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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Symbol         Význam             Jednotka 

 

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

AD      - jmenovitý průřez třísky .................................................................... [mm2] 

Aα      - plocha hřbetu nástroje .............................................................................[-] 

A´α      - plocha vedlejšího hřbetu nástroje ............................................................[-] 

Aγ      - plocha čela nástroje .................................................................................[-] 

CA      - označení pro řeznou keramiku - čistá ..................................................... [-]  

CBN      - cubic boron nitride - kubický nitrid bóru ................................................[-] 

CBN170    - označení nástroje dle výrobce ................................................................ [-]  

CM      - označení pro řeznou keramiku - směsná .................................................[-] 

CN      - označení pro řeznou keramiku - nitridová .............................................. [-]    

CNC      - computer numeric control - číslicové řízení ............................................[-] 

CRSNR/L - označení nástrojového držáku dle ISO ....................................................[-] 

EDX      - energiově disperzní analýza ....................................................................[-] 

F      - síla řezání ............................................................................................... [N] 

F1              - aktivní složka síly řezání ........................................................................ [N] 

F2,p      - pasivní složka síly řezání ....................................................................... [N] 

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

Fc              - řezná složka síly řezání .......................................................................... [N] 

Ff     - posuvová složka síly řezání .................................................................... [N] 

Fn     - normálová síla ........................................................................................ [N] 

Ft     - třecí síla .................................................................................................. [N] 

Fok     - okamžitá síla ........................................................................................... [N] 

HB     - tvrdost dle Brinella .................................................................................. [-]  

HFM     - high feed machining - vysokoposuvové obrábění ....................................[-] 

HK     - tvrdost podle Knoopa ...............................................................................[-] 

HRC     - tvrdost podle Vickerse ..............................................................................[-] 

HRSA     - heat resistant alloys - žáruvzdorné slitiny ................................................[-] 

HSC     - high speed cutting - vysokorychlostní obrábění .......................................[-] 

K     - součinitel pěchování třísky .......................................................................[-] 

KB     - šířka žlábku .......................................................................................... [µm] 
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KF     - vzdálenost žlábku od čela .................................................................... [µm] 

KM     - střední vzdálenost žlábku .................................................................... [µm] 

KNB     - kubický nitrid bóru ...................................................................................[-] 

KT     - hloubka žlábku .................................................................................... [µm] 

L     - dráha nástroje ve směru posuvu .......................................................... [mm] 

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

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

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

MC           - primární karbidy .......................................................................................[-] 

O, M, N    - body ohraničující primární plastickou deformaci ....................................[-] 

PVD     - physical vapour deposition - fyzikální metoda nanášení povlaku ............[-] 

Q     - množství odebraného materiálu ........................................................... [cm3] 

R     - řezný odpor ............................................................................................. [N] 

Ra      - průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu ........................ [µm] 

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

RNGN     - označení tvaru destičky dle ISO ...............................................................[-] 

RO     - rychlořezná ocel .......................................................................................[-] 

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

Rz     - největší výška profilu .......................................................................... [µm]  

RSm     - průměrná vzdálenost prvků profilu ..................................................... [mm] 

ŘK     - řezná keramika .........................................................................................[-] 

S     - jmenovitá plocha průřezu třísky ........................................................ [mm2] 

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

S-N-O     - soustava stroj, nástroj, obrobek ................................................................[-] 

SN800     - označení nástroje dle výrobce ..................................................................[-] 

T     - trvanlivost nástroje .............................................................................. [min] 

U     - rozšířená nejistota .................................................................................... [~] 

UC     - rozšířená kombinovaná nejistota ............................................................. [~] 

VB     - opotřebení na hřbetě ............................................................................ [µm] 

VBB     - opotřebení přímé části ostří ................................................................. [µm] 

VBBmax     - maximální opotřebení .......................................................................... [µm] 

VBC     - opotřebení v oblasti špičky nástroje .................................................... [µm] 

VBN     - opotřebení ve formě vrubu .................................................................. [µm] 
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VBkrit     - kritické opotřebení nástroje ................................................................. [µm] 

VBD         - vyměnitelná břitová destička....................................................................[-] 

VR     - radiální opotřebení nástroje ................................................................. [µm] 

Z     - životnost nástroje ................................................................................. [min] 

a     - tloušťka odebírané vrstvy .................................................................... [mm] 

a1     - tloušťka třísky ...................................................................................... [mm] 

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

uB1     - nejistota vlivu opěrné patky snímacího hrotu ....................................... [μm] 

uB2     - nejistota měřicího přístroje ................................................................... [μm] 

cFc     - konstanta z empirického vtahu pro výpočet síly ......................................[-] 

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

cT     - konstanta v Taylorově vztahu ...................................................................[-] 

cv     - konstanta v Taylorově vztahu ...................................................................[-] 

f     - posuv nástroje ...................................................................................... [mm] 

h, b, l1     - rozměry nástrojového držáku .............................................................. [mm] 

f1, l3      - rozměry nástrojového držáku .............................................................. [mm] 

hm     - hmotnostní procenta ...............................................................................[%] 

q     - počet použitelných ostří destičky .............................................................[-] 

iC     - délka řezné hrany ................................................................................. [mm] 

kC     - měrný řezný odpor .........................................................................[N.mm-2] 

kU     - koeficient rozšíření ...................................................................................[-] 

l     - délka soustružené plochy ..................................................................... [mm] 

l´     - délka odcházející třísky ....................................................................... [mm] 

ln     - vyhodnocovaná délka profilu .............................................................. [mm] 

ln      - délka náběhu ........................................................................................ [mm] 

lp     - délka přeběhu ...................................................................................... [mm] 

lr     - základní délka profilu .......................................................................... [mm] 

m     - exponent v Taylorově vtahu .....................................................................[-] 

m1     - hmotnost vzniklé třísky ........................................................................... [g] 

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

p     - pravděpodobnost pokrytí ........................................................................[%] 

rε     - nástrojový poloměr špičky .................................................................. [mm] 

rn     - poloměr zaoblení ostří .......................................................................... [μm] 
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s     - tloušťka vyměnitelné břitové destičky ................................................ [mm] 

s(x)     - výběrová směrodatná odchylka ............................................................... [~] 

tAs     - jednotkový strojní čas .......................................................................... [min] 

α     - směrnice přímky ...................................................................................... [°] 

uA     - standardní nejistota typu A ...................................................................... [~] 

uB     - standardní nejistota typu B ...................................................................... [~] 

uC     - kombinovaná standardní nejistota ........................................................... [~] 

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

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

vt     - rychlost odcházející třísky ......................................................... [mm.min-1] 

�̅�     - výběrový průměr ..................................................................................... [~] 

xFc     - exponent z empirického vztahu pro výpočet řezné síly ...........................[-] 

xi     - jednotlivé naměřené hodnoty .................................................................. [~] 

yFc     - exponent z empirického vztahu pro výpočet řezné síly ...........................[-] 

αo     - úhel hřbetu nástroje v ortogonální rovině................................................ [°] 

γo     - úhel čela nástroje v ortogonální rovině ................................................... [°] 

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

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

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

γn     - úhel čela nástroje v normálové rovině ..................................................... [°] 

δ     - úhel smykové roviny ............................................................................... [°] 

ε      - intenzita plastické deformace ...................................................................[-] 

εr      - úhel špičky nástroje ................................................................................. [°] 

λ     - tepelná vodivost ......................................................................... [W.m-1.K-1] 

λC     - profilový filtr ....................................................................................... [mm] 

λs     - úhel sklonu ostří ...................................................................................... [°] 

κr     - úhel nastavení hlavního ostří ................................................................... [°]  

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

σ     - normálové napětí ............................................................................... [MPa] 

τ     - tečné napětí ........................................................................................ [MPa] 
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Anotace disertační práce 

ZLÁMAL, Tomáš. Příspěvek k obrábění Ni superslitiny a hodnocení řezivosti vybraných 

řezných materiálů. Ostrava, 2015. 108 s. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 

Školitel: doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. 

  

Neustále se zvyšující požadavky na strojní součásti použité v mnoha průmyslových 

odvětvích kladou vysoké nároky na materiál, z kterého jsou vyrobeny. Superslitiny např. na bázi 

niklu jsou díky svým specifickým vlastnostem předurčeny pro součásti používané v extrémních 

podmínkách. Superslitiny niklu se vyznačují dobrou žárupevností za vysokých teplot, 

žáruvzdorností a vynikající odolností proti korozi, čímž do značné míry převyšují vlastnosti 

běžně používaných ocelí. Avšak díky jejich unikátním a žádoucím vlastnostem patří superslitiny 

mezi materiály, které mají v porovnání s jinými kovovými materiály za daných řezných 

podmínek zhoršenou obrobitelnost. 

Pojem zhoršená obrobitelnost je v praxi často spojován právě s obráběním superslitin, 

protože je v mnoha případech nelze obrábět jako běžné oceli. Zvýšené jsou nejen nároky na 

samotnou technologii výroby, ale i na nástrojový materiál, řeznou geometrii, řezné podmínky 

a prostředí. Příčinou toho jsou fyzikální a mechanické vlastnosti, které mají díky chemickému 

složení a složité mikrostruktuře. Zhoršená obrobitelnost superslitin negativně ovlivňuje proces 

obrábění, zvyšuje namáhání soustavy S-N-O, zhoršuje kvalitu obráběných součástí a v některých 

případech i produktivitu a hospodárnost výroby. 

Pro experimentální obrábění a stanovení řezivosti vybraných řezných materiálů byla 

vybrána niklová slitina Alloy 625 dle ASM 5666F (W.Nr. 2.4856). Jedná se o komplexně 

legovanou slitinu na bázi Ni – Cr běžně používanou pro výrobu komponent v chemickém, 

petrochemické a hlavně leteckém průmyslu. Pro nalezení vhodných řezných parametrů obrábění 

slitiny Alloy 625 s ohledem na dosaženou integritu obrobeného povrchu byly použity vybrané 

vyměnitelné břitové destičky z řezné keramiky a kubického nitridu bóru. 

Hlavním cílem práce bude stanovit analýzu současného stavu obrábění niklových 

superslitin, experimentálně ověřit a navrhnout způsob, jakým lze snadno a efektivně tyto 

materiály obrábět. Výsledky experimentální činnosti budou porovnány s dosavadními poznatky 

o obrábění superslitin v průmyslové praxi a budou sloužit jako doporučení pro možné zvýšení 

efektivity a flexibility obrábění superslitin. 
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Dissertation thesis annotation 

ZLÁMAL, Tomáš. Contribution to the machining of Ni superalloys and evaluation 

cuttability selected cutting materials. Ostrava, 2015. 108 s. Dissertation Thesis. VSB – Technical 

university of Ostrava. Thesis supervisor: Assoc. Prof. Robert CEP, Ph.D., MSc. 

Constantly increasing requirements for machine parts used in many industrial branches 

place demands for material which they are made of. Super alloys based on nickel are 

predetermined for parts used in extreme conditions. Nickel superalloys are characterized by heat 

resistance, being fireproof in high temperatures and an excellent corrosion resistance which 

surpasses qualities of other commonly used steels. However, due to their specific and desirable 

properties, super alloys are the materials that have, compared with other metallic materials in the 

cutting conditions, worse machinability.  

The term “worse machinability” is commonly connected with machining of superalloys 

because those cannot be machined as common steels. There are higher demands not only on the 

manufacturing technologies but also on implement material, cutting geometry, cutting conditions 

and environment. This is because of physical and mechanical properties of the nickel super 

alloys, which they have because of their chemical structure and complicated microstructure. 

Worse machinability of the superalloys has negative influence on the process of machining, 

increases the strain of the machining system, makes the quality of the machined parts worse and 

in some cases even worsens the productivity and the economy of the production. 

The nickel alloy 625 according to ASM 5666F (W. Nr. 2.4856) was selected for machining 

and determination of cutting property of the cutting materials. It is completely alloyed, Ni - Cr 

based material, which is commonly used for manufacturing components in industry. To 

determine suitable cutting parameters of the Alloy 625, with regard to achieved integrity of the 

machined surface, choice exchangeable cutting inserts made from cutting ceramic and cubic 

boron nitride were used. 

The main aim of this thesis is to determine an analysis of the current state of machining of 

nickel super alloys, to prove experimentally and suggest the way we can easily and effectively 

machine these materials. It is necessary to consider the machining of super alloys to be a complex 

issue and work with a lot of influences at the same time. The results of the experimental part will 

be compared with existing knowledge of the machining of the superalloys in the manufacturing 

and can be used as a recommendation for possible increasing of effectiveness of the superalloys 

machining.  
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ÚVOD 

Technologie obrábění kovových materiálů je v průmyslové praxi velmi rozšířenou oblastí. 

Avšak nepřetržitý technický rozvoj posouvá hranice této oblasti neustále dopředu. V souvislosti 

s technickým rozvojem ve strojírenství jsou spojeny především požadavky na zvyšování 

užitných vlastností, parametrů vyráběných součástí a konstrukcí. Právě zvyšující se nároky na 

kvalitu, spolehlivost a hlavně životnost vyráběných součástí mají v současnosti za následek 

vývoj a použití nových materiálů se špičkovými vlastnostmi. Pojmem „superslitiny“ se označují 

materiály, které jsou žárupevné, žáruvzdorné a korozivzdorné i za zvýšených teplot. 

Superslitiny jsou kategorií slitin, pro které jsou charakteristické výborné creepové 

vlastnosti, požadovaný vysoký výkon z hlediska mechanické odolnosti vůči únavovému 

poškození a agresivnímu působení spalin, stálosti za vysokých teplot, odolnosti proti oxidačním 

a korozním poruchám za teplot vyšších než 750 °C. Z hlediska chemického složení se jedná 

o komplexně legované slitiny na bázi niklu, kobaltu nebo železa, které jsou ze strukturálního 

hlediska velmi komplikované. Vysoká životnost a spolehlivost těchto materiálů je přímo spojena 

s jejich mikrostrukturou, resp. s jejich stálostí při dlouhodobé exploataci. Díky svým specifickým 

vlastnostem se superslitiny běžně využívají v mnoha odvětvích průmyslu, například 

energetickém, chemickém a v poslední době prudce se rozvíjejícím leteckém průmyslu. Zde se 

s nimi setkáme nejčastěji v podobě stacionárních součástí nebo lopatek leteckých proudových 

motorů.  

Podle nastíněných oblastí využití se také velmi liší požadavky na konkrétní technologie 

a způsoby obrábění. Při obrábění klasickými třískovými metodami se u superslitin začíná 

projevovat zhoršená obrobitelnost, čímž dochází ke zvýšenému namáhání soustavy stroj – 

nástroj – obrobek. Takové namáhání vyžaduje dostatečnou tuhost obráběcího stroje, vhodný 

nástrojový materiál, řeznou geometrii a řezné podmínky. V některých případech zhoršená 

obrobitelnost niklových materiálů ovlivňuje nejen kvalitu obráběných součástí, ale i produktivitu 

a hospodárnost celé výroby. 

Aby se tomuto riziku dalo snadno předejít, jsou výrobní společnosti nuceny implementovat 

do výroby nové strategie. Tyto především zahrnují změny organizační struktury, optimalizace 

a experimentální analýzy, intenzifikace a zavádění progresivních a inovativních technologií 

(HSC, HFM) na zvýšení efektivity a flexibility výrobního procesu a testování nových 

progresivních řezných materiálů. Dále je nutno vhodnou volbou řezných podmínek 

optimalizovat samotný proces obrábění u materiálů, jakou jsou niklové superslitiny. 
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1. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PROCESU TŘÍSKOVÉHO OBRÁBĚNÍ 

SUPERSLITIN 

1.1 Charakteristika „superslitin“ 

Rozvíjející se průmysl, nové aplikace, progresivní technologie ve strojírenství a s tím 

zvýšené požadavky na strojní součásti, si vyžádaly vývoj nových materiálů, které by splňovaly 

tyto parametry. Pod pojmem „superslitiny“ jsou označovány slitiny speciálně vyvinuté pro práci 

v extrémních podmínkách, které u materiálů vyžadují žárupevnost, žáruvzdornost 

a korozivzdornosti, a to i za zvýšených teplot. Superslitiny se běžně používají pro tepelně 

namáhané součásti (nad 750 °C), což je mezní teplota pro využití žáruvzdorných ocelí, při které 

si dlouhodobě udrží svou vysokou pevnost, rozměrovou stálost a odolnost vůči oxidaci 

a koroznímu prostředí (mořská voda apod.). [2, 11] 

Dle druhu základního materiálu lze superslitiny rozdělit do tří skupin - superslitiny na bázi 

niklu, kobaltu a na bázi železa. Superslitiny na bázi niklu a kobaltu jsou si velmi podobné 

hustotou a teplotou tání, dále oba kovy spojuje základní austenitická struktura s plošně 

centrovanou kubickou matricí. V současné době jsou nejrozšířenější zejména superslitiny niklu, 

u nichž je převládajícím prvkem nikl, který společně s dalšími přísadami tvoří základní matrici γ. 

Nikl sám o sobě patří do skupiny materiálů, které velmi dobře odolávají atmosférické i vodní 

korozi. Vyznačuje se bílou barvou a díky krystalické struktuře má dobré fyzikálně-mechanické 

vlastnosti, plasticitu, pevnost a dobrou tažnost. [2, 3] 

1.1.1 Superstlitiny na bázi Ni 

Pro dosažení snadného a efektivního obrábění superslitin, je potřeba nejprve proniknout do 

jejich struktury, seznámit se s jejich specifickými vlastnostmi a chemickým složením. 

Superslitiny na bázi niklu jsou vytvrditelné materiály, substitučně nebo precipitačně zpevněné 

materiály, jejichž vlastnosti jsou přímo závislé na chemickém složení, struktuře a tepelném 

zpracování. Běžně se používají v extrémních podmínkách pro teplotně a mechanicky namáhané 

strojní součásti v energetickém, chemickém a hlavně v leteckém průmyslu. Pro práci v těchto 

podmínkách je předurčují jejich specifické vlastnosti, a to vysoké pevnostní charakteristiky, 

výborná odolnost vůči creepu a oxidaci za vysokých teplot. Na základě těchto vlastností se 

niklové superslitiny dělí na korozivzdorné, žáruvzdorné a žárupevné. [2, 3] 
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1.1.2 Chemické složení Ni superslitin 

Požadované vlastnosti niklových superslitin jako korozivzdornost, žáruvzdornost 

a žárupevnost, přímo souvisí s jejich chemickým složením. Chemické složení určuje např. 

možnou pevnost materiálu nebo jeho korozní odolnost vůči agresivním prostředím. Niklové 

superslitiny jsou tvořeny hlavně niklem (30 – 70 %) a v kombinaci s dalšími legujícími prvky 

tvoří základní matrici γ. Nejčastěji se jedná o chrom, kobalt, hliník a další přísadové prvky, jako 

wolfram, niob či molybden. Ne všechny superslitiny obsahují všechny tyto prvky a i jejich 

koncentrace se může ve struktuře lišit. Jak už bylo výše zmíněno, slitiny na bázi niklu jsou 

z chemického hlediska velice komplexní. Přísadové prvky mají různé účinky, které ovlivňují 

vlastnosti superslitin. Některé vstupují do matrice a zajišťují zde např. zvýšení pevnosti (Mo, Ta, 

W, Re, Nb), odolnost vůči oxidaci (Cr a Al), žáruvzdornost (Ti), fázovou stabilitu (Ni). Další 

funkcí přísadových prvků Ti a Al je tvorba vytvrzující fáze γ´. V současné době lze vylepšovat 

vlastnosti superslitin hlavně kontrolou čistoty a mikrolegováním, protože možnosti optimalizace 

kombinace legujících prvků jsou již do značné části vyčerpány. [2, 3] 

 

Obr. 1.1 Vliv přísadových prvků na vlastnosti Ni slitin [7] 

1.1.3 Struktura Ni superslitin 

Základní strukturu každé niklové slitiny, ať už kované či lité tvoří matrice nazývaná fáze γ 

(tuhý roztok Ni, Cr, Co, Mo a dalších prvků). Z předchozí kapitoly vyplynulo, že se ve slitinách 

na bázi niklu objevuje velké množství rozmanitých fází. Jejich výskyt závisí nejen na chemickém 

složení, hlavních legujících a přísadových prvcích, tepelném zpracování, ale také na pracovních 
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podmínkách, kterým jsou vystaveny. Fáze γ tvoří matrici, která vyplňuje prostor mezi 

precipitáty, vykazuje menší mez kluzu, ale větší tvárnost. Mezi sekundární složky niklových 

superslitin patří vytvrzující fáze γ´, fáze γ´´, vyloučené primární karbidy (MC) a sekundární 

(M23C6. M6C, M7C3). Fáze γ´ a γ´´ mají nejvýznamnější vliv na mechanické vlastnosti niklových 

superslitin. Fáze γ´´ (Ni3Nb) bývá označována jako intermetalická sloučenina s tetragonální 

strukturou, která se vyznačuje vysokou mezí kluzu, ale v porovnání s matricí je křehká. Mezi 

základní matricí a intermetalickou fází γ´´ se vyskytuje koherentní rozhraní (podobné krystalické 

uspořádání), které za zvýšených teplot (600 – 800 °C) způsobuje zpomalení pohybu dislokací 

a zpevnění materiálu. Dalším zvyšováním teploty dochází ve struktuře niklových superslitin ke 

zhrubnutí jednotlivých precipitátů fáze γ´´. Čím vyšší teplota je, tím intenzivnější je tento jev. 

Následkem tohoto jevu dojde k propojování částic vytvrzující fáze γ´´. Nakonec dochází 

k raftové morfologii nebo raftingu (spojení částic fáze γ´´ do řetízků nebo blokových útvarů 

s úplnou ztrátou koherence) a snížení meze zpevnění materiálu. [6, 7] 

 

Obr. 1.2 Vývoj mikrostruktury superslitin [7] 

1.1.4 Rozdělení a použití Ni superslitin 

V současné době jsou superslitiny tak rozšířenou oblastí, že je obtížné vytvořit jejich 

obecnou klasifikaci. Díky svému chemickému složení a struktuře mají niklové superslitiny řadu 

specifických vlastností, které předurčují oblasti jejich použití. Následující rozdělení je zaměřeno 

na úrovně jejich mechanických vlastností. 

Korozivzdorné niklové superslitiny jsou vhodné především pro nejtěžší korozní podmínky, 

které panují např. na mořském dně. Chemické složení korozivzdorných slitin ovlivňuje nejen 

jejich mechanické vlastnosti, odolnost proti korozi, ale také oblast jejich použití. Pro redukční 

a oxidační působení prostředí byly vyvinuty slitiny na bázi Ni-Mo-Cr s označením Hastelloy. 

Tyto slitiny jsou odolné proti působení kyselin, využívají se například pro nádrže na moření. 

Názvem Inconel jsou označovány korozivzdorné slitiny na bázi Ni-Cr. Jejich chemické složení 

je min. 72 % Ni, 15 % Cr, 8 % Fe. Tyto slitiny jsou vysoce odolné vůči působení účinků mořské 
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vody a uplatňují se především pro výrobu součástí namáhaných za tepla. Korozivzdorné 

superslitiny se běžné používají ve farmaceutickém, těžebním a energetickém průmyslu. 

Slitiny na bázi Ni-Cr nebo Ni-Cr-Fe jsou v technické praxi označovány jako žáruvzdorné 

niklové superslitiny. Jejich základním přísadovým prvkem je chrom a vyznačují se hlavně 

zvýšenou odolností proti chemickým vlivům. Obsah Cr se pohybuje v rozmezí od 15 do 30 %. 

Struktura žáruvzdorných slitin je zpevněna pouze substitučně, přičemž zaručuje odolnost vůči 

korozi za vysokých teplot až do 1150 °C. Naopak tyto slitiny mají za vyšších teplot příliš velkou 

rychlost tečení a nejsou schopny dlouhodobě přenášet vnější napětí.  

Žárupevné niklové superslitiny jsou opět na bázi tuhého roztoku Ni-Cr. Hlavními 

přísadovými prvky jsou Al a Ti, které tvoří důležitou vytvrzující fázi γ' Ni3(Al, Ti). Tato fáze je 

nejdůležitějším měřítkem žárupevnosti. Žárupevné superslitiny mohou být vystaveny 

mechanickému zatěžování při teplotě až 950 °C. Při dolegování 2 až 11 % Mo a 2 až 10 % W 

odolávají teplotám až kolem 1100 °C. Čím více je ve struktuře jemných precipitátů fáze γ', tím 

více roste žáruvzdornost, ale současně se zhoršuje tvárnost materiálu. Velmi často se 

s žáruvzdornými a žárupevnými superslitinami setkáme v leteckém průmyslu, kde se pod 

označením Nimonic a Inconel používají k výrobě lopatek spalovacích turbín. [2, 3, 11] 

1.2 Obrábění a obrobitelnost Ni superslitin 

Technologie obrábění za poslední dvě desetiletí zaznamenala mohutný rozvoj, což dokládá 

její masivní použití v průmyslové praxi. Inovované technologie v kombinaci s jednotlivými 

metodami obrábění dosáhly do určité míry svého vrcholu. Podstatnou část ve strojírenské výrobě 

tvoří třískové obrábění, na které navazuje celá řada metod experimentálních analýz. Tyto analýzy 

slouží nejen k ověřování navrhovaných řešení, ale i k identifikaci významných aspektů řezného 

procesu. Při řešení experimentálních analýz je důležité identifikovat správně jednotlivé 

parametry, které ovlivňují řezný proces, především z důvodu dodržení efektivity a flexibility 

procesu obrábění. 

Vývoj v oblasti třískového obrábění superslitin má jednoznačně za cíl zvyšování 

produktivity jejich obrábění. Superslitiny lze vzhledem k jejich specifickým vlastnostem zařadit 

mezi těžkoobrobitelné materiály. Přestože tyto slitiny nejsou výjimečně tvrdé materiály, tak 

jejich vysoká pevnost za zvýšených teplot a vysoká houževnatost mají podstatný vliv na jejich 

obrobitelnost. Obrábění superslitin na bázi niklu je tedy velmi problematické, a to pro každou 

operaci. Z hlediska obrábění a obrobitelnosti superslitin jsou specifické i požadavky kladené na 

konkrétní technologie, obráběcí stroje, nástroje a řezné materiály, řezné podmínky. [2, 3, 9] 
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1.2.1 Obrobitelnost Ni superslitin 

Obrobitelnost je v technologii obrábění kovů široce rozšířený výraz. Pod tímto pojmem se 

rozumí systémová vlastnost, která vyjadřuje, jak efektivní může být proces obrábění při nízkých 

nákladech za daných technologických podmínek. I když je obrobitelnost ovlivněna mnoha 

faktory (materiálem obrobku, řezným nástrojem a řeznými podmínkami, strojním vybavením, 

strategií řezného procesu atd.), obvykle se hovoří o obrobitelnosti jako o vlastnosti obráběného 

materiálu poddávat se řeznému klínu. Obrobitelnost je při všech metodách obrábění hlavním 

činitelem pro volbu řezných podmínek a pro funkci řezného nástroje. Důležité je si uvědomit, že 

obrobitelnost niklových superslitin se může lišit od ocelí, které jsou v současném světě obrábění 

kovů stále považovány za referenční materiály. Je nutno pochopit, že obrobitelnost těchto 

materiálů nemusí být v porovnání s ocelí vždy definována jako nižší nebo horší, nýbrž jako 

odlišná. Proto zůstává snahou nejen výrobců řezných nástrojů, ale i odborníků na obrábění 

dosáhnout určité efektivity výroby, která bude maximalizována pro tyto materiály. [1, 8] 

Z hlediska rozsahu poznatků o obrobitelnosti materiálu a jejího posouzení můžeme hovořit 

o absolutní a relativní obrobitelnosti. Absolutní obrobitelnost je charakterizována buď funkčním 

vztahem a parametry spolu souvisejícími (matematické závislosti potřebné pro výpočet řezných 

sil, trvanlivosti nástroje) nebo určitou velikostí dané veličiny charakterizující obrobitelnost 

(drsnost povrchu, tepelná vodivost atd.). Relativní obrobitelnost je charakterizována 

bezrozměrnými čísly udávajícími poměr velikosti určité veličiny vztahující se k danému 

materiálu obrobku, resp. k nástroji (hodnocenému) a velikosti této veličiny odpovídající 

etalonovému (referenčnímu) materiálu obrobku, resp. nástroji. Tento způsob stanovení 

obrobitelnosti na základě porovnání hodnot je možný, ale není zcela přesný a může být 

i zavádějící. A to z důvodu toho, že není možné efektivně obrábět niklové superslitiny řeznými 

podmínkami, které se běžně používají při obrábění konstrukčních i nástrojových ocelí. [8] 

Superslitiny niklu jsou zatřiďovány do pěti skupin obrobitelnosti. Mezi nimi je určitý rozdíl, 

který je dán způsobem jejich zpracování, chemickým složením a základní strukturou. 

Obrobitelnost tvářených a litých slitin niklu skupin I. až IV. není rozdílná. Jejich struktura má 

příznivý vliv na tvorbu třísky, opotřebení nástroje a kvalitu obrobeného povrchu. Odlitky 

V. skupiny jsou těžkoobrobitelné slitiny s hrubozrnnou strukturou a nízkou pevností na hranicích 

zrn. [4] 
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Tab. 1.1 Třídy obrobitelnosti Ni superslitin dle způsobu jejich zpracování 

Třídy obrobitelnosti 

Slitiny tvářené/lité Slitiny lité 

hl. skupiny 

I.) Ni-Cu 

nevytvrditelné 

II.) Ni-(Cr)-Mo 

III.) Ni-Fe-Cr Leg 

IV.) Ni-Cr-Fe Leg 

vytvrditelné 

III.) Ni-Fe-Cr 

IV.) Ni-Cr-Fe 

V.) Ni-Cr-Co 

žáropevné 

(zvláštní složení) 

Na strukturu a chemické složení niklových superslitin úzce navazují základní vlastnosti 

materiálů, které se významně podílí na zhoršené obrobitelnosti superslitin a ovlivňují celý řezný 

proces. [1] 

1.2.2 Hodnocení obrobitelnosti Ni superslitin 

Obrobitelnost lze kvalifikovat za dobrou při splnění jednoho či více kritérií. Tato kritéria 

jsou: obrábění s minimálními energetickými požadavky, minimální opotřebení nástroje, 

minimální řezné síly, eliminace problému s utvářením a odvodem třísky, dosažení požadované 

kvality obráběného povrchu. 

Z pohledu efektivního obrábění Ni superslitin je obtížné dosažení těchto kritérií. Tyto 

materiály se řadí mezi těžkoobrobitelné materiály a při obrábění tvoří článkovitou třísku, což má 

za následek vznik velkých, vysoce dynamických řezných sil. Vzhledem k velmi nízké tepelné 

vodivosti a vysoké tvrdosti vznikají při obrábění vysoké teploty. Vysoká pevnost, mechanické 

zpevňování a adheze jsou příčinou vzniku opotřebení ve tvaru vrubu na úrovni maximální 

hloubky řezu, přičemž společně tvoří extrémně abrazivní prostředí pro břit nástroje. Jejich 

obráběním vzniká velké množství tepla, při obrábění snadno ulpívají na břitu, tvoří nárůstek 

a dochází k výraznému mechanickému zpevňování obrobeného povrchu. Dle technické normy 

ČSN ISO 513 pro klasifikaci a použití tvrdých materiálů k obrábění kovů určeným ostřím jsou 

tyto materiály vzhledem k mechanickým a fyzikálním vlastnostem zařazeny do skupiny ISO-S.  

 Tažnost/Adheze 

Niklové superslitiny obvykle vykazují vyšší tažnost než běžné oceli. To má vliv na řezné 

materiály, které tak musí být houževnatější a povlakované vrstvou s nižší tendencí k adhezi. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat drobnému vylamování řezné hrany a vytváření žlábku 

na čele, ke kterému dochází při tvorbě nárůstku na břitu nástroje. 
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 Deformační zpevnění 

Niklové superslitiny mají větší sklon k deformačnímu zpevnění, ke kterému dochází 

v průběhu obrábění. Příčinou zpevnění je precipitace již zmíněná intermetalické fáze γ``. 

Tento proces má za následek vznik mikrostruktury ve formě velkých zrn obsahujících 

precipitační fáze Ni3Nb a dále četný výskyt karbidů na hranicích zrn. Obtížnost pohybu 

dislokací skrz mikrostrukturu γ``/ γ způsobuje vysoké pevnostní charakteristiky (mez 

pevnosti přibližně 1300 MPa a mez kluzu 1100 MPa při teplotě 600 °C). Zpevnění materiálu 

je hlavní faktor přispívající ke snížení životnosti obráběcího nástroje, k defektní kvalitě 

povrchu (tvorbě prasklinek, „trhání“ apod.) a podpovrchovému metalurgickému 

poškozování (rekrystalizaci, změně mikrotvrdosti, zbytkovému napětí). 

 Tepelná vodivost 

V porovnání s ocelí je tepelná vodivost slitin na bázi niklu 4 až 6 krát menší, a to 10 až 

15 W.m-1.K-1. [3] Nízká tepelná vodivost je příčinou vysoké koncentrace tepla v oblasti 

jejího vzniku a generování vysokých teplot na břitu nástroje. Třískami je odváděno 

podstatně méně tepla, proto je více tepla přenášeno do řezné hrany, což způsobuje tepelné 

přetížení řezné části nástroje. To je příčinou nežádoucích difúzních reakcí v kontaktní 

oblasti řezné části nástroje s obtékajícím materiálem a třísky. Řešením je vhodně volit řezné 

rychlosti a posuvy tak, aby se vznik tepla omezil a nejvíce ho bylo odvedeno třískami. 

 Tvrdost 

Niklové superslitiny nejsou nějak tvrdé materiály, mají srovnatelnou tvrdost 

s běžnou ocelí. Proto by tvrdost neměla do značné míry ovlivnit průběh obrábění, ani silové 

zatížení soustavy S-N-O. K nárůstu tvrdosti dochází při deformačním zpevněním 

povrchových vrstev, které je vyvolené fyzikální, mechanickou nebo chemickou změnou 

struktury povrchu.  Např. působením řezného klínu nástroje na odebíranou vrstvu materiálu. 

 Abrazivnost 

Superslitiny niklu jsou více abrazivní materiály, což klade vyšší nároky na řezný nástroj. 

Přítomnost velmi tvrdých karbidů ve struktuře materiálu klade zvláštní nároky na povlaky 

a na nástrojový materiál. Povlaky a nástrojový materiál jsou vystaveny silnému abrazivnímu 

účinku, proto musejí být vysoce otěruvzdorné. Abrazivnost způsobuje rychlý vznik výmolů 

na čele nástroje. 
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V konečném hodnocení nelze pojem obrobitelnost odloučit od pojmu řezivost nástroje, 

protože konečný výsledek obrábění závisí kromě charakteristiky materiálu obrobku také na 

fyzikálních vlastnostech břitu nástroje. Po zhodnocení výše uvedených vlastností materiálu 

a jejich důsledků ovlivňující řezný proces, lze obrobitelnost niklových superslitin definovat jako 

odlišnou od obrobitelnosti ocelí. Vždy se ale jedná o interakci materiálů nástroje a obrobku, 

proto si niklové superslitiny zasluhují odlišný přístup při výběru řezných nástrojů a také při volbě 

řezných parametrů. [8] 

1.3 Nástroje a řezné podmínky pro obrábění niklových slitin 

Vzhledem ke specifickým vlastnostem niklových slitin je důležitá správná volba řezného 

nástroje a materiálu, ze kterého je vyroben. Při volbě řezného nástroje má rozhodující charakter 

jeho namáhání. U nástroje je především požadována dobrá odolnost vůči opotřebení, vysoká 

pevnost a houževnatost, vysoká tvrdost za tepla, dobrá odolnost vůči teplotním šokům, chemická 

stabilita za vysokých teplot. Specifické jsou i požadavky na řeznou geometrii nástroje, která musí 

za daných řezných podmínek splňovat dostatečnou pevnost, klidný průběh obrábění bez chvění 

a vibrací, maximální trvanlivost. Při volbě řezné geometrie nástroje je důležité zohlednit 

i požadavky na přesnost a kvalitu obrobeného povrchu.  

Doposud byly pro obrábění niklových slitin používány nástroje z rychlořezné oceli a ze 

slinutých karbidů. Rychlořezná ocel se obyčejně používá pro přerušované řezné aplikace 

(frézování, řezání, protahovací operace apod.), zatímco slinuté karbidy se používají hlavně pro 

nepřerušované řezné operace (soustružení, vrtání apod.). Prokazatelné zlepšení řezných 

podmínek a odolnost proti opotřebení poskytuje povlakování nástrojů ze slinutých karbidů 

multivrstvou (TiN+TiCN+TiN) metodou PVD. Stále více se v současné době pro obrábění 

niklových slitin začíná používat nových keramických materiálů, jako je směsná keramika Al2O3-

TiC, nitridická Si3N4 keramika a SiC whiskery vyztužené Al2O3 keramikou. Ještě lepší řezné 

vlastnosti pro obrábění niklových slitin než nástroje ze slinutého karbidu, poskytují nástroje 

z kubického nitridu boru. 

Řezné podmínky pro obrábění slitin na bázi niklu by měly splňovat požadavky na zajištění 

snadného a efektivního obrábění daného materiálu. Obvykle se klade důraz především na 

hodnoty řezné rychlosti a posuvu, které ovlivňují množství odebraného materiálu za čas. Avšak 

bez ohledu na řezný proces je pro obrábění slitin na bázi niklu doporučeno použít nízkých 

řezných podmínek a malého úběru materiálu. Děje se tak především z důvodu kumulace 
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extrémně vysoké teploty a napěťovým stavům v místě řezu, kterým běžné nástroje nejsou 

schopny dlouhodobě odolávat a rychle ztrácí svoje řezné vlastnosti. 

1.3.1 Obrábění Ni slitin nástroji ze slinutého karbidu 

Nástroje ze slinutého karbidu jsou v současné době nejrozšířenější skupinou nástrojů 

v průmyslové praxi, která se používá pro třískové obrábění žáruvzdorných slitin a titanu. Při 

obrábění niklových slitin jsou tyto nástroje vystaveny vysokému mechanickému a tepelnému 

zatížení, které se výrazně podílí na opotřebení a snížení jejich trvanlivosti. Obvykle je pro 

obrábění slitin na bázi niklu doporučeno používat slinuté karbidy s vyšším obsahem kobaltu nebo 

jemnozrnější strukturou, viz obr. 1.3. Vhodné jsou např. karbidy s obsahem primárního WC 

a pojivem Co, které kombinují vysokou houževnatost s odolností vůči opotřebení.  

   

Obr. 1.3 Struktura substrátu VBD ze slinutého karbidu (zvětšeno 1000x vlevo a 3500x 

vpravo) 

Běžně se pro obrábění niklových slitin nástroji ze slinutého karbidu volí rozsah řezných 

rychlostí 10 až 30 m.min-1. Při současném trendu použití multivrstev deponovaných na povrch 

nástroje ze slinutého karbidu metodou PVD lze použít řezných rychlostí až 50 m.min-1. Avšak 

při vyšších rychlostech obrábění je namáhání břitu nástroje natolik intenzivní, že vysoká teplota 

a mechanické namáhání v místě řezu jsou příčinou nadměrného opotřebení a poklesu trvanlivosti 

nástroje. Opotřebení se projevuje na ploše čela a hřbetě nástroje tvorbou vrubů, vyštipováním 

a deformaci řezné hrany. V některých případech může dojít i k lomu celého ostří. 
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Obr. 1.4 Opotřebení čela a hřbetu nástroje z povlakovaného slinutého karbidu (zvětšeno50x) 

Niklové superslitiny mají oproti běžným ocelím velkou chemickou afinitu k mnohým 

nástrojovým materiálům a navíc vytváří na svém povrchu adhezní vrstvy, které způsobují difuzní 

a abrazivní opotřebení nástroje. Projevem tohoto opotřebení je kráter vytvořený na ploše čela 

nástroje, viz obr. 1.5. Kráter vzniká působením vysoké teploty v místě řezu a také účinkem velmi 

tvrdých částic CrC, TiC, MoC, WC, FeC obsažených ve struktuře materiálu a NbC na hranicích 

zrn. 

   

Obr. 1.5 Opotřebení čela nástroje ve tvaru kráteru (zvětšeno 250x) 

Dominantním projevem opotřebení nástrojů ze slinutých karbidů při obrábění niklových 

slitin je tvorba vrubu na hřbetě nástroje. Niklové slitiny jsou velmi náchylné na rychlost 

deformace a velmi snadno se deformačně zpevňují. Nejen mechanické zpevňování, ale i nízká 

tepelná vodivost a adheze je příčinou tvorby vrubu na hřbetě v místě výstupu nástroje ze záběru. 

Jedná se o vzdálenost odpovídající maximální hloubce řezu, kde ostří přichází do záběru 

s vrstvou zpevněného materiálu, jehož mechanické vlastnosti a zejména tvrdost, jsou již výrazně 

odlišné od základního materiálu. Předpokládá se, že opotřebení ve tvaru vrubu probíhá procesem 
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nalepování obráběného materiálu na řeznou hranu s následným vytrháváním materiálu nástroje, 

viz obr. 1.6. 

   

Obr. 1.6 Vrubové opotřebení na hřbetě nástroje 

Vyjma chemického složení substrátu a naneseného povlaku, lze trvanlivost destiček ze 

slinutého karbidu v průběhu obrábění niklových slitin do jisté míry ovlivnit i změnou řezné 

geometrie. V praxi se setkáváme s vyměnitelnými břitovými destičkami, které mají pro obrábění 

niklových slitin navrženou ostrou řeznou geometrii s poloměrem špičky 0,4 mm pro 

dokončovací operace a 0,8 – 1,2 mm pro hrubovací operace. Avšak řezné vlastnosti těchto 

destiček jsou do určité míry limitovány rychlostí posuvu obrábění, dosaženou drsností 

obrobeného povrchu, ale hlavně nízkou odolností proti opotřebení. Proto je vhodné pro obrábění 

niklových slitin použít pozitivní řeznou geometrii destiček s úhlem nastavení hlavního ostří 

κr ≤ 45° nebo zvolit kruhové destičky, u kterých se úhel nastavení hlavního ostří mění v závislosti 

na hloubce odebírané vrstvy materiálu. Použitím kruhové destičky lze dosáhnout nejen lepšího 

finálního povrchu s minimem povrchových vad, ale i zamezit tvorbě vrubů na hřbetě nástroje. 

[12] 
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CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je ověření vhodnosti použití vybraných řezných nástrojů pro obrábění 

zvoleného typu materiálu. Posouzení vhodnosti navržených nástrojů bude podloženo podrobným 

studiem procesu obrábění. Hypotézy z této činnosti budou experimentálně ověřeny, zhodnoceny 

a aplikovány přímo do praxe. Obráběným materiálem bude v tomto případě niklová superslitina 

Alloy 625 dle ASM 5666F (W.Nr. 2.4856), běžně používaná v energetickém, chemickém 

a leteckém průmyslu. Sledována bude především míra ovlivnění procesu obrábění slitiny 

Alloy 625 řeznými parametry při soustružení, vliv obrobitelnosti materiálu a řezné vlastnosti 

nástrojových materiálů na řezný proces, vybrané parametry integrity povrchu po obrobení. 

Při návrhu experimentální činnosti a jejího vyhodnocení bude brán zřetel především na řezné 

a procesní parametry obrábění ovlivňující obrobitelnost materiálu, výsledný stav a vlastnosti 

obrobeného povrchu materiálu. Tyto parametry budou empiricky vytipovány a zvoleny 

v závislosti na dosažených znalostech o problematice obrábění niklových slitin řešené přímo 

v praxi. Do celého procesu obrábění niklových superslitin vstupuje velké množství veličin, které 

mají zásadní vliv na výsledný stav a můžou zcela ovlivnit samotný průběh experimentální 

činnosti. Nemalý podíl na předpokládaném průběhu obrábění bude mít samozřejmě také stav 

a vlastnosti obráběného materiálu. Již zmíněné specifické vlastnosti superslitin, jako nízká 

tepelná vodivost, sklony k výraznému zpevňování a chemické složení (především obsah 

legujících prvků), zapříčiňují zhoršenou obrobitelnost materiálu oproti běžným ocelím.  

 Vzhledem k mnoha faktorům, vstupujících do procesu obrábění, je důležité si předem 

nastudovat problematiku týkající se obrábění superslitin. Cílem je seznámit se s poznatky 

a zkušenostmi s obráběním z praxe, stanovit si potřebné cíle a průběh experimentu z důvodu 

málo otestovaného a ověřeného chování materiálu v průběhu obrábění. To by do jisté míry mohlo 

ovlivnit celý proces obrábění. Proto je důležité na tuto problematiku nahlížet komplexně a brát 

v potaz více vlivů současně. To si bere za cíl tato disertační práce. 

Dílčí cíle disertační práce jsou: 

 Provést analýzu současného stavu procesu třískového obrábění niklových superslitin. 

 Experimentálně ověřit vhodnost použití testovaných řezných materiálů.  

 Sledovat a vyhodnotit silové poměry v závislosti na řezných parametrech. 

 Stanovit mechanismy, velikost opotřebení a trvanlivost řezných nástrojů. 

 Vyhodnotit vybrané parametry integrity obrobeného povrchu. 

 Stanovit přínosy pro vědu, výzkum a praxi. 
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2. NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI OBRÁBĚNÍ 

2.1 Niklová slitina Alloy 625 

Pro experimentální činnost obrábění byla zvolena žáruvzdorná niklová slitina Alloy 625 

podle ASM 5666F (W.Nr. 2.4856). Alloy 625 je slitina niklu a chrómu s příměsí molybdenu 

a niobu. Díky tomu se slitina vyznačuje výbornými mechanickými i fyzikálními vlastnostmi, a to 

jak při nízkých, tak i za velmi vysokých teplot. Zpevňující účinek molybdenu a niklu způsobuje, 

že má slitina vyšší pevnost a odolnost proti procesu oxidace. Chemické složení na bázi Ni-Cr 

a jednotlivé fáze ovlivňují nejen mechanické vlastnosti slitiny, žáruvzdornost a odolnost proti 

korozi, ale také oblasti použití. Běžně se tato slitina používá pro součásti, které jsou dlouhodobě 

vystaveny nepříznivým vlivům prostředí, ať už na mořském dně, nebo ve spalovacích turbínách 

a leteckých motorech. [7, 10] 

2.1.1 Struktura slitiny Alloy 625 

Za účelem stanovení vlivu struktury slitiny Alloy 625 na průběh obrábění byla provedena 

analýza mikrostruktury, při které byl vzorek materiálu naleptán chemicky 

a posléze elektrolyticky. Pro zvýraznění mikrostruktury materiálu bylo použito chemické 

leptadlo tzv. lučavka královská (HNO3+HCl). Jak je patrné z obr. 7 a 8 mikrostruktura slitiny 

Alloy 625 je tvořena austenitickou FCC matricí (nazývanou γ) obsahující po hranicích zrn síťoví 

karbidů. Ve struktuře se místy a náhodně objevují hrubší útvary, které jsou tvořeny primárními 

karbidy typu NbC. Síťoví karbidů vyloučené po hranicích zrn je tvořeno většími primární 

karbidy M23C6, dále menší sekundární karbidy, které dekorují především hranice zrn, ale jsou 

také náhodně rozptýleny v matrici, viz obr. 2.1.  

   

Obr. 2.1 Matrice γ, po hranicích zrn vyloučeny karbidy typu NbC (žluté šipky), náhodně 

vyskytující se komplexní karbidy typu M23C6 (červené šipky); (zvětšeno 200x) 



Disertační práce, Ing. Tomáš Zlámal 

 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
- 25 - 

   

Obr. 2.2. Matrice slitiny Alloy 625 tvořená austenitickou strukturou - 2 a 3, primární MC 

karbidy – 1 (zvětšeno 1000x) 

2.1.2 Chemické složení slitiny Alloy 625 

Slitina Alloy 625 má velice komplexní chemické složení. Převládajícím prvkem ve struktuře 

materiálu je nikl, který tvoří matrici tuhý roztok γ a jeho koncentrace má veliký vliv na rozmezí 

rozpustnosti legujících prvků. Dalším prvkem, který má bohaté zastoupení ve struktuře materiálu 

je chróm. Chróm zajišťuje především dobrou odolnost vůči oxidaci za vysoké teploty a zpevňuje 

matrici. Jeho přítomnost ve struktuře slitiny způsobuje tvorbu karbidů M23C6 o velké stabilitě 

a ovlivňuje tak odolnost proti tečení a plastické deformaci. Kromě niklu a chrómu je slitina 

Alloy 625 tvořena dalšími prvky, nejčastěji to je kobalt, hliník a další přísadové prvky, jako je 

wolfram, niob či molybden. Obsahy jednotlivých legujících prvků zobrazuje tabulka 2.1. [10, 

13] 

Tab. 2. 1 Chemické složení slitiny Alloy 625 [10] 

prvek Ni Cr Fe Mo Nb Si P Ti Si 

hm. % 58 min. 20 - 23 5 max. 8 - 10 3 - 4 0,5 max 1,50 0,4 max 0,5 max 

prvek Al Mn C Co    

hm. % 0,4 max 0,5 max 0,1 max 1 max 
   

   

 

2.1.3 Mechanické a fyzikální vlastnosti slitiny Alloy 625 

Mechanické a fyzikální vlastnosti jsou do určité míry ovlivněny chemickým složením 

a mikrostrukturou materiálu. Základní tuhý roztok γ kovové matrice slitiny je výrazně 

modifikován přísadovými prvky. Modifikuje nejen pevnost, ale i úroveň vrstevné chyby (chyba 
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vrstvení atomových rovin). Snížením energie vrstevné chyby vede k omezení příčných skluzů 

v základním tuhém roztoku γ a dochází ke zvýšení jeho mechanických vlastností, zvláště pak za 

vyšších teplot. Mechanické vlastnosti kovových materiálů jsou nejvíce ovlivněny pohyby 

dislokací, ke kterým dochází při plastické deformaci materiálu. Příčinou zpevnění materiálu 

slitiny Alloy 625 v průběhu obrábění je obtížnost pohybu dislokací skrz její mikrostrukturu. 

Způsobené je to především precipitací fáze γ´´ a také četným výskytem karbidů na hranicích zrn. 

Omezený pohyb dislokací je zodpovědný za vysoké pevnostní charakteristiky, které jsou 

uvedeny v tabulce 2.2. [10, 13] 

Tab. 2.2 Mechanické a fyzikální vlastnosti slitiny Alloy 625 [10] 

Mechanické vlastnosti hodnota Fyzikální vlastnosti hodnota 

Mez kluzu Rp0,2 MPa 415 Hustota ρ g.cm-3 8,4 

Tvrdost HB - 200 Měrné teplo cp J.kg-1.K-1 410 

Mez pevnosti Rm MPa 862 Tep. součin. roztažnosti α K-1 11,1.10-6 

Tažnost A % 50 Tepelná vodivost λ W.m-1.K-1 10 

 

 

Obr. 2.3 Polární diagram vybraných parametrů materiálů  

2.2 Proces obrábění slitiny Alloy 625 

Obrábění kovů je technologický proces, při kterém se odebíráním materiálu vytváří 

požadovaný tvar povrchu obrobku. Při obrábění je ostří nástroje velkou silou vtlačováno do 

materiálu obrobku, který je deformován tak silně, že se odděluje ve formě třísek. Na tomto 

procesu se velkou měrou podílí obrobitelnost materiálu. Z technologického hlediska je 

obrobitelnost jednou z nejdůležitějších vlastností materiálu, která ovlivňuje řezný proces, 



Disertační práce, Ing. Tomáš Zlámal 

 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
- 27 - 

ekonomickou stránku výroby. Je hlavním činitelem pro volbu řezných podmínek a funkci 

nástroje. Při obrábění má obrobitelnost materiálu vliv na formování a utváření třísky, velikost 

složek síly řezání, množství tepla a teplotu v řezu, opotřebení, trvanlivost a životnost řezného 

nástroje, a v neposlední řadě také integritu obrobeného povrchu.  

Zhoršená obrobitelnost niklové slitiny Alloy 625 spojená s extrémním zpevňováním 

povrchu výrazně ovlivňuje celý proces obrábění, během kterého dochází ke zvýšenému 

namáhání soustavy stroj – nástroj. Takové namáhání vyžaduje dostatečnou tuhost obráběcího 

stroje, ale i vhodný nástrojový materiál, řeznou geometrii a řezné podmínky. Při obrábění 

niklových slitin se zvyšuje mechanické a tepelné zatížení břitů řezných nástrojů, dochází 

k rychlému opotřebení a snížení trvanlivosti. Zvýšená spotřeba řezných nástrojů, vyšší náročnost 

na dodržení požadované kvality obrobené plochy a přetěžování výkonu stroje vyžaduje úpravu 

parametrů řezného procesu.  

Řešením této situace může být přechod z konvenčního způsobu obrábění niklových slitin 

a použití tzv. inovativních technologií obrábění (HSC, HFM). Nasazení těchto technologií při 

obrábění materiálu, jako je Alloy 625, s sebou však přináší zvýšené požadavky na řezný nástroj. 

V důsledku nízké tepelné vodivosti obráběného materiálu, vysoké řezné, nebo posuvové 

rychlosti dochází k velmi intenzivnímu nárůstu teploty v místě řezu, kterému nástroje ze 

slinutého karbidu nejsou schopny odolávat. V tomto případě je vhodné použít vyměnitelné 

břitové destičky z řezné keramiky nebo kubického nitridu bóru. Tyto destičky mají oproti 

slinutým karbidům vysokou tvrdost, dobrou tepelnou a chemickou stabilitu, nižší tepelnou 

vodivost a vyšší odolnost proti opotřebení. [2, 12]              

2.3 Volba obráběcího stroje  

Pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů, niklových slitiny a tedy i Alloy 625 se 

doporučuje použít stroje s vysokým výkonem a tuhostí konstrukce. Pro podélné soustružení 

polotovaru ve tvaru válce z materiálu Alloy 625 byl použit horizontální CNC soustruh od firmy 

DMG MORI s označením NLX2500MC/700_M730BM, viz obr. 2.4. Konstrukce zvoleného 

CNC soustruhu splňuje veškeré požadavky a nároky spojené s obráběním kovových materiálů 

se zhoršenou obrobitelností, přičemž zajišťuje maximální stabilitu rychlosti při obrábění 

a potřebnou tuhost. Tuhost stroje má přímý vliv nejen na dosahovanou přesnost obrobených 

ploch, ale hlavně na výkon obrábění.  

Stroj je vybaven řídicím systémem Mitsubishi M730BM, 12polohovou nástrojovou hlavou 

se 4mi rotačními nástroji. Soustruh umožňuje obrábět maximální průměr součásti 366 mm 
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a plynulou změny otáček, která při obrábění materiálu udržuje konstantní řeznou rychlost. Při 

experimentálním obrábění byl materiál ze slitiny Alloy 625 o průměru 160 mm z důvodu 

bezpečnosti upnut pomocí hrubovacích čelistí ve sklíčidle a podepřen otočným hrotem. CNC 

soustruh použitý pro experimentální obrábění slitiny Alloy 625 je umístěn v laboratoři Katedry 

obrábění, montáže a strojírenské metrologie, proto veškeré experimentální obrábění tohoto 

materiálu proběhlo na Fakultě strojní VŠB – TU Ostrava. [14] 

 

Obr. 2.4 CNC soustružnické centrum NLX2500MC/700_M730BM [14] 

2.4 Volba řezného nástroje pro obrábění slitiny Alloy 625 

Současné požadavky na zvyšování produktivity v oblasti třískového obrábění speciálních 

slitin vedou ke zkracování výrobních časů, zvyšovaní tvarové přesnosti, kvality a zlepšení 

integrity obrobeného povrchu. Zároveň také kladou důraz i na vývoj a použití nových řezných 

materiálů. V úvodu již bylo naznačeno, že širokou oblast třískového obrábění speciálních slitin 

zaujímají vyměnitelné břitové destičky z povlakovaného slinutého karbidu. Z poznatků z praxe 

a naměřených výsledků je zřejmé, že použití povlakovaných slinutých karbidů pro obrábění 

niklových slitin je možné, ale jejich trvanlivost při obrábění niklových slitin je omezená a za 

daných řezných podmínek není zcela produktivní. Proto je vhodné i s nástupem nových 

inovativních technologií zvolit řezné materiály nástrojů tak, aby při vysokých řezných 

a posuvových rychlostech dobře snášely vysoké dynamické a tepelné namáhání, měly zvýšenou 

odolnost proti opotřebení, plně využívaly výkony dnešních moderních strojů. 

Správná volba řezného materiálu nástroje je do určité míry podmíněna vlastnostmi 

obráběného materiálu a procesem obrábění. Proto je důležité hodnotit řezný materiál nástroje 

nejen prostřednictvím jeho fyzikálních a mechanických vlastností, ale i jevy, kterým je během 



Disertační práce, Ing. Tomáš Zlámal 

 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
- 29 - 

obrábění materiálu vystaven. Při obrábění slitin na bázi niklu je řezný materiál obvykle vystaven 

působení velmi intenzivnímu mechanickému a tepelnému namáhání, tření, tepelným 

a chemickým rázům, vibracím. Aby zvolený nástroj vydržel tyto extrémní podmínky zatížení, 

musí mít řezný materiál nástroje vysokou tvrdost, dostatečnou pevnost nebo houževnatost, 

chemickou stabilitu, zvýšenou odolnost proti opotřebení. 

 

Obr. 2.5 Vymezení oblasti nástrojových materiálů dle jejich fyzikálních a mechanických 

vlastností [15] 

Při volbě řezného materiálu nástroje pro obrábění slitiny Alloy 625 se postupuje v souladu 

s technickou normou ČSN ISO 513. Tato norma klasifikuje materiály nástrojů s určeným ostřím 

pro obrábění kovových materiálů jako tvrdé, v případě KNB a diamatu jako supertvrdé 

materiály. Zároveň je tato norma doplněná o klasifikaci řezných materiálů nástroje a jejich 

vhodnosti obrábět daný konstrukční materiál. Obráběný materiál slitina Alloy 625 se díky svým 

vlastnostem řadí do skupiny materiálů s označením ISO – S, označovaných také „HRSA“ (heat 

resistant super alloys). Tyto materiály, jak už vyplývá z jejich názvu, se vyznačují odolností proti 

zvýšeným teplotám. Často u nich dochází k deformačnímu zpevnění a obsahují velmi tvrdé 

abrazivní fáze. Nejen tyto, ale i další specifické vlastnosti materiálů skupiny ISO – S se podílí 

na správné volbě řezného materiálu nástroje. Důležitost vyplývá především z nároků na splnění 

všech technologických požadavků, kvality obrobeného dílce, maximální výrobnosti 

a hospodárnosti procesu obrábění. [16, 20] 

Rozhodující charakter má při volbě řezné materiálu nástroje způsob a velikost jeho 

namáhání. U nástroje je především požadována vysoká odolnost vůči opotřebení, vysoká pevnost 

a houževnatost, vysoká tvrdost za tepla, dobrá odolnost vůči teplotním šokům, chemická stabilita 

za vysokých teplot. V současné době však neexistuje řezný materiál, který by splňoval všechny 
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tyto požadavky, proto volba řezného materiálu nástroje představuje určité kompromisní řešení. 

[16] 

 Z hlediska posouzení a výběru vhodného nástrojového materiálu pro obrábění slitiny Alloy 

625 byly zohledněny nejen fyzikální a mechanické vlastnosti řezného materiálu jako tvrdost, 

pevnost v tlaku, ohybu, tepelné vlastnosti, ale i technologické ukazatele charakterizující chování 

řezného materiálu nástroje v procesu řezání např. průběh opotřebení řezné hrany. Na základě 

zpracované analýzy stávajícího stavu obrábění a materiálových charakteristik slitiny Alloy 625 

se pro předpokládaný průběh experimentální činnosti jeví jako nejvhodnější řešení použít 

nástrojový materiál z řezné keramiky a kubického nitridu bóru. 

 

Obr. 2.6 Porovnání tvrdosti řezných materiálů na teplotě [15] 

2.4.1 Nástroj z řezné keramiky 

Současné trendy v obrábění (obrábění vysokými rychlostmi, obrábění za sucha, obrábění 

velmi tvrdých materiálů) mají zvýšené požadavky na obráběcí stroje, nástroje i metody 

třískového obrábění. Významné postavení v této oblasti zastávají řezné materiály, jejichž 

fyzikální a mechanické vlastnosti ovlivňující výkonové charakteristiky jsou předpokladem 

k uskutečnění vysokovýkonných obráběcích operací. V oblastech, kde již nelze efektivně využít 

nástroje ze slinutého karbidu a ostatní řezné materiály např. při obrábění šedé litiny, kalených 

ocelí, žáruvzdorných a žárupevných slitin našly své uplatnění nástroje z řezné keramiky. [15, 

16] 

Nástroje z řezné keramiky tvoří převážně krystalický materiál, jehož hlavní složkou jsou 

anorganické sloučeniny nekovového charakteru. Keramika je polykrystalický materiál, jehož 

výchozí surovinou jsou čisté a jemnozrnné prášky, obsahující zrna velmi malých rozměrů, často 
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menších než 1 µm. Výroba břitových destiček z řezné keramiky probíhá obdobně jako 

u slinutých karbidů, avšak keramické břitové destičky neobsahují žádnou pojící fázi. To 

vyžaduje přesné dodržování technologického postupu výroby s ohledem na druh lisování, 

přípravu výchozích prášků, volbu velikosti zrn a přísad, které se mísí, tvarují, suší, slinují (nad 

1600°C) a nakonec upravují do požadovaného tvaru.  

Chemické složení prášku a mikrostruktura keramických materiálů do značné míry ovlivňují 

jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti. Ty jsou nejčastěji ovlivněny charakterem chemické 

vazby (iontová, kovalentní), krystalickou strukturou (kubickou a hexagonální), velikostí zrn, 

prostorovým uspořádáním částic, množstvím technologických defektů, pórů a trhlin. U nástrojů 

z řezné keramiky jsou především požadovány tyto vlastnosti: [15, 16, 17] 

 vysoká tvrdost,  

 odolnost proti mechanickému namáhání, 

 vysoká tepelná odolnost, 

 odolnost proti opotřebení, 

 vysoká trvanlivost a řezivost, 

 chemická stálost a odolnost proti korozi. 

Z pohledu chemického složení keramických řezných materiálů, které je možno použít pro 

široký okruh aplikací a materiálů, lze řeznou keramiku rozdělit na bázi oxidu hlinitého nebo 

nitridu křemíku viz obr. 2.7. Pro dělení a značení keramických řezných materiálů neexistuje 

konkrétní norma, tak jako je tomu u slinutých karbidů. Všeobecně se používá symbolů značení 

CA, CM a CN. [15] 

 

Obr. 2.7 Všeobecné rozdělení řezné keramiky [15] 
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Specifické vlastnosti jednotlivých keramických tříd umožňují při jejich správném použití 

dosažení vysoké produktivity obrábění. Pro dosažení úspěšných výsledků jsou velice důležité 

znalosti o tom, kdy a jak keramické třídy používat. Pro obrábění žárupevných a žáruvzdorných 

materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu, je výrobci nástrojů doporučeno používat vyměnitelné 

břitové destičky z řezné keramiky na bázi nitridu křemíku (Si3N4) vyztužené whiskery nebo 

SiAlON keramiku s chemickým složením Si3N4-Al2O3-Y2O3. Jejich výroba probíhá obvykle 

studeným lisováním a slinováním, výslednou strukturu pak tvoří oxidy  Si3N4 mřížce. Vzhledem 

k jejich vysoké lomové houževnatosti, kterou si udržují i za vysokých teplot, je lze v porovnání 

s keramikami na bázi Al2O3 použít až pro dvojnásobné rychlosti posuvu. Jejich nevýhodou je 

však poměrně nízká odolnost proti opotřebení. [16] 

Tab. 2.3 Mechanické a fyzikální vlastnosti SiAlON keramiky [15] 

Mechanické a fyzikální vlast. hodnota Mechanické a fyzikální vlast. hodnota 

Měrná hmotnost g.cm-3 3,24 Lomová houževnatost MPa 6,5 

Tvrdost HRA/HRB - 92,7/222 Součinitel délkové roztaž. 10-6.K-1 3,1 

Modul pružnosti v tahu GPa 300 Měrná tepelná vodivost λ W.m-1.K-1 9,7 

Pro předpokládaný průběh experimentální činnosti obrábění niklové slitiny Alloy 625 byla 

zvolena vyměnitelná břitová destička z řezné keramiky na bázi SiAlON s označením SN800, viz 

obr. 2.8. Tato destička splňuje veškeré předpoklady pro obrábění slitiny Alloy 625 při zachování 

maximální účinnosti a efektivity řezného procesu. Keramická destička SN800 je na bázi nitridu 

křemíku a vyznačuje se vysokou stabilitou ostří, tepelnými vlastnostmi a dobrou vrubovou 

houževnatostí. Vhodná je především pro dokončovací operace vysokorychlostního soustružení 

a frézování žáruvzdorných slitin. [18] 

          

Obr. 2.8 SN800 vyměnitelná břitová destička z řezné keramiky na bázi SiAlON [18] 
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2.4.2 Nástroj z kubického nitridu bóru (KNB) 

Současný trend výroby součástí z nových konstrukčních a speciálních materiálů, vyšší řezné 

podmínky pro dosažení vyšší produktivity obrábění a plné využití výkonových parametrů 

obráběcích strojů, si vyžádaly použití nových řezných materiálů s vyšší řezivostí a trvanlivostí. 

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů vyžaduje vysokou tvrdost, otěruvzdornost a odolnost 

vůči vysokým teplotám (kontakt se žhavými třískami), stejně tak jako dobrou vrubovou 

houževnatost a vysokou odolnost řezné hrany proti lomu a vydrolování. Tyto požadavky splňují 

nejen nástroje z řezné keramiky, ale především supertvrdé materiály jako je kubický nitrid bóru. 

Aplikace supertvrdých řezných materiálů do oblasti třískového obrábění umožnila využití 

tzv. inovačních technologií, jako je vysokorychlostní obrábění, tvrdé obrábění a obrábění bez 

použití řezných kapalin. Nutnou podmínkou je, aby stroj i nástroj byly schopni efektivně 

pracovat v náročných podmínkách, které u zmíněných technologií obrábění převládají. 

Výsledkem použití nástroje z kubického nitridu bóru bylo zlepšení průběhu obrábění 

těžkoobrobitelných materiálů, zkrácení výrobních časů a hlavně zvýšení produktivity procesu 

obrábění. 

Kubický nitrid boru je materiál, který se v přírodě běžně nevyskytuje. Jeho výroba probíhá 

pouze syntetickou cestou z hexagonálního nitridu bóru, jehož krystalická mřížka je podobná 

grafitu, ale liší se chemickým složením. Výroba kubického nitridu bóru probíhá za vysokých 

teplot a tlaků, kdy dochází k přeměně hexagonální mřížky na kubickou, stejně tak jako při 

přeměně grafitu v diamant. Oproti diamantu má kubický nitrid bóru větší schopnost odolávat 

vysokým teplotám až 1600 °C a je netečný k obráběným materiálům. Proto se dostává do oblastí 

obrábění, které nejsou pro syntetický diamant dostupné (obrábění ocelí a slitin, působení 

vysokých teplot). [17] 

Nástroje z kubického nitridu bóru a jeho třídy se používají pro obrábění (soustružení, 

vyvrtávání a frézování) materiálů s tvrdostí nad 45 HRC, vhodné jsou především pro obrábění 

vysokolegovaných ocelí a speciálních slitin. U materiálů s tvrdostí nad 55 HRC je KNB jediným 

nástrojovým materiálem, který může nahradit broušení. Je to materiál s mimořádně vysokou 

tvrdostí za tepla, který lze používat při vysokých řezných rychlostech až 500 m.min-1. Vyznačuje 

se také velmi dobrou houževnatostí, odolností proti tepelným rázům a velkou odolností proti 

abrazivnímu prostředí. Má velmi podobné vlastnosti jako řezná keramika, ale v porovnání s ní 

je tvrdší a houževnatější. Funkční vlastnosti, odolnost proti opotřebení jsou přímo spojené 

s materiálem pojiva, obsahem tvrdé fáze a velikostí zrna. Ty lze obměňovat za účelem získání 

různých variant tohoto řezného materiálu. Moderní třídy KNB jsou keramické kompozity s 
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obsahem 40-65 % KNB. Keramické pojivo zvyšuje odolnost nástroje z KNB, který je jinak 

náchylný k opotřebení chemickým otěrem. Další skupinou jsou třídy s vysokým obsahem KNB, 

s 85 % až s téměř 100 % KNB. Tyto třídy mohou obsahovat kovové pojivo zvyšující jejich 

houževnatost. [17, 20] 

Tab. 2.4 Mechanické a fyzikální vlastnosti KNB [15] 

Mechanické a fyzikální vlast. hodnota Mechanické a fyzikální vlast. hodnota 

Měrná hmotnost g.cm-3 3,5-4,4 Lomová houževnatost MPa 3,5-6,7 

Tvrdost HK - 5000 Součinitel délkové roztaž. 10-6.K-1 4,6-4,9 

Modul pružnosti v tahu GPa 500-800 Měrná tepelná vodivost λ W.m-1.K-1 44-200 

 

Pro experimentální část obrábění slitiny Alloy 625 a porovnání řezných vlastností kubického 

nitridu bóru s řeznou keramikou SN800 byla vybrána destička označením CBN170, viz obr. 2.9. 

Tato destička je speciálně navržena pro dokončovací operace obrábění slitin na bázi niklu. 

Strukturu CBN170 destičky tvoří z 65 % kubický nitrid borů o velikosti zrna 2 µm a TiCN pojivo 

vyztužené keramickými SiC vlákny. Tato struktura KNB destičky významně ovlivňuje životnost 

nástroje při obrábění niklových slitin, zvyšuje produktivitu obrábění při dodržení požadavků na 

kvalitu obrobeného povrchu. Typickou oblastí použití destičky CBN170 je obrábění komponent 

leteckých a proudových motorů, hnací hřídele, součásti raketových motorů a turbín. [21] 

 

Obr. 2.9 CBN170 vyměnitelná břitová destička z KNB [21] 

2.5 Geometrie řezných nástrojů 

Volba správné geometrie břitu nástroje je dána pracovní oblastí operace (hrubování, obrábění 

načisto, atd.), během nichž se opracovávají materiály a obrobky na požadovaný rozměr a kvalitu 

obrobeného povrchu. Dalším důležitým faktorem ovlivňující volbu geometrie břitu nástroje je 

materiál obrobku. Důležitost vyplývá především z velmi vysoké pevnosti, nízké tepelné 
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vodivosti a sklonu ke zpevňování obráběného materiálu Alloy 625 v průběhu obrábění. 

Geometrie řezného nástroje by měla pro obrábění materiálů se zhoršenou obrobitelností splňovat 

požadavky především na dostatečnou pevnost řezného klínu, zajištění klidného průběhu 

obrábění bez vibrací a chvění, odolnost vůči opotřebení a maximální trvanlivost řezného klínu 

nástroje. Při volbě řezné geometrie nástroje je potřeba zohlednit i technologické požadavky na 

přesnost a kvalitu obrobeného povrchu. 

Při volbě geometrie řezného nástroje se nejčastěji setkáváme s úhly γo, αo, λs, κr, které 

společně s poloměrem špičky rε, určují tvar řezného klínu nástroje. Velikost jednotlivých úhlů 

výrazně ovlivňuje řezný proces a je vhodné je měnit v závislosti na mechanických vlastnostech 

obráběného materiálu, tuhosti použitého stroje a požadované kvalitě obrobeného povrchu. Právě 

z uvedených úhlů má největší význam na proces obrábění úhel γo, jehož velikost ovlivňuje 

intenzitu plastické deformace, řeznou sílu, velikost tření třísky na čele nástroje a intenzitu 

opotřebení nástroje. Úhel αo určuje polohu hřbetu nástroje a jeho velikost ovlivňuje intenzitu 

tření mezi nástrojem a přechodovou plochou při obrábění. Zvyšující se hodnoty těchto dvou úhlů 

mají za následek snížení pevnosti řezného klínu. Menší úhly v kombinaci s malými hodnotami 

posuvu a vyšší řeznou rychlostí jsou vhodné především pro obrábění materiálů s vyšší pevností. 

Úhel sklonu ostří λs ovlivňuje směr odchodu třísky při obrábění a jeho velikost má také vliv na 

pevnost řezného klínu. Záporné úhly sklonu je vhodné používat pro obrábění materiálů s vyšší 

pevností a kladné úhly pro obrábění měkkých materiálů a menších průřezech třísky. Vykloněním 

nástroje s velkým poloměrem o úhel λs lze v soustavě S-N-O předejít vzniku nežádoucích 

vibrací. Velikost úhlu κr, který svírá nástrojová rovina boční s rovinou hlavního ostří, ovlivňuje 

délku řezné hrany v záběru, tvar třísky a také mění směr působení řezných sil. S rostoucím úhlem 

nastavení hlavního ostří nástroje κr klesá řezný odpor, ale zvyšuje se intenzita opotřebení řezné 

hrany nástroje. S klesajícím úhlem κr roste síla Fp, dochází k průhybu obrobku a vyšším 

požadavkům na tuhost soustavy S-N-O. 

Na relativní pevnost nástroje má vliv i tvar vyměnitelné břitové destičky, který by měl být 

v souladu s úhlem nastavení hlavního ostří κr, s úhlem špičky εr a nástrojovým poloměrem hrotu 

rε, viz obr. 2.10. S klesajícím úhlem εr, který svírá nástrojová rovina hlavního a vedlejší ostří, 

klesá relativní pevnost břitové destičky. Z obrázku vyplývá, že největší relativní pevnost mají 

destičky kruhového tvaru.  

Poloměr špičky vyměnitelné břitové destičky je klíčovým faktorem pro stabilitu při 

hrubovacích operacích, ale ovlivňuje i stav obrobeného povrchu při obrábění načisto. 

Při soustružení načisto vyšší hodnoty poloměru špičky společně s rychlostí posuvu určují jakost 
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a výšku mikronerovností obrobeného povrchu. S vyšším poloměrem špičky nástroje se zvětšuje 

délka řezné hrany v záběru, která pomáhá rozptýlit teplo vzniklé řezáním. Na druhou stranu 

dochází se zvětšující se řeznou hranou k nárůstu radiální řezné síly a nebezpečí vzniku vibrací 

v soustavě S-N-O. Proto se doporučuje vyměnitelnou břitovou destičku s velkým poloměrem 

špičky vyklonit o úhel sklonu řezné hrany λs a zkrátit délku řezné hrany v záběru. [15, 19, 22]  

 

Obr. 2.10 Závislost relativní pevnosti břitové destičky na úhlu a poloměru špičky [15] 

V mnoha ohledech obrábění jsou z pohledu univerzálnosti a efektivní řezivosti nástrojů 

vhodnější břitové destičky s pozitivní řeznou geometrií a velkým úhlem nastavení hlavního ostří. 

Tyto destičky umožňují efektivně odebírat třísku z povrchu obráběného materiálu, avšak při 

obrábění vysokými řeznými a posuvovými rychlostmi dojít ke vzniku nerovností, špatné jakosti 

obrobeného povrchu a snížení trvanlivosti řezného klínu nástroje. Dosavadní poznatky 

o obrábění těžkoobrobitelných materiálů a speciálních slitin však vyžadují použití co možná 

nejpevnějších tvarů a geometrií řezných nástrojů. Z tohoto důvodu byly pro experimentální 

činnost obrábění slitiny Alloy 625 použity kruhové destičky s negativní řeznou geometrií, viz 

obr. 2.8 a 2.9. Velký poloměr zaoblení špičky břitových destiček napomáhá předejít plastické 

deformaci řezné hrany, destrukci špičky účinkem překročení meze tepelné stability řezného 

materiálu VBD a použít vyšší řeznou i posuvovou rychlost obrábění. 
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Geometrie vyměnitelných břitových destiček: RNGN0903 

R – kruhový tvar destičky   

N – úhel hřbetu  

G – tolerance 

N – provedení 

09 – délka řezné hrany iC [mm] 

03 – tloušťka destičky s [mm] 

   

Obr. 2.11 Tvar a geometrie vyměnitelné břitové destičky 

Pro pevné a stabilní upnutí vybraných kruhových destiček byl navržen kvadratický nožový 

držák s označením CRSNL 2525M09. Upnutí destiček do nástrojového držáku způsobilo 

částečnou změnu nástrojových úhlů řezného nástroje. Negativní tvar břitových destiček byl po 

upnutí do nástrojového držáku vykloněn o úhel γo a λs. Vyklonění geometrie VBD o hodnoty 

úhlů způsobilo zkrácení řezné hrany v záběru, zamezení případného vzniku vibrací při obrábění 

a zachování stejné relativní pevnosti břitových destiček pro obrábění Alloy 625. 

Parametry nástrojového držáku: CRSNR/L 

 

h = 25 mm 

b = 25 mm 

l1 = 150 mm 

f1 = 32 mm 

l3 = 29 mm 

γo = -6° 

λs = -6° 

 

 

 

Obr. 2.12 Tvar a geometrie nástrojového držáku 
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2.6 Volba řezných podmínek 

Jakmile jsou určeny všechny předpoklady obrábění, mohou být stanoveny řezné podmínky. 

Proces obrábění je nejčastěji charakterizován řeznými podmínkami - řeznou rychlostí vc, 

hloubkou řezu ap a posuvem f. Velikost jednotlivých parametrů a jejich kombinace je určující 

pro množství odebraného materiálu za jednotku času, což ovlivňuje produktivitu obrábění 

i samotné výroby.  

Při volbě řezných podmínek jsme často nuceni jejich hodnoty upravovat nebo kombinovat 

v závislosti na obráběném materiálů a jeho mechanických vlastnostech. Právě z důvodu 

mechanických vlastností, kterými niklové superslitiny disponují, je nelze obrábět stejnými 

řeznými podmínkami jako běžné oceli. Avšak při aplikaci odlišných řezných materiálů pro 

obrábění niklových slitin se mohou hodnoty řezných podmínek významně lišit. Omezení se při 

obrábění slitin na bázi niklu klade především na řeznou rychlost, která ovlivňuje intenzitu 

opotřebení nástroje. Např. při obrábění niklových slitin nástroji ze slinutých karbidů je 

doporučeno snížit řeznou rychlost více jak o polovinu. Proto je pro zajištění efektivního 

a produktivního způsobu obrábění slitiny Alloy 625 důležitá správná volba nástrojového 

materiálu a příslušných řezných podmínek. 

Hlavním limitujícím prvkem při volbě řezných podmínek bude dosažená teplota v místě 

řezu, při které by dle předpokladů mělo dojít ve struktuře materiálu k určitým fázovým 

přeměnám. Avšak pro správnou funkci nástroje je potřeba regulovat nejen řeznou rychlost, ale 

i posuv. Vztah mezi rychlostí a posuvem by měl být pečlivě vyvážen. Dosažení vyšší požadované 

teploty může být zapříčiněno nižší řeznou rychlostí, než je optimum za předpokladu, že je 

tloušťka odebírané vrstvy redukována posuvem. Kontrola správnosti použití nastavených hodnot 

řezných podmínek bude zajištěna stanovením trvanlivosti řezného nástroje, měřením složek síly 

řezání a parametrů drsnosti povrchu a také způsobem, jakým se budou utvářet třísky během 

procesu obrábění. 

Pro stanovení velikosti řezných podmínek je 

vhodné vycházet z tzv. optimalizačního pořadí. Pro 

dokončovací obrábění slitiny Alloy 625 byla nejprve 

stanovena hloubka řezu ap. U vyměnitelných břitových 

destiček s kruhovou geometrií, zvolená hloubka řezu 

ap určuje velikost úhlu nastavení hlavního ostří κr, viz 

obr. 2.13.                 

Obr. 2.13 Řezná geometrie kruhové destičky [23] 
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S klesající hloubkou řezu ap se úhel nastavení hlavního ostří zmenšuje a naopak. Úhel 

nastavení hlavního ostří κr ≤ 45° má příznivý vliv na odolnost řezné hrany nástroje vůči 

vrubovému opotřebení, které se projevuje při obrábění slitin na bázi niklu. Maximální hloubka 

řezu ap se u kruhových vyměnitelných břitových destiček volí obvykle 15 % z iC. Následně pak 

v souladu s doporučenou oblastí použití pro daný břit a požadovanou jakostí obrobeného povrchu 

je stanovena hodnota posuvu f. V kombinaci s kruhovou vyměnitelnou břitovou destičkou lze 

použít vyšších hodnot posuvu f a dosáhnout předepsaných hodnot parametrů drsnosti povrchu. 

Hodnota řezné rychlosti byla stanovena v poměru k hodnotě posuvu, přiřazením materiálu břitu 

nástroje k materiálu obrobku a příkonu stroje. Hodnota řezné rychlosti do značné míry ovlivňuje 

primární plastickou deformaci, množství procesního tepla i to, jestli obráběný materiál bude 

tvořit plynulou nebo článkovitou třísku. S rostoucí řeznou rychlostí se zmenšuje intenzita 

plastické deformace, dochází k poklesu řezných sil a podílů tepla přecházejícího do obrobku. 

Vysoká řezná rychlost má především význam při dokončovacím obrábění, kde jsou kladené 

vysoké nároky na integritu obrobeného povrchu. [23] 

 Prvotní volba řezných podmínek pro obrábění materiálu Alloy 625 kruhovou vyměnitelnou 

břitovou destičkou vycházela z tabulek udávajících doporučené hodnoty výrobce nástrojů. 

Stanovení řezných podmínek proběhlo tak, aby jejich hodnoty byly srovnatelné pro oba řezné 

materiály, a to hloubka řezu ap = 0,4 mm, posuv na otáčku f = 0,2 mm a řezná rychlost 

vc v rozmezí 200 až 400 m.min-1. Následná úprava řezné a posuvové rychlosti proběhla za 

účelem ověření jejich vlivu na zlepšení obrobitelnosti obráběného materiálu. Jejich volba však 

byla omezena hrozbou nadměrného opotřebení břitu nástroje, proto se odvíjela od průběhu 

obrábění.  

Správné stanovení hodnoty řezné rychlosti pro daný nástroj podléhá korekcím, při kterých 

je nutné zohlednit druh obráběného materiálu, tvrdost obrobku, trvanlivost nástroje a stav 

použitého stroje. Jelikož byly v průběhu experimentu řezné nástroje testovány v rozsahu jejich 

doporučených řezných rychlostí, nebyly korekce upravující řeznou rychlost provedeny. [12] 
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2.7 Blokové schéma navrženého experimentu 

Pro grafické znázornění jednotlivých kroků experimentální činnosti bylo vytvořeno blokové 

schéma, viz obr. 2.14. 

 

Obr. 2.14 Schéma navrženého experimentu 

Obráběcí stroj

Mori Seiki NLX2500

Obráběný materiál

Alloy 625

(dle ASM 5666F)

Nástrojový držák

CRSNR/L

Vyměnitelná břitová destička

RNGN0903 - SN800

Řezné podmínky

Test1 - vc=200 m.min-1; f=0,2 mm; ap=0,4 mm

Test2 - vc=300 m.min-1; f=0,2 mm; ap=0,4 mm

Test3 - vc=400 m.min-1; f=0,2 mm; ap=0,4 mm

Test4 - vc=400 m.min-1; f=0,4 mm; ap=0,4 mm

Vyměnitelná břitová destička

RNGN0903 - CNB170

Řezné podmínky

Test1 - vc=200 m.min-1; f=0,2 mm; ap=0,4 mm

Test2 - vc=300 m.min-1; f=0,2 mm; ap=0,4 mm

Test3 - vc=400 m.min-1; f=0,2 mm; ap=0,4 mm

Test4 - vc=500 m.min-1; f=0,2 mm; ap=0,4 mm

Test5 - vc=400 m.min-1; f=0,4 mm; ap=0,4 mm

Vyhodnocované veličiny

Dynamické zatížení - Fx, Fy, Fz [N]

Kritéria opotřebení nástroje - VB, VR [μm]

Parametry drsnosti povrchu - Ra, Rz [μm]
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3. VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

Jak již bylo uvedeno v cílech disertační práce, vyhodnocení experimentální činnosti se bude 

týkat ověření vhodnosti použití vybraných řezných materiálů pro obrábění zvoleného typu 

materiálu. Posouzení vhodnosti navržených vyměnitelných břitových destiček z řezné keramiky 

a kubického nitridu bóru bude podloženo podrobným studiem a zmapováním procesu obrábění 

materiálu niklové slitiny Alloy 625 dle ASM 5666F za předem stanovených řezných podmínek. 

Dle předpokladu bude mít na průběh a vyhodnocení experimentální činnosti obrábění největší 

vliv právě zhoršená obrobitelnost materiálu daná chemickým složením, fyzikálními 

a mechanickými vlastnostmi obráběného materiálu. Dále řezné vlastnosti nástrojových 

materiálů, zvolená geometrie vyměnitelných břitových destiček a řezné podmínky, za kterých se 

bude materiál Alloy 625 obrábět. 

Obrábění slitin na bázi niklu je v současné době velmi problematické a dosáhnout 

požadované vysoké efektivity zcela nemožné. Do celého procesu obrábění niklových superslitin 

vstupuje velké množství veličin, které mají zásadní vliv na výsledný stav a můžou zcela ovlivnit 

samotný průběh jejich obrábění. Z již zmíněných specifických vlastností materiálu Alloy 625, 

jako je vysoká pevnost a houževnatost, kterou si žárupevné materiály udržují i při vysokých 

teplotách, nízká tepelná vodivost, sklon k výraznému zpevňování a deformačnímu odporu, 

vyplývá zvýšení dynamického zatížení při obrábění. Nízká tepelná vodivost slitiny způsobí, že 

se teplo vygenerované v zóně řezání špatně odvádí třískou, proto se bude koncentrovat v zóně 

řezání a tepelně namáhat břit řezného nástroje. Vysoké napětí v nástroji, vyvolané nárůstem 

teploty a mechanickým zatížením, způsobí adhezní a abrazivní projevy opotřebení, které jsou 

společně s vytvářením vrubu na hřbetě nástroje charakteristické pro obrábění slitin na bázi niklu. 

Intenzita opotřebení nástroje se projeví změnou velikosti tření a teploty v místě řezu, nárůstem 

složek řezných sil a v neposlední řadě změnou kvality obrobeného povrchu. 

Jelikož bude mít řezná rychlost dle předpokládaného průběhu obrábění rozhodující vliv na 

obrobitelnost slitiny Alloy 625, bude vyhodnocení experimentální činnosti z větší části zaměřeno 

právě na posouzení jejího vlivu na velikost složek síly řezání, na množství procesního tepla, 

tvorbu třísek, na opotřebení a trvanlivost nástrojů a na vybrané parametry integrity povrchu. 

3.1 Mechanismus tvorby třísky 

Proces obrábění materiálu je velmi složitý dynamický proces, při kterém dochází působením 

řezného klínu nástroje k oddělování materiálu ve formě třísky. Postupnému oddělování třísky 

z povrchu obráběného materiálu předchází nejdříve elastické a následně plastické deformace, 
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které jsou vyvolané iniciační silou od řezného klínu nástroje. Působením této síly vznikají 

v materiálu pružné (elastické) deformace, které jsou závislé na modulu pružnosti materiálu a jsou 

rozloženy do celého objemu obrobku. V okamžiku překročení meze kluzu obráběného materiálu 

dochází ke vzniku plastické deformace, které zahrnuje pouze zónu řezání. Na obr. 3.1 je tato 

oblast ohraničena body O, M, N a je nazývána jako primární plastická deformace. Vyjma 

primární plastické deformace zahrnuje tvorba kořene třísky ještě sekundární a terciální 

plastickou deformaci. [24] 

  

Obr. 3.1 Oblasti plastických deformací při ortogonálním obrábění (konvenční 

a vysokorychlostní způsob obrábění) [25] 

Velikost primární plastické deformace se odvíjí od řezné rychlosti vc, protože stupeň 

plasticity materiálu je závislý na rychlosti deformace. Rovněž záleží na geometrii řezného 

nástroje, řezném prostředí, ale především na fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu, jeho 

deformační a zpevňovací schopnosti. Obecně se s rostoucí řeznou rychlostí oblast primární 

plastické deformace zmenšuje a zároveň se zvětšuje úhel střihu δ viz obr. 3.1. Při vysokých 

řezných rychlostech (ve vysokorychlostním obrábění „HSC“) je primární plastická deformace 

velmi malá, body M a N téměř splývají, plastická deformace nezasahuje pod rovinu řezu a ke 

vzniku třísky dochází v jedné rovině. Takto zúžená primární plastická deformace není příčinou 

vzniku deformací ani zpevnění v povrchové vrstvě obráběného materiálu. Naopak při nízkých 

řezných rychlostech se odřezávaný materiál z povrchu výrazně plasticky deformuje, tvoří se 

zpevněná tříska, jejíž tvrdost je několikrát větší oproti původnímu materiálu. Větší řezný odpor 

zpevněné třísky a malý úhel střihu δ zvětšují tloušťku třísky a1 i plochu kontaktní zóny s čelem 

nástroje. Se zvětšující se tloušťkou třísky (a1) roste i koeficient pěchování K. [24, 25] 
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Součinitel pěchování třísky K lze stanovit z matematického výrazu: [30] 

K =
𝑎1

𝑎
 > 1         3.1.1 

Stanovení součinitele pěchování pomocí hmotnostní metody: [30] 

K=
1000∙𝑚1

𝑙´∙𝜌∙𝑆
         3.1.2  

Intenzita primární plastické deformace ε lze stanovit ze vztahu: [30] 

𝜀 =
𝐾2−2𝐾∙sin 𝛾𝑛+1

𝐾∙cos 𝛾𝑛
         3.1.3  

 

Obvykle platí, že pokud je a1 > a, dochází k pěchování odřezávané vrstvy materiálu 

a rychlost odchodu třísky po čele nástroje je menší než řezná rychlost (vt ˂ vc). Čím větší je 

hodnota K, tím více je tříska deformovaná, a tím větší jsou i složky síly řezání. Vlivem nízké 

řezné rychlosti dochází i ke zpevnění povrchových vrstev obráběného materiálu, protože oblast 

primární plastické deformace zasahuje pod úroveň plochy řezu. Obecně však platí, že s vyšší 

řeznou rychlostí je úhel střihu δ větší. K primární plastické deformaci dochází v pouze v průřezu 

odřezávané vrstvy materiálu, čímž je průřez třísky menší a proces obrábění energeticky 

výhodnější. Zároveň dochází k menšímu zatížení a ovlivnění povrchových i podpovrchových 

vrstev obráběného materiálu. [25] 

Další oblastí, kde dochází k plastické deformaci, je oblast sekundární plastické deformace. 

Tato deformace vzniká v kontaktní zóně působením vysokých tlaků a důsledkem velmi 

intenzivního tření odcházející třísky po čele nástroje. Přítlačné a třecí síly mezi tenkou vrstvou 

třísky a čelem nástroje způsobují nárůst teploty a jsou příčinnou difuzních a abrazivních projevů, 

které způsobují intenzivnější opotřebení čela nástroje. Vlivem intenzivního tření odcházející 

třísky o čelo nástroje dochází na povrchu nástroje ke styku čistých kovových ploch a vzniku 

adhezních sil. Výsledkem je vznik mikroskopických adhezních svarů, které jsou dalším 

pohybem ploch plynule odtrhávány. Za určitých řezných podmínek může u speciálních 

obráběných materiálů v zóně kluzu docházet k postupnému nárůstu váznoucích vrstev materiálu 

a na čele nástroje se v daném intervalu začne tvořit nárůstek. Jedná se o spěchovanou vrstvu 

obráběného materiálu, která ulpívá na ostří nástroje. Tato vrstva materiálu je charakterizována 

vysokou pevností, tvrdostí a vzhledem ke svým vlastnostem může po určitou dobu přebrat funkci 

břitu nástroje a chránit ho proti opotřebení. Z hlediska tvorby nárůstků rozeznáváme stabilní 

a nestabilní část, kterou z větší části odnáší tříska. Intenzita nárůstku je daná převážně řeznými 
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podmínkami a jeho tvorba ovlivňuje řeznou geometrii nástroje, skutečné rozměry obráběné 

součásti, strukturu povrchu a způsobuje kmitání soustavy S-N-O. [30] 

 

Obr. 3.2 Výskyt nárůstku na ostří nástroje z KBN (zvětšeno 200x) 

Při odřezávání tloušťky odebírané vrstvy materiálu větší než je poloměr špičky nástroje, 

dochází k tomu, že tloušťka materiálu, která se břitem v daném poloměru neodebírá, odchází 

pod břit nástroje, kde se elasticky, plasticky deformuje a zpevňuje. Dopružením obráběného 

materiálu na hřbet nástroje dochází ke tření, jehož důsledkem je terciální plastická deformace. 

Intenzita tohoto tření ovlivňuje teplotu v povrchových vrstvách řezného nástroje a způsobuje 

jeho opotřebení. Z pohledu obrobku má terciální plastická deformace vliv nejen na výslednou 

drsnost obrobeného povrchu, ale i různá zbytková napětí, které vznikají v povrchové vrstvě 

vlivem vysoké teploty a strukturních změn. 

3.1.1 Utváření třísky 

Dalším zvyšováním síly působící na odebíranou vrstvu obráběného materiálu dochází 

k vyčerpání plastické deformace a růstu napětí až na hranici meze pevnosti materiálu ve střihu. 

Posunem atomárních rovin ve struktuře obráběného materiálu, následně i vrstev materiálu 

dochází k odstřižení segmentu z povrchu obráběného materiálu v podobě třísky. U drtivé většiny 

technických materiálů dochází vlivem silového působení břitu nástroje na obráběný materiál 

k plastické deformaci a vzniku soudržné (tvářené) třísky. Za předpokladu, že normálová napětí 

σ  převyšují tečné napětí τ, vzniká tříska trhaná. Obvykle se tato tříska tvoří při obrábění tvrdých 

a křehkých materiálů. V opačném případě, kdy tečná napětí τ převyšují normálová napětí σ, 

vzniká při oddělování materiálu z povrchu obrobku tříska stříhaná. [22] 

Podle rozložení plastické deformace je soudržná (tvářená) tříska plynulá nebo článkovitá. 

Plynulá tříska, což je nejobvyklejší druh stříhané třísky, se vytváří u kovů a slitin s krychlovou 
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prostorově nebo plošně středěnou krystalovou mřížkou s vysokou tepelnou vodivostí a malou 

tvrdostí (slitiny hliníku, oceli s nízkým obsahem uhlíku). Naopak tvorba článkovité souvislé 

třísky je pozorována u obrábění kovů s hexagonální těsnou krystalovou mřížkou, které se 

vyznačují nízkou tepelnou vodivostí a vysokou tvrdostí, jako jsou titanové slitiny a další slitiny. 

Nejen vlastnosti obráběného materiálu, ale i množství jiných faktorů, jako jsou řezné síly, 

pevnost nástroje, teploty, vibrace mohou negativně ovlivnit utváření třísek. Tvar vzniklé třísky 

pro určitý materiál mohou ovlivnit také řezné podmínky a geometrie řezného nástroje. Se 

zmenšujícím se úhlem nastavení hlavního ostří se tloušťka třísky snižuje a šířka narůstá. Úhel 

nastavení hlavního ostří určuje délku, šířku a směr pohybu třísky, zatímco poloměr špičky 

ovlivňuje proces utváření třísky, její tvar a směr odchodu pouze do určité hloubky řezu. Některé 

literární zdroje uvádí, že z řezných podmínek mají větší vliv na tvar a velikost třísek spíše posuv 

f a hloubka řezu ap než hodnota řezné rychlosti vc. Uvádí se, že hloubka řezu ovlivňuje tvar 

třísky, zatímco hodnota posuvu její průřez. Avšak vliv řezné rychlosti na utváření třísky není 

vůbec zanedbatelný. Na velikosti řezné rychlosti závisí druh vzniklé třísky, proto lze při nízkých 

řezných rychlostech u jednoho druhu materiálu pozorovat vznik třísky plynulé soudržné, od 

určité řezné rychlosti se začne vytvářet soudržná článkovitá tříska a v režimu vysokorychlostního 

obrábění lze pozorovat třísky elementární viz obr. 3.3. [22, 24] 

 

Obr. 3.3 Druhy vzniklých třísek při ortogonálním pohledu  

(a-trhaná, b-elementární, c-článkovitá, d-plynulá) [22] 

Při obrábění niklových slitin vzniká i přes jejich nízkou tepelnou vodivost plynulá tříska. Je 

to dáno především jejich plošně středěnou krystalovou mřížkou a jejich zvýšenou houževnatostí. 
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Aby bylo zajištěno vhodné utváření třísek, jsou VBD ze slinutého karbidu na čele opatřeny 

různými lamači a utvařeči třísek, a to především z důvodu jejich dělení, kvůli lepší manipulaci 

a snížení nebezpečí poškození obrobeného povrchu. Při obrábění nástroji, které mají negativní 

geometrii a nejsou opatřeny utvařeči třísek (viz destičky použité pro experimentální činnost), je 

nebezpečí vzniku dlouhé plynulé třísky mnohem větší. Proto se používá tzv. lamačů třísek, které 

jsou součástí nástrojového držáku, viz obr. 2.12. Tyto lamače zmenšují poloměr svinování třísky 

a způsobují lámání třísky na menší kusy. [25, 27] 

V průběhu experimentální činnosti obrábění slitiny Alloy 625 se tvar a velikost třísek odvíjel 

od řady faktorů, z nichž nejdůležitější byly vlastnosti obráběného materiálu zejména z pohledu 

jeho obrobitelnosti, zvolená řezná geometrie nástroje, materiál nástroje a jeho vlastnosti 

(řezivost, vznikající tření) a řezné podmínky (řezná rychlost vc a posuv f). Třísky vzniklé během 

obrábění slitiny Alloy 625 za daných řezných podmínek lze vidět v tabulce 3.1 viz níže.  

Tab. 3.1 Tvar a velikost třísek při obrábění slitiny Alloy 625 

VBD vc f ap i VBD vc f ap i 

KNB 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

ŘK 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

200 0,2 0,4 2 200 0,2 0,4 2 

 

 
 

 

VBD vc f ap i VBD vc f ap i 

KNB 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

ŘK 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

200 0,2 0,4 4 200 0,2 0,4 3 
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VBD vc f ap i VBD vc f ap i 

KNB 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

ŘK 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

400 0,2 0,4 1 400 0,2 0,4 1 

 

 
 

 

VBD vc f ap i VBD vc f ap i 

KNB 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

ŘK 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

400 0,2 0,4 4 400 0,2 0,4 3 

 

 
 

 

 
 

VBD vc f ap i VBD vc f ap i 

KNB 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

KNB 
[m.min-1] [mm] [mm] [-] 

500 0,2 0,4 2 500 0,2 0,4 3 

 

 
 

 

 
 

 

Při obrábění slitiny Alloy 625, v době kdy břit nástroje nevykazoval známky opotřebení, 

docházelo ke vzniku článkovitých třísek do doby, než se břit nástroje částečně otupil. Zvětšila 

se kontaktní plocha mezi nástrojem a obrobkem. Vlivem sníženého podílu vyčerpané plasticity 



Disertační práce, Ing. Tomáš Zlámal 

 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
- 48 - 

odcházející třísky, zvyšujícího se tření a silového zatížení soustavy se úměrně zvyšovala teplota 

v místě řezu i teplota odcházející třísky. Tyto aspekty měly za následek vznik plynulé třísky 

vinutého a stužkového tvaru, které negativně ovlivňovaly kvalitu obrobeného povrchu a byly 

příčinou vyštipování břitu nástroje, které vedlo k jeho rychlejšímu opotřebení. 

3.2 Dynamické zatížení a silové poměry při obrábění 

Proces obrábění materiálu je velmi složitý dynamický proces, při kterém dochází působením 

řezného klínu nástroje k oddělování materiálu ve formě třísky z povrchu obráběného materiálu. 

Mechanismus tvorby třísky prokazuje, že působení řezného klínu na obráběný materiál vyvolává 

v materiálu stav napjatosti. Tento proces doprovází menší anebo větší elastické i plastické 

deformace, ale také silové poměry. Zkoumání silových poměrů v průběhu procesu obrábění 

umožňuje získat přehled o mechanickém namáhání soustavy S-N-O, její pevnosti a tuhosti, 

stability řezného procesu. Znalost silových poměrů při obrábění může být důležitá z hlediska 

hodnocení obrobitelnosti materiálu, trvanlivosti a životnosti nástrojů, vlivu na integritu 

obrobeného povrchu. [19] 

Silové poměry, které doprovázejí proces řezání, lze rozložit na sílu třísky působící kolmo na 

čelo nástroje Fn a sílu tření Ft působící na stykové ploše nástroje s odřezávanou vrstvou materiálu. 

Obě tyto složky lze sumarizovat ve výslednou sílu obrábění (řezání) F. Síla řezání je při obrábění 

zvlášť významnou veličinou, kterou je nutno brát jako časově proměnný a dynamický jev. Při 

obrábění se v závislosti na čase mění její okamžitá velikost Fok (± až 20 %), a to i při obrábění 

za konstantních řezných podmínek. Je to způsobeno zejména rozptylem mechanických vlastností 

a nehomogenitou obráběného materiálu a procesem utváření třísky. [19, 22] 

Působení řezné síly F vyvolává v materiálu stav napjatosti, který způsobuje deformační 

(řezný) odpor R, který síla řezání musí při procesu obrábění neustále překonávat. Síla řezání F 

je celková síla, kterou působí nástroj na obrobek. Naopak, řezný odpor R, někdy označovaný 

i jako F‘, je silové působení obrobku na nástroj. Pro podmínku rovnováhy platí: [22, 30] 

𝐹 =  −𝑅  [𝑁]         3.2.1  

Při obrábění vznikají mohutné síly tlakové, ale i smykové působící ve zcela rozdílných 

směrech, proto se síla řezání rozkládá do složek, na jejíchž základě je možné určit velikost a směr 

výsledného silového působení. Pokud hovoříme o celkové řezné síle a jednotlivých složkách 

řezné síly, je možné celkovou řeznou sílu rozložit v souvislosti s aspekty hlavního a vedlejšího 

řezného pohybu na aktivní složku řezání F1 a pasivní složku řezání F2. Aktivní složka řezné síly 
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lze dále rozložit na řeznou složku síly Fc a posuvovou složku síly Ff. Pasivní složka síly se už 

dále nerozkládá a označuje se Fp, viz obr. 3.4. [19, 22] 

  

Obr. 3.4 Schéma rozložení složek řezných sil při podélném soustružení [32] 

Zpravidla největší význam má řezná (tangenciální) složka síly Fc, která je základem pro 

stanovení omezujících podmínek při volbě řezných parametrů. Její velikost je z velké části 

ovlivněna kontaktem a velikostí tření mezi obrobkem a nástrojem resp. mezi třískou a čelem 

nástroje, utvářením a efektem lámání třísky. Působí ve směru hlavního řezného pohybu a určuje 

potřebný výkon elektromotoru, jakož i celkového množství tepla, které se v zóně řezání vytvoří. 

Pasivní (radiální) složka síly Fp působí radiálně ve směru kolmém k obráběné ploše. Při 

podélném soustružení (působí v rovině zadní) je funkcí přísuvu nebo specifického tlaku, který 

namáhá tuhost soustavy S-N-O. Výrazně ovlivňuje především rozměrovou přesnost obráběných 

ploch, odchylky geometrického tvaru, polohy a drsnost obrobeného povrchu. Posuvová (axiální) 

složka síly Ff působí ve stejném směru jako posuv nástroje a směr osy obrábění. Je kolmá na 

směr tangenciální i radiální složky a využívá se na dimenzování posuvových mechanizmů. 

Poměr velikosti jednotlivých složek řezné síly je dán především zvolenou technologií obrábění, 

řeznými podmínkami, řezným prostředím, geometrií a materiálem řezného nástroje. Např. při 

soustružení je poměrně často používaný poměr sil roven přibližně Fc : Fp : Ff = 1 : 0,4 : 0,25 (platí 

pro κr = 45°). S rostoucím, nebo klesajícím úhlem nastavení se mění vektory složek řezné síly 

Fp a Ff  a jejich výslednice viz obr. 3.5. Vliv na jednotlivé složky síly má nejen úhel nastavení 

hlavního ostří, ale také úhel čela, s jehož klesající hodnotou rostou hlavně složky síly Fp a Ff. 

Protichůdný vliv na velikost řezné síly má oproti úhlu nastavení hlavního ostří κr poloměr špičky 



Disertační práce, Ing. Tomáš Zlámal 

 

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
- 50 - 

nástroje rε, který mění poměr jednotlivých složek v závislosti na hloubce odebíraného materiálu, 

viz obr. 3.6. [22, 28] 

 

Obr. 3.5 Vliv úhlu κr na velikost vektoru pasivní a posuvové složky síly [29] 

 

Obr. 3.6 Teoretický vliv poloměru špičky nástroje na poměr složek síly řezání [29] 

Výpočet vybraných složek síly řezání je možné provést na základě empiricky vyšetřených 

závislostí. Pro podélné soustružení válcové plochy se uvádí mocninové závislosti: [28] 

𝐹𝑐 = 𝐶𝐹𝑐 ∙ 𝑎𝑝
𝑥𝐹𝑐 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑐   [𝑁]       3.2.2 

𝐹𝑝 = 𝐶𝐹𝑝 ∙ 𝑎𝑝

𝑥𝐹𝑝 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑝   [𝑁]       3.2.3 

𝐹𝑓 = 𝐶𝐹𝑓 ∙ 𝑎𝑝

𝑥𝐹𝑓 ∙ 𝑓𝑦𝐹𝑓   [𝑁]       3.2.4 

Konstanty CFc, CFp, CFf a exponenty xFc, xFp, xFf, yFc, yFp, yFf jsou pro dané podmínky řezného 

procesu empiricky stanovené. 

Jednotlivé vypočtené složky síly řezání jsou na sebe vzájemně kolmé a celková síla řezání F 

se stanoví ze vztahu: [28] 

𝐹 =  √𝐹𝑐
2 + 𝐹𝑓

2 + 𝐹𝑝
2  [𝑁]       3.2.5 
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Závislost řezné složky síly Fc při soustružení má s rostoucím posuvem a hloubkou řezu 

stoupající tendenci, analogicky to platí i pro složky Fp a Ff. Mimo zmíněné řezné podmínky 

ovlivňuje řezná rychlost v podstatě všechny tři složky stejně. Její vliv na velikost řezné síly je 

srovnatelný s jejím vlivem na měrný řezný odpor. Závislost řezné rychlosti na měrném řezném 

odporu má za předpokladu, že se vlivem teploty nemění mechanické vlastnosti obráběného 

materiálu, a že se netvoří nárůstek, klesající tendenci. S rostoucí řeznou rychlostí měrný řezný 

odpor klesá. Tato závislost souvisí se změnou velikosti oblasti primární plastické deformace 

vlivem rostoucí řezné rychlosti. Bylo prokázáno, že s rostoucí řeznou rychlostí se měrná řezná 

síla zmenšuje, a to až do minima při řezné rychlosti charakteristické pro daný obráběný materiál, 

poté má síla řezání tendenci růstu společně se zvyšující se řeznou rychlostí. Dosažením určité 

řezné rychlosti by v materiálu Alloy 625 mělo dojít k tepelnému odpevňování, nárůstu 

a zrychlenému pohybu dislokací ve struktuře materiálu, náhlé změně metalurgických 

a mechanických vlastností vznikající třísky. Obráběný materiál a třísky již nekladou takový 

odpor vůči řeznému klínu nástroje a dochází k poklesu řezných sil. [29] 

Měrná řezná síla (měrný řezný odpor) je vyjádřena řeznou silou, vztaženou na jednotku 

plochy řezu a je definována jako poměr řezné složky Fc a plochy jmenovitého průřezu třísky AD.  

Lze ji stanovit ze vztahu: [30] 

𝑘𝑐 =
𝐹𝑐

𝐴𝐷
  [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 ≡ 𝑀𝑃𝑎]       3.2.6 

3.2.1 Měření složek síly řezání 

Proces odebírání materiálu ve formě třísky z povrchu obráběného materiálu probíhá za 

působení síly řezání, vyvolané ostřím nástroje. Identifikace a analýza silového působení probíhá 

za účelem optimalizace technologických podmínek obráběcího procesu. Přitom je však nutné 

vycházet z podmínek energetické rovnováhy, respektive z podmínek rovnováhy sil. 

Z experimentálního studia silových poměrů při obrábění jde v podstatě o přímé nebo nepřímé 

stanovení síly řezání, složek síly řezání a momentů působících při různých pracovních 

podmínkách. Přímé měření jednotlivých složek síly řezání a jejich momentů je založeno na 

měření deformací a namáhání soustavy S-N-O prostřednictvím dynamometrů. 

Při měření je řezný nástroj upnut na snímací zařízení – dynamometr, který při zatěžování 

reaguje na vznik složek síly řezání a momentů vytvářením elektrického signálu odpovídajícímu 

velikosti působící síly. Dynamometry mají vysoké požadavky na citlivost, která je dána jako 

poměr elektrického výstupu na jednotku silového výstupu, tuhost konstrukce snímače, zaručující 
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aby se jednotlivé složky síly řezání vzájemně neovlivňovaly, vysokou frekvenční odezvu, 

linearitu a nízkou odchylku. Použití dynamometrů při obrábění indikuje přesné podmínky, které 

vznikají na řezném nástroji za dynamických situací, což je neocenitelné při hodnocení 

obrobitelnosti materiálu. V průběhu měření, by měl dynamometr zaručit nezávislost měřicí 

veličiny na provozních vlastnostech přístroje, schopnost měřit sledovanou veličinu ve zvoleném 

rozsahu s maximální přesností, stálost naměřených hodnot v čase a jejich reprodukovatelnost. 

Z hlediska konstrukčního uspořádání a použité metody měření lze dynamometry rozdělit na:  

 S pružným členem (mechanický, pneumatický, indukční, kapacitní, elektrický), 

 Bez pružného členu (hydraulický, uhlíkový, piezoelektrický).  

Podle metody obrábění, na kterou jsou dynamometrická měřidla aplikována, se rozeznávají 

dynamometry pro operace soustružení, frézování, vrtání, broušení atd. Dále dle počtu měřených 

složek silového zatížení je lze rozdělit na jednosložkové a vícesložkové umožňující měření více 

složek sil i krouticích momentů. [30] 

Pro stanovení silových poměrů v soustavě S-N-O a jednotlivých složek síly řezání byl 

v průběhu experimentálního obrábění slitiny Alloy 625 použit třísložkový stacionární 

dynamometr s označením 9129AA od společnosti KISTLER viz obr. 3.7. [31] 

 

Obr. 3.7 Třísložkový stacionární dynamometr 9129AA a zesilovač 5070A [31] 

Piezoelektrické dynamometry patří mezi nejpoužívanější moderní senzory silového zatížení 

s širokým spektrem využití. Pracuje na principu piezoelektrického jevu, který vzniká jako reakce 

v důsledku mechanického namáhání (silového zatížení) piezoelektrického materiálu např. 

krystalu SiO2, který je umístěn ve formě výbrusů do zásobníku. Množství výbrusů v zásobníku 

určuje počet měřených složek zatížení (jednokomponentní a vícekomponentní dynamometr). 

[30] 
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Měření silového zatížení soustavy S-N-O při podélném vnějším soustružení slitiny Alloy 625 

bylo realizováno pomocí třísložkového univerzálního dynamometru KISTLER 9129AA. 

Základní jednotka dynamometru byla v průběhu experimentu upnuta do speciálně navrženého 

držáku pro revolverové hlavy soustruhů viz obr. 3.8. Následně byl na základní jednotku 

dynamometru pomocí držáku upevňen soustružnický nůž. Samotné měření probíhalo měřením 

tří na sebe kolmých sil Fx, Fy, Fz, kterým byly dle nastavení dynamometru přiřazeny jednotlivé 

složky řezné sily Fc, Fp, Ff. Pomocí optického kabelu připojeného k základní jednotce 

dynamometru, byly naměřené hodnoty přivedeny do zesilovacího zařízení KISTLER 5070A 

a transportovány v podobě milivoltaického napětí do převodníku KISTLER 5697. Zpracování 

výsledků silového zatížení proběhlo pomocí PC sestavy a nainstalovaného softwaru DynoWare 

2825D – 02 taktéž od společnosti KISTLER. 

     

Obr. 3.8 Ustavení a upnutí dynamometru 9129AA do revolverové hlavy 

3.2.2 Analýza a vyhodnocení silových poměrů při obrábění 

V průběhu měření bylo pomocí danamometru získáno velké množství dat, které obsahovaly 

informace o jednotlivých složkách sil v osách Fx, Fy a Fz. Hodnoty těchto složek byly při 

každém úběru materiálu převáděny pomocí softwaru do DynoWare do grafů, anebo je bylo 

možné exportovat to textových souborů. Tyto soubory byly dále pomocí tabulkového procesoru 

MS Excel převedeny a formátovány do přehledných tabulek. Každý graf charakterizuje průběh 

silového zatížení právě během jednoho úběru materiálu řezným nástrojem za daných řezných 

podmínek.  

Měření jednotlivých složek řezných sil pomocí dynamometru probíhalo při podélném vějším 

soustružení válce. Během jednoho úběru materiálu bylo naměřeno v jednolivých osách téměř 

400 000 záznamů. Takové množství dat bylo získáno díky nastavení vysoké vzorkovací 

frekvenci dynamometru. Tato frekvece udává počet vzorků za jednotku času načítaných ze 
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spojitého analogového signálu. Pro signály, které jsou získávány v časové doméně, je jednotkou 

vzorkovací frekvence 1 Hz, tedy 1 s-1. Nastavení vysoké vzorkovací frekvence udává přesnost 

analýzy silového zatížení, neboť poskytuje větší množství naměřených dat. Tyto záznamy ovšem 

obsahují i nepodstatná nebo nadbytečná data. Tyto data získaná během náběhu nástroje do 

materiálu a přeběhu z materiálu obrobku neposkytují využitelné informace o silovém zatížení 

v průběhu úběru materiálu. Tyto data byly pro stanovení mezních hodnot silového zatížení ze 

souboru odstraněny pomocí filtrace.  

Bude-li se vycházet z předpokladu, že se velikost síly řezání mění v průběhu obrábění v čase, 

stane se limitujícím prvkem úsek dosahujících maximálních hodnot. Tyto hodnoty odpovídají 

maximální hodnotě řezného odporu obráběného materiálu vůči řeznému klínu nástroje. Vysoké 

síly řezání znamenají vysoký výkon, který je však omezen. Dochází k větší deformaci řezných 

nástrojů a obrobků, což může mít za následek vznik nežádoucích vibrací a rychlé opotřebení 

nástroje. 

Samotné měření průběhu silového zatížení, resp. složek síly řezání při obrábění slitiny Alloy 

625 bylo realizováno za předem stanových řezných podmínek vybranými řeznými nástroji, viz 

návrh experimentu. Takto navržená experimentální činnost a realizované měření složek síly 

řezání pomocí dynamometru jsou předpokladem velkého množství naměřených dat. Pro 

názornou ukázku průběhu silového zatížení s ohledem na vliv opotřebení nástroje a rostoucí 

řeznou sílu (řezný odpor), byly vybrány průběhy zatěžování při prvním (neopotřebený břit 

nástroje) a následně posledním úběru materiálu z povrchu obrobku (dosažení stanoveného 

kritéria opotřebení břitu nástroje). V tabulkách viz níže, jsou vyjma průběhů zatěžování soustavy 

uvedeny i minimální a maximální hodnoty jednotlivých složek síly řezání. Tyto hodnoty jsou 

z důvodu snížení vlivu nežádoucích vibrací filtrovány pomocí Low Pass filtru, viz obr. 3.9. Tento 

filtr slouží jako zeslabovač signálů s frekvencemi vyššími než je mezní frekvence a jeho použitím 

se získá méně detailů. 

 

Obr. 3.9 Nastavení Low Pass filtru pro snížení detailu signálu 
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Tab. 3.2 Průběh měření složek Fc, Fp a Ff – TEST 1 

ŘEZNÁ KERAMIKA – SN800 
vc = 200 m.min-1 ap = 0,4 mm f = 0,2 mm 

l = 100 mm i = 1 

 

Min. hodnota [N] Fc = 412 Fp = 551 Ff = 98  

Max. hodnota [N] Fc = 842 Fp = 2138 Ff = 180 

 

ŘEZNÁ KERAMIKA – SN800 
vc = 200 m.min-1 ap = 0,4 mm f = 0,2 mm 

l = 100 mm i = 3 

 

Min. hodnota [N] Fc = 620 Fp = 1703 Ff = 48  

Max. hodnota [N] Fc = 1045 Fp = 3357 Ff = 137 
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Tab. 3.3 Průběh měření složek Fc, Fp a Ff – TEST 1 

KUBICKÝ NITRID – CBN 170 
vc = 200 m.min-1 ap = 0,4 mm f = 0,2 mm 

l = 100 mm i = 1 

 

Min. hodnota [N] Fc = 342 Fp = 473 Ff = 83 

Max. hodnota [N] Fc = 478 Fp = 584 Ff = 139 

 

KUBICKÝ NITRID – CBN 170 
vc = 200 m.min-1 ap = 0,4 mm f = 0,2 mm 

l = 100 mm i = 4 

 

 

Min. hodnota [N] Fc = 509 Fp = 1082 Ff = 56 

Max. hodnota [N] Fc = 740 Fp = 1329 Ff = 174 
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Tab. 3.4 Průběh měření složek Fc, Fp a Ff – TEST 3 

ŘEZNÁ KERAMIKA – SN800 
vc = 400 m.min-1 ap = 0,4 mm f = 0,2 mm 

l = 100 mm i = 1 

 

Min. hodnota [N] Fc = 320 Fp = 482 Ff = 80 

Max. hodnota [N] Fc = 531 Fp = 1864 Ff = 122 

 

ŘEZNÁ KERAMIKA – SN800 
vc = 400 m.min-1 ap = 0,4 mm f = 0,2 mm 

l = 100 mm i = 2 

 

Min. hodnota [N] Fc = 570 Fp = 2236 Ff = 105 

Max. hodnota [N] Fc = 765 Fp = 3953 Ff = 195 
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Tab. 3.5 Průběh měření složek Fc, Fp a Ff – TEST 3 

KUBICKÝ NITRID - CBN 170 
vc = 400 m.min-1 ap = 0,4 mm f = 0,2 mm 

l = 100 mm i = 1 

 

Min. hodnota [N] Fc = 443 Fp = 455 Ff = 116 

Max. hodnota [N] Fc = 721 Fp = 920 Ff = 159 

 

KUBICKÝ NITRID - CBN 170 
vc = 400 m.min-1 ap = 0,4 mm f = 0,2 mm 

l = 100 mm i = 4 

 

Min. hodnota [N] Fc = 570 Fp = 2277 Ff = 56 

Max. hodnota [N] Fc = 717 Fp = 2724 Ff = 107 
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Z hlediska určení vlivu opotřebení břitu nástroje na velikost řezného odporu v průběhu 

prvních úběrů materiálu, byly do tabulek tabulek 3.6 a 3.7 uvedeny maximální naměřené hodnoty 

složek síly řezání Fc, Fp a Ff. 

Tab. 3.6 Maximální naměřené hodnoty složek síly Fc, Fp a Ff pro řeznou keramiku SN800 

ŘEZNÁ KERAMIKA - SN800  

Řezná složka Fc [N] Pasivní složka Fp [N] Posuvová složka Ff [N] 

i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 

TEST 1 - (vc = 200 m.min-1) 

842 906 1045 - 2138 2601 3357 - 180 149 137 - 

TEST 2 - (vc = 300 m.min-1) 

344 721 958 - 1150 2387 3071 - 93 99 155 - 

TEST 3 - (vc = 400 m.min-1) 

531 765 - - 1864 3953 - - 122 195 - - 

 

Tab. 3.7 Maximální naměřené hodnoty složek síly Fc, Fp a Ff pro kubikcý nitrid bóru  CNB170 

KUBICKÝ NITRID - CBN 170 

Řezná složka Fc [N] Pasivní složka Fp [N] Posuvová složka Ff [N] 

i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 i = 1 i = 2 i = 3 i = 4 

TEST 1 - (vc = 200 m.min-1) 

478 651 560 740 584 890 1105 1329 139 181 126 174 

TEST 2 - (vc = 300 m.min-1) 

337 581 644 741 330 665 862 1355 115 179 181 163 

TEST 3 - (vc = 400 m.min-1) 

721 558 659 717 920 1168 1777 2754 159 135 148 107 

TEST 4 - (vc = 500 m.min-1) 

577 489 551 679 828 1144 1537 2741 135 108 105 108 

 

Na základě naměřených hodnot složek Fc, Fp a Ff byla vypočítána výsledná síla při 

soustružení slitiny Alloy 625 nástrojem z řezné keramiky a kubického nitridu bóru. Pro její 

stanovení byly vybrány ustálené průběhy zatěžování získané během prvního úběru materiálu, 

a to z příčiny předejití vlivu intenzivního opotřebení břitu nástroje na velikost řezného odporu. 

Stanovení výsledné síly řezání předcházelo statistické zpracování naměřených hodnot, dle 

následujících vztahů. Pro stanovení rozšířené nejistoty byl použit koeficient rozšíření kU = 2 

(pravděpodobnost pokrytí p = 95,5 %). Jednotlivé kroky výpočtu jsou uvedeny v tabulce 3.8 

a 3.9. 
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Výběrový průměr: [37] 

𝑥 =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1          3.2.7 

Výběrová směrodatná odchylka: [37] 

𝑠(𝑥) =  √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
           3.2.8 

Směrodatná odchylka aritmetického průměru (standardní nejistota typu A): [37] 

𝑢𝐴 = 𝑠(𝑥) =  
𝑠(𝑥)

√𝑛
          3.2.9 

Rozšířená nejistota: [37] 

𝑈 = 𝑘𝑈 ∙ 𝑢𝐴         3.2.10 

Výpočet celkové směrodatné odchylky pro celkovou sílu řezání F: [37] 
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Tab. 3.8 Průběh statistického zpracování hodnost silového zatížení 

TEST 1 
ŘEZNÁ KERAMIKA – SN800  

Fc [N] 

č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

xi 502 431 516 484 469 439 477 502 500 471 

Σ = 4793 𝑭 = 479,3 s(F) = 27,7 uA = 8,8 U = 17,5 

Fp [N]  

xi 790 791 852 788 774 800 838 794 764 812 

Σ = 8003 𝑭 = 800,3 s(F) = 27,2 uA = 8,6 U = 17,2 

Ff [N]  

xi 86 84 98 126 105 86 102 104 131 99 

Σ = 1020 𝑭 = 102 s(F) = 16,1 uA = 5,1 U = 10,2 

Fc = (479,3 ± 17,5) N Fp = (800,3 ± 17,2) N Ff = (102,0 ± 10,2) N 

F = (938,4 ± 17,2) N 
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Tab. 3.9 Průběh statistického zpracování hodnot silového zatížení 

TEST 1 
KUBICKÝ NITRID BÓRU – CBN170 

Fc [N] 

č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

xi 345 370 398 340 357 359 362 343 365 392 

Σ = 3631 𝑭 = 363,1 s(F) = 19,5 uA = 6,1 U = 12,2 

Fp [N]  

xi 494 473 502 462 470 473 495 477 482 491 

Σ = 4819 𝑭 = 481,9 s(F) = 13 uA = 4,1 U = 8,2 

Ff [N]  

xi 76 90 73 86 84 89 85 89 72 95 

Σ = 839 𝑭 = 83,9 s(F) = 7,7 uA = 2,4 U = 4,8 

Fc = (363,1 ± 12,2) N     Fp = (481,9 ± 8,2) N Ff = (83,9 ± 4,8) N 

F = (609,1 ± 9,8) N 

 

Tab. 3.10 Statisticky zpracované hodnoty silového zatížení 

ŘEZNÁ KERAMIKA – SN800 

TEST 1 
Fc = (479,3 ± 17,5) N Fp = (800,3 ± 17,2) N Ff = (102 ± 10,2) N 

F = (938,4 ± 17,2) N 

TEST 2 
Fc = (250,2 ± 30,8) N Fp = (478,4± 31,8) N Ff = (60,2 ± 8,7) N 

F = (543,2 ± 31,4) N 

TEST 3 
Fc = (360,3 ± 16,4) N Fp = (690,3 ± 73,9) N Ff = (82,9 ± 4,0) N 

F = (783,1 ± 65,5) N 

 

 

Graf 3.1 Závislost síly řezání na řezné rychlosti při obrábění nástrojem z ŘK 
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Tab. 3.11 Statisticky zpracované hodnoty silového zatížení 

KUBICKÝ NITRID BÓRU – CBN170 

TEST 1 
Fc = (363,1 ± 12,2) N     Fp = (481,9 ± 8,2) N Ff = (83,9 ± 4,8) N 

F = (609,1 ± 9,8) N 

TEST 2 
Fc = (193,7 ± 14,2) N Fp = (232,8 ± 18,1) N Ff = (65 ± 6,2) N 

F = (309,7 ± 16,3) N 

TEST 3 
Fc = (546,6 ± 15,8) N Fp = (600,5 ± 25,3) N Ff = (139,1 ± 7,8) N 

F = (823,8 ± 21,2) N 

TEST 4 
Fc = (487,3 ± 19,8) N Fp = (502,8 ± 42,4) N Ff = (121,9 ± 8,6) N 

F = (710,7 ± 32,9) N 

 

 

Graf 3.2 Závislost síly řezání na řezné rychlosti při obrábění nástrojem z KNB 

Z naměřených hodnot jednotlivých složek sil v průběhu obrábění slitiny Alloy 625 je zřejmý 

vliv rostoucí řezné rychlosti. Z grafů lze vyčíst vyšší hodnoty složek síly řezání, které působily 

během obrábění slitiny nástrojem z řezné keramiky. Bylo to způsobeno především odlišnou 

geometrií řezné hrany. VBD s označením  RNGN0903 z řezné keramiky SN800 má sražené ostří 

(negativní úhel na čele nástroje). Touto úpravou lze u nástrojů docílit zvýšení pevnosti břitu 

a rozprostření výsledné síly řezání do větší plochy materiálu řezného nástroje. Nevýhodou je 

však vyšší počáteční silové zatížení, které působí v soustavě S-N-O.  

Na zatížení soustavy měla podstatný vliv i volba řezných podmínek. Průběh experimentu byl 

navržen tak, aby byly pro oba řezné nástroje srovnatelné řezné podmínky a bylo možné snadno 

stanovit vliv rostoucí řezné rychlosti na jednotlivé složky i výslednou sílu řezání. Z grafického 

zpracování silového zatížení je zřejmý prudký pokles všech složek síly v rozmezí řezných 
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rychlostí 200 až 300 m.min-1. Jelikož prudký pokles zatížení při obrábění nastal u obou použitých 

nástrojů současně, lze si tento jev vysvětlit tím, že v obráběném materiálu dochází k určitým 

materiálovým změnám např. odpevňování a zpevňování povrchových a podpovrchových vrstev 

obráběného materiálu. S vyšší řeznou rychlostí došlo u nástroje z řezné keramiky opět k nárůstu 

složek síly řezání na téměř původní hodnoty, ty ale zůstaly o několik desítek N nižší. Naopak 

mnohem větší účinek měla vyšší řezná rychlost při obrábění slitiny Alloy 625 nástrojem 

z kubického nitridu bóru. Hodnoty zatěžování se několikrát zvýšily, přičemž překročily 

i původní hodnoty dosažené při rychlosti 200 m.min-1. Tento fakt, mohl být způsobem opět 

zpevněním povrchu obráběného materiálu nebo také množstvím vygenerovaného tepla v místě 

řezu. Vlivem vyšší tepelné vodivosti nástroje z kubického nitridu bóru docházelo k většímu 

přestupu tepla z místa řezu do nástroje než u nástroje z řezné keramiky. Tudíž vliv rostoucí  řezné 

rychlostí a teploty na velikost složek síly řezání nemusel být v tomto případě natolik 

prokazatelný. 

Jak už bylo uvedeno výše, naměřené hodnoty složek síly řezání byly získány během 

ustáleného průběhu zatěžování vždy při prvním úběru materiálu. Dělo se tak především z důvodu 

snížení vlivu opotřebení břitu nástroje na velikost řezného odporu materiálu. Avšak intenzita 

opotřebení nástrojů měla v průběhu experimentálního testování největší vliv v průběhu obrábění 

na velikost a růst jednotlivých složek síly řezání. S rostoucím opotřebení nástroje rostla 

především pasivní složka síly řezání Fp a částečně i zbylé dvě. Vysoká hodnota pasivní složky 

síly působila ve směru kolmo na osu rotace obrobku, zatěžovala ho na ohyb a zároveň namáhala 

tuhost upnutí i celé soustavy S-N-O. Vyjma tuhosti soustavy ovlivňovala vysoká složka pasivní 

síly také geometrický tvar a drsnost obrobeného povrchu.  

Náhlá změna nebo dosažení kritické hodnoty zatížení soustavy způsobené nadměrným 

opotřebení břitu nástroje bylo signálem pro předčasné ukončení testů při vnějším podélném 

soustružení slitiny Alloy 625 nástroji z řezné keramiky, nebo kubického nitridu bóru. 

3.3 Opotřebení a trvanlivost řezných nástrojů 

S pojmem opotřebení se nejčastěji setkáváme u strojních součástí, které jsou spolu v kontaktu 

nebo mezi nimi dochází k vzájemnému pohybu. K velmi intenzivnímu opotřebení dochází i při 

třískovém obrábění, během kterého je nástroj a obrobek v kontaktu a materiál odchází přes 

plochu čela nástroje ve formě třísky. V tomto případě je proces opotřebení velice složitý děj, 

který závisí hlavně na mechanických a fyzikálních vlastnostech obráběného a nástrojového 

materiálu, geometrii nástroje, kinematice řezného procesu a vlivu řezného prostředí. Při obrábění 
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dochází k vzájemnému otěru elementárních částic mezních dotykových vrstev prvků řezání a k 

odstraňování elementů řezné části nástroje. Celkové opotřebení nástroje je produktem 

kombinace zatěžujících faktorů působících na břit nástroje. Ty vznikají vlivem otěru, plastické 

deformace a křehkého lomu. Jsou projevem mechanických, tepelných, chemických vlivů 

a abrazivních účinků, vyvolaných silovým působením řezného klínu nástroje na odebíranou 

vrstvu materiálu. V důsledku zatěžování břitu nástroje, vznikají jednotlivé mechanismy 

opotřebení snižující řezivost a trvanlivost nástroje. 

Ačkoliv je opotřebení nástroje nedílnou součástí řezného procesu, podařilo se ho v poslední 

době vhodnou úpravou řezných podmínek částečně eliminovat. Avšak samotné obrábění 

superslitin je díky fyzikálním a mechanickým vlastnostem velmi problematické. Jejich zhoršená 

obrobitelnost má pak za následek vyšší namáhání řezného klínu nástroje a jeho rychlejší 

opotřebení. Proto i nadále zůstává snahou najít způsob, jak tyto slitiny snadno a efektivně obrábět 

a přitom se vyhnout intenzitnímu opotřebení břitu nástroje. [16, 35] 

3.3.1 Mechanismy a kritéria opotřebení nástrojů 

K opotřebení břitu nejčastěji dochází kombinací zatěžujících faktorů např. mechanického 

nebo tepelného namáhání kumulujícím se na hřbetě a čele nástroje. Tepelná zatížení značně 

namáhají materiál břitu nástroje a v některých případech (např. frézování) vytváří dynamický 

faktor v okamžiku, kdy jeden břit z materiálu vystupuje a opět do něj vniká. Procesem utváření 

třísky se při vysokém tlaku a teplotě průběžně vytváří obrobený povrch, který má sklon 

k chemickým reakcím nebo k difúzním procesům. [12] 

Zvyšováním řezné rychlosti roste střední teplota řezání k teplotě tavení obráběného 

materiálu. Teplota tavení obráběného matriálu představuje maximální teplotu řezání pro daný 

materiál. Jelikož je intenzita opotřebení břitu obvykle jednoznačně závislá na teplotě řezání, tvoří 

opotřebení omezující faktor pro zvyšování řezné rychlosti. Při obrábění vysokými řeznými 

rychlostmi ovlivňují trvanlivost břitu dva druhy otěru. Jsou jimi chemické rozpouštění a difúze. 

Chemické rozpouštění je nejdůležitější příčinou opotřebení, v podstatě se řezný materiál 

rozpouští v odcházející třísce. Druhým mechanismem je otěr limitovanou difúzí. Při zvyšující se 

řezné rychlosti dosáhne teplota řezání takové úrovně, při které se materiál třísky navařuje na čelo 

břitu nástroje. Tímto procesem vzniká vrstva materiálu, která se postupně nasycuje difundujícími 

prvky z řezného materiálu. Nasycení vede ke snížení koncentračního spádu mezi břitem 

a navařenou vrstvou materiálu, čímž dochází k poklesu intenzity opotřebení. Protože se však 

difuzivita exponenciálně zvyšuje s narůstající teplotou, zvýšení řezné rychlosti nad bod 

minimálního opotřebení způsobuje rychlé opotřebení břitu nástroje. [24] 
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Většina obráběných materiálů obsahuje ve struktuře množství velmi tvrdých částic různého 

druhu. Tyto částice nezřídka dosahují tvrdosti materiálu břitu nástroje. Dochází tak 

k mechanickému namáhání (abrazivnímu efektu), který způsobuje intenzivní opotřebení na čele 

nástroje (žlábek), otěr na hřbetě nástroje i úbytek řezného materiálu ze špičky nástroje. 

Kombinací mechanických, chemických i abrazivních faktorů dochází k zatěžování břitu nástroje 

a nejčastěji změně charakteristického rozměru nebo hmotnostní ztrátě řezné části nástroje.  

 

Obr. 3.10 Mechanismy opotřebení [12] 

V současnosti probíhá hodnocení opotřebení nástrojů dle mezinárodní normy „Zkoušení 

trvanlivosti soustružnických nástrojů s jednou řeznou hranou“ ISO 3685:1993. Tato norma je 

určená pro zkoušky trvanlivosti při soustružení obrobků z ocelí a litin s nástroji z RO, SK a řezné 

keramiky. Mimo to norma všeobecně popisuje vnější projevy opotřebení. Z toho důvodu je 

reálnější definovat opotřebení na hřbetě VB, výmol na čele KT, radiální opotřebení špičky 

nástroje VR a další v závislosti na materiálu řezné části nástroje. [16, 33] 
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Obr. 3.11 Formy (kritéria) opotřebení dle normy ISO 3685 [33] 

3.3.2 Kvantifikace opotřebení břitu nástroje 

Experimentální studium opotřebení a otupování břitu je základem pro určení empirických 

údajů pro optimalizaci řezných parametrů, resp. trvanlivosti břitu. Při správně zvoleném nástroji, 

odpovídajících řezných podmínkách, jakosti obrobku a podmínkách obrábění, existuje pro každý 

proces obrábění optimální průběh opotřebení. Významná část výzkumu byla v poslední době 

zaměřena přímo na monitorování a měření opotřebení nástroje, protože stav výsledného obrobku 

plně závisí na stavu samotného nástroje. Pro měření opotřebení nástrojů je hlavní ostří rozděleno 

do oblastí, viz obr. 3.10. Zjišťování velikosti opotřebení břitu řezného nástroje probíhá pomocí 

metody přímé a nepřímé. [16] 

Pro experimentální činnost obrábění slitiny Alloy 625 byla použita přímá mikrometrická 

metoda, kterou se velikost opotřebení břitu nástroje určila přímým měřením lineárních rozměrů. 

Tyto metody mají nevýhodu v tom, že jsou pro měření opotřebení v reálném čase těžko 

aplikovatelné z důvodu, že funkční břit nástroje je v přímém kontaktu s odebíranou vrstvou 

obráběného materiálu a otupující se plochy jsou pro měřicí přístroje nedostupné. Proto bylo 

nutné po každém úběru materiálu proces obrábění přerušit, vyjmout destičku z nožového držáku 

a umístit pod dílenský mikroskop. Vlivem tohoto mohlo dojít k negativnímu ovlivnění průběhu 
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opotřebení v dalších fázích experimentu. Jelikož měření opotřebení probíhalo u obou nástrojů 

stejným způsobem, nedošlo při porovnání jejich trvanlivostí k výraznému ovlivnění.  

Stanovení meze opotřebení břitu nástroje přímo v procesu obrábění je možné pomocí 

nepřímých metod, které se opírají o některé znaky, které proces obrábění doprovází. Tyto metody 

jsou klasifikovány jen jako přibližné a měření opotřebení proběhlo za pomoci složek síly řezání, 

výkonu a teploty řezání, změny barvy a tvaru třísky, zhoršení drsnosti obrobeného povrchu. 

Nejrozšířenější metodou je měření pomocí síly řezání. Tato metoda využívá zvyšující se řezný 

odpor s rostoucím opotřebením břitu nástroje. Podstatou je měření deformací, ke kterým dochází 

v soustavě S-N-O, viz kapitola 3.2, kdy opotřebení břitu nástroje koresponduje s nárůstem složek 

síly řezání. [34, 35] 

Určení velikosti opotřebení břitu nástroje při obrábění slitiny Alloy 625 probíhalo v souladu 

s již zmíněnou normou ISO 3685. V průběhu obrábění slitiny se hodnotila velikost opotřebení 

na čele nástroje, respektive radiální opotřebení VR a opotřebení na hřbetě nástroje VB. Jelikož 

byla při experimentu zvolena hloubka řezu ap ˂˂ rε, opotřebení bylo pozorováno v oblasti špičky 

nástroje VBC. Z povahy experimentu a také díky malé hloubce řezu se jednalo o technologii 

dokončovacího obrábění slitiny Alloy 625, proto se hodnocení opotřebení nástroje zaměřilo na 

plochu vedlejšího hřbetu A´α, které je z hlediska utváření povrchu důležitější než opotřebení na 

ploše hlavního hřbetu Aα viz obr. 3.14. 

 

Obr. 3.12 Schéma obrábění slitiny Alloy 625 

Měření opotřebení břitu nástroje bylo realizováno na dílenském mikroskopu s křížovým 

stolem. Pro pořízení jednotlivých snímků opotřebení břitu nástroje byl použit binokulární 

stereomikroskop, který je vybaven digitální kamerou. Díky zabudované digitální kameře bylo 
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možné přenést snímky do počítače, kde byla následně pomocí programu Motic Images Plus 2.0 

a kalibrované optice změřena velikost radiálního opotřebení VR na čele a opotřebení v oblasti 

špičky nástroje VBC. 

 

Obr. 3.13 Laboratorní sestava pro měření složek síly řezání a opotřebení nástrojů 

Z důvodu velkého množství dat byly do tabulky 3.12 vloženy pouze fotografie opotřebení 

po prvním a posledním úběru materiálu z povrchu obrobku. Samotné měření a stanovení 

velikosti opotřebení břitu probíhalo u všech VBD stejným způsobem. Společně s rostoucí 

velikostí opotřebení byla stanovena doba, po kterou byl břit nástroje v záběru a také množství 

odebraného materiálu, než bylo dosaženo předem stanovené hodnoty opotřebení. 

Strojní čas: [30] 

𝑡𝐴𝑠 =
𝐿

𝑣𝑓 
=  

𝑙𝑛+𝑙+𝑙𝑝

𝑛∙𝑓
   [𝑚𝑖𝑛]       3.3.1 

Množství odebraného materiálu: [30] 

𝑄 =  𝑣𝑐 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡𝐴𝑠    [𝑐𝑚3]       3.3.2 

   

Obr. 3.14 Měření opotřebení na hlavním a vedlejším hřbetě nástroje 
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Tab. 3.12 Průběh opotřebení při obrábění slitiny Alloy 625 

ŘEZNÁ KERAMIKA – SN 800 

PLOCHA ČELA – Aγ PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

TEST 1 
tAs 

[min] 

Q 

[cm3] 

VR 

[μm] 

Hlavní hřbet - Aα 

VBC [μm] 

Vedlejší hřbet - A´α 

VBC [μm] 

i = 1 0,9 15,8 205 460 202 

  
i = 2 1,9 31,6 263 1264 381 

i = 3 2,9 47,3 391 1693 599 

  

TEST 2 
tAs 

[min] 

Q 

[cm3] 

VR 

[μm] 

Hlavní hřbet - Aα 

VBC [μm] 

Vedlejší hřbet - A´α 

VBC [μm] 

i = 1 0,7 17,5 0,0 559 348 

  
i = 2 1,4 35,0 209 1094 656 

i = 3 2,1 52,3 291 1799 1156 
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PLOCHA ČELA – Aγ PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

TEST 3 
tAs 

[min] 

Q 

[cm3] 

VR 

[μm] 

Hlavní hřbet - Aα 

VBC [μm] 

Vedlejší hřbet - A´α 

VBC [μm] 

i = 1 0,6 19,5 279 964 510 

  
i = 2 1,2 39,0 656 2228 640 

  
 

KUBICKÝ NITRID BÓRU – CBN 170 

PLOCHA ČELA – Aγ PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

TEST 1 
tAs 

[min] 

Q 

[cm3] 

VR 

[μm] 

Hlavní hřbet - Aα 

VBC [μm] 

Vedlejší hřbet - A´α 

VBC [μm] 

i = 1 1,0 16,0 451 320 182 

  

i = 2 2,0 32,0 525 411 280 

i = 3 3,0 48,0 576 507 372 

i = 4 4,0 64,0 619 710 530 
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PLOCHA ČELA – Aγ PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

TEST 2 
tAs 

[min] 

Q 

[cm3] 

VR 

[μm] 

Hlavní hřbet - Aα 

VBC [μm] 

Vedlejší hřbet - A´α 

VBC [μm] 

i = 1 0,7 17,5 716 551 583 

  
i = 2 1,4 35,0 765 607 594 

i = 3 2,1 52,3 766 664 656 

i = 4 2,8 68,6 793 650 664 

  

TEST 3 
tAs 

[min] 

Q 

[cm3] 

VR 

[μm] 

Hlavní hřbet - Aα 

VBC [μm] 

Vedlejší hřbet - A´α 

VBC [μm] 

i = 1 0,6 19,2 237 405 324 

  
i = 2 1,2 38,4 252 988 526 

i = 3 1,8 57,6 313 1045 729 

i = 4 2,4 76,8 336 1288 932 
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PLOCHA ČELA – Aγ PLOCHA HŘBETU – Aα a A´α 

TEST 4 
tAs 

[min] 

Q 

[cm3] 

VR 

[μm] 

Hlavní hřbet - Aα 

VBC [μm] 

Vedlejší hřbet - A´α 

VBC [μm] 

i = 1 0,4 18,8 198 567 510 

  
i = 2 0,9 37,6 224 713 575 

i = 3 1,4 56,4 267 843 770 

i = 4 1,8 75,2 294 1547 959 

  
  

3.3.3 Analýza mechanismů a jejich vliv na opotřebení nástroje 

Nalezení a analýza mechanismů opotřebení nástrojů proběhla pomocí několikanásobně 

zvětšeného obrazu břitu nástroje pomocí řádkovacího mikroskopu a energiově disperzního 

analyzátoru (EDX). Niklová slitina Alloy 625 má velmi nízkou tepelnou vodivost, která 

v procesu obrábění způsobila generování vysoké teploty. Nástroj z řezné keramiky i kubického 

nitridu bóru má taktéž nízkou tepelnou vodivost, proto se veškeré vzniklé teplo soustředilo 

do zóny řezání a způsobilo difúzní opotřebení v povrchových vrstvách obou materiálů.  

    

Obr. 3.15 Detail opotřebení břitu nástroje z ŘK (vlevo) a KNB (vpravo), (zvětšeno 35x) 
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Malý průřez třísky při obrábění materiálu je příčinou vzniku nejen vysokého tepelného, ale 

i mechanického zatížení řezné hrany nástroje. Při zvýšeném mechanickém zatížení docházelo 

k abrazivnímu účinku a opotřebení, které bylo způsobené třením dvou kontaktních ploch. Při 

abrazivním opotřebení mají největší vliv „tvrdé“ abrazivní částice obsažené v odebírané vrstvě 

materiálu a především v třísce. V tomto případě se nejčastěji jednalo o tvrdé karbidy, které tvoří 

chróm a MC karbidy obsažené ve struktuře obráběného materiálu slitiny Alloy 625. Účinkem 

abrazivního opotřebení docházelo k postupnému odbrušování a vylamování částic z hřbetu a čela 

nástroje viz obr. 3.16 a 3.17. 

 

Obr. 3.16 Detaily vyštípnuté hrany destičky z ŘK - čelo (EDX – zvětšeno 150x a 100x) 

 

Obr. 3.17 Detaily vyštípnuté hrany destičky z KNB - čelo (EDX - zvětšeno150x) 
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Formou opotřebení typickou pro obrábění niklových slitin je tvorba vrubu na hřbetě nástroje. 

Tvorba vrubu je obvykle spojována s mechanismem oxidačního opotřebení a také s kontaktem 

zpevněné vrstvy materiálu v místě, kde nástroj vychází ze záběru. U nástrojů z ŘK a KNB nebyla 

v průběhu obrábění slitiny Alloy 625 tvorba vrubu prokázána, což je jistá výhoda oproti 

nástrojům z povlakového slinutého karbidu. Mechanické a fyzikální vlastnosti obráběného 

materiálu s řeznými parametry do určité míry ovlivňují vznik nárůstků na řezné hraně nástroje. 

Jelikož je obráběný materiál Alloy 625 velmi houževnatý, docházelo při jeho obrábění 

v kontaktní zóně k nalepování vrstev obráběného materiálu na materiál břitu nástroje, viz obr. 

3.18. Při tvorbě nárůstků dochází obvykle ke změně geometrie a vylamování břitu nástroje 

společně s navařeným nárůstkem, v nejhorším případě může dojít k lomu VBD. 

 

Obr. 3.18 Tvorba nalepených vrstev materiálu a nárůstku na břitu nástroje z KNB 

(zvětšeno 150 x a 350x) 

3.3.4 Opotřebení a jeho vliv na trvanlivost nástroje 

Trvanlivost řezného nástroje je dána velikostí opotřebení jeho břitu. Tento parametr určuje 

hranici, při jejímž dosažení už nástroj není schopen obrábět. V současné době jsou 

nejužívanějšími parametry: stav obrobeného povrchu (např. drsnost), rozměrová přesnost, 

způsob opotřebení břitu nástroje, utváření a kontrolovaný odchod třísky, dosažená trvanlivost.  

Často závisí i na způsobu obrábění, zdali se hrubuje, nebo obrábí načisto. Při obrábění načisto 

je břit nástroje považován za opotřebený, není-li schopen dosahovat požadované kvality 

obrobeného povrchu. Již nepatrné změny břitu nástroje a vzhledu obrobeného povrchu můžou 

vyvolat dojem, že je břit nástroje nutné vyměnit. 

Trvanlivost řezného nástroje lze definovat jako součet všech čistých (strojních) časů řezání 

od začátku obrábění až po opotřebení břitu nástroje na předem stanovenou hodnotu vybraného 
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kritéria (kritérium opotřebení a jeho hodnota musí být stanoveny tak, aby obráběná součást měla 

požadovaný tvar, rozměry a kvalitu obrobeného povrchu po celou dobu trvanlivosti nástroje). 

Součet trvanlivostí neboli celkové doby funkce nástroje od jeho prvního uvedení do činnosti až 

po jeho vyřazení (použití všech břitů u VBD) udává životnost nástroje. U mechanicky upínaných 

VBD lze životnost stanovit dle vztahu: [29, 35] 

𝑍 =  ∑ 𝑇𝑖 = 𝑞 ∙ 𝑇   [𝑚𝑖𝑛]        3.3.3 

Trvanlivost nástroje, podobně jako jeho opotřebení, závisí zejména na metodě obrábění 

(soustružení, frézování, vrtání, atd.), vlastnostech obráběného a nástrojového materiálu, řezných 

podmínkách. Počátkem 20. století zjistil F. W. Taylor, že z řezných podmínek má na trvanlivost 

nástroje největší vliv právě řezná rychlost a odvodil základní vztah pro vzájemnou závislost 

těchto dvou veličin, na němž jsou založeny dnešní normy ISO 3685, i ČSN ISO 8688-1 a ČSN 

ISO 8688-2, který je u nás znám pod názvem "T – vc závislost" (někdy též "Taylorův vztah") 

a užívá se ve tvaru: [22, 33] 

𝑇 =
𝑐𝑇

𝑣𝑐
𝑚   [𝑚𝑖𝑛]          3.3.4   

Často se vzhledem k velmi vysoké a nepraktické hodnotě konstanty cT (řádově 109÷1013) 

uvádí vztah: [35] 

𝑣𝑐 =
𝑐𝑉

𝑇1/𝑚   [𝑚. 𝑚𝑖𝑛−1]        3.3.5 

protože cv = cT
1/m, je řádově velikost konstanty cv pouze (102÷103) 

 

Postup při stanovení základní T-vc závislosti pro konkrétní kombinaci řezný nástroj - 

obráběný materiál vycházel z definice trvanlivosti. Materiál Alloy 625 byl za konstantních 

řezných podmínek obráběn různými řeznými rychlostmi, přičemž se sledoval časový nárůst 

opotřebení nástroje. Kritériem opotřebení kruhových vyměnitelných břitových destiček z ŘK 

a KNB se stalo opotřebení v oblasti špičky nástroje na vedlejším hřbetě nástroje. Po vynesení 

závislosti VB = f (t), viz graf 3.3 a 3.4, se odečetly hodnoty trvanlivostí pro předem stanovenou 

hodnotu opotřebení VBkrit = 500 μm.  
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Graf 3.3 Průběh opotřebení nástroje z ŘK při různých řezných rychlostech  

 

Graf 3.4 Průběh opotřebení nástroje z KNB při různých řezných rychlostech 

Z grafického zpracování T-vc závislosti obou řezných nástrojů je zřejmý vliv rostoucí řezné 

rychlosti na průběh a velikost opotřebení. Při obrábění slitiny Alloy 625 nižšími řeznými 

rychlostmi je průběh opotřebení spíše lineární, přičemž docházelo k rovnoměrnému nárůstu 

opotřebení. Naopak s vyšší řeznou rychlostí došlo během velmi krátké chvíle k intenzivnímu 

a rychlému opotřebení nástroje z ŘK, hlavně však z KNB. Příčinou mohl být vysoký tlak 

působící na malou stykovou plochu mezi nástrojem a obrobkem, který způsobil chvění soustavy 

a následné vyštipování řezného materiálu z břitu nástroje. 
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Zjednodušený tvar T-vc závislosti je taktéž jednoduchým kritériem pro hodnocení řezivosti 

nástroje. Řezivost lze charakterizovat jako vlastnost, která umožňuje nástroji efektivním 

způsobem odebírat třísku z povrchu obráběného materiálu. Řezivost často souvisí s fyzikálními 

a mechanickými vlastnostmi řezného materiálu nástroje, metodou obrábění, řeznou geometrií, 

řeznými podmínkami a prostředím. Řezivost není vlastností absolutní, jedná se o relativní 

charakteristiku vycházející z intenzity opotřebení břitu. Jelikož řezivost závisí i na fyzikálních 

a mechanických vlastnostech obráběného materiálu, tak je úzce spjatá s pojmem obrobitelnost, 

od kterého nelze odloučit. [22, 35] 

Stanovení řezivosti vybraných nástrojových materiálů použitých pro experimentální 

obrábění slitiny Alloy 625 vyžadovalo zakreslit získané hodnoty trvanlivostí VBD do závislosti 

T = f (vc) v logaritmických souřadnicích viz graf 3.5. 

 

Graf 3.5 T – vc diagram v logaritmických souřadnicích 

Ze zlogaritmovaného diagramu T - vc a rovnic regrese vytvořených přímek byly na ose vc 

pro trvanlivost T = 1 min stanoveny hodnoty konstanty cv. Pomocí goniometrické funkce tangens 

dvou naměřených úhlů α byly určeny exponenty m vyjadřující směrnici vytvořených přímek. 

Obecně lze říci, že lepší řezivost má ten nástrojový materiál, který vykazuje v závislosti T-vc 

vyšší hodnotu konstanty cv a nižší hodnotu exponentu m. Avšak hodnoty exponentu m 

a konstanty cv se u nástroje z ŘK a KNB v daném rozsahu řezných rychlostí významně nelišily. 

Proto by bylo vhodné otestovat oba zvolené nástrojové materiály v rozsahu vyšších řezných 

rychlostí, aby se projevily rozdíly v jejich řezných vlastnostech. 
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Tab. 3.13 Shrnutí naměřených hodnot z T - vc závislosti 

Nástroj 
vc1 

[m.min-1] 
vc2 

[m.min-1] 
vc3 

[m.min-1] 
vc4 

[m.min-1] 
T1 

[min] 

T2 

[min] 
T3 

[min] 
T4 

[min] 

ŘK 200 300 400 - 2,45 1,08 0,60 - 

KNB 200 300 400 500 3,80 0,57 1,10 0,37 

Nástroj m [-] α [°] cT [-] cv [-] 

ŘK 1,73 60° 20534,10 311 

KNB 2,14 65° 238938,24 326 

3.4 Vybrané parametry integrity povrchu 

Technické požadavky na vyráběné strojní součásti jsou často spojovány se zvyšováním 

jejich užitných vlastností. Zejména se jedná o vysokou rozměrovou a tvarovou přesnost součástí 

a integritu obrobeného povrchu. Při třískovém obrábění dochází k působení nežádoucích 

mechanických i tepelných namáhání. Jejich velikost a směr působení v povrchových 

i podpovrchových vrstvách materiálu může do určité míry ovlivnit výslednou kvalitu 

obrobeného povrchu. Kritériem pro posuzování kvality obráběných součástí se v poslední letech 

stala i integrita obrobeného povrchu.  

Integritou povrchu se označuje soubor charakteristik, které popisují funkční vlastnosti 

povrchu součástí. Z hlediska výroby má zásadní význam znalost mechanismů vytváření nového 

povrchu, což umožňuje pochopit povahu a vlastnosti takto vytvořeného povrchu. Integrita 

povrchu je tedy odrazem podmínek, za kterých funkční plocha obrobku vzniká. Bere v potaz 

důsledky působení technologických metod na jakost obrobené plochy a dává je do vztahu 

k funkčním požadavkům kladeným na celý výrobek. [36] 

Pojmem integrita povrchu lze také označovat vztah mezi geometrickými a fyzikálními 

vlastnostmi povrchu. Nejčastěji se hovoří o topografii povrchu (geometrické charakteristiky 

povrchu), strukturních a fyzikálně-chemických změnách v povrchové vrstvě, stupni, hloubce 

a charakteru zpevnění, smyslu, velikosti a průběhu reziduálních pnutí. Povrch součástí 

představuje prostorový útvar tvořený nerovnostmi různých velikostí a roztečí. Pro potřeby 

hodnocení povrchu je zpravidla využíván profil povrchu získaný kolmým řezem ke 

kontrolovaného povrchu. Takto získaný profil je základem popisu povrchu normalizovanými 

i nenormalizovanými parametry hodnocení. Reálný povrch je většinou podle velikostí 

a rozložení nerovností tvořen kombinací drsnosti, vlnitosti a úchylek tvaru. [36, 37] 

Jelikož je geometrická struktura obrobeného povrchu jedním ze základních ukazatelů jakosti 

technologických procesů, je ji potřeba neustále měřit a vyhodnocovat. Týká se to především 
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drsnosti povrchu, která je rozhodující pro zajištění estetického vzhledu povrchu, ale také pro 

zajištění správné funkce součástí a kvality jejich spolupráce.  

Drsnost je charakterizována jako souhrn nerovností povrchu s relativně malou vzdáleností, 

které vznikají při výrobě nebo jejím vlivem. Drsnost povrchu se určuje na základě druhu, vzhledu 

a hloubky stop, které jsou vytvořeny nástroji po obrábění. Výsledná hodnota drsnosti obrobeného 

povrchu je do jisté míry ovlivněna fyzikálními a mechanickými vlastnostmi obráběného 

materiálu, geometrií řezného nástroje, řeznými podmínkami (řezná rychlost a posuv). 

3.4.1 Drsnost povrchu a její závislost na parametrech obrábění 

Měření a vyhodnocení drsnosti povrchu probíhalo v souladu s normou ČSN EN ISO 4287. 

Tato norma stanovuje termíny, definice a parametry pro určování struktury povrchu (drsnosti, 

vlnitosti a základního profilu) profilovou metodou. Pro vyhodnocení experimentální činnosti 

byly vybrány dva nejčastěji používané parametry, a to průměrná aritmetická úchylka 

posuzovaného profilu Ra a největší výška profilu Rz, neboli součet výšky nejvyššího výstupku 

profilu a hloubky nejnižší prohlubně profilu v rozsahu základní délky lr. [38] 

𝑅𝑎 =  
1

𝑙𝑟
∫ |𝑍(𝑥)|𝑑𝑥  [µ𝑚]

𝑙𝑟

𝑜
       3.3.6 

𝑅𝑧 = 𝑍𝑝𝑚𝑎𝑥 + 𝑍𝑣𝑚𝑎𝑥   [µ𝑚]       3.3.7  

 

Obr. 3.19 Vyhodnocované parametry drsnosti Ra a Rz [38] 

Pro teoretický výpočet parametru drsnosti Rz = (f; rε; R; λs) při soustružení nástrojem 

s poloměr špičky rε >> ap a pro Ra přibližně platí: [37] 

𝑅𝑧 =  
𝑓2

8∙𝑟𝜀∙𝑐𝑜𝑠𝜆𝑠
   [µ𝑚]        3.3.8 

𝑅𝑎 ≅  
𝑅𝑧

4
  [𝜇𝑚]        3.3.9 

Tento často používaný vztah udává funkční závislost mezi teoretickou nerovností povrchu, 

hodnotou posuvu a poloměrem špičky nástroje. Vyplývá z něho, že s rostoucí hodnotou posuvu f 
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parabolicky roste hodnota Rz. Naopak s rostoucím poloměrem špičky nástroje rε parametr 

drsnosti Rz klesá. Proto je na snaze s vyšším posuvem použít nástroje s větším poloměrem špičky 

a dosáhnout předepsané hodnoty drsnosti povrchu. 

3.4.2 Stanovení drsnosti povrchu při obrábění slitiny Alloy 625 

Měření struktury povrchu bylo provedenou redukcí do roviny kolmé k obrobenému povrchu. 

Tím se vytvořil profil, z kterého bylo možné získat požadované parametry drsnosti. Samotné 

měření bylo provedeno dotykovým měřicím přístrojem SURFTEST SJ – 210 viz obr. 3.21. Tento 

přístroj zkoumá dané povrchy snímacím hrotem a získává tím úchylky ve formě profilu povrchu. 

Nejdříve však bylo nutné určit mezní vlnovou délku λC. Tato délka je rovna základní délce 

a obvykle bývá specifikována na výkrese nebo výrobní dokumentaci. V případě periodického 

povrchu, který vznikl podélným soustružením válce slitiny Alloy 625, musela být vlnová délka 

λC stanovena pomocí grafického parametru RSm. Odhadnutím RSm bylo možné dle příslušné 

tabulky, viz obr. 3.20 přiřadit parametr vlnové délky. 

 

Obr. 3.20 Základní délky drsností pro měření R-parametrů [40] 

Měření parametrů drsnosti se provádělo přímo na obráběcím stroji, vždy v podélném směru 

osy obrobku (příčná drsnost obrobeného povrchu). Po každém úběru materiálu bylo naměřeno 

10 hodnot parametru Ra a Rz, a to vždy ve třech místech na ploše válce pootočených o 120°. 

K vyhodnocení dat byl použit software SJ-Tools, umožňující řízení měřicího přístroje, definici 

podmínek měření, grafické zobrazení profilu měření, archivaci měřicího protokolu 

a dokumentaci naměřených výsledků. Přístroj byl nastaven na normu ISO 1997 s Gaussovým 

filtrem pro hodnocení profilu drsnosti. 
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Obr. 3.21 Dotykový měřicí přístroj SURFTEST SJ – 210 

Naměřené hodnoty parametrů drsnosti Ra a Rz byly testovány na zatížení hrubou chybou, 

které mohly vzniknout např. nesprávným provedením měření, odečtením hodnot veličin, vadou 

přístroje, nesprávnou manipulací s měřidlem atd. Pro jejich zjištění byl aplikován Grubbsův test 

extrémních odchylek. Tento test se používá pro objektivní vylučování extrémních hodnot na 

základě vypočteného testovacího kritéria u souborů dat, které odpovídají Gaussovu normálnímu 

rozdělení. Testování odlehlých hodnot předcházelo stanovení výběrového průměru 𝑥 

a směrodatné odchylky základního souboru s(x). Ze vztahu, viz níže, bylo stanoveno testovací 

kritérium pro první hodnotu naměřeného souboru. [37] 

 𝐻1 =
𝑥−𝑥1

𝑠(𝑥)
         3.3.10 

Vypočtené testovací kritérium bylo porovnáno s tabulkovou kritickou hodnotou pro 

příslušný počet naměřených hodnot výběrového souboru a zvolenou hladinu významnosti α. 

 počet měření n = 10, 

 hladina významnosti α = 0,05 → 95,5 %, 

 kritická hodnota = 2,29 

V případě, že hodnota překročí kritickou hodnotu, dojde k vyloučení ze souboru, bude 

potřeba stanovit novou střední hodnotu a směrodatnou odchylku již bez této extrémní hodnoty. 

Pokud naměřená hodnota nepřekročí kritickou hodnotu, patří do souboru a nemůže být 

vyloučena. 
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Z průběhu experimentu a velkého množství naměřených dat, byly pro grafické zpracování 

závislosti drsnosti povrchu na řezné rychlosti vybrány pouze hodnoty parametrů Ra a Rz získané 

po prvním úběru materiálu při daném testu. Vzorový výpočet hodnot proběhl dle následujících 

vztahů a získané hodnoty byly uvedeny do tabulky 3.14 a 3.15. 

Výběrový průměr a výběrová směrodatná odchylka základního souboru byla stanovena dle 

vzorců 3.2.7 a 3.2.8. [37] 

Výpočet standardní nejistoty typu B (uB): [37] 

Hodnota nejistoty vlivu opěrné patky snímacího hrotu (uB1): [37] 

𝑢𝐵1 =
𝑥∙0,03

𝑘
=

𝑥∙0,03

√3
   [𝜇𝑚]        3.3.11 

Hodnota nejistoty měřicího přístroje (uB2): [37] 

𝑢𝐵2 =  𝑥 ∙ 0,03   [𝜇𝑚]        3.3.12 

𝑢𝐵 = √𝑢𝐵1
2 + 𝑢𝐵2

2   [𝜇𝑚]           3.3.13 

Výpočet kombinované standardní nejistoty (uC): [37] 

𝑢𝐶 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2   [𝜇𝑚]       3.3.14 

Výpočet rozšířené kombinované nejistoty UC: [37] 

𝑈𝐶 = 𝑘𝑈 ∙ 𝑢𝐶     [𝜇𝑚]        3.3.15 
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Tab. 3.14 Statistické zpracování naměřených hodnot parametrů drsnosti 

 

 

Tab. 3.15 Statistické zpracování naměřených hodnot parametrů drsnosti 

 

Test odlehlosti na posouzení extrémních hodnot byl proveden postupně u všech měření. 

Jelikož z naměřených hodnot parametrů drsnosti ani jedna nepřesáhla kritickou hodnotu, 

nemusely být ze souboru vyloučeny. Následně proběhlo stejným způsobem zpracování 

naměřených hodnot a stanovení rozšířené kombinované nejistoty u všech provedených testů. 

Výsledné hodnoty parametrů drsnosti jsou uvedeny v tabulce 3.16. 

ŘEZNÁ KERAMIKA - SN800 

TEST 2 - Ra [µm] i = 1 TEST 2 - Rz [µm] i = 1 

č. xi 𝐱 s(x) Hn uA UC xi 𝐱 s(x) Hn uA UC 

1 0,34 

2,46 2,10 

1,00 0,66 1,34 2,28 

11,29 7,36 

1,22 2,32 4,72 

2 0,36 0,99 
uB1 U 

2,21 1,23 
uB1 U 

3 0,68 0,84 4,32 0,95 

4 1,25 0,57 0,66 1,34 9,36 0,26 0,19 2,55 

5 1,36 0,52 
uB2 uC 

8,92 0,32 
uB2 uC 

6 1,94 0,24 10,23 0,14 

7 2,77 -0,14 0,07 0,67 14,00 -0,37 0,33 2,36 

8 4,79 -1,10 
uB kU 

19,95 -1,18 
uB kU 

9 5,22 -1,31 20,00 -1,18 

10 5,88 -1,62 0,08 2 21,65 -1,41 0,39 2 

Σ 24,63  Σ 112,90 

KUBICKÝ NITRID BÓRU – CBN170 

TEST 2 - Ra [µm] i = 1 TEST 2 - Rz [µm] i = 1 

č. xi 𝐱 s(x) Hn uA UC xi 𝐱 s(x) Hn uA UC 

1 0,47 

0,68 0,22 

0,92 0,07 0,15 3,11 

4,36 1,33 

0,94 0,42 0,89 

2 0,34 1,53 
uB1 U 

2,06 1,73 
uB1 U 

3 0,60 0,37 3,70 0,49 

4 0,41 1,22 0,01 0,01 2,98 1,04 0,08 0,18 

5 0,98 -1,32 
uB2 uC 

6,11 -1,32 
uB2 uC 

6 0,69 -0,03 4,58 -0,17 

7 0,85 -0,77 0,02 0,07 5,35 -0,75 0,13 0,45 

8 0,76 -0,38 
uB kU 

5,08 -0,54 
uB kU 

9 0,97 -1,29 4,95 -0,45 

10 0,74 -0,25 0,02 2 5,66 -0,98 0,39 2 

Σ 6,79  Σ 43,58 
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Tab. 3.16 Úplný zápis výsledků měření parametrů drsnosti 

ŘEZNÁ KERAMIKA - SN800 

i = 1 Ra = (𝐑𝐚 ± 𝐔𝐜) [µm] Rz = (𝐑𝐳 ± 𝐔𝐜) [µm] 

TEST 1 1,76 ± 0,46 9,53 ± 2,05 

TEST 2 2,46 ± 1,34 11,29 ± 4,72 

TEST 3 3,47 ± 0,90 20,17 ± 2,06 

KUBICKÝ NITRID BÓRU - 

CBN170 

i = 1 Ra = (𝐑𝐚 ± 𝐔𝐜) [µm] Rz = (𝐑𝐳 ± 𝐔𝐜) [µm] 

TEST 1 0,53 ± 0,07 3,61 ± 0,45 

TEST 2 0,68 ± 0,15 4,36 ± 0,89 

TEST 3 1,23 ± 0,15 7,47 ± 0,65 

TEST 4 1,68 ± 0,53 9,87 ± 2,57 

 

 

Graf 3.6 Naměřené hodnoty parametrů drsnosti při různých řezných rychlostech 

Z výsledků a vykreslených průběhů je zřejmá stoupající závislost parametrů drsnosti Ra a Rz 

na rostoucí řezné rychlosti u obou řezných materiálů. Při dokončovacím obrábění je kladen 

vysoký důraz na topografii povrchu. Tu však ovlivňuje řada faktorů, jako je statická a dynamická 

tuhost soustavy S-N-O. Naměřené hodnoty parametrů drsnosti obrobeného povrchu byly závislé 

na stabilitě procesu řezání a také na intenzitě opotřebení řezných nástrojů. Nežádoucí chvění, 

vibrace a následné rychlé opotřebení břitu nástroje bylo příčinou vzniku nerovností a rostoucí 

drsnosti na povrchu obráběného materiálu. S vyšší řeznou rychlostí docházelo u nástroje z řezné 
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keramiky k velmi rychlému opotřebení, které se projevilo změnou drsnosti napříč po celé délce 

úběru materiálu z povrchu obráběné součásti. O něco nižších parametrů drsnosti bylo dosaženo 

použitím nástroje z kubického nitridu bóru. Tento nástroj měl v průběhu obrábění slitiny Alloy 

625 vyšší odolnost vůči opotřebení, což nezpůsobilo takovou změnu drsnosti jako u nástroje 

z ŘK. Za ideálních podmínek byl povrch součástí lesklý bez viditelných vad. Avšak v některých 

případech byl obráběný materiál deformovaný tak silně, že se čáry tečení jednotlivých vrstev 

třísky zakřivily a vznikla zbrzděná vrstva. Tato vrstva podtékala pod čelní a hřbetní plochu 

nástroje, způsobila narušení stability a roztírala se pod řezným klínem nástroje na obrobený 

povrch, viz obr. 3.22.   

 

Obr. 3.22. Zbrzděná vrstva na obrobeném povrchu součásti 

3.4.3 Intenzita zpevnění obrobeného povrchu.  

Změny výrobního procesu ovlivňují strukturu povrchu různými způsoby. Často se projeví 

použití nevhodných řezných podmínek, špatné geometrie nástroje, vliv opotřebení břitu nástroje, 

zhoršenou drsností obrobeného povrchu, vznikem pnutí v povrchu materiálu, zpevněním 

povrchových a podpovrchových vrstev apod. Důležité však je, že měření těchto veličin vede 

nejen ke zjištění skutečného stavu a funkčních vlastností obrobeného povrchu, ale současně 

poskytne podklady i pro regulaci jednotlivých parametrů výrobního procesu. 

V důsledku řezného procesu je povrchová vrstva obrobené plochy ovlivněna různými 

fyzikálními, mechanickými a někdy i chemickými procesy. Jejich působením může dojít 

k určitým změnám v povrchových i podpovrchových vrstvách obráběného materiálu.  Hloubka 
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a intenzita zpevnění vrstvy závisí na vlastnostech obráběného materiálu a na podmínkách 

deformace.  

Zpevnění povrchových vrstev je způsobena zejména intenzitou primární plastické 

deformace, která zasahuje pod úroveň odebírané vrstvy obráběného materiálu. Další příčinou 

vzniku zpevnění povrchu materiálu je fakt, že reálné ostří nástroje není tvořeno úsečkou, ale je 

částí válcové plochy o poloměru rn = 5 až 20 μm. U keramických nástrojů se lze setkat i se 

zkosenou hranou, která vznikne sražením ostří. V těchto případech dochází při interakci břitu 

nástroje a materiálu obrobku ke vzniku negativního úhlu čela. Negativní úhel čela způsobuje, že 

nový povrch součásti nevzniká pouze řezáním, ale i tvářením. Z řezných podmínek ovlivňuje 

intenzitu zpevnění povrchu hlavně řezná rychlost a posuv. Se stoupající hodnotou posuvu 

v návaznosti na opotřebení břitu nástroje roste i intenzita zpevnění. Jeho velikost je částečně 

ovlivněna i hloubkou řezu, s jejíž velikostí stoupají i charakteristiky zpevnění. Na intenzitě 

zpevnění povrchových vrstev se podílí i úhel hřbetu nástroje, poloměr zaoblení špičky a již 

zmíněná geometrie řezné hrany. [37, 39] 

Jak už bylo uvedeno v kapitole 1., slitiny na bázi niklu mají vysokou deformační schopnost 

a intenzivněji se zpevňují. Míra zpevnění povrchu materiálu působí negativně na trvanlivost 

nástroje, přispívá k defektní kvalitě povrchu (tvorbě prasklinek, „trhání“ apod.) 

a podpovrchovému metalurgickému poškozování (rekrystalizaci, změně mikrotvrdosti, 

zbytkovému napětí). 

Právě měřením změny mikrotvrdosti v ovlivněné zóně povrchu se získaly reálné údaje 

o stupni a hloubce zpevnění povrchu obrobeného materiálu. Pro stanovení mikrotvrdosti byla 

použita metoda postupného odleptávání povrchových vrstev – metoda šikmých řezů. Měření 

probíhá pomocí vpichů, které se umísťují do více rovin vedle sebe.  

 

Obr. 3.23 Metalografický výbrus pro stanovení zpevnění povrchové vrstvy [37] 
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Intenzita zpevnění povrchových a podpovrchových vrstev materiálu byla stanovena pro 

průběh obrábění nástrojem z kubického nitridu bóru při řezné rychlosti vc = 500 m.min-1. A to 

z důvodu předpokládaného vlivu vysoké řezné rychlosti na snížení vnesených pnutí do nově 

vznikajícího povrchu. Během měření byly provedeny 3 sady kontrolních vpichů, z nichž 

neprůkaznější data vykazovalo měření při zatížení s HV 0,05 = 50 g s krokem 0,03 mm a posléze 

0,3 mm mezi jednotlivými vpichy. Vpichy byly provedeny po délce 3,6 mm pod úhlem 45°, tedy 

do hloubky 2,54 mm kolmo od obrobené plochy, viz obr. 3.24. Následně byla z naměřených 

hodnot vykreslena charakteristika. 

 

Obr. 3.24 Grafické rozmístění jednotlivých vpichů při měření mikrotvrdosti (50x zvětšeno) 

 

Obr. 3.25 Grafické znázornění průběhu naměřených hodnot mikrotvrdosti 
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Obr. 3.26 Zpracovaný protokol měření mikrotvrdosti 

Z naměřených hodnot a grafického zpracování je zřejmá změna mikrotvrdosti v povrchové 

i podpovrchových vrstvách materiálu, a to téměř do hloubky 0,4 mm, což odpovídalo hloubce 

odřezávané vrstvy materiálu v průběhu experimentu. Tato změna mohla být způsobena 

mechanickým působením řezného klinu nástroje na povrchu materiálu, ale také vlivem 

fyzikálních a chemických procesů, které doprovázejí utváření nového povrchu obráběním. Opět 

byla pomocí již dříve uvedených vzorců stanovena průměrná hodnota a směrodatná odchylka. 

HV (0,05) = (398 ± 71,6) [-] 

Hodnoty uvedené v tabulce 3.17 byly pro názornost porovnány s tabulkovou hodnotou 

v materiálovém listu slitiny Alloy 625 (200 HB = 57 HRA - stanoveno dle převodní tabulky 

tvrdosti). Naměřené hodnoty mikrotvrdosti se v nezpevněné vrstvě materiálu liší jen nepatrně.   
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4. DISKUZE VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ 

Průběh a vyhodnocení realizovaného experimentu přispěl k identifikaci a intenzifikaci 

samotného procesu obrábění niklové slitiny Alloy 625 podle ASM 5666F. Tato slitina patří do 

skupiny materiálů, které se vyznačují specifickými vlastnostmi, jako jsou žárupevnost, 

žáruvzdornost a zvýšená odolnost proti korozi. Tyto vlastnosti přímo souvisí s jejich chemickým 

složením a mikrostrukturou. Avšak na druhou stranu jejich specifické fyzikální a mechanické 

vlastnosti jsou příčinou jejich horší obrobitelnosti vůči běžným ocelím. Pro zachování si 

hospodárnosti výroby, určité efektivity procesu obrábění slitiny, klade zhoršená obrobitelnost 

Alloy 625 i vyšší nároky na technologie výroby, řezné nástroje a nástrojové materiály, geometrie 

nástrojů, řezné podmínky a prostředí. 

Zpracováním analýzy obrábění niklových slitin z praxe a studiem dané problematiky byla 

navržena metodika a průběh experimentální činnosti obrábění slitiny Alloy 625. Z pohledu 

dodržení požadované efektivity procesu obrábění bylo důležité navrhnout postup, jakým lze 

eliminovat, případně úplně odstranit projevy zhoršené obrobitelnosti vybraného materiálu 

během obrábění. Teorie obrábění kovových materiálů se často zmiňuje o pozitivním vlivu 

vysoké řezné rychlosti na obrobitelnost materiálů a zlepšení dalších technologických aspektů 

provázející řezný proces. Ze zpracované analýzy o obrábění slitiny na bázi niklu lze vidět 

zřetelný pokles rozsahů používaných řezných rychlostí při jejich obrábění. Je to dáno především 

tím, že slitiny niklu nelze obrábět za stejných řezných podmínek jako běžné oceli. Důvodem je 

vysoké mechanické a tepelné namáhání, které vzniká při procesu obrábění, čímž tvoří velmi 

agresivní prostředí pro břit řezného nástroje. Určitého zlepšení bylo dosaženo u nástrojů 

použitím multivrstev deponovaných na jejich povrch. Tyto vrstvy na bázi TiN, TiCN atd. jsou 

schopny odolávat zvýšeným teplotám a mají větší odolnost vůči opotřebení. I přesto je vhodnější 

pro obrábění slitin na bázi niklu použití nástrojů ze slinutého karbidu s vyšším obsahem kobaltu 

a jemnozrnnou strukturou. Navzdory těmto opatřením zůstává řezná rychlost pro obrábění slitin 

na bázi niklu daleko za výrobci doporučenou řeznou rychlostí pro obrábění ocelí.  

Vyjma chemického složení substrátu a naneseného povlaku u nástrojů ze slinutého karbidu, 

lze lepších výsledků docílit změnou řezné geometrie. Ukázalo se, že limitujícím prvkem použití 

nástrojů z povlakovaných slinutých karbidů je nadměrné opotřebení a zkrácení trvanlivosti 

nástroje. Vlivem již zmíněného mechanického a tepelného namáhání se břit nástroje ze slinutého 

karbidu intenzivně opotřebovává na čelní a hřbetní ploše. Jelikož mají niklové slitiny vysoký 

sklon k deformačnímu zpevňování, dochází u nich při obrábění k intenzivnímu mechanickému 

zpevnění povrchové vrstvy obráběného materiálu. Takto zpevněný materiál, nízká tepelná 
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vodivost a adheze jsou příčinou vzniku opotřebení ve tvaru vrubu na hřbetě nástroje v úrovní 

maximální hloubky řezu. Zde břit nástroje přichází do styku se zpevněnou vrstvou obráběného 

materiálu a dochází ke vzniku vrubového opotřebení a následně vyštipování břitu nástroje. 

K významnému zlepšení a zamezení tvorby vrubu dochází použitím VBD s pozitivní řeznou 

geometrií a s úhlem nastavení hlavního ostří κr ≤ 45°. Při tomto nastavení ostří se poměr 

zatěžujících sil rozkládá rovnoměrně po celé délce ostří a nezpůsobuje maximální silové zatížení 

pouze v jednom směru. Použitím čtvercových nebo kruhových VBD tak dochází k zamezení 

tvorby vrubu a výraznému prodloužení trvanlivosti destiček. Nadměrné tvorbě vrubu se dá také 

zabránit obráběním s proměnlivou hloubkou řezu. Obráběním do kužele vzniká rovnoměrné 

opotřebení podél celého hřbetu nástroje.  

I když se vhodnou volbou řezné geometrie nástrojů ze slinutého karbidu podařilo předejít 

vzniku vrubovému opotřebení, neméně závažným projevem, který taktéž zkracuje trvanlivost 

destiček, je tvorba kráteru na ploše čela. Jelikož jsou slitiny niklu abrazivní materiály, dochází 

vlivem intenzivního tření třísky a abrazivního účinku velmi tvrdých částic obsažených ve 

struktuře materiálu k tvorbě kráteru na čele nástroje. Vysoká teplota a tím způsobená nadměrná 

difuze jsou příčinou ztráty pevnosti řezného materiálu a vzniku plastické deformace břitu. Vliv 

na opotřebení nástrojů z povlakovaného slinutého karbidu má také tvorba nárůstků. Slitiny niklu 

jsou velmi houževnaté materiály, které často vlivem teploty a řezné rychlosti ulpívají na břitu 

nástroje. Nadměrné ulpíváním obráběného materiálu může vést k odlupování řezného materiálu 

a v horších případech i lomu VBD. 

Ze získaných poznatků a výsledků naměřených během obrábění niklových slitin je zřejmé, 

že použití nástrojů z povlakovaných slinutých karbidů je pro obrábění niklových slitin možné, 

ale jejich trvanlivost je omezená a za daných řezných podmínek ne zcela produktivní. Aby se 

těmto rizikům dalo snadno předejít, je třeba provést určité změny zahrnující změny organizační 

struktury, zavádění nových strategií, optimalizace a experimentální analýzy, intenzifikace 

a zavádění nových inovativních technologií na zvýšení efektivity a flexibility výrobního procesu. 

Dále vhodnou volbou řezných parametrů optimalizovat samotný proces obrábění tak, aby bylo 

možné plně využít výkonů dnešních moderních strojů při obrábění superslitin. 

Zadání této práce vychází přímo z požadavků praxe a jeho cílem bylo ověřit vhodnost 

vybraných řezných nástrojů pro obrábění slitiny Alloy 625. Posouzení vhodnosti navržených 

nástrojů bylo podloženo podrobným studiem samotného procesu obrábění. Vzhledem k mnoha 

faktorům vstupujících do procesu obrábění bylo nutné na tuto problematiku nahlížet komplexně 

a brát v potaz více vlivů současně. Důležité si bylo stanovit potřebné cíle a předpokládaný průběh 
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experimentální činnosti, a to z důvodu málo otestovaného a ověřeného chování materiálu Alloy 

625 během obrábění, které by mohlo do jisté míry ovlivnit celý experiment. 

Jelikož niklová slitina Alloy 625 patří díky svým vlastnostem mezi těžkoobrobitelné 

materiály, bylo pro vnější podélné soustružení válce ze slitiny Alloy 625 nutné nejdříve 

navrhnout obráběcí stroj s požadovaným výkonem a vysokou tuhostí. Předpokladem bylo, že při 

obrábění slitiny bude docházet ke vzniku velkých, vysoce dynamických sil, proto bylo nezbytné 

zajistit velmi tuhé a stabilní upnutí obrobku i nástroje. Pro účely experimentu byl použit 

horizontální CNC soustruh od firmy DMG MORI s označením NLX2500MC/700_M730BM, 

jehož konstrukce splňuje veškeré požadavky a nároky spojené s obráběním těžkoobrobitelných 

materiálů a speciálních slitin.  

Z pohledu efektivního obrábění niklových slitin je obtížné zvolit správný řezný nástroj 

a nástrojový materiál. Vzhledem k velmi nízké tepelné vodivosti, vysoké houževnatosti, tvrdosti 

za vysokých teplot, dochází ke vzniku intenzivního mechanického a tepelného namáhání, 

kterému je vystaven břit nástroje. Deformační zpevňování, abrazivní částice a tvorba nárůstků 

jsou častým mechanismem vzniku intenzivního opotřebení a zkrácení trvanlivosti nástroje. 

Volba řezného materiálu nástroje vycházela z charakteru jeho namáhání a účinků, kterým 

byl v průběhu obrábění vystaven. Požadovaná byla především vysoká pevnost řezného klínu, 

houževnatost, vysoká tvrdost a odolnost za vysokých teplot a chemická stabilita. Geometrie 

nástroje byla zvolena tak, aby vyhovovala požadavkům na dostatečnou pevnost, na klidný 

průběh obrábění bez chvění a na maximální trvanlivost břitu nástroje. Na základě těchto 

požadavků byly zvoleny kruhové vyměnitelné břitové destičky RNGN0903 z řezné keramiky 

s označením SN800 a kubického nitridu bóru s označením CBN170. V důsledku jejich vysoké 

tvrdosti, odolnosti proti vysokým teplotám a opotřebení splňují oba tyto nástrojové materiály 

veškeré předpoklady pro efektivní obrábění slitin na bázi niklu. 

Při volbě řezných podmínek se vycházelo z předpokladu prokazatelného vlivu vysoké řezné 

rychlosti na obrobitelnost materiálu. Materiál Alloy 625 byl v průběhu experimentu postupně 

obráběn různými řeznými rychlostmi. Odrazem se staly doporučené řezné rychlosti uvedené 

výrobcem v katalogu nástrojů. Předpokladem bylo, že při vyšších řezných rychlostech nad 

120 m.min-1 a aplikaci nástrojů z řezné keramiky nebo kubického nitridu bóru by vlivem vysoké 

teploty mělo dojít k určitým fázovým změnám v materiálu a poklesu mechanických vlastností. 

Aplikace vyšších řezných rychlostí však byla do určité míry omezena hrozbou nadměrného 

opotřebení břitu nástroje a ztrátou jeho řezných vlastností. Proto byly hodnoty řezné rychlosti 

voleny s ohledem na průběh obrábění slitiny Alloy 625.  
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Ověření předpokládaného vlivu řezné rychlosti na obrobitelnost obráběného materiálů a celý 

průběh řezného procesu bylo podloženo studiem tvorby a utváření třísky, měřením 

a vyhodnocením dynamického zatížení soustavy S-N-O, analýzou a stanovením vlivu 

mechanismů na průběh a velikost opotřebení břitů VBD a hodnocením vybraných parametrů 

integrity obrobeného povrchu. 

Z pohledu utváření a tvorby třísky měla největší význam především obrobitelnost materiálu, 

materiál řezného nástroje a jeho geometrie, řezné podmínky. Nezanedbatelný vliv měl také stav 

a opotřebení břitu nástroje. S rostoucím opotřebení se zvětšila kontaktní plocha mezi nástrojem 

a obrobkem, následkem vysokých třecích sil a zatížení soustavy rostla úměrně teplota v místě 

řezu i odcházející třísky. Opotřebený břit nástroje a malý podíl vyčerpané plasticity byl příčinou 

tvorby plynulé třísky, která negativně ovlivňovala kvalitu obrobeného povrchu a byla příčinou 

vyštipování břitu nástroje.  

Nejen tvorba třísky, ale i dynamické zatížení bylo do určité míry ovlivněno průběhem 

a velikostí opotřebení řezných nástrojů. Již zvolená geometrie VBD předurčovala poměr sil tak, 

že největších hodnot bude nabývat pasivní složka síly. Zatížení v tomto směru vyžadovalo velmi 

tuhé a stabilní upnutí obrobku, aby se předešlo nežádoucím účinkům chvění a vibrací soustavy. 

Některé průběhy složek síly řezání však prokazovaly velký rozptyl naměřených hodnot. 

Důvodem mohla být nehomogenita materiálu, nebo proces utváření třísky, avšak 

pravděpodobnější byl účinek nežádoucích vibrací vzniklých nedostatečnou tuhostí upnutí 

nástroje v přípravku dynamometru. Vibrace a chvění soustavy způsobilo nadměrné opotřebení 

hřbetu nástroje. S rostoucím opotřebením nástroje a třením se úměrně zvyšovaly i složky síly 

řezání, nejvíce však pasivní složka síly. Vliv rostoucí řezné rychlosti na pokles složek síly řezání 

nebyl v tomto případě potvrzen. I když došlo při řezné rychlosti vc = 300 m.min-1 k určitému 

poklesu všech složek síly řezání u obou řezných materiálů. S dalším nárůstem řezné rychlosti se 

opět zvýšily na původní, případně vyšší hodnoty síly. Avizovaný pokles složek síly řezání mohl 

být způsoben kontaktem řezného nástroje s nezpevněnou vrstvou povrchu obráběného materiálu. 

V ideálním případě však mohlo dojít vlivem určité teploty k nastartování odpevňovacích 

pochodů, a tím snížení mechanických vlastností materiálu a přítlaku třísky na čelo nástroje. 

Dalším kritériem pro posouzení vhodnosti navržených řezných nástrojů a nástrojových 

materiálů byl průběh a velikost opotřebení při obrábění slitiny Alloy 625. Pro stanovení 

opotřebení bylo nejdříve nutné pochopit jeho vznik a analyzovat jednotlivé mechanismy 

opotřebení. Nejen na základě rozptylu hodnot silového zatížení, ale i podrobným studiem 

mechanismů opotřebení břitu nástroje bylo zjištěno, že vlivem vibrací a nadměrného chvění 
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soustavy došlo k vyštipování řezného materiálu z břitu nástroje. Tento projev opotřebení měl 

rozhodující dopad na trvanlivost nástroje i drsnost obrobeného povrchu. Mimo vyštipování břitu 

nástroje docházelo k abrazivnímu otěru velmi tvrdých částic. Nástroje se v důsledku toho 

opotřebovávaly současně na hřbetní i čelní ploše nástroje zároveň. Opotřebení břitu nástroje bylo 

také způsobeno nalepováním vrstev materiálu a intenzivní tvorbou nárůstků. Obráběný materiál 

vlivem vysoké teploty ulpíval na břitu nástroje a tvořil nárůstky. Výsledkem byla tenká lesklá 

vrstva materiálu navařená na hřbetě nástroje. Proces utváření a zanikání nárůstků způsobil 

vytrhávání vrstev nástrojového materiálu a předčasné opotřebení břitu nástroje. Vliv rostoucí 

řezné rychlosti byl v tomto případě prokazatelný. Vyšší řezná rychlost negativně ovlivňovala 

průběh a velikost opotřebení. Především pak v první fázi, kdy docházelo k intenzivnímu 

opotřebení břitu nástroje. Příčinou byl vysoký tlak a teplota působící na malou stykovou plochu 

mezi nástrojem a obrobkem. Opotřebením břitu se zvětšila styková plocha a snížila možnost 

vzniku vibrací. Výsledkem toho byl ustálený průběh silového zatěžování v dalším průběhu 

obrábění. 

Experimentální činnost byla provedena také za účelem porovnání řezivosti dvou navržených 

nástrojových materiálů. Jelikož pojem řezivost nemá daleko od pojmu obrobitelnost, byly 

stanovené délky jednotlivých trvanlivostí použity jako kritérium pro stanovení a porovnání 

řezivosti navržených VBD. V rozsahu daných řezných rychlostí vykazovala VBD z řezné 

keramiky velmi podobnou řezivost jako VBD z kubického nitridu bóru. Do jisté míry to bylo 

způsobeno i malým počtem otestovaných řezných rychlostí. Avšak z dosažených poznatků 

o použití a vlastnostech lze konstatovat, že se nástroje z řezné keramiky a kubického nitridu bóru 

svými vlastnostmi a oblastmi použití spíše doplňují, než si konkurují. 

Kritériem vhodnosti všech navržených řezných parametrů v experimentální činnosti 

obrábění niklové slitiny Alloy 625 se staly vybrané parametry integrity povrchu. Integrita 

obrobeného povrchu zahrnuje funkční vlastnosti povrchu, ale také podmínky, za kterých 

obrobený povrch vzniká. Velmi často hodnoceným parametrem, který ovlivňuje vlastnosti 

funkčních, ale i volných povrchů součástek je drsnost povrchu. Do jisté míry lze tvrdit, že drsnost 

povrchu je odrazem kombinace vhodně zvoleného nástroje, řezné geometrie a řezných 

podmínek. V experimentální činnosti byly hodnoceny parametry drsnosti povrchu Ra a Rz. 

Zpracováním jejich naměřených hodnot se neprokázal nějak zásadní vliv řezné rychlosti na 

zlepšení, ani zhoršení drsnosti obrobeného povrchu. Na kvalitě obrobeného povrchu se spíše 

podílela kombinace vlivů provázející řezný proces, jako je tuhost soustavy S-N-O, utváření 

a kontrolovaný odchod třísky, intenzita opotřebení břitu nástroje. Jedním z projevů snižující 
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vzhled a kvalitu obrobeného povrchu doprovázející proces obrábění slitiny Alloy 625 bylo 

nalepování zbrzděné vrstvy materiálu na povrch nebo vytrhávání materiálu z obrobeného 

povrchu použitím negativní řezné geometrie VBD. 

Tyto a jiné fyzikální, mechanické a chemické procesy byly příčinou vzniku zpevnění 

povrchových i podpovrchových vrstev obráběného materiálu. Zpevněný povrch se vyznačuje 

jinými mechanickými vlastnostmi, než má základní materiál, proto bývá obrábění takto 

zpevněné vrstvy velmi komplikované. Intenzita a hloubka zpevnění ovlivňuje velikost řezného 

odporu materiálu vůči řeznému klínu a tím i rostoucí silové zatížení, způsobuje rychlejší 

opotřebení řezného nástroje a je iniciátorem povrchových i strukturálních vad a napětí 

v materiálu.  

Z vlastního pohledu a dosažených poznatků z experimentální činnosti obrábění slitiny Alloy 

625 vyplývá, že při použití nástrojů z řezné keramiky a kubického nitridu bóru, má největší vliv 

na průběh experimentu tuhost soustavy S-N-O a hlavně intenzita opotřebení břitu nástroje. 

Sledování a měření opotřebení nástroje se v poslední době stalo velmi významnou součástí 

řezného procesu, protože stav výsledného povrchu součásti plně závisí na stavu samotného 

nástroje. Analýza mechanismů opotřebení, experimentální studium jsou základem pro správnou 

volbou nástrojů, řezných materiálů a geometrií, řezných podmínek a dosažení efektivního 

a hospodárného obrábění. Proto je vzhledem k výše uvedeným důvodům nutno pochopit, že 

opotřebení nástroje je fyzikální jev, kterému nelze zabránit. Je však nutné ho sledovat, aby bylo 

bezpečné, kontrolovatelné a předvídatelné. 
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ZÁVĚRY 

V současné době stále zvyšující se požadavky na strojní zařízení vyžadují nasazení nových 

materiálů se specifickými vlastnostmi. Součásti, které jsou z těchto materiálů vyrobeny, jsou 

obvykle vystaveny a odolávají extrémním podmínkám a jejich nepříznivým vlivům. Do této 

skupiny materiálů patří i niklové slitiny nazývané taktéž superslitiny. 

Zadání této disertační práce vyplývalo z požadavků praxe a je zaměřeno na problematiku 

třískového obrábění Ni superslitin. Proces obrábění těchto slitin se do jisté míry odlišuje od 

obrábění běžných kovových materiálů. Z důvodu málo prozkoumaného a ne zcela objasněného 

způsobu chování niklových superslitin při obrábění, bylo nutné na tuto problematiku nahlížet 

komplexně a brát v potaz více vlivů současně. Vzhledem k mnoha faktorům vstupujících do 

procesu obrábění, jako je jejich zhoršená obrobitelnost, intenzivní mechanické a tepelné 

namáhání způsobené vysokým deformačním zpevňováním atd., jsou zvýšené i požadavky na 

jednotlivé technologie, nástroje a řezné materiály, parametry obrábění. 

V důsledku toho byla zpracována analýza současného stavu obrábění niklových slitin v praxi 

a v návaznosti stanoveny cíle disertační práce. Dílčími cíli práce bylo experimentálně ověřit 

vhodnost použití testovaných řezných materiálů, stanovit typy a mechanismy opotřebení řezných 

nástrojů, sledovat silové poměry v závislosti na řezných parametrech a vyhodnotit vybrané 

parametry integrity obrobeného povrchu. 

Experimentální část byla zaměřena na návrh technologie a popis obráběného materiálu. Pro 

zvolenou technologii obránění byl vybrán vhodný obráběcí stroj s požadovaným výkonem 

a dostatečnou tuhostí konstrukce, navržen řezný nástroj, řezný materiál a geometrie, splňující 

veškeré požadavky na obrábění těžkoobrobitelných materiálů a speciálních slitin. Při volbě 

řezných podmínek se bral v potaz předpokládaný pozitivní vliv vysoké řezné rychlosti na 

obrobitelnost materiálů a další technologické aspekty procesu obrábění. 

Samotné obrábění slitiny Alloy 625 proběhlo dle předpokládaného průběhu experimentu, 

metodiky a stanovených cílů.  Z průběhu jednotlivých měření byly dosaženy výsledky, které 

byly následně zpracovány a vyhodnoceny. Ze zpracovaných výsledků byly objasněny jednotlivé 

souvislosti a aspekty problematiky obrábění niklových slitin. Na jejich základě byla provedena 

rozsáhla diskuze dosažených výsledků a navržena možná doporučení. Závěrem bylo nedílnou 

součástí práce stanovení přínosů pro vědu, výzkum a praxi. 
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PŘÍNOSY PRO VYUŽITÍ V PRAXI 

 možnost využití výsledků práce ve firmách, které prakticky obrábí speciální slitiny,  

 umožňuje firmám zvládnutí technologie obrábění niklových slitin s ohledem na dosažení 

požadované kvality obrobeného povrchu, 

 pomáhá nasazení supertvrdých řezných materiálů do praxe,  

 umožňuje nastavení vhodných řezných parametrů pro predikci opotřebení a trvanlivost 

nástrojů a s tím spojené ekonomické úspory, 

 aplikace suchého vysokorychlostního obrábění přináší ekonomické a ekologické aspekty, 

s tím spojené úspory hlavních a vedlejších časů výroby, 

 zavedení výsledků do praxe umožňuje nasazení inovativních technologií a plné využití 

výkonů moderních obráběcích strojů. 

PŘÍNOSY PRO VĚDU 

 výsledky a poznatky z práce budou sloužit jako podklady pro rozvoj studijního oboru 

v oblasti obrábění speciálních slitin. Poznatky budou obohacovat výukový proces 

předmětů strojírenské technologie na Katedře obrábění, montáže a strojírenské 

metrologie, 

 výsledky práce budou prezentovány na odborných domácích a zahraničních 

konferencích, sympóziích a fórech, 

 výsledky práce budou publikovány v domácích a zahraničních odborných publikacích 

v oboru strojírenství a materiálového inženýrství, 

 přínosem práce je zpracování teoretické analýzy obrobitelnosti speciálních slitin, 

 experimentálně byla provedena metalografická analýza obráběné slitiny,  

 provedena analýza současného stavu obrábění superslitin nástroji z povlakovaného 

slinutého karbidu, 

 zpracování analýzy vlivu řezných parametrů obrábění speciálních slitin ve vztahu 

k dynamickému zatížení soustavy, dosažené drsnosti povrchu a mechanickému zpevnění 

povrchových a podpovrchových vrstev obráběného materiálu, 

 podrobná analýza a studium mechanismů opotřebení nástrojů ze slinutých karbidů, řezné 

keramiky a kubického nitridu bóru při obrábění niklových slitin. 
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NA VÝSLEDKY PRÁCE BUDOU NAVAZOVAT PLÁNOVANÉ EXPERIMENTY 

V OBLASTECH 

 hodnocení obrobitelnosti jiných exotických materiálů a speciálních slitin, 

 stanovení a porovnání řezivosti vybraných nástrojových materiálů uplatnitelných při 

obrábění uvedených slitin, 

 hodnocení zbytkových napětí pomocí dostupných metod hodnocení napětí, 

 měření a stanovení vlivu teploty na utváření třísky a výslednou obrobitelnosti slitin,  

 hodnocení topografie povrchu po obrobení, 

 stanovení vlivu řezných podmínek na průběh obrábění a výsledné parametry integrity 

povrchu. 
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CONCLUSIONS 

Currently constantly increasing requirements for machinery require the use of new materials 

with specific properties. Parts that are manufactured from these materials are usually exposed 

and can withstand extreme and unfavorable conditions. This group of materials includes nickel 

alloys that are also called superalloys. 

A task of this dissertation thesis follows practical requirements and is focused on the 

problems of Ni superalloy chip machining. The process of machining of these alloys somewhat 

differs from machining of usual metal materials. Due to not enough researched and not quite 

clear behavior of nickel alloys during machining, these questions need to be considered in their 

complexity, and more effects are needed to be taken into account at the same time. Considering 

many factors that influence the process of machining, like worse machine ability, intensive 

mechanical and heat stresses caused by high deformation strengthening, etc., requirements for 

individual technologies, tools and cutting materials and machining parameters are higher also. 

As a consequence, analysis of the current state of nickel alloy machining in practice was 

performed and dissertation thesis goals were determined. Partial thesis tasks were to 

experimentally confirm suitability of use of tested cutting materials, to determine types and 

mechanisms of cutting tool wear, to monitor strength relations in dependence on cutting 

parameters and to analyze selected parameters of integrity of machined surface. 

The experimental part was focused on the proposal of technology and description of 

machined material. A suitable cutting machine with required power and sufficient construction 

rigidity was selected for a chosen machining technology, a cutting tool, cutting material and 

cutting geometry were proposed that would meet all requirements for machining of difficult-to-

machine materials and special alloys. During selection of cutting conditions the assumed positive 

effect of high cutting speed on material machining ability and other technological aspects of 

machining process were taken into account. 

The Alloy 625 machining process itself took place according to assumed experiment 

progress as well as its methodology and set targets.  Individual measurements yielded results that 

were consequently processed and analyzed. The processed results helped to clarify individual 

relationships and aspects of the nickel alloy machining problems. Based on this extensive 

discussion of achieved results was performed and possible recommendations proposed. 

Indication of science, research and practice contributions was an integral part of the thesis 

conclusion. 
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PRACTICAL USE BENEFITS 

 a possibility to use thesis results in companies that machine special alloys, 

 enables companies to master the nickel alloy machining technology with regard to 

achievement of required quality of machined surface, 

 helps to bring super-hard cutting materials into practice, 

 allows setting of suitable cutting parameters for prediction of tool wear and durability 

and related economical savings, 

 application of dry high-speed machining brings economical and ecological aspects and 

related savings of main and secondary production times, 

 putting these results into practice allows employment of innovative technologies and full 

utilization of modern cutting machines power. 

SCIENCE BENEFITS 

 results and knowledge obtained from this thesis will serve as basis for development of 

the machining of special alloys branch of study, the observations will enrich study 

processes at machining technology classes at the Department of Machining, Assembly 

and metrology, 

 thesis results will be presented at domestic and international professional conferences, 

symposiums and forums, 

 thesis results will be published in domestic and international professional publications in 

the field of machining and material engineering, 

 another benefit of this thesis is creation of theoretical analysis of machine ability of 

special alloys, 

 metallographic processing of machined alloy was experimentally performed,  

 analysis of the current state of superalloy machining by tools made of coated sintered 

carbide was performed, 

 creation of analysis of influence of cutting parameters for machining of special alloys in 

relation to dynamic loads of the system, achieved roughness of the surface and 

mechanical strengthening of surface and subsurface layers of machined material, 

 detailed analysis and study of mechanisms of sintered carbide, cutting ceramics and cubic 

boron nitride tools wear during machining of nickel alloys. 
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EXPERIMENTS IN THE FOLLOWING FIELDS ARE PLANNED TO FOLLOW THE THESIS 

RESULTS: 

 analysis of machine ability of other exotic materials and special alloys, 

 determination and comparison of cutting ability of selected tool materials that can be 

utilized during machining of the specified alloys, 

 analysis of residual tensions using available tension analysis methods, 

 measurement and determination of temperature influence on creation of splinters and 

resulting machine ability of alloys,  

 analysis of surface topography after machining, 

 determination of cutting condition influence on progress of machining and resulting 

surface integrity parameters. 
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