KISTLER 9255 A, který byl 

pomocí kabelu propojen s analogově-digitálním převodníkem PCL 818-HG a s počítačem, na 

kterém byl nainstalován software DASYLab 32 (obr. 2.11). Pomocí tohoto programu byly 

naměřené hodnoty zaznamenány do počítače a uloženy do souborů vhodných ke zpracování 

v programu Microsoft Excell nebo přímo v programu DASYLab 32. 
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Graf 4.3 Srovnání doby obrábění (t) do dosažení VBB = 0,7 mm u čtvercových VBD 

 
 
5 Srovnání objemu odebraného materiálu do dosažení kritického VBB 

 
V tabulkách (naleznete v disertační práci) jsou uvedeny dosažené hodnoty objemu 

odebraného materiálu jednotlivými VBD při zvolených kombinacích řezných rychlostí a posuvů. 

Na základě těchto tabulek byly porovnány objemy odebraného materiálu v závislosti na nejdelší 

dosažené době obrábění do dosažení zvoleného kritéria VBB = 0,7 mm.  

 

Graf 5.1 Srovnání objemu odebraného materiálu V (cm3) do dosažení VBB = 0,7 mm u 

čtvercových VBD 
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4 Srovnání doby obrábění do dosažení kritického VBB 

 
V tabulkách  (v disertační práci)  jsou uvedeny dosažené doby obrábění jednotlivých VBD 

při zvolených kombinacích řezných rychlostí a posuvů. V uvedených tabulkách jsou měřené 

hodnoty řezných podmínek k jednotlivým typům vyměnitelných břitových destiček v závislosti 

na době dosažení otupení kritického VBB = 0,7mm.  

Pro objektivní srovnání doby obrábění jsem rozdělil VBD do třech kategorií dle jejich 

geometrických tvarů. Jednotlivé typy VBD jsou porovnávány při daných řezných podmínkách, 

které jsou uvedeny u každého grafu. 

Graf 4.1 Srovnání doby obrábění (t) do dosažení VBB = 0,7 mm u čtvercových VBD 

 
 
Graf 4.2 Srovnání doby obrábění (t) do dosažení VBB = 0,7 mm u kruhových VBD 
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Obr. 2.11 Měření sil řezání pomoci dynamometru KISTLER 9255A a měřícího zařízení  

(počítač s analogově-digitálním převodníkem) 

 
Naměřené hodnoty byly statisticky testovány v programu STATGRAPHICS. Ze souborů 

naměřených hodnot byly odstraněny odlehlá pozorování a pro každý soubor hodnot byla určena 

standardní nejistota typu A (vzorec 2.3 a 2.4). 

Výběrový průměr a standardní nejistotu typu A lze také určit ručním výpočtem pomocí vztahů: 

̅ = ∙ ∑ 	                                                                                                     (2.3)  [15]         

kde:  ̅ - výběrový průměr 
 xi - jednotlivé naměřené hodnoty veličiny x 
 n - počet měření 
 

= ∑ ̅
∙ 				                                                                                           (2.4)  [15] 

kde:  - standardní nejistota typu A 
 ̅ - výběrový průměr 
 xi - jednotlivé naměřené hodnoty veličiny x 
 n - počet měření 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

3 Závislost opotřebení břitu na čase obrábění 
 
Fréza typ PRAMET 100B10R-S45SE09F 

Prvním zkoušeným typem byla VBD Pramet s označením SEMT 09T3AFSN (8240). 

Z těchto naměřených hodnot jsou vytvořeny jednotlivé průběhy opotřebení v závislosti na čase 

obrábění, které jsou vidět v grafu 3.1. Z grafu je patrný průběh opotřebení nástroje. Břit se 

v první fázi otupuje rychle, pak nastává druhá fáze, kde nástroj obrábí bez výrazného zvýšení 

opotřebení, až do momentu kdy nastane třetí fáze – zrychlené opotřebení nástroje a ztráta 

možnosti dále obrábět. Jak lze vidět z grafu, tak se zvyšujícími se řeznými rychlostmi při 

obrábění superslitiny Inconel 718 docházelo k prudkému nárůstu opotřebení. Z tohoto výsledku 

lze usoudit, že takto vysoké řezné rychlosti nejsou vhodné, protože dochází k razantnímu 

opotřebení nástroje resp. VBD a tím pádem k velmi krátké době jejich použitelnosti. 

Graf 3.1. Závislost opotřebení na čase obrábění VBD PRAMET SEMT 09T3AFSN (8240) 

 
 

Pomocí grafu 3.1. byla určena přesná doba obrábění do dosažení zvolené kritické hodnoty 

opotřebení na hřbetě VBB = 0,7 mm vyměnitelné břitové destičky. 

Při každém měření opotřebení VBD, byla měřena průměrná aritmetická úchylka Ra ve třech 

místech a z těchto hodnot spočten výběrový průměr ̅. Jednotlivá měření byla vždy provedena po 

přejetí nástroje jedné délky obrobku tzn., že časy měření jsou rozdílné v závislosti na velikosti 

posuvu. 
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Na obr. 3.1 jsou zobrazeny fotky z mikroskopu, na kterých lze vidět opotřebení hřbetu        

u zkoušky č. 3. U těchto obrázků lze vidět nárůst opotřebení v závislosti na čase. Obrázky 

odpovídají hodnotám uvedeným v grafu. Podobné fotografie byly vytvořeny i pro zbývající 

případy měření v experimentu. 

 

  
VBB = 0,31mm VBB = 0,4mm 

  
VBB = 0,45mm VBB = 0,53mm 

  
VBB = 0,62mm VBB = 0,73mm 

 
 

Obr. 3.1 Opotřebení hřbetu VBD SEMT 09T3AFSN (8240) – zkouška č. 3 
 

Toto měření opotřebení bylo provedeno i u ostatních 10 typů VBD. Výsledky naleznete 

v disertační práci. 
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