
 

OPTIMALIZACE OBRÁBĚCÍCH PARAMETRŮ, 
ABRADABLE NÁSTŘIKŮ POUŽÍVANÝCH V 
LETECKÉM PRŮMYSLU  

MACHINE PARAMETERS OPTIMIZATION, ABRADABLE SPRAYED USED IN 
THE AEROSPACE INDUSTRY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. Pavel KRAJKOVIČ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Milan KALIVODA 
SUPERVISOR 



 

BRNO 2015 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 4 

ABSTRAKT 
Tato práce se zaměřuje na obrábění termálních nástřiků. Zejména na testování obráběcích 
parametrů a jejich vlivů pro jednotlivé typy abradable nástřiků, používaných v leteckém 
průmyslu. Cílem práce je testování parametrů a měření velikosti řezných sil pomocí 
dynamometru a jejich vliv na kvalitu obrobeného povrchu. Určení optimálních obráběcích 
parametrů, pro jednotlivé typy nástřiků z výsledků měření a hodnocení jakosti povrchu.  
Práce také představuje způsoby nanášení a metody hodnocení termálních nástřiků.  Dále 
popisuje metodu měření řezných sil pomocí dynamometru a metody hodnocení kvality 
povrchu. 

Klí čová slova 

termální nástřik, abradable nástřik, řezná rychlost, řezná síla, geometrie nástroje, vliv 
parametrů, jakost povrchu, kvalita povrchu 

 
ABSTRACT  

This thesis is focused on machining of thermal spray coatings. Particularly on testing of 
machining parameters and their influence on different types of abradable coatings used in 
the aerospace industry. The aim of research work is to test the parameters, measure cutting 
forces by using a dynamometer and their impact on the quality of the machined surface. 
Determination of the optimal machining parameters for different types of coatings based 
on results of measurements and the evaluation of surface quality. There are also presented 
techniques of thermal spray application and methods of coating evaluation. Further it 
describes a method of measuring cutting forces by using the dynamometer and methods of 
surface quality evaluation. 

Key words 

thermal spray, abradable coating, cutting speed, cutting force, tool geometry, the influence 
of parameters, surface finish, surface quality 
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ÚVOD 
 

Obrábění abradable nástřiků je specifický problém, u kterého je třeba řešit nejen 
obráběcí parametry, ale také parametry nástřiku pro jednotlivé materiály. Často bývá 
problém určit, který proces je nutné optimalizovat, zda proces nástřiku nebo obrábění. 
Obecně by však mělo platit, že pokud budeme optimalizovat jednoduší proces, může mít 
složitější proces větší prostor pro rozdíly v opakovatelnosti. Vše však musí odpovídat 
příslušným normám a požadavkům, které konkrétně u termálních nástřiků bývají dané, 
především hodnocením tvrdosti a metalografických výbrusů. 

Vzhledem k tomu, že technologie termálních nástřiků má mnoho vstupů ovlivňující 
nástřikový proces, tak není snadné udržet opakovatelnost v minimálních mezích. Proto zde 
mohou existovat rozdíly, jak mechanických vlastností, tak i v mikrostruktuře materiálu. 
Všechny příslušné předpisy proto stanovují určité rozmezí mechanických vlastností a 
vzhledu mikrostruktury. 

Rozdílné mechanické vlastnosti však mají zásadní vliv na parametry obrábění. 
Proto je důležité maximálně optimalizovat parametry, s ohledem na minimální namáhání 
nástřiku u procesu obrábění, a přizpůsobit je tak, aby bylo možné kvalitně obrobit i 
nástřiky, které jsou na hranicích vlastností povolených příslušnými předpisy. Protože při 
použití CNC obráběcích strojů je velmi vysoký předpoklad k dosažení kvalitního obrobení 
a vysoké opakovatelné úspěšnosti v procesu obrobení. 

Většina procesů v leteckém průmyslu je řízena příslušnými normami a předpisy, 
jejichž dodržování je neustále kontrolováno. Ať už je to formou vyplňování předepsaných 
výrobních parametrů do průvodní dokumentace výrobku nebo formou povinných auditů a 
kontrol. Tyto normy a přepisy však nemusí obsahovat aktuální informace, neboť v určitých 
případech v nich nejsou obsaženy důležité informace pro navazující procesy. Je to zřejmě 
způsobeno tím, že vlastníci norem jsou specialisté v daném oboru, a snaží se co nejlépe 
popsat vlastní proces, a na navazující procesy se už ne zcela soustředí. Ve firmě, pro 
kterou, byla vypracována tato práce, existuje konkrétní případ, kdy předpisy pro termální 
nástřiky omezují řeznou rychlost, pravděpodobně z důvodu minimalizace řezné síly, ale 
jakýmikoliv dalšími parametry se nezabývá, i když jsou z hlediska kvality finálního 
výrobku velmi důležité.  Tato práce bude sloužit jako podklad pro vytvoření změny 
příslušných norem a předpisů. 
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1 TERMÁLNÍ NÁST ŘIKY A JEJICH OBRÁB ĚNÍ 
 

1.1 Termální nástřiky  
 

1.1.1 Představení termálních nástřiků 
 

Podstatou používání termálních nástřiků je kombinace vlastností 2 a více různých 
materiálů. A to mechanických, fyzikálních, chemických nebo jiných, potřebných pro 
zlepšení funkce nebo zvýšení životnosti nebo snížení hmotnosti určitého výrobku. Původ 
termálních nástřiků se datuje na počátek 20. století, kdy byl v roce 1917 patentován 
Schoopův vynález metalizace. Původně byl tento proces používán především pro nástřik 
zinku jako protikorozní ochrany povrchů, teprve později i pro nástřik tvrdých kovů. Ve 
čtyřicátých letech došlo k rozvoji plazmatického nástřiku, jehož vysoká teplota natavování 
materiálů umožnila vytváření povlaků i z hůře tavitelných materiálů. V poslední době se 
žárové nástřiky staly nedílnou součástí mnoha průmyslových odvětví [1].  

Žárový nástřik je částicový proces vytváření povlaků o tloušťce obvykle větší než 
50 µm, kdy je nanášený materiál ve formě prášku (případně drátu) přiváděn do zařízení, 
kde dojde k jeho natavení a urychlení směrem k povlakované součásti, která má předem 
připravený povrch. Po dopadu dojde k výraznému plošnému rozprostření částice a k jejímu 
rychlému utuhnutí. Tím se vytváří povlak s charakteristickou lamelární strukturou a 
specifickými vlastnostmi. Teploty povlakované součásti (cca 80 - 120 °C) leží hluboko pod 
teplotou fázově-strukturních přeměn, což také brání nežádoucím deformacím součásti [1].  
 
 

 

 
 

Obr. 1  
Schéma procesu 
nanášení [1].     

Obr. 2  
Popis procesu nanášení [1].    

Obr. 3  
Popis složek naneseného povlaku 
[1].  

 
Díky principu technologie žárového nástřiku má povlak lamelární strukturu, 

tvořenou jednotlivými deformovanými částicemi (tzv. splat), nenatavenými nebo jen 
částečně natavenými částicemi, póry a oxidickými částicemi. Jedním z faktorů nejvíce 
ovlivňujících spolehlivost povlaku při provozním zatěžování je Adheze [1].  
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Adheze (přilnavost) povlaku k substrátu i vzájemná koheze jednotlivých splatů je 
ovlivněna [1]: 
▪ mechanickým zakotvením, 
▪ meziatomovými vazbami,  
▪ vznikem lokálních svarů, 
▪ difuzí. 
 
 

V leteckém průmyslu se nejčastěji používají 3 druhy nástřiků [1]: 
 
▪  TBC – tepelné bariery (Thermal Barrier Coatings), 
 
▪ povlaky odolné proti opotřebení, 
 
▪ Abradable – Obrusitelné těsnící vrstvy a ucpávky. 
 
 

 
 

 

Obr. 4 Příklady použití jednotlivých druhů nástřiku v leteckém motoru [3]. 

 
 
 
 

Povlaky odolné proti 
opotřebení 

TBC – tepelné 

Abradable nástřiky 
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TBC – Tepelné bariery (THERMAL BARRIER COATINGS) 
 

Mají za úkol ochranu základního materiálu součásti proti vysokým teplotám 
pracovního prostředí a působení koroze a eroze spalinami. Používají se na tzv. teplé části 
leteckých motorů, jako např. části spalovacích komor, součásti obracející a usměrňující 
proud horkých spalin na lopatky turbíny za spalovací komorou a pod. [1, 2]. 
 

 
Obr. 5 Metalografický výbrus nástřiku TBC s popisem jednotlivých vrstev [1]. 

 
Povlaky odolné proti opotřebení 
 

Účelem těchto povlaků je zabezpečit vysokou životnost uložení a odolnost proti 
opotřebení. Jde o povlaky aplikované na plochy uložení dílců v sestavě leteckého motoru. 
Povlaky musí být schopné plnit svoji funkci i při vysokých teplotách pracovního prostředí. 
Používají se hlavně povlaky na bázi karbidů chrómu a karbidů wolframu [1, 2]. 
 

 
Obr. 6 Metalografický výbrus povlaku odolnému proti opotřebení [1]. 
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Abradable – Obrusitelné těsnící vrstvy a ucpávky 
 

Tyto povlaky vymezují vůli mezi rotačními komponenty (lopatky, břity rotoru) a 
pláštěm. Jejich úkolem je dosáhnout co nejmenších ztrát, a tím zvýšit účinnost a výkon 
celého systému [1]. 

 

          
Obr. 7 Metalografický výbrus abradable nástřiku 

 

1.1.2 Metody nanášení termálních nástřiků  
 

Nejčastější rozdělení metod nanášení termálních nástřiků, se provádí podle druhu 
zdroje tepelné energie použitého k natavení nanášeného materiálu [1, 2]. 

 

Tab. 1 - Rozdělení metod nástřiku podle druhu tepelného zdroje [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  Termální 
nástřiky 

Spalování Elektrická energie 

Nástřik plamenem  

HVOF-Vysokorychlostní 
nástřik 

D-GUN – Detonační nástřik 

Plazmatický nástřik 

ARC – Nástřik elektrickým 
obloukem 
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Nástřik plamenem 
 

Jedná se o nejstarší metodu nanášení, která je známá už od roku 1910. Jako tepelný 
zdroj, pro natavení materiálu, se používá směs hořících plynů. Nejčastěji Kyslík a 
Acetylen, dále pak propan, butan, vodík aj. Na obrázku 8 je vyobrazen hořák pro nástřik, 
do kterého je dodáván nástřikový materiál ve formě drátu. Výhodou tohoto zařízení při 
neautomatizovaném provozu, je jeho jednoduchost a pořizovací cena. Nevýhodou je potom 
nízká tavící teplota a tím vzniká omezení pouze pro nástřiky s nízkou teplotou tavení. Toto 
zařízení, díky své nízké pořizovací ceně, najde své uplatnění i v menších provozech. Je 
vhodné zejména pro renovaci opotřebených součástí, aplikaci ochranných nástřiků aj. Pro 
nástřik plamenem lze použít i materiál ve formě prášku, je třeba zajistit plynulé podávání 
přesného množství prášku. Toto zařízení může mít dvě konstrukční řešení. První je, že 
zásobník s materiálem je umístěn přímo na hořáku. Toto provedení má svou výhodu 
především v kompaktnosti při jeho manipulaci. Druhá varianta umožňuje větší zásobníky 
pro přídavný materiál a jeho doplňování i během procesu nástřiku [1, 2]. 

Metoda nástřiku plamenem je vhodná především pro materiály s nízkou teplotou 
tavení, jako je například hliník, zinek, bronz, měď a polymerové materiály. Metodu lze 
také využít pro nástřik materiálů se střední teplotou tavení, především ocel, Ni, Cr, B, Si, 
Mo i některé druhy oxidů. Je ale nutné použít přídavného ochranného plynu pro zvýšení 
teploty plamene [1, 2]. 
 

 
Obr. 8 Schéma nanášení pomocí plamene tvořeného směsí hořících plynů [1]. 

 

   
Obr. 9 Hořák 6P II pro nástřik plamenem              Obr. 10 Hořák 15E pro nástřik plamenem 
pro materiál ve formě prášku [5].                           pro materiál ve formě Drátu [5]. 
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Detonační nástřik;  D-Gun 
 

Tato metoda využívá tepelné a kinetické energie spalovacího procesu plynů 
uzavřených ve spalovací komoře. Je určená pro materiál ve formě prášku, který je přiváděn 
do spalovací komory. Vzniklá exploze plynů ohřívá a zároveň urychluje částice ve 
spalovacím válci směrem k povlakované součásti. Spalovací komora je mezi cykly 
vyplachována proudem dusíku. Tento proces je opakován s frekvencí až 200 cyklů za 
minutu. Teplota dosahuje hodnot od 4 000 do 6 000 °C a rychlost dopadu částic vyšší než 
1 000 m/s. Nejčastěji využívaným palivem pro detonační nástřik je směs acetylenu 
s kyslíkem. Pórovitost povlaku, vytvořeného detonačním nástřikem, je nižší než 5 %.   
Detonační metodou lze zpracovávat všechny typy přídavných materiálů. Je vhodná 
především pro materiály s vyšší teplotou tavení. Přilnavost neboli adheze nástřiků dosahuje 
až 80 MPa. Nevýhodou této metody je vysoká hlučnost a menší produktivita [1, 2]. 
 

 
Obr. 11 Schéma Metody nanášení D-Gun [6]. 

 

  
Obr. 12 Schéma zařízení pro nanášení metodou D-Gun [7]. 

 
HVOF 
 

Metoda vysokorychlostního nástřiku plamenem využívá kontinuálního hoření směsi 
k natavení a urychlování částic směrem k součásti. Nejčastěji používaným palivem je směs 
kyslíku a hořlavé látky, jako je například acetylen, vodík, kerosin, propylen, propan atd. 
Tryska hořáku má konvergentně divergentní konstrukci, jež umožňuje vznik 
supersonického plamene. Díky tomuto efektu dochází k výraznému urychlení částic. 
Vysoká rychlost částic má velmi kladný vliv na rozprostření částic a tím i na zakotvení 
částic k základnímu materiálu. Rychlost hoření u metody HVOF se pohybuje mezi 
hodnotami 500 až 1200 m/s, z toho vyplývá i rychlost částic, která je 200 až 1 000 m/s. 
Teplota hořící směsi v rozsahu 3 000 až 5 000 °C je závislá na použité směsi a nastavených 
parametrech. Rozmezí těchto teplot není vhodné pro nástřik keramických materiálů, ale 
nižší teplota zabraňuje oxidaci, hoření prvků s nízkou teplotou tavení a také snižuje 
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možnosti vzniku fázových přeměn.  Metoda je vhodná především pro nástřik kovů a slitin 
s nízkou a střední teplotou tavení. A z důvodu eliminace oxidace, díky nižším teplotám, 
také k nástřiku cermentů a karbidů, především titanu, chromu a wolframu [1, 2, 8]. 

Díky vysoké rychlosti dopadu částic, vzniká v povlaku tlakové pnutí, to umožňuje 
vytvářet vyšší tloušťky nástřiku bez rizika narušení vazby mezi nástřikem a základním 
materiálem. Metodou HVOF lze dosáhnout nástřiky s pórovitostí nižší než 2 % a adhezní 
přilnavostí až 83 MPa. Jako dopravní plyn přídavného materiálu se nejčastěji používá 
dusík. Nevýhodou této metody je velmi složité a drahé zařízení a vysoká hladina hluku. 
Zařízení dosahuje za provozu hluku až 114 dB při frekvenci 8 000 Hz [1, 2, 8]. 

 
 

Obr. 13 Schéma Metody nanášení HVOF [9]. 
 

 
Obr. 14 Schéma zařízení pro nanášení metodou HVOF [10]. 

 
Plazmové nanášení 
 

Tato metoda nanášení používá k natavování materiálu nástřiku ionizovaného plynu, 
takzvaného plazmatu. Plazma je čtvrté skupenství hmoty, které je vytvářeno působením 
velkého množství energie na plyny. Teplota plazmového paprsku v důsledku jeho 
koncentrace může dosáhnout až 50 000 K a běžně kolem 25 000 K. Proto lze touto 
metodou tavit všechny známé materiály, například i těžkotavitelné kovy, karbidy, nitridy, 
boridy, kysličníky kovů a keramiky a jiné materiály. Vysoká teplota plazmatu umožňuje 
použití této technologie pro nástřik prakticky všech materiálů, které jsou stabilní, až do 
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teploty tavení. U některých materiálů však může být i nevýhodou, např. u cermentů může 
způsobit oxidaci [1, 2].   

Teplota koncentrovaného plazmového paprsku je závislá hlavně na použitém 
plasmovém plynu. Nejčastěji používané jsou inertní plyny, především Ar, H, He a N nebo 
jejich směsi. Elektrický oblouk, jako zdroj energie pro ionizování plynu, hoří mezi 
wolframovou katodou a měděnou válcovou anodou. Anoda bývá konstruována zároveň 
jako tryska, která slouží ke koncentraci ionizovaného plynu do paprsku a musí být 
chlazena výkonným zařízením, jinak by docházelo k roztavení trysky. Jako chladící 
medium se používá především demineralizovaná voda z důvodu potřeby vysokých průtoků 
na odvod velkého množství tepla.   Nanášený materiál ve formě prášku se přivádí pomocí 
tzv. nosného plynu do plazmového paprsku. Množství podávaného prášku musí být přesně 
dávkováno pomocí speciálního zařízení, protože se jedná o vstupní veličinu, která 
významně ovlivňuje vlastnosti nastříkaného materiálu. Další vstupní veličiny, které 
ovlivňují proces nástřiku a výsledný materiál, jsou například: parametry elektrického 
oblouku a použité plyny, jež společně určují teplotu plasmového paprsku, nástřiková 
vzdálenost, úhel dopadu natavených částic, příprava povrchu před nanášením a použitý 
materiál [1, 2]. 

Výhodou této metody je univerzálnost použití na téměř všechny druhy materiálu. 
Plazmové nanášení nachází své uplatnění ve všech oblastech průmyslu. A s neustálým 
vývojem nových materiálů se použití této metody dále rozšiřuje [1,2]. 
 

 
Obr. 15 Schéma Metody plazmového nanášení [1]. 

 

    
Obr. 16 Hořák pro plazmatické nanášení [5].      Obr. 17 Hořák pro plazmatické nanášení [5].    
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Nástřik elektrickým obloukem 
 

Nástřik elektrickým obloukem, často nazýván také oblouková metalizace, anglicky 
pak ARC. Tato metoda využívá k natavení přídavného materiálu elektrického oblouku, 
probíhajícího mezi dvěma dráty nástřikového materiálu. Teplota oblouku dosahuje 4 000 
°C [1, 2]. 

Pro tuto metodu nástřiku musí být materiál elektricky vodivý a zároveň tvárný 
natolik, aby jej bylo možno vyrábět ve formě drátu. Tyto požadavky však podstatně 
omezují rozsah použitelných materiálů.  Jedná se hlavně o kovy, ačkoliv trubičkové dráty 
umožňují i nástřik cermetů a jiných materiálů. Typickou aplikací nástřiků elektrickým 
obloukem jsou povlaky odolné proti korozi - na bázi hliníku, zinku, mědi, či nerezové 
oceli. Stlačený vzduch uděluje nanášeným částicím vysokou rychlost. To se projevuje 
především ve vyšší přilnavosti a menší pórovitosti povlaku ve srovnání s plynovou 
metalizací [1, 2]. 

 Tato metoda je vysoce produktivní, proto je využívána především k nástřiku velkých 
ploch. Výkon až 60 kg/hod. Dále je velmi vhodná k renovaci a opravám součástí. 
V leteckém průmyslu se využívá především k renovacím motorových součástí a opravám 
případných neshod při výrobě. Princip této metody spočívá v tom, že tavenina vznikající 
v elektrickém oblouku je proti součásti urychlována stlačeným plynem, obvykle 
vzduchem. Tím se vytváří proud roztavených kapiček materiálu dopadajících na povrch 
součásti. Zařízení, pro tuto metodu nanášení, vypadá velmi podobně jako svařovací agregát 
pro metodu MIG/MAG, podávání drátu je však zdvojené. Toto zařízení má v některých 
provedeních velmi kompaktní rozměry, proto je vhodné i k nástřiku rozměrných součástí 
přímo na místě, bez nutnosti převážení součástí na specializované pracoviště [1, 2]. 
   

 

 
Obr. 18 Schéma Metody obloukové metalizace [1]. 

     
Obr. 19 Zařízení na ARC [5].                    Obr. 20 Zařízení na ARC kompaktní provedení [5]. 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 19 

Cold spray – Studený nástřik 
 

Další metodou nástřiku, která nezapadá do schématu rozdělení podle druhu zdroje 
tepelné energie použité k natavení nanášeného materiálu, a nelze ji také s úplnou jistotou 
zařadit mezi termální nástřiky, je Cold Spray. Je však nutné ji zmínit, protože v současnosti 
dochází k velkému rozvoji této technologie, i když první demonstraci procesu provedli Dr 
Antolli Papyrin a jeho kolegové už v polovině osmdesátých let. Povlaky, vytvořené touto 
metodou, jsou v současné době omezeny na tvárné materiály, jako je hliník a nerez oceli. 
Její podstata spočívá ve využití energie uložené ve vysoce stlačeném plynu. Této energie 
se používá k urychlení částic vysokou rychlostí až 1500 m·s-1. Stlačený plyn, obvykle 
hélium, se přivádí přes topné jednotky do pistole, kde se plyn odvádí speciální tryskou 
(konvergentně-divergentní) při velmi vysoké rychlosti. Přídavný materiál je ve formě 
prášku, pomocí vysokotlakých podavačů, přiváděn do proudu plynu s vysokou rychlostí. 
Práškové částice jsou urychlovány a mírně se zahřívají, při nárazu se deformují a vznikají 
tak vazby se základním materiálem. Částice zůstávají v pevném stavu, a jsou poměrně 
chladné, takže většina reakce při nárazu je pouze v pevném stavu. Díky nízkým teplotám 
nedochází téměř k žádné oxidaci, zároveň se minimalizuje smrštění povlaků při 
ochlazování. To způsobuje tlakové napětí, které je v nástřiku žádoucí a umožňuje vytvářet 
větší tloušťky. Nízké teploty také pomáhají při zachování původní struktury materiálu bez 
nežádoucích fázových přeměn [11]. 
 

 
Obr. 21- Schéma metody Cold spray [12]. 

 

 
Obr. 21- Schéma metody Cold spray [12]. 
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Porovnání metod 
 

Každá z uvedených metod má své výhody, ale i nevýhody. Proto nelze jednoznačně 
vyzdvihnout některou z metod, a označit ji za vhodnou pro všechny nástřiky a aplikace. 
Proto lze očekávat další vývoj u všech metod nástřiku. V následujícím grafu na obrázku 
(23) jsou patrné rozdíly v teplotách a rychlostech částic. V tabulce (2) jsou uvedeny 
příklady typických materiálů pro jednotlivé metody nástřiku. Jsou zde uvedeny také 
hodnoty pro teplotu plamene a rychlost částic. V leteckém průmyslu se velmi často 
používají nástřiky ochranných bariér TBC pro spalovací komory a samozřejmě abradable 
nástřiky na utěsnění leteckých motorů. Proto bývají obvykle výrobní provozy vybaveny 
zařízením pro plazmové nanášení společně s některou z dalších metod, jako je například 
nástřik plamenem. Dílny generálních oprav leteckých motorů, potom navíc využívají 
nástřik elektrickým obloukem, nebo také v poslední době Cold Spray, pro renovaci 
opotřebených průměrů součástí [1, 2].  

 
Obr. 23 Porovnání procesů žárového nástřiku z hlediska teploty a rychlosti dopadajících 
částic [1].  
 

Tab. 2 Typické materiály pro jednotlivé metody [1]. 

Technologie HVOF  Plazma  El. oblouk  Plamen  

Forma materiálu prášek  prášek  drát  prášek/drát  

Teplota plamene 
[°C] 

~3000  ~ 5000-25000  ~ 3000-6000  ~ 2700-3000  

Rychlost částic 
[m*s-1] ~ 400-800  ~ 80-300  ~ 50-150  ~ 80-100  

Typické materiály kovy, slitiny, 
cermety  

keramika  
kovy, slitiny, 
cermety (trub. 
dráty)  

kovy, slitiny, plasty  

Vlastnosti povlaku 
velká hustota, 
výborná adheze, 
tlakové pnutí  

porézní v případě 
keramik  

větší tloušťka, 
vysoká hustota  

vyšší porezita a 
obsah oxidů  

Vhodné aplikace ochrana proti 
opotřebení, korozi  

tepelné bariéry, 
izolátory  

otěruvzdorné 
povlaky, renovace  

klasická metalizace, 
méně náročné 
aplikace  
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1.1.3 Těsnící nástřiky  
 

Těsnící povlaky se používají především pro utěsnění rotujících částí turbínových 
motorů, kompresorů, dmychadel, turbín a jiných rotačních zařízení, zvyšující 
termodynamickou účinnost motoru. Jedná se o tzv. obrusitelné výstelky (abradable 
sealings). Do této skupiny patří hlavně: 
-Obrusitelné nikl-grafitové výstelky do teplot 480 °C (výjimečně až 815 °C) pro použití na 
kompresorových částech (labyrinty);  
-Výstelky typu AlSi + polyester, popř. Al-bronz + polyester do 650 °C (kompresory);  
-Vysokoteplotní výstelky na bázi NiCoCrAlY + polyester + bornitrid do 700 °C pro 
utěsnění částí turbín [14]. 

V posledním období došlo v oblasti využití žárového nástřiku v leteckém průmyslu 
k určitému posunu a změnám, které reflektovaly technický vývoj v oblasti turbínových 
motorů a také technologií žárového nástřiku. Zároveň došlo k nárůstu celkového počtu 
aplikací [14].  
 

 
1.1.4 Využití těsnících nástřiků  

 

Nástřik  obrusitelných výstelek je v současné době prezentován nástřikem prášků 
typu Metco 301NS (Ni14Cr8Fe5,5Bornitrid3,5Al), resp. Metco 307NS (Ni 25 Grafit) v 
kombinaci s nástřikem vazné mezivrstvy z materiálu Metco 443NS (NiCr-6Al). Z hlediska 
použití jednoznačně dominují vrstvy na bázi nikl-grafitu, tj. Metco 307NS. Tyto vrstvy 
jsou používány na utěsňování částí v turbínovém prostoru a zvyšování termodynamické 
účinnosti motoru (labyrinty, tělesa utěsnění), ale také u labyrintů vysokotlakých 
kompresorů. Maximální pracovní teplota vrstev Metco 301NS a Metco 307NS je až 815 
°C, resp. 480 °C. Vazná mezivrstva zaručuje svou vynikající přilnavostí k substrátu 
dokonalou adhezi nikl-grafitových a nikl-chrom-bornitridových těsnicích vrstev. Zpravidla 
se nanáší kolem 0,1 až 0,2 mm vazné vrstvy a následně cca 2 mm nikl-grafitové výstelky s 
přídavkem na opracování. Aplikace těchto vrstev technologií plamenného nástřiku vede v 
současné době k uspokojivým vlastnostem povlaků. S touto technologií jsou dlouholeté 
dobré zkušenosti. Přesto může nástřik plazmou přinést podstatné zlepšení, zejména ve 
spojení s vyšší životností povlaku [14]. 
  Technologie nástřiku nikl-grafitových vrstev plazmovou technologií je však 
spojena s určitou mírou komplikací. Při atmosférickém plazmovém nástřiku povlaků na 
bázi nikl-grafitového kompozitu dochází, při nevhodně zvoleném režimu nástřiku, k 
oxidaci prášku a vyhořívání uhlíku z něj. Snížený obsah volného uhlíku vede ke zvýšení 
tvrdosti povlaku a ztrátě jeho obrusitelné schopnosti. Zpevnění základní niklové hmoty, 
spolu s vysokým procentem oxidů, způsobuje rovněž vysokou tvrdost a pevnost vrstvy. 
Značný pokles poréznosti, spojený s vysokou rychlostí nanášení, ještě dále zvyšují tvrdost 
povlaku - lze tedy říci, že plasmou stříkané nikl-grafitové vrstvy jsou značně odlišné od 
vrstev stříkaných plamenem. Ačkoliv je přilnavost a poréznost u povlaku stříkaného 
plazmou lepší než u nástřiku plamenem, je vysoká tvrdost povlaku nevyhovující a vede k 
opotřebení a poškození břitů labyrintu [14]. 

Problematika těsnicích vrstev je tedy velmi specifická, a v mnohém se odlišuje od 
nástřiků např. cermetů nebo keramik, kde sledováním jakostních parametrů povlaků lze 
obvykle optimalizovat technologii nástřiku. U těchto obrusitelných výstelek je vždy 
nejdůležitějším aspektem celého problému chování výstelky na konkrétním dílu v leteckém 
provozu. Dalšími typickými příklady abradable nástřiků jsou například: Metco 307NS; 
Metco 312NS; Metco 52C-NS; Metco 601NS; Sulzer Metco 2042 [14].  
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Obr. 24 Typická aplikace pro letecké turbínové motory [15]. 

 

 
 

Obr. 25 Typická aplikace pro průmyslové plynové turbíny [15]. 
 
 

 
 

Obr. 26 Typické použití abradable nástřiků parní turbína [15]. 
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1.1.5 Zařízení na nanášení nástřiků  
 

Proces nástřiku má své specifické požadavky na zařízení. Tyto požadavky lze 
rozdělit do několika skupin. Mezi nejdůležitější skupiny požadavků lze zařadit: bezpečnost 
a řízení procesu [5]. 

Zařízení pro nástřiky musí splňovat vysoké bezpečnostní požadavky, především na 
odsávání a filtraci. Materiály nástřiku jsou velmi různorodé, a často se jedná o nebezpečné 
látky. Ať už jde o těžké kovy, oxidy a v určitých případech i o rakovinotvorné látky. 
Odsávání musí zabezpečit odvod nepřilnutých částic tak, aby nedocházelo ke kontaminaci 
nástřiku již vychladnutými částicemi přídavného materiálu, které by mohly být rozvířeny 
v kabině zařízení. Filtrace pak musí zajistit, aby se tyto částice nedostaly do ovzduší. 
Dalším bezpečnostním prvkem především u nástřiků využívajícím k natavení částic 
elektrického oblouku je nutná ochrana zraku operátora před ultrafialovým zářením. U 
nástřiků, se zvýšenou hlučností provozu, především u detonačního a HVOF, je nutné 
odhlučnění prostoru nástřiku. Všechny tyto požadavky většinou splňuje nástřiková kabina, 
kterou výrobci dodávají včetně odsávání a filtrace (viz obrázek: 27) [5]. 

Kvalita nástřiku a opakovatelnost výroby je značně závislá na řízení procesu 
nástřiku. Výrobci nabízejí širokou škálu vybavení potřebných pro nástřik. Počínaje 
jednoduchým ručním zařízením až po plně automatizované nástřikové zařízení. V leteckém 
průmyslu je nástřik prováděn na tvarové rotační součásti a je nutné zabezpečit souměrnou 
vrstvu na kontuře dílce. K tomu se využívá především průmyslových robotů, které jsou 
schopny provádět opakovaně nástřik po stejné, předem naprogramované trajektorii pohybu 
hořáku. Pro rovnoměrnost nástřiku na rotačních součástech se využívá polohovadel, která 
vykonávají rotační pohyb součásti. Obvykle do 400 ot·min-1. Dále je nutné, aby zařízení 
bylo schopno dodržovat předem nastavené vstupní veličiny, jako jsou napětí a proud 
v elektrickém oblouku, průtoky plynů, množství podávaného prášku, intenzita chlazení a 
jiné vstupní veličiny, důležité pro tento proces. K tomu slouží soustava senzorů a 
průtokoměrů s aktivními prvky v obvodu, které jsou schopny aktivně upravovat potřebné 
hodnoty [5]. 
     

    
Obr. 27 Zařízení na nanášení termálních nástřiků [5].                   Obr. 28 Podavače prášku [5]. 
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Obr. 29 Detailní pohled do nástřikové kabiny [5].       
 
1.1.6 Měření vstupních parametrů nástřiků  
 

Samotné zařízení pro termální nástřiky je schopno kontroly vstupních veličin, jako 
jsou například: množství podávaného prášku, rychlost posuvu drátu, průtoky jednotlivých 
plynů a paliv, hodnoty napětí a proudu elektrického oblouku atd. Vše záleží na stupni 
automatizace zařízení. Tyto vstupní veličiny ovlivňují základní parametry nástřiku, jako je 
rychlost a teplota částic. Zařízení však neumožňují sledovat tyto dvě základní veličiny 
přímo. Vzhledem k tomu že existuje mnoho výrobců zařízení, různé způsoby kalibrace a 
přesnosti zařízení, nelze tyto veličiny přímo odvodit z velikosti vstupních veličin.      
K tomu se prozatím využívá vysokorychlostních kamer a speciálních softwarů. Jedno 
z takových zařízení je například: AccuraSpray od výrobce Sulzer Metco nově 
přejmenovaného na Oerlikon Metco [16].   
 
 

 
Obr. 30 Zařízení AccuraSpray [16]. 
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Toto zařízení je schopno vyhodnotit výstupní parametry nástřikového zařízení, jako 
jsou rychlost částic, stupeň natavení, jejich počet a další parametry, které přímo ovlivňují 
strukturální a mechanické vlastnosti nástřiku. Pomocí tohoto zařízení lze podrobněji 
sledovat proces nástřiku, a lépe optimalizovat jeho parametry [16]. 

 

 
 
Obr. 31 - Ukázka funkce zařízení AccuraSpray [16]. 
 
1.1.7 Metody testování a vyhodnocení kvality nástřiků 
 

Metalografický výbrus  
 

Při nástřiku leteckých součástí se provádí nástřik tzv. reprezentativního vzorku. 
Vzorek musí být umístěn tak, aby navazoval na stříkanou plochu a měl stejnou polohu vůči 
hořáku. Tzn. stejný úhel a vzdálenost nanášení. Rozměry vzorku jsou předepsány 
příslušnými normami a předpisy. Některé předpisy vyžadují nástřik tzv. stripu (proužku 
plechu, zahnutého dle kontury dílce) před nástřikem součásti. Tento strip se po té rozřeže 
na části a vyhodnotí se mikrostruktura po celé délce kontury [17]. 

Řez pro metalografické hodnocení nástřiku se provádí kolmo na rotační plochu 
souběžně s trajektorií nástřikového hořáku. Tak je možné u nástřiku sledovat celý průběh 
nanášení, i případné neshody, způsobené dočasnými výkyvy zařízení, které by mohly být 
skryty uvnitř nástřiku, a na povrchu by nebyly patrné. A v případě provedení řezu jiným 
směrem, by nemusely být na výbrusu patrné. Dělící řez pro přípravu vzorku je výhodnější 
provádět směrem od nástřiku k základnímu materiálu. Základní materiál vzorku působí 
jako podpora nástřiku při řezání a zabraňuje jeho odštípnutí či utržení na konci řezu. Je 
nutné také volit parametry řezání tak, aby nedocházelo k vytrhávání částí nebo splatů ve 
sledované ploše. To by mohlo způsobit nejasnosti v hodnocení především pórovitosti 
nástřiků. Doporučuje se použití diamantových kotoučů, nižších řezných rychlostí a 
intenzivního chlazení, aby nedocházelo k tepelnému ovlivnění [17]. 

Vzorky se před broušením a leštěním zalévají do pryskyřice. Ta se volí podle druhu 
nástřiku. Výhodná je pryskyřice s nízkou viskozitou. Vzorky se u některých nástřiků po 
zalití vakuují, aby došlo k co nejlepšímu zatečení pryskyřice. Toho se využívá hlavně u 
vysoce porézních nástřiků. Do pryskyřice je také možné přidat fluorescenční barvivo, které 
později umožní jednoznačně určit pryskyřici v metalografickém výbrusu. Pryskyřice by 
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měla být vytvrditelná za studena, dilatace při tepelném vytvrzování, by mohla zapříčinit 
vznik trhlin [17]. 

Při broušení je velmi důležitá volba zatížení a také zrnitost brusného papíru. 
Obvykle se používají brusné papíry SiC. Nevhodná zrnitost nebo příliš velké zatížení, by 
mohlo vést k vytrhávání nástřiku a tím by bylo znemožněno objektivní vyhodnocení 
mikrostruktury nástřiku. Především při hodnocení velikosti a počtu pórů [17]. 
Leštění by také mělo probíhat při nízkém zatížení, a důležitá je také volba vhodného 
leštícího kotouče [17]. 

Při zpracování metalografického výbrusu se často vyskytují vady, které znesnadňují 
objektivní hodnocení nástřiku. Mezi tyto vady se nejčastěji řadí pull-out vady, jedná se o 
vytržené nebo vypadané především tvrdší částice. Dále také smearing vady, to jsou naopak 
měkké deformovatelné části, které zanášejí skutečné póry a snižují tak skutečnou 
pórovitost [17].  

Zpracování kvalitního metalografického výbrusu žárového nástřiku je obtížná 
záležitost. Nelze obecně doporučit vhodné podmínky pro řezání, broušení, leštění nebo 
způsob a materiál na zalití vzorku. Materiály pro nástřiky mají rozdílné vlastnosti, proto je 
důležité stanovit ideální podmínky, specifické pro každý materiál [17]. 

Na obrázcích (32 a 33) jsou vyobrazeny metalografické výbrusy abradable nástřiku 
NiCrAl/Bentonite nástřikový materiál Metco 312 NS. Na obrázku (32) jsou nesprávně 
navoleny podmínky přípravy metalografického výbrusu. Ten se takto může jevit jako 
velmi pórovitý. Na obrázku (33) byly zlepšeny podmínky přípravy a rozdíl je zde na první 
pohled patrný.  Obrázek (34) popisuje jednotlivé fáze nástřiku NiCrAl/Bentonite a je zde 
také patrná pryskyřice zatečená do nástřiku [18]. 
 

 
 
 
 
 

Obr. 32 Metalografický výbrus 
s nevhodně zvolenými podmínkami 
přípravy vzorku [18].                                          

Obr. 33 Metalografický výbrus s vhodně 
zvolenými podmínkami přípravy vzorku 
[18]. 
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Obr. 34 Metalografický výbrus s popisem jednotlivých fází [18].  
 
Metoda měření tvrdosti nástřiků HR15Y  
 

Nejběžnější metodou, používanou pro měření tvrdosti abradable nástřiků při 
výrobním procesu, je metoda měření dle Rockwella označená jako HR15Y. Tato zkouška 
používá jako vnikající tělísko ocelovou kalenou kuličku o průměru 12,70 mm. Hlavní 
zatěžující síla je 15 kgf (kilogramme-force 1 kgf = 9,80665 N) odtud pochází označení 
zkoušky HR15Y. Při této zkoušce je využíváno tzv. předzatížení F0, a to z toho důvodu že, 
abradalbe nástřiky nemají po nástřiku jednotný povrch a jsou pružné, což by bez použití 
tohoto předzatížení, značně zkreslovalo výsledek. Po předzatížení F0, probíhá zatížení 
hlavní silou F1. Po odlehčení hlavní síly zůstává zatíženo F0. Měří se hodnota e- trvalé 
zvýšení hloubky průniku v důsledku hlavního zatížení, měří se v jednotkách 0,001 mm.  
Vzorek pro vyhodnocení tvrdosti se musí před měřením jemně zabrousit smirkovým 
papírem, aby byly odstraněny povrchové nerovnosti. Na jednom vzorku se provádí více 
měření, obvykle pět měření. Z těchto výsledků se potom vypočítává aritmetický průměr. 
Hloubka proniknutí indentoru by neměla překročit desetinu tloušťky nástřiku, jinak by 
mohlo dojít k ovlivnění naměřené hodnoty tvrdosti vlastnostmi základního materiálu  [19, 
20, 21]. 
 
Předzatížení F0 = 29,4N = 3 kgf 
Zatížění F1= 147,1N = 15 kgf 
Celkové zatížení F0 + F1 
[21] 
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Obr. 35 Princip zkoušky měření tvrdosti HR15Y [21]. 
 
Mikrotvrdost  
 

Pro laboratorní účely se u nástřiku testuje také mikrotvrdost, je vhodná na měření 
jednotlivých strukturních složek. Především u obrusitelných nástřiků je nutné zjistit, zda 
tvrdost jednotlivých složek nástřiku nebude schopna poškodit součásti, které má těsnit.  
Pro tento účel se nejčastěji využívá měření mikrotvrdosti podle Vickerse nebo podle 
Knoopa. Indentor ve tvaru čtyřbokého jehlanu je do zkušebního vzorku vtlačován 
v kolmém směru pod zatížením, které je maximálně 2 N. Vnikající těleso tvoří diamantový 
jehlan, buď se čtvercovou základnou a vrcholovým úhlem 136 ° pro Vickerse, nebo 
s kosočtverečnou základnou s úhlopříčkami v poměru 7:1 a vrcholovými úhly 130 °           
a 176 ° 30 ’ pro Knoopa. Mikrotvrdost se obvykle měří na metalografických výbrusech. 
Povrch vzorku musí být velmi pečlivě připraven – většinou nelze použít mechanické 
leštění, které může způsobit deformační zpevnění povrchové vrstvičky kovu a značně 
ovlivnit naměřené hodnoty. Používá se proto leštění elektrolytické a chemické. Hodnoty 
mikrotvrdosti závisí na velikosti použitého zatížení, rozměrech vtisku, přesnosti odečítání, 
kvalitě povrchu, rovnoměrnosti struktury vzorku apod. Nelze je proto porovnávat 
s hodnotami makrotvrdosti získanými měřením při mnohonásobně větším zatížení. U 
Vickersovy metody se změří velikost úhlopříček d1 a d2, u měření podle Knoopovy metody 
se změří délka vtisku L [22, 23].  
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Obr. 36 Indentor pro metodu Vickers [23].          Obr. 37 Indentor pro metodu Knoop [23]. 

 

 

 
Obr. 38 Zařízení na vyhodnocování mikrotvrdosti [23]. 
 
Stanovení přilnavosti nástřiků v tahu 
 

Stanovování přilnavosti nástřiků popisují normy ČSN EN 582 a také ASTM 633. 
Účelem zkoušky je stanovit pevnost povlaku a/nebo pevnost spoje mezi nastříkaným 
povlakem a podkladovým kovem. Zkouška se používá k vyhodnocení vlivu podkladového 
kovu a materiálu nastříkaného povlaku, úpravy povrchu vzorku a podmínek nástřiku na 
soudržnost a přilnavost žárově nastříkaných povlaků. Používá se i pro kontrolu provádění 
nástřiků [24, 25]. 

 

Zkouška dle ČSN EN 582 
 

Pro stanovení přilnavosti v tahu zkouškou tahem jsou předepsány vzorky o průměru 
25 mm a 40 mm. Vzorek se skládá z podkladového dílce, na jehož čelní stěnu je nanesen 
povlak a ze zatěžovacího dílce, který je přilepen k povrchu. Po přípravě vzorku, se musí 
zabránit jakémukoliv zatížení ohybem. Při spojování válců musí být sestava vložena do 
vhodného upínacího přípravku a osa vzorku musí být kolmá k pokovené čelní straně. 
Vzorky musí být připraveny stejným způsobem jako výrobky. Podmínky nástřiku musí být 
stejné jako v provozu. Všechny podrobnosti týkající se přípravy vzorku musí být nedílnou 
součástí protokolu o zkoušce. Zkouší se nejméně tři vzorky nastříkané v jednom cyklu. 

 

136° 

d1 

d2 

 

176° 30’  

13
0°
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Vzorek s upínacím přípravkem se vloží do stroje pro zkoušku tahem a plynule se zatíží 
v tahu při konstantní rychlosti až do lomu. Zvýšení napětí za sekundu nesmí přesáhnout 
(1000 ±100) N. Zkouší se při teplotě okolí. Pro vyhodnocení se použijí pouze ty výsledky 
z těch vzorků, u kterých k lomu dojde na rozhraní nastříkaného povlaku s podkladovým 
kovem nebo uvnitř nastříkaného povlaku. Pokud k lomu dojde v lepeném spoji, vzorek se 
nezahrne do výpočtů průměrné hodnoty přilnavosti v tahu. Při běžné provozní kontrole 
žárového stříkání se připouští i lom v lepeném spoji, pokud byly splněny požadavky na 
minimální pevnost spoje. Protokol o zkoušce musí obsahovat informace o parametrech 
každého zkoušeného vzorku v souladu s normou [24]. 

  
Obr. 39 Zkouška přilnavosti dle ČSN EN 582 [24] 

ASTM 633 
 

ASTM (American Society For Testing And Materials) Jedná se o obdobnou normu 
ale americkou. Základní rozdíly jsou zde v tom, že norma ASTM uvádí pro zkoušku 
konstantní rychlost mezi zkušebními dílci od 0.030 in. ·min-1 (0,013 mm·s-1) do 0,050 in. 
·min-1 (0,021 mm·s-1) a průměr zkušebního dílce je 1 inch (25,4 mm) [25]. 
 
1.2 Obrábění těsnících nástřiků  
 

1.2.1 Teorie obrábění potřebná pro provedení experimentu 
 

Řezné síly na nástroji 
 

Obrábění kovu vyžaduje značné vynaložení síly na oddělení třísky od obrobku. 
Znalosti v oblasti řezných sil vedou k vyváženému řezání, zejména s ohledem na pozitivní 
průběh obrábění a stabilitu břitu. Z hlediska průřezu třísky v místě řezu existuje ve vztahu 
k rovině střihu rovnováha sil. Síly působící na obrobek a třísku podél roviny střihu a síly 
mezi čelem a třískou jsou v podstatě stejně velké. Obrázek 40 znázorňuje rozdělení 
výsledné řezné síly F na tři jednotlivé složky [26, 27]. 
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Obr. 40 Znázornění jednotlivých složek řezné síly [38]. 
 

Jednotlivé složky výsledné řezné síly F jsou dány empirickými vztahy [26]: 
 F� = C�� ×	a	
�� 	× f���                                            (1) 

 
F	 = C�	 ×	a	
�	 × f��	                                            (2) 

 F = C� ×	a	
� 	× f��                                              (3) 
 

Výslednou složku řezné síly leze vypočítat ze vztahu [26]: 

F = �F�� + F	� + F�                                                   (4) 

 
Exponenty XFc, XFp, XFf, YFc, YFp, YFf, nejsou stejně jako konstanty CFc,CFp,CFf 

fyzikálními veličinami, nýbrž byly stanoveny experimentem při daných řezných 
podmínkách. Tabulkové hodnoty těchto konstant se pohybují v rozmezí 0,4–1,3. V praxi je 
možné řezné síly teoreticky vypočítat pomocí výše uvedených vztahu. K přesnějšímu 
měření řezných sil používáme dynamometry [26].  
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Obr. 41 Závislosti jednotlivých řezných parametrů na řezné síle [38] 

 
 

Posuv výpočet dle požadované jakosti povrchu [32]: 
 
 

                                                     R� = �×��
��   (µm)                                                         (5) 

 

                                         �� = 770��1 −
 
�!"

�#$%&'(  
�!")

*� × +,  (µm)                                      (6) 

 
 
Mechanismus tvorby třísky 
 

Oddělování třísky je velmi složitým procesem, jehož průběh závisí na mnoha 
činitelích, zejména na fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu a jejich závislosti na 
podmínkách plastické deformace. Pro proces obrábění jsou platné následující zákony [26, 
27, 28]: 
▪  zákon stálosti objemu – před a po obrábění je objem stále stejný 
▪ zákon nejmenšího odporu – částice kovu se během procesu pohybuje ve směru 
nejmenšího odporu 
▪ zákon maximálního smykového napětí – deformace nastane teprve tehdy, až smykové 
napětí v deformované oblasti dosáhne kritické hodnoty.        
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Při procesu řezání, který je provázen plastickou deformací, dochází k deformacím ve třech 
oblastech [26, 27, 28]: 
 ▪  primární plastická deformace – oblast I 
 ▪  sekundární plastická deformace – povrchová vrstva mezi třískou a čelem nástroje, oblast 
II 
 ▪  deformace v povrchové vrstvě obrobené plochy přilehlé k hřbetu nástroje, oblast III 

 
Obr. 42 Deformace při procesu řezání [32]. 

 
Velikost oblasti I souvisí s řeznou rychlostí, přičemž platí, že se zvyšující se řeznou 

rychlostí se zužuje oblast I. Dále platí, že při zvyšování řezné rychlosti se zvětšují úhly 
střižné roviny (obr. 42) s tím, že úhel počátku plastické deformace roste rychleji, až dojde 
k jejich splynutí a ke vzniku třísky dochází plastickým skluzem v jediné rovině, v rovině 
maximálních smykových napětí, tzv. rovině střihu [26, 27, 28].         
 
Nárustek a jeho tvorba 
 

Tříska, která se vytvořila v důsledku plastické deformace odřezávané vrstvy, 
odchází po čele nástroje, přičemž se již nedeformuje. Při pohybu musí překonávat třecí síly 
a je vystavena účinkům obrovského normálného tlaku (104 až 105 MPa) a vysoké teploty. 
To vede k vytváření adhezních spojů mezi třískou a nástrojem, které brání plynulému 
pohybu třísky, což vede k rozrušování adhezních spojů a to má za následek růst tečných 
napětí ve vrstvách nejblíže čelu nástroje. Tato tečná napětí vyvolávají v třísce další 
plastickou deformaci, která je označována jako sekundární. Takto zdeformovaná vrstva 
nebo její část, může zůstat spojená s nástrojem a dochází ke vzniku nárůstku. 
Experimentálně bylo prokázáno, že nárůstek vzniká tehdy, je-li hodnota součinitele tření f 
na čele nástroje větší než 0,5. Rostoucí posuv rovněž zvětšuje výšku nárůstku, zatímco 
změna hloubky řezu nevykazuje takřka žádný vliv [26, 27, 28].         
 
 Jak je (z obr. 43) patrné, má dvě oblasti: 
- oblast stabilní, která je pevně spojena s nástrojem, 
- oblast nestabilní, tvořící špičku nárůstku. 
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Obr. 43 Geometrické charakteristiky nárůstku [32]. 
      

Povrchová vrstva-zpevnění 
 

Při obrábění vzniká napěťové pole, které vyvolává určitý stav deformace. Tyto 
deformace jsou ovlivňovány i teplotním polem, které mění vlastnosti materiálu. Poloměr 
zaoblení ostří nástroje ρ má značný vliv na velikost deformace povrchové vrstvy, u které 
dojde v důsledku plastické deformace ke zpevnění, což se výrazně projeví hlavně u 
tvárných materiálů. Hloubka a intenzita zpevnění bude také závislá ještě na řezné rychlosti, 
tloušťce a šířce odřezávané vrstvy a také na geometrii nástroje. Takto zpevněná povrchová 
vrstva má příznivý vliv na mechanické opotřebení obrobené plochy a zvyšuje její odolnost 
proti korozi [26, 27, 28].         

 

Obr. 44 Znázornění vzniku stlačeného pásma v povrchové vrstvě [32]. 
Legenda: 
∆a - stlačovaná vrstva materiálu (celková deformace) 
 ρ  - poloměr zaoblení ostří nástroje 
 
Geometrie břitu  
 

Ve strojírenské výrobě se obrábějí různé druhy materiálů, jejichž mechanické a 
fyzikální vlastnosti jsou často velmi odlišné. Některé kovy, jako např. hliník a jeho slitiny, 
mají malou pevnost (jsou poměrně měkké), jiné kovy, jako např. litina, mají větší tvrdost a 
některé druhy ocelí mají velmi značnou pevnost (jsou tvrdé a těžko obrobitelné). Různým 
vlastnostem obráběných materiálů musí být přizpůsobeny břity řezných nástrojů, aby 
správně a hospodárně plnily svůj účel. Velmi důležité pro práci nástrojů jsou úhly na 
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břitech, tj. úhly, které svírají čelo, hřbet a ostří proti obrobku při obrábění. Na těchto 
úhlech závisí, jak výkon jednotlivých nástrojů, tak i jejich trvanlivost, hospodárnost 
obrábění a jakost obrobené plochy.  Úhly na břitech mají také veliký vliv na povahu 
namáhání nástroje při obrábění. Určují velikost řezných sil i množství tepla vyvinutého na 
břitu a množství energie, kterou je nutno vynaložit k obrábění. Všechny úhly na břitech 
nástroje tvoří komplex tzv. řezných úhlů a všeobecně se označují pojmem geometrie 
břitu [26, 27, 28].         

 
Obr. 45 Základní řezné úhly [32]. 

 
Úhel hřbetu α 
 

Značně ovlivňuje velikost tření vznikajícího pohybem hřbetu nástroje po řezné 
ploše. Čím je tento úhel menší, tím větší je styková plocha hřbetu s plochou řezu a tím 
větší je také tření mezi oběma plochami. Větší úhly hřbetu jsou vhodné při obrábění s 
ubíráním třísky malé tloušťky (malým posuvem) a při větších řezných rychlostech. 
Velikost úhlu a se volí v rozmezí 3 až 20° a jeho optimální hodnota pro běžné obrábění je  
8 až 12° [26, 27, 28].         

 
Obr. 46 Vliv úhlu hřbetu [32]. 

 
Úhel břitu  β 
 

Tento úhel se při popisu řezných nástrojů zpravidla neuvádí, ačkoli je základním 
úhlem každého nástroje. Je to úhel klínové části nástroje — břitu, kterou nástroj vniká do 
materiálu. Čím je úhel tohoto klínu větší, tím větší je odpor při oddělování třísky. Podle 
tohoto hlediska by měl být úhel břitu co nejmenší. Malým úhlem břitu by se však zmenšila 
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jeho pevnost a tuhost, zvláště při obrábění materiálů větší pevnosti, při obrábění většími 
řeznými rychlostmi a při ubírání třísek většího průřezu [26, 27, 28].         

 

Obr. 47 Geometrie úhlu břitu [32]. 
 
Úhel čela γ a Úhel řezu δ  
 

Úhel čela γ a úhel řezu δ  mají největší vliv na průběh řezání, neboť oba tyto úhly 
určují polohu čela nástroje vzhledem k pracovní rovině řezu. Uhel řezu δ určuje 
jednoznačně polohu čela nástroje při obrábění, zatímco úhel čela γ může mít kladnou i 
zápornou hodnotu. Je-li úhel δ menší než 90°, je úhel γ kladný, je-li úhel δ větší než 90°, je 
úhel γ záporný Zvětšuje-li se úhel δ, zmenšuje se úhel čela γ a může se změnit až na 
záporný. Důsledkem je zvětšení intenzity plastických deformací v odřezávané vrstvě 
materiálu, takže se zvětšuje tření třísky odcházející po čele nástroje. Současně se zvětšuje 
řezný odpor materiálu a roste intenzita otupování břitu. Z tohoto hlediska by měla být 
hodnota úhlu δ co nejmenší, tj. kladná hodnota úhlu γ co největší. Naproti tomu určuje 
však úhel řezu δ spolu s úhlem α pevnost (tuhost) břitu. Zmenšuje-li se úhel δ, zmenšuje se 
pevnost břitu, což může vést k jeho mechanickému poškození. Z toho vyplývá, že při 
obrábění materiálu větší pevnosti je třeba volit úhel δ větší, čili zmenšovat úhel γ, 
popřípadě volit záporný úhel čela. Při obrábění materiálů menší pevnosti je vhodný menší 
úhel δ, takže kladná hodnota úhlu γ se zvětšuje. Zásadně je třeba volit úhel δ co nejmenší, 
pokud se pevnost břitu nezmenší pod únosnou hodnotu. Základním kritériem pro volbu 
jeho velikosti je pevnost obráběného materiálu a prakticky se volí úhel δ v rozmezí 50 až 
105° [26, 27, 28].         

Úhel nastaveni hlavního břitu  χ 
 

Úhel nastavení hlavního břitu χ a úhel nastavení vedlejšího břitu χv určují polohu 
ostří vzhledem k obrobku, popřípadě k obrobené ploše. Úhel χ určuje tvar průřezu třísky, 
neboť vztah, mezi tloušťkou a šířkou ubírané vrstvy se mění se změnou úhlu nastavení 
hlavního břitu (obr.48). Při zmenšování úhlu χ se tloušťka ubírané vrstvy a zmenšuje, 
kdežto šířka t se postupně zvětšuje na šířku b. Přitom se však plocha průřezu třísky 
nemění. Změna tvaru průřezu třísky při různé hodnotě úhlu χ určuje jeho působení na 
trvanlivost břitu, na velikost řezného odporu a na teplotu řezáni. Se zmenšujícím se 
úhlem χ se zvětšuje délka styku ostří s obráběným kovem. Odvádění tepla od ostří do 
tělesa nástroje se zlepšuje, teplota břitu klesá a trvanlivost nástroje se zvětšuje. Avšak 
zmenšování úhlu χ má nepříznivý vliv na velikost řezného odporu. Zmenšuje-li se úhel χ, 
zvětšuje se radiální složka řezné síly. To má za následek zvětšování průhybu obrobku a 
zvětšování sklonu obrobku ke chvění. Zhoršuje se také jakost obráběného povrchu a 
předčasně se ničí břit, zejména při nedostatečné tuhosti soustavy stroj — nástroj — 
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obrobek. Při zvětšování úhlu čela se zmenšují všechny síly působící na nástroj. Zejména se 
rychle zmenšuje radiální složka řezné síly. Čím větší je tedy úhel čela, tím menší může být 
úhel  χ. Rovněž u tuhých obrobků je výhodné volit úhel χ co nejmenší [26, 27, 28].         

 

Obr. 48 Vliv úhlu kapa na změnu tloušťky odebíraného materiálu [32]. 

Úhel nastavení vedlejšího břitu  χv 
 

Ovlivňuje jakost obrobené plochy a tření nástroje o obrobenou plochu. Čím je 
úhel  χv menší, tím menší je i hodnota Ra obrobené plochy neboť při menším úhlu  jsou 
stopy po obrábění menší. Úhel χv má být vždy co nejmenší, avšak takový, aby nevzniklo 
velké tření mezi nástrojem a obrobenou plochou. Se zvětšováním úhlu  χv  klesá řezný 
odpor a zmenšuje se úhel hrotu nože, zhoršuje se odvod tepla od břitu a jeho trvanlivost se 
zmenšuje [26, 27, 28].         

 

Obr. 49 Vliv nastavení vedlejšího břitu na jakost povrchu [32]. 

Zmenšováním hlavního úhlu nastavení se zvětšují řezné síly a naopak. Větší řezné 
síly mohou pak způsobit chvění a deformace obrobku. Velikost hlavního úhlu nastavení se 
proto musí volit se zřetelem k tuhosti stroje. Úhel nastavení vedlejšího břitu χv má být vždy 
co nejmenší, avšak takový, aby nevznikalo velké tření mezi nástrojem a obrobkem. Se 
zvětšováním úhlu nastavení vedlejšího břitu se zmenšuje úhel špičky nože, což způsobuje 
horší odvod tepla a snížení trvanlivosti [26, 27, 28].         
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Úhel sklonu břitu λ 
 

Má vliv na odchod třísky po čele, na pevnost (tuhost) břitu, na velikost pěchování 
třísky, na jakost obrobené plochy i na trvanlivost břitu. Je-li úhel sklonu ostří λ= 0° svinuje 
se tříska na čele nože do spirály. Při záporném úhlu sklonu λ odchází tříska ve tvaru 
šroubovice ve směru proti posuvu nože. Je-li úhel λ  kladný, odchází tříska ve tvaru šrou-
bovice ve směru od obrobku. Při přerušovaném řezu je velmi důležité umožnit, aby ostří 
vnikalo do ubírané vrstvy postupně, počínajíc body, které jsou od špičky nejvíce vzdáleny. 
Toho se dosahuje záporným úhlem sklonu hlavního ostří. Tím se podstatně zmírní ráz při 
vnikání nože do materiálu a přenáší se na pevnější úseky břitu, takže se zvětšuje 
mechanická pevnost břitu, a tím i trvanlivost nástroje. Proto se záporného úhlu sklonu ostří 
používá zejména pro nože ze slinutých karbidů pracujících s přerušovaným řezem. 
Záporný úhel λ však zvětšuje součinitel pěchování třísky. Jakost povrchu obrobené plochy 
je lepší u nástrojů s kladným úhlem λ než u nástrojů se záporným úhlem λ. Při záporném 
úhlu λ  je odchod třísek znesnadněn, což zhoršuje jakost obrobené plochy. Hodnota úhlu λ  
může být v rozmezí +20 až -40°. Kladných hodnot se používá při obrábění měkkých 
materiálů a při malých průřezech třísek, záporných při obrábění materiálů větší pevnosti, 
při přerušovaných řezech a při obrábění materiálů s tvrdou povrchovou kůrou (odlitky, 
výkovky). Maximální záporné hodnoty až -40° se používají pro obrábění kalených ocelí 
[26, 27, 28].         

 

Obr. 50 Sklony břitu a jejich vliv na tvorbu třísky [32]. 

1.2.2 Problematika obrábění plazmových nástřiků 
 

Při využívání a exploataci povlaků nanesených žárovým nástřikem má nemalou roli 
povrch vytvořených povlaků, popřípadě opracování povrchu [33].         

1. Především je nutno velmi reálně počítat s tou skutečností, že v přilnavosti povlaků 
má významnou úlohu složka mechanického zakotvení těchto povlaků k povrchu podložky. 
Každý zásah do povrchu relativně slabého povlaku může významně přispět k porušení 
nebo alespoň narušení mechanického zakotvení [33].         

2. Každé mechanické opracování povrchu spočívá v odebírání menší či větší tloušťky 
naneseného materiálu, což jednak vede k vnesení napětí do povlaku a v každém případě 
k přeskupení již existujícího napětí v povlaku [33].         

3. Povlaky nanesené žárovým nástřikem se skládají v podstatě z jednotlivých 
deformovaných částic přídavného materiálu deponovaných na sebe, a v každém případě 
z určitého množství pórovitosti. Při mechanickém opracování takové skladby povlaku je 
nutno počítat ve styku nástroj, povlak s přerušovaným řezem, což nese s sebou další 
nepříznivé důsledky spočívající v rázovém působení na povlak [33].         

4. V důsledku oxidačních a jiných fyzikálně chemických pochodů se skládají povlaky 
většinou z velmi tvrdých a křehkých fází, které samy o sobě přinášejí při jejich 
mechanickém opracování značné obtíže [33].         
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5. Mechanickým opracováním nanesených povlaků se ztrácí jedna z významných 
předností žárového nástřiku, kterou je vytváření tenkých povlaků na určitých místech 
povrchu součástí nebo dílce, bez následného mechanického opracování povlaků, čímž 
dochází k úsporám pracnosti a mnohdy i deficitního a ekonomicky nákladného materiálu 
povlaků [33].   

       

Mechanické opracování povlaků  
 

V případech, kdy je požadována co nejmenší drsnost povrchu vytvářených povlaků 
nebo přesné rozměry povlakované součásti, je nutné provést mechanické opracování 
povrchu povlaků. Přídavky na mechanické opracování povlaku se řídí podle drsnosti 
povrchu ve stavu po nástřiku a lze říci, že jsou také závislé na technologické metodě 
žárového nástřiku [33].         

Nejpoužívanějším způsobem a metodou opracování nanesených povlaků žárovým 
nástřikem je obrábění. Soustružením lze obrábět pouze povlaky nanesené žárovým 
nástřikem mající poměrně dobré plastické vlastnosti a nízkou tvrdost. Typickými 
materiály, u nichž lze dosáhnout dobrých výsledků, jsou povlaky čistého hliníku nebo 
bronzu (CuSn6, CuAl). Při soustružení je však nutné použít vyšší řezné rychlosti a malého 
posuvu. Příklad podmínek soustružení povlaků hliníku naneseného žárovým nástřikem 
plazmou je uveden v tabulce.  Rozhodně však nelze použít soustružení v případě 
přerušovaného řezu [33].  

        
Tab. 2 Doporučené parametry obrábění z literatury, která se zabývá obráběním nástřiků 
[33].      
Soustružený 
materiál 

Řezná rychlost 
(m.min-¹) 

Hodnota ap 
(mm) 

Posuv na ot. 
(mm) 

Nástroj 
rychlořez
ná ocel 

Nástroj 
slinutý 
karbid 

Hrubování  Dokončování Hrubování  Dokončování 

Hliník  
(povlak) 

145 až 
200 

300 až  
640 

3,0 až 4,0  0,5 až 1,0 0,3 0,15 

     
Vzhledem k účelu použití abradable nástřiků v leteckém průmyslu je velice 

pravděpodobné, že se termální nástřik bude po aplikaci obrábět. Výrobci ve svých 
technických materiálech nevěnují dostatečnou pozornost obráběcím parametrům. Hlavně 
nepopisují zvolenou geometrii nástroje. Geometrie nástroje má však zásadní vliv na kvalitu 
obrobeného povrchu. Například: výrobce uvádí: Machined Surface Profile (Ra) 3 – 4 µm, 
při doporučení otáček i posuvů, neuvádí však poloměr špičky nástroje, úhel hřbetu ani čela 
nástroje.  
 
1.2.3 Měření řezných sil 
 

K měření makroskopických řezných sil používáme dynamometry. Existuje řada 
dynamometru jako mechanický, pneumatický, hydraulický, uhlíkové, indukční aj. Mezi 
nejčastěji používané patří piezoelektrické dynamometry firmy Kistler. Pomocí nábojových 
zesilovačů a vhodného softwaru je zařízení schopno zaznamenat řezné síly v PC. Měření 
řezných sil při soustružení pomáhá v různých aplikacích. Vyšetřování chování ve 
skutečném procesu řezání, analýza tvorby třísky a jeho dopad na proces, nebo identifikace 
procesů opotřebení. Toto měření je vhodné především pro optimalizaci řezné síly a jejich 
složek [34, 35].          
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Obr. 51 Schéma zapojení dynamometru [37]. 

 
 

 
Obr. 52 Dynamometr KISTLER 9129AA [37]. 

1.2.4 Vyhodnocování kvality obrobených povrchů 
  
Jakost povrchu - měření průměrné aritmetické úchylky posuzovaného profilu 
 

Jakost povrchu nanesených povlaků, ať již ve stavu po nástřiku nebo po 
mechanickém opracování, je odlišná od jakosti povrchu homogenních materiálů, a proto 
nelze používat stejných etalonů pro vzhled a drsnost povrchu, jaké se používají při 
obrábění homogenních materiálů. Vzhledem k tomu, že struktura naneseného povlaku je 
složena z deformovaných částic naneseného přídavného materiálu, je hodnota Ra povrchu 
velmi výrazně ovlivněna zrnitostí a granulometrickým složením přídavného materiálu. 
Hodnota Ra povrchu je také významně ovlivněna jeho homogenitou a výskytem pórů v 
jeho struktuře. Dalšími faktory, které ovlivňují jakost povrchu, jsou správná volba a 
kvalitní provedení mechanického opracování nástřiku (obrábění, broušení, leštění). Obecně 
lze konstatovat, že čím větší jsou částice nanášeného materiálu, tím větší je hodnota Ra 
povrchu naneseného povlaku. Tato skutečnost vedla výrobce přídavných materiálů k tomu, 
že vyrábějí různé zrnitosti přídavných materiálů, od hrubých až po velmi jemné [33].     

Pro měření hodnoty Ra povrchu nanesených povlaků se nejčastěji používá metoda 
měření umožňující snímat průběh hodnot Ra, buď v pravoúhlých, nebo polárních 
souřadnicích. V dnešní době jsou využitelné 2 způsoby měření. Klasický způsob měření 
křivky Ra ve 2D, nebo v poslední době stále se rozvíjející způsob snímání povrchu ve  3D 
[33].   
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I když je zřejmé, že prostorové (3D) hodnocení povrchu je z hlediska posuzování 
jeho funkčních vlastností podstatně přínosnější, stále se udržují a modernizují způsoby 
hodnocení jakosti povrchu pouze s využitím hodnoty Ra (průměrná aritmetická úchylka 
posuzovaného profilu). Tuto tendenci podporují následující důvody: průměrné hodnoty 
drsnosti jsou snadno měřitelné; uvedené parametry jsou mezinárodně normalizovány, 
srozumitelné a celá metrologie povrchu je na nich od začátku postavena. Přestože parametr 
Ra zůstává užitečný jako obecná směrnice pro hodnocení textury povrchu, bylo již 
ověřeno, že je prakticky nevyužitelný pro posuzování jeho funkčních vlastností [36].     
 
Ra - střední aritmetická hodnota absolutních úchylek skutečného profilu 
povrchu v rozsahu vyhodnocované délky Lr [36].     

 
Obr. 53 Střední aritmetická úchylka profilu [36]. 

 

�� = -
./ 0 |y3x5|dx./�                                                (6) 

 
Obr. 54 2D Grafický záznam drsnosti povrchu [36]. 

 
Obr. 55 3D zobrazení drsnosti povrchu s barevným rozlišením výšek nerovností. (čárou je 
vyznačena poloha řezu 2D profilu) Zřetelný je celkový rozsah poškození povrchu. [36]     
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Vizuální hodnocení  
 

Vizuální hodnocení jakosti obrobené plochy termálních nástřiků je velmi 
problematická záležitost. Jelikož se jedná o hodnocení povrchů pouhým okem, případně 
povoleným maximálně trojnásobným zvětšením, je často je velmi obtížné určit u 
povrchových vad, zda se jedná o pór nebo vytržený splat při mechanickém opracování. 
Příslušné předpisy a normy omezují počet a velikost pórů, ty se však hodnotí při 
metalografickém výbrusu na reprezentativním vzorku. Počet vad způsobených obráběním, 
například vytržení jednotlivých splatů, nebo částí nástřiku bývá omezen přímo na výkrese 
dané součásti. Dále se při vizuálním hodnocení hodnotí textura a zbarvení nástřiku, které je 
specifické téměř pro každý druh nástřiku. Pro toto hodnocení se využívá etalonů v podobě 
fotografií, které určují, zda je textura či zabarvení nástřiku přípustné, nebo musí být nástřik 
zamítnut jako nevyhovující. Vizuální hodnocení je závislé především na odbornosti a 
zkušenostech pracovníka, který kontrolu provádí [39].  
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

2.1 Plán a popis experimentu  
 

Cílem experimentu bylo zhodnocení aktuálně používaných řezných rychlostí, 
omezení v předpisech a prověření podmínek, doporučených výrobcem. Dále vliv zvýšení 
řezných rychlostí pro případné doporučení na provedení změny v předpisech společnosti.  
Experiment byl rozdělen na dvě části. V první části byla prověřena kvalita nástřiků. 
V druhé části byly otestovány řezné parametry doporučené výrobcem, aktuálně používané 
řezné parametry při obrábění, a zjištění vlivu zvýšení řezné rychlosti na jednotlivé složky 
řezné síly a kvalitu povrchu obrobeného nástřiku. Vyhodnocení kvality nástřiku proběhlo 
ve společnosti dostupnými metodami: vyhodnocení metalografických výbrusů 
reprezentativních vzorků, změření tvrdosti daného nástřiku a provedením zkoušky 
přilnavosti nástřiků v tahu. Obráběcí část experimentu se zabývala měřením řezných sil 
pomocí dynamometru při různých rychlostech, měření hodnoty Ra na povrchu a vizuální 
hodnocení kvality po obrobení. 

 
2.1.1 Použité vybavení a přípravky  
 

Nástřikové zařízení 
 

Nástřik zkušebních mezikruží a vzorků proběhl na zařízení od firmy GTV. Typ 
MF-P-1000. Zařízení obsahuje podavač prášku PF1W, Zdroj PPC 2002, vodní chlazení PC 
250 a filtr KJF 18-24. Vše od firmy GTV. V kabině stroje je umístěn otočný dvouosý 
manipulátor a průmyslový robot značky KUKA, typ KR16. Zařízení je vybaveno kyslíko-
acetylenovým rozvodem pro nástřik plamenem. Pro metodu nástřiku plamenem využívá 
hořáky 6P-II a 15E. Pro plazmatický nástřik používá hořáky 3MB, 309MB, 11MB. 
Všechny hořáky jsou od dodavatele Sulzer Metco. 
 

 
Obr. 56 Zařízení pro termální nástřiky od firmy GTV Typ MF-P-1000. 
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Testovací mezikruží, přípravek pro nástřik 
 

Pro experiment byl navržen přípravek, který umožňoval nástřik testovacího 
mezikruží, pro obrábění současně s nanesením reprezentativního vzorku a vzorku pro 
stanovení přilnavosti nástřiků v tahu. Současně přípravek umožňuje nástřik až na 9 kusů 
testovacích mezikruží najednou.  Přípravek byl takto konstruován, z důvodu pozdějšího 
využití pro podrobnější testy jednotlivých nástřiků, a to hlavně z důvodu minimalizace 
vlivů rozdílných mechanických vlastností nástřiku, ke kterým by docházelo při 
zpracovávání testovacích mezikruží po jednom kuse. Například: opotřebení trysky a 
elektrody, klesající tlak v plynových lahvích nebo ubývající množství prášku 
v zásobnících. 

 Materiál testovacích mezikruží přípravku byl zvolen INCO 718. Jedná se o velmi 
často používaný materiál v leteckém průmyslu. Ostatní části přípravku byly zhotoveny 
z běžné konstrukční oceli 11373. Na přípravku nebyla provedena žádná povrchová úprava. 
Rozměr mezikruží byl volen tak, aby bylo možné provádět nástřik všech mezikruží z 
vnitřní části najednou, hořákem Sulzer Metco 3MB. A také, aby měl potřebnou tuhost pro 
testy, tím byly vyloučeny vlivy, které by mohli způsobovat zkreslení výsledků, jako 
například: deformace při upnutí, které by mohly způsobit narušení struktury termálního 
nástřiku. Nebo vibrace způsobené obráběním.   

            
Obr. 57 Přípravek na testování nástřiků (vlevo) sestava pro 9 mezikruží (vpravo). 
 

    
Obr. 58 Testovací mezikruží po nástřiku (vlevo) detail nástřiku (vpravo). 
 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 45 

Zkušební vzorky pro test přilnavosti nástřiku a metalografický výbrus 
 

Materiály obou vzorků byly zvoleny stejné, jako materiál testovacího mezikruží (Inco 
718). Vzorky pro testování přilnavosti byly vyrobeny na manuálním soustruhu z tyče o 
průměru 25,4 mm a po té byla přeměřena kolmost čela k průměru. Dále potom byly 
vyvrtány otvory na stojanové vrtačce v prismatických čelistech. Tím byla zaručena 
rovnoběžnost otvorů s čelem vzorku, která byla následně měřením zkontrolována. Vzorky 
pro metalografický výbrus byly vyřezány pomocí řezání vodním paprskem z plechu o 
tloušťce 1,27 mm a jejich rozměry byly navrženy tak, aby plocha určená pro nástřik, 
splňovala předepsanou velikost jeden čtvereční palec.  
 

            
Obr. 59 Vzorek pro metalografický výbrus.            Obr. 60 Vzorek pro testování přilnavosti. 
 
Zařízení pro testy přilnavosti nástřiků v tahu 
 

Stanovení přilnavosti nástřiku proběhlo na zařízení Instron 1195. Maximální tahová 
síla je 100 kN. Tato síla je více, než dostačující, k provedení testů přilnavosti nástřiků. 
Síly, potřebné k zjištění přilnavosti nástřiku, se pohybují kolem 5 kN. Zařízení bylo 
vybaveno přípravkem pro testování dle normy ASTM 633.  Pro vzorky o průměru 
25,4 mm. Vzorky jsou do přípravku upevněny pomocí čepu, jenž zajišťuje působení sil 
v ose. Podmínkou však je, že vzorky musí být rovně slepeny, jinak dochází k namáhání 
nástřiku i jinou než tahovou silou a zkouška je potom neplatná.  

 
 

      
Obr. 61 Zařízení Instron 1195 
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Měření tvrdosti nástřiků 
 

Tvrdost nástřiků byla měřena na tvrdoměru značky LECO LR-300TDL. Tento 
tvrdoměr je vybaven kuličkovým indentorem o průměru 12,7 mm pro měření tvrdosti dle 
Rockwella s označením HR15Y. Princip této metody je popsán v kapitole 1.1.7. 

  

 
Obr. 62 Tvrdoměr LECO LR-300TDL (vlevo) Detail indentoru (vpravo). 

 
Obráběcí stroj 
 

Na testy obrábění byl použit CNC soustruh značky DMG MORI, typ NLX 
2500/700. Obráběcí stroj byl opatřen silovým sklíčidlem KITAGAWA o velikosti 10 
palců, tedy 254 mm. Typ BB210A8. Toto sklíčidlo, však při použití standartně vyráběných 
měkkých čelistí, nedávalo možnost vysoustružit tvar pro upnutí testovacího mezikruží za 
vnější průměr, jehož velikost byla ϕ 360 mm. Proto byly pořízeny prodloužené měkké 
čelisti a musely být převrtány také upínací otvory. Vše bylo nejdříve simulováno v 3D 
prostředí programu Solid Works a porovnáno s parametry obráběcího stroje. Po té byly 
čelisti vyhrubovány na frézovacím centru a po upnutí do sklíčidla přetočeny na 
požadovaný tvar a rozměr. Po odzkoušení bylo upnutí stabilní a bezproblémové, splňující 
požadavky pro testy. 
        

             
Obr. 63 Upravená měkká čelist (vlevo) Simulace upnutí mezikruží ve sklíčidle (vpravo). 
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Dynamometr 
 

Měření řezných sil, v závislosti na rychlosti, bylo provedeno za pomocí 
dynamometru Kistler, typ 9129AA a nábojového zesilovače Kistler, typ 5070. Pro 
uchycení do stroje byl vyroben držák dynamometru. Vzhledem k tomu, že se obráběla 
vnitřní část mezikruží, byl tento držák konstruován tak, aby bylo možné uchycení 
dynamometru ve dvou na sebe kolmých rovinách. Nástřik a obrábění vnitřního průměru 
bylo zvoleno proto, aby byly co nejvíce napodobeny podmínky při obrábění skutečných 
dílců. Abradable nástřiky se u dílců v letecké výrobě nanáší především na vnitřní části 
nerotačních dílů motorů. Druhý způsob upnutí bude využíván k běžnému měření při 
obrábění vnějších rotačních ploch. Nevýhodou prvního způsobu upnutí, je však potočení 
souřadného systému dynamometru o 90°. Tato nevýhoda však byla kompenzována tím, že 
bude možné využít běžné držáky VBD, kterými je pracoviště vybaveno. A také úsporou 
financí, při případném nákupu běžně používaných držáků VBD .  

        
Obr. 64 Dynamometr Kistler 9129AA (vlevo), Nábojový zesilovač Kistler 5070 (vpravo). 

 

 
Obr. 65 Způsob upnutí pro vnitřní průměry (vlevo), Standartní způsob upnutí (vpravo). 

 

 
Obr. 66 Výsledná simulace ustavení ve stroji (vlevo), Skutečný stav upnutí (vpravo). 
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Měření průměrné aritmetické úchylky profilu Ra 
 

Vyhodnocení jakosti proběhlo, změřením hodnoty Ra obrobených ploch termálních 
nástřiků, po jednotlivých změnách řezné rychlosti. K měření byl použit přístroj Surftest 
210 od výrobce Mitutoyo.  Přístroj byl umístěn v pomocném držáku a dílec se upínal do 
strojního svěráku, aby bylo zamezeno zkreslení výsledků, způsobeném nechtěnými pohyby 
přístroje nebo měřené plochy. 

 

Tab. 3 Technická data přístroje Mitutoyo Surftest 210.           
Technická data přístroje Surftest 210 
Rozsah měření 17,5 mm 
Měřící rychlost 0,25; 0,5; 0,75 mm/s 
Rozsah detektoru  360µm (-200µm; +160µm) 
Měřící síla 4mN 
Rádius hrotu 5µm 
 

                       
  Obr. 67 Mitutoyo Surftest 210.                       Obr. 68 Upnutí přístroje a dílce. 
  
2.1.2 Volba materiálů nástřiků pro experiment  
 

Pro experiment bylo vybráno šest zástupců abradable nástřiků. Testované abradable 
nástřiky byly voleny tak, aby se mezi nimi nacházely různé metody nástřiku, a také různé 
složení materiálu nástřiku. Dále bylo vhodné testovat, jaký vliv na obrábění bude mít 
forma, ve které se materiál dodává. Materiál pro nástřiky se vyrábí v různých formách. 
Nejběžněji se používá prášek nebo drát. Z tohoto důvodu byly vybrány dva zástupci 
hliníkových nástřiků Metco 52C-NS, který se dodává ve formě prášku, a nástřik je 
prováděn plazmou. A Metco SF-Al, který se dodává ve formě drátu, a nástřik je prováděn 
plamenem. Mají velmi podobné složení, liší se pouze poměrem složek Al a Si.  

Jako další  byly zvoleny  nástřikové materiály s obsahem prvků, které se běžně 
neobrábí. Jako je Bentonit; Grafit; Polyester atd. Tyto materiály se velmi často používají 
v abradable nástřicích, protože mají pro účely těsnících nástřiků požadované vlastnosti. 

 V tabulce 4 je přehled nástřikových materiálů vybraných pro experiment. Složení 
nástřikového materiálu nebylo testováno, bylo převzato z technických listů výrobce. 
Hodnoty uváděné výrobcem, jako balance, byly dopočítány.  
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Tab. 4 - Přehled nástřikových materiálů vybraných pro experiment [15].  
Materiál nástřiku Složení nástřiku Metoda 

nástřiku 
Forma 

materiálu 
Metco 307NS Ni 70 %; Graphite 25 %. Plamen Prášek 
Metco 312NS Ni 71 %; Cr 4 %; Al 4%; Bentonite 21 %. Plamen Prášek 
Metco 52C-NS Al 88 %; Si 12 %. Plazma Prášek 
Metco SF Al Al 94 %; Si 6%. Plamen Drát 
Metco 601NS Al 53 %; Si 7% ; Polyester 40%. Plazma Prášek 
Sulzer Metco 

2042 
Co 27 %; Ni 26 %; Cr 17 %;  Al 7 %; Yt 0,5 
%; Boron Nitride 8,5 %; Polyester 14 %.  

Plazma Prášek 
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2.2 Hodnocení kvality nástřiků 
 

2.2.1 Popis materiálů, parametry nástřiku a vyhodnocení mikrostruktury  
 

METCO 307NS 
 

Nikl grafitový materiál ve formě prášku pro výrobu těsnících povlaků. Určené pro 
automaticky řízené obvodové aplikace. Použití je vhodné zejména v sekcích kompresorů 
letadlových proudových motorů. Tyto povlaky mohou být použity v provozní teplotě 
480 °C (900 °F). Složení: Nikl 75 % Grafit 25 %. Zrnitost: 90 +30 mikronů. Teplota tavení 
materiálu 1455 °C (2650 °F). Doporučená metoda pro aplikaci, je nástřik plamenem, 
pomocí hořáku typu 6P nebo 6P-II.  Aplikovaná tloušťka nástřiku je 2 až 2,5 mm [4]. 

Jako podkladový nástřik se používá materiál METCO 450NS, jehož složení je Ni 
95,5 % a Al 4,5 %. Tloušťka podkladového nástřiku 0,08 – 0,2 mm. K aplikaci se používá 
metoda nanášení plamenem hořákem 6P-II [4]. 
                                                                                       

  
Obr. 69 Metalografický výbrus nástřiku Metco 307 NS. 
 
Hodnoceni: Vzniklý pór byl, zřejmě důsledkem nevhodně zvolených parametrů broušení, 
při přípravě vzorku. Pór však nepřekračuje povolenou velikost póru, omezenou 
v předpisech. Poměr jednotlivých fází je hodnocen dle fotografického etalonu a odpovídá 
středním hodnotám, určených pro tento nástřik. Nástřik je vyhovující dle požadavků 
příslušných norem a předpisů. 
 
Tab. 5 Parametry nástřiku METCO 307NS. 
Parametr Velikost-množství 
Použitý hořák 

 
Nanášecí vzdálenost 135 mm 
Podávané množství prášku 40 g/min 
Acetylen průtok 20 l/min 
Kyslík průtok 43 l/min 
Nosný plyn / průtok Argon/ 7 l/min 

Niklová fáze 

Grafitová fáze 

Pór 

6P-II 
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METCO 312NS 
 

Tento materiál se využívá k tvorbě obrusitelných ucpávek, používaných tam, kde se 
teplota pohybuje v rozmezí až do 815 °C (1500 °F). Používá se především k těsnění 
lopatek kompresoru u leteckých turbínových motorů. Tento nástřik působí také jako 
tepelná bariéra a brání praskání v důsledku tepelného namáhání [4]. 
Materiál se skládá z bentonitu 21 %, niklu 71 %, chromu 4 % a hliníku 4 %. Zrnitost: (45 -
150 mikronů). Doporučená metoda, pro aplikaci, je nástřik plamenem, pouze pomocí 
hořáku typu 6P nebo 6P-II. Povlaky stříkané  jiným zařízením pro nástřik plamenem nebo 
plazmovací metodou, neprodukují požadované vlastnosti nástřiku.  Tvrdost naneseného 
nástřiku 60 ± 5 HR15Y [4]. 

Jako podkladový nástřik se používá materiál Metco 480NS, jehož složení je Ni 95 
% a Al 5 %. Tloušťka podkladového nástřiku 0,08 – 0,2 mm. K aplikaci se používá 
plazmovací metoda hořákem 3MB. [4] 
 

 
Obr. 70 Metalografický výbrus nástřiku Metco 312 NS. 
 

Hodnocení: Poměr a rozmístění jednotlivých fází je hodnocen dle fotografického etalonu a 
odpovídá středním hodnotám, určených pro tento nástřik. Nástřik je vyhovující.  
 

Tab. 6 Parametry nástřiku METCO 312NS.  
Parametr Velikost-množství 
Použitý hořák 

 
Nanášecí vzdálenost 220 mm 
Podávané množství prášku 55 g/min 
Acetylen průtok 25,5 l/min 
Kyslík průtok 25,5 l/min 
Nosný plyn / průtok Argon/ 6 l/min 

Ni, Cr, Al fáze 

Bentonitová fáze 

Pór 

6P-II 

Podkladový nástřik 
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METCO 52C-NS 
 

Tento materiál má široké využití. Používá se nejen při renovaci hliníkových částí 
leteckých motorů, ale také jako levná náhrada abradable nástřiků. Drobnou nevýhodou, při 
použití jako těsnící ucpávky, je tvoření třísky při zařezávání protikusu. Toto je však 
kompenzováno nízkou cenou materiálu a jeho snadná aplikace a obrobitelnost. Složení 
materiálu Al 88 % a Si 12 %, vytváří mírně hustší povlaky, než čistý hliníkový prášek. 
Zrnitost: 106 +30 mikronů. Pórovitost nástřiku je 1 až 2 %. Doporučená metoda aplikace je 
nástřik plamenem pomocí hořáků 5P a 6P a také plazmovací metodou pomocí hořáků 3MB 
a 7MB. Aplikuje se v tloušťce větší než 1,55mm. Teplota tavení materiálu je 650 °C [4]. 

Jako podkladový nástřik se používá materiál Metco 480NS, jehož složení je Ni 95 
% a Al 5 %. Tloušťka podkladového nástřiku 0,08 – 0,2 mm. K aplikaci se používá 
plazmovací metoda, hořákem 3MB. [4] 

 
Obr. 71 Metalografický výbrus nástřiku Metco 52C-NS. 
 

Hodnocení: Pórovitost nepřesahuje povolený limit 5%. Nástřik neobsahuje nenatavené 
části ani žádné jiné defekty. Nástřik je vyhovující dle příslušných předpisů a norem. 
 

Tab. 7 Parametry nástřiku METCO 52C-NS.  
Parametr Velikost-množství 
Použitý hořák 

 
Nanášecí vzdálenost 100 mm 
Podávané množství prášku 30 g/min 
Primární plyn Argon / 20 l/min 
Sekundární plyn Vodík / 5 l/min 
Nosný plyn / průtok Argon / 5 l/min 
Proud 550 A 
Napětí 42 V 

Pór 

Al, Si fáze 

Podkladový nástřik 

3MB 
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METCO SF Al 
 

Tento materiál se používá při renovaci hliníkových částí leteckých motorů ale také 
jako levná náhrada těsnících nástřiků. Maximální provozní teplota nástřiku 450 °C. 
Materiál se dodává ve formě drátu, proto je vhodný pro nástřik elektrickým obloukem a 
také plamenem. Doporučený hořák pro metodu nanášení plamenem je 15E. Složení 
materiálu je Al 94 % + Si 6 %. Pórovitost nástřiku je 1 až 2 %. Teplota tavení materiálu je 
650 °C [4]. 

Jako podkladový nástřik se používá materiál ve formě drátu Metco 405NS, jehož 
složení je 80 % Ni a 20 % Al. K aplikaci se používá metoda nanášení plamenem hořákem 
15E [4]. 

 

 
Obr. 72 Metalografický výbrus nástřiku Metco SF AL. 
 

Hodnocení: Pórovitost nepřesahuje povolený limit 5%. Nástřik neobsahuje nenatavené 
části ani žádné jiné defekty, jako je nespojení nástřiku atd. Nástřik je vyhovující dle 
příslušných předpisů a norem. 
 
Tab. 8 - Parametry nástřiku METCO SF AL.  
Parametr Velikost-množství 
Použitý hořák 

 
Nanášecí vzdálenost 150 mm 
Podávání drátu 30% 
Acetylen průtok 14 l/min 
Kyslík průtok 30 l/min 
Nosný plyn / tlak Vzduch / 4,5 bar 
 
 

15E 

Pór 

Al, Si fáze 

Podkladový nástřik 
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METCO 601NS 
 

Hliník-Polyesterový materiál ve formě prášku pro výrobu těsnících povlaků. 
Určený pro automaticky řízené obvodové aplikace. Použití je vhodné zejména v sekcích 
kompresorů letadlových proudových motorů. Tyto povlaky mohou být použity v provozní 
teplotě 345 °C. Složení: Al 53 %, Si 7 %, Polyester 40 %. Zrnitost: 106 +10 mikronů. 
Teplota tavení materiálu 425 °C. Doporučená tvrdost nástřiku 70±10  HR15Y. Doporučená 
metoda pro aplikaci, je nástřik plazmovací metodou, pomocí hořáků 3MB, 7MB, 9MB, 
10MB, 11MB. Aplikovaná tloušťka nástřiku je 2 až 2,5 mm [4]. 

Jako podkladový nástřik se používá materiál Metco 480NS, jehož složení je Ni 95 
% a Al 5 %. Tloušťka podkladového nástřiku 0,08 – 0,2 mm. K aplikaci se používá 
plazmovací metoda, hořákem 3MB [4]. 
 

 
Obr. 73 Metalografický výbrus nástřiku Metco 601NS. 
 
Hodnocení: Poměr a rozmístění jednotlivých fází je hodnocen dle fotografického etalonu a 
odpovídá vyhovujícím hodnotám, určených pro tento nástřik. Velikosti pórů nepřesahují 
povolený rozměr. Nástřik nevykazuje žádné vady. Nástřik je hodnocen jako vyhovující. 
 
Tab. 9 - Parametry nástřiku METCO 601NS. 
Parametr Velikost-množství 
Použitý hořák 

 
Nanášecí vzdálenost 80 mm 
Podávané množství prášku 30 g/min 
Primární plyn Argon / 20 l/min 
Sekundární plyn Vodík / 6 l/min 
Nosný plyn / průtok Argon / 5 l/min 
Proud 450 A 
Napětí 50 V 
 

3MB 

Polyester fáze 

Pór 
 

Al, Si fáze 
 

Podkladový nástřik 
 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 55 

SULZER METCO 2042 
 

Bór-nitrid-polyesterový materiál ve formě prášku pro výrobu těsnících povlaků. 
Určený pro automaticky řízené obvodové aplikace. Použití je vhodné zejména v sekcích 
kompresorů letadlových proudových motorů. Tyto povlaky mohou být použity v provozní 
teplotě 550 °C. Složení: Co 27 %; Ni 26 %; Cr 17 %;  Al 7 %; Yt 0,5 %; Boron Nitride 8,5 
%; Polyester 14 %. Zrnitost: 300 + 16 mikronů. Teplota tavení materiálu 425°C. 
Doporučená tvrdost nástřiku 65-70 HR15Y. Doporučená metoda pro aplikaci, je nástřik 
plazmovací metodou, pomocí hořáků 3MB, 7MB, 9MB, 10MB, 11MB. Aplikovaná 
tloušťka nástřiku je 2 až 2,5 mm [4]. 

Jako podkladový nástřik se používá materiál Metco 480NS, jehož složení je Ni 95 
% a Al 5 %. Tloušťka podkladového nástřiku 0,08 – 0,2 mm. K aplikaci se používá 
plazmovací metoda, hořákem 3MB [4]. 
 

                               
Obr. 74 Metalografický výbrus nástřiku Metco 2042.              Obr. 75 – Etalon pro vyhodnocení. 
 

Hodnocení: Poměr a rozmístění jednotlivých fází je hodnocen dle fotografického etalonu a 
odpovídá středním hodnotám, určených pro tento nástřik. Nástřik je vyhovující.  
 

Tab. 10 parametry nástřiku METCO 2042. 
Parametr Velikost-množství 
Použitý hořák 

 
Nanášecí vzdálenost 125 mm 
Podávané množství prášku 60 g/min 
Primární plyn Argon / 20 l/min 
Sekundární plyn Helium / 70 l/min 
Nosný plyn / průtok Argon / 8 l/min 
Proud 600 A 
Napětí 61 V 

3MB 

Příklad použití fotografického 
etalonu pro hodnocení rozmístění a 
obsahu jednotlivých fází nástřiku. 

Metalická 
fáze 

Polyesterová 
fáze 

Podkladový 
nástřik 

Pór 
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2.2.2 Testy přilnavosti nástřiků v tahu   
 

Příprava vzorků před nástřikem 
 

Materiál pro výrobu vzorků, Inco 718, se shodoval s materiálem použitým na 
výrobu testovacích mezikruží. Průměr vzorku byl zvolen dle normy ASTM 633 na 
25,4mm. Plocha vzorku, určená pro nástřik, byla připravena stejně, jako plochy pro nástřik 
u mezikruží a vzorků pro metalografický výbrus.  Plochy byly nejdříve odmaštěny 
acetonem, poté otryskány korundem o zrnitosti F 36, při tlaku 4,5 bar, ze vzdálenosti 70 až 
120 mm. Tyto hodnoty jsou předepsány předpisy pro dané nástřiky. Plochy protikusů 
vzorků byly, z důvodu maximální adheze při lepení, otryskány korundem o zrnitosti F 24, 
tlakem 6,5 bar, ze vzdálenosti 70 až 120 mm. Po otryskání byla provedena vizuální 
kontrola povrchu.  
 
Nástřik vzorků  
 

Nástřik všech vzorků probíhal současně s testovacími mezikružími a vzorky pro 
metalografický výbrus. (viz Obr. 57). Tento postup byl zvolen z důvodu co nejvyšší 
reprezentativnosti vzorků s testovacími mezikružími a vzorky pro výbrus. Vzorky byly 
umístěny nad testovacím mezikružím ve stejné úrovni, jako vzorky pro metalografický 
výbrus. Posuv nástřikového hořáku byl zachován pro všechny stříkané plochy. Tím bylo 
dosaženo toho, že tloušťka nástřiku byla shodná na všech stříkaných plochách.    
 

  
Obr. 76 Vzorky po nástřiku (detail)                             Obr. 77 Vzorky připravené pro slepení          
 
Lepení vzorků 
 

Pro slepení vzorků bylo použito lepidlo Araldite Epoxy Adhesive. Jedná se o 
dvousložkové lepidlo, jehož doba vytvrzení je 24 hodin. Lepení a schnutí proběhlo 
v přípravku, který zajišťoval rovnoběžné slepení obou vzorků. Rovnoběžnost slepení je 
velmi podstatná pro průběh testů přilnavosti. Musí být zajištěno, že v průběhu zkoušky 
nebude nástřik namáhán jiným zatížením, než tahovým. Slepené vzorky byly ponechány 
48 hodin v přípravku, aby bylo zajištěno vytvrzení lepidla. Při schnutí posledního vzorku 
nástřiku Metco 2042, však došlo k uvolnění čepu, zajištující rovnoběžnost slepení, a 
vzorek po slepení nebyl slepen rovnoběžně. Z tohoto důvodu, byl vzorek nástřiku Metco 
2042 vyřazen z testů na stanovení přilnavosti nástřiku.  U ostatních vzorků byla přeměřena 
rovnoběžnost a vzorky byly označeny jako vyhovující pro provedení testů.  
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Test stanovení přilnavosti nástřiků 
 

Testy probíhaly v souladu s normou ASTM 633. Vzorky o průměru 1 inch (25,4 
mm), byly zatěžovány konstantní rychlostí 0.030 in.·min-1 (0,013 mm·s-1) na zařízení 
Instron 1195. Výstupem tohoto testu byla křivka závislosti zatížení na posunutí. Při 
zkoušce nesmí dojít k přerušení vzorku ve vrstvě lepidla. V případě, že k tomu dojde, musí 
se zkouška označit za neplatnou.     
 

 
Obr.78 Přehled průběhu zatížení vzorků, očíslování vzorků odpovídá tabulkám 11 a 12. 
 

Tab. 11 Naměřené hodnoty maximálního zatížení. 
Č Nástřik Podklad Tryskací materiál Max. zatížení (kN) 
1 Metco 307NS 

Prášek / Plamen 
Metco 450NS 

Prášek / Plamen 
Al2O3  

Zrnitost 36 
5,196 

2 Metco 312NS 
Prášek / Plamen 

Metco 480NS 
Prášek / Plazma 

Al2O3  
Zrnitost 36 

4,492 

3 Metco 52C-NS 
Prášek / Plazma 

Metco 480NS 
Prášek / Plazma 

Al2O3  
Zrnitost 36 

4,596 

4 Metco SF Al 
Drát / Plamen 

Metco 405NS 
Drát / Plamen 

Al2O3  
Zrnitost 36 

4,964 

5 Metco 601NS 
Prášek / Plazma 

Metco 480NS 
Prášek / Plazma 

Al2O3  
Zrnitost 36 

4,866 

 
Tab. 12 Posouzení platnosti dosažených výsledků. 

 Nástřik Oblast přerušení vzorku Hodnocení 
1 Metco 307NS 

Prášek / Plamen 
V nástřiku Zkouška je platná  

2 Metco 312NS 
Prášek / Plamen 

Mezi podkladovým nástřikem a 
nástřikem. 

Zkouška je platná 

3 Metco 52C-NS 
Prášek / Plazma 

Mezi podkladovým nástřikem a 
nástřikem. 

Zkouška je platná 

4 Metco SF Al 
Drát / Plamen 

V nástřiku Zkouška je platná 

5 Metco 601NS 
Prášek / Plazma 

V nástřiku Zkouška je platná 
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2.2.3 MĚŘENÍ TVRDOSTI NÁSTŘIK Ů HR15Y   
 
 Interní předpisy firmy, pro kontrolu kvality termálních nástřiků, vyžadují měření 
tvrdosti metodou HR15Y pouze u nástřiků: Metco 312NS; Metco SF Al; Metco 2042.  U 
ostatních nástřiků: Metco 307NS; Metco 52C-NS; Metco 601NS není měření tvrdosti při 
výrobě požadováno. Tyto předpisy požadují provedení sadu pěti měření a vypočítání 
aritmetického průměru. Pro hodnocení tvrdosti nástřiků byl zvolen stejný požadavek. 
Každá sada měření, však byla provedena 3 krát, z důvodu zvýšení objektivnosti hodnocení 
tvrdosti. Z těchto výsledků byl vypočítán aritmetický průměr. Měření bylo provedeno u 
všech testovaných nástřiků. Výsledky měření jednotlivých nástřiků jsou zobrazeny 
v tabulkách 13 – 18. V tabulce 19 je shrnutí naměřených výsledků.  
 
Tab. 13 Hodnoty naměřené tvrdosti HR15Y pro nástřik Metco 307NS. 
Nástřik Metco 307NS 

Číslo 
měření 

1 sada měření 
(HR15Y) 

2 sada měření 
(HR15Y) 

3 sada měření 
(HR15Y) 

1 60,2 57,6 59,4 

2 58,4 58,3 57,1 

3 56,8 59,9 57,6 

4 60,5 58,6 58,2 

5 58,4 59,1 59,6 

Průměr 58,86 58,70 58,38 
 
Tab. 14 Hodnoty naměřené tvrdosti HR15Y pro nástřik Metco 312NS. 
Nástřik Metco 312NS 

Číslo 
měření 

1 sada měření 
(HR15Y) 

2 sada měření 
(HR15Y) 

3 sada měření 
(HR15Y) 

1 61,0 59,2 66,1 

2 59,4 64,3 58,8 

3 66,1 59,8 58,2 

4 66,7 61,3 59,2 

5 58,4 65,1 63,0 

Průměr 62,32 61,94 61,06 
 
Tab. 15 Hodnoty naměřené tvrdosti HR15Y pro nástřik Metco 52C-NS. 
Nástřik Metco 52C-NS 

Číslo 
měření 

1 sada měření 
(HR15Y) 

2 sada měření 
(HR15Y) 

3 sada měření 
(HR15Y) 

1 81,1 76,7 81,5 

2 78,4 72,9 79,9 

3 82,3 76,4 74,9 

4 75,9 79,9 80,5 

5 78,9 81,6 78,8 

Průměr 79,32 77,50 79,12 
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Tab. 16 Hodnoty naměřené tvrdosti HR15Y pro nástřik Metco SF Al. 
Nástřik Metco SF Al 

Číslo 
měření 

1 sada měření 
(HR15Y) 

2 sada měření 
(HR15Y) 

3 sada měření 
(HR15Y) 

1 78,6 77,3 72,5 

2 79,5 78,8 76,8 

3 71,9 77,0 77,2 

4 77,8 74,7 78,2 

5 77,0 77,8 77,3 

Průměr 76,96 77,12 76,40 
 
Tab. 17 Hodnoty naměřené tvrdosti HR15Y pro nástřik Metco 601NS. 
Nástřik Metco 601NS 

Číslo 
měření 

1 sada měření 
(HR15Y) 

2 sada měření 
(HR15Y) 

3 sada měření 
(HR15Y) 

1 33,0 32,3 31,4 

2 24,0 32,9 28,6 

3 32,9 27,2 25,3 

4 36,4 33,4 30,2 

5 32,2 30,8 33,4 

Průměr 31,70 31,32 29,78 
 
Tab. 18 Hodnoty naměřené tvrdosti HR15Y pro nástřik Metco 2042. 
Nástřik Metco 2042 

Číslo 
měření 

1 sada měření 
(HR15Y) 

2 sada měření 
(HR15Y) 

3 sada měření 
(HR15Y) 

1 74,0 71,2 76,1 

2 76,7 75,4 74,4 

3 76,7 76,9 72,9 

4 70,9 74,4 74,3 

5 74,1 74,8 73,9 

Průměr 74,48 74,54 74,32 
 
Tab. 19 Výsledné průměrné hodnoty tvrdosti HR15Y. 

Nástřik 1 sada měření 
(HR15Y) 

2 sada měření 
(HR15Y) 

3 sada měření 
(HR15Y) 

Výsledná 
hodnota 
(průměr) 

Metco 307NS 58,86 58,70 58,38 58,64 HR15Y 
Metco 312NS 62,32 61,94 61,06 61,77 HR15Y 
Metco 52C-NS 79,32 77,50 79,12 78,64 HR15Y 
Metco SF Al 76,96 77,12   76,40 76,82 HR15Y 
Metco 601NS 31,70 31,32 29,78 30,93 HR15Y 
Metco 2042 74,48 74,54 74,32 74,44 HR15Y 
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2.3 Experiment obrábění nástřiků   
 

2.3.1 Popis experimentu obrábění 
 

Obrábění termálních nástřiků je velmi komplexní a obsáhlé téma, které obsahuje 
mnoho vstupních parametrů. Jako jsou například: řezné parametry, geometrie řezného 
nástroje, povlakování nástroje, použité chlazení, materiál řezného nástroje, tloušťka 
nástřiku, materiál nástřiku, mechanické vlastnosti nástřiku, tvar obrobku, upnutí obrobku a 
mnoho dalších.  

V příslušných firemních předpisech pro nástřiky abradable materiálů, jsou však 
omezeny některé řezné parametry, hlavně řezná rychlost a to většinou hodnotou 500 stop 
za minutu. Je nutné podotknout, že tyto předpisy se zaměřují především na vytváření 
nástřiků, vzhled mikrostruktury, poměry jednotlivých složek, teploty dílců během nástřiku 
atd. Řezné podmínky řeší pouze okrajově. Avšak, jsou zde použity věty typu: ,,shall be - 
nesmí překročit“ a podobné výrazy, přímo omezující řezné podmínky. Z tohoto důvodu, a 
také z důvodu omezeného počtu testovacích vzorků, se práce zaměřuje pouze na testování 
řezných rychlostí, při konstantním posuvu a šířce záběru ostří ap. Formulace předpisů 
nezahrnuje základní informace, potřebné pro obrábění, jako je například, materiál řezného 
nástroje. Vzhledem k rozdílnému rozsahu rychlostí, pro jednotlivé nástrojové materiály, k 
rychlému vývoji řezných materiálů a neustálé snaze výrobců o zvyšování řezných 
rychlostí, je tato informace velmi podstatná. Kterou předpisy vůbec nezohledňují. Zde se 
dostáváme k hlavnímu důvodu vzniku těchto testů. A to je, budˇ přesné specifikování 
řezných parametrů, včetně všech důležitých informací, nebo odstranění těchto omezení 
z předpisů a norem, na základě testů.  

Testy byly navrženy tak, že 6 testovaných materiálů bylo nastříkáno po jenom kuse 
na jednotlivé testovací mezikruží. Tloušťka nástřiku se pohybovala mezi hodnotami 2 až 
2,5 mm.  Na testovaných mezikružích bylo provedeno měření řezných sil, při různých 
řezných rychlostech, o konstantní hloubce řezu a rychlosti posuvu nástroje. Bez použití 
chlazení. Šířka záběru ostří ap byla určena na hodnotu 0,2 mm, aby bylo na minimum 
sníženo riziko vytržení jednotlivých splatů, což by mělo negativní vliv na hodnocení 
jakosti povrchu. Ale také zároveň bylo možné udělat více testů na jednom mezikruží. 
Rychlost posuvu byla vypočítána jako zpřesněný odhad, dle požadované hodnoty Ra. 
(Rovnice 6) vypočtená hodnota 0,14 mm/ot. Byly určeny 3 testované řezné rychlosti, na 
základě požadavků norem a předpisů pro vytváření a obrábění termálních nástřiků, 
používaných v leteckém průmyslu. A jejich násobky. Násobky řezných rychlostí byly 
voleny s ohledem na poznatky z odborné literatury, kde pro obrábění termálních nástřiků, 
používají mnohem vyšších řezných rychlostí, než povolují firemní předpisy. A také 
z důvodu lepší přehlednosti, při prezentování výsledků a možných úspor. 

Pro test byly zvoleny 3 řezné rychlosti 500, 1000, 1500 stop za minutu. A u 
nástřiků, kde výrobce doporučuje parametry obrábění, byly otestovány i tyto parametry. Na 
každém z jednotlivých mezikruží, byly provedeny 3 až 4 řezy, výše popsanými parametry,  
byla sledována kvalita obrobení a provedeno měření řezných sil pomocí dynamometru. 
Testování doporučených parametrů výrobce materiálů, bylo provedeno hlavně pro 
porovnání kvality obrobeného povrchu.    
 

2.3.2 Volba nástroje 
 

Práce neřeší vlivy geometrie řezného nástroje, jako je úhel čela, či hřbetu nebo 
poloměr špičky nástroje ani materiál řezného nástroje. Pro všechny testy byla zvolena 
VBD s označením DCGT 11T304-Al. Tento nástroj je konstruován pro obrábění 
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neželezných kovů, hliníku a jeho slitin. VBD má kladný úhel čela γ, kladný úhel hřbetu 
α a úhel břitu β pod 90°. Materiál nástroje je HF7 (nepovlakovaný - leštěný).  Nástroj byl 
záměrně volen jako nepovlakovaný. Protože vliv povlakování nástroje není součástí testů. 
Poloměr špičky VBD je 0,4 mm, výrobcem doporučován pro finální obrábění. Nástroj pro 
finální obrobení byl vybrán z toho důvodu, že požadovaným výsledkem testů je hodnocení 
kvality finálního obrobení. V letecké výrobě je kvalita obrobení, vzhledem k vysoké ceně 
obráběných dílců, důležitější než výrobní časy, proto hrubování nástřiků není zahrnuto do 
testů. Zvolení VBD, doporučovanou pro obrábění hliníku a jeho slitin, má také význam 
v tom, že některé z testovaných materiálů mají vysoké procento obsahu hliníku.  

Podstatou abradable materiálů, je minimální poškození částí, které se do něj tzv. 
zařezávají, tak že opotřebení řezného nástroje je také minimální. Četnost výměny VBD 
byla tedy nastavena na obrobení celého mezikruží pro materiály Metco 307NS; 312NS; 
601NS; 2042 a pro materiály, které jsou používány pouze jako náhrada abradeble nástřiků 
Metco 52C-NS a SF Al byly měněny pro každý řez.  
 

 
OBR. 79 VBD s označením DCGT 11T304-Al 
 
Tab. 20 Geometrie a rozměry VBD. 
Tvar 
destičky 

Úhel hřbetu Tolerance Provedení Řezná 
hrana 

Tloušťka Rádius 
špičky 

  
 

 
   

55° 7° (m ±) 0,025  11 
(mm) 

T= 3,97 
(mm) 

0,4 
(mm) 

 
2.3.3 Měření řezných sil 
 

Vzhledem k tomu, že se obráběl vnitřní průměr mezikruží, byl dynamometr upnut 
dle obrázku 80, tím však došlo k pootočení souřadného systému měřených hodnot. 
V grafech závislostí řezných sil jsou tedy hodnoty Fx (Ff-posuvová) a Fz (Fp-pasivní) 
obráceny, a mají záporné hodnoty. V případě, že mají kladné hodnoty, je reálně síla 
záporná.  Výstup měření z dynamometru byl graficky zpracován v softwaru DynoWare. 
Řezné síly při obrábění abradable nástřiků jsou velmi malé, proto byly výstupní hodnoty 
filtrovány frekvencí 1 Hz. Nastavení filtru je zobrazeno na obrázku 81. 
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Obr. 80 Upnutí dynamometru a souřadné systémy.  
 

 
Obr. 81 Nastavení filtru v softwaru DynoWare. 
 

2.3.4 Měření hodnoty Ra 
 

Měření hodnoty Ra u termálních nástřiků je velmi problematické, protože 
nastříkaný materiál obsahuje množství pórů, které zkreslují výsledky. Proto bylo 
provedeno měření, hlavně z důvodu porovnání změny kvality obrobeného povrchu, při 
změnách řezných rychlostí, než hodnocení jeho kvality a možných odchylek. Vše 
vycházelo z předpokladu, že póry jsou v nástřiku rovnoměrně rozmístěny, proto budou 
ovlivňovat zkreslení měření pokaždé stejně. Měření tedy proběhlo tak, že po každém testu 
bylo provedeno 10 měření Ra, rovnoměrně rozmístěných po obvodu obráběné plochy. 
Hodnotilo se na délce LR = 15 mm, tak aby okrajové přestřiky nebo nedostřiky 
neovlivňovali měření. Z těchto deseti naměřených hodnot, byly z důvodu co nejvyšší 
objektivnosti hodnocení, vyřazeny dvě nejnižší a dvě nejvyšší naměřené hodnoty. Ze 
zbývajících šesti hodnot, byl následně vypočítán aritmetický průměr. 
 

2.3.5 Výsledky testů obrábění 
 

Výsledky testů obrábění jednotlivých nástřiků, zvolenými řeznými parametry, jsou 
uvedeny v následujících tabulkách, číslo 21 až 39. V tabulkách 40 až 43 jsou testovány 
parametry uvedené výrobcem.  Tyto tabulky obsahují zvolené řezné parametry; graf 
průběhu jednotlivých složek řezné síly; určená střední hodnota velikosti složek řezné síly; 
naměřené hodnoty Ra povrchu a jejich aritmetický průměr; fotografii obrobeného povrchu 
a jeho vizuální hodnocení.  
 Střední hodnota velikosti složek řezné síly byla určena v intervalu, ze kterého byly 
vyřazeny pohyby nástroje mimo nástřik a nájezd do nástřiku.    
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 307NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

500 152 0,14 0,2 9,704 9,693 10,548 9,250 9,481 9,707 9,7305 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,019 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,019 
Fc-hlavní   

Fy= 1,959 
 
Fz= -0,368 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,368 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F = 1,99 N       

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

 

Tab. 21  Hodnocení: Obrobená plocha měla jednotnou strukturu a vzhled po celém průměru, nebyly zde patrné žádné oblasti 
většího vytrhání.  

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál M etco 307NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1000 304 0,14 0,2 9,914 10,047 10,096 10,047 10,050 8,716 9,8116 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,136 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,136 
Fc-hlavní   

Fy= 2,016 
 
Fz= -0,270 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,270 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =  2,04 N     

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 22  Hodnocení: Obrobená plocha měla jednotnou strukturu a vzhled po celém průměru, nebyly zde patrné žádné oblasti 
většího vytrhání. 
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 307NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1500 457 0,14 0,2 8,651 7,514 8,732 8,095 8,284 8,814 8,3483 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,118 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,118 
Fc-hlavní   

Fy= 2,160 
 

Fz= -0,408 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,408 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =  2,20 N     

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 23 Hodnocení: Obrobená plocha měla jednotnou strukturu a vzhled po celém průměru, nebyly zde patrné žádné oblasti 
většího vytrhání. 

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metc o 312NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

500 152 0,14 0,2 12,695 11,839 12,300 12,334 12,111 16,629 12,99846 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,487 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,487 
Fc-hlavní   

Fy= 4,105 
 

Fz= -0,647 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,647 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F = 4,18 N      

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 24 Hodnocení: Obrobená plocha měla jednotnou strukturu a vzhled po celém průměru, z důvodu vysoké hodnoty Ra, 
typickou pro tento nástřik, nebylo možné pozorovat, zda je nástřik obroben nebo vytržen. 
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 312NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1000 304 0,14 0,2 13,090 13,229 13,082 14,934 11,392 14,129 13,3093 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,673 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,673 
Fc-hlavní   

Fy= 4,493 
 

Fz= -0,769 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,769 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =  4,61 N    

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 25 Hodnocení: Obrobená plocha měla jednotnou strukturu a vzhled po celém průměru, z důvodu vysoké hodnoty Ra, 
typickou pro tento nástřik, nebylo možné pozorovat, zda je nástřik obroben nebo vytržen. 

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 312NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1500 457 0,14 0,2 11,371 12,962 13,526 12,552 12,324 12,115 12,4750 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,599 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,599 
Fc-hlavní   

Fy= 4,797 
 

Fz= -1,104 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 1,104 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =  4,96 N      

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 26 Hodnocení: Obrobená plocha měla jednotnou strukturu a vzhled po celém průměru, z důvodu vysoké hodnoty Ra, 
typickou pro tento nástřik, nebylo možné pozorovat, zda je nástřik obroben nebo vytržen. 
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 52C-NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

500 152 0,14 0,2 1,985 1,915 1,982 1,971 1,870 1,966 1,9481 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -9,837 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 9,837 
Fc-hlavní   

Fy= 40,47 
 

Fz= -5,696 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 5,696 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =   42,04  N  

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ano 

Tab. 27 Hodnocení: Na obrobeném povrchu byly pouhým okem patrné stopy po nástroji, viditelné i na fotografii obrobeného 
povrchu. 

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 52C-NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1000 304 0,14 0,2 1,830 1,843 1,827 1,811 1,825 1,797 1,8221 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -9,062 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 9,062 
Fc-hlavní   

Fy= 42,69 
 

Fz= -10,19 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 10,19 
 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =   44,82 N    

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 28 Hodnocení: Kvalita obrobeného povrchu byla vyhovující, je zde ale patrné zabarvení, způsobené zřejmě tepelným 
namáháním nástřiku při procesu obrábění. 
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 52C-NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1500 457 0,14 0,2 2,083 2,089 2,073 2,104 2,053 2,147 2,0915 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -16,83 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 16,83 
Fc-hlavní   

Fy= 46,81 
 

Fz= -17,04 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 17,04 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =   52,58  N  

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 29 Hodnocení: Kvalita obrobeného povrchu byla vyhovující, je zde ale patrné zabarvení, způsobené zřejmě tepelným 
namáháním nástřiku při procesu obrábění. 

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco SF Al. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

500 152 0,14 0,2 1,629 1,694 1,551 1,640 1,687 1,746 1,6578 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -7,665 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 7,665 
Fc-hlavní   

Fy= 38,79 
 

Fz= -9,597 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 9,597 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =   40,69 N    

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 30 Hodnocení: Na obrobeném povrchu byl patrný horší vizuální vzhled. Zřejmě způsobený nevyhovujícími obráběcími 
podmínkami, i když dosažená hodnota Ra byla hluboko pod požadovanou hodnotou 3,2.  
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco SF Al. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1000 304 0,14 0,2 1,477 1,456 1,477 1,572 1,455 1,683 1,52 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -7,373 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 7,665 
Fc-hlavní   

Fy= 33,53 
 

Fz= -7,829 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 7,829 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =  35,21 N     

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 31 Hodnocení: Obrobený povrch vykazoval značné zlepšení vizuálního vzhledu, oproti testu s nižší řeznou rychlostí. 
Stále zde však byla patrná zhoršená textura povrchu. 

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco SF Al. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1500 457 0,14 0,2 1,299 1,190 1,177 1,282 1,184 1,299 1,2385 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -7,294 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 7,294 
Fc-hlavní   

Fy= 31,34 
 

Fz= -7,246 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 7,246 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =   32,98 N    

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 32 Hodnocení: Při použití nejvyšší testované řezné rychlosti, došlo ke značnému zlepšení vizuálního vzhledu, zároveň 
také klesla hodnota Ra.  
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 601NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

500 152 0,14 0,2 7,929 7,536 6,893 6,360 7,233 6,642 7,0988 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,123 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,123 
Fc-hlavní   

Fy= 1,187 
 

Fz= -0,299 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,299 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =    1,23 N   

Vizuální kontrola 
Povrch je 

nevyhovující 

Vytrhané části 
částečně 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 33 Hodnocení: Na obrobeném povrchu byly patrné určité oblasti se známkami částečného vytrhání jednotlivých splatů 
nástřiku. Obrobený povrch tedy nemá jednotnou texturu, která je interními předpisy požadována. 

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 601NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1000 304 0,14 0,2 8,289 7,856 5,999 7,793 6,541 6,908 7,231 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,014 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,014 
Fc-hlavní   

Fy= 1,629 
 

Fz= -0,655 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,655 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =  1,76 N     

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 34 Hodnocení: Na fotografii lze sledovat malé zlepšení vizuálního vzhledu povrchu. Povrch však nevykazoval vytrhané 
oblasti, lze ho tedy označit za povrch s jednotnou strukturou.  
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 601NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1500 457 0,14 0,2 8,338 7,095 8,620 9,067 7,539 8,486 8,1908 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= 0,093 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = -0,093 
Fc-hlavní   

Fy= 1,166 
 

Fz= -0,035 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,035 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =  1,17 N     

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 35 Hodnocení: Obrobený povrch vykazoval zlepšení vizuálního vzhledu povrchu. Lze jen těžko posoudit, zda drobné 
neshody, viditelné na fotografii, jsou vytržené splaty nebo póry, které jsou obsaženy v nástřiku.  

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 2042 Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

500 152 0,14 0,2 6,280 6,009 6,771 6,209 6,844 5,597 6,285 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= 2,114 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = -2,114 
Fc-hlavní   

Fy= 6,328 
 

Fz= 0,29 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = -0,29 

 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =   6,68 N    

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 36 Hodnocení: Kvalita obrobení povrchu je vyhovující, povrch neobsahuje žádné vady nebo náznaky vytrhání.  
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 2042. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1000 304 0,14 0,2 4,781 4,863 6,482 6,929 5,358 4,824 5,5395 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,325 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,325 
Fc-hlavní   

Fy= 2,804 
 

Fz= -0,300 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,300 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =   2,84 N   

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 37 Hodnocení: Kvalita obrobení povrchu je vyhovující, povrch neobsahuje žádné vady nebo náznaky vytrhání. Drobné 
vizuální neshody jsou póry v nástřiku, protože se jedná o vysoce porézní nástřik.  

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot. 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 2042. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

1500 457 0,14 0,2 5,991 7,052 6,959 8,371 5,141 8,940 7,0756 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,349 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,349 
Fc-hlavní   

Fy= 2,534 
 

Fz= -0,300 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,300 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F = 2,58 N      

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
částečně 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 39 Hodnocení: Kvalita obrobení povrchu je vyhovující. Vizuální vzhled se však, při zvýšených řezných rychlostech, 
zhoršil, zřejmě z důvodu vytrhání jednotlivých splatů. Povrch ale tvoří jednotou texturu a lze jej označit za 
vyhovující.  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

-0.5

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Ti me [s ] Cy cle No.: 1

Fx [N]

Fy [N]

Fz [N]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

-1.0

-0.5

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Time [s ] Cy cle No.: 1

Fx [N]

Fy [N]

Fz [N]



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 72 

TESTOVÁNÍ PARAMETRŮ DOPORUČENÝCH VÝROBCEM MATERIÁLŮ 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 312NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

140 42,6 0,08 0,076 12,979 14,581 12,804 14,087 13,080 11,730 13,2101 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= 0,116 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = -0,116 
Fc-hlavní   

Fy= 1,405 
 

Fz= -0,263 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,263 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F = 1,43 N      

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 40 Hodnocení: Obrobená plocha měla jednotnou strukturu a vzhled po celém průměru, z důvodu vysoké hodnoty Ra, 
typickou pro tento nástřik, nebylo možné pozorovat, zda je nástřik obroben nebo vytržen. 

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 52C-NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

214,5 56,4 0,06 0,05 1,077 1,690 0,910 2,136 2,138 0,921 1,4786 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,734 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,734 
Fc-hlavní   

Fy= 6,273 
 

Fz= -1,223 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 1,223 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =  6,43 N     

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ano 

Tab. 41 Na obrobeném povrchu byly pouhým okem patrné stopy po nástroji, viditelné i na fotografii obrobeného povrchu. 
Obrobený povrch neměl jednotnou strukturu a v části obráběného průměru, měl světlejší barvu. 
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Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 601NS. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

400 122 0,48 0,025 9,973 9,698 8,214 9,486 10,672 9,225 9,5446 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= 0,316 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = -0,316 
Fc-hlavní   

Fy= 0,614 
 

Fz= -0,193 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,193 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =   0,71 N   

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 42 Hodnocení: Obrobený povrch měl jednotný vzhled po celém průměru. Nelze posoudit, zda drobné neshody, viditelné 
na fotografii, jsou vytržené splaty nebo póry, které jsou obsaženy v nástřiku. 

 
Vc 
Stop·min-1 

Vc 
m·min-1 

f na ot 
mm 

ap 
mm 

Materiál Metco 2042. Výsledná průměrná 
hodnota Ra Naměřené hodnoty Ra  ( na délce LR = 15mm) 

387 118 0,06 0,13 6,094 5,861 5,025 6,666 4,742 6,724 5,852 

 

Řezná síla – Složky 
Mean hodnota (N) 

Fx= -0,27 
 
Ff-posuv = -Fx 
Ff = 0,27 
Fc-hlavní   

Fy= 1,569 
 

Fz= -0,300 
 
Fp-pasivní = -Fz 
Fp = 0,300 
 

 

F = �F�� + F	� + F�       

 
F =  1,62 N      

Vizuální kontrola 
Povrch je vyhovující 

Vytrhané části 
Ne 

Stopa po nástroji 
Ne 

Tab. 43 Hodnocení: Kvalita obrobení povrchu je vyhovující, povrch neobsahuje žádné vady nebo náznaky vytrhání. Drobné 
vizuální neshody, jsou póry v nástřiku, protože se jedná o vysoce porézní nástřik. 
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3 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK Ů 
 

3.1 Vliv zvýšení řezné rychlosti na řezné síly a kvalitu obráběného povrchu 
       jednotlivých nástřiků 
 
Vyhodnocení naměřených výsledků u materiálu Metco 307NS 
 

 
Obr. 82 Závislost řezné síly na řezné rychlosti. 
 

   
Obr 83 Závislost hodnoty Ra na řezné rychlosti.   Obr. 84 Závislost hodnoty Ra na řezné síle.  
 

 Z grafu na Obr. 82 je patrné, že při obrábění nástřiku Metco 307NS, se zvyšující se 
řeznou rychlostí, roste i řezná síla. Nárůst řezné síly je přibližně 10 %, při trojnásobném 
zvýšení rychlosti. Hodnota Ra, naopak se zvyšující se rychlostí, klesá (viz Obr. 83). Jelikož 
je prioritním požadavkem v leteckém průmyslu kvalita obrobení, lze doporučit používání 
řezné rychlosti min. vc = 457 m·min-1 (1500 stop·min-1).  Dalším velkým přínosem, při 
zvýšení řezné rychlosti, bude až trojnásobné snížení strojních časů, potřebných pro 
obrobení povrchu nástřiku. Řezné síly, při obrábění tohoto nástřiku, se pohybují na velmi 
nízkých hodnotách. Materiál nástřiku je vyroben tak, aby minimálně poškodil vnikající 
tělesa, tak lze předpokládat, že životnost nástroje se sníží jen minimálně.  
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Vyhodnocení naměřených výsledků u materiálu Metco 312 NS 
 

 
Obr. 85 Závislost řezné síly na řezné rychlosti. 
 

  
Obr. 86 Závislost hodnoty Ra na řezné rychlosti.    Obr. 87 Závislost hodnoty Ra na řezné síle.  
 

Z grafu na Obr. 85 je patrné, že při obrábění nástřiku Metco 312NS, se zvyšující se 
řeznou rychlostí, roste i řezná síla. Hodnota Ra se při řezné rychlosti 304 m·min-1  zvýšila, 
ale při dalším zvýšení klesla (viz Obr 86). Lze tedy, na základě provedených testů, 
doporučit používání řezné rychlosti min. vc = 457 m·min-1 (1500 stop·min-1). Touto 
rychlostí lze dosáhnout, minimálně stejné a dokonce i vyšší kvality obrobení, jako při 
použití výrobcem doporučených parametrů. Hodnoty veličin, doporučených výrobcem, a 
výsledky testů jsou uvedeny v Tab. 40. Při použití testovaných parametrů posuvu f a ap 
budou strojní časy potřebné pro obrobení mnohonásobně nižší. Další navýšení řezných 
rychlostí bude nutné otestovat. Dále lze doporučit, nepoužívat řezné rychlosti přibližující 
se 300 m·min-1, protože zde byla naměřena nejvyšší hodnota Ra. U tohoto nástřiku také 
nelze přepokládat zvýšení nákladů na řezné nástroje, způsobené snížením životnosti, při 
zvýšení řezné rychlosti.  
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Vyhodnocení naměřených výsledků u materiálu Metco 52C-NS 
 

 
Obr. 88 Závislost řezné síly na řezné rychlosti. 
 

  
Obr. 89 Závislost hodnoty Ra na řezné rychlosti.    Obr. 90 Závislost hodnoty Ra na řezné síle.  
 

Z grafu na Obr. 88 je patrné, že při obrábění nástřiku Metco 52C-NS, se zvyšující 
se řeznou rychlostí, roste i řezná síla. Hodnota Ra byla naměřena nejnižší při použití řezné 
rychlosti vc = 304 m·min-1. Na nástřiku (viz Tab. 28 a 29) jsou však při rychlostech 304 a 
457 m·min-1 viditelné zabarvení, způsobené zřejmě vyšším tepelným namáháním 
obráběného povrchu. Zde je nutné zdůraznit, že testy proběhly bez použití chlazení, 
protože některé výkresové dokumentace dílců použití řezných kapalin zakazují. 
Nedostatečné chlazení, může způsobovat u hliníkových nástřiků, při zvyšování řezných 
rychlostí, zároveň zhoršení kvality obrobeného povrchu. Proto lze, na základě provedených 
testů, doporučit použití řezných rychlostí v rozmezí 152 až 304 m·min-1 pro dílce, které 
mají omezeny použití chlazení. Řeznou rychlost volit v tomto rozmezí tak, aby se 
minimalizovaly stopy po nástroji (viz Tab. 27) a zároveň, ještě nedocházelo k tepelnému 
namáhání povrchu. U dílců, bez omezení chlazení, testovat parametry i další zvýšení řezné 
rychlosti, s použitím intenzivního chlazení. Výrobcem doporučené parametry (viz Tab. 41) 
vykazovaly také stopu po nástroji.   
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Při obrábění tohoto nástřiku testovanými parametry, lze také dosahovat výrazného 
snížení strojních časů, než při použití doporučených parametrů výrobce. A zároveň zlepšit 
vizuální vzhled obrobené plochy. Hodnota Ra byla naměřena nejnižší u parametrů 
doporučených výrobcem, ale zde mohou být dosahovány použitím nízkého posuvu na 
otáčku, který je téměř trojnásobně menší, než u testovaných parametrů. U tohoto nástřiku 
lze přepokládat zvýšení nákladů na řezné nástroje, způsobené snížením životnosti, při 
zvýšení řezné rychlosti. To však bude kompenzováno výrazným snížením strojních časů.  
 

Vyhodnocení naměřených výsledků u materiálu Metco SF-Al 
 

 
Obr 91 Závislost řezné síly na řezné rychlosti. 
 

  
Obr. 92 Závislost hodnoty Ra na řezné rychlosti.     Obr. 93 Závislost hodnoty Ra na řezné síle.  
 

Z grafu na Obr. 91 je patrné, že při obrábění nástřiku Metco SF Al, se zvyšující se 
řeznou rychlostí, se snižuje řezná síla. Hodnota Ra se použitím vyšších rychlostí také 
snižuje. I když se jedná o velmi podobný nástřik jako Metco 52C-NS, nejsou zde ani při 
rychlosti 457 m·min-1 viditelné známky zabarvení povrchu, způsobeného tepelným 
namáháním. Proto lze doporučit používání řezné rychlosti minimálně  vc = 457 m·min-1 
(1500 stop·min-1) a touto rychlostí lze dosáhnout i zvýšení kvality obrobení. Z vývoje 
grafů na Obr. 91 až 93 lze předpokládat, že další zvyšování řezné rychlosti bude mít 
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pozitivní vliv na snížení řezné síly i zvýšení kvality obrobení. To vše lze ještě lépe 
optimalizovat použitím intenzivního chlazení. Použitím těchto doporučených parametrů 
bude také dosaženo výrazného snížení strojních časů, potřebných pro obrobení povrchu 
nástřiku. 

Zvýšením řezné rychlosti dojde pravděpodobně ke zvýšení nákladů na řezné 
nástroje, způsobené snížením životnosti. Ale tento předpoklad nemusí být pravdivý a 
úspora času, zlepšení kvality, zvýšením řezné rychlosti, tyto náklady zcela jistě převáží. 
 
Vyhodnocení naměřených výsledků u materiálu Metco 601NS 
 

 
Obr. 94 Závislost řezné síly na řezné rychlosti. 
 

    
Obr. 95 Závislost hodnoty Ra na řezné rychlosti.    Obr. 96 Závislost hodnoty Ra na řezné síle.  
 

Na grafu (na Obr. 94) závislosti řezné síly na řezné rychlosti, je patrné zvýšení 
řezné síly, při použití řezné rychlosti  vc = 304 m·min-1. Následně ale řezná síla klesá, při 
dalším zvýšení řezné rychlosti. Hodnoty Ra se také zvyšují, ale tento rozdíl je velmi malý, 
a měření pórovitého nástřiku nemusí být zcela objektivní. Při použití parametrů, 
doporučených výrobcem, byly naměřené hodnoty Ra vyšší (viz Tab. 42), než u 
testovaných parametrů. Nejlepšího vizuálního vzhledu bylo dosaženo při použití řezné 
rychlosti   vc = 457 m·min-1 (1500 stop·min-1). Proto lze doporučit tuto rychlost pro 
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obrábění tohoto nástřiku. Tím dojde opět k několikanásobnému snížení strojních časů a 
také zlepšení vizuálního vzhledu obrobeného povrchu. Řezné síly při obrábění tohoto 
nástřiku se pohybují na velmi nízkých hodnotách a materiál nástřiku je vyroben tak, aby 
minimálně poškodil vnikající tělesa. Tak lze předpokládat, že životnost nástroje se sníží jen 
minimálně.  
 
Vyhodnocení naměřených výsledků u materiálu Metco 2042 
 

 
Obr. 97 Závislost řezné síly na řezné rychlosti. 
 

  
Obr 98 Závislost hodnoty Ra na řezné rychlosti.    Obr. 99 Závislost hodnoty Ra na řezné síle.  
 

U nástřiku Metco 2042 lze (v grafu na Obr. 97) pozorovat výrazné snížení řezných 
sil, při použití vyšších řezných rychlostí. Naměřené hodnoty Ra jsou při použití rychlosti vc 
= 457 m·min-1 vyšší, než při použití doporučených parametrů výrobcem (viz Tab. 43), ale 
výrobce doporučuje nižší posuv, který má velký vliv na výslednou hodnotu Ra.  Rozdíl 
hodnot Ra však není tak výrazný a časová úspora, při použití řezné rychlosti vc = 457 
m·min-1, bude velmi výrazná. Nižší řezná síla snižuje možnost vytrhání částí nástřiku. U 
tohoto nástřiku lze také předpokládat, že zvýšení nákladů na řezné nástroje, bude pouze 
minimální a dosažené úspory na době zpracování, je značně převýší.  
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3.2 Porovnání výsledků mezi jednotlivými typy nástřiků  
 

 
Obr. 100 Přehled naměřených hodnot řezných sil při konkrétních rychlostech, pro jednotlivé 

materiály. 
 

 
Obr. 101 Přehled naměřených hodnot Ra při konkrétních rychlostech, pro jednotlivé materiály. 

 
Abradable nástřiky: Metco 307NS; Metco 312NS; Metco 601NS a Mecto 2042 
 

Z grafů na obrázcích 100 a 101 je patrné, že nástřiky Metco 307NS; Metco 312NS; 
Metco 601NS a Mecto 2042 jsou vyvinuty s ohledem na minimalizaci opotřebení 
zařezávající se součásti. Řezné síly, potřebné pro obrobení, jsou velmi nízké. Toho je 
dosaženo použitím materiálů, jako je například Grafit, Polyester a Bentonit. Na druhou 
stranu, však naměřené hodnoty Ra, jsou daleko vyšší než například u hliníkových nástřiků. 
To je způsobeno jednak tím, že nástřiky obsahují určité množství pórů, a také struktura 
materiálu obsahuje jednotlivé splaty různého složení, které mají mezi sebou nižší vazbu 
než nástřiky s vysokým obsahem jednoho prvku. Při jejich obrábění dochází k vytržení 
splatu místo jeho rozříznutí. To způsobuje vyšší hodnotu Ra. U těchto nástřiků nelze 
jednoznačně říci, že se kvalita obrobení zlepšuje se zvyšující se řeznou rychlostí, ale bylo 
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potvrzeno, že při použití vyšších řezných rychlostí, testovaných při hodnotě posuvu na 
otáčku f = 0,14 mm a ap = 0,2 mm, lze dosáhnout přibližně stejné i lepší kvality obrobené 
plochy, jako při použití parametrů doporučených výrobcem. Kvalita obrobené plochy byla 
posuzována měřením hodnoty Ra a také vizuální kontrolou.  

Dalším výrazným zlepšením, při použití testovaných parametrů, je mnohonásobné 
snížení strojních časů, potřebných pro obrobení, u všech těchto termálních nástřiků. 
Náklady na nástroje se, při zvýšení řezných rychlostí, zvýší pravděpodobně pouze 
minimálně, protože i při nejvyšších testovaných řezných rychlostech, u těchto nástřiků, má 
řezná síla velmi nízké hodnoty. Tyto náklady však budou kompenzovány snížením 
strojních časů. 
 
Nástřiky s vysokým obsahem hliníku, používané jako náhrada abradable nástřiků 
 

Z grafů na obrázcích 100 a 101 je patrné, že nástřiky Metco 52C-NS a Metco SF Al 
s vysokým obsahem hliníku, které se používají jako levná náhrada abradable nástřiků, mají 
odlišné mechanické vlastnosti. Potřebují vyšší řeznou sílu pro oddělení třísky, což není u 
abradable nástřiků žádoucí. Na druhou stranu, jsou nástřiky mnohem méně pórovité, a lze 
u nich dosahovat vysoké jakosti obrobené plochy a nízkých hodnot aritmetické úchylky 
profilu Ra. Testy byly provedeny bez použití chlazení, to se projevilo při testovaných 
vyšších rychlostech, především u nástřiku Metco 52C-NS, zabarvením nástřiku, typickým 
pro tepelně ovlivněné plochy. To mělo pravděpodobně za následek, zvyšování řezné síly a 
snižování kvality povrchu, při vyšších řezných rychlostech. Naopak u nástřiku Metco SF 
Al se absence chlazení, při zvyšování řezné rychlosti neprojevila, kvalita nástřiku se 
s vyšší testovanou rychlostí zlepšovala. I když tyto materiály mají velmi podobné 
chemické složení, používají se pro nástřik různé metody. Konkrétně pro materiál Metco 
52C NS se používá metoda plazmového nástřiku a pro materiál Metco SF Al se nanáší 
metodou nástřiku plamenem. Z toho lze usoudit, že metoda nástřiku má podstatný vliv na 
mechanické vlastnosti povlaku. Při potřebě obrábění bez chladícího media, lze doporučit 
metodu nástřiku plamenem a řezné rychlosti minimálně vc = 457 m·min-1. Pro plasmovou 
metodu nástřiku materiálu Metco 52C NS, používat řezné rychlosti v rozsahu 152 až 304 
m·min-1 pro dílce, které mají zakázáno použití chlazení. Dále potom, otestování vyšších 
řezných rychlostí, za použití intenzivního chlazení tam, kde to výkresové dokumentace 
povolují.  
 Aplikací těchto poznatků do výrobního procesu, dojde k výraznému snížení 
strojních časů, potřebných pro obrobení těchto materiálů a ke zvýšení kvality obrobených 
ploch. U hliníkových náhrad abradable nástřiků, lze předpokládat výraznější zvýšení 
nákladů na nástroje, než u abradable nástřiků, při zvýšení řezných rychlostí. Ale stále se 
jedná o obrábění velmi měkkého materiálu, proto bude i zde zvýšení nákladů na nástroje 
zanedbatelné. Zvýšení nákladů na nástroje bude opět kompenzováno výrazným snížením 
strojních časů, a u těchto nástřiků i snížení možnosti tvorby nárůstku, vznikajícího při 
nízkých řezných rychlostech.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 82 

4 DOPORUČENÍ NA POKRA ČOVÁNÍ ŘEŠENÍ  
 

4.1 Návrhy pokračování řešení  
 

Obrábění termálních nástřiků je velmi komplexní a obsáhlé téma, které obsahuje 
mnoho vstupních parametrů. Jako jsou například: řezné parametry, geometrie řezného 
nástroje, povlakování nástroje, použité chlazení, materiál řezného nástroje, tloušťka 
nástřiku, materiál nástřiku, mechanické vlastnosti nástřiku, vliv zvýšení poměru 
jednotlivých fází v nástřiku atd. Testování vlivů všech těchto vstupních parametrů by bylo 
velmi nákladné a časově náročné. Proto by bylo výhodné, zaměřit se pouze na parametry, 
které nejvíce ovlivňují požadavky výroby nanášených dílců. Tyto požadavky jsou 
především, kvalita obrobených dílců, odpovídající výkresovým dokumentacím a také 
zkrácení výrobních časů. Vzhledem k rozdílným výsledkům, naměřeným při testech, je 
zřejmé, že optimalizace obráběcího procesu musí probíhat individuálně, pro každý typ 
abradable nástřiku. A jako hlavní testované parametry by se daly určit: řezná rychlost vc, 
posuv f, a šířka záběru ostří ap. Tyto parametry mají teoreticky nejvyšší vliv na zmíněné 
požadavky výroby. Vše samozřejmě za předpokladu, že byl zvolen vhodný nástroj pro 
obrábění měkkých materiálů a proces nástřiku má uspokojivou opakovatelnost, co se týče 
poměru fází a tvrdosti nástřiku.     
 

4.2 Návrh na pokračování testů k určení vhodné řezné rychlosti 
 

Na výsledcích testů je patrné, že zvýšení řezných rychlostí, má vysoký potenciál 
pro značné snížení výrobních nákladů. Z důvodu omezeného počtu vzorků, však nemohlo 
být otestováno celé rozmezí použitelných řezných rychlostí. Návrhy hodnot, testovaných 
rychlostí, vycházely z hodnot uvedených v předpisech a pro srozumitelnější prezentování 
výsledků byly vybrány násobky těchto hodnot.  

U nástřiků Metco SF Al a Metco 2042 se projevilo snížení řezné síly, při zvýšení 
řezné rychlosti. Pro tyto 2 nástřiky by bylo vhodné testovat další zvýšení řezných rychlostí 
a ověřit, až do jaké hodnoty bude tento trend pokračovat, a jaký bude mít vliv na kvalitu 
obrobení povrchu. 

U nástřiku Metco 307NS, Metco 312NS a Metco 52C-NS, se při zvyšování řezné 
rychlosti, zvětšovala i řezná síla. U nástřiku Metco 52C NS, to bylo pravděpodobně 
způsobeno obráběním bez chlazení. Zde by bylo vhodné otestovat znovu parametry, za 
použití intenzivního chlazení. V případě, že se tento předpoklad potvrdí, tak testovat další 
zvýšení řezných rychlostí. Pokud budeme u nástřiků Metco 307NS a Metco 312NS 
vycházet z průběhu závislosti řezné síly na řezné rychlosti u běžných homogenních 
materiálů (viz Obr. 102), tak se testované řezné rychlosti pohybují v rostoucí části křivky. 
Bylo by vhodné tento předpoklad ověřit a provést měření řezných sil, při dalším zvyšování 
řezné rychlosti o konstantních hodnotách f a ap. Zda nedojde u vyšších řezných rychlostí ke 
snižování velikosti řezné síly. Samozřejmostí by mělo být současné sledování vlivu na 
kvalitu. 

  
Obr. 102 Závislost řezné síly na řezné rychlosti u běžných homogenních materiálů [38]. 
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U nástřiku Metco 601NS je patrné počáteční zvýšení řezné síly a následné 
snižování. U tohoto nástřiku by bylo vhodné dalším měřením různých řezných rychlostí o 
konstantních hodnotách f a ap, prověřit, zda se jedná o vrchol křivky v grafu 22, a zda se 
průběh hodnot bude přibližovat teoretické křivce. Následně potom určit vhodnou řeznou 
rychlost, v závislosti na kvalitě obrobení. 
 
 
4.3 Návrh na pokračování testů vlivu posuvu f a šířky záběru ostří ap 

 

Po určení vhodných řezných rychlostí, pro jednotlivé nástřiky, by bylo přínosné 
otestovat vliv posuvu a šířky záběru ostří. U těchto parametrů se předpokládá, že čím vyšší 
budou jejich hodnoty, tím více vzroste i hodnota řezné síly. Proto by se testování těchto 
dvou parametrů mělo zaměřit především na kvalitu obrobené plochy a snižování Ra na 
požadovanou hodnotu. Tato hodnota by měla být o určitou rezervu nižší, než předepisují 
výkresové požadavky. Velikost rezervy by měla být určena s ohledem na možnost změny 
mechanických vlastností v určitém rozmezí, které je pro termální nástřiky typické.  

Testy vlivu posuvu na kvalitu, by měly proběhnout s použitím stejného vybavení a 
stejným způsobem, testovanou veličinou, by však byly hodnoty posuvu. Konstantní 
hodnoty by byly ap, která by zůstala zachována a určená vhodná řezná rychlost pro 
konkrétní nástřik. Netestovalo by se pouze zvýšení, ale především snížení těchto hodnot a 
jejich vliv na kvalitu. Dle předpokladu dojde k prodloužení strojních časů, ale optimalizací 
řezných rychlostí, se tyto časy výrazně zkrátily, a je dost nepravděpodobné, že by hodnoty 
posuvu musely být tak nízké, aby eliminovaly vzniklé časové úspory. Přínosem by však 
mohlo být výraznější zvýšení kvality obrobeného povrchu.    

U šířky záběru ostří ap by bylo vhodné ověřit teorii, která popisuje obrábění 
termálních nástřiků, jako obrábění jednotlivých deformovaných částic-splatů, tudíž by 
hodnota ap měla mít pouze minimální vliv na kvalitu obrobení. Protože k řezu dochází 
pouze v rovině, která prochází určitými splaty a ostatní oddělované splaty, nad touto 
rovinou, by neměly mít žádný nebo pouze minimální vliv na kvalitu obrobeného povrchu a 
hodnoty Ra. Tento předpoklad by se dal ověřit testy, při kterých by se zvyšovala hodnota 
ap  a zjišťovalo by se, zda dosažená kvalita obrobení, je přibližně shodná jako s nižšími 
hodnotami ap. Při potvrzení tohoto předpokladu, by došlo k dalším výrazným časovým 
úsporám. V ideálním případě, by bylo možné obrábět dílce i na jeden průjezd řezného 
nástroje. Což by vedlo k vysokým časovým úsporám a uvolnění kapacit na strojích.  
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ZÁVĚR 
 

Tato práce se zabývá optimalizací obráběcích parametrů, abradable nástřiků, 
používaných v leteckém průmyslu. Z důvodu omezeného počtu testovacích vzorků, se 
práce zaměřuje především na možnost optimalizace, pomocí zvýšení řezné rychlosti. 
Vzhledem k tomu, že byl testován pouze jeden parametr, nedá se hovořit o úplné 
optimalizaci, ale i tak bylo dosaženo dobrých výsledků, především ve snížení strojních 
časů, potřebných pro obrobení testovaných nástřiků. Méně potom, ve zlepšení kvality 
obrobené plochy nástřiku.  

Tato práce, dále sloužila jako podklad pro úpravu interních předpisů firmy, 
omezujících hodnotu řezné rychlosti pro abradable nástřiky na max. 152 m*min-1(500 
stop*min-1). Na základě výsledků testů, bylo v průběhu vytváření této práce, odstraněno 
toto omezení ze dvou předpisů, které v tomto čase procházeli pravidelnou dvouletou revizí. 
Odstranění omezení z dalších předpisů bylo zahrnuto do požadavků pro nastávající revize 
jednotlivých předpisů.  

Shrnutí dosažených výsledků: 

• Parametry, doporučené výrobcem, by se dali označit za velmi neproduktivní a 
obdobné i lepší kvality obrobeného povrchu, lze dosáhnout i při použití mnohem 
vyšších hodnot těchto parametrů. 

• Jednotlivé testované abradable nástřiky Metco 307NS; Metco 312NS; Metco 
601NS a Mecto 2042 mají rozdílné chemické složení, proto se musí optimalizování 
obráběcího procesu řešit u každého typu zvlášť. Nelze tak doporučit jednotný 
návod na zlepšení obráběcího procesu, hlavně, když byl testován pouze vliv 
zvýšení řezné rychlosti. 

• Aplikací doporučených řezných rychlostí, pro jednotlivé nástřiky, při zachování 
testovaných hodnot posuvu f a šířky záběru ostří ap, do výrobního procesu, lze 
dosáhnout vysokých časových úspor, při zachování kvality obrobené plochy.  

• Řezné síly, potřebné pro obrábění abradable nástřiků, mají velmi nízké hodnoty.  

• Hliníkové náhrady abradable nástřiků Metco 52C-NS a Metco SF Al vyžadují větší 
hodnoty řezných sil. Lze u nich však dosáhnout mnohem nižších hodnot Ra a lepší 
kvalitu obrobeného povrchu.  

• Pro hliníkové náhrady abradable nástřiků Metco 52C-NS a Metco SF Al je 
výhodnější použít intenzivního chlazení.  

• Výsledků bylo dosaženo za použití karbidové nepovlakované VBD: DCGT 
11T304-Al a bez použití chlazení. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SIMBOL Ů A ZKRATEK 
 
Zkratka  
Symbol   Jednotka    Popis 
a    [mm]    tloušťka třísky 
∆a    [mm]    stlačovaná vrstva materiálu  
ap    mm]    šířka záběru ostří 
AD    [mm2]    jmenovitá plocha řezu 
ARC    [-]   nástřik elektrickým obloukem 
b    [mm]   šířka třísky 
CFc    [-]    konstanta pro výpočet složky řezné síly 
CFf    [-]    konstanta pro výpočet složky řezné síly 
CFp    [-]    konstanta pro výpočet složky řezné síly 
D-GUN   [-]    detonační nástřik 
F   [mm]   posuv 
F    [N]    výsledná řezná síla 
Fc    [N]    řezná síla 
Ff    [N]    posuvová síla 
Fp    [N]    pasivní síla 
Fp    [N]    vertikální řezná složka 
hD    [mm]   jmenovitá tloušťka řezu 
hDc    [mm]   tloušťka třísky 
HVOF   [-]    vysokorychlostní nástřik 
Pf    [-]    nástrojová boční rovina 
Po    [-]    nástrojová ortogonální rovina 
Pp    [-]    nástrojová zadní rovina 
Pr    [-]    nástrojová základní rovina 
Ps    [-]    nástrojová rovina ostří 
Ra    [-]     průměrná aritmetická úchylka  
      posuzovaného profilu 
rε    [mm]    poloměr špičky VBD 
Lr    [mm]     vyhodnocovaná délka  
s    [mm]   tloušťka VBD 
strip    [-]   proužek plechu, zahnutý dle kontury dílce 
TBC    [-]     tepelné bariery (Thermal Barrier Coatings)  
VBD    [-]   vyměnitelná břitová destička 
Vc   [m.min-1]   řezná rychlost 
xFc, xFp, xFf  [-]    exponenty pro výpočet složky řezné síly 
yFc, yFp, yFf   [-]    exponenty pro výpočet složky řezné síly 

α    [°]   úhel hřbetu 

β    [°]    úhel břitu 

γ     [°]    úhel čela 

δ     [°]    úhel řezu 

ε   [°]    úhel špičky 

s λ    [°]    úhel sklonu ostří 
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κ     [°]    úhel nastavení hlavního ostří 

r κ     [°]    úhel nastavení vedlejšího ostří 
Φ     [°]    úhel roviny střihu 
ρ     [mm]     poloměr zaoblení ostří nástroje 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1                  Parametry doporučené výrobcem nástřikových materiálů 
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PŘÍLOHA 1  
Parametry doporučené výrobcem nástřikových materiálů 
Tab. 44 Parametry doporučené výrobcem nástřikových materiálů [4] 
Materiál  
nástřiku  

Výrobcem doporučené parametry obrábění   

Metco 307NS Tool Sharp point tungsten carbide machining tool 
Work Speed / Traverse Rate Slow / Slow 
Feed Rate Light 
Condition Dry 
Use a sharp-pointed tungsten carbide tool bit, light feeds, slow work speed 
and slow traverse rate. The machined surface will be dull, rather than bright, 
as the result of particle pull-out  

Výrobce 
neuvádí 
parametry 
nebudou 
testovány  

Metco 312NS Coatings of Metco 312NS are best finished by machining. 
Surface properties would then be vastly different from the underlying 
coating. The best quality machine finishes are obtained using the following 
methods: 
Tool: Tungsten Carbide, single point 
Work Speed: 0.56 m/s (100 SFPM) roughing 
0.71 m/s (140 SFPM) finish cut 
Traverse Speed: 0.08mm/rev. (0.0032 inch./rev.) 
Infeed: 0.15mm (0.006") roughing 
0.076mm (0.003") finish cut.  

Vc= 42,6 m/min 
f = 0,08mm/ot 
ap = 0,076  

Metco 52C-
NS 

Finish coatings of Metco 52C-NS by machining. Excellent finishes have 
been produced using a “D” shape tungsten carbide tool bit, with the work 
rotating at 185 surface feet per minute (0.94 m/s), a 
traverse of 0.06mm (.025") per revolution, and infeed of 0.05mm (.002"). 
No lubricant was used.Wet machining, using a lubricant suitable for 
aluminum, should also produce satisfactory results. 

Vc= 56,4 m/min 
f = 0,06 mm/ot 
ap = 0,05 mm 

Metco SF Al Výrobce se o obrábění materíálu ve svých podkladech vůbec nezmiňuje. Výrobce 
neuvádí 
parametry 
nebudou 
testovány 

Metco 601NS Coatings of Metco 610NS are best finished by machining. 
Tool: Adams A, or equivalent, with a positive 5° back rake 
Work Speed: 122 SMPM (400 SFPM) 
Traverse Speed: 0.48 mm/rev (0.019"/rev.) 
In Feed: Roughing 0.5-0.8mm (0.020-0.030”) 
Finishing 0.025-0.127mm (0.001-0.005”) 
Condition: Dry 
Post Finishing Technique Use a sharply pointed, high-speed steel tool bit, 
light feeds, fast work speed and traverse rate. 

Vc= 122 m/min 
f = 0,48 mm/ot 
ap = 0,025 mm 

Sulzer Metco 
2042 

Machining: Tool:    K68, „D“ Shape, or Equivalent  
Work Speed:           1,98 m/s (390 SFPM) 
Traverse Speed:     0,06 mm / revolution (0,0025 in. / revolution) 
Infeed: Roughing:  0,25mm (0,010 in.) 
              Finishing:   0,13mm (0,005 in.) 
Conditions:             Dry 

Vc= 118 m/min 
f = 0,06 mm/ot 
ap = 0,13 mm 

 

 

 

 

 



 

 


