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Anotace 

 

 Předkládaný autoreferát je zaměřen 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. 

 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. 

 

Annotation  

  

 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 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 pouţitých symbolů, zkratek a značek 

ZNAČKA VÝZNAM JEDNOTKA 

CNC Computer Numeric Control [-] 

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

) [-] 

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

Fc řezná sloţka síly obrábění [N] 

Ff posuvová sloţka síly obrábění [N] 

Fp pasivní 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] 

HSC High Speed Cutting [-] 

MBN zbytkové napětí v jednotkách barkhausenova šumu [mV] 

Ra průměrná aritmetická úchylka profilu [m] 

Rz největší výška profilu [m] 

SK Slinutý karbid [-] 

T trvanlivost [min] 

V objem odebraného materiálu [mm
3
] 

VBB opotřebení přímé části ostří (průměrné) [mm] 

ap hloubka řezu [mm] 

f posuv [mm] 

fot posuv na otáčku [mm] 

m exponent v Taylorovém vztahu [-] 

t čas [s] 

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

vc řezná rychlost [mmin
-1

] 

o úhel čela v rovině ortogonální [°] 

r úhel nastavení hlavního ostří [°] 

s úhel sklonu řezné hrany v rovině ostří [°] 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoreferát   Ing. Ryszard Konderla 

___________________________________________________________________________ 

- 4 - 

2 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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3 NÁVRH A METODIKA PROVEDENÍ EXPERIMENTU 

 

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. 

  

3.1 Volba obráběného materiálu 

 

 Pro provedení experimentů ke zjištění vhodných řezných podmínek, řezného materiálu 

a geometrie řezného nástroje pro suché soustruţení niklových slitin byl zvolen 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. 

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. 

 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. 

 

3.2 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 byl experiment realizován 

na soustruhu SE 820 NUMERIC (obrázek 3.1). Tento soustruh je vybaven řídicím systémem 
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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. Obráběný materiál byl na soustruhu upnut do sklíčidla a podepřen koníkem. 

 

 

Obr. 3.1 CNC soustruh SE 820 NUMERIC [49] 

 

3.3 Volba řezných nástrojů a řezných materiálů 

 

 Pro provedení experimentu byly zvoleny VBD ze dvou firem. Z firmy Pramet Tools, 

s.r.o. byly pouţity VBD ze slinutého karbidu 8030 s označením WNMG 080408 E-FM 

a CNMG 120408 E-FM. Z firmy Greenleaf Corporation byly pouţity VBD 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. 

 

3.3.1 Pouţité noţové drţáky 

 

 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 mechanizmu. Do noţového 

drţáku typu PWLNR 2525 M08 (obrázek 3.2) 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 (obrázek 3.3) se upínají destičky 

ve tvaru kosočtverce, tedy v experimentu destičky CNMG 120408 E-FM a CNGA-120408. 

 

                        

            Obr. 3.2 PWLNR 2525 M08 [13]                 Obr. 3.3 PCLNR 2525 M12 [13] 
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3.3.2 Pouţité 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 3.4 a 3.5. V tabulce 3.1 jsou uvedeny základní rozměry těchto 

vyměnitelných břitových destiček. 

 

  
Obr. 3.4 Vyměnitelná břitová destička WNMG 080408 E-FM [13] 

 

  
Obr. 3.5 Vyměnitelná břitová destička CNMG 120408 E-FM [13] 

 

Tab.  3.1 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.   

 

 
Obr. 3.6 Profil hlavního břitu destičky s utvařečem FM [50] 
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 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 3.6. 

 

3.3.3 Pouţité 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. Destičky 

jsou zobrazeny na obrázcích 3.7 a 3.8. Základní rozměry pouţitých vyměnitelných destiček 

Greenleaf jsou uvedeny v tabulce 3.2. 

 

   
Obr. 3.7 Vyměnitelná břitová destička WNGA-080408 [12] 

 

  
Obr. 3.8 Vyměnitelná břitová destička CNGA-120408 [12] 

 

Tab. 3.2 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 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. 
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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. 

 

3.4 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. 

 Oba dva typy vybraných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu 

(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. 

 Pro destičky ze SK byly zvoleny tři vc1 = 30 mmin
-1

, vc2 = 40 mmin
-1

, 

vc3 = 50 mmin
-1

. Destičky z ŘK byly testovány při čtyřech řezných rychlostech 

vc1 = 160 mmin
-1

, vc2 = 240 mmin
-1

, vc3 = 320 mmin
-1

, vc4 = 400 mmin
-1

. 

 

Tab. 3.3 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 3.3 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. 

 

3.5 Schéma experimentu 

 

 Celkem bylo provedeno 36 řezů destičkami ze slinutého karbidu a 48 řezů destičkami 

z řezné keramiky. Všechny pokusy byly provedeny bez procesní kapaliny, tzn. suchým 

obráběním. Schéma experimentu je zobrazeno na obrázku 3.9. 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 
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experimentu bylo měřeno opotřebení nástroje, čas obrábění do dosaţení kritické hodnoty 

opotřebení, objem odebraného materiálu a drsnost povrchu. 

 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 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.  

 

 
Obr. 3.9 Schéma prováděného experimentu  
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3.6 Měřící přístroje a měřící metody pouţité v experimentu 

 

 V experimentu bylo provedeno měření opotřebení hřbetu nástroje, objemu odebraného 

materiálu, měření drsnosti povrchu, měření sil při obrábění a měření zbytkových napětí.  

 

3.6.1 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 3.10. 

  

 
Obr. 3.10 Ukázka měření opotřebení VBD pomocí digitalizovaného dílenského mikroskopu 

 

3.6.2 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 (3.1): 
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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] 

 

3.6.3 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 [32, 33]. 

 Drsnost byla měřena dotykovým (hrotovým) profilometrem Surftest SJ-401, 

který vyrábí společnost MITUTOYO. Je to přístroj pro měření drsnosti povrchů určený 

pro dílenské pouţití.  

 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 3.11). 

 

 
Obr. 3.11 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. 

 

3.6.4 Měření sil řezání 

 

 Síly řezání při soustruţení byly měřeny třísloţkovým univerzálním dynamometrem 

KISTLER 4991. Tento dynamometr se skládá 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 (obrázek 3.12). KISTLER 4991 
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je určen k měření tří na sebe kolmých sil Fx, Fy, Fz (v případě soustruţení Fc, Fp a Ff) [63].

  

     
Obr. 3.12 Měření sil řezání pomoci dynamometru KISTLER 4991 

 

3.6.5 Měření zbytkových napětí v jednotkách MBN 

 

 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.  

 Měření bylo provedeno na válci z Inconelu 718 (obrázek 3.13), na kterém byly 

postupně obrobeny plošky zvolenými nejlepšími a nejhoršími řeznými parametry. Pouţité 

řezné parametry a označení jednotlivých plošek jsou zobrazeny v tabulce 3.4. Zbytkové napětí 

v jednotkách MBN bylo měřeno na povrchu vzorku do hloubky 0,1 mm. 

 

 
Obr. 3.13 Vzorek pro měření zbytkových napětí 

 

Tab. 3.4 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 
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4 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 jednotkách MBN v povrchu vzorku 

po obrábění jednotlivými druhy vyměnitelných břitových destiček a jejich nejlepšími 

a nejhoršími řeznými parametry zvolenými v první části experimentu. Zbytková napětí 

v jednotkách MBN se měřila ve směru rovnoběţným s osou válce (s vektorem posuvu).  

 

4.1 Srovnání doby obrábění do dosaţení VBB = 0,4 mm 

 

 V tabulkách 4.1÷4.4 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. 4.1 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. 4.2 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 
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Tab. 4.3 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 

 

Tab. 4.4 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 

 
Obr. 4.1 Srovnání nejdelší časů obrábění jednotlivých destiček 

 

  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 4.1. 

 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 
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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 4.2. 

 

 
Obr. 4.2 Srovnání nejkratších časů obrábění jednotlivých destiček 

  

4.2 Srovnání objemu odebraného materiálu do dosaţení VBB = 0,4 mm 

 

 V níţe uvedených tabulkách 4.5÷4.8 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. 

 Jak je moţné vidět v tabulkách 4.5÷4.8 a v obrázku 4.3 obrobila vyměnitelná břitová 

destička WNGA-080408 (Greenleaf) při svém nejdelším pokusu trvajícím 124 s objem 

82 777 mm
3
 materiálu. Destička CNGA-120408 (Greenleaf) dokázala odebrat 77 444 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. 

 

Tab. 4.5 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 
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Tab. 4.6 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. 4.7 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. 4.8 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 

 
Obr. 4.3 Srovnání největších objemů odebraného materiálu jednotlivými VBD 
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 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. 

 

4.3 Závislost T-vc 

 

 V této kapitole jsou uvedeny tabulky 4.9 a 4.10 a obrázky 4.4 aţ 4.7, 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.  

 

Tab. 4.9 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/,061 400/,034 

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. 4.10 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 

  

 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. 

 V tabulce 4.11 jsou uvedené vypočítané koeficienty Cv, CT a m pro jednotlivé 

vyměnitelné břitové destičky pouţité v experimentu. 

 

Tab. 4.11 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 
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Obr. 4.4 Závislost T-vc pro WNGA-080408 a WNMG 080408 E-FM (f = 0,15 mm) 

 

 
Obr. 4.5 Závislost T-vc pro CNGA-080408 a CNMG 120408 E-FM (f = 0,15 mm) 

 

 
Obr. 4.6 Závislost T-vc pro WNGA-080408 a WNMG 080408 E-FM (f = 0,25 mm) 
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Obr. 4.7 Závislost T-vc pro CNGA-080408 a CNMG 120408 E-FM (f = 0,25 mm) 

   

 Pomocí hodnot z tabulky 4.11 a obrázků 4.4 aţ 4.7 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. 

 

4.4 Srovnání průměrné aritmetické úchylky profilu Ra do dosaţení VBB = 0,4 mm 

 

 V tabulkách 4.12÷4.15 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. 

 Z níţe uvedených tabulek (4.8 a 4.9) a z obrázku 4.8 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. 
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Tab. 4.12 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. 4.13 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. 4.14 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 

 

Tab. 4.15 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 
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Obr. 4.8 Srovnání nejnižších průměrných aritmetických úchylek pro jednotlivé VBD 

  

 Pokud porovnáme hodnoty průměrné aritmetické úchylky profilu dosaţené 

destičkami, které obráběly svými optimálními řeznými parametry (obrázek 4.8), 

pak dostaneme stejný výsledek jako z tabulek 4.12÷4.15. 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. 

 

4.5 Srovnání největší výšky profilu Rz do dosaţení VBB = 0,4 mm 

 

 V následujících tabulkách 4.16÷4.19 jsou uvedeny výběrové průměry největších výšek 

profilu Rz naměřených v jednotlivých pokusech . 

 Obrázek 4.9 a tabulky 4.10 a 4.11 zobrazují, ţe i kdyţ pouţité VBD budou obrábět 

zvolenými nejlepšími řeznými parametry, tak drsnost povrchu po obrábění řeznou keramikou 

bude horší neţ po obrábění slinutým karbidem. Obrázek 4.9 také potvrzuje závěr vyvozený 

v kapitole 4.1.4 - 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. 

 

Tab. 4.16 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 
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Tab. 4.17 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 

 

Tab. 4.18 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. 4.19 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 

 

 
Obr. 4.9 Srovnání nejnižších hodnot největší výšky profilu pro jednotlivé VBD 
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4.6 Srovnání sloţek síly řezání - nejlepší řezné parametry pro VBD 

 

 V níţe uvedené tabulce 4.20 jsou uvedené naměřené hodnoty jednotlivých sloţek síl 

řezání pro zkoumané vyměnitelné břitové destičky a pro jejich zvolené nejlepší řezné 

parametry. Na obrázcích 4.10 aţ 4.12 jsou tyto hodnoty mezi sebou srovnány.  

 

Tab. 4.20 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 4.20 a obrázků 4.10÷4.12 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. 

 

 
Obr. 4.10 Srovnání hodnot Fc při obrábění VBD nejlepšími řeznými parametry 
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Obr. 4.11 Srovnání hodnot Fp při obrábění VBD nejlepšími řeznými parametry 

 

 
Obr. 4.12 Srovnání hodnot Ff při obrábění VBD nejlepšími řeznými parametry 

  

 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 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. 

 

4.7 Srovnání sloţek síly řezání - nejhorší řezné parametry pro VBD 

 

 Tabulka 4.21 zobrazuje naměřené hodnoty řezné, posuvové a pasivní sloţky síly 

řezání pro jednotlivé pouţité vyměnitelné břitové destičky, které soustruţily svými nejhoršími 

řeznými parametry. Na obrázcích 4.13 aţ 4.15 je uvedeno srovnání jednotlivých hodnot. 
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Tab. 4.21 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. 4.13 Srovnání hodnot Fc při obrábění VBD nejhoršími řeznými parametry 

 

 
Obr. 4.14 Srovnání hodnot Fp při obrábění VBD nejhoršími řeznými parametry 
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Obr. 4.15 Srovnání hodnot Ff při obrábění VBD nejhoršími řeznými parametry 

  

 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 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. 

 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 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. 

 

4.8 Srovnání hodnot MBN - nejlepší řezné parametry pro VBD 

  

 V tabulce 4.22 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 4.16. 

 Z obrázku 4.16 a tabulky 4.22 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. 
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Tab. 4.22 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 

  

 
Obr. 4.16 Srovnání hodnot MBN při obrábění VBD nejlepšími řeznými parametry 

 

 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. 

 

4.9 Srovnání hodnot MBN - nejhorší řezné parametry pro VBD 

 

 Tabulka 4.23 prezentuje naměřené hodnoty MBN v povrchu vzorku obrobeném 

nejhoršími řeznými podmínkami zvolenými pro jednotlivé pouţité VBD. 

 Z tabulky 4.23 i z obrázku 4.17 je opět patrné, ţe naměřené hodnoty MBN 

pro jednotlivé VBD se liší pouze v malém rozsahu. Tento jev lze stejně jako u obrábění 
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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. 

 

Tab. 4.23 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 

 

 Při srovnání hodnot MBN v závislosti na tvaru pouţité VBD 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 VBD ze slinutého karbidu je při těchto řezných podmínkách situace 

opačná. Větší hodnoty MBN byly naměřeny v povrchu obrobené VBD ve tvaru kosočtverce. 

 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. 

 

 
Obr. 4.17 Srovnání hodnot MBN při obrábění VBD nejhoršími řeznými parametry 
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5 ZÁVĚR 

 

 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.  

 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 

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 
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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. 

 

5.1 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, 
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 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, 

 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. 

 

5.2 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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6 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 min., 

and inserts of cemented carbide about 7 min. 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 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 
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values detected by a magnetoelastic method. The values were so small but so that their 

transfer to the MPa would have no explanatory power. 

 

 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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Jméno Ing. Ryszard KONDERLA 

Kontakt 

  Frýdecká 135/42, Český Těšín, Czech Republic 

  +420 777 147 516 

  ryszardkonderla@seznam.cz  

Vzdělání 

od 1.9.2008 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní, katedra obrábění a montáţe 

doktorské studium 

2006 – 2008 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní, obor – strojírenská technologie 

ukončeno 11.6.2008 státní závěrečnou zkouškou a obhajobou 

diplomové práce na téma „Vliv geometrie frézovací hlavy na napětí 

v povrchové vrstvě obrobku.“ 

2003 – 2006 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní, obor – strojírenská technologie 

ukončeno 12.6.2006 státní závěrečnou zkouškou a obhajobou 

bakalářské práce na téma „Náhrada broušení třískovým obráběním 

kalených ocelí.“ 

1999 – 2003 

Střední průmyslová škola - Technikum Przemysłowe, Karviná 

Ukončeno30.5.2003  maturitní zkouškou 

Průběh praxe 

od 1.1.2008 

OTK pracovník, technolog 

OSSIKO, v.s.p. 

Dovednosti 

Práce na PC: (Office, AutoCAD, VariCAD, Simufact.forming) 

Řidičský průkaz: A, B 

Jazykové znalosti:  ANGLIČTINA (mírně pokročilý) 

                        POLŠTINA (rodilý mluvčí) 

Zájmy Tanec, floorbal, plavání, cyklistika 

Cíl 
Práce v rozvíjející se tuzemské nebo zahraniční společnosti 

s moţnosti profesního růstu. 

mailto:robert.cep@vsb.cz


Autoreferát   Ing. Ryszard Konderla 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 

Curriculum vitae:  
  

 

 

 

  _________________________________________________________________________ 

  

Name Ryszard KONDERLA, MSc. 

Contacts 

  Frýdecká 135/42, Český Těšín, Czech Republic 

  +420 777 147 516 

  ryszardkonderla@seznam.cz  

Education 

From 2008 

VSB – Technical University of Ostrava 

Faculty of Mechanical Engineering,  

Department of Machining and Assembly, Ph.D. student 

2006 – 2008 

VSB – Technical University of Ostrava 

Faculty of Mechanical Engineering 

Finished 11.6.2008 by state examination and defense diploma thesis 

“Influence of the Milling Head Geometry on Tension in Surface 

Layer of Workpiece”  

2003 – 2006 

VSB – Technical University of Ostrava 

Faculty of Mechanical Engineering 

Finished 12.6.2006 by state examination and defense bachelor 

thesis “Substitute of Grinding by Cutting Hardened Steels”  

1999 – 2003 

High technical school, Karviná 

Finished 30.5.1995 by leaving examination 

Work 

Experiences 

From 1.1.2008  

Worker of quality control, technologist 

 OSSIKO v.s.p. 

Skills 

PC works: (Office, AutoCAD, VariCAD, Simufact.forming) 

Driver license: A, B 

Languages:  ENGLISH (intermidiate) 

             POLISH (fluently) 

Hobbies dance, floor ball, swimming and cycling. 

Tendency 
Attractive work on developing or foreign progressive company, 

with possibility next profession expansion. 
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