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destiček ze slinutých karbidů za konstantních řezných podmínek. V teoretické části je práce 

zaměřena na niklové slitiny a výrobu řezných nástrojů ze slinutého karbidu. Testovány byly 

destičky s označením VBMT 16 04 02-F1 od firmy Dormer Pramet, které měly zaoblené ostří 

pomocí dvou různých technologií. Obráběným materiálem byla niklová slitina Inconel 718. 

Testování bylo prováděno na horizontálním CNC soustruhu DMG MORI. V poslední části 

práce jsou uvedené výsledky opotřebení spolu s danými grafickými závislostmi  

a fotkami opotřebení VBD.  
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was provided on horizontal CNC lathe DMG MORI. In last part of bachleor thesis are shown 
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Seznam použitých symbolů a značek  
 

ZNAČKA      NÁZEV             JEDNOTKA 

 

Aα    - plocha hřbetu nástroje            [-] 

A´α    - plocha vedlejšího hřbetu nástroje         [-] 

Aγ    - plocha čela nástroje            [-] 

BCC   - kubická mřížka prostorově střená          [-] 

CNC   - computer numeric control (čislicové řízení počítačem)    [-] 

CVD   - chemical vapour deposition (chemická depozice z plynné fáze)   [-] 

FCC   - plošně středěná mřížka            [-] 

HCP   - hexagonální mřížka            [-] 

HRC   - tvrdost podle Vickerse            [-] 

KB    - šířka žlábku                [μm]   

KF    - vzdálenost žlábku od čela                  [μm] 

KM    - střední vzdálenost žlábku             [μm] 

KT    - hloubka žlábku               [μm] 

M6C   - sekundární karbidy            [-] 

M23C6   - sekundární karbidy            [-] 

M7C3   - sekundární karbidy             [-] 

MC    - primární karbidy             [-] 

PVD   - physical vapour deposition (fyzikální depozice z plynné fáze)  [-] 

Re0,2   - mez kluzu               [MPa] 

Rm    - mez pevnosti              [MPa] 

Rn    - zaoblení ostří                [μm] 

RO    - rychlořezné ocel             [-] 

SK    - slinutý karbid              [-] 

SVLBR   - označení nástrojového držáku dle ISO        [-] 

VB    - opotřebení na hřbetě                     [μm] 

VBB   - opotřebení přímé části ostří             [μm] 

VBBmax   - maximální opotřebení               [μm] 

VBC   - opotřebení v oblasti špičky nástroje           [μm] 
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VBN   - opotřebení ve formě vrubu              [μm] 

VBD   - vyměnitelná břitová destička              [-] 

VBMT   - označení tvaru destičky dle ISO             [-] 

VR    - radiální opotřebení nástroje            [μm] 

ap    - hloubka řezu                [mm]  

f    - posuv nástroje               [mm] 

vc    - řezná rychlost              [m.min-1] 

γo    - úhel čela nástroje v ortogonální rovině             [°] 

γ    - základní matrice             [-] 

γ´    - sekundární vytvrzující fáze gama prime        [-] 

γ´´    - intermetalická fáze             [-] 

λs    - úhel sklonu ostří             [°] 
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Úvod 

 Tato bakalářská práce vznikla ve spolupráci s firmou Dormer Pramet, která se zaměřuje 

na výrobu nástrojů ze slinutého karbidu a také výrobu řezných nástrojů osazených slinutým 

karbidem. Firma Dormer Pramet sídlí v České republice v Šumperku a započala roku 1951. 

Od roku 1996 vlastní firma certifikát EN ISO 9001 a v roce 2004 získala firma certifikát dle 

EN ISO 14001. Do společnosti Dormer pramet spadají 3 hlavní produktové skupiny. Jedná se 

o nástroje pro soustružení, frézování a vrtání.  

Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsáno 

rozdělení materiálů skupiny ISO S. Rozdělní superslitin a slitin niklu. Jejich obrobitelnost  

a mechanismy opotřebeni. Dále je popsán proces výroby řezných nástrojů ze slinutého karbidu 

a jednotlivé procesy výroby.  

V experimentální činnosti byla obráběna slitina Inconel 718. Je to vytvrditelná slitina na 

bázi Ni – Cr. Je to superslitina s vysokým obsahem niklu a využívá se při extrémních 

podmínkách. Tato slitina niklu je vysoce odolná vůči korozi a díky vynikající pevnosti se 

často používá v leteckém průmyslu, spalovacích turbínách, v raketových motorech, při 

extrakci plynu a ropy v jaderném průmyslu. Pro obrábění niklové slitiny Inconel 718 byl 

použit horizontální CNC soustruh, který je umístěn v laboratoři Katedry obrábění, montáže  

a strojírenské metrologie na Fakultě strojní VŠB – Ostrava. Jako řezné nástroje byly použity 

vyměnitelné břitové destičky z firmy Dormer Pramet s označením VBMT 16 04 02 F – 1, 

které byly upnuty do nožového držáku SVLBR2525M16.    

Cílem bakalářské práce je testování břitových destiček s různým zaobleným ostří při 

soustružení za použitých řezných nástrojů a řezných podmínek, stanovit opotřebení nástroje, 

mechanismy opotřebení a trvanlivost nástroje.  
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1 Obrábění materiálů skupiny ISO S 

1.1 Charakteristika superslitin 

Superslitiny jsou žárovzdorné slitiny niklu, železa a kobaltu. Pracují při teplotách nad 

550°C. Vyžadují vysokou pevnost a odolnost proti tečení. Musí mít dobrou odolnost proti 

korozi a způsobilost pracovat při vyšších teplotách po delší dobu. Jejich kombinace, zvýšení 

odolnosti a tepelné pevnosti oproti degradaci povrchu není srovnatelná s ostatními kovovými 

materiály. V elementární formě je nikl pouze základní kov ze slitin s FCC strukturou při 

pokojové teplotě. Kobalt má hexagonální strukturu s nejtěsnějším uspořádáním (HCP), při 

pokojové teplotě podléhá transformaci na FCC při teplotě 414 °C. Železo má plošně středěnou 

mřížku (BCC) při pokojové teplotě prochází fázovou přeměnou k FCC austenitu při 912 °C. 

1, 2 

Odborný výraz superslitina byl poprvé použít krátce po 2. světové válce, a v roce 1940 

byla patentována ve Velké Británii první superstlitina NIMONIC. Byly vyvinutý pro použití 

v turbodmýchadlech a v leteckých turbínových motorech. 1, 3  

 

Obrázek 1.1 – Letecký motor 9 

Superslitiny můžeme rozdělit dle druhu základního materiálu do tří skupin – superslitiny 

na bázi kobaltu, železa a bázi niklu. Superslitiny na bázi kobaltu obsahuji velké množství 

jiných prvků jako jsou chrom, nikl a wolfram. Mají výbornou pevnost, tvrdost a tyto vlastnosti 

si zachovávají i za zvýšených teplot, proto se používají v agresivním prostředí. Superslitiny 

na bázi železa vznikly z austenitických nerezavějících ocelí. Jsou vyznačeny vysokou 

pevnosti a odolností proti tečení. Jsou méně nákladné než slitiny niklu nebo kobaltu. Nejčastěji 

se slitiny používají v ložiscích letadel nebo pro lopatky s parní turbínou. 5, 6  
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1.1.1 Superslitiny na bázi niklu 

Hlavním prvkem je nikl 30 až 70 % a chrom (až 30 %). Zbylé legující prvky se přidávají 

pro zvýšení odolnosti proti korozi nebo pro zvýšení pevnosti. Spojení niklu a chromu dává 

dobrou odolnost vůči oxidaci. Niklové superslitiny jdou lépe obrábět než superstlitiny kobaltu. 

Niklové superstlitiny se používají pro letecký průmysl a pohonné jednotky turbínových 

motorů. Nejjednodušší slitinou niklu je Duranickel 301. Dosahuje 40 HRC a jedná se  

o vytvrditelnou slitinu. Nejčastěji se používá hlavně na povrchové protioxidační ochrany. 

Pevnost superslitiny je větší, než mají nerezavějící oceli. Díky výborné odolnosti vůči creepu 

a oxidaci za vysokých teplot se niklové slitiny dělí na žárupevné, žáruvzdorné a 

korozivzdorné.  5, 6, 11, 12, 17 

 

Obrázek 1.2 – Rozdělení slitin niklu 13  

Korozivzdorné slitiny niklu jsou navrhnuté především pro nejtěžší korozní podmínky 

(mořská dna). Jsou to velmi drahé materiály a náročné na suroviny.  Mají vysokou pevnost 

ale omezenou deformaci za studena.  Slitiny Ni-Mo-Cr byly vyvinuty pro redukční prostředí 

s označením Hastelloy. Slitina díky své odolnosti proti působení kyselin se používá pro nádrže 

na moření. Slitiny Inconel jsou antikorozní slitiny na bázi Ni-Cr (min. 72 % Ni, 15 % Cr, 8 % 

F).  Uplatnění mají především u součástek namáhaných za tepla. Nejběžněji se korozivzdorné 

slitiny používají ve farmaceutickém průmyslu.     

Žáruvzdorné slitiny niklu jsou slitiny na bázi Ni-Cr nebo Ni-Cr-Fe. Základním prvkem 

je chrom, který se pohybuje v rozmezí od 15 do 30 %. Struktura je zpevněna substitučně, která 

zaručuje odolnost vůči korozi za vysokých teplot až do 1150 °C. 
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Žárupevné slitiny niklu jsou slitiny na bázi tuhého roztoku Ni-Cr. Když jsou dolegovány 

(2 až 11 % Mo a 2 až 10 % W), odolávají vysokým teplotám až 1100 °C.  Přísadové prvky Al 

a Ti tvoří vytvrzující fázi γ Ni3 (Al, Ti). Žáruvzdorné a žárupevné slitiny niklu se často objevují 

v leteckém průmyslu. 12, 17 

1.1.2 Chemické složení Ni superslitin 

Požadované vlastnosti niklových superslitin, jako je korozivzdornost, žárupevnost  

a žáruvzdornost, souvisí přímo s jejich chemickým složení. Chemické složení určuje pevnost 

nebo korozní odolnost vůči agresivním prostředím. Superslitiny jsou tvořeny niklem (30 – 70 

%) s dalšími legujícími prvky jako jsou chrom, hliník, kobalt, a další přísadové prvrky,  

jako je wolfram, niob nebo molybden, ale tyto prvky neobsahují všechny superslitiny. 

Superslitiny obsahují 30 – 70 % Ni; do 30 % Cr; 0,2 – 5 % Ti; 0,15 – 6 % Al; 1 – 5,1 Nb; 1 – 

4,5 % Ta; 5 – 20 % Co; 1 ,5– 20 % Mo; 0,6 – 10 % W; 0,7 – 1,8 % Hf; 0,02 – 0,3 % C. 12, 17, 

16  

 

 

Obrázek 1.3 – Vliv přísadových prvků na vlastnosti niklových slitin 15 

1.1.3 Mikrostruktura Ni superslitin 

Základní strukturu každé niklové slitiny tvoří matrice nazývaná fáze γ. Superslitiny se 

skládají z austenické fáze FCC. Mezi sekundární složky patří vytvrzující fáze γ´ a γ´´. Mohou 

vylučovat jak primární karbidy (MC), tak sekundární karbidy (M23C6, M6C, M7C3). Pro 

získání nejlepších vlastností materiálu je důležitá eliminace vylučování fází. Fáze se vylučují 

v průběhu dlouhodobého provozu při vysokých teplot a mohou způsobovat křehnutí nebo 

zhoršení vlastností materiálu. 14, 15   
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Obrázek 1.4 – Schéma vývoje mikrostruktur niklových superslitin 15 

1.1.4 Obrobitelnost Ni superslitin 

Obrobitelnost materiálu je z hlediska technologie třískového obrábění jedna 

z nejdůležitějších vlastností. Lze jí definovat jako míru schopnosti daného materiálu být 

zpracován technologií obrábění. Obrobitelnost ovlivňuje volbu řezných podmínek a nelze 

stanovit absolutní hodnotu. Hodnotu lze pouze srovnat s obrobitelností jiných materiálů nebo 

etalonovým materiálem.22, 23 Na obrobitelnosti těchto materiálů má vliv především: 28 

Tažnost 

Niklové slitiny mají častěji vyšší tažnost a přilnavost než běžné oceli. Řezné materiály 

musí být houževnatější a povlakované vrstvou s menší tendenci k adhezi. Aby bylo možné 

musí mikrogeometrie řezné hrany vyrovnat vysokou tažnost a musí dobře vytvářet třísky. 

Řezná rychlost by měla být zvýšená v porovnání s oceli pro omezení vyšší tendenci k adhezi. 

Neobvyklou pozornost je potřeba věnovat menšímu vylamování řezné hrany, vrubovému 

opotřebení a odlupování.28 

Deformační zpevnění 

Niklové a titanové slitiny mají vysoký sklon k deformačnímu zpevnění. Deformační 

zpevnění během řezného procesu lze snížit ostřejšími hranami. Hloubku řezu je nutno stále 

měnit (rozloží se riziko vzniku vrubového opotřebení na ostří) a nutno zvolit co nejvyšší 

posuvy. Nejběžnějším důsledkem této vlastnosti materiálu jsou vrubové opotřebení a menší 

vylamování řezné hrany. 28 

Tepelná vodivost 

 Slitiny niklu a titanu jsou charakterizovány nižší tepelnou vodivostí, to znamená,  

že třískami je odváděno menší množství tepla, proto je více tepla přenášeno do řezné hrany. 

To vede k vyšším teplotám řezné hrany. Důležitou vlastností u řezného materiálu je vysoká 

tvrdost za vysokých teplot. Typickým znakem plastické deformace je opotřebení nástroje. 

Řezné podmínky se volí důkladně tak, aby se omezil vznik tepla a bylo odváděno třískami. 28 
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Tvrdost 

 Niklové slitiny a titanové slitiny mají srovnatelnou tvrdost s ocelí. Řezné síly jsou téměř 

stejné jako u ocelí. Není nutná žádná další opatření pro kompenzaci řezných sil. Hloubka řezu 

a posuv se nemusí ve srovnání s oceli nijak omezovat. V případě volby všech ostatních 

parametrů by mělo být opotřebení otěr na hřbetu nástroje. 28  

Abrazivost 

Nerezavějící oceli jsou hodně abrazivní, proto klade nároky na povlak. Pro superslitiny 

musí být povlaky vysoce otěruvzdorné. Abrazivnost způsobuje velmi rychlý vznik výmolů. 

Velmi důležité je maximalizovat využití nástroje. 28   

 Obrobitelnost závisí na určitých faktorech. Mezi nejdůležitější patří: 22 

• způsob výroby a tepelné zpracování, 

• mikrostruktura obráběného materiálu, 

• fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti obráběného materiálu, 

• řezné podmínky, 

• metoda obrábění, 

• řezné prostředí a geometrie nástroje, 

• druh a vlastnosti nástrojového materiálu. 

 

1.2 Titan a slitiny titanu 

V posledních letech titan se stal důležitým materiálem. Byl objeven v roce 1791 

Angličanem W. Gregorem. Vyskytuje se ve dvou krystalografických strukturách. Je velmi 

dobře odolný proti korozi. Čistý titan má při pokojové teplotě hexagonální těsně uspořádanou 

mřížku. Při teplotě 882 °C se struktura přeměňuje na kubickou prostorově centrovanou 

mřížku. 20 

1.2.1 Rozdělení slitin titanu 

Slitiny titanu rozdělujeme podle konečné struktury vytvořené při pomalém ochlazování 

z žíhací teploty na: 20 

Slitina α 

 Slitiny alfa obsahují také prvky hliníku a cínů a jsou velmi tažné. Slitiny se vyznačují 

vysokou pevností, houževnatostí a svařitelností. Nejčastěji jsou používané ve stavu žíhaném 

nebo rekrystalizovaném. Legujícím prvkem je hliník, ale obsahují také malé množství β 



VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 

- 17 - 

 

stabilizátorů. Teplotní mez u titanových slitin se pohybuje okolo teploty 590 °C pro slitiny 

IMI-834 a Ti-1100. Slitiny alfa nemohou být zpevněny tepelným zpracováním na rozdíl od 

slitin β, protože struktura alfa je velmi stabilní. 20 

Slitina α+β 

Nejznámější slitinou alfa + beta je Ti-6Al-4V. Tato slitina je relativně obtížně tvářitelná  

i v žíhaném stavu, avšak slitiny alfa + beta jsou obecně dobře tvářitelné. Tepelné zpracování 

může zpevnit slitiny, jestliže obsahují jeden nebo více alfa stabilizátorů a jeden nebo více beta 

stabilizátorů. Při zpracování slitiny α + β v oblasti žíhání při nízkých teplotách vzniká 

rovnoosá struktura. Ve slitinách α + β lze dosáhnout celé řady vlastností vhodnou volbou 

tepelného zpracování a volbou kování. Po vytvrzení lze dosáhnout zvýšené meze kluzu a meze 

pevnosti. Slitiny se používají pro sportovní nářadí, části podvozku letadel, součásti leteckých 

draků a pro silové zatížené součásti jako lopatky turbín a kompresorů. 20   

Slitina β 

 Slitiny beta obsahují prvky jako jsou vanad, niob a molybden, které snižují teplotu 

přeměny z alfa na beta. Mají vynikající kujnost a skvělou prokalitelnost. Slitiny beta obsahují 

dostatečné množství β stabilizátorů, avšak málo α stabilizátorů. Slitiny obsahující molybden 

prokazují výbornou odolnosti proti korozi. Slitina Ti-10V-2Fe-3Al je vhodná pro konstrukční 

prvky letadel, slitina Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn pro tenké plechy a slitina Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr 

pro pružiny a protlačené výlisky. 20 
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2 Opotřebení řezného nástroje při obrábění materiálů skupiny 

ISO S 
 

Při technologií obrábění dochází k relativnímu pohybu a ke kontaktu mezi obrobkem  

a nástrojem (na hlavním a vedlejším hřbetě a špičce nástroje) a odcházející třískou (na čele 

nástroje). Z těchto důvodů je patrné, že dochází k opotřebení nástroje. Opotřebení materiálů 

je obvyklým důsledkem všech strojních součástí, které jsou spolu v kontaktu nebo 

v relativním pohybu. 22  

2.1 Mechanismy opotřebení  

Opotřebení nástroje je složitý proces, který závisí na mnoha faktorech. Závisí zejména na 

fyzikálních a mechanických vlastnostech obráběného a nástrojového materiálu, geometrie 

nástroje, pracovní podmínky, řezné prostředí a druh obráběcí operace. 22 

K základním mechanismům opotřebení patří: 22 

• abraze – brusný otěr vlivem tvrdých mikročástic obráběného materiálu 

i mikročástic uvolněných z nástroje 

   

• adheze – vznik a okamžité následné porušování mikrosvarových spojů na 

stýkajících se vrcholcích nerovností čela a třísky, v důsledku vysokých teplot  

a tlaků, chemické příbuznosti materiálů a kovově čistých styčných povrchů 

 

• difúze – migrace atomů z obráběného do nástrojového materiálu a naopak, a z ní 

vyplývající vytváření nežádoucích chemických sloučenin ve struktuře nástroje 

 

• oxidace – vznik chemických sloučenin na povrchu nástroje v důsledku přítomnosti 

kyslíku v okolním prostředí 

 

• plastická deformace – důsledek vysokého tepelného a mechanického zatížení, 

kumulovaného v čase, která se může ve svém nejnepříznivějším důsledku projevit 

ve formě tzv. lavinového opotřebení 

 

• křehký lom – důsledek vysokého mechanického zatížení. Např.: přerušovaný řez, 

nehomogenity a vměstky v obráběném materiálu. 22 
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Obrázek 2.1 – Hlavní mechanismy opotřebení 27 

 

2.2 Klasifikace typu opotřebení superslitin 

Opotřebení břitové destičky může vést k nepřesným procesům nebo nízké produktivitě 

výrobce. Použité nástroje mohou výrobci analyzovat, kde se zajistí životnost nástroje a mohou 

jeho délku předpovídat. Pozorování a včasné přezkoumání břitových destiček je důležité při 

určení příčiny jejich základních opotřebení. Jestliže tyto kroky nebudou podniknuty, 

jednotlivé typy opotřebení mohou být zaměněny. Je vhodné používat stereoskop s kvalitní 

optikou a výborným osvětlením při zkoumání břitových destiček. Používá se minimálně 

20tinásobné zvětšení. Výborně se uplatní při rozpoznání osmi nejčastějších typů opotřebení. 

26 

 

Obrázek 2.2 – Klasifikace typů opotřebení 25 

 Opotřebení hřbetu břitu patří mezi abrazivní formy opotřebení. Projevuje se na 

hřbetní ploše břitu. Plochy hřbetu u hlavního a vedlejšího ostří, poloměru špičky a na čelní 

fazetce jsou před utvářením, během utváření a po utváření třísky zvlášť vystaveny působení 
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materiálu obrobku. Opotřebení hřbetu má za následek zhoršení jakosti obrobeného povrchu, 

nepřesnosti rozměrů a narůstání tření, které vzniká změnou geometrie břitu. 25  

 

      Obrázek 2.3 – Opotřebení hřbetu nástroje 

     (popis) 24 

Opotřebení ve tvaru žlábku na čele je důsledkem působení mechanismů difúzního 

opotřebení a abraze. Žlábek vzniká úběrem řezného materiálu nástroje vyvolaného 

brousícím pochodem, který vzniká působením tvrdých částic obsažených v materiálu,  

ale zejména difúzí v místě břitu s nejvyšší teplotou. Velké opotřebení v podobě žlábku  

může změnit geometrii břitu a ovlivnit tvar třísky může změnit směr působení řezných sil  

a zeslabit břit. 25   

 

Obrázek 2.5 – Opotřebení na čele nástroje 

 (popis) 24 

  

 

Plastická deformace břitu vzniká působením kombinace za vysokých teplot a řezných 

tlaků na břit. Deformace břitu více zvyšuje teploty, a má za následek změnu geometrie břitu. 

Změny odchodu třísek může velmi rychle dosáhnout kritického stádia. Opotřebení tohoto 

Obrázek 2.4 – Opotřebení hřbetu nástroje 24 

Obrázek 2.6 – Opotřebení na čele 

nástroje 24 
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typu lze zmenšit použitím vhodného řezného materiálu s vyšší otěruvzdornosti, volbou 

správné geometrie nebo správného zaoblení ostří. 25   

 

 Obrázek 2.7 – Plastická deformace břitu (popis) 24 

 

Opotřebení ve tvaru vrubu na hřbetě břitu je to typické adhezní opotřebení. Vruby 

vznikají v místě kontaktu břitu s bokem třísky. Opotřebení tohoto typu se omezuje přesně na 

to místo, kde proniká vzduch do oblasti obrábění. Opotřebení ve tvaru vrubu na vedlejším 

hřbetu břitu nástroje má mechanické příčiny. Původem jejich opotřebení jsou tvrdé částice 

materiálu obrobku. K lomu destičky může vést velké opotřebení ve tvaru vrubu, které 

ovlivňuje utváření třísky. 25 

 

 

Obrázek 2.9 – Opotřebení ve tvaru vrubu (popis) 2

Vznik hřebenových trhlinek na ostří je formou únavového opotřebení, které vzniká 

tepelným šokem. K tomuto druhu opotřebení vede často při změnách teplot při frézování. 

Trhlinky se tvoří kolmo na ostří. Částice řezného materiálu mezi jednotlivými se mohou 

vylamovat a vyvolávat tak náhlý lom břitu. Teploty se mohou měnit změnou tloušťky třísky. 

Obrázek 2.8 – Plastická deformace břitu 24 

Obrázek 2.10 – Opotřebení ve tvaru vrubu 24 
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Použití chladících kapalin se nedoporučuje. Zvyšuje se rozdíl teplot při záběru břitu do 

materiálu obrobku a při výstupu z něj. 25 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lom břitu nástroje je osudným koncem každého břitu. Je často nebezpečný a mělo by 

se mu za každou okolnost zabránit. Za každou cenu by se lom břitu měl považovat za konec 

trvanlivosti. Nárůst teplot, sil, změny geometrie a oslabení břitu mohou vést ke značným 

škodám. Křehký lom může vznikat různými způsoby. Často je materiál břitu málo 

houževnatý na to, aby mohl zvládnout všechny požadavky na obrábění. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Měření opotřebení VBD dle normy ISO 3685:1993 

Pro měření opotřebení řezných nástrojů je hlavní ostří rozděleno do 4 základních oblastí. 

Kde oblast C je poloměr ostří, oblast B přímá část ostří mezi oblastmi C a A. Oblast A je 

čtvrtina délky opotřebení nejvíce vzdálená od rádiusu nástroje a oblast N je mimo kontakt 

nástroje a obrobku. Přibližně 1 až 2 mm za hlavním ostřím nástroje. 25  

Obrázek 2.11 –  Hřebenové trhlinky 

na ostří nástroje (popis) 24 

 

Obrázek 2.12 –  Hřebenové trhlinky na 

ostří nástroje 24 

Obrázek 2.13 – Lom břitu 

nástroje (popis) 24 Obrázek 2.14 – Lom břitu nástroje 24 
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Obrázek 2.15 – Formy opotřebení dle ISO 3685 25 

 

Obrázek 2.16 – Typické průběhy opotřebení na hřbetě, radiální opotřebení a hloubka řezu na době 

řezání 25 

1 – Oblast zrychleného záběhového opotřebení obecně souvisí se záběhem nástroje a je 

způsobená vysokým měrným tlakem na vrcholcích nerovnosti nástroje. 

2 – Oblast lineárního opotřebení, v tomto úseku dochází k lineárnímu nárůstu opotřebení  

a intenzita je konstantní. 
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3 – Oblast zrychleného nadměrného opotřebení, je to obvykle spojeno s limitní teplotou 

řezání a poklesem tvrdosti nástroje. Nastává velmi rychlé, zpravidla lavinovité opotřebení.  

 Měření některých metod je nepříznivě ovlivněna jednou z následujících negativních 

stránek, které musí být překonány: 25 

• odchod třísek z místa řezu, 

• procesní kapalina, 

• vibrace a chvění, 

• doba odezvy, která bývá poměrně dlouhá, 

• nízká citlivost a měnící se fyzikální vlastnosti materiálu nástroje a obrobku, 

• metody měření nejsou aplikovatelné pro měnící se podmínky řezání. 
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3 Výroba řezných nástrojů ze slinutých karbidů 
 

3.1 Slinuté karbidy 

Slinuté karbidy jsou vyrobeny z práškové metalurgie, které jsou tvořeny jemnými 

částicemi tvrdých karbidů některých kovů. Jako jsou např. W, Ti a Ta. Zpravidla se jako 

pojivo používá kobalt. SK jsou o hromadu tvrdší něž RO a slitiny Co-Cr-W. První SK 

obsahovaly jen karbid wolframu s menším množstvím kobaltu jako pojidla. Špatně 

odolávaly rázům, byly velmi tvrdé a křehké. Nástroje ze slinutých karbidů se hodí  

k obrábění nejrůznějších druhů materiálu. Od nejtvrdších materiálů jako jsou žárupevné 

slitiny o velké pevnosti až po měkké materiály. S větším obsahem kobaltu narůstá 

houževnatost, ale klesá tvrdost a odolnost proti opotřebení. Nepovlakované SK se dělí do 

třech základnách skupin (P,M,K). Další dělení je např. P10, M30, K20. Čím vyšší číslo tím 

vyšší obsah pojícího kovu, vyšší houževnatost, pevnost v ohybu ale nižší tvrdost  

a otěruvzdornost. 21,22 

K (značeno červenou barvou) – Pro obrábění materiálů s krátkou nebo drobivou třískou. 

Nejčastěji jde o litiny, neželezné slitiny a nekovové materiály. Karbid wolframu je jedinou 

tvrdou složkou této skupiny. S rostoucí teplotou ztrácí svoji tvrdost rychleji než TiC. SK této 

skupiny nejsou vhodné pro obrábění materiálů, která tvoří dlouhou třísku. Zatěžuje totiž 

mnohem více čelo nástroje. 22 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 – Hrubozrnné slinuté karbidy 

skupiny K 22 

 

Obrázek 3.2 – Jemnozrnné slinuté karbidy 

skupiny K 22 
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M (značeno žlutou barvou) – Tato skupina má 

univerzální použití pro obrábění materiálů, 

které tvoří dlouhou a střední třísku. Nejčastěji 

to jsou lité oceli, tvárné litiny a austenitické 

korozivzdorné oceli. Používají se pro těžké 

hrubovací a přerušované řezy kvůli vysoké 

houževnatosti SK. 22 

 

P (značeno modrou barvou) – Skupina 

určena pro obrábění materiálů, které tvoří 

dlouhou třísku. Jde například o uhlíkové 

oceli, slitinové oceli a feritické 

korozivzdorné oceli. Vysokou odolnost proti 

difúzi za vysokých teplot zaručuje přísada 

TiC. Vhodné jsou pro obrábění těchto 

materiálů z důvodu vyšší tvrdosti díky TiC. 

Jednou z nevýhod je vyšší křehkost a nižší 

odolnost proti abrazi ve srovnání s WC. 22 

3.2 Výroba prášků 

Pro výrobu wolframu se nejčastěji používá hornina wolframitu a scheelitu. 

K nejdůležitějším technologickým operacím výroby SK patří výroba práškového wolframu. 

Surovinami pro výrobu práškového wolframu jsou nejčastěji kyselina wolframová (H2WO4), 

tetrahydrát hydrogenwolframu dekaamonného a oxid woflramový (WO3), který se se 

získává chemickými a mechanickými pochody z koncentrátu wolframové rudy. 

Wolframový prášek jemnozrnný získáme redukcí s vysokým přebytkem vodíku za nízké 

teploty, současně s malým přívodem oxidu wolframového. Hrubozrnná struktura vzniká při 

opačných podmínkách.  

Karbid wolframu, který je vyráběn z prášku čistého wolframu je po smíchání s pevným 

uhlíkem ohříván v atmosféře nauhličujících plynu. Ohříván je při teplotě 1300 až 2400 °C. 

Nejčastěji karbid wolframu vzniká chemickou reakcí čistého wolframu s uhlíkem z plynné 

fáze.  

Karbid titanu se vyrábí redukcí a nauhličováním směsi čistého TiO2 a sazí, nebo 

grafitového prášku v indukční peci.  Vyráběn je za vysokých teplot (2000 až 2000 °C).  

Obrázek 3.3 – Slinuté karbidy skupiny M 22 

 

Obrázek 3.4 – Slinuté karbidy skupiny P 22 
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Karbid tantalu se vyrábí podobným postupem jako ostatní karbidy. Oxidy jsou 

promíchány s čistými sazemi nebo grafitovým práškem. Ohřívá se to nejčastěji na teploty 

1400 až 1800 °C ve vodíkové atmosféře nebo ve vakuu.  

Kobaltový prášek se vyrábí při teplotě 800 °C redukcí oxidu kobaltu s vodíkem.  

Komponenty se smísí v požadovaném poměru výsledného karbidu a tato směs pokračuje 

na další úpravu. Mletí probíhá ve válcových bubnech nebo v kulových mlýnech naplněny 

mlecími koulemi. Otáčení probíhá horizontálně kolem osy. Uvnitř bubnu působí mlecí koule 

na pracovní směs buď rázovým nebo třecím účinkem. Koule, které se nachází poblíž stěny 

bubnu působí pouze rázovým účinkem. Za velmi důležitý účinek je účinek třecí, který 

dokonale rozmíchá a homogenizuje směsi. Mletí probíhá za mokra pro dosažení požadované 

jemnosti a stejnorodosti směsi. Tento proces mletí může trvat i několik dnů. Směs se dále 

suší rozprašováním. 29 

 

Obrázek 3.5 – Kulový mlýn 20 

Používají se také pro mletí atritory místo kulových mlýnů. Je to válcová nádoba se 

svislou osou, která se na rozdíl od kulového mlýnu neotáčí. Pohyb směsi mletých prášků  

a mlecích kuliček zaručuje rotující hřídel, které jsou umístěny v ose atritorů. Kolmo k ose 

rotace jsou upevněna míchací ramena. Atritor je naplněn tak, aby náplň překrývala horní 

míchací rameno. U mokrého mletí se přidává kapalina v poměru 0,25 až 0,40 litrů na 1 kg 

směs mletých prášků. 29 
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Obrázek 3.6 – Atritor 20 

3.3 Lisování 

Lisování probíhá ve formovacích lisech (nejčastěji u VBD), izostatickým lisováním za 

studena, hydrostatickým lisováním, vytlačováním přes trysku, litím nebo vstřikováním. 

Vzhledem k vysokým dispezních směsí s nízkou plasticitou se do nich přidává plastifikátor 

o množství 0,5 ÷ 2 hm. %. Plastifikátor snižuje tření mezi lisovacími nástroji a lisovanou 

směsí. Zaručuje zachování tvaru po vyhození polotovaru z formy a přidává polotovaru 

doplňkovou pevnost. Plastifikátor se musí lehce odstranit při sušení nebo předlisování  

za nižších teplot. Polotovar se nesmí znečistit nežádoucími příměsemi. Nejčastěji se používá 

syntetický kaučuk rozpuštěný v benzínu, který zaručuje pevnost výlisku. Je možno užití 

rychlých lisů. Parafín rozpuštěný v tetrachlormetanu nebo benzenu umožnuje lisování při 

vyšších tlacích. Kaučuk má vyšší tmelící schopnost a pružnost než parafín, a proto nelze 

použít rychlé lisy. Dalšími látky jsou např. lihový roztok který jde snadno odstranit, kafr 

rozpuštěný v benzínu, acetonu nebo éteru nebo pryskyřice rozpuštěná v benzínu anebo 

acetonu. 29  

Nejčastěji je používán princip oboustranného lisování, kdy se dva lisovníky pohybují 

proti sobě. Lisovací tlaky jsou v rozmezí 50 ÷ 150 MPa, kdy výlisek je zhutnět rovnoměrně 

v celém objemu. Výlisek musí být větší než rozměry hotového slinutého výrobku. 

Polotovary se vyrábějí o 20 % větší. 29 

Izostatické lisování za studena  

 Prášková směs je umístěná do pružné formy z latexu nebo silikonového kaučuku. Forma 

se následně uzavře, aby se do směsi nedostalo pracovní médium. Izostatické lisování lze 

rozdělit do dalších dvou skupin. 
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• Suchá metoda – Pro malé výlisky. Forma se vloží do tlakové komory a poté se 

naplní práškovou směsí 

• Mokrá metoda – Pro rozměrné součásti. Forma je naplněna mimo tlakovou 

komoru a po setřesení prášku je z ní odsán přebytečný vzduch. 29 

Vytlačování 

 Patří mezi moderní zařízení pro vytlačování polotovaru ze SK. Je určen pro výrobu 

vrtáků, fréz a ostatních řezných nástrojů. Pro přívod procesních kapalin jsou vyráběny 

polotovary s vícenásobnými kanálky, které slouží pro přívod procesní kapaliny. Vytlačování 

probíhá plynule, bez přerušení při doplňování prášku. 29  

3.4 Slinování 

Při slinování je vylisované těleso umístěno do slinovací pece. Nejprve je těleso ohříváno 

a poté ochlazováno za řízených podmínek v atmosféře nebo ve vakuu. Po skončení procesu 

je výrobek zhutnět a má chemické, mechanické a fyzikální vlastnosti.  Tento proces může 

být rozdělen do dvou částí. První část se nazývá předslinování (odstranění plastifikátoru beze 

změny tvaru nebo chemického složení tělesa při teplotách 700 až 850 °C) a slinování. 

Slinování je proces, při kterém je materiál zhutňován. Je považován za nejkritičtější fázi 

výrobního procesu SK. 29 

3.5 Broušení 

Broušení patří mezi dokončovací operace pro obrábění rovinných, válcových nebo 

tvarových ploch. Břity se tvoří zrny tvrdých materiálů společně spojených přijatelným 

pojivem. Můžeme odebírat velmi tenké třísky (až 0,001 mm). Broušení má vysokou přesnost 

a jakost, takže můžeme obrábět materiály s vysokou tvrdostí a pevností.18   

Broušení a lapování čelních ploch 

Jedná se o technologickou operaci, při které se dosahuje předepsané tloušťky destičky, 

rovinnost, rovnoběžnost, drsnost a kvalita řezné hrany. Broušení je prováděno na strojních 

zařízení WBM. Lapování se provádí na zařízení PETER WOLTERS nebo LS za pomocí 

černého silicia karbidu.  

Broušení obvodů  

Technologická operace, při které dosahujeme požadovaného obvodu destičky, dobré 

kvality řezné hrany a požadovaný tvar. Nejčastěji je broušení prováděno na strojním zařízení 

WAM nebo WAC za pomocí diamantových kotoučů.  
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3.6 Zaoblení ostří 

Zaoblení je definováno jako proces generování konvexe povrchu a spojení boku, čela  

a nastavení geometrie ostří. Zaoblení ostří ovlivňuje jak mikrogeometrii nástroje,  

tak jakost povrchu ostří. Na hraně ostří nástroje je malé zaoblení Rn v řádů desítek 

mikrometrů. Díky této úpravě se dosahuje zvýšení odolnosti proti mechanickému porušení. 

Zaoblení ostří patří mezi závěrečné operace hnedka před povlakováním. Slouží při výrobě 

nástrojů ze slinutých karbidů. Velikost zaoblení je ovlivněna dobou působení abraziva, 

intenzitou daného procesu, účinností abraziva a strukturou substrátu slinutého karbidu. 

Realizace zaoblení generuje nejen konvexní povrch, který nastavuje ostří, ale spíše také 

změny, které způsobují v mikrotopografii povrchu ostří a v mikrostuktuře boku a čela 

nástroje v blízkosti ostří. 16,19,20 

 

Obrázek 3.7 – Zaoblení ostří 16 

 

 

Obrázek 3.8 – Schéma břitu nástroje při výrobě zaoblení 19 
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3.6.1 Technologické úpravy zaoblení ostří 

Mezi nejběžnější způsoby pro výrobu zaoblení ostří patří: pískování, omílaní, 

kartáčování a leštění. 19 

Pískování 

Proces úpravy ostří pomocí abrazivních částic, které jsou unášeny vzduchem nebo 

vodou. Rozlišujeme dva typy pískování (mokré a suché). 10  

• Suché pískování 

Provádí se na stroji Automatic Blasting Station. Používá se jen písek a tlak vzduchu. 

Suché pískování je nejagresivnějším způsobem zaoblení. Tento způsob se často nepoužívá 

z důvodu, že na povrchu řezného nástroje vznikají nerovnosti a povrh není dokonale hladký. 

VBD jsou ve stroji uchyceny v plastových drážkách, na které působí písek s tlakem vzduchu, 

který VBD zaobluje. Na tomto stroji se kromě zaoblení provádí pískování VBD pro 

odstranění kobaltu. 8  

 

 

 

• Mokré pískování 

U této technologie zaoblení se používá pískování s vodou. Používá se písek a voda, která 

je vrhaná na destičky pod velkým tlakem vzduchu. Je to nejpoužívanější způsob zaoblení 

ostří. Na povrchu břitové destičky nevznikají skoro žádné nerovnosti a povrch destičky má 

velice výbornou drsnost. U této technologie se navíc používá kapalina. 8  

Obrázek 3.9 – Povrch vyměnitelných 

břitových destiček po suchém 

pískování 8
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Kartáčování 

Technologie kartáčování se zabývá o úpravu zaoblení řezného břitu pomocí rotujícího 

nástroje. Vlákna kartáče jsou vytvořena přírodním nebo umělým materiálem. Přírodní 

vlákna jsou vyrobena z rýžových kořínků nebo žíní. Pro přírodní vlákna je nutné použít 

brusnou pastu. Uměla vlákna jsou vyrobena z polymerního materiálu, která jsou vyplněna 

abrazivními částicemi. Kartáčovat lze:  

• z jedné strany (malé symetrické úpravy ostří) 

• dvousměrné kartáčovaní (pro výrobu větších poloměrů zaoblení ostří) 

Během procesu se vlákna kartáče opotřebovávají a je potřeba jejich stav kontrolovat. 

Existují tři fáze stavu opotřebení. V první fázi vlákna odebírají velký objem materiálu  

a dochází k problémům stabilizaci úpravy. Ve druhé fází dochází k získání požadovaných 

rozměrů. Ve třetí fázi jsou vlákna poničena nebo opotřebovaná a musí se kartáč vyměnit 

nebo přeostřit. 10  

Výhody: 

• jednoduchý proces, 

• opakovatelnost, 

• možnost leštění povrchu. 

Nevýhody: 

• nutnost přesného polohování kartáče, 

• nalepování materiálu vláken na břit nástroje. 

 

Obrázek 3.11 – Povrch vyměnitelných 

břitových destiček po kartáčování 8
 

Obrázek 3.10 – Povrch vyměnitelných 

břitových destiček po mokrém 

pískování 8
 



VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 

- 33 - 

 

Omílání 

Technologie omílání je způsob úpravy menších předmětu. Předměty se vzájemně otírají. 

Vhodné pro malé předměty oblých tvarů. Používají se přírodní nebo umělé kameny. Kameny 

a tělesa se omíláním obrušují a vyhlazují, přičemž jejich ubírací schopnost klesá. Existují 

dva druhy omílaní (mokré a suché). U mokrého omílaní se používá kapalina, která tlumí 

nárazy na předměty a omílací tělesa. Kapalina také zvyšuje úběr materiálů nebo může chránit 

materiál před korozi. Pro omílání se používají horizontální omílací bubny nebo zvony. 5    

 Výhody: 5 

• zvýšení produktivity,  

• snížení zmetkovitosti,  

• zpevnění povrchu, 

• zvýšená odolnost proti korozi. 

Nevýhody: 5 

• nerovnoměrný úběr z povrchu tělesa, 

• možnost poškození členitých výrobků. 5 

Leštění 

Technologie leštění je ze všech způsobů zaoblení řezných hran nejlepší. Na povrchu řezných 

nástrojů nevznikají žádné rýhy ani škrábance. Provádí se nejčastěji na stroji Berney a proces 

je chlazen olejem. Proces probíhá, že VBD jsou poskládány do plastového přípravku,  

který se vloží do stroje. Po skončení procesu se naskládají na mycí síto, kde dále pokračují 

do mycí linky. Nejvhodnější destičky pro zaoblení jsou takové, které mají břit v jedné rovině. 

8   

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.12 – Povrch 

vyměnitelných břitových destiček 

po leštění 8
 

Obrázek 3.13 – Technologie leštění 8 
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3.7 Povlakování 

Slinuté karbidy jsou vyráběny tak, že se na podklad nanáší tenká vrstva materiálu 

s vysokou tvrdostí, pevností a výbornou odolností proti opotřebení. Dokonalé vlastnosti jsou 

následkem toho, že povlakový materiál neobsahuje žádné pojivo. Nejvíce se podílejí 

vlastnosti povrchové vrstvy na zamezování nárůstků na břitu nástroje.  Povlakování lze 

rozdělit na dvě metody: 29  

3.7.1 Metoda PVD 

Povlaky jsou vytvářeny za sníženého tlaku, které jsou uvolněné ze zdroje částic 

fyzikálními metodami. Vrstva povlaku je vytvořena z jednotlivých dopadajících atomů, 

které jsou na povrchu nejdříve zachyceny procesy sorpce, a dále se pohybují po povrchu. 

Dopadající atomy se po povrchu mohou spojit se zachycenými atomy a postupně vytvářet 

izolovaná jádra a ostrůvky rostoucí vrstvy. Ty se spojují až vytvoří souvislou vrstvu, která 

roste a zvětšuje tloušťku. 29 

3.7.2 Metoda CVD 

Metoda CVD s metodou PVD je nejpoužívanější metodou pro povlakování nástroje ze SK. 

Zahrnuje povlaky obvykle na bázi TiCN a Al2O3. Metodou CVD lze připravit i diamantové 

vrstvy. Metoda CVD je chemický proces povlakování, který je založen na reakcí plynných 

chemických sloučenin v plazmě. Základní požadavek je, aby výchozí plyny obsahovaly 

stabilní sloučeninu, která se v důsledku přivedení energie chemicky rozkládá. Mezi 

nejdůležitější parametry CVD povlaků patří: 4, 29 

• složení a struktura jednotlivých vrstev, 

• celková tloušťka multivrstvy a jejích částí, 

• přilnavost, 

• vzhled, 

• tvrdost a mikrotvrdosti, 

• koeficient tření, 

• ohybové pevnosti.  
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4 Popis experimentální činnosti 

Cílem experimentální zkoušky bylo naměřit a porovnat trvanlivost vybraných 

povlakovaných VBD v souladu s mezinárodní normou ISO 3685. Testování bylo provedeno 

na soustruženém válci ze slitiny Inconel 718, které probíhalo v laboratoři Katedry obrábění, 

montáže a strojírenské metrologie na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava. Soustružení 

probíhalo na horizontálním CNC soustruhu NLX2500MC/700_M730BM. 

4.1 Niklová slitina Inconel 718 

Pro experimentální činnost obrábění byla zvolna vytvrditelná niklová slitina Inconel 718 

NI-PH2601. Je to slitina na bázi Ni-Cr, obsahující velké množství železa, niobu  

a molybdenu. Obsahuje také malé množství hliníku a titanu, která udržuje vysokou pevnost  

a tažnost až do teploty 704 °C. Niklová slitina Inconel 718 má dobrou svařitelnost, 

tvářitelnost a je nemagnetická. Je odolná proti korozi a oxidaci. Chemické složení na bázi 

Ni-Cr ovlivňuje mechanické vlastnosti a žáruvzdornost. Uplatňuje se pro součástky 

vyžadující vysokou odolnost proti tečení. Používá se ve spalovacích turbínách, v leteckém 

průmyslu, v raketových motorech, při extrakci ropy a plynu v jaderném průmyslu. 15 

 

 

4.1.1 Chemické složení slitiny Inconel 718 

Inconel 718 je slitina niklu a chromu s vynikající odolnosti proti korozi, vysokou 

pevností a svařitelností. Pro zlepšené vlastnosti slitiny se dosahují přídavkem niobu, 

hliníku, železa, molybdenu a titanu. 15 

 

 

 

 

Obrázek 4.1 – Obráběný materiál – Niklová slitina Inconel 718; zbytek 

materiálu (vpravo)  
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Tabulka 4. 1 – Chemické složení slitiny Inconel 718 31  

 

Alloy 718 

Prvek (v % hmotnosti) 

Ni Cr Nb Mo Ti Al Co C 

50 – 

55 

17 – 

21 

4,75 – 

5,5 

2,8 – 

3,3 

0,65 – 

1,15 
0,2 – 0,8 1 0,08 

Prvek (v % hmotnosti) 

Mn Si P S B Cu Fe 

0,35 0,35 0,015 0,015 0,006 0,3 zůstatek 

 

4.1.2 Mechanické a fyzikální vlastnosti slitiny Inconel 718 

Tato slitina může být použitá při teplotách -250 °C až do teploty 700 °C. Slitina je 

srážená sekundárními fázemi (γ´ a γ´´) do kovové matrice. Sražení je indukováno tepelným 

zpracováním v rozsahu 590 až 815 °C. Ke správné precipitaci a pevnosti musí být materiál 

tepelně zpracován. Nejčastěji se používají dvě tepelná zpracování.  

1. Žíhaní při teplotě 926 až 1010 °C a následné rychlé ochlazování (nejčastěji ve vodě),  

a kalení při srážené teplotě 718 °C po dobu 8 hodin. Pec je ochlazena a udržována na teplotu 

621 °C po dobu 18 hodin a následně ochlazována vzduchem.  

2. Žíhání roztoku při teplotě 1038 až 1065 °C a následně rychlé ochlazování při teplotě 

760 °C po dobu 10 hodin. Pec je ochlazená a udržovaná na teplotě 649 °C po dobu 20 hodin. 

Následně vzduchem chlazená. 15 

Tabulka 4. 2 – Mechanické vlastnosti Inconel 718 31 

Mez pevnosti (Rm): 1413 MPa 

Mez kluzu 0,2% (Re0,2): 1138 MPa 

Tažnost: 20 % 

Tvrdost: 425 HV 

 

 

Tabulka 4. 3 – Fyzikální vlastnosti Inconel 718 31  

Hustota: 8,19 g∙cm-3 

Koeficient roztažnosti: 13 μm∙m.°C-1 

Solidus (tuhá fáze): 1260 °C 

Likvidus (kapalná fáze): 1336 °C 
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4.2 Obráběcí stroj 

Pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů a tím i niklové slitiny Inconel 718 je 

doporučeno používat stroje s vysokým výkonem, přesností a tuhostí. Pro experimentální 

činnost byl použít horizontální CNC soustruh od firmy DMG MORI označen 

NLX2500MC/700, který je vybaven řídícím systémem Mitsubishi M730BM. Obráběný 

materiál byl upnut do hrubovacích čelistí ve sklíčidle a podepřen otočným hrotem, kvůli 

bezpečnosti. CNC soustruh je umístěn v laboratoři Katedry obrábění, montáže a strojírenské 

metrologie na Fakultě strojní VŠB – Ostrava. 30   

 

         Obrázek 4.2 – CNC NLX2500MC/700 

Tabulka 4.4 – Technické údaje CNC soustruhu 30 

pracovní délka 705 mm 

točný průměr nad ložem 366 mm 

posuv osa x 260 mm 

posuv osa y 795 mm 

RPM 4000 

kapacita nástrojů 12 

rychloposuv osa X 30000 mm∙min-1 

Rychloposuv osa Y 20000 mm∙min-1 

Váha 7760 kg 

rozměry stroje: š x h 3347 mm x 2106 mm 

4.3 Volba řezných nástrojů  

Pro provedení experimentu byly zvoleny vyměnitelné břitové destičky kosočtvercového 

tvaru od firmy Dormer Pramet s označením VBMT 16 04 02 – F1, které jsou vyrobeny ze 

slinutých karbidu. Každá VBD je vyrobena jinou technologií zaoblení. Tyto břitové destičky 

byly upínány do nožového držáku s označením SVLBR2525M16.  
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Varianty technologie zaoblení: 

B – GRAF – Technologie mokrého pískování, tryskáno za pomocí tlakového vzduchu. 

80 – SiC – Technologie kartáčování, kde je průřez vláken kruhový.  

4.3.1 Použitá vyměnitelná břitová destička  

Pro experiment byla použita vyměnitelná břitová destička z firmy Dormer Pramet ve 

tvaru kosočtverce 35 °. Tyto VBD VBMT 16 04 02 – F1 jsou vyrobené ze slinutých karbidů  

a povlakovaný metodou PVD. 

 

 

               

 

Tabulka 4.5 – Vlastnosti VBD VBMT160402-F1 

L   

[mm] 

RE 

[mm] 

IC 

[mm] 

S 

[mm] 

Povlak ap  

[mm] 

vc  

[m∙min-1] 

16,406 0,2 9,5 4,8 PVD 0,25 60 

       

4.3.2 Použitý nožový držák  

Pro upnutí vyměnitelné břitové destičky VBMT160402-F1 byl použitý nožový držák 

SVLBR2525M16.  

 

Obrázek 1.3 – Geometrie a tvar VBD VBMT160402 -  F1 
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4.4 Řezné podmínky  

Řezné podmínky jsou závislý na vlastnostech nástroje, stroje, obrobku i prostředí. Při 

obrábění vysokými řeznými rychlostmi vzniká v místě řezu velké množství tepla. Ve většině 

případů je nutné do místa obrábění přivádět velké množství řezné kapaliny. Volbu řezných 

podmínek lze vyčíst u výrobce nástrojů, které výrobci uvádí.  Mezi základní řezné podmínky 

patří řezná rychlost, posuv a hloubka řezu. Řezná rychlost udává rychlost hlavního pohybu 

při soustružení, posuv udává dráhu, kterou břit nástroje urazí za jednu otáčku a hloubka řezu 

je tloušťka vrstvy kovu, kterou nůž ubere při jednom záběru. 6 

 

Tabulka 4.6 – Řezné podmínky 

vc [m∙min-1] f [mm] ap [mm] Poznámka 

50 0,07 0,4 S chlazením 

 

 

 

 

 

 

 

H = 25 mm 

B = 25 mm 

LF = 150 mm 

WF = 32 mm 

LH = 40 mm 

KAPR = 95° 

γ0 = 0° 

λs = 0° 

 

 

 

Obrázek 4.4 – Tvar a geometrie nožového držáku 
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Obráběcí stroj  

Mori Seiki NLX2500 

 

s Obráběný materiál 

Inconel 718 

Nástrojový držák 

SVLBR2525M16 

Vyměnitelná břitová destička 

VBMT160402-F1 

Obrázek 4.5 – Schéma návrhu obrábění 

Mokré pískování Rn 20 μm  

A1-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

A2-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

A3-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

A4-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

A5-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

                

 

Technologie zaoblení 

Kartáčování Rn 20 μm  

C1-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

C2-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

C3-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

C4-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

                

 

Mokré pískování Rn 35 μm  

E1-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 

E2-vc=50 m∙min-1; f=0,07 mm; ap=0,4mm 
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5 Měření opotřebení a stanovení trvanlivosti 

Stanovení trvanlivosti břitu a porovnání jednotlivých vzorků VBD proběhlo v souladu 

s normou ISO 3685. Pro měření opotřebení a stanovení trvanlivosti břitu testovaných VBD 

byla použita přímá mikroskopická metoda měření. Velikost opotřebení se v tomto případě 

určila přímým měřením lineárních rozměrů. Tato meto má nevýhodu v tom, že jsou pro 

měření opotřebení v reálném čase těžko aplikovatelné z důvodu, že funkční břit nástroje je 

v přímém kontaktu s odebíranou vrstvou obráběného materiálu a otupující se plochy jsou 

pro měřící přístroje nedostupné. Proto bylo nutné ve stanoveném časovém intervalu 2 min 

proces obrábění přerušit, vyjmout destičku z nožového držáku a umístit pod dílenský 

mikroskop. Vlivem tohoto mohlo dojít k negativnímu ovlivnění průběhu opotřebení 

v dalších fázích experimentu. Měření probíhalo na hlavním hřbetě, kde se měřilo průměrné 

opotřebení VB  

 

 

Obrázek 5.1 – Měření opotřebení na dílenském mikroskopu; přípravek pro měření (vpravo) 

 

5.1 Testování VBD zaoblených technologií mokrého pískování Rn 20 μm 

Při prvním testování byly použity vyměnitelné břitové destičky, které byly zaobleny 

pomoci technologie mokrého pískování s poloměrem zaoblení ostří 20 μm. Testovalo se 

celkem pět vzorků VBD zaoblených touto technologií. 

 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní 

- 42 - 

 

Tabulka 5.1 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (A1)  

MOKRÉ PÍSKOVÁNÍ A1 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

1,10 N/A 

   
Lom břitu, ukončení testu 

  

Tabulka 5.2 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (A2) 

MOKRÉ PÍSKOVÁNÍ A2 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

2 0,11 

   
2,05 N/A   

   
Lom břitu, ukončení testu 
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Tabulka 5.3 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (A3) 

MOKRÉ PÍSKOVÁNÍ A3 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

1,45 N/A 

   

Lom břitu, ukončení testu 

 

Při testování první až třetí břitové destičky došlo k rychlému vzniku lomu. U vzorku A1 

byl test ukončen už po 1,10 min. U testování druhé břitové destičky došlo k lomu ve 2,05 

min. U vzorku A3  došlo k lomu v 1,45 min. a poté byl test ukončen. 
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Tabulka 5.4 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (A4) 

MOKRÉ PÍSKOVÁNÍ A4 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

2 0,12 

   
10 0,16   

   
20,35 N/A   

   
Lom břitu, ukončení testu 
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Tabulka 5.5 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (A5) 

MOKRÉ PÍSKOVÁNÍ A5 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

2 0,09 

   
12 0,15   

   
23,47 N/A   

   
Lom břitu, ukončení testu 

 

V tabulce č. 5.4 a 5.5 můžeme vidět, že vzorek číslo čtyři a pět dopadl lépe než předchozí 

tři, které jsou uvedeny v tabulce 5.1,5.2 a 5.3. U vzorku číslo čtyři vydržela VBD 20 minut  

a v 20,35 minut došlo k ukončení testu důsledkem vzniku lomu na hřbetu. Při posledním 

vzorku  došlo k lomu břitu v 23,47 minut.    
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Graf 5.1 – Grafické znázornění průběhu opotřebení hřbetu – kritérium VBB 

 V grafickém znázornění průběhu opotřebení hřbetu můžeme vidět, že druhá vzorek 

vydržel pouze do druhé minuty. Největšího opotřebení na hřbetu dosáhl čtvrtý vzorek, který 

měl už v 18 minutě opotřebení 0,22 mm. Poslední vzorek dosáhl nejdelšího času a to 22 

minut. V grafu jsem neznázornil vzorek první a třetí, jelikož došlo ke vzniku lomu už po 

první minutě.  
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5.2 Testování VBD zaoblených technologií kartáčování Rn 20 μm 

Pro další testování byly použity VBD zaobleny technologií kartáčování s kruhovým 

průřezem vláken a velikostí zaoblení ostří o poloměru 20 μm. Vzorky byly čtyři. 

 

Tabulka 5.6 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (C1) 

KARTÁČOVÁNÍ (KRUHOVÝ PRŮŘEZ VLÁKEN) C1 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

2 0,06 

   
4 0,10   

   
6 N/A   

   
Lom břitu, ukončení testu 
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Tabulka 5.7 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (C2) 

KARTÁČOVÁNÍ (KRUHOVÝ PRŮŘEZ VLÁKEN) C2 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

2 0,07 

   
14 0,14   

   
28 N/A   

   
Lom břitu, ukončení testu 
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Tabulka 5.8 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (vybrané intervaly TEST 3) 

KARTÁČOVÁNÍ (KRUHOVÝ PRŮŘEZ VLÁKEN) C3 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

2 0,11 

   
4 0,11   

   
5,67 N/A   

   
Lom břitu, ukončení testu 
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Tabulka 5.9 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (vybrané intervaly TEST 4) 

KARTÁČOVÁNÍ (KRUHOVÝ PRŮŘEZ VLÁKEN) C4 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

2 0,07 

   
6 0,14   

   
12,78 N/A   

   
Lom břitu, ukončení testu 

 

Při testování VBD zaoblených technologií kartáčování byly použity čtyři vzorky. 

Nejlépe dopadl vzorek číslo dva, který dosáhl času 26 minut, ale ve 28 minutě došlo  

ke vzniku lomu břitu. Nejhůře dopadl vzorek číslo tři, kde došlo ke vzniku lomu už v 5,67 

minut.  
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Z grafu můžeme vyčíst, že nejdelšího času dosáhl vzorek číslo dva. Naopak nejmenších 

časů dosáhl vzorek číslo jedna a vzorek číslo tři. Největšího opotřebení dosáhl vzorek číslo 

dva, který měl opotřebení na hlavním hřbetu 0,27 mm.  
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Graf 5.2 – Grafické znázornění průběhu opotřebení hřbetu – kritérium VBB 
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5.3 Testování VBD zaoblených technologií mokrého pískování Rn 35 μm 

Jako poslední testování VBD bylo testování destiček zaoblených technologií mokrého 

pískování, které měly zaoblené ostří o poloměru 35 μm. Testovány byly celkem dvě VBD.   

 

Tabulka 5.10 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (vybrané intervaly E1) 

MOKRÉ PÍSKOVÁNÍ E1 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

2 0,06 

   
16 0,14   

   
30 0,17   
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Tabulka 5.11 – Průběh opotřebení břitu vyměnitelné břitové destičky (vzorek E2) 

MOKRÉ PÍSKOVÁNÍ VZOREK E2 

PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

PLOCHA ČELA – Aγ 
Hlavní hřbet Aα 

Vedlejší hřbet A´α tAs [min] VBB [mm] 

2 0,06 

   

16 0,15   

   

30 0,18   

   

 

U posledního testování VBD nedošlo po třiceti minutách k žádnému vzniku lomu na 

břitu. Nejlépe dopadl vzorek číslo jedna, který dosáhl k opotřebení na břitu jen 0,17 mm.  
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Graf 5.3 – Grafické znázornění průběhu opotřebení hřbetu – kritérium VBB 

5.4 Zhodnocení  

Změna velikosti zaoblení ostří, a technologii zaoblení značně ovlivňuje trvanlivost 

nástroje. Z grafu lze vidět, že VBD zaoblena mokrým pískováním a kartáčováním s velikosti 

zaoblení ostří 20 μm dosáhla největší trvanlivosti VBD zaoblena technologií kartáčování.  

Ze třech VBD s různým zaoblením ostří a rozdílnou technologií zaoblení vychází nejlépe 

vyměnitelná břitová destička zaoblena pomocí mokrého pískování s poloměrem zaoblení 35 

μm.  

 

Graf 5.4 – Porovnání trvanlivosti vybraných vyměnitelných břitových destiček 
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6 Závěr 

Bakalářská práce se zabývala testováním břitových destiček se zaobleným ostřím 

pomocí různých technologií. Pro obrábění byl zvolen materiál Inconel 718, který patří mezi 

niklové superslitiny. Je to vytvrditelná slitina na bázi Ni – Cr, která se díky vysokému obsahu 

niklu využívá v extrémních podmínkách. Při obrábění těchto materiálů hovoříme  

o těžkoobrobitelných materiálech, a to z důvodu vysoké odolnosti vůči korozi, vyšší tažnosti, 

vynikající pevnosti a nižší tepelné vodivosti než u ocelí. Díky těmto vlastnostem se používá 

v leteckém průmyslu, ve spalovacích turbínách a v raketových motorech.  

Cílem práce bylo testování povlakovaných vyměnitelných břitových destiček 

s označením VMBT 16 04 02-F1 od firmy Dormer Pramet, které měly zaoblené ostří pomocí 

dvou různých technologií. Jednalo se o technologii kartáčování a mokré pískování. Břitové 

destičky byly upnuty do nožového držáku SVLRBR 2525M16. Pro obrábění niklové slitiny 

Inconel 718 byl použít horizontální CNC soustruh od firmy DMG MORI. Velikost 

opotřebení byla měřena pomocí dílenského mikroskopu, a to pomocí programu Motic 

Images Plus 2.0, kde se měřilo průměrné opotřebení na hřbetě. Měření probíhalo 

v intervalech po dvou minutách. Výsledky měření byly zpracovány do grafu v závislosti 

opotřebení na čase.  

První testování probíhalo na vyměnitelných břitových destičkách zaoblených 

technologií mokrého pískování se zaobleným ostřím 20 μm. Celkem bylo testováno pět 

VBD. Při testování první až třetí VBD došlo ke vzniku lomu. Nejdelší trvanlivosti dosáhla 

břitová destička při posledním testu a to 23,47 minut. Další testování proběhlo na břitové 

destičce zaoblené pomocí kartáčování se zaobleným ostřím 20 μm. Testovaly se čtyři břitové 

destičky. Nejdelšího času 28 minut dosáhla druhá testovaná břitová destička. Poslední 

vzorky byly zaobleny stejnou technologií jako první, akorát že zaoblení ostří bylo 35 μm. 

Celkem proběhly dva testy těchto vzorků. Oba vzorky dosáhly času 30 minut.   

Změna velikosti zaoblení ostří a technologie zaoblení značně ovlivňuje trvanlivost 

nástroje. Ze všech zkoušek dosáhla největšího času VBD zaoblena mokrým pískováním se 

zaobleným ostřím 35 μm. 

Opracování materiálu jako Inconel 718 je problematické téměř pro všechny operace 

třískového obrábění. Problémy se vyskytují zejména s jeho zhoršenou obrobitelností,  

která klade vysoké požadavky na samotnou technologii výroby, řezné nástroje, podmínky  

a řezné prostředí.  Při obrábění Inconelu 718 a jiných niklových slitin je potřeba se vyhnout 

zejména vysoké teploty v místě řezu. Nízká tepelná vodivost materiálu společně s obsahem 
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velmi tvrdých částic ve struktuře materiálu vytváří pro břit nástroje velmi agresivní prostředí, 

které bývá často příčinou předčasného opotřebení nástroje a ztráty jeho trvanlivosti. 
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