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Anotace disertační práce 

 

 KONDERLA, Ryszard. Možnosti suchého obrábění niklových slitin. Ostrava, 

2011. 135 s. Disertační práce. VŠB – TU Ostrava. Školitel: doc. Dr. Ing. Ivan 

MRKVICA. 

 Předkládaná disertační práce je zaměřena na suché obrábění niklových slitin. 

Jedná se o soustruţení niklové superslitiny Inconel 718 noţi s vyměnitelnými břitovými 

destičkami ze slinutého karbidu a řezné keramiky bez pouţití procesní kapaliny. 

 V úvodu je proveden rozbor vhodných řezných materiálů pro obrábění 

niklových slitin. Další kapitola je zaměřena na obrábění niklových slitin nástroji 

s definovanou geometrií břitu (soustruţení, frézování a vrtání). Jsou zde uvedeny 

doporučené řezné podmínky a geometrie řezných nástrojů. Následují kapitoly, které 

jsou zaměřeny na opotřebení nástrojů, drsnost obrobeného povrchu, silové poměry 

při procesu řezání a na zbytková napětí vnesena do obrobeného povrchu v průběhu 

obrábění. V kapitolách jsou rovněţ popsány různé metody měření jednotlivých výše 

uvedených parametrů. 

 Hlavní část disertační práce obsahuje popis jednotlivých částí experimentu, 

pouţité stroje, nástroje a řezné parametry pro obrábění, pouţité metody a přístroje 

pro měření jednotlivých parametrů. Hlavní část experimentu - měření opotřebení 

a trvanlivosti jednotlivých vyměnitelných břitových destiček a měření drsnosti povrchu 

byla provedena ve firmě OSSIKO v.s.p. a v laboratořích Katedry obrábění a montáţe 

FS VŠB - TU Ostrava. Měření sil při obrábění bylo provedeno na Ţilinské univerzitě 

a měření zbytkových napětí bylo provedeno v laboratořích Katedry mechanické 

technologie FS VŠB - TU Ostrava. 

 Následuje rozbor a vyhodnocení naměřených výsledků experimentů. Všechny 

naměřené hodnoty byly statisticky zpracovany v programu STATGRAPHIC. V této 

části disertační práce je také uvedeno zdůvodnění jednotlivých výsledků. 

 Závěrečná část obsahuje shrnutí výsledků. Jsou zde uvedeny závěry a přínosy 

pro vědu a výzkum a také pro praxi. V této kapitole jsou rovněţ uvedena doporučení 

pro další výzkum popisované problematiky, návrh dalších experimentů a měření 

pro lepší zdůraznění a potvrzení dosaţených výsledků a nalezení nových závislostí mezi 

popisovanými parametry při obrábění niklových slitin. 
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Annotation of Dissertation 

  

 KONDERLA, Ryszard. Possibilities of dry machining nickel alloys. Ostrava, 

2011. 135 p. Dissertation. VŠB – TU Ostrava. Supervisor: doc. Dr. Ing. Ivan 

MRKVICA. 

 The presented dissertation deal of the dry machining of nickel alloys. These are 

of turning nickel superalloy Inconel 718 by tools with cemented carbide and ceramic 

inserts without the use of coolant. 

 The introduction contains an analysis of suitable cutting materials for machining 

nickel alloys. Next chap focuses on machining nickel alloys by tools with defined 

geometry (turning, milling, drilling). In this part are recommended cutting conditions 

and geometry of the tools. Other chaps describes the wear of tools, roughness of the 

machined surface, the force ratio during the cutting process, the residual stress 

introduced into the machined surface during machining. In this part are recommended  

methods of measuring the above parameters. 

 The main part of dissertation contains a description of each parts of the 

experiment, cutting parameters, methods and instruments of measuring of parameters. 

The main part of the experiment - measuring the wear of tools, durability of inserts and 

roughness were made in the firm OSSIKO v.s.p. and in laboratories of the Department 

of machining and assembly in Faculty of Mechanical Engineering in VŠB - Technical 

University of Ostrava. Measuring of forces during machining were made at the 

University of Ţilina and measuring of the residual stress were made at the Department 

of Mechanical Technology in Faculty of Mechanical Engineering VŠB - Technical 

University of Ostrava. 

  Next chaps describes the analysis and evaluation of measured results of the 

experiment using graphs and tables of measured and calculated values. All measured 

values were statistically processed in the software STATGRAPHIC. The justification of 

results is stated in this part of dissertation. 

 The final part includes a summary of the results. There are the conclusions of 

science and research and for practice too. This chap also provided  recommendation for 

the further research this issues and propose other experiments and measurements to the 

better emphasize and confirm the results and find a new dependence between the 

parameters in machining nickel alloys. 
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Seznam použitých symbolů, zkratek a značek 

A  taţnost              [%] 

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

ARC  Antireflective Coating             [-] 

CNC  Computer Numeric Control             [-] 

CT  konstanta v Taylorovém vztahu (pro vc = 1 mmin
-1

)         [-] 

Cv  konstanta v Taylorovém vztahu (pro T = 1 min)          [-] 

CVD  Chemical Vapour Deposition             [-] 

D  průměr upínacího otvoru VBD        [mm] 

D  průměr obrobku          [mm] 

E  Youngův modul pruţnosti       [MPa] 

F  síla obrábění              [N] 

Fc  řezná sloţka síly obrábění            [N] 

Ff  posuvová sloţka síly obrábění           [N] 

Fp  pasivní sloţka síly obrábění            [N] 

Fc´  řezný odpor řezné sloţky síly obrábění          [N] 

Ff´  řezný odpor posuvové sloţky síly obrábění          [N] 

Fp´  řezný odpor pasivní sloţky síly obrábění          [N] 

FcN  kolmá řezná sloţka síly obrábění           [N] 

FfN  kolmá posuvová sloţka síly obrábění          [N] 

Fx  síla ve směru osy x             [N] 

Fy  síla ve směru osy y             [N] 

Fz  síla ve směru osy z             [N] 

G  modul pruţnosti ve smyku       [MPa] 

H  hloubka lamače třísek          [mm] 

HIP  Hot Isostatic Pressing              [-] 

HSC  High Speed Cutting              [-] 

HMN  mikrotvrdost nezpevněné povrchové vrstvy obrobku              [MPa] 

HMZ  mikrotvrdost zpevněné povrchové vrstvy obrobku               [MPa] 

KB  šířka výmolu           [mm] 

Kf  vzdálenost výmolu od čela         [mm] 

KM  střední vzdálenost výmolu         [mm] 

KNB  kubický nitrid boru              [-] 
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KT  hloubka výmolu na čele         [mm] 

Kz  stupeņ zpevnění povrchové vrstvy obrobku         [%] 

L  délka řezné hrany VBD         [mm] 

LARC  Lateral Rotatint Antireflective Coating           [-] 

Lp  vzdálenost osy trysky od špičky břitu       [mm] 

M1  hmotnost destičky před otupením            [g] 

M2  hmotnost destičky po otupení            [g] 

MBN  zbytkové napětí v jednotkách barkhausenova šumu      [mV] 

MTCVD Middle Temperature Chemical Vapour Deposition          [-] 

NO  nástrojová ocel              [-] 

PACVD Plasma Asistent Chemical Vapour Deposition          [-] 

Pc  celkový výkon obráběcího stroje          [W] 

PMRO  rychlořezná ocel vyrobená práškovou metalurgií          [-] 

Po  výkon při chodu naprázdno           [W] 

Puţ  uţitkový výkon             [W] 

PVD  Physical Vapour Deposition             [-] 

R  poloměr zaoblení špičky VBD        [mm] 

R  poloměr zaoblení lamače třísek        [mm] 

Ra   průměrná aritmetická úchylka profilu        [m] 

Rm  mez pevnosti         [MPa] 

RO  rychlořezná ocel              [-] 

Rp0,2  mez kluzu         [MPa] 

Rz   největší výška profilu          [m] 

SK  slinutý karbid               [-] 

Š  šířka lamače třísek          [mm] 

T  tloušťka břitové VBD          [mm] 

T  trvanlivost           [min] 

TD  technický diamant              [-] 

V  objem odebraného materiálu       [mm
3
] 

VB  opotřebení na hřbetě          [mm] 

VBB  opotřebení přímé části ostří (průměrné)       [mm] 

VBBmax opotřebení maximální          [mm] 

VBC  opotřebení v oblasti špičky nástroje        [mm] 

VBD  vyměnitelná břitová destička             [-] 
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VBN  opotřebení ve formě vrubu         [mm] 

VR  radiální opotřebení          [mm] 

Z  kontrakce             [%] 

ap  hloubka řezu           [mm] 

b   šířka fasetky hlavní řezné hrany         [mm] 

cx  tuhost dynamometru ve směru osy x              [kNm
-1

] 

cy  tuhost dynamometru ve směru osy y              [kNm
-1

] 

cz  tuhost dynamometru ve směru osy z              [kNm
-1

] 

d  průměr vepsané kruţnice do VBD        [mm] 

d1  průměr upínacího otvoru VBD        [mm] 

f  posuv            [mm] 

fnx  vlastní frekvence dynamometru ve směru osy x                  [KHz] 

fny  vlastní frekvence dynamometru ve směru osy y                  [KHz] 

fnz  vlastní frekvence dynamometru ve směru osy z                  [KHz] 

fot  posuv na otáčku          [mm] 

fz  posuv na zub           [mm] 

kvHB   korekce na tvrdost obrobku             [-] 

kvN   korekce na druh slitiny             [-] 

kvT   korekce na trvanlivost             [-] 

kvx   korekce stavu pouţitého stroje            [-] 

(l)  délka řezné hrany VBD         [mm] 

lr  základní délka           [mm] 

m  exponent v Taylorovém vztahu            [-] 

n  počet měření               [-] 

n  otáčky                    [min
-1

] 

r  poloměr zaoblení špičky VBD        [mm] 

s  tloušťka břitové VBD          [mm] 

t  čas                [s] 

ti  čas soustruţení do dosaţení VBB = 0,4 mm       [min] 

    standardní nejistota typu A             [~] 

vc  řezná rychlost              [m min
-1

] 

vf  rychlost posuvu             [m min
-1

] 

    výběrový průměr              [~] 
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xi  jednotlivé naměřené hodnoty veličiny x           [~] 

xm  vzdálenost trysky od obrobku        [mm] 

xp  vzdálenost trysky od špičky břitu        [mm] 

f  úhel hřbetu v rovině boční             [°] 

o  úhel hřbetu v rovině ortogonální            [°] 

p  úhel hřbetu v rovině zadní             [°] 

f  úhel čela v rovině boční             [°] 

o  úhel čela v rovině ortogonální            [°] 

p  úhel čela v rovině zadní             [°] 

ΔM  hmotnostní úbytek              [g] 

r  vrcholový úhel              [°] 

r  úhel nastavení hlavního ostří             [°]

r´  úhel nastavení vedlejšího ostří            [°]

s  úhel sklonu řezné hrany v rovině ostří           [°] 

  úhel šroubovice              [°] 
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1 ÚVOD 

 

 Současné poţadavky na strojní součásti se promítají především do oblasti 

zvyšování jejich spolehlivosti a ţivotnosti. Tím rostou nároky jak na konstrukci, 

tak i na technologii výroby těchto součástí. Zajišťování uvedených poţadavků 

se dá dosáhnout změnou rozměrů, tvaru, zlepšením vlastností povrchové vrstvy obrobku 

a v neposlední řadě také pouţitím kvalitnějších materiálů.  

 Aby bylo moţné těţit ropu ze dna oceánů, vyrábět elektřinu parními turbinami 

nebo létat do vesmíru, musí být součásti strojů vyrobeny z materiálů, které odolávají 

všem nepříznivým podmínkám, jako je vysoká teplota, korozní prostředí, zásadité nebo 

kyselé prostředí nebo vysoký tlak. Proto u mnoha součástí lze pozorovat rostoucí trend 

zhotovovat je z materiálů nazývaných superslitiny, nebo "exotické" materiály. Mezi tyto 

materiály patří Inconel, Hastelloy, Waspaloy, Nimonic nebo Titan. Zatímco v 90. letech 

byl podíl těchto superslitin pod 1%, v posledních letech se zvýšil na 2 aţ 3%. Přednosti 

těchto materiálů se vyuţívají především v oboru výroby turbínových motorů, hnacích 

ústrojí v energetice, letectví, kosmonautice, těţebním průmyslu a medicínské technice 

[1, 2, 3]. 

 Na straně druhé, unikátní a ţádoucí vlastnosti superslitin zhoršují jejich 

obrobitelnost, především z důvodu extrémně vysoké teploty, která se generuje na břitu 

nástroje. U mnoha těchto slitin dochází také ke zpevnění povrchové vrstvy po průjezdu 

nástroje. To vede k deformaci řezného nástroje a ke zrychlenému opotřebení během 

obrábění, zvláště při vyšších rychlostech obrábění.  

 Dalším aspektem, který velmi často ovlivņuje celý proces obrábění a i pouţití 

obráběného materiálu je ekonomická stránka procesu. Součásti by měly být vyrobeny 

z materiálu, který vydrţí co nejdéle bez porušení v nepříznivém prostředí. Jak uţ bylo 

řečeno, takovéto materiály se velmi těţko obrábějí. Proto je zapotřebí hledat řezné 

materiály, které dokáţou tyto materiály obrábět s vyššími řeznými rychlostmi a posuvy, 

aniţ by docházelo ke sníţení kvality obrobeného povrchu a nedodrţení poţadovaných 

rozměrů. V posledních letech je také snaha vynechat v procesu obrábění procesní 

kapalinu, která má jak dopady ekonomické, tak také ekologické. Výpary z procesních 

kapalin mohou být zdraví škodlivé a náklady spojené s pouţíváním, filtrováním 

a likvidací procesních kapalin mohou zabírat nemalou sumu z rozpočtu firmy. 
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2 PŘEHLED ŘEZNÝCH MATERIÁLŮ PRO OBRÁBĚNÍ 

NIKLOVÝCH SLITIN 

 

Poţadavky na výrobu součástí neustále rostou. Na jedné straně jsou nově 

vyvíjeny a stále zdokonalovány materiály obrobků, na straně druhé vyplývá 

z konkurenčního boje poţadavek cenově výhodné a flexibilní výroby. Proto musí 

s vývojem výrobků jít ruku v ruce i vývoj nástrojů. Vedle tělesa nástroje, způsobu 

upnutí a řezné geometrie je důleţitým faktorem v konstrukci nástroje také nástrojový 

materiál, který stojí často na prvním místě, pokud se jedná o růst výkonnosti nástroje. 

Především zvýšená teplota při obrábění je pro nástroje nevýhodná. Vede 

ke specifickým mechanismům opotřebení a zatíţení břitu, především k difusnímu 

a oxidačnímu opotřebení slinutých karbidů, protoţe je dosaţeno hranice jejich tepelné 

odolnosti. Aby byly negativní účinky udrţeny na nejmenší moţné míře, musí být kaţdý 

proces realizován tak, aby vznikající teplo bylo odvedeno třískou. 

Otěr břitu, porušení břitu plastickou deformací, působení nárůstků a křehký lom 

způsobují otupení břitu. Proto nástroje na obrábění niklových slitin musí splņovat 

následující poţadavky: 

 vysokou tvrdost povrchu nástroje aţ do oblasti vysokých teplot blízkých teplotě 

tavení obráběného materiálu, 

 vysokou otěruvzdornost a zvýšenou odolnost proti oxidaci  

a chemickým vlivům, tj. chemické afinitě mezi nástrojem a obráběným 

materiálem, 

 odolnost proti mechanickým a tepelným šokům, způsobeným zejména 

přítomností procesních kapalin, 

 vysokou pevnost v tlaku a ohybu a vysokou houţevnatost jako ochrana proti 

náhlému lomu, zejména při frézování a v podmínkách přerušovaných řezů. 

 

 

Obr. 2.1 VBD z různých řezných materiálů [7] 
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 Všechny tyto vlastnosti musí být zachovány při současném působení 

mechanických, tepelných i chemických vlivů prostředí řezného procesu, a to spolehlivě 

a s minimálním rozptylem hodnot po celou dobu nasazení nástroje. 

 Materiál, který by splņoval všechny výše zmíněné poţadavky, tedy kombinoval 

by v sobě pouze kladné mechanické vlastnosti, neexistuje, proto je nutné pouţívat vţdy 

materiál s vlastnostmi vyhovujícími dané technologii obrábění [7]. 

 Vhodnou kombinací materiálů substrátu, povlaku a koncepce nástroje je moţné 

tento poţadavek z velké části splnit. 

 V přehledném schématu nástrojových materiálů (obrázek 2.2) jsou vyznačeny 

materiály, které ve zvýšené míře vyhovují výše uvedeným poţadavkům. Otěruvzdornost 

a odolnost vůči chemickým vlivům je zvyšována povlakováním metodami PVD 

(Physical Vapour Deposition) a CVD (Chemical Vapour Deposition). Houţevnatost 

a odolnost některých druhů řezné keramiky se zvyšuje zpevņováním vlákny karbidu 

křemíku - whiskery.  

 

 

Obr. 2.2 Přehled nástrojových materiálů dle ČSN ISO 513 [5, 6, 8] 

 

 Novodobé řezné materiály přinášejí řádový nárůst řezné rychlosti, rozšíření 

oblasti suchého obrábění a moţnost náhrady broušení při obrábění kalených materiálů. 

 Vývoj řezných rychlostí v průběhu 20. století vykazuje průměrné zvyšování 

řezných rychlostí o trojnásobek v kaţdých 20-ti letech (obrázek 2.3). Uvedené přibliţné 
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hodnoty se vztahují k vhodným kombinacím řezných a obráběných materiálů 

při nepřerušovaných řezech. 

 Výjimečnost dnešní situace spočívá v tom, ţe dřívější nárůsty o desítky m.min
-1

 

se změnily v nárůsty o stovky aţ tisíce m.min
-1

 a řezné rychlosti rychle stoupají 

na hodnoty, které jiţ klasicky řešené obráběcí stroje nejsou schopny realizovat. 

 Na trh nastupuje nepřeberné mnoţství specializovaných řezných materiálů, 

ale prudce se zvyšuje i jejich univerzálnost a šíře i překrývání aplikačních oblastí. 

Tím se stává nasazení nových technologií průmyslovou realitou a vyvolává silný tlak 

na vývoj strojů, které by dosaţenou úroveņ nástrojů vyuţily. 

 

 

Obr. 2.3 Vývoj řezných rychlostí v průběhu 20. století [6] 

 

Podle odolnosti vůči otupení je moţné sestavit následující pořadí nástrojových 

materiálů:  

 nástrojové oceli, 

 rychlořezné oceli, 

 slinuté karbidy, 

 řezná keramika, 

 polykrystalický kubický nitrid boru, 

 technický diamant. 
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 Pro obrábění niklových superslitin lze pouţít pouze některé řezné materiály. 

Patří mezi ně slinuté karbidy, řezná keramika a kubický nitrid boru. 

 

2.1 Slinuté karbidy – SK 

 

Slinuté karbidy jsou nástrojové materiály vyráběné práškovou metalurgií 

z karbidů těţkých kovů: karbidu wolframu (WC), karbidu titanu (TiC), karbidu tantalu 

(TaC) a nízkotavitelného slinovadla kobaltu (Co). 

 

Vliv jednotlivých komponentů na vlastnosti SK je následující: 

Karbid wolframu – je nositelem tvrdosti za vysokých teplot, odolnosti proti 

otěru a chemické stálosti, 

Karbid titanu – rostoucí obsah způsobuje stálost za vysokých teplot a výraznější 

tvrdost neţ karbid wolframu. Na druhé straně sniţuje odolnost proti otěru, zhoršuje 

křehkost a vykazuje niţší pevnost v ohybu. Zvětšuje součinitel tepelné roztaţnosti, 

podstatně sniţuje tepelnou vodivost, 

Karbid tantalu – zvyšuje stálost za vysokých teplot. Méně nepříznivě neţ TiC 

ovlivņuje mechanické vlastnosti. Zlepšuje stálost vlastností při pulsujících teplotách, 

Kobalt – je nositelem pevnosti a houţevnatosti SK. S růstem kobaltu postupně 

stoupá taţnost a pevnost SK [8]. 

 

2.1.1 Nepovlakované SK 

 

Současné řezné nástroje a tím i nepovlakované slinuté karbidy jsou podle normy 

ČSN ISO 513 na základě uţití rozdělovány do šesti skupin – P, M, K, N, S, H [8]. Tyto 

jsou dále děleny do podskupin, např. P10, M20, K30. Vyšší číslo v označení vyjadřuje 

vyšší obsah pojícího kovu, vyšší houţevnatost a pevnost v ohybu a niţší tvrdost 

a otěruvzdornost. 

 

Skupina P (modrá) je určena pro obrábění materiálů dávajících dlouhou třísku. 

Řezný proces je obvykle doprovázen vysokými řeznými silami a značným opotřebením 

na čele nástroje. Slinuté karbidy této skupiny jsou určeny pro obrábění, kde převaţuje 

difúzní a chemický otěr.  
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Skupina K (červená) je určena pro obrábění materiálů, které vytvářejí krátkou, 

drobivou třísku. Řezná síla je přitom relativně nízká a převládá abrazivní a adhezní 

opotřebení nástroje. Základní sloţkou je karbid wolframu. Za pokojové teploty má 

zhruba stejnou tvrdost jako karbid titanu, ale s rostoucí teplotou tvrdost ztrácí. 

Proto jsou SK této skupiny nevhodné pro obrábění materiálů tvořících dlouhou třísku, 

která mnohem více tepelně zatěţuje čelo nástroje. 

 

Skupina M (ţlutá) je určena pro obrábění materiálů dávajících dlouhou i krátkou 

třísku. Obsahují karbid wolframu, karbid titanu, karbid tantalu a karbid chromu. 

Jsou vhodné pro obrábění materiálů, které způsobují adhezní otěr. Jsou však 

i dostatečně odolné proti abrazi.  

 

 Skupina N (zelená) se pouţívá k obrábění neţelezných kovů a jejich slitin. 

Příkladem těchto slitin můţou být tvářené nebo tvářené a za studena zpracované 

hliníkové slitiny, mosaz nebo bronz a bezolovnatá měď. 

 

 Skupina S (hnědá) je určena pro obrábění materiálů zvaných superslitiny. 

Jsou to slitiny specifických vlastností - odolnost proti vysokým teplotám, koroznímu 

prostředí, kyselému nebo zásaditému prostředí. Do této skupiny materiálů patří 

například slitiny niklu, kobaltu a titanu, které se nazývají také superslitiny. 

 

 Slinutými karbidy skupiny H (šedá) se obrábí materiály, které mají větší tvrdost. 

Je vhodná pro polodokončovací obrábění šedé litiny a někdy se doporučuje 

pro frézování kalené oceli.  

 

2.1.2 Povlakované SK 

 

Slinuté karbidy se povlakují metodami PVD, CVD a dalšími nově vyvinutými 

metodami PACVD, MTCVD, ARC, LARC, SPUTTER. Metoda PVD (Physical Vapour 

Deposition), která je charakteristická nízkými pracovními teplotami (pod 500°C) byla 

původně vyvinuta pro povlakování rychlořezných ocelí, ale v poslední době dochází 

k významnému rozvoji povlakování metodami PVD i u slinutých karbidů. Povlak 

je nejčastěji vytvářen napařováním (evaporation), naprašováním (sputtering) a iontovou 

implantací (ion-plating) (obrázek 2.4) [6, 8]. 
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Obr. 2.4 Princip povlakování metodou PVD a - naprašování, b - napařování, c - iontové 

plátování [8] 

 

K nevýhodám všech výše uvedených metod PVD patří relativně sloţitý vakuový 

systém a poţadavek pohybovat povlakovanými předměty, aby bylo zaručeno 

rovnoměrné ukládání povlaku po celém jejich povrchu. Tento poţadavek souvisí s tzv. 

stínovým efektem, který u dané metody způsobuje, ţe na plochách, které neleţí 

ve směru pohybu odpařovaných částic, se vytváří nedokonalá vrstva povlaku, případně 

se povlak vůbec netvoří. Mezi výhody lze zařadit moţnost povlakování ostrých hran 

(tedy i tzv. ostře provedeného ostří nástroje, s poloměrem zaoblení pod 20 m) [7]. 

Metoda CVD probíhá za vysokých teplot (1000÷1200°C). Tato metoda je hlavní 

metodou povlakování slinutých karbidů. Můţe být realizována ve čtyřech variantách: 

tepelně indukována, plazmaticky aktivována, elektronově indukována, fotonově 

indukována. Chemický proces povlakování je zaloţen na reakci plynných chemických 

sloučenin v bezprostřední blízkosti povlakovaného slinutého karbidu a následném 

uloţení produktů reakce na povrchu SK. Základním poţadavkem je, aby výchozí plyny 

obsahovaly stabilní prachovou sloučeninu, která se v důsledku přivedené energie 

chemicky rozkládá. Aby proběhla poţadovaná reakce, musí být v plynech obsaţen 

i nekovový reaktivní plyn (N2, NH4, CH4) [6, 8]. 
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Obr. 2.5 Princip povlakovacího zařízení pro metodu CVD [8] 

 

2.2 Řezná keramika 

 

Moderní definicí je keramika obecně charakterizována jako převáţně krystalický 

materiál, jehoţ hlavní sloţkou jsou anorganické sloučeniny nekovového charakteru [8]. 

Výchozí surovinou jsou velmi čisté a jemnozrnné prášky základních surovin, 

které se dokonale mísí, tvarují, suší, slinují (nad 1600°C) a nakonec upravují 

do poţadovaného tvaru. Na rozdíl od slinutých karbidů neobsahují keramické břitové 

destičky ţádnou pojící fázi. To vyţaduje velmi přesné dodrţování technologického 

postupu výroby s ohledem na lisování za studena i za tepla (1700°C, 300 barů), 

izostatické lisování HIP, přípravu výchozích prášků, volbu velikosti zrn a přísad [6].  

Hlavní oblast pouţití řezné keramiky je při soustruţení, jemném frézování šedé 

a temperované litiny do 340 HB, dále cementační oceli a oceli k zušlechťování 

od pevnosti 500 MPa aţ do 2400 MPa s tvrdostí do 65 HRC [4]. Řezná keramika 

vyztuţená whiskery (např. Greenleaf WG-300) se doporučuje pro obrábění niklových 

slitin.  

 

2.2.1 Rozdělení řezné keramiky 

 

Oxidická keramika 

Je to historicky nejstarší materiál s relativně nízkou houţevnatostí a odolností 

proti tepelným rázům, s vysokou odolností proti opotřebení a vynikající chemickou 
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stálostí. Je tvořena velmi čistým oxidem hlinitým Al2O3 s přídavkem malého mnoţství 

látek usnadņujících slinování. Houţevnatost oxidické keramiky lze zlepšit přidáním 

20% oxidu zirkoničitého ZrO2. Tato jemnozrnná keramika se nazývá polosměsná nebo 

disperzní. Malé částice ZrO2 iniciují svým napětím tvorbu mikrotrhlin, rozvětvování 

a odklon trhlin, a tím zmenšují rychlost jejích šíření [6, 10]. 

 

Směsná oxidická keramika 

 Je tvořena směsí oxidu hlinitého Al2O3 a neoxidických materiálů TiC, TiN. 

Materiál má lepší tepelnou vodivost, odolnost proti tepelným rázům a vyšší pevnost 

v ohybu. Destičky se vyrábějí obvykle lisováním za tepla. Přísada TiN vylepšuje 

odolnost proti tepelným rázům a zároveņ zvyšuje pevnostní vlastnosti. Dále tyto přísady 

zabezpečují stabilitu mechanických vlastností při vysokých teplotách. Aktuální 

výzkumy vedou k submikronovým strukturám, u kterých se zlepšuje mechanicko-

tepelná zatíţitelnost a tím i pouţitelnost pro obrábění tvrdých materiálů a kalených 

ocelí. Oblastmi pouţití směsné keramiky je dokončovací a jemné obrábění litin 

(soustruţení a jemné frézování) za vysokých řezných rychlostí, tvrdé soustruţení válců 

z kalených ocelí nebo tvrzené litiny a tvrdé dokončovací soustruţení zakalené oceli 

[6, 10]. 

 

Nitridická keramika 

Slinování Si3N4 při atmosférickém tlaku je mnohem obtíţnější neţ u oxidických 

keramik, jako je Al2O3 a ZrO2. Proto je při výrobě řezné keramiky na bázi nitridu 

křemíku nutné výchozí prášek doplnit slinovacími přísadami a aplikovat technologický 

postup vysokoteplotního lisování nebo izostatického lisování (HIP). Z hlediska obrábění 

má vyšší lomovou houţevnatost neţ směsná keramika. Má výrazně vyšší tepelnou 

vodivost a niţší citlivost na tepelné rázy. Vzhledem k niţší teplotní stabilitě není 

v rozsahu (700÷800) °C vhodná k obrábění ocelí, protoţe v tomto rozsahu teplot 

má velkou afinitu k rozţhavenému ţelezu [6, 10].  

 

Keramika vyztužena whiskery 

Jedná se o čistou keramiku s přídavkem (25÷45) % whiskerů SiC. Whiskery jsou 

monokrystalická vlákna o průměru (0,1÷1) m a délky (20÷30) m [4]. Jejich vysoká 

mechanická pevnost (7÷20) GPa způsobuje vyztuţení matrice Al2O3 a tím zvětšení 

pevnosti v ohybu. Výrobci dokáţou jednotlivá vlákna whiskerů usměrnit ve směru, 
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ve kterém se předpokládá namáhání. Nejvýznamnější funkcí whiskerů v matrici 

je sníţení náchylnosti k šíření trhlin, a tím k vylamování materiálu břitu. Mezi 

nevýhody tohoto řezného materiálu patří afinita SiC na ţelezo při vysokých pracovních 

teplotách [6, 10]. 

 

2.3 Polykrystalický kubický nitrid boru 

 

Kubický nitrid boru (KNB) se v přírodě nevyskytuje, a je proto vyráběn jen 

syntetickou cestou. Výchozím materiálem je v přírodě se vyskytující hexagonální nitrid 

boru, jehoţ krystalická forma je obdobná grafitu. Krystalická mříţka kubického nitridu 

boru je podobná krystalické mříţce diamantu, ale chemicky je naprosto odlišná. 

Má velkou mikrotvrdost, blíţící se téměř tvrdosti přírodního diamantu, přitom má 

podstatně větší schopnost odolávat vysokým teplotám v oblasti řezání, aţ do 1 500 °C. 

Vlivem toho se dostává do těchto oblastí obrábění, které nejsou dostupné pro syntetický 

diamant. Je chemicky netečný k obráběnému materiálu, zejména k ţelezu a jeho 

slitinám, a má velkou pevnost v tlaku [6, 10]. 

Polykrystaly KNB se pouţívají pro dokončovací obrábění (soustruţení, 

vyvrtávání a frézování) kalených ocelí tvrdosti 55 aţ 67 HRC při hloubce řezu aţ 4 mm, 

posuvem aţ 0,5 mm a řeznou rychlostí aţ 260 mmin
-1

 [6, 9, 52]. Pouţívají 

se do jednobřitých i několikabřitých nástrojů. Polykrystaly KNB jsou připájeny 

do ocelové nebo mosazné vloţky, která se mechanicky upíná do noţových drţáků 

nebo vyvrtávacích tyčí. 

Se zřetelem na jeho vlastnosti se polykrystalický KNB nedoporučuje pouţívat 

pro obrábění oceli tvrdosti pod 45 HRC. Při obrábění tepelně nezpracovaných ocelí 

je uţití KNB nevhodné a nerentabilní. I zde se vyţaduje tuhý a přesný obráběcí stroj. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce                                                                               Ing. Ryszard Konderla 

Katedra obrábění a montáţe                                                                                      - 22 - 

3 OBRÁBĚNÍ NIKLOVÝCH SLITIN 

 

 Obrábění materiálů patřících do tzv. superslitin, tedy i niklových slitin, je velmi 

problematické a pro kaţdou jednotlivou operaci obrábění specifické jak z hlediska 

pouţitých řezných podmínek, tak i z hlediska řezného nástroje a poţadavků na obráběcí 

stroj. Příčiny jejich špatné obrobitelnosti lze popsat následovně: 

 protoţe niklové slitiny jsou ţárupevné slitiny, udrţují si svou pevnost 

i v průběhu obrábění, kdy je v zóně řezání vysoká teplota, 

 v průběhu obrábění dochází ke zpevņování materiálu, co způsobuje vznik ţlábku 

na břitu nástroje v místě, kde končí kontakt nástroje s obrobkem, 

 protoţe v niklových slitinách je velké mnoţství tvrdých karbidů, je nástroj 

vystavený velkému abrazivnímu účinku, 

 pro obrábění slitin tohoto typu jsou charakteristické vysoké teploty, při kterých 

se vyskytují chemické reakce způsobující difuzní opotřebení nástroje z běţných 

nástrojových materiálů, 

 pro niklové slitiny je charakteristické vytváření nárůstku na břitu nástroje, 

co vede k vytváření ţlábku na čele, 

 při obrábění těchto slitin vzniká zpevněná tříska, která se špatně deformuje 

a vytváří tak kráter v místě kontaktu třísky s nástrojem, 

 špatná tepelná vodivost niklových slitin vede k vytváření vysoké teploty v místě 

řezání a tepelně tak zatěţuje břit nástroje [3, 54]. 

 S ohledem na výše uvedené faktory je třeba při obrábění niklových slitin dodrţet 

určité zásady: 

 tuhost soustavy stroj, nástroj, obrobek, přípravek musí být co největší, aby byly 

odstraněny vnitřní a samobuzené kmity, 

 nevolit příliš malé hodnoty posuvu a hloubky řezu aby nedocházelo 

ke zpevņování materiálu, 

 volit menší mezní hodnotu opotřebení nástroje neţ při obrábění běţných 

materiálů, 

 pokud to charakter operace obrábění dovolí zajistit, stálý, nepřerušovaný řez, 

 nástroj je třeba dobře naostřit a nastavit vůči obrobku, 

 při obrábění pouţívat procesní kapalinu [3]. 
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 Při obrábění niklových slitin je namáhání řezného klínu značně vysoké. 

Poţadavky kladené na nástrojový materiál pro obrábění niklových slitin by měly 

zahrnovat: 

 vysokou pevnost a houţevnatost, 

 dobrou odolnost proti opotřebení, 

 vysokou pevnost při vysokých teplotách, 

 odolnost proti teplotním rázům, 

 dostatečnou chemickou stabilitu při zvýšených teplotách [3, 54]. 

 

3.1 Soustružení 

 

 Soustruţení těţkoobrobitelných materiálů činí ze všech operací poměrně 

nejméně potíţí. Přednostně se pouţijí soustruţnické noţe s vyměnitelnými břitovými 

destičkami ze slinutých karbidů a řezné keramiky, nebo celistvé nástroje 

z rychlořezných ocelí. 

  

3.1.1 Nástroje pro soustružení 

 

 Slinuté karbidy umoţņují obrábět niklové slitiny stejnými řeznými rychlostmi 

jako většinu těţkoobrobitelných materiálů (30÷50 mmin
-1

) a jsou doporučeny 

pro většinu soustruţnických operací, zvláště pak pro nepřerušované řezy. 

Pro přerušovaný řez jsou vhodné nástroje z rychlořezných ocelí – hrubování nerovných 

povrchů. Jsou také uţívány při obrábění na čisto, kdy je potřeba dodrţet rozměry 

v toleranci, pro dosaţení hladkého povrchu a nevnést do materiálu velké mnoţství 

zbytkových napětí [11]. Pro zvýšení výkonu obrábění se pouţívají vyměnitelné břitové 

destičky z řezné keramiky vyztuţené whiskery. Nástroje z kubického nitridu boru 

se taktéţ pouţívají pro zvýšení produktivity obrábění niklových slitin. Jejich vysoká 

cena ale limituje jejich praktické pouţití. 

 Ze zvýšeného deformačního odporu niklových slitin a z vysoké pevnosti 

a houţevnatosti, které si tyto ţárupevné materiály udrţují i při vysokých teplotách, 

vyplývá zvýšení sloţek řezné síly při soustruţení. Tepelné namáhání řezného klínu 

je ovlivněno schopností obráběného materiálu pohlcovat teplo, které se vytvoří v zóně 

řezání. Protoţe niklové slitiny mají malou tepelnou vodivost, teplo vygenerované v zóně 
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řezání se špatně odvádí třískou a koncentruje se v zóně řezání. Vysoké přírůstky teploty 

v nástroji mají za následek vznik vysokých napětí v nástroji, které se sčítají s napětími 

vyvolanými mechanickým zatíţením, co má za následek intenzivní opotřebení nástrojů 

při obrábění niklových slitin. Opotřebení nástroje při obrábění niklových slitin 

je charakteristické vytvářením dráţky na hřbetě nástroje v místě, kde nástroj vychází 

ze záběru. Velmi často dochází k postupnému vylamování nebo náhlému lomu řezného 

klínu [3, 59]. 

 Při soustruţení niklových slitin se nesmí zapomínat na nově vyvíjené keramické 

řezné materiály. Tyto materiály vyuţívají pro lepší obrábění vysokou teplotu v zóně 

řezání tím, ţe se přiblíţí podmínkám HSC obrábění. Je důleţité si uvědomit, 

ţe laboratorní tvrdost a pevnostní zkoušky jsou prováděny při pokojové teplotě. 

Při aktuálních řezných podmínkách, kdy teplota v místě kontaktu nástroje s třískou 

můţe dosáhnout více neţ 1000°C, si keramické řezné materiály udrţí vysokou pevnost 

a tvrdost i za bod, ve kterém karbid wolframu měkne, deformuje se nebo se zcela zničí 

[12]. 

 

Obr. 3.1 Doporučená geometrie soustružnických nožů [11] 

 

3.1.2  Geometrie nástrojů 

 

 Pro soustruţení, ale i pro jiné operace obrábění niklových slitin je doporučeno 

pouţívat pozitivní geometrií nástrojů. Obrázek 3.1 a tabulka 3.1 ukazují doporučenou 
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geometrii pro soustruţení různých slitin. Je důleţité, aby nástroje měly kladný úhel čela. 

Ten zajišťuje, ţe materiál je odříznut a ne pěchován, k čemuţ by mohlo dojít při pouţití 

negativních úhlů čela. Sekundární funkcí úhlu čela je odvádění třísky z obrobeného 

povrchu. Vyklonění noţe a jeho podbroušení vytvářejí vůli mezi hřbetem nástroje 

a obrobkem. Velikost úhlu hřbetu (obrázek 3.1) musí tvořit kompromis mezi dvěma 

stavy. Příliš malý úhel mezi břitem nástroje a obrobkem způsobí jiţ při malém 

opotřebení stav, kdy se nástroj začne dotýkat hřbetem obrobku. Příliš velký úhel hřbetu 

způsobí oslabení břitu [11]. 

 

Tab. 3.1 Doporučená geometrie pro jednobřité soustružnické nože [11] 

Tvrdost Typické niklové slitiny 
f 

RO SK 

  
45 

                            

HRB 

            Nickel 200       45°   

50                         40°   

55                             

60                             

65                         30°   

70       MONEL 400             20° 

75                             

80         INCONEL 600             25°   

85        MONEL K-500                     

90       INCONEL X-750                     

95                             

100 INCONEL 718                     20° 10° 

HRC 

25                         15°   

30                             

35                             

40                         12°   

45 
                        10° 5° 

                            

 

 Podobné poţadavky jsou kladeny i na úhel břitu. Tento úhel zpevņuje špičku 

řezného nástroje a zmenšuje účinek odporových sil působících na nástroj. Úhel břitu 

je po úhlu čela druhým nejvýznamnějším úhlem. Tloušťka třísky je do jisté míry závislá 

na velikosti tohoto úhlu, protoţe úhel břitu ovlivņuje rozloţení výkonu na ostří. To také, 

spolu s úhlem čela, poskytuje směrovou stabilitu noţe při odchodu třísek [11]. 
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  Poloměr špičky noţe, který je spojnicí vedlejšího a hlavního břitu, dává pevnost 

špičce nástroje a pomáhá rozptýlit teplo vytvářené řezáním. Vroubkovaný efekt 

produkovaný nástrojem s určitým poloměrem břitu dává lepší jakost povrchu, mělčí 

stopy po nástroji a zmenší se tendence tvoření ostrých rohů na obrobku, 

neţ vroubkovaný povrch produkovaný ostrým nástrojem (obrázek 3.2) [11, 58]. 

 

 

Obr. 3.2 Efekt obrábění nástrojem se zaoblenou špičkou břitu [11] 

 

3.1.3  Procesní kapaliny 

 

 Při všech hrubovacích a dokončovacích operacích prováděných karbidovými 

nástroji by měly být pouţity procesní kapaliny buď chemického typu nebo na bázi 

olejových emulzí. Kaţdý obrobek obráběný nástroji z rychlořezných ocelí můţe být 

kvalitněji obroben, pokud se jako procesní kapalina pouţije sirný a chlórovaný olej. 

Můţe se také pouţít olejová mlha. V tomto případě je zapotřebí zajistit utěsnění 

pracovního prostoru od okolí [11, 55, 58]. 

 Při obrábění niklových slitin řeznou keramikou vyztuţenou SiC whiskery 

a při pouţití procesní kapaliny pod tlakem 15 MPa bylo pozorováno zvýšení ţivotnosti 

nástroje. Pokud se tlak procesní kapaliny zvyšoval aţ nad 20 MPa, byl pozorován 

opačný jev, tedy ţivotnost nástrojů se začala zmenšovat. Při vysokém tlaku procesní 

kapaliny byly v důsledku lepšího chlazení a mazání místa řezu zaznamenány niţší síly 

řezání. Díky vysokému tlaku procesní kapaliny docházelo také k lepšímu utváření 

odcházející třísky [51]. 
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3.1.4  Řezné rychlosti a posuvy 

 

 Vzhledem na mechanické a fyzikální vlastnosti niklových slitin není moţné 

obrábět niklové slitiny stejnými řeznými podmínkami, které se pouţívají pro obrábění 

běţné oceli. Hlavní omezení se klade na řeznou rychlost. Rozsahy řezných rychlostí 

a posuvů pro nástroje z rychlořezné oceli a slinutých karbidů jsou znázorněny 

v tabulce 3.2 [4, 11]. 

  

Tab. 3.2 Doporučené řezné podmínky pro soustružení niklových slitin [11, 54] 

    Řezný materiál 

    RO SK 

Tvrdost 

hloubka 

řezu 

řezná 

rychlost 

posuv na 

otáčku procesní 

kapalina 

řezná 

rychlost 

posuv na 

otáčku procesní 

kapalina 
[mm] [mmin

-1
] [mm] [mmin

-1
] [mm] 

45 HRB 6,4 15÷18 0,76 II a a a 

95 HRB 1,3 52÷61 0,2 II, III a a a 

65 HRB 6,4 18÷21 0,76 II 85÷100 0,5 II 

100 HRB 1,3 27÷30 0,25 II 110÷120 0,2 II 

75 HRB 6,4 7,6÷11 0,76 II 55÷70 0,5 II 

30 HRC 1,3 15÷18 0,25 II 115÷225 0,2 II 

80 HRB 6,4 12÷15 0,76 II 60÷75 0,5 II 

35 HRC 1,3 18÷24 0,25 II 75÷90 0,2 II 

85 HRB 6,4 3,7÷5,5 0,25 II 12÷18 0,25 II 

45 HRC 1,3 4,6÷6,1 0,2 II 15÷30 0,2 II 

65 HRB 6,4 21÷24 0,76 II 85÷100 0,5 II 

100 HRB 1,3 37÷40 0,25 II 110÷120 0,2 II 

a – nedoporučuje se 

II – olejová emulze na vodní bázi nebo chemický roztok 

III – sirnatý nebo chlorovaný olej nebo smíšené oleje  

 

 Doporučené řezné rychlosti a posuvy jsou nejčastěji uváděny v katalozích 

výrobců řezných materiálů [12, 13]. Například pro keramiku Greenleaf WG 300 

se řezné rychlosti a posuvy volí podle grafu v katalogu [12] (str. ATI 34). Tento graf 

je zaloţen na empirických datech shromáţděných během rozsáhlého testování 

v provozních podmínkách. Nejvýznamnějšími faktory jsou tvrdost materiálu a stav 

povrchu. 
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 Pro dosaţení optimálních řezných podmínek pro keramické řezné materiály 

je třeba regulovat nejen rychlost ale i posuv. Vztah mezi rychlostí a posuvem musí být 

pečlivě vyváţen. Vyšší poţadovaná teplota můţe být generována niţší řeznou rychlostí, 

neţ je optimum za předpokladu, ţe tloušťka třísky je redukována posuvem. Jakékoliv 

sníţení řezné rychlosti z doporučených výchozích hodnot bez odpovídajícího sníţení 

posuvu vede ke chladnější třísce s větší tloušťkou a ke zvýšení řezných sil. 

Tyto všechny důvody vedou ke zkrácení ţivotnosti nástroje nebo aţ k ulomení břitu 

[12, 56]. 

 

3.1.5  Regulace tvoření třísky 

 

  Odstraņování třísek při obrábění uvedených slitin nepředstavuje významný 

problém, protoţe řezné nástroje jsou vybaveny utvařeči nebo lamači třísek. Nástroje 

z rychlořezných ocelí vyţadují utvařeče třísek. Řezná hrana by měla pro danou slitinu 

obsahovat vhodné úhly čela a měla by být široká a dost hluboká, aby způsobila kroucení 

a lámání třísky, ale aby netvořila chomáče nebo uzly. 

 Karbidové nástroje by měly být v základním tvaru nebo by měly mít lamače 

třísek.  Poloměr napojení lamače třísek s rovinnou plochou, na které je vybroušen úhel 

čela, musí být velmi malý. To je důleţité, protoţe úhel mezi dvěma povrchy je 125° 

aţ 135°. Malé poloměry a správný úhel vede k tomu, ţe se tříska nepřivaří k lamači 

třísek [11]. 

 Při soustruţení niklových slitin vzniká plynulá tříska. Aby bylo zajištěno vhodné 

utvářeni třísky, mají pouţité VBD utvařeče. Hloubka, šířka a tvar utvařeče závisí 

na obráběném materiálu a také na řezných podmínkách, především posuvu (tabulka 3.3 

a obrázek 3.4) [4, 11]. 

 

         Tab. 3.3 Typické rozměry                Obr. 3.3 Lamač třísek [11] 

  pro lamače třísek [11] 
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 Při obrábění niklových slitin je obráběný materiál při čele nástroje navíc 

deformovaný, čáry tečení jednotlivých vrstev třísky se v této oblasti zakřivují, vzniká 

zabrzděna vrstva, která podtéká pod čelní a hřbetní plochu nástroje a způsobuje 

tak nárůst axiální sloţky řezné síly a zhoršení drsnosti povrchu. Zabrzděná vrstva 

se při narušení stability řezání roztírá pod řezným klínem nástroje na obrobenou plochu 

a na čelní stranu třísky. 

 

3.2 Frézování 

 

 Vysoká přesnost a hladký povrch jsou základními poţadavky pro frézování. 

K dosaţení těchto poţadavků jsou zapotřebí ostré nástroje a tuhé stroje. Při frézování 

těţkoobrobitelných materiálu, mezi které patří i niklové slitiny, vzniká hodně problémů, 

které vyplývají ze samotných vlastností obráběných materiálů. Vzhledem k charakteru 

niklových slitin je potřeba tak, jako u soustruţení nebo vrtání, věnovat zvýšenou 

pozornost správné volbě řezného nástroje, obráběcího stroje, řezného prostředí 

a řezných podmínek a to vţdy podle typu obráběné niklové slitiny. Pro dosaţení 

stability řezného procesu je vhodné, aby zabíraly alespoņ dva zuby najednou. 

 

3.2.1 Nástroje pro frézování 

 

 Je známé, ţe při frézování vzniká dynamický proces, který je vyvolaný 

přerušovaným řezem vlivem otáčení nástroje s určitým počtem řezných břitů 

a také měnící se tloušťkou odřezávané vrstvy. Ze získaných poznatků je zřejmé, 

ţe pro frézování niklových slitin je třeba volit řezný materiál, který kromě podmínek 

poţadovaných při soustruţení splņuje i podmínky vysoké odolnosti vůči dynamickému 

zatíţení. Dále se řezné materiály pro frézovací nástroje volí podle vlastností obráběného 

materiálu.  

 Pro frézování jsou nejvhodnější nástroje z rychlořezné oceli s ohledem 

na přerušovaný řez [11]. Pouţívají se také frézovací nástroje ze slinutých karbidů, 

a to zpravidla s vysokou houţevnatostí, tj. materiály s vyšším obsahem kobaltu. Další 

podmínkou pro správnou volbu řezného nástroje při frézování niklových slitin 

je povlakování řezného materiálu. Vhodná je volba vícevrstvých povlaků v kombinaci 

TiN a (TiAlSi)N metodou nanášení PVD. Tyto typy povlaků zaručují otěruvzdornost, 
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houţevnatost a malý poloměr zaoblení řezné hrany v porovnání s CVD povlaky [3, 4, 

14].  

 V poslední době se začínají objevovat také nástroje z keramiky. Takovýmito 

frézovacími nástroji se doporučuje frézovat niklové slitiny pouze po splnění určitých 

kritérií: 

 zvýšit řeznou rychlost oproti doporučeným hodnotám pro soustruţení; zvýšení 

musí být provedeno v závislosti na šířce řezání, 

 sníţit posuv o 50% oproti doporučeným hodnotám soustruţení; je třeba 

pamatovat, ţe to je posuv na zub, a nikoliv posuv na otáčku frézovacího 

nástroje, 

 pouţívat vysokorychlostní frézovací hlavy nebo frézovací hlavy speciálně 

navrţené pro obrábění keramikou vysokými rychlostmi [12]. 

 Při frézování niklové slitiny je viditelné intenzivní opotřebení na hřbetě, které 

má tři stádia: 

 první fáze opotřebení se projevuje otěrem hřbetní plochy s částečným 

kráterovým opotřebením. Dále je moţné pozorovat mírné opotřebení vrubového 

charakteru a špičky nástroje, 

 druhá fáze opotřebení je časově delší vůči předcházející a projevuje 

se několikanásobně větším opotřebením vrubového charakteru a špičky nástroje, 

 v třetí fázi probíhá otěr hřbetní plochy tak, ţe se vyrovnává velikost opotřebení 

vrubového charakteru a špičky řezného nástroje [3]. 

 

3.2.2 Geometrie nástroje 

 

 Pro těţké obrábění všech slitin kromě stárnutím vytvrditelných slitin mají frézy 

boční úhel čela 12° a zadní úhel čela 45°. Frézy pro lehké provozy mají kladný boční 

úhel čela 12° a zadní úhel čela 18° (dráţky ve šroubovici). Tyto frézy jsou nejlepší 

pro slitiny s vysokou pevností. Tyto slitiny vyţadují nízkou obvodovou řeznou rychlost, 

(3 ÷ 6) mmin
-1

 a prostor pro velké mnoţství třísek. Protoţe frézy pro lehké provozní 

zatíţení mají víc zubů neţ ty pro těţký provoz, pracují při vyšších řezných rychlostech 

[11]. 
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 Dokončovací frézy pro všechny slitiny by měly mít šroubovice s velkým 

stoupáním s kladným bočním úhlem čela 15° a šroubovicí pod úhlem 52° aţ 65° (zadní 

úhel čela) [11]. 

 Čelní frézy s vloţenými zuby z rychlořezné oceli by měl být navrţeny tak, 

aby vloţené zuby měly pozitivní úhly čela a šroubovice. Obrázek 3.5 ukazuje typický 

nástroj s břity vkládanými do hlavy s pozitivním zadním úhlem čela (7°) a s pozitivním 

bočním úhlem čela (15°). Primární pomocné úhly by měly být 7°÷8°; sekundární úhly 

podbroušení 12°÷14° na všech řezných hranách [11]. 

 Další zdroj [3, 4] uvádí, ţe pro frézování niklových slitin je doporučená 

následující geometrie: 

 úhel hřbetu v ortogonální rovině o = 7°÷10°, 

 úhel čela v ortogonální rovině o = 10°÷15°, 

 úhel sklonu fasetky hlavní řezné hrany p = -10°÷-15°, 

 šířka fasetky hlavní řezné hrany b = 0,2 mm, 

 úhel sklonu řezné hrany s = -10°, 

 pro frézovací hlavy je doporučený úhel nastavení řezné hrany r = 60°. 

 

Obr. 3.4 Typická čelní fréza [11] 

 

3.2.3 Řezné rychlosti a posuvy 

 

 Tak jako při soustruţení a vrtání, je při frézování třeba aplikovat řezné 

podmínky, které při dodrţení poţadované kvality obrobených povrchů a produktivity 

operace, zabezpečují i ekonomicky akceptovatelné trvanlivosti nástrojů. 
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 Doporučené posuvy a řezné rychlosti jsou zobrazeny v tabulce 3.4. Příliš malý 

posuv, způsobující "drhnoucí" stav, vede k tvorbě zpevněné vrstvy na obrobku. Protoţe 

při sousledném frézování nedochází k tření na začátku řezu, je tato metoda preferována. 

Navíc pohyb směrem dolů při řezání zvyšuje tuhost a klesá moţnost vzniku vibrací. 

Nevýhodou sousledného frézování je nutnost vymezit boční vůli v převodech stolu. 

Čelní frézování je výhodnější neţ válcové frézování a to kvůli sníţenému vzniku 

zpevnění a chvění [11]. 

 

Tab. 3.4 Doporučené řezné podmínky pro frézování niklových slitin [11] 

skupina slitiny operace 
vc fz 

[mmin
-1

] [mm] 

A čelní frézování 
24÷30 

0,10 

Nickel 200 frézování stopkovou frézou 0,05 

B čelní frézování 
18÷24 

0,20 

MONEL 400 frézování stopkovou frézou 0,10 

C čelní frézování 
9÷12 

0,15 

INCONEL 600 frézování stopkovou frézou 0,08 

D1 čelní frézování 
8÷11 

0,15 

INCOLOY 925 frézování stopkovou frézou 0,08 

D2 čelní frézování 
1,5÷6 

0,10 

INCONEL 718 frézování stopkovou frézou 0,05 

 

 Další zdroj [3] doporučuje pro frézování niklových slitin řezné parametry podle 

tabulky 3.5. Při frézování niklových slitin s pevností nad 1 000 MPa nebo povrchů 

s kůrou je potřeba aplikovat řezné podmínky o 20%÷30% niţší neţ uvádí tabulka 3.5 

[3, 14]. 

 

Tab. 3.5 Doporučené řezné podmínky pro frézování slitiny NIMONIC 80 [3] 

Druh frézy vc [mmin
-1

] 
fz [mm] 

hrubování dokončování 

Válcová z RO 5÷9 

0,08÷0,20 

0,05÷0,10 

Čelní z RO 5÷9 0,03÷0,08 

Kotoučová z RO 5÷9 0,06÷0,10 

Frézovací hlavy z SK 25÷40 0,05÷0,10 
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 Při frézování řeznou keramikou musí dojít k navýšení řezných parametrů. 

Při frézování má šířka řezu hlavní vliv na teplotu generovanou před destičkou. Na šířce 

závisí teplota kaţdé destičky, která prochází delší dobu vzduchem neţ materiálem 

při vlastním obrábění. Vyuţití vysoké řezné rychlosti zvýší teplotu obrábění tak, 

ţe materiál obrobku změkne a lze ho snadněji obrábět. Pak lze konstatovat, ţe se jedná 

o oblast vysokorychlostního obrábění (obrábění HSC) [12, 15]. 

 Obrázek 3.6 zobrazuje procentuální navýšení řezné rychlosti oproti soustruţení 

keramikou pro různé šířky záběru frézovací hlavy. Šířka řezu je uvedená v procentech 

jako podíl průměru frézy tak, ţe obrázek 3.6 můţe být aplikován na všechny velikosti 

fréz. Nejlepší situace nastává, pokud frézovací destička můţe řezat pouze 50% z kaţdé 

otáčky a pokud dráha řezu se rovná průměru frézy. Z tohoto důvodu bude vţdy nutné 

zvýšit řeznou rychlost a sníţit posuv ve srovnání s doporučenými hodnotami 

pro soustruţení, a to proto, aby se zachoval stejný rozsah teplot v zóně řezu. 

 

podíl šířky řezu vůči 

průměru nástroje 

procentuální navýšení 

vc oproti soustruţení 

100% 125% 

90% 150% 

80% 220% 

70% 280% 

60% 340% 

50% 400% 

40% 460% 

30% 540% 

20% 660% 

10% 780% 

Obr. 3.5 Korekce řezné rychlosti pro různé šířky záběru frézovací hlavy [12] 

 

3.2.4 Regulace tvoření třísky 

 

 Problémy s třískami při frézování jsou stejné jako u soustruţení. Třísky 

z frézování jsou stočené, a proto pro ně musí být mezi zuby frézy dostatek místa. 

Standardní frézovací nástroj má pro odchod třísek z místa řezu dostatečné místo. 
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3.3 Vrtání 

 

 Vrtání je komplexní operace, zahrnující lisování kovu středem břitu vrtáku 

a obrábění řeznými hranami nástroje. Pokud se nepouţívá dobrá vrtací technika, můţe 

být vrtání niklových slitin, kvůli jejich vysoké mezi pevnosti a tendenci se zpevņovat, 

obtíţnou činností.  

 Stejně jako při jiných operacích obrábění niklových slitin vznikají i při vrtání 

těţkosti spojené s vysokou houţevnatostí a pevností, kterou si tyto materiály udrţují 

i při zvýšené teplotě. Většina publikací uvádí, ţe při vrtání niklových slitin 

šroubovitými vrtáky se ze zvětšující hloubkou vrtané díry podstatně zhoršuje přívod 

procesní kapaliny do místa řezu a tím i oddělování třísky řeznými hranami nástroje, 

zhoršuje se proces mazání a chlazení v místě řezu a zhoršuje se odvod tepla z místa 

řezání. Tyto všechny faktory mohou ve výsledku vést ke zničení nástroje. 

 Nastavení procesu vrtání by mělo být tak přísné, jak je to jen moţné. 

Jsou doporučené zkrácené vrtáky. Vrtací přípravky s vodícími pouzdry by měly být 

pouţívané kdykoliv to je moţné. 

 

3.3.1 Nástroje pro vrtání 

 

 Pro zabezpečení uspokojivé trvanlivosti vrtáků pro konkrétní podmínky 

příslušné operace vrtání niklových slitin z hlediska hospodárnosti výroby a produktivity 

práce, musí být ve vzájemné souvislosti splněno několik všeobecných poţadavků: 

 při vrtání niklových slitin nástroji z RO volit zesílené jádro vrtáků, 

 volit především vrtáky s kuţelovou upínací stopkou,  

 upřednostņovat vrtáky z kvalitních kobaltových rychlořezných ocelí, 

 při vrtání nástrojem ze slinutých karbidů volit materiál K10/20, 

 pro nástroje z rychlořezných ocelí se doporučuje vyleštění dráţek vrtáků, zúţení 

příčného břitu a zúţení vodících fazetek vrtáku na (0,3÷0,5) mm, 

 pro vrtáky ze slinutých karbidů se doporučuje volit negativní fazetku na čele 

(0,1÷0,5) mm [3, 4]. 

 Pro účelné vrtání niklových slitin typu Nickel 200 nebo Monel 400 jsou vhodné 

konvenční vrtáky z RO. Vrtáky z RO se silným jádrem jsou doporučeny pro vrtání 

niklových slitin jako je Inconel 600, Incoloy 925 nebo Inconel 718, které jsou obráběné 
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v těţkém provoze. Kobaltová rychlořezná ocel zvýší ţivotnost vrtáků. Pokud se bude 

jádro vrtáku ztenčovat směrem ke špičce nástroje, dojde ke sníţení řezného odporu 

a úhel čela bude neměnný. S úspěchem lze také pouţít vrtáky chlazené středem. Pro 

různě hluboké otvory se pouţívají různě broušené vrtáky (obrázek 3.7) [11, 53].  

 Obrábění vrtáky s větším průměrem neţ 19 mm bude zlepšeno vybroušením 

několika malých dráţek v břitu a na hřbetě nástroje. Dráţky by měly být vybroušeny 

střídavě na obou břitech - tak aby se nepřekrývaly. Efekt tohoto zoubkování spočívá 

v lámání třísek, a ty pak nezanášejí šroubovici vrtáku. 

 

 
Obr. 3.6 Různé varianty ostření vrtáků pro vrtání niklových slitin [11, 53] 

 

 Pouţití nástroje s VBD sice nevede k výrazné změně trvanlivosti ve funkci 

opotřebení a času, ale vzhledem k tomu, ţe je moţné aplikovat téměř dvojnásobné řezné 

rychlosti v porovnání s monolitními nástroji ve vztahu k objemu obrobeného materiálu 

nárůst trvanlivosti odpovídá nárůstu řezné rychlosti [3]. 

 

3.3.2 Geometrie nástroje 

  

 Pro vrtání niklových slitin se doporučuje následující geometrie: pro nástroje 

z RO - vrcholový úhel r = 140°, úhel hřbetu o = 8°÷10°, úhel šroubovice  = 30°, 

pro nástroje ze SK - vrcholový úhel r = 150°, úhel hřbetu o = 7°, úhel šroubovice 

 = 30° [3, 4, 11, 53]. 

 Příčny břit je třeba zúţit. Pro vrtání houţevnatých materiálů se doporučuje 

vyleštění dráţek, aby se omezilo tvoření nárůstku a usnadnil odchod třísek, pro měkčí 

a houţevnaté materiály je moţné aplikovat i vhodnou povrchovou úpravu proti 

adheznímu otěru, ke zlepšení kluzných vlastností břitu a zlepšení podmínek 

pro vytváření kluzného filmu procesních kapalin. 
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 U šroubovitých vrtáků s VBD ze SK se doporučuje upravit úzkou čelní negativní 

fasetku šířky (0,1÷0,15) mm a podobně jako u rychlořezných vrtáků zúţit příčný břit 

[4]. 

 

3.3.3 Procesní kapaliny 

 

 Olej s vysokým obsahem síry by měl být pouţíván pro vrtání hlubokých otvorů 

a při všech operacích, při kterých jsou pouţity dělové vrtáky.  Tlak mazacího oleje 

by měl být asi 6 MPa pro díry o průměru 5 mm, a pro otvory o průměru 50 mm by měl 

klesnout na přibliţně 1,5 MPa. 

 Aplikace procesní kapaliny výrazně ovlivņuje velikost osové síly a kroutícího 

momentu při vrtání. Vzhledem na intenzivní tření v kontaktu nástroje s obráběným 

materiálem je ţádoucí pouţívat při vrtání niklových slitin procesní kapaliny s výrazným 

mazacím účinkem. 

 

3.3.4 Řezné rychlosti a posuvy 

 

 Je důleţité, aby byla dodrţovaná stálá rychlost posuvu. Je-li posuv vrtáku příliš 

veliký, projeví se nadměrné deformační zpevnění kovu na dně otvoru. Tento jev ztíţí 

další obrábění a můţe dojít k ulomení vrtáku při jeho opětovném záběru. 

 Navrhované posuvy a rychlosti pro vrtání se šroubovitými vrtáky jsou zobrazeny 

v tabulce 3.6. 

 

Tab. 3.6 Řezné podmínky pro vrtání šroubovitými vrtáky [11] 

skupina slitiny 
vc  vrtáku fot 

[mmin
-1

] [mm] [mm] 

A (Nickel 200) 17÷23 3,2÷4,8 0,051÷0,102 

B (MONEL 400) 14÷17 6,4÷7,9 0,076÷0,127 

C (INCONEL 600) 8÷11 9,5÷11 0,102÷0,178 

D1 (INCONLOY 925) 6÷9 13÷17 0,152÷0,254 

D2 (INCONEL 718) 2÷4 19÷25 0,203÷0,381 

  

 Pro otvory menších průměrů jsou doporučeny posuvy na otáčku (0,013 ÷ 0,076) 

mm. Tyto posuvy jsou doporučené pro nástroje z rychlořezných ocelí i pro nástroje 
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s pájenými karbidovými břity. Správné hodnoty posuvů se musí stanovit z vlastností 

lámání třísek. 

 Při vrtání niklových slitin monolitními vrtáky ze slinutých karbidů dochází 

aţ k pětinásobnému zvýšení řezné rychlosti při současném dvojnásobném prodlouţení 

trvanlivosti nástroje. Srovnání řezných parametrů pro vrtání niklových slitin 

rychlořeznou ocelí a slinutým karbidem je zobrazeno v tabulce 3.7. 

 

Tab. 3.7 Řezné podmínky pro vrtání niklových slitin nástroji z RO a SK [3] 

vrtáku f 
RO SK 

VB 
vc T vc T 

[mm] [mm] [mmin
-1

] [min] [mmin
-1

] [min] [mm] 

5 0,05 6,5 5 

20÷30 

10 0,2 

8 0,06 6,3 10 20 0,2 

12 0,09 6,1 15 30 0,3 

16 0,12 5,9 20 40 0,4 

20 0,15 5,7 25 50 0,5 

30 0,18 5,3 30 60 0,6 
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4 OPOTŘEBENÍ NÁSTROJŮ 

 

 Opotřebení nástroje je produktem kombinace zatěţujících faktorů, působících 

na břit. Opotřebení je tedy interakcí mezi nástrojem, materiálem obrobku, řezným 

prostředím a řeznými podmínkami. Při obrábění vzniká velké mnoţství tepla, 

které se vyvíjí na ploše hřbetu a čela nástroje. Tepelná zatíţení značně namáhají 

materiál břitu nástroje. Svůj vliv má také dynamický faktor, kdy břit nástroje 

z materiálu vystupuje a opět do něj vniká (např. při frézování). Procesem utváření 

třísky, provázeném vysokým tlakem a teplotou se průběţně vytváří čistý kovový 

povrch, při kterém má obráběný materiál sklon k chemickým reakcím nebo k difúzním 

procesům. Většina obráběných materiálů obsahuje tvrdé částice různého druhu. 

Tyto částice nezřídka dosahují tvrdosti materiálu břitu nástroje. Dochází 

tak k abrazivnímu efektu. 

 Kombinací výše uvedených mechanických, tepelných, chemických a abrazivních 

faktorů dochází ke sloţitému zatěţování břitu nástroje. Toto se pak projevuje 

opotřebováním nástroje. K základním mechanizmům opotřebení patří zejména: 

 abraze,  

 adheze, 

 difúze, 

 oxidace, 

 plastická deformace, 

 křehký lom [16, 17, 21, 59]. 

 Pohled na břit nástroje ve zvětšení a posouzení, jaká opotřebení jsou na něm 

viditelná, umoţņuje kontrolovat vhodnost trvanlivosti, její spolehlivost a dokonce 

i moţnost jejího prodlouţení. Správný nástroj a odpovídající řezné podmínky, 

kvalifikovaná odborná pomoc, vlastní zkušenosti, dobrá jakost materiálu obrobku 

a dobré podmínky pro obrábění jsou důleţitými předpoklady pro vznik ideálního 

průběhu opotřebení. 

 

4.1 Měření opotřebení nástroje 

 

 Opotřebení břitu obráběcího nástroje lze určovat podle řady autorů. Norma 

ISO 3685 uvádí následující formy opotřebení s jednotlivými charakteristikami. 
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Pro měření opotřebení nástrojů je hlavní ostří rozděleno do 4 oblastí, které jsou 

zobrazeny na obrázku 4.1. Oblast C je poloměr ostří, oblast B je přímá část ostří mezi 

oblastmi C a A, oblast A je čtvrtina délky opotřebení nejvíce vzdálená od radiusu 

nástroje a oblast N je mimo kontakt nástroje a obrobku přibliţně 1 - 2 mm za hlavním 

ostřím nástroje [17, 19, 21]. 

 

 

Obr. 4.1 Formy opotřebení dle ISO 3685 [17, 19, 21, 60] 

  

VB – opotřebení na hřbetě,  

 VBC – opotřebení v oblasti špičky nástroje,  

 VBN – opotřebení ve formě vrubu,  

 VBB – opotřebení přímé části ostří (průměrné),  

 VBBmax – opotřebení maximální,  

KT – hloubka výmolu na čele,  

Kf – vzdálenost výmolu od čela,  

KM – střední vzdálenost výmolu,  

KB – šířka výmolu, 

VR – radiální opotřebení [17, 19, 29, 60]. 

 

 Schematicky je časová závislost opotřebení hřbetu a čela zaznačena 

na obrázku 4.2. 
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Obr. 4.2 Typické průběhy opotřebení VB, VR a KT na době řezání [17, 19, 22, 60] 

 

 Počáteční oblast - zrychlené opotřebení - obecně souvisí se záběhem nástroje 

a je způsobeno vysokým měrným tlakem na vrcholcích nerovností nástroje. Ve střední 

fázi - ustálený průběh opotřebení - dochází k lineárnímu nárůstu opotřebení a intenzita 

je konstantní. Konečná fáze - zrychlené opotřebení - bývá obvykle spojeno s limitní 

teplotou řezání a poklesem tvrdosti nástroje, nastává velmi rychlé, většinou lavinovité 

opotřebení [17, 19, 22, 60]. 

 Experimentální studium opotřebení a otupování břitu je základem pro určení 

empirických údajů pro optimalizaci řezných parametrů, resp. trvanlivosti břitu. 

Pro zjišťování velikosti opotřebení se pouţívají metody přímé a nepřímé. Nevýhodami 

měření některých metod jsou negativní děje, které musí být překlenuty: 

 odchod třísek z místa řezu (navíjení na obrobek i na nástroj, lámání, zničení 

nebo poškození snímače), 

 procesní kapaliny, 

 vibrace a chvění stroje, 

 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 [17]. 
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4.1.1 Přímé metody měření opotřebení 

 

 Přímé metody je těţké aplikovat v důsledku toho, ţe otupující se plochy 

jsou nedostupné pro měřicí přístroje. Pak je nutné obrábění přerušit, coţ ovlivņuje 

charakter otupení v dalších etapách experimentu. Kromě toho se ve většině případů 

nástroj snímá z noţového drţáku, coţ přináší změny podmínek obrábění při dalším 

upnutí a ustavení. Mezi přímé metody patří: 

 metoda váhová (hmotnostní), 

 metoda radioaktivních izotopů (radioizotopová), 

 metoda mikrometrická, 

 metoda optická (stínová), 

 metoda nanesené odporové vrstvy, 

 metoda pneumatická [17]. 

 

 Při váhové metodě jako míru opotřebení lze brát úbytek hmotnosti řezného 

břitu. Tuto metodu nelze pouţít přímo během procesu obrábění na obráběcím stroji, 

ale je poměrně přesná a váhový rozdíl určuje míru opotřebení. Nevýhodou je pokud 

se při obrábění tvoří nárůstek. Ten ulpívá na destičce a znemoţņuje tak přesné určení 

hmotnostního úbytku na nástroji. Lze ji však pouţít téměř výhradně u nástrojů 

s vyměnitelnými břitovými destičkami se zřetelem na malé úbytky hmoty při otupování 

nástroje. 

 

                 4.1 [17] 

kde:  ΔM – hmotnostní úbytek [g],  

 M1 – hmotnost destičky před otupením [g],  

 M2 – hmotnost destičky po otupení [g]. 

  

 Metoda radioaktivních izotopů (radioizotopová) je nejcitlivější a nejpřesnější 

metoda určování váhového úbytku destičky v závislosti na čase. Umoţņuje určit váhové 

úbytky v řádech aţ 10
–3

 mg. Vyuţívá toho, ţe největší část opotřebovaného materiálu 

nástroje odchází třískou a jen zanedbatelné mnoţství opotřebovaného nástrojového 

materiálu zůstává na obrobené ploše a neobrobené ploše místa řezu. Zcela minimální 
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část materiálu nástroje odchází do ovzduší. Radioaktivním článkem je materiál nástroje. 

Aktivaci nástroje lze dosáhnout dvěma způsoby: 

 Zavedením radioizotopu jiţ při hutnickém procesu. Potom lze přesně stanovit 

specifickou aktivitu nástrojového materiálu a změnu aktivity v průběhu času. 

 Ozářením hotového nástroje proudem neutronů v reaktoru. Vznikne tak směs 

radioizotopových prvků tvořící nástrojový materiál [17]. 

 

 Při mikrometrické metodě je velikost opotřebení určována přímým měřením 

lineárních rozměrů. Zjišťuje se ji nejčastěji dílenskými mikroskopy s kříţovým stolem. 

Hloubku ţlábku měříme číselníkovými úchylkoměry, komparátory, apod. Tuto metodu 

nelze pouţít přímo v reálném čase při obrábění. Destička se musí vyjmout z noţového 

drţáku a umístit pod mikroskop. 

 

Obr. 4.3 Opotřebení na hřbetě VBBmax pomocí software MIPlus 

 

 Některé softwary dovolují vyhodnocovat velikost opotřebení přímo on-line 

na mikroskopu. Takovým příkladem je např. MIPlus. Nejprve je nutné provést kalibraci 

optiky na dané zvětšení a potom lze měřit přímo hodnoty opotřebení a zaznamenávat 

kóty do obrazu, který lze následně uloţit (obrázek 4.3) [17]. 

 Také je moţné vyuţít 3D souřadnicové stroje na vytvoření skutečného obrazu 

opotřebení. Tato metoda umoţņuje vytvořit reálny trojrozměrný obraz a je vhodná 

především pro měření opotřebení na čele nástroje. 

 

 Optická (stínová) metoda se pouţívá k měření hloubky ţlábku. Umístíme-li 

ostrou hranu na čelo a osvětlíme ji paprskem světla pod úhlem 45°, pak vzdálenost 

tečny ke stínu je rovna hloubce ţlábku KT (obrázek 4.4) [17]. 
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Obr. 4.4 Schéma měření stínovou metodou [17] 

 

 Při pouţití nanesené odporové vrstvy můţe být opotřebení nástroje měřeno 

zvýšením elektrického odporu. V podstatě je vytvořen odporový obvod na břitu nástroje 

(obrázek 4.5). Při otupování VBD se elektrický odpor zvětšuje, aţ se v určitém 

okamţiku odporový obvod přeruší. 

 

Obr. 4.5 Vyměnitelná břitová destička s nanesenou odporovou vrstvou [18] 

 

 Pneumatická metoda je poměrně spolehlivá a konstrukčně jednoduchá. 

Pouţívá se k měření úbytku vyměnitelné břitové destičky ve směru kolmém k ploše 

řezu nebo ve směru radiálním. Princip měření je na obrázku 4.6. 

 

Obr. 4.6 Princip měření pneumatickou metodou [29] 

 

4.1.2 Nepřímé metody měření opotřebení 

  

 Metody nepřímé se opírají o některé znaky, které proces opotřebování doprovází 

a provádí se přímo při procesu řezání. Všechny tyto metody jsou pouze přibliţné. Patří 

sem: 
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 vznik lesklého prouţku na povrchu obrobku,  

 vzrůst sloţek řezné síly,  

 zvýšení výkonu řezání,  

 zvýšení teploty řezání,  

 vznik chvění nebo neţádoucího doprovodného zvuku,  

 změna barvy a tvaru třísky,  

 změna rozměrů obrobku,  

 zhoršení drsnosti povrchu,  

 emise signálů v pásmu ultrazvuku (akustická emise) [17, 20, 29].  

 

 Optické metody se jeví jako slibné, ovšem jejich spolehlivost v některých 

případech nesplņuje poţadovaná kritéria. Mezi optické metody patří např. metoda 

založená na odrazu světla, vyuţívá určité mnoţství světla ve světelném paprsku, 

které dopadá na ostří nástroje. Charakteristika odraţeného světla pak závisí na stavu 

opotřebení povrchu nástroje. Tato metoda je jednoduchá a dá se pouţít pro frézování 

a broušení [29]. 

 

 Měření pomocí síly řezání vyuţívá jev zvyšování řezného odporu s rostoucí 

velikostí opotřebení. Podstatou měření jednotlivých sloţek řezné síly je měření 

deformací, ke kterým dochází v soustavě stroj, nástroj, obrobek, přípravek během 

obrábění. Měření sil pomocí dynamometrů je pravděpodobně jednou z nejrozšířenějších 

metod měření ve strojírenské výrobě, kdy velikost opotřebení VBD koresponduje s 

nárůstem řezných sil [29]. 

 

 Měření opotřebení při detekci mezery mezi nástrojem a obrobkem je zaloţeno 

na změně vzdálenosti mezi obráběným povrchem a bodem na ostří nebo na drţáku 

nástroje. Do této oblasti měření patří metody dotykové a bezdotykové. Dotykové 

metody vyuţívají mechanického kontaktu s obráběným povrchem. Příkladem dotykové 

metody je měření pomocí elektrického mikrometru, kdy je mechanický dotyk v kontaktu 

s obráběným povrchem ze strany ostří nástroje. Se zvětšujícím se opotřebením se dotyk 

přemisťuje a výstup z měniče dává údaje o opotřebení. Mezi bezkontaktní měření 

se řadí metody pneumatická, ultrazvukového mikrometru, optického mikrometru 

nebo metoda kapacitní. Při metodě kapacitní se mezi obrobek a nástroj vkládá kovová 
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destička. Při zapojení do jednosměrného napětí se vytvoří kondenzátor s konstantní 

kapacitou mezi nástrojem a destičkou a současně, protoţe nástroj a obrobek jsou vodivě 

spojeny třískou, kondenzátor mezi destičkou a obrobkem. Kapacita se mění v závislosti na 

změně rozměru obrobku. [29] 

 

 Měření prostřednictvím vibrací spočívá na korelaci mezi vibracemi obráběcího 

stroje a opotřebením nástroje. Tato metoda nenašla v praxi vyuţití, protoţe byla úspěšně 

aplikována pouze v laboratoři. Mezi metody vyuţívající vibrace se řadí měření pomoci 

akcelerometru, metoda vyuţívající kyvadlo a metoda pracující s kolísáním otáček vřetene 

[29]. 

 

 Měření zvuku pomocí mikrofonu, kdy jsou zvuky sbírány a analyzovány 

metodou spektrální analýzy. Na spektru se s růstem opotřebení začnou objevovat 

nárůstky amplitud některých frekvencí [29]. 
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5 DRSNOST POVRCHU 

 

 Měření a hodnocení geometrické struktury povrchu součástí je důleţitým 

problémem v základních experimentálních výzkumech a také v průmyslové praxi. 

Obzvlášť se to týká drsnosti povrchu, protoţe má veliký vliv na kvalitu spolupráce 

jednotlivých částí strojů. Ve strojírenském průmyslu se klade velký důraz na výrobu 

povrchů spolupracujících součástí s vhodnou, optimální drsnosti. Tento druh nerovností 

povrchu je jedním ze základních ukazatelů jakosti technologických procesů, a proto 

je zde neustálá potřeba jeho měření a hodnocení. 

 

5.1 Metody měření drsnosti povrchu 

 
Tvar mikrogeometrických nerovností obrobených povrchů je velmi rozmanitý. 

Aby bylo moţné kvantitativně hodnotit drsnost povrchů, byla přijata evropská norma 

ISO 4287 [30]. Drsnost povrchu je definována jako část geometrických odchylek 

s relativně malou vzdáleností nerovností. Tím se odlišuje od makrogeometrie a vlnitosti 

povrchu [31].  

 

Kontrola porovnáním s etalony drsnosti 

 Metoda je zaloţena na porovnání drsnosti povrchu součásti s drsností etalonů 

pouhým okem nebo pomocí mikroskopu - v zorném poli okuláru mikroskopu 

se pozoruje obraz povrchu vzorku a obrobku. Při obrábění noţem se stejným 

poloměrem zaoblení špičky je moţné z počtu stop určit přibliţnou hodnotu drsnosti. 

Při měření je nutno dodrţet tyto podmínky: 

 materiál etalonu a měřené součásti by měl být stejný, 

 stejný tvar povrchu etalonu a měřené součásti (konkávní, konvexní, plochý), 

 povrch etalonu a součásti byl získán stejnou technologii obrábění, 

 stejné podmínky pozorování etalonu a vzorku (osvětlení) [31, 32]. 

 

Měření metodou světelného řezu 

 Toto měření se nejčastěji provádí na dvojitém mikroskopu (obrázek 5.1). 

Ze zdroje světla dopadá rovnoběţný svazek paprsků omezený štěrbinou do velmi 

úzkého pruhu světla na měřený povrch pod úhlem 45°. V okuláru se sleduje obraz 

profilu povrchu v rovině skloněné pod úhlem 45° [31, 32, 17].  
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Obr. 5.1 Princip dvojitého mikroskopu [17, 32] 

 

Měření s využitím interference světla 

 Měření probíhá nejčastěji na klasickém interferenčním mikroskopu 

(obrázek 5.2). Paprsek S jde ze zdroje světla na polopropustné zrcadlo vytvořené 

ve skleněném hranolu, kde se rozdělí na dva paprsky S1 a S2. Paprsek S1 pokračuje 

dále na měřený povrch a zpátky do okuláru a druhý paprsek S2 se odrazí od zrcadla zpět 

do okuláru. Tam paprsky interferují a získá se obraz povrchu. Interferenční prouţky 

lze sledovat v okuláru přístroje - ideální plochy vykazují rovnoběţné prouţky, je-li 

na povrchu rýha, objeví se na interferenčním obraze vychýlení prouţků v tomto místě. 

Vzdálenost prouţků odpovídá změně klínové vrstvy o polovinu vlnové délky [31, 32, 

17]. 

 

     

Obr. 5.2 Interferenční mikroskop a interference světla [17, 32, 44] 

 

Měření dotykovými profilometry 

 Při pouţití této metody se přímo odečítají číselné hodnoty jednotlivých 

parametrů drsnosti. Vyuţívá se pro nejmodernější statické i spektrální hodnocení 

nerovností povrchu. Dotykový profilometr má dvě základní části: mechanická - stolek, 

na který se pokládá měřená součást, rameno se snímacím hrotem, které se pohybuje 

konstantní rychlosti a snímací hrot snímá nerovnosti povrchu, elektromotorek, který 

zajišťuje vratný chod ramene; elektrická - transformuje mechanický signál generovaný 
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snímacím hrotem na elektrický signál, který se zpracovává na číselnou hodnotu 

nebo graf (obrázek 5.3) [17, 32]. 

 

 

Obr. 5.3 Princip měření dotykovým profilometrem[44] 

 

 Pouţité převodníky pracují na principu piezoelektrickém, magnetoelektrickém, 

indukčním nebo interferometrickém s vyuţitím laseru (obrázek 5.4.). Pohyb snímacího 

hrotu musí být velmi přesný co do přímosti a rovnoběţnosti. Rychlost musí být volena 

s ohledem na dynamické vlastnosti snímacího systému. Získaný profil je ovlivņován 

vlastnostmi snímacího systému: 

 poloměrem zaoblení snímacího hrotu, 

 vrcholovým úhlem snímacího hrotu, 

 přítlačnou sílou hrotu, 

 rychlostí změny měřící síly, 

 poloměrem zaoblení kluzné pátky snímače, 

 celkovým geometrickým uspořádáním systému snímače [32]. 

 

 

Obr. 5.4 Typy převodníků v dotykových profilometrech [34] 
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5.2 Uplatnění výpočetní techniky u přístrojů pro měření drsnosti povrchu 

 

 Doposud byly pouţívány tradiční měřící systémy vybavené funkčními členy: 

indukční snímač, zesilovač a filtry sejmutých signálů, které pomocí analogových 

indikátorů umoţņovaly určit pouze některé parametry hodnocení drsnosti povrchu 

a také zápis sejmutého signálu na speciálním papíře. Zvětšené poţadavky týkající 

se přesného hodnocení parametrů drsnosti povrchu si vynutily pouţívání (souhlasně 

s normami ISO) parametrů, vhodných filtrů sejmutého signálu, nadefinování 

referenčních prvků a také zobrazení sejmutého profilu pomocí autokorelace, funkce 

rozloţení pořadnic profilů a nosné křivky. Takovéto rozmanité hodnocení lze získat 

především spojením počítače s měřícím přístrojem (obrázek 5.5) [33]. 

 

 

Obr. 5.5 Systém pro měření a hodnocení drsnosti povrchu vybavený počítačem; 

1 -  přístroj, 2 - elektronický zesilovač, 3 - počítač PC, 4 - monitor, 5 - tiskárna [33] 
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6 SILOVÉ POMĚRY PŘI PROCESU ŘEZÁNÍ 

  

 Mechanizmus tvorby třísky prokazuje, ţe při vnikání řezného klínu do materiálu  

obrobku vzniká v obráběném materiálu stav napjatosti, který způsobuje v mezní situaci 

jeho dělení. Proces tohoto dělení doprovází menší anebo větší plastické, ale i elastické 

deformace. Kromě jevů deformačních se při tomto procesu prosazují i poměry silové. 

Zvlášť významnou veličinou tohoto procesu je síla obrábění (řezání), kterou je nutno 

chápat jako veličinu časově proměnnou. Síla řezání (vznikající při obrábění) je jevem 

dynamickým. Při obrábění v závislosti na čase její okamţitá velikost Fok kolísá 

(± aţ 20 %), a to i při obrábění za konstantních řezných podmínek. Je to způsobeno 

zejména rozptylem mechanických vlastností obráběného materiálu a mechanikou tvorby 

třísky [23]. 

 Síla obrábění (vznikající při řezání) F je výslednicí dvou sloţek, a to aktivní 

sloţky řezání F1 a sloţky pasivní F2. Aktivní sloţku řezání pak lze dále rozkládat 

na řeznou sloţku síly obrábění Fc a sloţku posuvu Ff . Pasivní sloţka se jiţ nerozkládá, 

pouze se označuje Fp. Typický rozklad řezné síly na sloţky je pro soustruţení 

a nesousledné frézování zobrazen na obrázku 6.1 [23, 24, 25]. 

 

        

Obr. 6.1 Schéma rozložení složek síly řezání při soustružení a frézování [24, 26, 29, 57] 

 

 Poměr velikostí jednotlivých sloţek je dán především určitou technologií 

obrábění a geometrií nástroje. Ze všech sloţek síly řezání má zpravidla největší význam 

řezná (tangenciální) sloţka Fc [22, 23, 26, 57]. 
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6.1 Měření sil 

 

 Měření sloţek síly řezání v průběhu obrábění má své opodstatnění 

při optimalizaci procesu řezání, nebo se také pouţívá jako nepřímá metoda pro určování 

opotřebení vyměnitelných břitových destiček, pro zjišťování trvanlivosti obráběcích 

nástrojů nebo při dodrţování poţadované jakosti povrchových vrstev obrobku. Měření 

sil obrábění můţeme rozdělit na přímé a nepřímé. 

 

6.1.1 Přímé měření sil 

 

 Přímé měření sloţek síly řezání se zakládá na měření deformací v soustavě stroj, 

nástroj, obrobek, přípravek během obrábění prostřednictvím dynamometrů. 

Dynamometr jakoţto měřicí přístroj musí zaručit nezávislost měřicí veličiny 

na provozních vlastnostech přístroje. Konstrukce dynamometrů musí zaručit, 

aby se sloţky řezné síly vzájemně neovlivņovaly. 

 Rozdělení dynamometrů lze provést dle následujících hledisek: 

 podle počtu měřených sloţek síly řezání jde o dynamometry jednosloţkové, 

dvousloţkové, třísloţkové a pro měření kroutících momentů, 

 podle aplikované měřicí metody, respektive dle způsobu přenosu působení síly 

z deformačního členu na indikační - dynamometry mechanické, hydraulické, 

pneumatické, elektrické (indukční, kapacitní, odporové, vyuţívající 

piezoelektrického jevu), optické, 

 podle metody obrábění to jsou dynamometry pro soustruţení, frézování, vrtání, 

broušení atd., případně dynamometry univerzální [23, 29]. 

 

 U mechanických dynamometrů se působení síly přenáší přímo nebo znásobeně 

mechanickým převodem na měřicí prvek, jako je například číselníkový úchylkoměr. 

O velikosti síly se usuzuje z deformace silových pruţin, krouţků, třmenů, nosníků, 

membrán, případně podle hloubky vtlačení kuličky do materiálu o známé tvrdosti. 

Hlavním představitelem této skupiny dynamometrů jsou dynamometry třmenové, které 

jsou vhodné pro zatíţení aţ do 10 000 N (obrázek 6.2) [23, 29]. 
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Obr. 6.2 Mechanický dynamometr třmenový [23] 

  

 Podstatou hydraulických dynamometrů je přenos účinku měření síly 

nebo momentu na píst nebo membránu hydraulického obvodu, jejichţ pohyb způsobuje 

změnu tlaku v kapalině. Tato změna je potom snímána pomocí manometru, nebo jiným 

přístrojem. Výhodou těchto dynamometrů je jednoduchá konstrukce a moţnost 

snadného měření více sloţek současně. Nevýhodou naopak nízká citlivost, poţadavky 

na dokonalé utěsnění systému a velká setrvačnost. Proto se nedají pouţít pro dynamická 

měření. 

 

 Podstatou pneumatických dynamometrů je snímač deformace pneumatickým 

systémem klapka - tryska, který vyuţívá dynamických vlastností vzduchu 

procházejícího štěrbinou. Jsou principielně zaloţeny na měření změny tlaku 

nebo průtoku v závislosti na změně výtokového průřezu mezi klapkou a tryskou 

v deformačním elementu [23. 29]. 

 

 Elektrické dynamometry patří mezi nejrozšířenější a nejvíce pouţívané 

dynamometry v technické praxi. Dle způsobu mechanicko-elektrické transformace 

je moţné rozlišovat dva základní systémy elektrických dynamometrů: 

 systémy parametrické, které jsou zaloţeny na změně jednoho z parametrů 

elektrického obvodu – indukčnosti L, kapacity C a odporu R, 

 systémy generátorové, které jsou zaloţeny na vzniku napětí nebo proudu 

při deformaci elementů. Podstatou můţe být i mimo jiné piezoelektrický jev 

[23, 29]. 

 

 Dvousložkový elektrický dynamometr pro soustruţení je konstruován jako 

drţák soustruţnického nástroje, ustavený na dva stejné nosníky souměrně umístěné 

k zatěţující síle. Tenzometry jsou nalepeny pouze na jednom z těchto měrných nosníků. 
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Dynamometr lze pouţít pro měření sloţek síly řezání Fc a Fp. Na dynamometru nejsou 

pohyblivé části, tuhost měrných článků je v místech, kde jsou nalepeny tenzometry 

sníţená do té míry, aby byla zajištěna co největší tuhost při maximální citlivosti. Měrné 

nosníky jsou od drţáku soustruţnického noţe odizolovány [23, 29]. 

 

 Třísložkový dynamometr se skládá z pláště o vysoké tuhosti, z tělesa drţáku 

noţe a měřících článků, jejichţ nedílnými součástmi jsou tenzometrické snímače. 

Samostatnou část tvoří část elektrická. Proti vniknutí třísek k snímacím článkům je tento 

dynamometr opatřen pevným krytem. Tento dynamometr pouţívá zpravidla 

8 snímacích článků. Těleso noţového drţáku je uloţeno na snímacích článcích 

obsahujících deformační tělíska s nalepenými tenzory. Uloţení drţáku v tělese 

dynamometru je provedeno přes kuličky, které spočívají v kulových lůţkách 

nebo působí přes plochou opěru [23, 29]. 

 

 Univerzální dynamometr je stejně jako dynamometry předchozí řešen 

bez pohyblivých částí, a to monolitickým celkem základové desky s bočními stěnami 

opatřenými odnímatelnými kryty. V přední desce je otvor pro řezný nástroj, v horní 

otvor pro vyvedení částí měrného hranolu, který svým tvarem a rozměry umoţņuje 

upnutí jak soustruţnického noţe, tak přípravku pro univerzální pouţití na dalších 

obráběcích strojích. Dynamometr je určen pro snímání sloţek síly řezání Fc, Ff a Fp, 

ale i kroutícího momentu [23, 29]. 

 

 

Obr. 6.3 Dynamometry KISTLER: a) pro frézování, b) pro soustružení, c) pro vrtání, 

d) pro broušení [27, 28, 29] 
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6.1.2 Nepřímé měření sil 

 

 Metody pro nepřímé měření sil vycházejí převáţně z výkonu elektromotoru 

obráběcího stroje. Ze známého vztahu pro uţitečný výkon při obrábění (rovnice 6.1) 

plyne, ţe nepřímým měřením lze z výkonu hnací jednotky stanovit pouze tangenciální 

sloţku síly řezání. 

 

                          (6.1) [23] 

kde  Puţ – uţitkový výkon [W], 

 Fc – tangenciální (řezná) sloţka síly obrábění (řezání) [N], 

 vc – řezná sloţka rychlosti obrábění [ms
-1

]. 

 

 Při měření výkonu elektromotoru obráběcího stroje se převáţně pouţívá 

wattmetrů, které v porovnání s jinými metodami měření výkonu střídavého proudu 

dávají přímý údaj. Při stanovení tangenciální sloţky síly obrábění se vychází 

z uţitečného výkonu, potřebného k vlastnímu řezání. Nejprve se proto změří výkon 

nezatíţeného obráběcího stroje, tj. výkon chodu naprázdno Po, potom se proměří 

celkový výkon obráběcího stroje při obrábění Pc. Pro uţitečný výkon Puţ pak platí 

rovnice 6.2 [23, 29]. 

 

                                                                                                                                                 

kde  Pc – celkový výkon obráběcího stroje [W], 

 Po – výkon při chodu naprázdno [W]. 

 

 Tangenciální sloţku síly řezání lze následně určit ze vztahu 6.3. 

   
   

  
                                                                                                                                        

 

 Uvedená metoda nepřímého stanovení tangenciální sloţky síly obrábění 

je poměrně jednoduchá, nevyţaduje nákladnou speciální měřicí techniku a je moţné 

ji pouţít u všech způsobů obrábění. Nevýhodou této metody je omezená přesnost 

měření, způsobená rozdílnou účinností stroje při zatíţení a při chodu naprázdno 

a zanedbání vlivu ostatních sloţek síly řezání na výkon elektromotoru obráběcího stroje 

[23, 29]. 
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7 ZPŮSOBY MONITOROVÁNÍ ZBYTKOVÝCH NAPĚTÍ  

 

Zjišťování zbytkových napětí se provádí buď v těsné blízkosti povrchu 

nebo v celém průřezu součásti. Podle napjatosti je moţné měřením stanovit napjatost 

prostou, rovinnou nebo prostorovou [35]. Přehled metod měření zbytkových napětí 

je uveden v tabulce 7.1. 

 

Tab. 7.1 Metody zjišťování zbytkových napětí [35, 58] 

Metoda zjišťování Tvar 

součásti 
Způsob měření 

zbytkových napětí 

Mechanické 

plochý 

tvar 

deformace pásků 
změna délky 

změna zakřivení 

vrtání děr 
válcová díra 

mezikruţí 

rotační 

tvar 

změna rozměru válce odstranění povrchové vrstvy 

trubka 

rozříznutí trubky 

odstranění povrchové vrstvy 

odstranění vnitřní vrstvy 

krouţek 

rozříznutí 

změna křivosti 

podélné pásy z krouţků 

obecný 

tvar 

metoda sítí deformace sítě 

křehké laky vznik trhlin 

křehké modely vznik trhlin 

Fyzikální RTG 

obecný 

tvar 

difrakce vzdálenost meziatomových rovin 

Fyzikální ultrazvuk šíření vln 

změna rychlosti 

odraz vln 

vnitřní tlumení 

Elektrické 
obecný 

tvar 
změna proudu 

změna potenciálu procházejícího 

proudu 

změna velikosti vířivých proudů 

změna indukčního toku 

Magnetické 
obecný 

tvar 
změny magnetismu 

magnetická indukce 

zbytkový magnetismus 

Akustické 

obecný 

tvar prozvučitelnost četnost akustických emisí 

Chemické 
obecný 

tvar 

difuse vodíku trhliny na povrchu 

změna chemické aktivity změna struktury 
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Metody zjišťování zbytkových pnutí lze v podstatě rozdělit do tří skupin: 

 

 DESTRUKTIVNÍ, kdy dochází ke zničení součásti. Tato skupina zahrnuje 

většinu metod mechanických, zaloţených na měření deformaci při odstraņování 

vrstev materiálu, 

 POLODESTRUKTIVNÍ, kdy je moţné provést měření na záměrně přidané 

části povrchu, která se po měření odstraní. Sem patří  například metoda otvoru, 

 NEDESTRUKTIVNÍ, při kterých nedochází ani ke zničení součásti, 

ani k případné úpravě součásti pro měření. Do této skupiny patří většina metod 

fyzikálních [36].  

 

7.1  Destruktivní metody měření zbytkových napětí 

 

 Do této kategorie metod měření zbytkových napětí patří například měření 

mikrotvrdosti. K reálným hodnotám stupně a hloubky zpevnění je moţné dojít 

měřením mikrotvrdosti v ovlivněné zóně povrchu. Kdyţ se pouţije tato metoda při malé 

hloubce ovlivněné vrstvy, vzniká problém v metodice měření . Podle hloubky ovlivněné 

vrstvy je moţné pouţít metodu postupného odleptávání povrchových vrstev, metodu 

kolmých řezů a metodu šikmých řezů [37].  

 

Obr. 7.1 Výbrus vzorku pro hodnocení zpevnění povrchové vrstvy – metoda šikmých 

řezů [37] 

 

 Vpichy se provádějí ve více rovinách vedle sebe a v kaţdé hloubce se vyhodnotí 

průměrná hodnota mikrotvrdosti. Stupeņ zpevnění povrchu v % se určí dle vztahu: 
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kde KZ - stupeņ zpevnění povrchu [%], 

 HMZ - mikrotvrdost materiálu zpevněného, 

 HMN - mikrotvrdost materiálu nezpevněného. 

 

7.2 Polodestruktivní metody měření zbytkových napětí 

 

Jednou z polodestruktivních metod měření zbytkových napětí je vyvrtávací 

metoda. Při narušení celistvosti vyvrtáním malého otvoru na povrchu součásti se uvolní 

zbytkové deformace. Tyto deformace se měří tenzometrickou růţici, 

která je nainstalována na povrchu konstrukce. Růţice je sloţena většinou 

ze tří odporových tenzometrů a otvor se vrtá do průsečíku jejich os. Vrtání se provádí 

po krocích a na konci kaţdého kroku se provede měření uvolněných deformací. 

Takto se získá rozloţení zbytkových deformací v daném místě do určité hloubky 

pod povrchem součásti. Tyto získané deformace se poté vyhodnocují dle různých teorií, 

na jejichţ základě se určuje rozloţení zbytkových napětí v daném místě [39].  

 

 

Obr. 7.2 Vyvrtávací zařízení [39] 

 

7.3  Nedestruktivní metody měření zbytkových napětí 

 

Mezi nedestruktivní metody pro měření zbytkových pnutí patří metoda 

využívající Barkhausenův šum. Barkhausenův šum byl poprvé popsaný v roce 1919 

profesorem Heinrichem Georgem Barkhausenem (obrázek 7.3). Přiblíţí-li či vzdálí 

se magnet od jádra, je v reproduktoru slyšitelné chrastění či praskání. Tento šum, 

jak ukázal paralelní vývoj kvantové mechaniky, souvisí s nespojitostmi v procesu 
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magnetizace feromagnetického materiálu. Později se ukázalo, ţe efekt závisí na tvrdosti 

ocelového jádra v cívce (s rostoucí tvrdostí intenzita praskání klesá) [40]. 

 

Obr. 7.3 Původní Barkhausenovo uspořádaní [41] 

 

Feromagnetické materiály si lze představit jako materiály sloţené z malých 

magnetických oblastí podobných tyčovým magnetům, které se nazývají domény. Kaţdá 

doména se magnetizuje podél krystalograficky vyznačených směrů. 

Domény jsou přitom navzájem odděleny hranicemi, kterým se říká doménové 

(Blochovy) stěny. Vnější magnetické pole přitom způsobuje pohyb doménových stěn. 

Aby se doménová stěna mohla pohnout, doména na jedné straně stěny se musí zvětšit 

a doména na druhé straně se smrští. Výsledkem je pak změna celkové magnetizace 

vzorku [41]. 

 Je-li cívka z vodivého drátu umístěna v blízkosti vzorku v době, 

kdy se doménová stěna pohybuje, související změna magnetizace vzorku indukuje 

v cívce elektrický puls. Posloupnost těchto pulsů se zobrazí na monitoru počítače 

v určité křivce. Z této křivky můţeme potom určit zbytkové pnutí v povrchu materiálu. 

Tato změna magnetizace není nepřetrţitý proces, spíše se doménové stěny pohybují 

v jednotlivých náhlých skocích [41].  

 Barkhausenův šum má pro většinu materiálů frekvenční spektrum začínající 

na magnetizačním kmitočtu a končící přibliţně na 250 kHz. Signál je exponenciálně 

tlumen v závislosti na vzdálenosti, kterou projde uvnitř materiálu. Primární příčinou 

tlumení jsou vířivé proudy indukované při šíření signálu vznikajícího pohybem domén. 

Útlum určuje hloubku, ze které lze ještě informaci získat (měřící hloubku). 

Při běţných aplikacích se měřící hloubka pohybuje mezi 0,01 mm aţ 1,5 mm. Hlavní 

faktory, které ovlivņují tuto hloubku jsou: 
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a) frekvenční rozsah generovaného signálu, 

b) vodivost a permeabilita zkoušeného materiálu [42].  

 Většina běţných vad povrchu, jako je spálení po broušení, nezakalené hrany, 

plochy nebo oduhličené oblasti, nějakým způsobem ovlivņují napětí či mikrostrukturu 

a mohou být indikovány magnetoelastickými metodami. Mnoţství dynamických 

procesů jako je tečení nebo únava materiálu se projevuje změnami v napětí 

a mikrostruktuře, proto mohou být také sledovány magnetoelasticky (obrázek 7.4 a 7.5). 

 

 

Obr. 7.4 Vliv napětí na snímaný signál Bakhausenova magnetického šumu [41] 

 

 

Obr. 7.5 Vliv tvrdosti na snímaný signál Barkhausenova magnetického šumu [41]  
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8 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 Obrábění superslitin, mezi které patří i niklové slitiny, nástroji s definovanou 

geometrií břitu se řadí do špičkových procesů oddělování materiálu ve tvaru třísek. 

Touto technologií se ovšem zabývá pouze malé procento firem v celosvětovém měřítku. 

Je to způsobeno velmi specifickými vlastnostmi obráběného materiálu, mezi které patří 

vysoká pevnost a tvrdost, ţáruvzdornost, odolnost vůči korozním prostředím nebo malá 

tepelná vodivost. Tyto vlastnosti negativně ovlivņují proces řezání a působí svými vlivy 

i na pouţitý řezný materiál. 

 Při obrábění niklových superslitin je běţně doporučeno pouţívat procesní 

kapalinu, která má za úkol sníţit teplotu nástroje v zóně řezání a zmenšit abrazivní 

účinky odcházející třísky po čele nástroje. Nevýhodou pouţití procesních kapalin 

je jejich negativní vliv na ţivotní prostředí (při jejich výrobě a likvidaci) a také 

na obsluhu stroje (v průběhu obrábění), která dýchá výpary procesní kapaliny vznikající 

vlivem vysoké teploty, která doprovází obrábění niklových slitin. 

 Superslitiny jsou relativně nové materiály, které se začínají pouţívat v mnoha 

odvětvích průmyslu a proto je zapotřebí vyvinout a najít vhodné řezné materiály, 

geometrii řezných nástrojů a řezné podmínky, při kterých lze tyto moderní materiály 

ekonomicky obrábět. 

 

 Cíle disertační práce jsou následující: 

 

 experimentálně ověřit suché obrábění niklových slitin při zachování ekonomicky 

přijatelné trvanlivosti pouţitých řezných materiálů, 

 experimentálně ověřit vhodnost pouţití řezné keramiky k obrábění niklových 

slitin, 

 experimentálně ověřit vhodnost pouţití utvařeče FM na povlakovaných 

destičkách ze slinutého karbidu k obrábění niklových slitin, 

 najít nejvhodnější řezné podmínky pro dva druhy řezných materiálů z hlediska: 

– trvanlivosti nástroje (opotřebení nástroje), 

– drsnosti povrchu, 

– sil při obrábění, 

– zbytkových napětí v obrobeném povrchu. 
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9 NÁVRH A METODIKA PROVEDENÍ EXPERIMENTU 

 

Hlavním cílem provedených experimentů v rámci disertační práce bylo 

ve spolupráci s firmou V-NASS, spol. s.r.o. a OSSIKO v.s.p., najít nejvhodnější řezný 

materiál, nejvhodnější geometrii řezného nástroje a nejvhodnější řezné podmínky 

pro obrábění niklové superslitiny Inconelu 718. Základem experimentů byly zkušeností 

firmy V-NASS, spol. s.r.o. a také teoretické poznatky uvedené v literatuře. Všechny 

pokusy obrábění byly prováděny za sucha. 

Superslitiny, mezi které patří i niklová slitina Inconel 718, se začínají pouţívat 

v mnoha odvětvích průmyslu tam, kde se uţ běţné materiály nemohou pouţívat 

z hlediska jejich nedostatečných vlastností. Proto také na součásti vyrobené 

ze superslitin rostou jak poţadavky na dodrţení přesnosti, tak také na kvalitu 

obrobeného povrchu. Jelikoţ se v dnešní době klade také veliký důraz na ekologii 

procesu obrábění, mnoho výrobců se snaţí v co největší míře eliminovat procesní 

kapalinu z procesu obrábění 

 Nalezení nejvhodnějšího řezného materiálu bylo provedeno soustruţením válce 

Inconelu 718. Byly vyzkoušeny dva druhy řezných materiálů - slinutý karbid a řezná 

keramika. Pro jednotlivé druhy řezného materiálu byly pouţity tři, respektive čtyři, 

různé řezné rychlosti v kombinaci se dvěma posuvy. Řezný materiál v kombinaci 

s řeznými podmínkami a řeznou geometrií, který vydrţí řezat nejdéle do dosaţení 

opotřebení na hřbetě VBB = 0,4 mm, byl zvolen jako nejvhodnější pro soustruţení 

niklové slitiny Inconel 718  nepřerušovaným řezem bez pouţití procesní kapaliny. 

 V praxi se tyto slitiny obrábějí soustruţením, vrtáním, frézováním a dalšími 

operacemi. Jelikoţ se soustruţení řadí mezi nejjednodušší operace třískového obrábění, 

je tento experiment proveden právě touto metodou obrábění. Výsledky získané v tomto 

experimentu nabídnou vhodný odrazový můstek  k provedení experimentů dalšími 

sloţitějšími metodami obrábění, například frézováním, kde se jiţ bude muset brát 

v úvahu přerušovaný řez. 

 

9.1 Volba obráběného materiálu 

 

 Pro provedení experimentů ke zjištění vhodných řezných podmínek, řezného 

materiálu a geometrie řezného nástroje pro suché soustruţení niklových slitin byl zvolen 
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Inconel 718. Je to precipitačně zpevněná nikl-chromová slitina, které obsahuje do 20 % 

ţeleza, niobu, molybdenu a do 2 % hliníku a titanu. Inconel 718 kombinuje vysokou 

pevnost a odolnost proti korozi s vynikající svařitelností. Lze ho pouţít v rozsahu teplot 

od -250°C do 700°C. Typické chemické sloţení této slitiny je uvedeno v tabulce 9.1. 

Stárnutím vytvrditelná slitina můţe být dobře zpracována dokonce i do součástí 

sloţitých tvarů [51, 52, 56]. 

  Jednoduchost a ekonomika, se kterou lze slitinu Inconel 718 vyrobit 

v kombinaci s dobrou pevností v tahu, únavovou pevností a creepovými vlastnostmi 

vedly k jeho pouţití v širokém rozsahu aplikací. Inconel 718 lze pouţít například 

na součásti raketových motorů, plynových turbín, kosmických lodí, jaderných reaktorů, 

čerpadel různých součástí v leteckém průmyslu, na kryogenní nádrţe a také v těţebním 

a jaderném průmyslu. 

 

Tab. 9.1 Doporučené chemické složení Inconelu 718 [45, 46, 47, 48, 51, 56] 

Prvek % Prvek % 

Ni 50÷55 C max 0,08 

Cr 17÷21 Mg max 0,35 

Fe ~ Mn max 0,35 

Nb 4,75÷5,5 Si max 0,35 

Mo 2,8÷3,3 Cu max 0,3 

Ti 0,65÷1,15 P max 0,015 

Al 0,2÷0,8 S max 0,015 

Co max 1 B max 0,006 

 

 Hlavní fyzikální a teplotní vlastnosti slitiny Inconel 718 jsou uvedeny 

v tabulce 9.2. Tyto hodnoty jsou typické, ale nejsou vhodné pro účely specifikace. 

 Inconel 718 lze velmi sloţitě obrábět klasickými metodami obrábění kvůli 

jeho rychlému zpevņování. První průchod nástroje zpevní povrch tak, ţe další průchody 

způsobují plastickou deformaci nástroje nebo obrobku. Proto je tato stárnutím 

vytvrditelná slitina obráběná velice agresivně, ale pomalými řeznými rychlostmi 

a tvrdým nástrojem, čímţ se minimalizuje počet nutných přejezdů. Proto se všechny 

operace provádějí na surovém materiálu a aţ dokončovací operace je provedena 

po vytvrzení stárnutím. Pro obrábění se nejčastěji pouţívají keramické destičky 

vytvrzené whiskery. Tyto řezné materiály dokáţou obrábět aţ 8 krát rychleji neţ slinutý 

karbid. 
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Tab. 9.2 Hlavní fyzikální a teplotní vlastnosti Inconelu 718 [45, 46, 47, 51, 56] 

Veličina Hodnota 

hustota [gcm
-3

] 8,19 

teplota tavení [°C] 1336 

měrné teplo [Jkg
-1

°C
-1

] 435 

taţnost A [%] 28 

kontrakce Z [%] 44 

mez kluzu Rp0,2 [MPa] 1000 

mez pevnosti Rm [MPa] 1324 

modul pruţnosti v tahu E [GPa] 200 

modul pruţnosti ve smyku G [GPa] 77 

tvrdost HRC 38 

 

9.2 Volba obráběcího stroje 

 

 Pro obrábění niklových slitin a tím i Inconelu 718 je doporučeno pouţívat 

nejtuţší moţný stroj, který je v daném okamţiku k dispozici. Proto nebyl experiment 

realizován pouze v laboratořích Katedry obrábění a montáţe na Fakultě strojní      

VŠB – TU Ostrava, kde nebyl k dispozici ţádný vhodný stroj, ale také ve firmě 

OSSIKO v.s.p., která vlastní soustruh SE 820 NUMERIC (obrázek 9.1). Tento soustruh 

je vybaven řídicím systémem SIEMENS 810 D MANUAL TURN. CNC soustruh 

byl vybrán proto, ţe při obrábění se zmenšoval průměr vzorku a bylo zapotřebí dodrţet 

poţadované, předem navolené řezné rychlosti. Nejdůleţitější parametry stroje 

jsou uvedeny v tabulce 9.3. Obráběný materiál byl na soustruhu upnut do sklíčidla 

a podepřen koníkem.  

 

 

Obr. 9.1 CNC soustruh SE 820 NUMERIC [49] 
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Tab. 9.3 Technické parametry soustruhu SE 820 NUEMRIC [49] 

Technický parametr Hodnota 

Vzdálenost mezi hroty 2000 mm 

Oběţný průměr nad loţem 800 mm 

Oběţný průměr nad suportem 515 mm 

Vrtání vřetena 133 mm 

Upínač nástrojů MultiSuisse C 

Ukončení vřetena STN ISO 702/l A2-11 

Rozsah 1. převodového stupně 1÷415 min
-1

 

Rozsah 2. převodového stupně 1÷1600 min
-1

 

Pracovní posuv příčného suportu 1÷3000 mmmin
-1

 

Rychloposuv příčného suportu 5000 mmmin
-1

 

Pracovní posuv podélného suportu 1÷5000 mmmin
-1

 

Rychloposuv podélného suportu 6000 mmmin
-1

 

Zdvih příčného suportu 405 mm 

Zdvih podélného suportu 1925 mm 

Průměr hrotové objímky koníku 120 mm 

Zdvih koníku 210 mm 

Řídící systém SIEMENS 810 D 

Výkon motoru 30 kW 

Kroutící moment 4040 Nm 

 

9.3 Volba řezných nástrojů a řezných materiálů 

 

 Pro provedení experimentu byly zvoleny vyměnitelné břitové destičky ze dvou 

firem. Z firmy Pramet Tools, s.r.o. byly pouţity vyměnitelné břitové destičky 

ze slinutého karbidu 8030 s označením WNMG 080408 E-FM a CNMG 120408 E-FM. 

Z firmy Greenleaf Corporation byly pouţity vyměnitelné břitové destičky z řezné 

keramiky WG-300 s označením WNGA-080408 a CNGA-120408. Tyto destičky byly 

upínány do noţových drţáku firmy Pramet Tools, s.r.o. s označením PWLNR 2525 

M08 a PCLNR 2525 M12. 

 

9.3.1 Použité nožové držáky 

 

 Oba dva typy noţových drţáků mají čtvercový průřez (25×25) mm a délku 

125 mm. Noţové drţáky mají také stejnou negativní geometrii břitu o = -6°, s = -6°, 

r = 95°. V obou dvou případech se destička do lůţka upíná pomocí pákového 
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mechanizmu. Do noţového drţáku typu PWLNR 2525 M08 se upínají destičky 

trigonového tvaru, tzn. v experimentu do tohoto drţáku byly upnuty destičky WNMG 

080408 E-FM a WNGA-080408. Do noţového drţáku typu PCLNR 2525 M12 

se upínají destičky ve tvaru kosočtverce, tedy v experimentu destičky CNMG 120408 

E-FM a CNGA-120408. Noţové drţáky jsou zobrazeny na obrázcích 9.2 a 9.3 a karty 

těchto drţáku jsou součástí Přílohy č. 1. 

                        

            Obr. 9.2 PWLNR 2525 M08 [13]                 Obr. 9.3 PCLNR 2525 M12 [13] 

 

9.3.2 Použité vyměnitelné břitové destičky firmy Pramet Tools, s.r.o. 

 

 Z firmy Pramet Tools, s.r.o. byly v experimentu pouţity dva typy vyměnitelných 

břitových destiček - destička trigonového tvaru s označením WNMG 080408 E-FM 

a destička ve tvaru ksočtverce s označením CNMG 120408 E-FM. Oba dva typy 

destiček byly z materiálu 8030, který je doporučován výrobcem k obrábění niklových 

slitin. Destičky jsou zobrazeny na obrázcích 9.4 a 9.5. V tabulce 9.4 jsou uvedeny 

základní rozměry těchto VBD. Karty těchto destiček jsou součástí Přílohy č. 1. 

  
Obr. 9.4 Vyměnitelná břitová destička WNMG 080408 E-FM [13] 

 

  
Obr. 9.5 Vyměnitelná břitová destička CNMG 120408 E-FM [13] 
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Tab.  9.4 Základní rozměry vyměnitelných břitových destiček Pramet 

 
velikost 

(l) d d1 s r 

 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

WNMG 080408 E-FM 0804 8,7 12,7 5,16 4,76 0,80 

CNMG 120408 E-FM 1204 12,9 12,7 5,16 4,76 0,80 

  

 Materiál s označením 8030 tvoří submikronový substrát typu H. Destičky 

jsou povlakovány nanostrukturálním povlakem naneseným metodou PVD. 

Tento materiál kombinuje dobrou otěruvzdornost s dobrou provozní spolehlivostí. 

Z hlediska obráběných materiálů je velmi univerzální - vyuţitelný pro všechny skupiny. 

Zvládá střední řezné rychlosti a má horší záběrové podmínky. 

 Oba dva typy destiček mají nově vyvinutý utvařeč třísky s označením FM, který 

byl navrţen pro obrábění superslitin, mezi které patří i Inconel 718. Tento utvařeč 

zajišťuje destičce pozitivní geometrii, nízký řezný odpor, větší odvod tepla třískou 

a sníţení kontaktu třísky s čelem destičky. Profil hlavního břitu destičky je zobrazen 

na obrázku 9.6. Karta utvařeče je k nahlédnutí v Příloze č. 2. 

 

 

Obr. 9.6 Profil hlavního břitu destičky s utvařečem FM [50] 

  

9.3.3 Použité vyměnitelné břitové destičky firmy Greenleaf Corporation 

 

 Z firmy Greenleaf Corporation byly v experimentu pouţité taktéţ dva typy 

vyměnitelných břitových destiček - destička trigonového tvaru s označením 

WNGA-080408 a destička ve tvaru kosočtverce s označením CNGA-120408. Oba dva 

typy destiček byly z materiálu WG-300, který je doporučován výrobcem k obrábění 

niklových slitin. Vyměnitelné břitové destičky mají břit ve tvaru s označením T1 

(obrázek 9.7). Destičky jsou zobrazeny na obrázcích 9.8 a 9.9. Základní rozměry 

pouţitých destiček Greenleaf jsou uvedeny v tabulce 9.5.  Karty těchto destiček jsou 

součástí Přílohy č. 1. 
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Obr. 9.7 Tvar břitu použitých destiček Greenleaf: a - úhel = 20°; 

b -  fasetka = (0,05÷0,1) mm, c - zaoblení [12] 

 

   

Obr. 9.8 Vyměnitelná břitová destička WNGA-080408 [12] 

 

  

Obr. 9.9 Vyměnitelná břitová destička CNGA-120408 [12] 

 

Tab. 9.5 Základní rozměry vyměnitelných břitových destiček Greenleaf [12] 

 
břit 

L D R AI.C. T 

 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

WNGA-080408 T1 8,7 5,16 0,8 12,7 4,76 

CNGA-120408 T1 12,9 5,16 0,8 12,7 4,76 

 

 Greenleaf WG-300, vyvinutý firmou Greenleaf Corporation, je keramický 

kompozit vyuţívající technologie vyztuţení whiskery - základní koncept zahrnuje 

vyztuţení tvrdé keramické matrice z jemnozrnného oxidu hlinitého extrémně silnými 
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a tuhými SiC krystaly. Tyto whiskery jsou vyráběny za pečlivě kontrolovaných 

podmínek a vzhledem ke své vysoké čistotě se lze přiblíţit k teoretické hodnotě 

maximální pevnosti, která dosahuje aţ 6 900 MPa. Zvýšení lomové houţevnatosti 

je takové, ţe břitové destičky jsou nyní nabízeny bez standardního zaoblení břitu, 

co umoţņuje jejich pouţití pro dokončovací obrábění většiny niklových slitin 

bez nalepování obráběného materiálu na obrobený povrch. Umoţņuje provádět operace 

aţ desetkrát rychleji neţ nepovlakované slinuté karbidy. WG-300 má vynikající 

odolnost proti mechanickým a teplotním rázům. Tento materiál je vhodný 

pro přerušovaný řez, jako například pro frézování, aniţ by došlo k poškození. 

 

Tab. 9.6 Fyzikální vlastnosti keramiky WG-300 [12] 

Veličina Hodnota 

mikrostruktura 

2 polykrystalické fáze > 50% 

Al2O3, < 50% SiC whiskery 

hustota [gcm
-3

] 3,74 

teplota tavení [°C] 2040 

modul tuhosti [MPa] 690 

modul pruţnosti v tahu E [GPa] 393 

modul pruţnosti ve smyku G [GPa] 158 

tvrdost HRA 94 

 

 Teplo vznikající v zóně řezání je tradičně posuzováno jako negativní faktor, 

neboť je spojeno s opotřebením a zničením nástrojů ze SK. To často vede ke zmenšení 

řezných parametrů aţ do okamţiku, kdy destičky ze SK dosahují  přijatelné ţivotnosti. 

 Materiál WG-300 je schopný odolávat vysokým teplotám při zachování pevnosti 

a tvrdosti. Proto bylo prokázáno, ţe na rozdíl od tradičních metod obrábění, se můţe 

vygenerované teplo v zóně řezání vyuţít ve prospěch procesu obrábění. Optimální řezná 

rychlost pro keramiku WG-300 se nachází mimo rozsah řezných rychlostí pro SK. 

Při této optimální řezné rychlosti vzniká teplo, které sniţuje síly řezání tím, ţe obráběný 

materiál měkne a ulehčuje se tvorba dislokací na hranicích zrn. Tato výhoda můţe 

být velmi dramatická, někdy se řezná rychlost pohybuje od několika set metrů 

za minutu aţ do tisíce metrů za minutu. Při obrábění niklových slitin keramikou 

WG-300 lze při optimální řezné rychlosti dosáhnout v zóně řezání teplotu aţ 1000°C.

 Výborná odolnost proti teplotním rázům keramiky WG-300 dovoluje pouţít 
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tento materiál jak pro suché tak mokré obrábění, a dokonce i pro občasné chlazení aniţ 

by došlo k porušení nástroje vlivem tepelného šoku. 

 Vynikající tvrdost destiček WG-300 v kombinaci s pevnosti SiC whiskerů 

umoţņuje obrábění mnoha materiálů, které šlo dříve obrábět pouze broušením (tepelně 

zpracované oceli, nástrojové oceli, návary, tvrdé oceli, superslitiny, atd.).  

 Pokud se tímto řezným materiálem obrábí materiál s tvrdostí v rozsahu 

45÷65 HRC, pak je pravděpodobné, ţe keramika WG-300 můţe zvýšit produktivitu 

a podstatně sníţit náklady na obrábění. 

 

9.4 Volba řezných podmínek 

 

 Volba řezných podmínek (posuvu na otáčku a řezné rychlosti) proběhla podle 

doporučení výrobce, tzn. podle katalogů firmy Pramet Tools, s.r.o. [13] a firmy 

Greenleaf Corporation [12].  Hloubka řezu byla v průběhu celého experimentu 

konstantní a byla volena hlavně podle poloměru zaoblení špičky, který je na všech 

vyměnitelných břitových destičkách 0,8 mm. Dalším kritériem pro volbu hloubky řezu 

byly doporučené hodnoty hloubky řezu pro destičky firmy Pramet Tools, s.r.o., 

kde pro oba dva typy destiček (WNMG 080408 E-FM, CNMG 120408 E-FM) 

je doporučená hloubka řezu v rozmezí (0,8÷3,0) mm. Proto byla pro všechny prováděné 

experimenty zvolena hloubku řezu ap = 1 mm. 

 

9.4.1 Posuv a řezná rychlost pro destičky z firmy Pramet Tools, s.r.o. 

 

 Při volbě hodnoty posuvu a řezné rychlosti pro destičky z firmy Pramet 

Tools, s.r.o. se vycházelo z doporučených hodnot uvedených v katalogu soustruţení 

firmy Pramet Tools, s.r.o. [13]. Oba dva typy vybraných vyměnitelných břitových 

destiček (WNMG 080408 E-FM, CNMG 120408 E-FM) mají doporučený rozsah 

posuvu na otáčku fot = (0,15÷0,45) mm. S ohledem na doporučené hodnoty posuvu pro 

destičky Greenleaf a aby bylo moţné lépe porovnat destičky Pramet a Greenleaf byly 

pro provedení experimentů zvoleny dvě hodnoty posuvu: fot1 = 0,15 mm 

a fot2 = 0,25 mm. 

 Volba řezné rychlosti probíhala taktéţ podle katalogu soustruţení firmy Pramet 

Tools s.r.o. [13]. Byly zvoleny tři hodnoty řezné rychlosti, s tím, ţe dvě hodnoty 
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odpovídají zvoleným hodnotám posuvu na otáčku. Byly vybrány následující hodnoty: 

vc1 = 35 mmin
-1

, vc2 = 45 mmin
-1

, vc3 = 55 mmin
-1

. Tyto hodnoty bylo třeba upravit 

podle druhu obráběného materiálu, jeho tvrdosti, podle zvolené trvanlivosti nástroje 

a podle stavu pouţitého stroje: 

 korekce na druh slitiny: kvN = 1,0 

 korekce na trvanlivost: kvT = 1,0 

 korekce na tvrdost obrobku: kvHB = 0,79 

 korekce stavu pouţitého stroje: kvx = 1,1 

 Po vynásobení zvolených hodnot řezné rychlosti těmito koeficienty 

 

                                                                                                                                                      
 

a po zaokrouhlení byly vypočítané následující hodnoty: vc1 = 30 mmin
-1

, 

vc2 = 40 mmin
-1

, vc3 = 50 mmin
-1

. 

 

9.4.2 Posuv a řezná rychlost pro destičky Greenleaf 

 

 Při volbě hodnoty posuvu a řezné rychlosti pro destičky z firmy Greenleaf 

Corporation se vycházelo z doporučených hodnot uvedených v katalogu firmy 

Greenleaf Corporation [12]. Pro oba dva typy destiček (WNGA-080408, 

CNGA-120408) probíhala volba hodnoty posuvu a řezné rychlosti stejně, a to z grafu 

podle tvrdosti obráběného materiálu. Z grafu v katalogu byl odečten pro tvrdost 

obráběného materiálu 352 HBW (38 HRC) posuv fot = 0,24 mm a řezná rychlost 

vc = 380 mmin
-1

. Jelikoţ tyto hodnoty platí pouze pro kruhovou destičku typu 

RNGN-120800 a pro hloubku řezu 3,175 mm, bylo třeba opět provézt korekci, 

a to podle zvolené hloubky řezu, úhlu sklonu ostří, úhlu břitu a průměru obráběného 

válce. Pro zvolené destičky vyšla korekce doporučené hodnoty posuvu a řezné rychlosti 

niţší o 63%. Hodnoty po korekci byly následující: posuv fot = 0,1 mm a řezná rychlost 

vc = 160 mmin
-1

. Jelikoţ v experimentu byly srovnávané destičky z firmy Pramet 

Tools, s.r.o. a Greenleaf Corporation, byly zvoleny pro všechny pouţité destičky 

jednotné hodnoty posuvu: fot1 = 0,15 mm a fot2 = 0,25 mm. Výrobce destiček Greenleaf 

uvádí, ţe pro správné obrábění keramikou WG-300 musí být dodrţen určitý poměr mezi 

hodnotou posuvu a řezné rychlosti. Proto byly vypočítány doporučené hodnoty řezné 

rychlosti pro jednotlivé posuvy:  vc1 = 240 mmin
-1

, vc2 = 320 mmin
-1

. Třetí hodnota 
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rychlosti byla zvolena tak, aby rozestup mezi jednotlivými hodnotami byl konstantní: 

vc3 = 400 mmin
-1

. Jelikoţ při provádění experimentu bylo zjištěno, ţe destičky 

Greenleaf při rychlosti vc3 = 400 mmin
-1

 nevydrţí řezat ani 30 sekund, byla zvolena 

další řezná rychlost vc = 160 mmin
-1

. Srovnání zvolených řezných podmínek 

je zobrazeno v tabulce 9.7. 

 

Tab. 9.7 Srovnání řezných podmínek pro destičky Pramet a Greenleaf 

 

ap fot1 fot2 vc1 vc2 vc3 vc4 

 

[mm] [mm] [mm] [mmin
-1

] [mmin
-1

] [mmin
-1

] [mmin
-1

] 

Pramet 1 0,15 0,25 30 40 50 -  

Greenelaf 1 0,15 0,25 160 240 320 400 

 

 Z tabulky 9.7 lze vypočíst, ţe řezné rychlosti pro destičky firmy Greenleaf 

Corporation jsou osmkrát vyšší neţ řezné rychlosti pro destičky firmy Pramet 

Tools, s.r.o. Takovýto poměr uvádí také výrobce destiček  z keramiky WG-300. 

 

9.5 Schéma experimentu 

 

 Hlavní část experimentu probíhala na jednom stroji (SE 820 NUMERIC). Byly 

pouţity dva noţové drţáky: PWLNR 2525 M08 pro destičky ve tvaru trigonu a PCLNR 

2525 M12 pro destičky ve tvaru kosočtverce. Byly pouţity čtyři typy vyměnitelných 

břitových destiček. Dva typy ze slinutého karbidu z firmy Pramet Tools, s.r.o. 

(WNMG 080408 E-FM, CNMG 120408 E-FM) a dva typy z řezné keramiky z firmy 

Greenleaf Corporation (WNGA-080408, CNGA-120408). Na kaţdém typu destičky 

bylo provedeno měření na tří břitech. 

 Pro destičky firmy Pramet Tools s.r.o. byly zvoleny tři řezné rychlosti (vc1, vc2, 

vc3) v kombinaci se dvěma posuvy (fot1, fot2) - tabulka 9.7. Destičky firmy Greenleaf 

Corporation byly odzkoušeny pro čtyři řezné rychlosti (vc1, vc2, vc3, vc24) taktéţ 

v kombinaci se dvěma posuvy (fot1, fot2) - tabulka 9.7. Celkem bylo provedeno 36 řezů 

destičkami ze slinutého karbidu a 48 řezů destičkami z řezné keramiky. Hloubka řezu 

byla pro všechny řezy konstantní ap = 1 mm. Všechny pokusy byly provedeny 

bez procesní kapaliny, tzn. suchým obráběním. Schéma experimentu je zobrazeno 

na obrázku 9.10. 
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 Konstantním parametrem pro všechny typy destiček bylo zvoleno opotřebení 

na hřbetě VBB = 0,4 mm. Po dosaţení této hodnoty opotřebení končil experiment 

prováděný na jednotlivých břitech destiček. V průběhu experimentu bylo měřeno 

opotřebení nástroje, čas obrábění do dosaţení kritické hodnoty opotřebení, objem 

odebraného materiálu a drsnost povrchu.  

 

Obr. 9.10 Schéma prováděného experimentu 

  

 Řezné parametry, při kterých dokázal kaţdý typ destičky řezat nejdéle 

do dosaţení kritické hodnoty opotřebení na hřbetě, byly zvoleny za nejlepší řezné 

parametry pro daný typ destičky. Těmito řeznými parametry se dále provedl jeden řez 

kaţdým typem vyměnitelné břitové destičky, při kterém byly naměřeny síly řezání 

a hodnoty zbytkových napětí v povrchu vzorku. Tyto hodnoty byly následně porovnány 
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a byl vybrán nejlepší řezný materiál, tvar břitové destičky a řezné parametry 

pro obrábění niklové slitiny Inconel 718 z hlediska sil řezání a zbytkových napětí. 

 Stejný postup jako v případě nejlepších parametrů byl proveden i pro nejhorší 

parametry pro kaţdou jednotlivou destičku. Nejhorší řezné parametry byly stanoveny 

jako parametry, při kterých břit destičky řezal nejkratší dobu do dosaţení kritické 

hodnoty opotřebení na hřbetě.  

 Naměřené hodnoty síly řezání a zbytková napětí pro nejhorší zvolené řezné 

parametry byly porovnány s naměřenými hodnotami sil řezání a zbytkových napětí 

pro nejlepší řezné parametry a dosaţené výsledky byly patřičně zdůvodněny. 

 

9.6 Měřící přístroje a měřící metody použité v experimentu 

 

 V experimentu bylo provedeno měření opotřebení hřbetu nástroje, objemu 

odebraného materiálu, měření drsnosti povrchu, měření sil při obrábění a měření 

zbytkových napětí. Pro realizaci všech těchto měření bylo třeba zvolit příslušné měřící 

přístroje a měřící metody tak, aby samotné měření bylo rychlé, efektivní a přitom 

dostatečně přesné. 

 

9.6.1 Měření opotřebení hřbetu VBD 

 

 Měření opotřebení hřbetu vyměnitelných břitových destiček bylo realizováno 

mikrometrickou metodou, při které je velikost opotřebení určována přímým měřením 

lineárních rozměrů. Byl pouţit dílenský mikroskop vybavený digitální videokamerou, 

který umoţņuje zvětši obraz aţ pětkrát. K mikroskopu byl připojen zdroj světla, 

který dokonale osvětloval měřenou oblast. Díky digitalizaci bylo moţné mikroskop 

připojit k počítači, ve kterém bylo moţné pomocí programu Motic Image Plus 2.0 ML 

on-line změřit opotřebení vyměnitelné břitové destičky. Celkové zapojení měřící 

soustavy je zobrazeno na obrázku 9.11. 

 Pro správné naměření hodnoty opotřebení vyměnitelné břitové destičky bylo 

třeba provést pro jednotlivá zvětšení kalibraci software Motic Image Plus 2.0 ML. 

Kalibrace se provede pomocí kalibrační měrky, která se vyfotografuje při stejném 

zvětšení jako měřená vyměnitelná břitová destička (obrázek 9.12). Jelikoţ pouţitá 
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digitální kamera má čtvercový cíp, můţeme vodorovnou i svislou kalibraci provést na 

jedné fotogragii kalibrační měrky (obrázek 9.12). 

 

 

Obr. 9.11 Ukázka měření opotřebení VBD pomocí digitalizovaného dílenského 

mikroskopu 

 

 Mikroskop je vybaven kříţovým stolem, který umoţņuje nastavit měřenou 

oblast přesně do zorného pole mikroskopu (obrázek 9.12). 

 

  

Obr. 9.12 Křížový stůl s kalibrační měrkou a ukázka kalibrace v programu Motic Image 

Plus 2.0 ML 

 

 Po provedení prvotního pokusu, kde bylo zjištěno, jak dlouho přibliţně daná 

vyměnitelná břitová destička vydrţí řezat do dosaţení zvolené kritické hodnoty 

opotřebení na hřbetě VBB, byla tato doba rozdělena na určitý počet stejně dlouhých 
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časových úseků, ve kterých bylo obrábění přerušeno a na vyměnitelné břitové destičce 

bylo změřeno opotřebení na hřbetě.  

 

9.6.2 Měření objemu odebraného materiálu 

 

 Objemem odebraného materiálu se rozumí, kolik milimetrů krychlových 

materiálu břit vyměnitelné břitové destičky obrobil do dosaţení kritické hodnoty 

opotřebení na hřbetě VBB. Tato hodnota byla měřena, respektive vypočítána 

ze změřeného času - jak dlouho břit řezal do dosaţení zvolené kritické hodnoty VBB, 

z aktuální řezné rychlosti, posuvu a hloubky řezu podle vztahu: 

 

          

 

 

                                                                                                                     

kde:  V - objem odebraného materiálu [mm
3
] 

 vc - aktuální pouţitá řezná rychlost [mmmin
-1

] 

 f - aktuální pouţitý posuv [mm] 

 ap - aktuální pouţitá hloubka řezu [mm] 

 ti - čas soustruţení do dosaţení VBB = 0,4 mm [min] 

 

9.6.3 Měření drsnosti povrchu 

 

 Pro vyhodnocení drsnosti obrobeného povrchu byly zvoleny dva parametry, 

které se nejčastěji pouţívají v praxi: Ra [m] - průměrná aritmetická úchylka profilu - 

aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic v rozsahu základní délky a Rz [m] - 

největší výška profilu - součet výšky největšího výstupku a hloubky největší prohlubně 

v rozsahu základní délky (obr. 9.13) [32, 33]. 

 

Obr. 9.13 Použité parametry drsnosti Ra a Rz [32] 
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 Drsnost byla měřena dotykovým (hrotovým) profilometrem Surftest SJ-401 

(obrázek 9.14), který vyrábí společnost MITUTOYO. Je to přístroj pro měření drsnosti 

povrchů určený pro dílenské pouţití. Přístroj SJ-401 umoţņuje hodnocení struktury 

povrchu, vlnitosti povrchu a mnoha dalších parametrů podle různých národních 

i mezinárodních norem. Naměřené hodnoty se zobrazují digitálně nebo graficky 

na dotykovém displeji, s moţností výstupu na zabudované tiskárně. Přístroj lze také 

propojit s počítačem, nebo naměřené hodnoty uloţit na přenosnou paměťovou kartu 

a takto uloţené údaje zpracovat pomocí software SJ-Tools do přehledného protokolu 

měření. Surftest SJ-401 lze pouţít samostatně nebo také ve spojení se stojanem 

a ţulovou deskou. 

 Princip měření tímto přístrojem spočívá v tom, ţe dotykový hrot snímací 

jednotky zaznamenává drobné nepravidelnosti povrchu měřeného výrobku. Drsnost 

povrchu se stanoví na základě vertikálního posunu dotykového hrotu způsobeného 

přejíţděním hrotu po nepravidelnostech povrchu. 

 

Obr. 9.14 Dotykový profilometr Surftest SJ-401 [61] 

 

Tab. 9.8 Základní parametry dotykového profilometru Surftest SJ-401 [61] 

Měřící rozsah - osa x  [m] 800, 80, 8 

Měřící rozsah - osa z  [mm] 25 

Rychlost najetí (měření)  [mms
-1

] 0,05; 0,1; 0,5; 1,0 

Rychlost zpětného posuvu  [mms
-1

] 0,5; 1,0; 2,0 

Rozsah přestavení sklonu  [°] ±15 

Rozsah přestavení výšky  [mm] 10 

Poloměr snímacího hrotu  [m] 2 

Měřící síla  [mN] 0,75 



Disertační práce                                                                               Ing. Ryszard Konderla 

Katedra obrábění a montáţe                                                                                      - 77 - 

 

Obr. 9.15 Schéma snímacího hrotu [62] 

 

 Drsnost povrchu byla měřena v podélném směru (rovnoběţně se směrem 

posuvu) vţdy ve třech místech na obráběném válci (po 120°). Měření drsnosti bylo 

provedeno vţdy, kdyţ bylo měřeno opotřebení hřbetu jednotlivých břitů vyměnitelné 

břitové destičky. Měřilo se přímo na obráběcím stroji (obrázek 9.16). 

 

 

Obr. 9.16 Měření drsnosti na vzorku upnutém ve sklíčidle soustruhu 

 

 Při vlastním měření byl dotykový profilometr nastaven na normu ISO 1997, byl 

měřen profil R, byl pouţit Gaussův filtr a základní délka byla podle aktuální měřené 

drsnosti nastavena na 2,5 mm nebo na 0,8 mm. 

 

9.6.4 Měření sil řezání 

 

 Síly řezání při soustruţení byly měřeny třísloţkovým univerzálním 

dynamometrem KISTLER 4991 (obrázek 9.17). Tento dynamometr se skládá 
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ze základní jednotky typu 9265B, na které je umístěn v případě soustruţení drţák 

nástroje s otvorem (32×32) mm. Přístroj se upíná na příčné sáně soustruhu místo noţové 

hlavy. KISTLER 4991 je určen k měření tří na sebe kolmých sil Fx, Fy, Fz (v případě 

soustruţení Fc, Fp a Ff) [63].  

 

Obr. 9.17 Třísložkový dynamometr KISTLER 4991 [63] 

 

Tab. 9.9 Technická specifikace třísložkového dynamometru KISTLER  9441 [63] 

Měřící rozsah - osa x, y  [kN] -15 aţ +15 

Měřící rozsah - osa z  [kN] 30 

Citlivost - osa x, y  [pCN
-1

] ≈-8 

Citlivost - osa z  [pCN
-1

] ≈-3,7 

Tuhost cx, cy  [kNm
-1

] ≈0,8 

Tuhost cz  [kNm
-1

] ≈2 

Vlastní frekvence fn(x,y)  [kHz] ≈1,5 

Vlastní frekvence fn(z)  [kHz] ≈2,5 

Provozní teplota  [°C] 0÷70 

Rozměry (délka×šířka×výška)  [mm] 175×100×126 

Hmotnost  [kg] 20 

 

 Základní jednotka se skládá ze čtyř třísloţkových silových snímačů, které jsou 

umístěny mezi základní deskou a horní deskou přístroje. Kaţdý snímač obsahuje tři 

páry křemenných destiček, z nichţ jeden je citlivý na tlak ve směru osy z a další dva 

reagují na smykovou sílu ve směru osy x a y. Sloţky síly řezání jsou měřeny prakticky 

bez posuvu těchto destiček.  

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

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

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

míry eliminovány problémy zemní smyčky. Dynamometr je vyroben z nerezu 

a je chráněn proti pronikání procesní kapaliny.  
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 KISTLER 9441 je navrţen tak, aby se minimalizovala jeho citlivost na teplotní 

vlivy během obrábění. Základní jednotka má přípojku na chladicí jednotku, 

coţ zajišťuje stabilitu při velmi kritických měřeních [63]. 

 

     

Obr. 9.18 Měření sil řezání pomoci dynamometru KISTLER 4991 

 

 Měření sil řezání při soustruţení Inconelu 718 bylo realizováno na Katedře 

obrábění a výrobní technologie Fakulty strojní Ţilinské univerzity na univerzálním 

soustruhu SUI 40 s plynulou změnou otáček (obrázek 9.18). 

 Celá měřící sestava byla sloţena z třísloţkového dynamometru KISTLER 9441, 

který byl pomocí kabelu propojen s analogově-digitálním převodníkem PCL 818-HG 

a s počítačem, na kterém byl nainstalován software DASYLab 32 (obrázek 9.19). 

Pomocí tohoto programu byly naměřené hodnoty zaznamenány do počítače a uloţeny 

do souborů vhodných ke zpracování v programu Microsoft Excell nebo přímo 

v DASYLab 32 (obrázek 9.19). 

 

Obr. 9.19 Měřící zařízení (počítač s analogově-digitálním převodníkem) a software 

DASYLab 32 
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9.6.5 Měření zbytkových napětí v jednotkách MBN 

 

 Pro hodnocení zbytkových napětí obráběných povrchů lze obecně  aplikovat 

řadu metod a to jak destruktivních tak nedestruktivních. Nejčastěji se pouţívá 

rentgenová difrakce, magnetoelastická metoda, případně odvrtávací tenzometrická 

metoda. 

 V této práci byla pro měření zbytkového napětí v povrchu vzorku zvolena 

metoda Barkhausenova šumu. Magnetoelastickou metodu (zaloţenou na  vyuţití 

Barkhausenova šumu - MBN) lze pouţít pouze pro hodnocení feromagnetických 

materiálů. Paramagnetické materiály ve výchozím stavu není moţné hodnotit z důvodu 

minimální odezvy Barkhausenova šumu. Tento stav se ale v průběhu degradačních příp. 

technologických procesů (teplotní namáhání, plastická deformace, difúze) můţe změnit 

a změna MBN mezi výchozím stavem a stavem po aplikaci určité technologie případně 

degradačního mechanizmu můţe být dostatečně  čitelná  a můţe  pak vyjadřovat 

jednoduché kritérium pro porovnání stupně degradace jednotlivých stavů. Toto měření 

bylo prováděno v laboratoři Katedry mechanické technologie Fakulty strojní VŠB-TU 

Ostrava (obrázek 9.20). 

 

 

Obr. 9.20 Příslušenství k měření zbytkových napětí 

 

 Měření bylo provedeno na válci z Inconelu 718, na kterém byly postupně 

obrobeny plošky zvolenými nejlepšími a nejhoršími řeznými parametry - obrázek 9.21. 

Pouţité řezné parametry a označení jednotlivých plošek jsou zobrazeny v tabulce 9.10. 

Zbytkové napětí v jednotkách MBN bylo měřeno na povrchu vzorku do hloubky 

0,1 mm. 
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Obr. 9.21 Vzorek pro měření zbytkových napětí 

 

Tab. 9.10 Označení obrobených plošek na vzorku 

nejlepší podmínky nejhorší podmínky 

VBD vc [mmin
-1

]/f [mm] označení VBD vc [mmin
-1

]/f [mm] označení 

WNGA 160/0,25 1 WNGA 400/0,25 2 

WNMG 30/0,15 3 WNMG 50/0,25 4 

CNGA 160/0,25 5 CNGA 400/0,25 6 

CNMG 30/0,15 7 CNMG 50/0,25 8 

 

 Pro převedení hodnot Barkhausenova šumu MBN na hodnoty napětí v MPa, 

se běţně provádí kalibrace pouţitého materiálu, v tomto případě INCONEL 718 [64]. 

Kalibrace se provádí v laboratoři Katedry mechanické technologie Fakulty strojní 

VŠB - TU Ostrava na kalibračním zařízení. Ke kalibraci je potřebný vzorek z materiálu 

pouţitého v experimentu. V tomto měření se ale kalibrace neprováděla a to z důvodů 

uvedených v kapitole 10.3. 
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10 VYHODNOCENÍ A DISKUSE VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 

 

 Experiment této disertační práce se skládal z několika částí. Tyto jednotlivé části 

na sebe určitým způsobem navazují. První částí experimentu bylo měření času obrábění 

(soustruţení), objemu odebraného materiálu a drsnosti povrchu do dosaţení zvoleného 

kritéria opotřebení VBB  pro různé řezné materiály, které pracovaly při různých 

kombinacích řezných rychlostí a posuvů. Hloubka řezu byla u všech dílčích řezech 

konstantní. Z této části experimentu byly zvoleny nejlepší a nejhorší řezné podmínky, 

pro kaţdý jednotlivý druh vyměnitelné břitové destičky a to podle kritéria - nejdelší 

a nejkratší čas obrábění do dosaţení zvoleného kritického opotřebení VBB = 0,4 mm. 

Pro takto vybrané řezné podmínky byly následně změřeny sloţky síly řezání. Sloţky 

síly řezání byly naměřeny i pro nejhorší řezné parametry. Měření sloţek síly řezání lze 

pokládat za druhou část experimentu. Třetí část experimentu pak tvoří měření 

zbytkových napětí v povrchu vzorku po obrábění jednotlivými druhy vyměnitelných 

břitových destiček a jejich nejlepšími a nejhoršími řeznými parametry zvolenými 

v první části experimentu. Zbytková napětí se měřila ve směru rovnoběţným s osou 

válce (s vektorem posuvu). Veškeré tabulky naměřených a vypočítaných hodnot jsou 

uvedeny v přílohách této práce na přiloţeném CD-R. 

 Všechny soubory naměřených hodnot byly statisticky testovány v programu 

STATGRAPHICS. Ze souborů naměřených hodnot byly odstraněny odlehlá pozorování 

(obrázek 10.1) a pro kaţdý soubor hodnot byla určena standardní nejistota typu A 

(obrázek 10.2, vzorec 10.1 a 10.2). 

 

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

pomocí vztahů: 

   
 

 
    

 

   

                                                                                                                             

kde:     - výběrový průměr 

 xi - jednotlivé naměřené hodnoty veličiny x 

 n - počet měření 
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kde:    - standardní nejistota typu A 

    - výběrový průměr 

 xi - jednotlivé naměřené hodnoty veličiny x 

 n - počet měření 

 

 

Obr. 10.1 Vyhledání a odstranění odlehlých pozorování ze souboru hodnot měření síly 

Fc při soustružení destičkou CNGA 080408 (vc = 160 mmin
-1

, fot = 0,25 mm) pomocí 

programu STATGRAPHICS 

 

 

Obr. 10.2 Určení výběrového průměru a standardní nejistoty typu A ze souboru hodnot 

měření síly Fc při soustružení destičkou CNGA 080408 (vc = 160 mmin
-1

, 

fot = 0,25 mm) pomocí programu STATGRAPHICS - Fc = (653,52±1,37) N 
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10.1 1. část experimentu - volba nejlepších řezných parametrů VBD 

 

 Volba nejlepších a nejhorších řezných podmínek pro jednotlivé pouţité VBD 

probíhala prostřednictvím měření času soustruţení, objemu odebraného materiálu 

a drsnosti povrchu do dosaţení zvoleného kritéria opotřebení VBB. 

 Jelikoţ byl experiment proveden na čtyřech různých vyměnitelných břitových 

destičkách, z nichţ kaţdá obráběla v kombinaci tří resp. čtyř řezných rychlostí a dvou 

posuvů a na kaţdé vyměnitelné břitové destičce byly za stejných řezných podmínek 

testovány vţdy tři břity - celkem 84 pokusů, nejsou v této části disertační práce uvedeny 

tabulky naměřených a vypočítaných hodnot a grafy ze všech těchto pokusů. Jsou 

zde pro názornost uvedeny dílčí tabulky a grafy pouze z jednoho měření - VBD z řezné 

keramiky Greenleaf WG300 CNGA-120408, vc = 160 mmin
-1

, fot = 0,25 mm. Všechny 

ostatní tabulky a grafy jsou uvedeny v Příloze CD-R_2. 

 

Tab. 10.1 Tabulka naměřených hodnot CNGA-120408 

 

vc [mmin
-1

] fot [mm] D [mm] n [min
-1

] 

 

160 0,25 77/75/73 661/679/698 

 

břit 1 břit 2 břit 3 

t VBB Ra Rz VBB Ra Rz VBB Ra Rz 

[s] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

30 125,00 

5,58 25,90 

203,00 

8,75 39,90 

168,20 

6,99 32,10 

5,31 25,10 8,92 40,40 6,94 31,70 

5,64 26,40 8,36 39,30 6,83 32,00 

   5,51 25,80   8,68 39,87   6,92 31,93 

60 132,80 

6,38 29,40 

218,80 

11,78 47,20 

180,30 

8,86 37,40 

6,52 28,70 11,52 46,70 8,80 36,80 

6,13 29,80 11,85 47,50 8,77 37,70 

   6,34 29,30   11,72 47,13   8,81 37,30 

90 257,90 

11,62 51,20 

269,60 

5,22 39,70 

270,50 

8,21 44,30 

11,28 51,60 5,46 40,10 8,17 44,70 

11,86 50,90 5,06 39,50 8,25 44,10 

   11,59 51,23   5,25 39,77   8,21 44,37 

120 402,40 

17,88 91,00 

601,60 

10,50 72,50 

514,90 

13,84 79,80 

17,51 90,70 10,25 71,80 13,54 79,30 

18,05 91,50 10,63 72,90 13,99 80,20 

   17,81 91,07   10,46 72,40   13,79 79,77 



Disertační práce                                                                               Ing. Ryszard Konderla 

Katedra obrábění a montáţe                                                                                      - 85 - 

 Z tabulky je zřejmé, ţe měření opotřebení VBB a drsnosti povrchu Ra a Rz bylo 

provedeno vţdy po 30 sekundách soustruţení. Drsnost povrchu byla měřena ve třech 

místech (pootočených o 120°) a z těchto naměřených hodnot byl vypočítán aritmetický 

průměr. Jelikoţ byl k dispozici vzorek určité délky a průměru, bylo třeba pro zachování 

velikosti řezné rychlosti upravovat otáčky stroje podle aktuálního obráběného průměru. 

Hodnoty v tabulce jsou uvedené v takových jednotkách, ve kterých byly naměřeny. 

 

30s, VBB = 0,125 mm 60s, VBB = 0,133 mm 
 

 

 

 

90s, VBB = 0,258 mm 120s, VBB = 0,402 mm 
 

 

 

 

Obr. 10.3 Opotřebení hřbetu 1. břitu CNGA-120408 (vc = 160 mmin
-1

, fot = 0,25 mm) 

 

 Na obrázku 10.3 jsou zobrazeny fotky opotřebení hřbetu zkoumaného břitu 

nástroje CNGA-120408 (vc = 160 mmin
-1

, fot = 0,25 mm) po jednotlivých intervalech. 

Obrázky odpovídají hodnotám uvedeným v tabulce 10.1. Takovéto fotografie byly 

vytvořeny i pro zbývající případy měření v experimentu - Příloha CD-R_1. 

 Z tabulky 10.1 byla následně vytvořena závislost opotřebení břitu na čase 

(obrázek 10.4). Z grafu je patrný průběh opotřebení nástroje, tak jak je běţně popisován 

v literatuře. Břit se v první fázi otupuje rychle, pak nastává druhá fáze, kde nástroj 

obrábí bez výrazného zvýšení opotřebení aţ do momentu, kdy nastane třetí fáze - 

zrychlené opotřebení nástroje a ztráta moţnosti dále obrábět. Obdobný průběh 

byl pozorován u všech provedených pokusů jak na vyměnitelných břitových destičkách 

ze slinutého karbidu (Pramet), tak na vyměnitelných břitových destičkách z řezné 

keramiky (Greenleaf) - Příloha CD-R_2. 
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Obr. 10.4 Závislost opotřebení břitu na čase 

 

 Pomocí grafu 10.4 byla určena přesná doba obrábění do dosaţení zvolené 

kritické hodnoty opotřebení na hřbetě VBB = 0,4 mm pro kaţdý jednotlivý břit 

zkoumané vyměnitelné břitové destičky. Z tabulky 10.1 byly vypočítaný hodnoty 

parametrů drsnosti Ra a Rz taktéţ pro kaţdý jednotlivý břit. Z této tabulky byl také 

určen podle vzorce 9.2 objem odebraného materiálu (tabulka 10.2). Obdobné tabulky 

byly vytvořeny pro kaţdou kombinaci řezné rychlosti a posuvu pro kaţdý zkoumaný 

břit jednotlivých vyměnitelných břitových destiček - Příloha CD-R_3. 

 

Tab. 10.2 Konečné výsledky pro CNGA-120408 (vc = 160 mmin
-1

, fot = 0,25 mm) 

břit 
T V Ra Rz 

[s] [mm
3
] [m] [m] 

1 142,50 95000,00 7,80 34,48 

2 105,00 70000,00 5,52 29,56 

3 125,00 83333,30 5,97 28,34 

výsledek 124,17±10,83 82777,77±7222,22 6,43±0,70 30,79±1,88 

 

 V tabulce 10.2 je v posledním řádku uveden výsledek, který se skládá 

z výběrového průměru a standardní nejistoty typu A podle vzorců 10.1 a 10.2. Pomocí 

stejně vytvořených tabulek pro jednotlivé vyměnitelné břitové destičky byly vytvořeny 
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grafy, kde byly porovnány parametry: čas, objem odebraného materiálu a parametry 

drsnosti Ra a Rz do dosaţení zvoleného kritéria opotřebení VBB = 0,4 mm. 

 

10.1.1 Srovnání doby obrábění do dosažení VBB = 0,4 mm 

 

 V tabulkách 10.3 aţ 10.6 jsou uvedeny dosaţené doby obrábění jednotlivých 

VBD při zvolených kombinacích řezných rychlostí a posuvů. Z uvedených tabulek byly 

zvoleny nejlepší a nejhorší řezné podmínky pro jednotlivé druhy vyměnitelných 

břitových destiček v závislosti na dosaţené době řezání do otupení hřbetu nástroje 

na hodnotu VBB  = 0,4 mm. Tyto řezné podmínky byly pouţívány v dalších etapách 

experimentu. 

 

Tab. 10.3 Doba obrábění t [s] do dosažení VBB = 0,4 mm (WNGA-080408) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

160 110,83±11,49 124,17±10,83 

240 75,00±0,00 84,17±18,84 

320 46,00±6,66 61,67±4,41 

400 29,33±2,67 9,00±0,58 

 

Tab. 10.4 Doba obrábění t [s] do dosažení VBB = 0,4 mm (CNGA-120408) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

160 102,50±17,32 116,17±2,17 

240 71,33±15,01 61,33±12,25 

320 36,33±4,98 23,00±6,03 

400 20,33±4,18 5,37±0,12 

 

Tab. 10.5 Doba obrábění t [s] do dosažení VBB = 0,4 mm (WNMG 080408 E-FM) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

30 326,67±1,67 165,00±2,89 

40 116,33±4,41 64,33±5,36 

50 36,33±12,25 21,00±0,58 
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Tab. 10.6 Doba obrábění t [s] do dosažení VBB = 0,4 mm (CNMG 120408 E-FM) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

30 526,67±6,67 217,33±11,57 

40 177,33±7,22 80,67±0,67 

50 77,33±1,33 44,00±1,15 

 

  Pro vyměnitelnou břitovou destičku WNGA-080408 (GREENLEEAF) byla 

zvolená řezná rychlost vc = 160 mmin
-1

 a posuv fot = 0,25 mm, kdy destička dokázala 

soustruţit materiál vzorku 124 s. Destička CNGA-120408 (Greenleaf) vydrţela v řezu 

116 s při řezné rychlosti vc =160 mmin
-1

 a fot = posuvu 0,25 mm. Vyměnitelné břitové 

destičky ze slinutého karbidu (Pramet) dosáhly svých nejdelších časů při pouţití řezné 

rychlosti vc = 30 mmin
-1

 a posuvu fot = 0,15 mm. Destička WNMG 080408 E-FM 

vydrţela do otupení 327 s a destička CNMG 120408 E-FM 527 s. Z uvedených 

výsledků je patrné, ţe destičky z řezné keramiky vydrţely řezat 2,5÷4,5 krát kratší dobu 

neţ destičky ze slinutého karbidu. Srovnání nejdelších dosaţených dob obrábění 

do otupení břitu na hodnotu VBB = 0,4 je zobrazeno na obrázku 10.5. 

 

 

Obr. 10.5 Srovnání nejdelší časů obrábění jednotlivých destiček 

 

 Stojí také za povšimnutí, ţe destičkám Greenleaf vyhovovala ve většině případů 

při daných řezných rychlostech větší hodnota posuvu. U destiček Pramet se tento jev 
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neprojevil. Je to způsobeno tím, ţe řezná keramika WG-300 je určena pro obrábění 

v podmínkách HSC. Do těchto podmínek je moţné se dostat zvýšením hodnoty řezné 

rychlosti nebo zvýšením hodnoty posuvu. V tomto případě způsobila vyšší hodnota 

posuvu lepší podmínky pro obrábění Inconelu 718 řeznou keramikou WG-300.  

 Nejkratší doby obrábění do dosaţení zvoleného kritéria VBB = 0,4 mm dosáhly 

všechny destičky při kombinaci největší řezné rychlosti a největšího posuvu. Nejhorší 

řezné podmínky pro destičky z řezné keramiky WNGA-080408 a CNGA-120408 jsou 

vc = 400 mmin
-1

 a fot = 0,25 mm a pro destičky ze slinutého karbidu WNMG 080408 

E-FM a CNMG 120408 E-FM jsou vc = 50 mmin
-1

 a fot = 0,25 mm. Srovnání 

nejkratších časů obrábění je uvedeno na obrázku 10.6. 

 

 

Obr. 10.6 Srovnání nejkratších časů obrábění jednotlivých destiček 

  

10.1.2 Srovnání objemu odebraného materiálu do dosažení VBB = 0,4 mm 

 

 V níţe uvedených tabulkách 10.7 aţ 10.10 jsou uvedeny dosaţené hodnoty 

objemu odebraného materiálu v jednotlivých provedených pokusech do dosaţení 

zvolené hodnoty opotřebení na hřbetě VBB = 0,4 mm. Na základě těchto tabulek byly 

porovnány objemy odebraného materiálu v závislosti na nejdelší dosaţené době 

obrábění do dosaţení zvoleného kritéria VBB. 
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Tab. 10.7 Objem odebraného materiálu V [mm
3
] do dosažení VBB = 0,4 mm (WNGA-

080408) 

 fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

160 44 333,33±4596,13 82 777,77±7222,22 

240 45 000,00±0,00 84 166,67±18837,76 

320 36 800,00±5326,66 82 222,20±5879,45 

400 29 333,33±2666,67 15 000,00±962,27 

 

Tab. 10.8 Objem odebraného materiálu V [mm
3
] do dosažení VBB = 0,4 mm (CNGA-

120408) 

 fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

160 41 000,00±1091,38 77 444,43±1444,44 

240 42 800,00±9008,88 61 333,33±12252,00 

320 29 066,67±3982,18 30 666,67±8036,94 

400 20 333,33±4176,65 8 944,43±200,29 

 

Tab. 10.9 Objem odebraného materiálu V [mm
3
] do dosažení VBB = 0,4 mm (WNMG 

080408 E-FM) 

 fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

30 24 500,00±125,00 20 625,00±360,84 

40 11 633,33±440,96 10 722,23±894,08 

50 4 541,67±1531,50 4 375,00±120,26 

 

Tab. 10.10 Objem odebraného materiálu V [mm
3
] do dosažení VBB = 0,4 mm (CNMG 

120408 E-FM) 

 fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

30 39 500,00±500,00 27 166,67±1445,78 

40 17 733,33±721,88 13 444,43±111,13 

50 9 666,67±166,67 9 166,67±240,55 
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Obr. 10.7 Srovnání největších objemů odebraného materiálu jednotlivými VBD 

 

 Jak je moţné vidět v tabulkách 10.7 aţ 10.10 a v obrázku 10.7 obrobila 

vyměnitelná břitová destička WNGA-080408 (Greenleaf) při svém nejdelším pokusu 

trvajícím 124 s objem 82 777,8 mm
3
 materiálu. Destička CNGA-120408 (Greenleaf) 

dokázala odebrat 77 444,4 mm
3
 za 116 s. Vyměnitelné břitové destičky firmy Pramet 

Tools, s.r.o. dokázaly obrobit: WNMG 080408 E-FM - 24 500 mm
3
 za 327 s a CNMG 

120408 E-FM - 39 500 mm
3
 za 527 s. 

 Z grafu i z tabulek je patrné, ţe i kdyţ destičky ze slinutého karbidu dokázaly 

řezat 2,5÷4,5 krát delší dobu neţ destičky z řezné keramiky, tak objem odebraného 

materiálu pro destičky Greenleaf je u kosočtverce 2 krát a u trigonu dokonce 3,4 krát 

větší neţ pro destičky Pramet. 

 

10.1.3 Závislost T-vc 

 

 V této kapitole jsou uvedeny tabulky 10.11 a 10.12 a obrázky 10.8 aţ 10.11, 

které zobrazují závislost T-vc v logaritmických souřadnicích z průběhu soustruţení 

Inconelu 718 pouţitými vyměnitelnými břitovými destičkami při kombinaci všech 

zvolených řezných rychlostí a posuvů.  
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 Z níţe uvedených grafů jsou dále podle regresních rovnic vypočítané koeficienty 

Cv (pro T = 1 min) a CT (pro vc = 1 mmin
-1

 a koeficient m jako tangenta úhlu , který 

určuje sklon přímky. 

 

Tab. 10.11 Trvanlivost jednotlivých VBD při použitých řezných rychlostech a posuvu 

f = 0,15 mm 

 

vc [mmin
-1

/T [min] 

WNGA-080408 160/1,85 240/1,25 320/0,77 400/0,49 

CNGA-120408 160/1,71 240/1,19 320/0,61 400/0,34 

WNMG 080408 E-FM 30/5,44 40/1,94 50/0,61 

  CNMG 120408 E-FM 30/8,78 40/2,96 50/1,29 

 

Tab. 10.12 Trvanlivost jednotlivých VBD při použitých řezných rychlostech a posuvu 

f =  0,25 mm 

 

vc [mmin
-1

/T [min] 

WNGA-080408 160/2,07 240/1,40 320/1,03 400/0,15 

CNGA-120408 160/1,94 240/1,02 320/0,38 400/0,09 

WNMG 080408 E-FM 30/2,75 40/1,07 50/,035 

  CNMG 120408 E-FM 30/3,62 40/1,34 50/0,73 

 

 V tabulce 10.13 jsou uvedené vypočítané koeficienty Cv, CT a m pro jednotlivé 

vyměnitelné břitové destičky pouţité v experimentu. 

 

Tab. 10.13 Koeficienty Cv, CT a m pro jednotlivé VBD 

  f = 0,15 mm f = 0,25 mm 

 

CT Cv m Cv CT m 

WNGA-080408 2 994,55 259,49 1,44 971 541,49 244,51 2,51 

CNGA-120408 15 117,52 236,98 1,76 34 610 179,08 215,83 3,23 

WNMG 080408 E-FM 11 563 072,98 45,09 4,27 2 369 785,50 39,24 4,00 

CNMG 120408 E-FM 3 103 934,22 53,28 3,76 154 250,82 44,80 3,14 

 



Disertační práce                                                                               Ing. Ryszard Konderla 

Katedra obrábění a montáţe                                                                                      - 93 - 

 

Obr. 10.8 Závislost T-vc pro WNGA-080408 a WNMG 080408 E-FM (f = 0,15 mm) 

 

 

 

Obr. 10.9 Závislost T-vc pro CNGA-080408 a CNMG 120408 E-FM (f = 0,15 mm) 
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Obr. 10.10 Závislost T-vc pro WNGA-080408 a WNMG 080408 E-FM (f = 0,25 mm) 

 

 

Obr. 10.11 Závislost T-vc pro CNGA-080408 a CNMG 120408 E-FM (f = 0,25 mm) 

 

 Pomocí hodnot z tabulky 10.13 a obrázků 10.8 aţ 10.11 lze zjistit, 

ţe vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky mají lepší řezivost při obrábění 

Inconelu 718 neţ vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu. Lze tedy tvrdit, 

a hodnoty konstant Cv, CT a exponentu m podle Taylorova vztahu to potvrzují, 

ţe pro dosaţení určité trvanlivosti pouţitých vyměnitelných břitových destiček, 

lze při obrábění řeznou keramikou aplikovat vyšší hodnoty řezné rychlosti, 

neţ při obrábění slinutým karbidem. 
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10.1.4 Srovnání průměrné aritmetické úchylky profilu Ra do dosažení 

VBB = 0,4 mm 

 

 V tabulkách 10.14 aţ 10.17 jsou uvedeny hodnoty průměrné aritmetické úchylky 

profilu Ra dosaţené při soustruţení Inconelu 718 jednotlivými břitovými destičkami 

při zvolených kombinacích řezných rychlostí a posuvů. Hodnoty jsou výběrovým 

průměrem ze všech naměřených hodnot drsnosti v kaţdém pokusu do dosaţené 

zvoleného kritéria opotřebení hřbetu VBB = 0,4 mm. 

 

Tab. 10.14 Průměrná aritmetická úchylka profilu Ra [m] do dosažení VBB = 0,4 mm 

(WNGA-080408) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

160 5,17±0,52 6,43±0,70 

240 3,42±0,66 5,01±0,42 

320 3,52±0,60 4,90±0,29 

400 3,43±0,27 5,24±0,21 

 

Tab. 10.15 Průměrná aritmetická úchylka profilu Ra [m] do dosažení VBB = 0,4 mm 

(CNGA-120408) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

160 5,04±1,20 9,59±0,38 

240 3,40±1,13 8,52±0,60 

320 4,16±0,88 7,30±0,31 

400 3,78±0,13 12,19±0,22 

 

Tab. 10.16 Průměrná aritmetická úchylka profilu Ra [m] do dosažení VBB = 0,4 mm 

(WNMG 080408 E-FM) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

30 1,44±0,02 2,78±0,07 

40 1,51±0,02 2,29±0,04 

50 2,19±0,26 2,99±0,41 
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Tab. 10.17 Průměrná aritmetická úchylka profilu Ra [m] do dosažení VBB = 0,4 mm 

(CNMG 120408 E-FM) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

30 1,38±0,03 2,18±0,03 

40 1,19±0,02 2,24±0,04 

50 1,70±0,14 2,30±0,23 

 

 Z výše uvedených tabulek (10.14 aţ 10.17) a z obrázku 10.12 lze vyčíst, 

ţe povrch po obrábění destičkami z řezné keramiky má horší drsnost povrchu 

reprezentovanou parametrem Ra neţ povrch po obrábění destičkami ze slinutého 

karbidu. Nejlepší dosaţená průměrná aritmetická úchylka profilu Ra = 3,42 m byla 

pro destičku WNMG-080408 (Greenleaf) dosaţena při řezné rychlosti vc = 240 mmin
-1

 

a posuvu fot = 0,15 mm. Destička CNMG-120408 (Greenleaf) dosáhla nejniţší 

Ra = 3,4 m při stejných řezných parametrech jako WNMG-080408. Destička 

ze slinutého karbidu (Pramet) WNGA 080408 E-FM dosáhla nejniţší hodnoty průměrné 

aritmetické úchylky profilu Ra = 1,44 m při řezné rychlosti vc = 30 mmin
-1

 a posuvu 

fot = 0,15 mm a vyměnitelná břitová destička CNGA 120408 E-FM - Ra = 1,19 m 

při řezné rychlosti vc = 40 mmin
-1

 a posuvu fot = 0,15 mm. 

 

 

Obr. 10.12 Srovnání nejnižších průměrných aritmetických úchylek pro jednotlivé VBD 
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 Pokud porovnáme hodnoty průměrné aritmetické úchylky profilu dosaţené 

destičkami, které obráběly svými optimálními řeznými parametry (obrázek 10.12), 

pak dostaneme stejný výsledek jako z tabulek 10.14÷10.17. Vyměnitelné břitové 

destičky z řezné keramiky dosáhly větších hodnot Ra na povrchu vzorku neţ destičky 

ze slinutého karbidu. Proto lze vyvodit závěr, ţe s ohledem na dosaţené Ra jsou 

destičky firmy Greenleaf Corporation vhodnější na hrubovací operace a destičky firmy 

Pramet Tools, s.r.o. jsou vhodnější na dokončovací operace. 

 

10.1.5 Srovnání největší výšky profilu Rz do dosažení VBB = 0,4 mm 

 

 V následujících tabulkách 10.15 aţ 10.18 jsou uvedeny výběrové průměry 

největších výšek profilu Rz naměřených v jednotlivých pokusech  

 

Tab. 10.18 Největší výška profilu Rz [m] do dosažení VBB = 0,4 mm (WNGA-080408) 

 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

160 25,88±2,44 30,79±1,88 

240 21,08±4,13 27,83±0,9 

320 22,78±5,78 26,08±0,24 

400 25,33±1,57 39,82±1,21 

 

 

Tab. 10.19 Největší výška profilu Rz [m] do dosažení VBB = 0,4 mm (CNGA-120408) 

 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

160 25,38±3,86 49,16±0,43 

240 15,85±5,70 43,02±0,91 

320 24,97±3,01 30,50±2,63 

400 28,13±1,97 54,77±0,89 
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Tab. 10.20 Největší výška profilu Rz [m] do dosažení VBB = 0,4 mm (WNMG 080408 

E-FM) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

30 7,90±0,14 12,42±0,19 

40 8,85±0,40 13,39±0,66 

50 11,87±1,53 16,52±3,48 

 

Tab. 10.21 Největší výška profilu Rz [m] do dosažení VBB = 0,4 mm (CNMG 120408 

E-FM) 

 
fot [mm] 

vc [mmin
-1

] 0,15 0,25 

30 6,44±0,15 11,04±0,12 

40 5,94±0,12 10,13±0,35 

50 9,45±0,77 11,38±0,82 

  

 Z hodnot v tabulkách 10.18 aţ 10.21 je zřejmý stejný výsledek jako v kapitole 

10.1.4 - při soustruţení destičkami z řezné keramiky je dosaţeno větších hodnot 

parametru Rz neţ při obrábění destičkami ze slinutého karbidu. Destičky firmy 

Greenleaf Corporation dosáhly nejniţší hodnoty největší výšky profilu Rz při řezné 

rychlosti vc = 240 mmin
-1

 a posuvu fot = 0,15 mm: WNGA-080408 - Rz = 21,08 m, 

CNGA-120408 - Rz = 15,85 m. Nejlepší hodnota Rz = 7,9 m při soustruţení 

destičkou WNMG 080408 E-FM (Pramet) byla dosaţena při řezné rychlosti 

vc = 30 mmin
-1

 a posuvem fot = 0,15 mm a destičkou CNGM 120408 E-FM (Pramet) 

bylo dosaţeno Rz = 5,94 m při řezné rychlosti vc = 40 mmin
-1

 a posuvu fot = 0,15 mm. 

 Obrázek 10.13 zobrazuje, ţe i kdyţ pouţité vyměnitelné břitové destičky budou 

obrábět zvolenými nejlepšími řeznými parametry (kapitola 10.1.1), tak drsnost povrchu 

po obrábění řeznou keramikou bude horší neţ po obrábění slinutým karbidem. 

Obrázek 10.9 také potvrzuje závěr vyvozený v kapitole 10.1.4 - vyměnitelné břitové 

destičky z řezné keramiky jsou vhodné pro hrubování Inconelu 718 a vyměnitelné 

břitové destičky ze slinutého karbidu jsou vhodné pro hlazení tohoto materiálu. 
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Obr. 10.13 Srovnání nejnižších hodnot největší výšky profilu pro jednotlivé VBD 

 

10.2 2. část experimentu - měření složek síly řezání 

 

 Měření jednotlivých sloţek síly řezání bylo zvoleno jako první doplņující měření 

k prováděnému experimentu. Proto byly síly Fc (řezná sloţka), Fp (pasivní sloţka) 

a Ff (posuvová sloţka) měřeny pouze pro nejlepší a nejhorší zvolené řezné podmínky 

(kapitola 10.1.1) pro jednotlivé vyměnitelné břitové destičky. 

 

 

Obr. 10.14 Průběh složek síly řezání - CNGA-120408 (vc= 160 mmin
-1

 a fot = 0,25 mm) 
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 Na obrázku 10.14 je ukázka průběhu jednotlivých sloţek síly řezání 

pro vyměnitelnou břitovou destičku z řezné keramiky CNGA-120408 (Greenleaf), 

která obráběla řeznou rychlostí vc = 160 mmin
-1

 a posuvem fot = 0,25 mm. Naměřené 

průběhy pro zbylé druhy VBD jsou dostupné v Příloze CD-R_4. 

 

10.2.1 Srovnání složek síly řezání - nejlepší řezné parametry pro VBD 

 

 V níţe uvedené tabulce 10.22 jsou uvedené naměřené hodnoty jednotlivých 

sloţek síly řezání pro zkoumané vyměnitelné břitové destičky a pro jejich zvolené 

nejlepší řezné parametry. Na obrázcích 10.15 aţ 10.17 jsou tyto hodnoty mezi sebou 

srovnány. Grafy a tabulky jsou dostupné v Příloze CD-R_5. 

 

Tab. 10.22 Složky síly řezání pro jednotlivé VBD - nejlepší řezné parametry 

 

Fc [N] Fp [N] Ff [N] 

WNGA-080408 
616,63±0,93 264,76±0,90 256,82±0,94 

vc = 160 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

CNGA-120408 
653,52±1,37 288,51±1,78 357,08±1,03 

vc = 160 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

WNMG 080408 E-FM 
634,79±0,19 426,16±0,25 621,00±0,18 

vc = 30 mmin
-1

; fot = 0,15 mm 

CNMG 120408 E-FM 
562,81±0,23 278,26±0,26 407,45±0,18 

vc = 30 mmin
-1

; fot = 0,15 mm 

 

 Z uvedené tabulky 10.22 a obrázků 10.15÷10.17 lze vyvodit několik závěrů. 

Pokud srovnáme jednotlivé tvary břitových destiček ze stejného řezného materiálu, 

pak trigon ze slinutého karbidu WNMG 080408 E-FM má větší hodnoty všech sloţek 

síly řezání neţ kosočtverec CNMG 120408 E-FM. U řezné keramiky je tomu opačně. 

Trigon WNGA-040408 je při obrábění zatíţen menšími silami neţ kosočtverec 

CNGA-120408. 

 Pokud se provede srovnání stejných tvarů vyměnitelných řezných  břitových 

destiček, ale vyrobených z různých řezných materiálů, pak trigon z řezné keramiky 

(WNGA 080408) je zatíţen při soustruţení Inconelu 718 menšími sloţkami síly řezání 

neţ trigon vyrobený z slinutého karbidu (WNMG 080408 E-FM). U kosočtverce 
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je zhodnocení sloţitější, protoţe řezná sloţka je u řezné keramika větší neţ u slinutého 

karbidu, pasivní sloţka je u obou materiálů přibliţně stejná a posuvová sloţka je větší 

u slinutého karbidu. 

 

 

Obr. 10.15 Srovnání hodnot Fc při obrábění VBD nejlepšími řeznými parametry 

 

 

 

Obr. 10.16 Srovnání hodnot Fp při obrábění VBD nejlepšími řeznými parametry 
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Obr. 10.17 Srovnání hodnot Ff při obrábění VBD nejlepšími řeznými parametry 

 

 Celkově by se dalo říct, ţe vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky mají 

větší řeznou sloţku síly řezání neţ destičky ze slinutého karbidu, ale naopak mají menší 

pasivní a posuvovou sloţku řezné síly neţ destičky ze slinutého karbidu. Nejniţší 

hodnota řezné sloţky síly řezání byla naměřená vyměnitelné břitové destičce 

ze slinutého karbidu CNMG 120408 E-FM (Pramet). Nejniţší hodnoty pasivní 

a posuvové sloţky síly řezání byly naměřené vyměnitelné břitové destičce z řezné 

keramiky WNGA-080408 (Greenleaf).  

 

10.2.2 Srovnání složek síly řezání - nejhorší řezné parametry pro VBD 

 

 Tabulka 10.23 zobrazuje naměřené hodnoty řezné, posuvové a pasivní sloţky 

síly řezání pro jednotlivé pouţité vyměnitelné břitové destičky, které soustruţily svými 

nejhoršími řeznými parametry. Na obrázcích 10.18 aţ 10.20 je uvedeno srovnání 

jednotlivých hodnot. Grafy a tabulky jsou dostupné v Příloze CD-R_5. 

 Pokud se opět provede srovnání tvarů destiček ze stejného řezného materiálu, 

pak dojdeme k závěru, ţe trigon z řezné keramiky WNGA-080408 je v průběhu 

soustruţení Inconelu 718 zatíţen menšími sloţkami síly řezání neţ kosočtverec 

CNGA-120408. U destiček ze slinutého karbidu je tomu naopak, obrábění trigonem 
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WNMG 080408 E-FM vyvodilo větší sloţky síly řezání neţ obrábění kosočtvercem 

CNMG 120408 E.FM. 

 Při srovnání stejných tvarů vyměnitelných břitových destiček z různých řezných 

materiálu bylo zjištěno, ţe při obrábění destičkami z řezné keramiky byly naměřeny 

menší hodnoty řezné, pasivní a posuvové sloţky síly řezání neţ při obrábění destičkami 

ze slinutého karbidu. 

 

Tab. 10.23 Složky síly řezání pro jednotlivé VBD - nejhorší řezné parametry 

 

Fc [N] Fp [N] Ff [N] 

WNGA-080408 
376,86±0,67 188,43±0,43 266,90±0,61 

vc = 400 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

CNGA-120408 
410,45±0,63 215,19±0,62 366,53±0,43 

vc = 400 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

WNMG 080408 E-FM 
568,42±0,32 443,00±0,38 511,25±0,39 

vc = 50 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

CNMG 120408 E-FM 
518,42±0,29 270,42±0,37 384,69±0,33 

vc = 50 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

 

 

 

Obr. 10.18 Srovnání hodnot Fc při obrábění VBD nejhoršími řeznými parametry 
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Obr. 10.19 Srovnání hodnot Fp při obrábění VBD nejhoršími řeznými parametry 

 

 

Obr. 10.20 Srovnání hodnot Ff při obrábění VBD nejhoršími řeznými parametry 

 

 Velmi zajímavé je zjištění, ţe obrábění zvolenými nejhoršími řeznými parametry 

silově zatěţuje řezný břit zkoumaných vyměnitelných břitových destiček menšími 

hodnotami, neţ obrábění zvolenými nejlepšími řeznými parametry. Tento jev 

lze odůvodnit tím, ţe při vyšších řezných podmínkách se přibliţujeme k oblasti HSC 

pro Inconel 718 a proto jsou síly řezání menší. V zóně řezání se tvoří větší mnoţství 

tepla, které nepříznivě ovlivņuje v procesu řezání slinutý karbid. Na druhou stranu větší 
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teplota pozitivně ovlivņuje proces řezání řeznou keramikou. K rychlejšímu opotřebení 

dochází u obou řezných materiálů vlivem větší rychlosti odcházející třísky a tím pádem 

se zrychlí proces abrazivního opotřebení. Při vysokých rychlostech obrábění také často 

dochází k opotřebení náhlým lomem. 

 

10.3 3. část experimentu - měření zbytkových napětí v jednotkách MBN 

 

 Měření zbytkových napětí v povrchu vzorku bylo zvoleno jako druhé doplņující 

měření k prováděnému experimentu. Hodnoty Barkhausenova šumu MBN v mV byly 

měřeny pouze pro nejlepší a nejhorší zvolené řezné podmínky (kapitola 10.1.1) 

pro jednotlivé vyměnitelné břitové destičky. 

 Měření bylo provedeno ve směru rovnoběţném s osou obrobku. Hodnoty byly 

snímané vţdy v pěti místech na obrobené ploše pro kaţdou zvolenou řeznou rychlost 

a posuv. Kaţdá výsledná hodnota je průměrem z měření v pěti místech na povrchu. 

Rozdíly jsou velmi malé ale opakovatelné a lze vysledovat tendence. Výsledky ukazují 

hodnotu MBN, který koreluje se zbytkovým napětím. Přepočet na napětí nebyl 

proveden z důvodu malých změn MBN, které by nebyly po převodu čitelné. 

 

10.3.1 Srovnání hodnot MBN - nejlepší řezné parametry pro VBD 

  

 V tabulce 10.24 jsou uvedené naměřené a vypočítané hodnoty MBN pro nejlepší 

řezné podmínky jednotlivých vyměnitelných břitových destiček. Srovnání hodnot MBN 

pro nejlepší řezné parametry je zobrazeno na obrázku 10.21. 

 

Tab. 10.24 MBN pro jednotlivé VBD - nejlepší řezné parametry 

 

MBN [mV] 

WNGA-080408 
196 196 192 195 195 194,80±0,73 

vc = 160 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

CNGA-120408 
190 191 190 190 189 190,00±0,32 

vc = 160 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

WNMG 080408 E-FM 
190 190 192 189 190 190,20±0,49 

vc = 30 mmin
-1

; fot = 0,15 mm 

CNMG 120408 E-FM 
186 189 191 187 191 188,80±1,02 

vc = 30 mmin
-1

; fot = 0,15 mm 
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 Z obrázku 10.21 a tabulky 10.24 je patrné, ţe naměřené hodnoty MBN 

pro jednotlivé VBD se liší pouze v malém rozsahu. Toto je způsobeno hlavně tím, 

ţe materiál Inconel 718 je nemagnetický a moţnost měření v povrchu vzorku 

mgnetoelastickou metodou umoţnily změny vnesené do povrchu vzorku obráběním. 

 Pokud se porovná zbytkové napětí v hodnotách MBN u destiček stejného tvaru, 

pak jak pro trigon, tak pro kosedelník platí, ţe vyměnitelné břitové destičky z řezné 

keramiky vnesly do povrchu obráběného materiálu větší hodnoty MBN neţ destičky 

ze slinutého karbidu. Je to způsobeno tím, ţe při obrábění řeznou keramikou vzniká 

v zóně řezání větší teplota a tím je více tepelně ovlivněn obráběný povrch. V případě 

porovnání destiček různých tvarů ale ze stejného řezné materiálu byl vyvozen závěr, 

ţe vyměnitelná břitová destička z řezné keramiky i slinutého karbidu ve tvaru trigonu 

vnesla do povrchu vzorku větší hodnoty zbytkových napětí v jednotkách MBN 

neţ destičky ve tvaru kosočtverce. 

 

 

Obr. 10.21 Srovnání hodnot MBN při obrábění VBD nejlepšími řeznými parametry 

 

10.3.2 Srovnání hodnot MBN - nejhorší řezné parametry pro VBD 

 

 Tabulka 10.25 prezentuje naměřené hodnoty MBN v povrchu vzorku obrobeném 

nejhoršími řeznými podmínkami zvolenými pro jednotlivé pouţité vyměnitelné břitové 
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destičky. Z obrázku 10.22 je patrné grafické srovnání vypočítaných průměrných hodnot 

MBN. 

 Z tabulky 10.25 i z obrázku 10.22 je opět patrné, ţe naměřené hodnoty MBN 

pro jednotlivé VBD se liší pouze v malém rozsahu. Tento jev lze stejně jako u obrábění 

nejlepšími řeznými parametry zdůvodnit tím, ţe materiál Inconel 718 je nemagnetický 

a moţnost měření v povrchu vzorku mgnetoelastickou metodou umoţnily změny 

vnesené do povrchu vzorku obráběním - teplotní i mechanické ovlivnění obráběného 

povrchu. 

 Při srovnání hodnot MBN v závislosti na tvaru pouţité vyměnitelné břitové 

destičky lze zjistit, ţe pokud jde o VBD z řezné keramiky, pak je výsledek stejný jako 

u nejlepších zvolených řezných podmínek. Destička ve tvaru trigonu vnesla do povrchu 

vzorku větší hodnoty MBN neţ VBD ve tvaru kosočtverce. U destiček ze slinutého 

karbidu je při těchto řezných podmínkách situace opačná. Větší hodnoty MBN byly 

naměřeny v povrchu obrobené vyměnitelnou břitovou destičkou ve tvaru kosočtverce. 

 

Tab. 10.25 MBN pro jednotlivé VBD - nejhorší řezné parametry 

 

MBN [mV] 

WNGA-080408 
189 191 190 192 190 190,40±0,51 

vc = 400 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

CNGA-120408 
190 189 188 189 188 188,80±0,37 

vc = 400 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

WNMG 080408 E-FM 
187 187 190 182 186 188,40±1,12 

vc = 50 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

CNMG 120408 E-FM 
210 219 217 230 221 219,40±3,23 

vc = 50 mmin
-1

; fot = 0,25 mm 

 

 Pokud se provede srovnání zbytkových napětí vnesených do povrchu 

vyměnitelnými břitovými destičkami ze stejného řezného materiálu ale různých tvarů, 

pak lze tvrdit, ţe u destiček z řezné keramiky byla menší hodnota MBN naměřená 

při obrábění VBD ve tvaru kosočtverce. V případě vyměnitelných břitových destiček 

ze slinutého karbidu byla pouze v tomto případě naměřená menší hodnota zbytkového 

napětí v jednotkách MBN v povrchu vzorku obrobeného destičkou ve tvaru trigonu. 
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Obr. 10.22 Srovnání hodnot MBN při obrábění VBD nejhoršími řeznými parametry 

 

 Při celkovém pohledu na tuto část experimentu bylo zjištěno, ţe proces obrábění 

Inconelu 718 jak nástroji z řezné keramiky tak ze slinutého karbidu ve většině případů 

vnesl do povrchu obrobku menší hodnoty zbytkového napětí v jednotkách MBN 

při pouţití nástroje ve tvaru kosočtverce. Pouze u VBD ze slinutého karbidu, 

které obráběly nejhoršími zvolenými podmínkami bylo dosaţeno menších hodnot MBN 

v povrchu vzorku u destičky tvaru trigonu. Jelikoţ menší hodnoty MBN inklinují 

k tlakových zbytkových napětím, je výhodnější, při zaměření na zbytkové napětí 

vnesené do povrchu obrobku, Inconel 718 obrábět dokončovacím způsobem nástroji 

ze slinutého karbidu a vyměnitelnými břitovými destičkami ve tvaru kosočtverce. 
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11 ZÁVĚR 

 

 V dnešní době poţadují koncoví odběratelé výrobky, které budou splņovat 

ty nejnáročnější kritéria. Poţadavky na materiálové, fyzikální i chemické vlastnosti 

materiálu mohou být různé a také se různě kombinovat. Součásti pouţité v těţebním 

a energetickém průmyslu musí mít vysokou pevnost, tvrdost a odolnost vůči 

agresivnímu prostředí. Součásti pouţívané v leteckém a kosmickém průmyslu musí 

být dostatečně lehké, ale přitom nesmí ztratit ţádnou z výše vyjmenovaných vlastností. 

Z těchto důvodů se začínají pouţívat a vyvíjet nové materiály, které se jmenují 

superslitiny. Tyto "exotické" materiály splņují všechny poţadované vlastnosti, které 

musí mít součásti pouţívané ve 21. století, ale nesmí se zapomenout, ţe tyto součásti je 

třeba nějakým způsobem vyrobit a nejčastějším způsobem výroby je třískové obrábění.  

 Obrobitelnost superslitin, mezi které patří i niklové slitiny je velmi obtíţná 

a bude se dále s vývojem těchto slitin zhoršovat. Úkolem výzkumu v této oblasti proto 

musí být nalezení vhodných řezných materiálů pro obrábění těchto materiálů 

a to i se zaměřením na nalezení vhodného vztahu mezi obráběným materiálem, 

pouţitým řezným materiálem a nastavenými řeznými podmínkami. Nemalá část 

výzkumu by se měla také věnovat odstranění procesních kapalin z procesu řezání. 

 Cílem této disertační práce bylo najít nejvhodnější kombinaci řezného materiálu 

a řezných podmínek pro suché soustruţení niklové slitiny Inconel 718. Řezné podmínky 

byly voleny v závislosti na trvanlivosti nástroje, drsnosti povrchu, silách při obrábění 

a zbytkových napětích v obrobeném povrchu. Dále se tato práce zabývá 

experimentálním ověřením vhodnosti pouţití řezné keramiky a utvařeče FM 

na povlakovaných destičkách ze slinutého karbidu k obrábění niklových slitin. Snahou 

bylo také experimentálně ověřit suché obrábění niklových slitin při zachování 

ekonomicky přijatelné trvanlivosti pouţitých řezných materiálů 

 V experimentální části disertační práce je uveden popis obráběného materiálu 

pouţitého stroje, volba řezných nástrojů a řezných materiálů, pouţité geometrie VBD 

a také návrh pouţitých řezných parametrů. Byly pouţité dva řezné materiály - řezná 

keramika a slinutý karbid. Z kaţdého řezného materiálu byly pouţity dva tvary 

vyměnitelných břitových destiček - trigon a kosočtverec. Pro slinutý karbid byla 

zvolena kombinace tří řezných rychlostí a dvou posuvů, řezná keramika byla testování 

v kombinaci čtyř řezných rychlostí a dvou posuvů.  
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 Ze všech provedených experimentů byly sestaveny tabulky a sestrojeny grafy, 

pomoci kterých byly vybrány nejlepší řezné podmínky pro obrábění Inconelu 718 

v závislosti na trvanlivosti nástroje, dosaţené drsnosti povrchu a na objemu odebraného 

materiálu. Následně byly pro nejlepší a nejhorší zvolené řezné podmínky pro kaţdou 

vyměnitelnou břitovou destičku porovnány sloţky síly řezání a zbytková napětí 

v jednotkách MBN v obrobeném povrchu. 

 Z pohledu trvanlivosti nástroje byla pro VBD z řezné keramiky zvolena řezná 

rychlost vc = 160 mmin
-1

 a posuv fot = 0,25 mm a pro VBD ze slinutého karbidu řezná 

rychlosti vc = 30 mmin
-1

 a posuvu fot = 0,15 mm. Při těchto řezných podmínkách 

vydrţely destičky z řezné keramiky řezat cca 2 min. a destičky ze slinutého karbidu 

(5,5÷9) min. Z tohoto pohledu se zdá, ţe destičky z řezné keramiky nejsou vhodné 

k obrábění niklových slitin. Pokud ale srovnáme objem odebraného materiálu 

destičkami, které obráběly výše uvedenými řeznými parametry a po výše uvedenou 

dobou zjistíme, ţe i kdyţ destičky z řezné keramiky dokázaly řezat 3,5 krát kratší dobu, 

tak destička ve tvaru kosočtverce obrobila 2 krát větší objem materiálu a destička 

ve tvaru trigonu dokonce 3,4 krát větší objem materiálu neţ destičky ze slinutého 

karbidu. Z naměřených hodnot byly také sestaveny T-vc závislosti, ze kterých bylo 

zjištěno, ţe při obrábění Inconelu 718 má řezná keramika lepší řezivost neţ slinutý 

karbid. 

 Pro lepší vyobrazení výše popsaných údajů uvádím jako příklad porovnání 

soustruţení válce 100 mm a délky 1 000 mm z Inconelu 718 destičkami Greenleaf 

a Pramet. Destičky obrábí řeznými parametry zvolenými jako nejlepší. Po provedení 

několika jednoduchých výpočtů můţeme dojít k závěru, ţe destička z řezné keramiky 

obrobí válec za 7,9 minuty a otupí se cca 4 břity. Namísto toho destička ze slinutého 

karbidu obrobí tentýţ válec za 69,8 minuty a otupí se 10 břitů. Pokud tyto údaje 

promítneme do nákladů na řezný materiál, kde jeden břit destičky Greenleaf stojí 

cca 144,- Kč a jeden břit destičky Pramet stojí cca 38,- Kč, pak pro obrobení válce 

zaplatíme 576,- Kč za destičku z řezné keramiky a 377,- Kč za destičku ze slinutého 

karbidu. Ve výsledku zjistíme, ţe při obrábění řeznou keramikou zaplatíme za řezný 

materiál cca 1,5 krát více neţ za destičky ze slinutého karbidu. Mnohem důleţitějším 

aspektem ale je, ţe daný válec obrobíme 9 krát rychleji a ušetříme cca 60 minut 

strojového času. Stroj, na kterým byl experiment prováděn, má hodinovou sazbu 
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1 000,- Kč.  V závěru zjistíme, ţe ušetřená hodinová sazba pokryje větší náklady 

na pořízení řezného materiálu a ušetří další náklady na vlastní obrábění. 

 Po srovnání dosaţených parametrů drsnosti povrchu po obrábění řeznou 

keramikou a slinutým karbidem byl vyvozen závěr, ţe vyměnitelné břitové destičky 

z řezné keramiky dosáhly větších hodnot Ra i Rz na povrchu vzorku neţ vyměnitelné 

břitové destičky ze slinutého karbidu. Proto byly destičky z řezné keramiky doporučené 

pro hrubování a destičky ze slinutého karbidu pro dokončovací obrábění Inocnelu 718. 

 Dalším hodnotícím parametrem byly sloţky síly řezání naměřené pro nejlepší 

a nejhorší zvolené řezné parametry. Pokud srovnáme jednotlivé tvary břitových destiček 

ze stejného řezného materiálu, pak jak pro nejlepší tak pro nejhorší řezné parametry 

vyvodil trigon ze slinutého karbidu větší hodnoty všech sloţek síly řezání 

neţ kosočtverec. U řezné keramiky je tomu opačně. Pokud se provede srovnání stejných 

tvarů vyměnitelných břitových destiček, ale vyrobených z různých řezných materiálů, 

pak pro nejlepší i nejhorší řezné podmínky je trigon z řezné keramiky zatíţen menšími 

sloţkami řezné síly neţ trigon ze slinutého karbidu. U kosočtverce je zhodnocení 

pro nejlepší řezné parametry sloţitější, protoţe řezná sloţka je u řezné keramika větší 

neţ u slinutého karbidu, pasivní sloţka je u obou materiálů přibliţně stejná a posuvová 

sloţka je větší u slinutého karbidu. Při soustruţení nejhoršími řeznými parametry dosáhl 

trigon z řezné keramiky menších hodnoty řezné, pasivní a posuvové sloţky síly řezání 

neţ při obrábění trigonem ze slinutého karbidu. Dále bylo  zjištěno, ţe obrábění 

zvolenými nejhoršími řeznými parametry silově zatěţuje řezný břit zkoumaných VBD 

menšími hodnotami, neţ obrábění zvolenými nejlepšími řeznými parametry. 

 Posledním zkoumaným parametrem bylo zbytkové napětí (MBN) vnesené 

do povrchu vzorku po obrábění nejlepšími a nejhoršími řeznými parametry. Tato část 

experimentu dokázala, ţe obrábění nemagnetického Inconelu 718 jak nástroji z řezné 

keramiky tak nástroji ze slinutého karbidu vneslo do povrchu vzorku určité hodnoty 

zbytkových napětí detekované magnetoelastickou metodou. Hodnoty byly ale v tak 

malém rozsahu, ţe jejich převedení na MPa by nemělo ţádnou vypovídací schopnost. 

 Provedené experimenty dokázaly, ţe při správné kombinaci řezného materiálu, 

geometrie nástroje a řezných podmínek lze obrábět Inconel 718 bez pouţití procesní 

kapaliny. Dále bylo potvrzeno, ţe řezná keramika WG-300 je vhodná k obrábění 

Inconelu 718, a to obzvlášť pro hrubování. Dalším zjištěním je to, ţe nově vyvinutý 

utvařeč na destičkách ze slinutého karbidu s označením FM je vhodný k obrábění 

Inconelu 718, ale ve srovnání s řeznou keramikou je určen pro dokončování. 
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11.1 Přínos pro vědu 

 

 Výsledky uvedené v této disertační práci pocházejí z experimentů provedených 

na materiálu - superslitina Inconel 718, který ještě na Katedře obrábění a montáţe 

Fakulty strojní VŠB - TU Ostrava nebyl testován. Proto tyto výsledky stanoví základ 

k provedení dalších experimentů a tím také k rozvoji studijního oborou. Zkoumání 

materiálových vlastností z pohledu obrábění je velmi důleţitou součástí výzkumu 

prováděném na pořád častěji pouţívaných "exotických" materiálech. Tak jak se budou 

tyto materiály vyvíjet a zdokonalovat své mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti, 

bude třeba, pro dosaţení ekonomicky a technicky přijatelných způsobu výroby součásti, 

přikládat výzkumu jejich obrábění  pořád větší váhu. 

 Z naměřených a vypočítaných údajů a následně z jejich vyhodnocení lze tvrdit, 

ţe obrábění niklových slitin není pouze doménou slinutých karbidů, ale za určitých 

předpokladů lze tyto materiály obrábět i řeznou keramikou.  Pokud shrneme všechny 

výsledky experimentů má tato disertační práce následující přínosy pro vědu: 

 návod pro nalezení kombinace řezného materiálu, řezné geometrie a  řezných 

parametrů pro obrábění superslitin v závislosti na různých kritériích, 

 průběh opotřebení na hřbetě na vyměnitelných břitových destičkách ze slinutého 

karbidu a z řezné keramiky, 

 měření sil za nejlepších a nejhorších zvolených řezných podmínek potvrdilo 

zákonitosti objevující se v HSC, 

 zjištění, ţe obráběním lze do povrchu nemagnetického materiálu vnést zbytková 

napětí detekovatelná magnetoelastickou metodou, 

 zjištění, ţe Inconel 718 lze obrábět za dodrţení řezných parametrů i řeznou 

keramikou bez chlazení. 

  

 Tato disertační práce můţe být pouţitá jako odrazový můstek pro další 

experimenty: 

 nalezení vhodného řezného materiálu, řezné geometrie a parametrů řezání 

pro přerušovaný řez - frézování, 

 nalezení vhodné řezné geometrie a parametrů řezání pro další řezné materiály 

vhodné pro obrábění superslitin - např. kubický nitrid boru, 
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 nalezení vhodného řezného materiálu, řezné geometrie a parametrů řezání 

pro obrábění navařeného Inconelu 718, 

 zjištění hodnot zbytkových napětí v MPa v povrchu Inconelu 718 po obrábění, 

  nalezení vhodné metody měření zbytkových napětí v superslitinách. 

 

11.2 Přínos pro praxi 

  

 Výsledky této disertační práce budou přínosem pro všechny firmy zabývající 

se obráběním těţkoobrobitelných materiálů a hlavně niklových slitin. Jak uţ bylo 

řečeno superslitiny, nebo-li "exotické" materiály se začínají pouţívat pořád častěji, 

ale jejich obráběním se zabývá pouze pár špičkových firem, které se nebojí této veliké 

výzvy. Tyto firmy ovšem většinou nemají kapacitu a ani čas k provádění podobných 

experimentů, které byly provedeny v této práci. 

 Dále je tato práce přínosem pro výrobce řezných nástrojů. Správně namíchaný 

substrát vyměnitelných břitových destiček, vývoj nových povlaků a utvařečů třísek 

na destičkách ze slinutého karbidu nebo správná orientace a velikost whiskerů 

v destičkách z řezné keramiky jsou základem k výkonnému a spolehlivému řeznému 

nástroji. 

 Proto tato práce má přínos pro praxi zejména v: 

 ukázce pouţití progresivnějších řezných materiálů pro obrábění Inconelu 718, 

 zkrácení času obrábění díky moţnosti pouţití vyšších řezných rychlostí, 

 rozčlenění pouţitých řezných materiálů podle dosaţené drsnosti povrchu 

na hrubovací a dokončovací, 

 podle naměřených sloţek řezné síly lze odvodit vhodnost pouţití obráběcího 

stroje z hlediska tuhosti, 

 potvrzení funkčnosti utvařeče s označením FM na destičkách firmy Pramet 

Tools, s.r.o. pro obrábění niklových slitin, 

 potvrzení vhodnosti řezné keramiky WG-300 firmy Greenleaf Corporation 

pro obrábění niklových slitin, 

 potvrzení, ţe Inconel 718 lze obrábět při dodrţení řezných parametrů také bez 

pouţití procesní kapaliny. 
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12 SUMMARY 

 

 The aim of this dissertation work was to find the best combination of cutting 

material, tool geometry and cutting conditions for dry turning of nickel based alloy 

Inconel 718. Cutting conditions were selected based on tool life, surface roughness, 

the cutting forces and residual stresses in machined surface. 

 Of all the experiments were constructed tables and graphs. Based on these tables 

and graphs were selected the best cutting conditions for machining Inconel 718. 

The cutting conditions are depending on the tool life, surface roughness and the volume 

of material removed. Subsequently, for the best and worst conditions for the each 

cutting insert were compared components of cutting forces and residual stresses 

in machined surface. 

 In terms of tool life, for inserts of ceramic was chosen cutting speed 

vc = 160 mmin
-1

 and feed fot = 0,25 mm, and for inserts of cemented carbide cutting 

speed vc = 30 mmin
-1

 and feed fot = 0,15 mm. In these condition, inserts of ceramic 

resist machining about 2 minutes, and inserts of cemented carbide about 7 minutes. 

For these perspective, it appears that the inserts of ceramic are not suitable 

for machining nickel alloys. Inserts of ceramic machined 3,5 times shorter time 

than inserts of cemented carbide. But if we compare the volume of material removed, 

we find that the insert of ceramic in the shape of a rhomboid machined 2 times larger 

volume of material and the insert in the shape of a trigon even 3,4 times larger volume 

of material than the inseret of cemented carbide. 

 After comparison of the parameters of surface roughness after machining inserts 

of ceramic and inserts of cemented carbide, it was concluded that the inserts of ceramic 

reached higher values of Ra and Rz on the surface than the inserts of cemented carbide. 

Therefore, the inserts of ceramic are recommended for roughing and inserts of cemented 

carbide for finish machining of Inconel 718. 

 Another evaluation parameters were components of cutting force for the best 

and worst selected cutting conditions. If we compare the different shapes of cutting 

inserts of the same material, we have conclusion that for the best and worst cutting 

conditions insert in the shape trigon from cemented carbide deduced greater value 

for all components of cutting force than the insert in shape rhomboid. Inserts 

form cutting ceramic have components of cutting force the opposite than inserts 
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from cemented carbide. If we compare the same shapes of cutting inserts of the different 

material, we have conclusion that for the best and worst cutting parameters insert 

in the shape trigon from ceramic deduced smaller value for all components of cutting 

force than the insert from cemented carbide. Evaluation components of cutting forces 

for the inserts in the shape rhomboid is difficult. Cutting component is in ceramic 

greater than cemented carbide, the passive component is same in both materials 

and feed component is a greater in cemented carbide. In turning with the worst cutting 

conditions trigon from ceramic reached smaller components of cutting force than trigon 

from cemented carbide. 

 The last parameter, which was examined is residual stress introduced into 

the sample surface after turning with the best and worst of cutting parameters. This part 

of the experiment proved that the machining of the non-magnetic material Inconel 718 

by a tool from ceramic and a tool from cemented carbide brought to the surface 

of a sample of the residual stress values detected by a magnetoelastic method. 

The values were so small but so that their transfer to the MPa would have no 

explanatory power. 

 The experiments proved that the right combination of cutting material, tool 

geometry and cutting conditions can be machined Inconel 718 without using the process 

liquid. It was confirmed that the ceramic WG-300 is suitable for machining Inconel 718, 

and especially for roughing. Next finding is that the newly developed chip breaker 

on the inserts from cemented carbide with tags FM is suitable for machining Inconel 

718, but compared to a inserts from ceramic is suitable for finishing. 

 

 This dissertation work can be used as a springboard for future experiments: 

 finding a suitable cutting material, tool geometry and cutting conditions 

for interrupted cut - milling, 

 finding a suitable tool geometry and cutting conditions for other materials 

suitable form machining superalloys - such as cubic bore nitride, 

 finding a suitable cutting material, tool geometry and cutting conditions 

for machining of welded Inconel 718, 

 determine the value of residual stress in MPa in the surface after machining 

Inconel 718, 

 finding an appropriate method for measuring residual stress in superalloys. 
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