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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Symbol    Význam    Jednotka 

A - tažnost .......................................................................................... [%] 

BCT - tetragonálně prostorově centrovaná mřížka ................................. [-] 

DC - průměr frézy .............................................................................. [mm] 

FCC - kubická plošně středěná mřížka ..................................................... [-] 

HB - tvrdost podle Brinella ..................................................................... [-] 

HCP - hexagonální mřížka ........................................................................ [-] 

HV - tvrdost podle Vickerse ................................................................... [-] 

MC - primární karbid ............................................................................... [-] 

MN - nitridy ............................................................................................. [-] 

M3B2 - boridy ............................................................................................. [-] 

M6C - sekundární karbidy ......................................................................... [-] 

M7C3 - sekundární karbidy ......................................................................... [-] 

M23C6 - sekundární karbidy ......................................................................... [-] 

PD - polykrystalický diamant ................................................................. [-] 

PKNB - polykrystalický nitrid bóru ............................................................. [-] 

Rm - mez pevnosti ............................................................................ [MPa] 

Rp0,2 - mez kluzu ................................................................................. [MPa] 

SCC - kubická prostá mřížka .................................................................... [-] 

SCT - tetragonální prostá mřížka ............................................................. [-] 

SK - slinutý karbid .................................................................................. [-] 

TPC - topologically close-packed (nežádoucí fáze) ................................. [-] 
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ae - pracovní záběr ........................................................................... [mm] 

ap - hloubka řezu .............................................................................. [mm] 

cp - měrné teplo ........................................................................ [J.kg-1.K-1] 

fz - posuv na zub ............................................................................. [mm] 

n - otáčky vřetene ........................................................................ [min-1] 

vc - řezná rychlost ...................................................................... [m.min-1] 

vf - posuvová rychlost ............................................................ [mm.min-1] 

T - odolnost proti tepelným šokům................................................... [°C] 

α - tepelný součinitel roztažnosti ..................................................... [K-1] 

γ - základní matrice ............................................................................. [-] 

γ´ - sekundární vytvrzující fáze gama prime......................................... [-] 

γ´´ - intermetalická fáze ......................................................................... [-] 

η - nežádoucí fáze ................................................................................ [-] 

λ - tepelná vodivost ............................................................................. [-] 

µ - nežádoucí fáze ................................................................................ [-] 

ρ - hustota .................................................................................. [g.cm-3] 

σ - nežádoucí fáze ................................................................................ [-] 
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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

VYDOMUS, Martin. Efektivní frézování slitin na bázi niklu monolitními nástroji z řezné 

keramiky. Ostrava, 2018. X s. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 

Školitel: Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. 

V současné době jsou ve většině průmyslových odvětví kladeny stále vyšší požadavky 

na strojní součásti. Z tohoto důvodu jsou vyžadovány lepší vlastnosti materiálů, z kterých 

jsou vyrobeny. Takové materiály se nazývají superslitiny. Superslitiny na bázi niklu mají 

vysokou odolnost proti korozi, dobrou žáruvzdornost a žárupevnost za vysokých teplot. 

Superslitiny jsou materiály, které se díky svým specifickým vlastnostem mohou používat 

v extrémních podmínkách. Jejich nevýhodou může být zhoršená obrobitelnost za daných 

řezných podmínek. 

Pro experimentální činnost byla vybrána niklová slitina Alloy 625 značená dle 

ISO 15 156-3. Tato slitina se často používá v energetickém, leteckém a chemickém 

průmyslu. Vyznačuje se vysokou pevností a vynikající odolností proti korozi. Na 

experimentální frézování slitiny Alloy 625 byla použita řezná keramika CERAMIC END MILL 

z materiálu CERAZUR, která díky svým vynikajícím mechanickým i fyzikálním vlastnostem 

a dobré předpoklady pro obrábění superslitin. 

Hlavními cíli práce bude provést analýzu současného stavu obrábění niklových 

superslitin. Ověřit pomocí experimentu vhodnost použití testovaného řezného materiálu. 

Sledovat a vyhodnotit kvalitu povrchu, destrukci nástroje a celkový průběh frézování. 

Navrhnout doporučení úprav vstupních parametrů pro budoucí frézování. 
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ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

VYDOMUS, Martin. Effective milling of nickel-based alloys with monolithic tools from 

cutting ceramics. Ostrava, 2018. X s. Bachelor thesis. VSB – Technical university 

of Ostrava. Thesis supervisorl: Tomáš Zlámal, Ph.D., MSc. 

At present, in most industries, ever higher demands are being placed on machine 

parts. For this reason, better properties of the materials from which they are made are 

required. Such materials are called superalloys. Nickel-based superalloys have high 

corrosion resistance, good heat resistance and heat resistance at high temperatures. 

Superalloys are materials that, due to their specific properties, can be used under 

extreme conditions. Their disadvantage may be deterioration in workability under given 

cutting conditions. 

The Alloy 625 nickel alloy, marked according to ISO 15 156-3, was selected for 

experimental operation. This alloy is often used in the energy, aerospace and chemical 

industries. It is characterized by high strength and excellent corrosion resistance. For 

experimental milling of Alloy 625 was used CERAMIC END MILL cutting ceramic from 

CERAZUR material, because of it's excellent mechanical and physical properties and good 

prerequisites for machining super alloys. 

The main objectives of the thesis will be to analyze the current state of machining 

of nickel superalloys. Verify using the experiment the suitability of using the tested 

cutting material. Track and evaluate surface quality, tool destruction, and overall milling 

progress. Suggest recommendation for adjusting input parameters for future milling. 



12 
 

ÚVOD 

Se současným nárůstem průmyslu se zvyšují požadavky na produktivitu a efektivity 

výroby. Vznikají nové materiály, které převyšují běžné konvenční materiály, jak svými 

mechanickými, tak i fyzikálními vlastnostmi. Zvyšující se nároky na spolehlivost, kvalitu 

a životnost výrobků mají za následek vývoj těchto nových materiálů s vynikajícími 

vlastnostmi. Označují se jako „superslitiny“, jsou korozivzdorné, žáruvzdorné a žáropevné 

i při působení vysokých teplot. 

Pro superslitiny jsou charakteristickými vlastnostmi mechanická odolnost proti 

únavovému poškození a odolnost proti agresivnímu působení spalin, vynikající creepové 

vlastnosti a odolnost proti oxidaci a korozi při teplotách vyšších než 750 °C. 

Vývojem těchto nových materiálů se specifickými vlastnostmi rostou i nároky na 

řezné nástroje, kterými se budou obrábět. Jedním z těchto řezných materiálu je řezná 

keramika CERAZUR. Díky svým vynikajícím mechanickým i fyzikálním vlastnostem má 

řezná keramika CERAZUR dobré předpoklady na výrobu řezných nástrojů pro obrábění 

superslitin. Jedním ze zástupců řezných nástrojů z řezné keramiky CERAZUR jsou frézy 

CERAMIC END MILL od firmy Mitsubishi. 

Těmito frézami z řezné keramiky mohou být materiály obráběny supervysokými 

řeznými rychlostmi, kterým se současné čelní stopkové frézy nemohou vyrovnat. Při 

použití konvenčních nástrojů se řezná rychlost omezuje přibližně na 70 m.min-1. O proti 

tomu čelní keramické frézy CERAMIC END MILL mohou dosahovat řezných rychlostí 

500 m.min-1 a výš. Tak velké řezně rychlosti způsobují, že vygenerované teplo změkčuje 

obráběný materiál.  
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1. TEORETICKÝ ROZBOR OBRÁBĚNÍ SLITIN NA BÁZI NIKLU 

1.1. Vlastnosti a historie ,,superslitin“ 

Z důvodu neustále se rozvíjejícího průmyslu jsou na vlastnosti strojních součástí, jako 

jsou například rozměrová stálost, vysoká pevnost, odolnost proti korozi a oxidaci, kladeny 

stále větší nároky. Materiály s těmito vlastnostmi se nazývají superslitiny. Superslitiny 

si tyto vlastnosti uchovávají i při vysokých teplotách nad 650 °C. Základním rysem všech 

materiálů této skupiny je matrice o plošně centrovaném kubickém uspořádání. 

Počátky superslitin sahají do doby před 1. světovou válkou, kdy se hledaly vhodné 

materiály pro letecké motory. Jako první byly používány chrom-niklové oceli. Časem rostly 

požadavky na vyšší výkon motorů, a tím pádem se i zvyšovaly nároky konstruktérů 

na použitý materiál. Potřeba nových slitiny s lepšími vlastnostmi se ještě zvýšila s rodícím 

se výzkumem turbín. Vhodná metoda, která se začala používat, pro zpevnění materiálu 

byla precipitace. Na konci dvacátých let dvacátého století byl objeven a patentován 

zpevňující účinek titanu a hliníku u austenitických chrom-niklových ocelí, ale intermetalika 

γ´, což je označení pro Ni3 (Al, Ti) byla objevena až v roce 1957 pomocí rentgenové 

difrakce. (1, 2, 3) 

Superslitiny můžeme rozdělit například podle užití na korozivzdorné, žáruvzdorné 

a žárupevné nebo podle základního materiálu na superslitiny na bázi kobaltu, niklu 

a železa. Superslitiny na bázi Ni a Co si jsou velice podobné. Mají stejnou základní 

austenitickou strukturu, blízkou hustotu Ni=8,90 a Co=8,85 g.cm-3 a podobnou teplotu 

tání Ni=1453 a Co=1495 °C. Podstatnější rozdíl mezi Ni a Co je že kobalt při teplotě 417 °C 

mění kubickou plošně středěnou mřížku na hexagonální. (4) 

1.1.1. Niklové superslitiny 

Superslitiny na bázi niklu jsou velice žádané díky odolnosti proti creepu, vysokým 

pevnostním charakteristikám a odolnosti proti oxidaci za vysokých teplot. Dle těchto 

vlastností se niklové superslitiny dělí na korozivzdorné, žáruvzdorné a žárupevné. 

Korozivzdorné superslitiny se používají na vysoce oxidických místech, jako jsou například 

různé druhy kyselin nebo mořská voda. Základním prvkem jejich chemického složení je Ni, 

který může být legovaný Cr, Cu, Fe nebo Mo. Žáruvzdorné jsou na bázi Ni-Cr nebo Ni-Cr-

Fe. Hlavním přísadovým prvkem žáruvzdorných niklových superslitin je chrom, kterého 

obsahují přibližně 15 až 30 %. Další složkou muže být železo. Jeho obsah se pohybuje 



14 
 

okolo 20 %. Někdy tyto superslitiny mohou obsahovat i další prvky jako jsou například W, 

Mo, Co. Žárupevné niklové superslitiny opět obsahují v základu Ni-Cr. Základními 

přísadovými prvky jsou Al a Ti. Někdy jsou v těchto slitinách obsaženy i další prvky jako 

jsou Mo, W, Nb. Žárupevné niklové superslitiny vydrží teplotu i okolo 950 °C 

při mechanickém zatěžování. (1, 2, 3) 

1.1.2. Chemické složení Niklových superslitin 

Chemické složení určuje například možnou pevnost superslitin nebo jejich korozní 

odolnost proti agresivnímu prostředí. Obecně jsou z 30 - 75 % tvořeny niklem a dalšími 

legujícími prvky. Společně tvoří základní matrici γ. Legujícími prvky bývají například 

chrom, titan, hliník, wolfram atd. Kromě legujících prvků jsou v niklových superslitinách 

obsaženy i nežádoucí prvky. Tyto prvky se mohou rozdělit na škodlivé a užitečné. Škodlivé 

jsou například O, H, N což jsou zbytkové plyny, nebo S a P to jsou nemetalické nečistoty 

a Cu, Sb, Pb, Bi, které jsou kovové a metaloidní nečistoty. Užitečné nežádoucí prvky jsou 

B, Hf, Zr, které zpevňují hranice zrn nebo Ca, Mg, Al, které jsou rafinační přísady 

a potlačují účinky síry a kyslíku. (1, 2) 

Tabulka 1.1 Obsah legujících prvků v superslitinách niklu (2) 

 

1.1.3. Mikrostruktura niklových superslitin 

Mikrostrukturu niklových superslitin tvoří základní matrice γ (Ni-Cr) s plošně 

středěnou kubickou krystalickou mřížkou. Dalšími složkami jsou vytvrzující fáze 

γ´ (Ni3(Ni, Al)) a γ´´ (Ni3(Nb, Ta)). Při dlouhodobém provozu niklových superslitin může 

dojít k výskytu nežádoucích fází, které způsobí zkřehnutí materiálu, ale i zhoršení jiných 

vlastností. Tyto fáze mohou zapříčinit selhání součástí, a proto je nutné kontrolovat 

chemické složení a určovat ho způsobem, kterým bude zamezeno tvorbě těchto 

nežádoucích fází. (1, 2, 3) 
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Tabulka 1.2 Přehled fází nacházejících se v superslitinách (2)
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Obrázek 1.1 Historický vývoj mikrostruktury Ni superslitin (5) 

Fáze γ-matrice 

U niklových superslitin je základní strukturní složkou fáze γ. Fáze γ je substituční tuhý 

roztok legujících prvků v Ni. Má kubickou plošně středěnou mřížku (FCC). Mezi nejčastější 

legury patří Co, Fe, Cr, Mo a W. Při výběru legujících prvků je důležitá velikost jejich atomů 

a počet valenčních elektronů. 

Základní zpevňující fáze γ´ 

U niklových superslitin je základní strukturní složkou fáze γ, tzv. matrice. Fáze γ je 

substituční tuhý roztok legujících prvků v Ni. Má kubickou plošně středěnou mřížku (FCC). 

Mezi nejčastější legury patří Co, Fe, Cr, Mo a W. Při výběru legujících prvků je důležitá 

velikost jejich atomů a počet valenčních elektronů. 

Základní zpevňující fází ve velkém počtu niklových superslitin je γ´. Je to 

intermetalická fáze o jmenovitém chemickém složení Ni3Al s možností výskytu dalších 

prvků např. titanem. (1, 2, 3) 

 

Obrázek 1.2 Elementární buňka intermetalické fáze Ni3Al (1) 
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Základní zpevňující fáze γ´´ 

γ´´ je základní fáze ve speciálních slitinách (Inconel 718). Má tetragonální prostorově 

centrovanou krystalovou mřížku. Její chemické složení je Ni3Nb. 

Karbidy 

Množství uhlíku v niklových superslitinách se pohybuje v rozmezí 0,02 ÷ 0,3%. Karbidy 

se dělí na primární a sekundární. 

Primární karbidy typu MC mají globulární nebo blokovou morfologii a jsou tvořeny 

s prvky jako W, Mo, Ta, Ti, Hf a Nb. Při vyšším výskytu Mo, Cr a W, ve slitině mají tendenci 

měnit se na karbidy typu M23C6 a M6C. Primární karbidy vznikají během krystalizace 

taveniny jako výsledek eutektické reakce. 

Sekundární karbidy vznikají při tepelném zpracování nebo provozu. Mohou být 

ve výsledné struktuře žádoucí nebo nežádoucí, podle formy v jaké se vyskytují. Mírně 

zvyšují odolnost proti creepu, mohou snižovat tažnost a zvyšovat náchylnost k tvorbě 

trhlin po hranicích zrn. 

Nitridy a boridy 

Nitridy se nachází v niklových slitinách obsahujících Ti, Ni a Zr. Mají obdélníkové nebo 

kruhové tvary a kubickou prostou mřížku. 

Boridy se vyskytují ve slitinách s obsahem bóru nad 0,03. Vzhledem připomínají 

karbidy a mají tetragonální prostou mřížku. Boridy zpevňují hranice zrn a tím zlepšují 

creepovou pevnost. 

Nežádoucí fáze 

Nežádoucí fáze označované jako TPC (topologically close-packed). Příčinou vzniku TPC 

bývá provoz při vysokých teplotách nebo nevhodné tepelné zpracování v kombinaci 

s nevhodným chemickým složením. TPC fáze mají buňkovou strukturu, mezi atomy jsou 

větší vzdálenosti a jsou uspořádány ve vrstvách. Mezi TPC fáze patří σ, μ a Lavesova fáze. 

(1, 2, 3) 
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1.1.4. Rozdělení niklových superslitin podle mechanických vlastností 

Korozivzdorné 

Tyto superslitiny se používají na místech, která jsou vysoce oxidační. Může to být na 

příklad mořská voda nebo různé druhy kyselin. Korozivzdorné niklové superslitiny 

se rozdělují do tří základních skupin Monely, Inconely a Incoloy. Monely jsou vysoce 

korozivzdorné na vzduchu, ve sladké i slané vodě a neorganických kyselinách. Používají 

se hlavně ve farmaceutickém průmyslu a při stavbě vodních dopravních prostředků. 

Chemické složení Monelů je přibližně 65 % Ni, 32 % Cu, 1,5 % Fe a 1 % Mn. Inconely 

se používájí v silně oxidačních prostředích. Často jsou využívány pro výrobu nádob na 

kyselinu solnou. Jejich chemické složení je Ni legovaný 16-29 % Cr a 6-19 % Fe někdy 

s příměsí 13-16 % Mo. Incoloy se používají tam, kde je přítomná kyselina sírová. Chemické 

složení je 30-40 % Ni, přibližně 5 % Mo, 20 % Cr a 30 % Fe. Přilegováním Ti, Cu nebo Nb 

se může snížit mezikristalová koroze. 

Žáruvzdorné 

Jsou na bázi Ni-Cr nebo Ni-Cr-Fe. Nejdůležitějším přísadovým prvkem je chrom, který 

zaručuje žáruvzdornost a obsahují ho přibližně 15 až 30 %. Další složkou muže být železo. 

Jeho obsah se pohybuje okolo 20 %. Obsahují minimální množství Uhlíku a ostatních 

příměsových prvků, protože by tyto prvky mohly tvořit nežádoucí fáze. Mohou obsahovat 

i další prvky jako jsou například W, Mo, Co. Struktura žáruvzdorných slitin je zpevněna 

substitučně. Díky tomuto druhu zpevnění mají zaručenou odolnost proti korozi za 

vysokých teplot až do 1150 °C. 

Žárupevné 

Největší využití žárupevných niklových superslitin v současné době je v letectví 

a kosmonautice. Tyto slitiny mohou být označovány jako Nimoniky. Používají se při 

teplotách dosahujících 850 až 1150 °C. Žárupevnost je docílena legováním Cr do 20 % a Ti 

a Al do 5 %. Žárupevnost může ještě navýšit 14-16 % Co. (1, 2, 3, 4) 
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2. PROCES OBRÁBĚNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN 

Hlavním činitelem, který ovlivňuje obrábění, je obrobitelnost daného materiálu. 

Obrobitelnost materiálu se může dělit na absolutní a relativní. Absolutní obrobitelnost je 

definována buď velikostí určité veličiny charakterizující obrobitelnost, nebo funkční 

vztahem a parametry, které spolu souvisí. Relativní obrobitelnost je určená 

bezrozměrnými čísly, která přísluší určitým etalonovým materiálům a tyto čísla vyjadřují 

poměr určitých veličin daného materiálu. Chemické složení niklových superslitin 

v kombinaci s jejich nízkou tepelnou vodivostí a tendencí se zpevňovat způsobuje 

zhoršenou obrobitelnost ve srovnání s běžnými ocelemi. 

Niklové superslitiny se dělí do pěti skupin obrobitelnosti. Každá skupina se vyznačuje 

specifickým chemickým složením, základní strukturou a způsobem zpracování. 

Obrobitelnost skupin I. až IV. se příliš neliší. Struktura materiálu má příznivý vliv na tvorbu 

třísky, kvalitu povrchu a opotřebení nástroje. Skupina V. jsou těžkoobrobitelné slitiny, 

které mají hrubozrnnou strukturu a nízkou pevnost na hranicích zrn. (6, 7) 

2.1. Nepříznivé vlastnosti niklových superslitin 

Superslitiny na bázi niklu mají vlastnosti, které jsou zodpovědné za špatnou 

obrobitelnost. Mají austenitickou matrici a jsou velice tvrdé. Navíc lokalizace smyku při 

vzniku třísky vytváří abrazivní pilové ozubené hrany, což zhoršuje manipulaci 

s materiálem. Tyto slitiny mají také tendenci přilnout k nástroji při vysoké teplotě 

generované během obrábění. Může vznikat nárůstek a docházet k poškození řezného 

nástroje. Přítomnost tvrdých abrazivních karbidů v mikrostruktuře niklových superslitin je 

další z vlastností, které zhoršují obrobitelnos. Tyto vlastnosti slitin způsobují vysokou 

teplotu při obrábění (> 1000 °C) a namáhání (> 3450 MPa) v řezné zóně, což vede 

k zrychlenému opotřebení čela nástroje, kráterům a zubům, v závislosti na použitém 

materiálu nástroje a řezných podmínkách. Obecně superslitiny na bázi niklu tvrdnou 

snížením fáze typu Ni3 (Ti, Al). Obvykle vzrůstající množství titanu a hliníku zvyšuje 

rychlost opotřebení nástroje. (6, 8) 

2.2. Vlastnosti ovlivňující obrobitelnost 

Tvrdost 

Tvrdost je mechanická vlastnost materiálu, vyjadřující odpor proti vnikání 

tělesa do povrchu. Niklové superslitiny jsou přibližně stejně tvrdé jako běžné oceli. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Povrch_(fyzika)&action=edit&redlink=1
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K nárůstu tvrdosti dochází při deformačním zpevnění povrchových vrstev, které může být 

zapříčiněno mechanickou, chemickou nebo fyzikální změnou například vysokou teplotou. 

Tažnost 

Tažnost niklových slitin bývá z pravidla vyšší než u klasických ocelí, z tohoto důvodu 

musí být řezné materiály houževnatější a odolnější proti adhezi. Nižší tendenci k adhezi 

lze zajistit například správným povlakem řezného materiálu. 

Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost je schopnost materiálu vést teplo. Je definovaná jako rychlost, 

kterou se teplo šíří ze zahřáté části materiálu do chladnější. Tepelná vodivost niklových 

superslitin je velice nízká přibližně 10-15 W.m-1.K-1. To způsobuje pomalý odvod tepla 

z místa řezu a vysokou koncentraci tepla na břitu nástroje. Proto je důležité správně zvolit 

řezné podmínky, aby bylo docíleno co největšího odvodu tepla z místa řezu třískami. 

Houževnatost 

Houževnatost je vlastnost, která udává odolnost materiálu proti křehkému lomu. 

Křehký lom je nebezpečný druh deformace, jelikož se může šířit vysokou rychlostí při 

nízké tvárné deformaci a malé spotřebě energie. Houževnatost niklových superslitin je 

vyšší než u běžných ocelí. 

Abrazivost 

Abrazivost je proces, který způsobuje oděr, poškrábání, opotřebení nebo odření 

materiálu. Niklové slitiny jsou velice abrazivní materiály díky výskytu velmi tvrdých 

karbidů v jejich mikrostruktuře. Z tohoto důvodu musejí mít nástrojové materiály vysokou 

otěruvzdornost. Toho lze docílit pomocí speciálních povlaků. (6) 

 

Obrázek 2.1 Opotřebení obráběcího nástroje (9) 
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2.3. Frézování Ni superslitin 

Frézování tohoto druhu materiálu vyžaduje odlišný přístup než u standardních ocelí. 

Pro vyšší spolehlivost a maximální trvanlivost nástroje je nutné zajistit vysokou tuhost 

nástroje, optimální geometrii s výbornou řezivostí i při vyšších řezných parametrech, 

správnou jakost slinutého karbidu a povlaku pro dlouhou životnost, a také zajistit 

dostatečný přívod procesního média skrze nástroj přímo na břit. (10) 

2.4. Řezné podmínky a nástroje pro obrábění Ni slitin 

Na obrábění niklových slitin se ještě do nedávna používaly výhradně nástroje 

z rychlořezné oceli pro přerušované řezné operace, jako je řezání, frézování apod., a ze 

slinutých karbidů pro nepřerušované řezné operace, jako je soustružení a vrtání. 

V současné době se stále více experimentuje s využitím nástrojů z řezné keramiky nebo 

kubického nitridu bóru. Hlavní faktory ovlivňující výkon řezného nástroje při obrábění 

superslitin jsou vysoká tvrdost, odolnost proti opotřebení, chemická inertnost a lomová 

houževnatost. Superslitiny na bázi niklu se při obrábění nástroji ze slinutých karbidů 

obrábí řeznými rychlostmi přibližně 50 m.min-1. Se zavedením sialonových (silikon 

aluminium nitrid) materiálů je možné zvýšit rychlost řezání o pětkrát a novější nářadí 

z oxidu hlinitého vyztuženého křemíkem z karbidu křemíku umožňuje obrábět při řezných 

rychlostech až desetkrát vyšších než u řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Keramické 

nástroje jsou vhodné s ohledem na první tři vlastnosti i při vysokých řezných rychlostech. 

Nicméně jejich lomová houževnatost je mnohem nižší než u jiných široce používaných 

nástrojových materiálů, jako je rychlořezná ocel a slinuté karbidy. (6, 7, 11) 

 

Obrázek 2.2 Technologické parametry řezných materiálů (12)  
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2.4.1. Obrábění Ni slitin nástroji ze slinutých karbidů 

Karbidové řezné nástroje jsou nejstarší mezi materiály tvrdých řezných nástrojů. Tyto 

nástroje se používají při obrábění niklových superslitin v rozsahu rychlostí 10-30 m.min-1. 

Karbidy na bázi wolframu se používají při vysoké posuvové rychlosti a při přerušeném 

řezání, ale kvůli jejich špatné termochemické nestabilitě nemohou být používány 

s vysokou řeznou rychlostí. Povlakované slinuté karbidy mají na druhou stranu dobrou 

odolnost proti opotřebení a pevnost. Zavedení povlakovaných karbidových nástrojů je 

možné tyto slitiny obrábět řeznou rychlostí řádově 50 m.min-1. Nicméně karbidové 

nástroje nelze použít pro vysokorychlostní obrábění, protože špatně odolávají vysokým 

teplotám a jsou namáhány v oblasti řezání. Tento druh namáhání může způsobovat 

tvorbu vrubů na čele a hřbetě nástroje, vyštipování a deformaci řezné hrany. (6, 13) 

  

Obrázek 2.3 Mikrostruktura slinutých karbidů (11) 

2.4.2. Obrábění Ni slitin nástroji z rychlořezné oceli 

Rychlořezné oceli jsou obecně oceli dle ČSN třídy 19 8xx. Používají se pro obráběcí 

nástroje, jako jsou například frézovací hlavy, vrtáky, soustružnické nože, závitníky, 

protahovací trny atd. Tyto oceli mají vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení za 

vysokých teplot. Rychlořezné oceli obsahují 0,65-1,5 % uhlíku a další přísadové prvky. 

Wolfram zvyšuje tvrdost a odolnost vůči otěru. Chrom zvětšuje odolnost proti popouštění 

a opotřebení. Kobalt zlepšuje kalitelnost a tvrdost. Vanad zlepšuje řezivost a odolnost 

proti opotřebení. Molybden příznivě působí na houževnatost nástroje a používá se pro 

nástroje s přerušovaným řezem, vysoký obsah molybdenu může zapříčinit oduhličení 

a přehřátí při kalení. Rychlořezné oceli se dělí do tří základních skupin na oceli s vysokým 

výkonem, oceli výkonné a oceli pro běžné použití. Pro obrábění Ni slitin se nejčastěji 

používá rychlořezná ocel 19 859, která se vyznačuje vysokou řezivostí, dobrou 
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houževnatostí a odolností proti popouštění. Využívá se na výrobu nástrojů pro obrábění 

Ni slitin pro přerušované řezné operace jako je například frézování nebo vrtání. (14) 

2.4.3. Obrábění Ni slitin nástroji z kubického nitridu bóru 

V současné době, se pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů používají nástroje, 

které splňují požadavky na vysokou tvrdost, odolnost proti vysokým teplotám, 

otěruvzdornost, vysokou odolnost řezné hrany a dobrou vrubovou houževnatost. Tyto 

nástroje jsou vyrobeny ze supertvrdých materiálů a jedním z hlavních představitelů je 

kubický nitrid bóru. 

Kubický nitrid bóru se nevyskytuje v přírodě. Jeho výroba se provádí chemickou 

cestou z hexagonálního nitridu bóru. Nitrid bóru se svými vlastnostmi podobá grafitu, je 

kluzný a měkký. Má podobnou strukturu a fyzikální vlastnosti jako grafit a pro svou barvu 

bývá často nazýván „bílý grafit“. Sloučením bóru a dusíku vznikne polykrystalický kubický 

nitrid bóru, který se vyznačuje svou mimořádně vysokou tvrdostí za tepla a lze používat 

při vysokých řezných rychlostech. Má také velmi dobrou odolnost proti tepelným rázům 

a houževnatost. (6, 15, 16) 

2.4.4. Obrábění Ni slitin nástroji z řezné keramiky 

V současné době se pro obrábění speciálních slitin nejčastěji používají vyměnitelné 

břitové destičky z povlakovaných slinutých karbidů. Bohužel při obrábění niklových slitin 

je trvanlivost VBD z povlakovaných slinutých karbidů velice nízká a produktivita není 

ideální. Proto je důležité zvolit pro obrábění niklových slitin řezný materiál nástroje, který 

dobře snáší tepelné a dynamické namáhání při vysokých řezných a posuvových 

rychlostech. Jedním z takových materiálů je řezná keramika 

Keramika měla vždy potenciál jako řezný nástroje. Je tvrdá a zachovává si tvrdost i při 

vysokých teplotách a má relativně nízkou reaktivitu s ocelí. Proto může být použita při 

vysokých řezných rychlostech, bez toho aniž by se výrazně rychle deformovala nebo 

opotřebovávala. Nevýhodou keramiky jako nástrojového materiálu je to, že má nízkou 

houževnatost a odolnost jak proti mechanickému, tak i tepelnému rázu. Z důvodu těchto 

vlastností bylo použití řezné keramiky v minulosti značně omezené. V posledních letech 

došlo k významnému vývoji v keramických nástrojích. Existují dvě základní kategorie řezné 

keramiky, a to na bázi oxidu hlinitého a na bázi nitridu křemíku. Každá kategorie má své 
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vlastní charakteristické vlastnosti, které je třeba chápat, pro nejefektivnější využití těchto 

vlastností při řezání kovů. (6, 12, 17) 

 
Obrázek 2.4 Základní rozdělení řezné keramiky (17) 

Řezná keramika na bázi oxidu hlinitého 

Oxidická keramika se dělí do tří základních skupin čistá, polosměsná a směsná. Čistá 

oxidická keramika obsahuje 99,5 % Al2O3. Vyznačuje se vysokou tvrdostí, otěruvzdorností, 

výbornou chemickou odolností a stabilitou při vysokých teplotách. Polosměsná oxidická 

keramika obsahuje 15-20 % ZrO2. Má vyšší pevnost než čistá oxidická keramika, nižší 

náchylnost proti lomu a vyšší houževnatost. Směsná oxidická keramika obsahuje přísady 

TiC a TiN. Přísada TiC zvyšuje odolnost proti tepelným rázům a TiN zvyšuje také odolnost 

proti tepelným rázům a zároveň navyšuje pevnostní vlastnosti. (12, 17) 

Nitridická řezná keramika 

Tato keramika je na bázi nitridu křemíku SiN4. Při porovnání s oxidickou keramikou má 

nižší tvrdost, vyšší pevnost v ohybu, tepelnou vodivost, houževnatost a odolnost proti 

tepelným rázům. Používá se pro obrábění šedých litin, tvárných litin, kalených ocelí, 

žáruvzdorných slitin, niklových slitin typu Inconel a titanových slitin. (12, 17) 

 

Obrázek 2.5 Rozsah použití řezné keramiky (17) 
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CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je ověření vhodnosti použití zvoleného řezného nástroje pro 

obrábění vybraného materiálu. Řezným nástrojem bude v tomto případě řezná keramika 

CERAMIC END MILL z materiálu CERAZUR od firmy MITSUBISCHI. Materiál CERAZUR je 

výjimečně pružný a vhodný pro součásti, které jsou mechanicky namáhané na údery, 

nárazy, otěr a jiné mechanické poškození. Obráběným materiálem bude niklová 

superslitina Alloy 625 značená dle ISO 15 156-3. Tato slitina se často používá 

v energetickém, leteckém a chemickém průmyslu. Vyznačuje se vysokou pevností 

a vynikající odolností proti korozi. 

Návrh experimentální činnosti se bude zaměřovat především na vhodně zvolené 

řezné a procesní parametry obrábění, které ovlivňují obrobitelnost materiálu, vlastnosti a 

celkový stav obrobeného povrchu materiálu. Nemalý vliv na průběh obrábění bude mít 

také stav a vlastnosti obráběného materiálu. Niklové superslitiny se vyznačují nízkou 

tepelnou vodivostí a mají tendenci se zpevňovat. Společně z jejich chemickým složením 

tyto vlastnosti zapříčiňují zhoršenou obrobitelnost při porovnání s běžnými ocelemi. 

Dílčí cíle bakalářské práce: 

 Provést analýzu současného stavu obrábění niklových superslitin. 

 Ověřit pomocí experimentu vhodnost použití testovaného řezného materiálu. 

 Sledovat a vyhodnotit kvalitu povrchu, destrukci nástroje a celkový průběh frézování. 

 Navrhnout doporučení úprav vstupních parametrů pro budoucí frézování. 
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3. NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

3.1. Obráběný materiál niklová slitina Alloy 625 

Pro experimentální činnost byla vybrána niklová superslitina Alloy 625. Označení 

materiálu dle ISO 15 156-3. Tato slitina se vyznačuje svou vysokou pevností a vynikající 

odolností proti korozi. Používá se ve velkém rozmezí teplot od kryogenních po teploty 

okolo 950 °C. Vysoká pevnost a odolnost proti korozi je zajištěna molybdenem a niobem 

v základní matrici. Slitina má dobrou únavovou odolnost, vynikající svařitelnost, odolnost 

proti mořské vodě a odolnost za podmínek znečištění. (18) 

3.1.1. Mechanické a fyzikální vlastnosti 

Mechanické a fyzikální vlastnosti slitiny Alloy 625 jsou z velké části ovlivněny 

mikrostrukturou materiálu a jeho chemický složením. Při vysokých teplotách dochází ke 

zvyšování mechanických vlastností materiálu. Mechanické vlastnosti jsou ale nejvíce 

ovlivněny plastickými deformacemi. (18) 

Tabulka 3.1 Mechanické vlastnosti slitiny Alloy 625 (18) 

Mechanické vlastnosti Mez kluzu Rp0,2 Mez pevnosti Rm Tvrdost HB Tažnost A 

Alloy 625 450 MPa 830 MPa 180 50 % 

Tabulka 3.2 Fyzikální vlastnosti slitiny Alloy 625 (18) 

Fyzikální vlastnosti Hustota ρ  Tep. vodivost λ Tep. s. roztažnosti α Měrné teplo cp 

Alloy 625 8,4 g.cm-3 9,8 W.m-1.K-1 11,1-6 K-1 400 J.kg-1.K-1 

 

3.1.2. Chemické složení 

Slitina Alloy 625 má obsahuje mnoho prvků. Nejvíce zastoupeným prvkem je nikl, 

kterým je tvořena matrice. Další prvek, který je vysoce zastoupen v chemickém složení 

a má značný vliv na odolnost proti oxidaci za vysokých teplot a zpevňuje matrici je chrom. 

Slitinu tvoří ještě značné množství dalších prvků, které jsou vypsané v tabulce 3.3 a byly 

zjištěny z materiálových listů. (18) 

Tabulka 3.3 Chemické složení slitiny Alloy 625 (19) 

Prvek Ni Cr Fe Mo Nb C 

Množství [%] 58 min. 20-23 5 8-10   3-4 0,1 

Prvek Mg Si P S Al Ti Co 

Množství [%] 0,5 0,5 0,015 0,015 0,4 0,4 1 
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3.1.3. Mikrostruktura slitiny Alloy 625 

Slitina Alloy 625 je tvořena FCC matricí nazývanou γ, která obsahuje vrstvu karbidů 

podél hranic zrn. Ve struktuře Alloy 625 se nachází i hrubší útvary. Tyto útvary se ve 

struktuře vyskytují místy a náhodně a jsou tvořeny primárními karbidy typu NbC. Síťový 

karbidů je složeno z větších primárních karbidů M23C6 a menších sekundárních karbidů. (6) 

 

Obrázek 3.1 Matrice γ s karbidy NbC (žlutě) a karbidy typu M23C6 (červeně) (6) 

 

Obrázek 3.2 Austenitická struktura č. 2, 3 Alloy 625 a primární MC karbidy č. 1 (6) 

3.1.4. Použití slitiny Alloy 625 

Slitina Alloy 625 se běžně používá v energetickém, leteckém a chemickém průmyslu. 

Je vynikající volbou pro aplikaci v mořské vodě, vyznačuje se vysokou pevností a odolností 

proti korozi. Používá se na vrtulové lopatky pro čluny a ponorky, na pomocné pohonné 

motory, rychlouzávěry a armatury ponorek, na opláštění podmořských komunikačních 

kabelů atd. (18) 
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3.2. Volba materiálu nástroje pro experimentální činnost 

Pro experiment byly zvoleny keramické frézy CERAMIC AND MILL z materiálu 

CERAZUR. Materiál CERAZUR je výjimečně pružný keramický materiál vhodný všude tam, 

kde je součást mechanicky namáhaná na údery, nárazy, otěr a jiné mechanické poškození. 

Tabulka 3.4 Vlastnosti materiálu CERAZUR (20) 

Vlastnosti Hodnota 

Barva Modrá 

Hustota 6 g.cm-3 

Pevnost v ohybu 1300 MPa 

Pevnost v tlaku 3000 MPa 

Odolnost proti rázům 12 MPa.m1/2 

Odolnost proti tepelným šokům T=350 °C 

Maximální teplota použití 1000 °C 

 

3.2.1. Srovnání tvrdosti keramiky a slinutého karbidu za vysokých teplot 

Jak lze vidět na obrázku 3.3 pevnost čelních stopkových fréz z řezné keramiky není při 

překročení teploty 800 °C příliš ovlivněna. Na rozdíl od čelních stopkových fréz ze 

slinutého karbidu, kde se pevnost po překročení hranice 800 °C výrazně snižuje. Proto, 

mohou být čelní stopkové frézy z řezné keramiky použity při vysokých rychlostech 

a hloubkách obrábění, které zapříčiní vytvoření dostatečného tepla umožňující obrábění. 

(21) 

 
Obrázek 3.3 Porovnání tvrdosti karbidu a keramiky za vysokých teplot (21) 
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3.2.2. Charakteristika nástroje CERAMIC AND MILL 

Optimalizovaný úhel stoupání šroubovice snižuje řeznou sílu a zabraňuje vytržení 

během frézování. Bezešvá technologie broušení poskytuje vyšší odolnost proti 

vydrolování i při extrémních hrubovacích aplikacích. Fréza má silný, negativní břit 

a speciálně zkosenou hranu, která odolá vysokým teplotám a zatížením. Nástroj se čtyřmi 

břity se používá pro frézování dutin a drážek. Nástroj se šesti břity se používá pro čelní 

obrábění a obrábění tvarových ploch. (21) 

 
Obrázek 3.4 Fréza CERAMIC END MILL (21) 
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3.2.3. Parametry keramických fréz použitých při experimentu 

Při experimentálním obrábění niklové slitiny Alloy 625 byly požity tyto keramické 

frézy CERAMIC AND MILL: 

1. Keramická 4 – břitá fréza s průměrem Ф 8 mm 

2. Keramická 4 – břitá fréza s průměrem Ф 10 mm 

3. Keramická 6 – břitá fréza s průměrem Ф 8 mm 

4. Keramická 6 – břitá fréza s průměrem Ф 10 mm 

Tabulka 3.5 Parametry keramických fréz (21) 

1. Keramická 4- břitá fréza 

  

DC RE APMX LU DN LF DCON 

8 1,0 6,0 16 7,85 60 8 

2. Keramická 4- břitá fréza 

  

DC RE APMX LU DN LF DCON 

10 1,0 7,5 20 9,70 65 10 

3. Keramická 6- břitá fréza 

  

DC RE APMX LU DN LF DCON 

8 1,0 6,0 16 7,85 60 8 

4. Keramická 6- břitá fréza 

  

DC RE APMX LU DN LF DCON 

10 1,0 7,5 20 9,70 65 10 
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3.3. Důležitá opatření při frézování 

Při frézování niklových superslitin řeznou keramikou CERAMIC END MILL je důležité 

dodržovat určité zásady. Je nutné používat vysoké řezné rychlosti od 350 do 1000 m.min-1 

z důvodu vytvoření tepla, které je potřebné pro změkčení materiálu bez oděru nebo 

jiného poškození. Dále není vhodné používat řeznou kapalinu, která může vlivem tepla 

způsobit praskání. Proud vzduchu by měl sloužit pouze k odvodu třísky, ale ne za účelem 

chlazení. (21) 

 

Obrázek 3.5 Praskání vlivem tepla při chlazení (21) 

Dále je při frézovaní řeznou keramikou důrazně doporučené používat plynulý řez, při 

přerušovaném řezu by mohlo docházet k poškození nebo vydrolování. Také není vhodné 

od začátku obrábění používat maximální hloubku a šířku řezu. Šířku řezu je dobré zvyšovat 

postupně, aby se zachovala životnost nástroje. Dále je doporučeno sousledné frézování, 

nesousledné frézování může být nestabilní. (21) 

 

 Obrázek 3.6 Schéma doporučeného plynulého řezu (21) 

  
Obrázek 3.7 Schéma doporučeného sousledného frézování (21) 
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3.4. Řezné podmínky použité v experimentu 

Pro experimentální část frézování difuzoru ze slitiny Alloy 625 řeznou keramikou 

CERAMIC END MILL byly použity čtyři frézy.  

Tabulka 3.6 Řezné podmínky pro experiment 

1.1 Keramická 4-břitá fréza pro frézování kapsy 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

8 452  2 160 0,03 0,5 8 18 000 

1.2 Keramická 4-břitá fréza pro frézování lopatek 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

8 452 2 160 0,03 1 8 18 000 

2. Keramická 6-břitá fréza pro válcové frézování 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

8 452 5 400 0,05 4 1 18 000 

3.1 Keramická 4-břitá fréza pro frézování čelní plochy 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

10 500 1 910 0,03 0,5(1) 10 15 923 

3.2 Keramická 4-břitá fréza pro frézování plochy 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

10 500 1 910 0,03 1 10 15 923 

4. Keramická 6-břitá fréza pro frézování obvodu 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

10 500 5 732 0,06 4 0,5 15 923 
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3.5. Volba obráběcího stroje 

Při obrábění niklových slitin, jako je Alloy 625, je doporučeno používat stroje 

s vysokou tuhostí konstrukce a vysokým výkonem. Pro frézování difuzoru, z Alloy 625 bylo 

použito univerzální 5-osé frézovací centrum DMG MORI DMU 50. 

Stroj, je vybaven řídicím systémem Heidenhain Itnc 530 HSCI, zásobníkem s 16ti 

nástroji, otočným stolem o rozměrech 630 x 500 mm, upínáním HSK-A63 dle DIN 69871. 

Maximální průměr nástroje, který může být použit při obrábění, je 130 mm a rozsah 

otáček stroje je 20 až 18 000 min-1. 

 

Obrázek 3.8 Univerzální 5-osé frézovací centrum DMG MORI DMU 50 

3.6. Volba upínače 

Při frézování difuzoru ze slitiny Alloy 625 byl použit hydraulický upínač TENDO Slim 

4ax-HSK-A63 o průměru 60 mm. Má vlastnosti tepelných upínačů v kombinaci 

s hydraulickým upínáním. Upínač při axiálním obrábění zajišťuje vysokou přesnost 

a dokonale tlumí vibrace. 

 

Obrázek 3.9 Hydraulický upínač TENDO Slim 4ax-HSK-A63 
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3.7. Blokové schéma navrženého experimentu 

 

Obrázek 3.10 Schéma navrženého experimentu 

Obráběcí stroj 

DMG MORI DMU 50 

Obráběný materiál 

Alloy 625 

(dle ISO 15 156-3) 

Upínač 

TENDO Slim 4ax-HSK-A63 

Nástroj 

Keramická fréza 

CERAMIC END MILL 

Řezné podmínky 

Válcová plocha: vc=452 m.min-1; fz=0,05 mm; ap=4 mm 

Kapsa: vc=452 m.min-1; fz=0,03 mm; ap=0,5 mm 

Čelní plocha difuzoru: vc=500 m.min-1; fz=0,03 mm; ap=0,5 (1) mm 

Lopatky difuzoru: vc=452 m.min-1; fz=0,03 mm; ap=1 mm 

Obvod difuzoru: vc=500 m.min-1; fz=0,06 mm; ap=4 mm 

Plocha difuzoru: vc=500 m.min-1; fz=0,03 mm; ap=1 mm 

Sledované parametry 

Destrukce nástroje 

Kvalita povrchu 

Celkový průběh frézování 
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4. VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Vyhodnocení experimentální činnosti, frézování difuzoru ze slitiny Alloy 625 pomocí 

nástrojů z řezné keramiky CERAMIC AND MILL, se bude zaměřovat na vhodnost použitého 

vybraného řezného materiálu pro obrábění zvoleného materiálu. 

Na průběh a vyhodnocení experimentální činnosti obrábění bude mít největší vliv 

zhoršená obrobitelnost materiálu, která je zapříčiněná mechanickými a fyzikálními 

vlastnostmi obráběného materiálu a jeho chemickým složením. 

4.1. Frézování válcové plochy 

Pro frézování válcové plochy obrobku, který byl upnut pomocí 3-čelisťového sklíčidla, 

byla použita keramická 6-břitá fréza s Ф 8 mm. 

Tabulka 4.1 Řezné podmínky pro frézování válcové plochy 

Keramická 6-břitá fréza pro válcové frézování 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

8 452 5 400 0,05 4 1 18 000 

 

  

Obrázek 4.1 Frézování a obrobená válcová plocha obrobku 

Frézování válcové plochy obrobku bylo doprovázeno jiskřením, tvořil se nárůstek na 

břitu nástroje a docházelo k celkové destrukci nástroje. Na obrobeném povrchu se tvořily 

otřepy a frézovaná plocha měla zhoršenou drsnost povrchu. 

Pro budoucí frézování válcové plochy byla doporučena úprava řezných podmínek, a to 

zejména navýšení řezné rychlosti, stabilnější upnutí řezného nástroje a obrobku 

a dokončení povrchu pomocí nástroje ze slinutého karbidu. 
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Obrázek 4.2 Destrukce nástroje po frézování válcové plochy 

4.2. Frézování kapsy 

Pro frézování kapsy obrobku, který byl upnut pomocí 3-čelisťového sklíčidla, byla 

použita keramická 4-břitá fréza s Ф 8 mm. 

Tabulka 4.2 Řezné podmínky pro frézování kapsy 

Keramická 4-břitá fréza pro frézování kapsy 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

8 452  2 160 0,03 0,5 8 18 000 

 

Při frézování kapsy docházelo k jiskření, tvořily se otřepy na obrobené ploše 

a frézovaná plocha měla zhoršenou drsnost. 

Doporučená opatření pro budoucí frézování kapsy jsou úprava řezných podmínek, 

hlavně navýšení řezné rychlosti, stabilnější upnutí řezného nástroje a obrobku a také 

dokončení povrchu karbidovým nástrojem. 

 

Obrázek 4.3 Frézování a obrobená kapsa obrobku 
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4.3. Frézování difuzoru 

V experimentální činnosti byl pomocí nástrojů z řezné keramiky CERAMIC AND MILL 

frézován difuzor z materiálu Alloy 625 s maximálním průměrem 350 mm. Difuzor byl 

upnut do 3-čelisťového sklíčidla. 

Při experimentální činnosti byla nejprve frézována čelní plocha, následně lopatky 

difuzoru, po té obvod a na závěr plocha difuzoru. 

4.3.1. Frézování čelní plochy 

Čelní plocha difuzoru byla frézována keramickou 4-břitou frézou s Ф 10 mm. Tato 

čelní plocha byla frézována dvěma způsoby, s hloubkou řezu ap=0,5 mm a ap=1 mm. 

Tabulka 4.3 Řezné podmínky pro frézování čelní plochy difuzoru 

Keramická 4-břitá fréza pro frézování čelní plochy 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

10 500 1 910 0,03 0,5(1) 10 15 923 

 

Frézování čelní plochy difuzoru, s hloubkou řezu ap=0,5, bylo doprovázeno jiskřením, 

tvorbou otřepů a na břitu nástroje se tvořil nárůstek. 

Doporučená opatření pro budoucí frézování čelní plochy s hloubkou řezu ap=1 mm 

jsou úprava řezných podmínek, hlavně navýšení řezné rychlosti, stabilnější upnutí řezného 

nástroje a obrobku a také dokončení povrchu karbidovým nástrojem. 

 

Obrázek 4.5 Obrobená čelní plocha a opotřebení nástroje po frézování při ap=0,5 mm 

Při frézování čelní plochy difuzoru, s hloubkou řezu ap=1 mm, vznikal nárůstek na 

břitu nástroje, frézování bylo doprovázeno jiskřením, ale v porovnání s hloubkou řezu 

ap=0,5 mm vznikaly menší otřepy na obrobené ploše. 
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Pro budoucí frézování čelní plochy, s hloubkou řezu ap=1 mm, bylo doporučeno 

stabilnější upnutí nástroje a obrobku a dokončení povrchu pomocí nástroje ze slinutého 

karbidu. 

 

Obrázek 4.6 Obrobená čelní plocha a opotřebení nástroje po frézování při ap=1 mm 

4.3.2. Frézování lopatek 

Lopatky difuzoru byly frézovány pomocí keramické 4-břité frézy s Ф 8 mm a byl použit 

plynulý řez. 

Tabulka 4.4 Řezné podmínky pro frézování lopatek difuzoru 

Keramická 4-břitá fréza pro frézování lopatek 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

8 452 1 590 0,03 1 8 955 

 

  

Obrázek 4.7 Frézování a obrobené lopatky difuzoru 

Při frézování lopatek difuzoru byl řezný nástroj abrazivně opotřebováván a docházelo 

k celkové destrukci nástroje. Frézování bylo doprovázeno jiskřením, vznikaly otřepy na 

obrobené ploše a drsnost frézované plochy byla zhoršená. 
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Pro budoucí frézování lopatek difuzoru byla doporučena úprava řezných podmínek, 

a to hlavně navýšení řezné rychlosti, stabilnější upnutí řezného nástroje a obrobku, 

dokončení povrchu karbidovým nástrojem a volba vhodnější strategie frézování. 

 

Obrázek 4.8 Destrukce nástroje po frézování lopatek difuzoru 

 

4.3.3. Frézování obvodu 

Vnitřní a vnější obvod byl frézován pomocí keramické 6-břité frézy s Ф 10 mm. 

Tabulka 4.5 Řezné podmínky pro frézování obvodu difuzoru 

Keramická 6-břitá fréza pro frézování obvodu 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

10 500 5 732 0,06 4 0,5 15 923 

 

 

Obrázek 4.9 Frézování vnitřního a vnějšího obvodu difuzoru 

U vnitřního i vnějšího frézování obvodu difuzoru docházelo k vzniku nárůstku na břitu 

nástroje a frézování bylo doprovázeno jiskřením. Kvalita povrchu u frézování vnitřního 

obvodu difuzoru byla uspokojivá na rozdíl od frézování vnějšího obvodu, kde vznikaly 

otřepy. 
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Doporučená opatření pro budoucí frézování vnitřního i vnějšího obvodu difuzoru jsou 

úprava řezných podmínek, zejména navýšení řezné rychlosti, stabilnější upnutí řezného 

nástroje a obrobku a dokončení povrchu pomocí karbidového nástroje. 

 

Obrázek 4.10 Destrukce nástroje po frézování vnitřního a vnějšího obvodu difuzoru 

4.3.4. Frézování plochy 

Plocha difuzoru byla frézována pomocí keramické 4-břité frézy s Ф 10 mm. Jako 

strategie frézování byla použita spirála. 

Tabulka 4.6 Řezné podmínky pro frézování plochy difuzoru 

Keramická 4-břitá fréza pro frézování plochy 

 

DC 
[mm] 

vc 
[m.min-1] 

vf 
[mm.min-1] 

fz 
[mm] 

ap 
[mm] 

ae 
[mm] 

n 
[min-1] 

10 500 1 910 0,03 1 10 15 923 

 

 

Obrázek 4.11 Frézování a obrobená plocha difuzoru 

Při frézování plochy difuzoru vznikal nárůstek na břitu nástroje, frézování bylo 

doprovázeno jiskřením, ale kvalita obrobeného povrchu byla uspokojivá. 

Pro budoucí frézování plochy difuzoru byla doporučena úprava řezných podmínek 

a to hlavně navýšení řezné rychlosti, stabilnější upnutí řezného nástroje a obrobku, 

možnost dokončení povrchu pomocí nástroje ze slinutého karbidu a zajištění obráběcího 

stroje s vyššími otáčkami. 
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Obrázek 4.12 Destrukce nástroje po frézování plochy difuzoru 
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ZÁVĚR 

Se současným nárůstem průmyslu se zvyšují požadavky na produktivitu a efektivity 

výroby. Vznikají nové materiály, které převyšují běžné konvenční materiály, jak svými 

mechanickými, tak i fyzikálními vlastnostmi. Do této skupiny materiálu patří niklové 

slitiny, kterým se také říká superslitiny. 

Proces obrábění niklových superslitin se liší od běžných kovových materiálů.  Mají 

horší obrobitelnost a jsou intenzivně tepelně a mechanicky namáhané kvůli vysokému 

deformačnímu zpevňování. V důsledku těchto nepříznivých vlastností jsou zvýšené 

požadavky i na materiály řezných nástrojů, technologii a parametry obrábění. 

Z tohoto důvodu byla zpracována analýza současného stavu obrábění niklových 

superslitin v praxi. Dílčími cíli bakalářské práce bylo ověřit pomocí experimentu vhodnost 

použití testovaného řezného materiálu, Sledovat a vyhodnotit kvalitu povrchu, destrukci 

nástroje a celkový průběh frézování a navrhnout doporučení úprav vstupních parametrů 

pro budoucí frézování. 

Experimentální část byla zaměřena na popis obráběného materiálu slitiny Alloy 625. 

Pro vybranou technologii obrábění byl zvolen nástroj z řezné keramiky, navržen obráběcí 

stroj s požadovaným výkonem a tuhostí konstrukce a vybrán vhodný upínač. Dále byly 

v experimentální části navrženy řezné podmínky, které braly v potaz předpokládaný 

pozitivní vliv vysoké řezné rychlosti na obrobitelnost materiálu. 

V samotném vyhodnocení experimentální činnosti byl obráběn difuzor ze slitiny 

Alloy 625. V průběhu frézování jednotlivých částí difuzoru byla sledována kvalita 

obrobeného povrchu, destrukce nástroje a celkový průběh frézování. Následně byly 

navrženy doporučené úpravy vstupních parametrů pro budoucí frézování. Jako je úprava 

řezných podmínek, zejména navýšení řezné rychlosti, stabilnější upnutí řezného nástroje 

a obrobku, možnost dokončení povrchu řezným nástrojem ze slinutého karbidu a také 

zajištění obráběcího stroje s možností vyšších otáček. 

Na závěr bych chtěl zmínit, že firma MITSUBISHI není jediná, která se zabývá 

obráběním a výrobou nástrojů z řezné keramiky. Další takovou firmou je například firma 

KENNAMETAL. Osobně si myslím, že obrábění superslitin nástroji z řezné keramiky je 

správnou cestou jak zefektivnit proces obrábění superslitin. Přesto je ještě potřeba hodně 

práce a času než se proces obrábění superslitin pomocí nástrojů z řezné keramiky dovede 

k dokonalosti. 
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